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DE BUNDELS VAN DE STATEN VAN GOED VAN DE BARONIE VA N NEVELE 
 
Daar de SVG van Nevele zoals ook de SVG van Drongen die gemaakt zijn, al meer dan 20 jaar 
geleden, een zeer summiere samenvatting zijn van wat er te vinden is en geschreven staat en waar  
ik weinig kon mee aanvatten heb ik zoals van Drongen van de bundels van de staten van goed 
van de baronie van Nevele in een 1ste deel en 2de deel een meer uitgebreide versie gemaakt.  
Het 3de deel zijn dan de SVG in de registers die een aanvulling zijn op de SVG in de bundels 
Het blijft natuurlijk altijd een onvolledige weergave. Maar toch denk ik in dit geval een meer 
dan uitgebreide versie gemaakt te hebben waar menig opzoeker genoegen kan aan beleven zonder 
daarom direkt naar het Rijksarchief te moeten gaan. Het is natuurlijk altijd mogelijk als men nog 
meer gegevens wil bekomen om dan zelf in het Rijksarchief Gent die gegevens te gaan opzoeken. 
Zoals wel geweten is komt men in de baronie van Nevele ook terecht in ongeveer een 15 tal 
andere gemeenten zodat men een genealogisch overzicht krijgt van een ganse streek. 
Ook van Drongen zijn er veelvuldig staten van goed te vinden in Nevele die niet in Drongen te 
vinden zijn, omdat die gronden bij de baronie van Nevele behoorden of omdat men in Nevele 
woonde en grond hadt dat in Drongen lag. Dat geldt ook voor andere gemeenten. 
 
In het R.A.G.is men in het jaar 2008 na de vakantie begonnen aan Nevele met de bundels en 
registers uit hun oude verpakking te halen om te bewaren in nieuwe dozen.   
Het verpakken van de bundels is gelijk gebleven zodat de chronolische volgorde nog altijd 
niet klopt bekeken in één en hetzelfde jaar, dit als er van één jaar meerdere bundels gemaakt 
zijn, bijvoorbeeld het jaar 1763 gaat over twee bundels. Daar zit in het bundel 485 het jaar 
1763 beginnend aan de maand juli en eindigend in december. Het volgend bundel 486 daar  
zit dan ook het jaar 1763 in maar beginnend met de maand januari en het eindigend met juni.  
Dat vind ik een spijtige verwisseling, want daardoor is de chronologische volgorde niet  
gevolgd in de nummering voor éénzelfde jaar en zo zijn er nog veel van die verwisselingen als 
een jaar over meerdere bundels gaat. Daar ik normalerwijze de nummering volg van de bundels  
bij het noteren van de gegevens heb ik verschillende keren dat van een bepaald jaar de volgorde 
van de maanden verwisseld is waardoor de verwijzingen naar de registers door elkaar lopen. 
In de registers zelf is met de natuurlijke volgorde wel meer rekening gehouden. 
Regelmatig zit er ook een SVG van een ander jaar in het bundel dat normaal over één bepaald 
jaar zou moeten gaan. Zo gebeurd het dan ook dat eenzelfde SVG die nog eens voorkomt in een 
ander bundel eventueel nog eens overgeschreven is maar wel op een licht andere wijze. . . . 
Als een gegeven uit een bundel ook te vinden is in een register wordt dat ook erbij vermeld. 
Ik neem de namen over zoals ze geschreven staan en zoals in de parochie registers zijn hier ook 
dezelfde namen op verschillende wijzen geschreven 
Bijvoorbeeld een naam die begint met een VAN . .  zal men ook vinden zonder die VAN . . . 
en een naam die begint met een H. . . zal ook wel zonder die H . . . voorkomen . . enz. . . 
 
Alhoewel ik de volledige tekst persoonlijk blad per blad nog eens heb nagezien zal ik op de  
meer dan 890 bladzijden tekst uit de bundels en de meer dan 290 bladzijden tekst uit de registers 
onvermijdelijk wel meer dan één foutje gemaakt hebben en zal er wel een of andere naam niet 
geïndexeerd zijn. Het zou dan ook nuttig zijn een of andere fout aan mij te melden  
De nummering van de bladzijden gaat door tot het einde van de drie delen en de volledige index 
van alle namen zit dus in het 3de deel achteraan  
 
       Michel DOBBELAERE  
       GASMETERLAAN, 57 
       9000  GENT 



 3 

De bundels met hun nummer en waar staten van goed in voorkomen en die gedaan zijn 
Bundel  nr Jaar    Bundel  nr Jaar   Bundel  nr Jaar  
421 - 1555/70  462 - 1738   503 - 1775 
422 - 1665/73  463 - 1739   504 - 1775 
423 - 1674/78  464 - 1740   505 - 1776 
424 - 1679   465 - 1741   506 - 1776 
425 - 1680/81  466 - 1742   507 - 1777 
426 - 1682/83  467 - 1743   508 - 1777 
427 - 1684/85  468 - 1744   509 - 1778 
428 - 1685/86  469 - 1745   510 - 1778 
429 - 1687/89  470 - 1747   511 - 1779 
430 - 1690/91  471 - 1748   512 - 1780 
431 - 1692/93  472 - 1749   513 - 1780 
432 - 1694/95  473 - 1750   514 - 1781 
433 - 1696/97  474 - 1752   515 - 1781 
434 - 1698/99  475 - 1753   516 - 1782 
435 - 1700/02  476 - 1754   517 - 1782 
436 - 1703/05  477 - 1755   518 - 1783 
437 - 1706/07  478 - 1756   519 - 1783 
438 - 1708/09  479 - 1757   520 - 1784 
439 - 1710/11  480 - 1758   521 - 1785 
440 - 1712   481 - 1759   522 - 1785 
441 - 1713   482 - 1760   523 - 1786 
442 - 1714   483 - 1761   524 - 1787 
443 - 1715   484 - 1762   525 - 1788 
444 - 1716/17  485 - 1763   526 - 1789 
445 - 1718/19  486 - 1763   527 - 1790 
446 - 1720   487 - 1764   528 - 1791 
447 - 1721   488 - 1765   529 - 1792 
448 - 1722   489 - 1766   530 - 1793 
449 - 1723   490 - 1767   531 - 1794 
450 - 1724   491 - 1767   532 - 1795 
451 - 1725/26  492 - 1767   1102 - 1677/91 
452 - 1727   493 - 1768   1276 - 1687/49 
453 - 1728   494 - 1768   1278 - 1750/89 
454 - 1729   495 - 1769   1279 - 1780/89 
455 - 1730   496 - 1770   2164 - 1783/84 
456 - 1731   497 - 1771   2213  - 1751 
457 - 1732   498 - 1771   2214 - 1676 
458 - 1733   499 - 1772   2215 - 1677 
459 - 1734   500 - 1773   2216 - 1737 
460 - 1735   501 - 1774   2217 - 1746 
461 - 1736   502 - 1774   
 
In totaal zijn er dus 122 bundels gedaan 
 
 
 
     Michel DOBBELAERE  
     GASMETERLAAN, 57 
     9000  GENT 
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  Gebruikte afkortingen 
  voor de maanden 
 jan.  = januari  febr. = februari   maart  = maerte 
 apr. = april    meye = mei   juny  = juni  
 july = juli   aug.  = augustus   sept.  = 7bre = september  
 oct. = 8bre = oktober  nov. = 9bre =  november  dec. =  Xbre = december  
 - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 
 dhr  = dheer, d'heer    geb. = geboren 
 fa.   = dochter van    x = gehuwd met 
 fs.  = zoon van    (1e x) = 1ste huwelijk 
 Hr.:  = houder, weduwnaar   (2e x) = 2de huwelijk 
 He.:  = houder(igg)e, weduwe         (3e x) = 3de huwelijk 
 joffr.  = juffrouw    w = weken 
  K.:   = kind(eren)    m = maand(en) 
 Mhr  = mijnheer    jr = jaar 
 Mevr.  = Mevrouw    dnrs = deniers 
 Mr.  = meester    gr. = grooten 
 pbr = presbyter, priester   p. = ponden 
 wdwnr = weduwnaar    sch. = Schellingen 
 wdwe = weduwe    SVG = Staat van Goed 
   P.R. = Parochie-Register   V.M.: = Voogd materneel 
 Sr = Sieur     V.P.: = Voogd paterneel   
Opmerking  - Sinte Maria Leerne = Bachte-Maria-Leerne in de parochie registers 
  - Een SVG waarvan ik gevonden heb dat hij dubbel zit in een ander bundel  
     heb ik maar EENMAAL overgenomen, maar ik geef wel een verwijzing.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Een breuk staande in de marge: 
 bovenste getal = nummer van het Register waar men die SVG kan vinden 
 onderste getal = nummer van de bladzijde in het register 
Een getal in de marge (..): is een nummer dat op de 1ste blz staat van die SVG in het bundel 
 
Enkele verklarende woorden 
Anticipatie = voorkoming van de vervaldag 
Appendentiën = aanhangsel bij gebouwen 
Appropriëren = toeëigenen, toekennen 
Cederen = afstand doen van, overlaten 
Conquest = gewonnen, aanwinst 
Dependentiën = afhankelijkheden, bijgebouwen 
Dispositie = beschikking 
Expireren = aflopen, vervallen 
Geconveniert = overeengekomen 
Gedevolveert = afgewenteld, overgegaan 
Geoctroyeert = een octrooi (gunst) verleend 
Geproveniert = opbrengst gehad 
Licitatie = verkoop van eigendom aan deelgenoten 
Purgative = vrijgemaakte, gezuiverde 
Reputeren = achten, weder op denken  
Subsistentie = onderhoud, levensonderhoud 
Successie = erfopvolging 
Transporteren = overdragen 
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 Bundel nr 421 Staten van goed  (1555-1670) 
 Augmentatie van de outste weesen van wijlent Luuck MORTIER die hij hadde bij wijlent 
 Kathelijne VAN DEN MEYSTERE zijn 1ste gheselnede de zelve weesen ghenaempt Gilleken 
 Loy ende Jooskin, insghelicx den staet van goede van Manckin MORTIER fs. Willems die  
 hij ghehadt heeft bij Jacquemijne WAGHENAERE zijne tweede ende leste gheselnede bij den 
 overlijden van zijne vader,  
 V.P.: Willem MORTIER fs. Pieters ende V.M.: Luuck VAN DE MEYSTERE fs. Frans 
 Olivier VAN VERDEGHEM ende Andries VOLCKAERT sweesen swaghers  
 Gronden van erfven toebehoorende de vier weesen met Pierijne heurlieder suster gheselnede 
 van Andries VOLCKAERT ende Johanne ooc soverleden zuster huysvrauwe van Olivier 
 VAN VERDEGHEM. De helft van een behuysde hofstede in Marie Lederne in de brouckstrate 
 alwaer de weesens vader overleet groot int gheheele een half bunder danof dander helft  
 toebehoort de vijf oudste kinderen  . . .  . . .  16de april 1555 
 
SVG Jan LOOTINS fs. Bauduyns, overl. Nevele voor oct. 1565 
 He.: Pierijngen VAN BRIELE fa. Mathijs 
 K.: Pierinkin ende tkint daermede de moedere beghort ghaet  
 V.P.: Adriaen VAN LOKENE ende V.M.: Mathijs VAN BRIELE  
 Erfgrondt de weese toecomende ende ghesuccedeert bij toverlijden van haere vader 
 De drie deelen van zeker behuysde hofstede in Nevele daerment heet te oossche daer den 
 vadere up overleet groot met een bulcxken landts daeranne gheleghen 400 roeden wesende 
 de twee deelen patrimonie goet ende dander derde coopgoet binnen huwelick gheconquesteert 
 Noch de drie deelen deurgaende van een ghemet landts in Nevele daerment heet thenden de 
 twee wesende de twee delen van drie ooc patrimonie goet ende dander derde coopgoet 
 jeghens de wdwe DE KEYSER ter cause sijne wijfve . . . . . .  14de oct. 1565  
 
SVG Marie ERPOLFS overl. Nevele voor sept. 1582 
 Hr.: Jan VAN SCHOONVELDE  
 K.: Hansken, Pierkin, Joosken ende Tanneken VAN SCHOONVELDE 
 V.P.: Joos VAN SCHOONVELDE ende V.M.: Willem ERPOLF 
 Gronden van erfven de weesen toecommende  
 Een behuusde hofstede in Nevele int gheweste ghenaempt veldeken groodt met een bulcxken 
 landts daerneffens 200 roeden oost deselve kinderen ende weesen met een stick landts 
 ghenaempt den brasbulc ende west sheeren strate . . . . . . 
 Gronden van erfven tsaemen gheconquesteert in huwelicke 
  ghecocht jeghens Jan BOLLAERT zijnen swaghere 25 roeden in zijn stede daer der weesen 
 moeder overleden es . . .  . . .  . . .  24ste sept. 1582 
 
SVG  Anna GOEDTHALS fa. Jans, overl. voor 1576 heerlickhede van Bellem ende schuervelt 
(79) Hr.: Joos VAN RENTERGHEM fs. Lauwereyns  
 K.: Jooskin, Pierkin, Gillikin ende Bedtkin VAN RENTERGHEM 
 V.M.: Cornelis VAN PARIJS ende V.P.: Daneel VAN RENTERGHEM fs. Jans 
 Leenen ende gronden van erfven dese weesen toecommende  
 Twee leenen deen aen dander gheleghen in Nevele daerment heedt den biebuyck met alle de  
 huysen schueren freytboomen ende andere catheylen daerop staende groot tsaemen neghen 
 haude ghemeten oost ghelandt jor Philips ROOSE zuyt ende west dhoirs van Joos DE LEGHE 
 nu toebehoorende Jooskin de hautste weese 
  Een ander leen toebehoorende Pierken den tweesten zone  bij ghifte van zijnder moedere  ende 
 bij volenteer consent van Jooskin de hautste weese gheleghen in de Ste Jans straete in Nevele 
 groodt 75 roeden west ghelandt de hoirs Joos MORTIER  . . . 
 Item een partije cauterlants ende es seynsgoedt gheleghen in Vursselaere groodt vier ghemeten 
 Item noch andere 25 roen lants in Vursselaere in een stick lants ghenaempt den notensgaevere 
 Mauwers VAN PARIJS zuyt ende de hoirs van Christiaen VAN DER VENNET noort oost 
 Item een stick lants ghenaempt den peerdebulck groot een half ghemet gheleghen in Nevele 
 daerment heedt in den branden   . . .  . . .  11de febr. 1584 
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 Vervolg bundel nr 421 Staten van goed  (1555-1670) 
 Niclaeys DE GAUDISSABOIS stelt bij Schepenen van Bellem ende schuervelt ghecommiteert 
 curateur van den vaguen sterfhuyse van wilent Joos VAN RENTERGHEM fs. Laureys ten 
 verzoucke van Sr. Jacques DU SAINTE CROIX met dyversche ander schultheeschers ditte 
 bij ordonnantie ende auctorisatie van mijn heeren van de Raedt in Vlaenderen  . . . 
 Men stelt hier eesrt te coope twee leenen deen an dander gelegen in Nevele daerment heet den 
 biebuuck met allen de huusijnghen schuere stallen fruutboomen ende ander catheylen daerop 
 staende groot tsamen neghen oude ghemeten  . . .  . . .  . . . 
 Item een partije cauterlant wesende cheyns goet gelegen in Vosselaere groot vier gemeten  
 boven den legelaere dhoirs van Laureyns LOOTINS gelant volgende den rentebouc noort oost 
 sheeren straete loopende deur den cauter van Landeghem naer Vosselaere zuut Jacques VAN 
 DER HAEGHEN met sijn medehoirs west dhoirs Joos WITTEVRONGHELE . . . . . . 
 Item noch ander 25 roeden lant liggende in Vosselaere in een stick lant genaempt den notens 
 gavere Maurus VAN PARIJS zuut ende de hoors van Christiaen VAN DER VENNET noort 
 oost gelt jaerlicx te rente in noorthautsche evene  . . .  . . . 23ste jan. 1581 
 
SVG Johanne VAN OOTEGHEM fa. Lievijns  
 Hr.: Jan COPPENS fs. Heyndric 
 K.: Maeyken = 11 jr ende Stoffelkin COPPENS = 10 maenden 
  V.M.: Andries VAN OOTEGHEM fs. Gillis    17de 7bre 1612 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft Jan VAN BRUAENEN 
 als hoir ten sterfhuyse van wijlent Marijn VAN BRUANEN sijnen broeder was  . . . . . . 
  Betaelt aen de wdwe van den overledenen over gheleent gelt 10 sch. gr. 
 Item aen Jacquemijntjen BISCOPS nu huysvrauwe van Pieter GOETHALS over dienst huere  
 van dat zij metten overledenen ghewoont heeft 
 Pieter VAN HOLDERBEKE in huwelick met een dochter van wilent Jans CHRISTIAEN 
 Pierinken DE BUC wdwe van Gheraert HAUTEKIET tapperighe van stylle 
 Jan BULTINC alsnu in huwelick hebbende de wdwe van Steven DE WULF  
 Aen Pieter DE SCHRIJVERE ter causen van enen latoenen lepelen verloeren ter bruloffeeste 
 van den bastaerden zone van den overledenen tot 2 sch. 6 gr. . . . 
 Pieter VAN BRUANEN bastaert van den overledenen . . . . . . 
 Den huyse van den overledenen staet op gront toebehoorende de paters van de societeyt 
 Jesu tot Andtwerpen   . . .  . . .  . . . 
 Catheline VAN HOECKE wdwe ten voornomden sterfhuyse   4de maerte 1630 
 
 Vrindelicke vercavelijnghe ghedaen bij Joos VAN DER VENNET ende Marijn MESTDAGH 
 als deelsaem mannen hierover gheroepen van alzulck als de zes kinderen van wijlent Gillis 
 ZUTTERMAN ende Janneken DE MEYER (smeyers) haerlieder vader ende moeder  
 ghereserveert de joncste weese met naeme Gerken? die hij ZUTTERMAN gheprocreert heeft 
 bij Margriete VAN OLSENE sijne tweede huysvrauwe ter saligher memorie so hier naer 
 volght te weten met de letteren A, B, C, . . . 
 Gillis ZUTTERMAN es vercavelt met de letter B een bunder lants gheleghen in een stick 
 van vier ghemeten ende noch een partije lants ghenaempt den minsten bosch groot 400 roen 
 dese twee partijen gheleghen in de prochie van Meyghem . . . . . . 1637 
 
SVG Adriaen DANENS, overl. Poeke voor meye 1640 
 He.(1ste x): Susanne VAN DER VINCT  
  K.(1ste x): Gillis, Sara, Elisabet ende Pierijnken DHANENS 
 V.P. Gillis DHANENS  ende V.M.: Jan VAN DEN BROUCKE  
 He.(2de x): Stevenijnken VAN DEN BROUCKE 
 K.:(2de x): Tanneken, Mayken ende Joosijnken DANENS  
 Den overledenen heeft met zijne laetste huysvrauwe ghecocht drij bunderen landts in Poucques 
 deen partije ghenaempt den leegaelbulck groot twee bunderen ende den anderen ghenaempt   
 rammesack groot een bunder   . . .  . . .  11de meye 1640 
 Augmentatie van SVG mits het overlijden van Elisabet DHANENS . . . 17de july 1641 
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 Vervolg bundel nr 421 Staten van goed  (1555-1670) 
SVG  Gheeraert VAN PARIJS fs. Daniels ende sijn huysvrauwe Elisabeth MEERE fa. Gillis 
(2) beede overleden, als den zelven Daniel VAN PARIJS ende zijne huysvrauwe hunnen  
399 grootvader ende grootmoeder paterneel ooc overleden voor april 1644 
140 K.: Joos, Gillis ende Joosijnken VAN PARIJS 
 V.P.: Maurus VAN PARIJS ende V.M.: Gillis MEERE grootvader 
 Gronden van erfven commende van de vaderlicke sijde hun te cavel ghevallen jeghens  
 heurlieder vier ooms elc hoir voor eenen vierde staecke 
 De helft van een hofstede in Dronghene op den wijck van sande daervan dander helft competeert 
 aen Loys VAN PARIJS der weesen oom groot int gheheele 350 roeden oost sheeren straete 
 Item 200 roeden lants in Nevele zijnde de helft van eenen bulck groot 400 roeden daervan  
 dander helft competeert aen den voornomden Louys VAN PARIJS  
 Een sticxken cauterlant in Landeghem bij de beke groot 200 roeden 
 Item dhelft van een stic lant in Vosselaere ghenaempt de boschbrugghe groot int gheheele 250 
 roeden daervan dander helft competeert aen Loys VAN PARIJS voornoemt  
 Een stic lants in Vosselaere op den cautere ghenaemt het curte ghemet daeranne abouterende 
 west den herwech noort Lauwereyns VAN PARIJS zuut den prelaet van Dronghene ende oost  
 dhoors Roelant VAN PARIJS dus hier 300 roen  . . . . . . 18de april 1644  
 
SVG Francois DE WEERT fs. Joannes overl. Meyghem voor dec. 1644 
(3) He.: Janneken SCHEPENS fa. Joannes 
399 K.: Hansken ende noch een kint in het lichaem daer dhauderigghe mede bevrucht is  
152 V.P.: Joos VAN MALDEGHEM ende V.M.: Jan SCHEPENS 
 Gronden van erfven dese weesen toecommende van hunnen vader  
 Een behuysde hofstede in Nevele waervan dat dese weesen vader maer gherecht is benevens, 
 Jan Christiaen, Joosijne, Martijntghen, Janneken, Jacquemijntghen ende Barbelken DE WERT 
 tot een 8ste staecke ende noch een stick lant bachten de schuere daer dhauderigghe op woont  
 Gronden van erfven de voornomde acht kinderen van 1ste bedde toecommende met de vier 
 kinderen van Jan DE WEERT die hij hadde bij Tanneken MORTHIER zijne 2de huysvrauwe 
  daerinne hetselve Tanneken behaudt haer blat van bijleve . . . 
 Een behuysde hofstede in Meyghem oost ende noort de straete groot 200 roeden met noch een 
 stick landts groot 200 roeden  . . .  . . .  . . . 20ste dec. 1644  
 
SVG Gillis DANENS ende Perijntjen CODDE zijn huysvrauwe  
 beede overl. Vynckt ? ca. 1647 
 K.: niet in dit bundel vermeld 
 Adriaen CODDE ende Marten DANENS naeste bestaende voochden  23ste sept. 1647 
 
SVG Tanneken VAN DER STICHELEN, overl. Vynckt? voor febr. 1650  
 Hr.: Francois VINCENT 
400 K.: Lieven, Jacques, Jan hun selfs ende Pietrijnken ghetraut met Jan CORNELIS ende Joos, 
 09 Gillis, Philips, Pieter, ende Tanneken VINCENT noch onderjaerigh 
 V.P.: Philips VINCENT fs. Frans doude ende V.M.: Lieven VAN DER STICHELEN   
  Het pachtgoet tot Vynct ghenaemt t'goet schotelmans ?   
 Een stick lants up Dronghene cautere genaemt den Cappelackere 22ste febr. 1650 
 
 Memorie dat ick Antheunis SCHAUT hebbe verdient inde sterfhuyse van Jossienten  
 VAN DER PLAETSEN wdwe van Gherof DE CLERCQ. . . Poesele den 23ste febr. 1651 
 
SVG Cathelijne DE PESTELE fa. Joos, overl. voor juny 1652 
 Hr.: Martens NOETE (NOTE) 
400 K.: Guilliaeme, Marten, Lievens ende Livijne NOTE   
 46 Gronden van erfven commende van de moeder van de weesen 
 Een onbehuyst hofstedeken met een bulcxken ende een partije landts ghenaempt het groote 
 stick west ghelandt een bosch noort de weesen Francois DE PESTELE oost den doschwech 
 groot vijf ghemete . . .  . . .  . . .  25ste juny 1652 
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 Vervolg bundel nr 421 Staten van goed  (1555-1670)  
SVG Bertholomeus BAUDONCK fs. Gheraert, overl. Vynckt? voor july 1652 
 He.: Lievijne DE PESTELE fa. Joos  
400 K.: Janneken BAUDONCK  
 47 V.P.: Gheraert BAUDONCK grootvader ende V.M.: Laureyns DE VEY  
 Drij bunderen ligghende binnen de prochie van Vynct onverscheen ende onverdeelt met  
 Marten NOTE ende Laureyns DE VEY     9de july 1652 
 
 Dit naervolghende is tgone dat ick Jan DE WEERDT fs. Gillis als voocht over de weese van  
 Pieter DE WEERDT mijnen broeder ontfaenghen hebben in minderinghe van haerlieder SVG  
 Ontfaen van Jacques DE GRAVE over de weese van Pieter DE WEERDT ende Cathelijne 
 BUYLAERE ter saligher memorie den  19de april 1647 de somme van 12 p. gr. daervan ick 
 Jan DE WEERDT 6 p. overghetelt hebben aen Francois MESTACH als voocht over de selve 
 weese ghetelt op den derde ende lesten pastacht ten huyse van Andries DE CLERCKT 
 Ontfaen van Andries DE CLERCKT op den 3de meye 1649 1 p. 10 sch. gr.  
 Betaelt voor de selve weese de somme van 2 p. 13 sch. gr. aen Jonckvrauwe Margriete  
 MUSAERT wdwe van Arent BOELE in qualiteyt als voocht Jan DE WERDT over de weese 
 van Pieter DE WERDT ende datte over twee jaeren croos van een rente van 4 p. gr. tsiaers 
 tlest verschenen kerssavont 1648 blijckende bij quitantie  
 Jan DE WEERDT fs. Gillis ghehauwen hebben Hansken DE WEERDT weese van sijnen 
 broeder Pieter DE WEERDT het 1ste jaer incommende bammesse 1647 ende met hem ghewont 
 hebbende tot jaere 1653 ende de selve weese Hansken DE WERDT scholle gaende in de winter. 
 Hansken DE WEERDT is met mij commen wuenen haut sijnde 9 jr. . . . . . . 
 
 Rekeninghe ghemaeckt tusschen Cornelis DE BUCK als voocht van de weesen van  
 Christiaen DE BUCK gheprocreert bij Pierijnken TEMMERMAN sijne 2de huysvrauwe ter 
 eender sijde ende Jan RENIERS ter andere nopende de coopsomme van de drij deelen van 
 vieren van een behuysde hofstede ende brauwerije binnen Nevele aen Jan RENIERS 
 vercocht volghens de contracte ghepasseert op den 5de meye 1653 
 De coopsomme beloopt de somme van 312 p. 10 sch. gr. in advenante van 2500 guldenen 
 van de gheheele hofstede ende brauwerije  
 Tresterende 4de in de hofstede ende brauwerije competeert den voornomden Jan RENIERS 
 in causen sijnder huysvrauwe bij successie van haeren vader Christiaen DE BUCK  
 gheprocreert bij Lievijne DE MEYERE sijne 1ste huysvrauwe ende voort bij vuytgrootinnghe 
 ghedaen jeghens haere twee broers ende twee zusters  ende tsaemen van hem hoyr voor de 
 vijf deelen van elfven vut welcken hoofde hemlieden ghelaten is het voorseyde vierde wat 
 meer als de vijf deelen van elfven in de helft deurdien sij sustineerden dat den voornoemden 
 Christiaen DE BUCK de hofstede ende brauwerije coopende met Pierijnken TEMMERMAN 
 sijne tweede huysvrauwe moeder van de voornoemde weesen . . . 30ste juny 1653 
 
SVG Philippine VAN LAECKE, overl. Landeghem? voor nov. 1656 
(10) Hr.: Gheerof SLOCK  
 K.: Liefken SLOCK 
 V.M.: Pieter VAN LAECKE ende V.P.: Marten BLANCKAERT   
 Gronden van erfven gheconquesteert staende hun huwelick  
 De rechte helft van een hofstede in Landeghem ghemeene met Gilliame BEERNAERT op 
 den wijck van vierheckens oost de strate suyt ende west Thomaes HANSSENS ende noort 
 dheer Gillis VAN HAUGHEM groot int gheheele 500 roen. Staende huwelijck sijn gronden  
  gheleghen in Nevele ende ghecommen van moeders weghe vercocht  7de nov. 1656 
 
SVG  Joosijntjen (Chijnten) COCHUYT, overl.  voor nov. 1656 
(11) Hr.: Joos VAN VYNCKT 
400 K.: Chijntgen, Hansken, Gilleken, Maeyken ende Liefken VAN VYNCKT  
94  V.M.: Jan VERPLATSEN ende V.P.: Andries VAN VYNCKT    
 Der weese paert is weerdich bevonden boven alle commeren 17 p. 1 sch. 4 gr.  welcke den 
 hauder sal oplegghen elcke weese als sij ghetijdighe audde sullen zijn . . . 21ste nov. 1656 
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SVG  Philips DE WULF, brauwer, Stochauder gheweest, overl. Nevele voor nov. 1655 
(12)  fs. . . . ende Claysintgen DE MEYERE  
 Wdwnr in (1ste x) van: Janneken VAN DER VENNET fa. Hermans 
400 K.(1ste x): Jan ende Frans DE WULF onbejaerde weesen ende Adriane in huwelijck met 
 98     Gillis LIJBAERT  
 He.(2de x): Janneken DE ROO, geen kinderen uit dit huwelijk 
 V.P.: dhr Gillis DE WULF Bailliu van Nevele V.M.: Herman VAN DER VENNET, grootvader 
 De voochden gheven te kennen dat sij beneffens Jan VAN DER VENNET ende Cornelis 
 TACQ als deelsmannen hebben doen maken den inventaris van baten ende commeren 
 Er is een accordt ghemaect tusschen de voochden met Janneken DE ROO waerbij sij van 
 de weesen ende Gillis LIJBAERT ter causen van ghemeensaemheyt ghepasseert is  
 Sij is gherecht gheweest in de hofstede ende eerfve daer Philips DE WULF eerfachtich 
 vut ghestorfven is tot een 4de paert soo in de gront woonhuys, schuere, brauwerije waghen 
 huys, hauthuyseken, duyvekeete ende alle andere staende catheylen . . .  . . . 
  Noch dhelft van een huys ende eerfve binnen Nevele staende rechtover de cattestraete  
 nevens het brugxken noort de straete oost de hoirs van Marten DUSAER . . . . . . 
 dit aldus ghedaen ande voorseyde wdwe gheassisteert met Guille DE ROO Bailliu van de 
 prochie van Lovendeghem ende Cornelis TACK haeren deelsman . . . 11de nov. 1655 
 Huys ende erfve op de weesen ghesuccedeert waerin de hauderigghe gheen blat van bijleve 
 heeft ter causen van het contract met haer aenghegaen 
 De weesen competeren een hofstede in Nevele groot in eerfven 577 roeden    
 De drij deelen van viere van een huys in Ghent ten voorhofde op de hooghstraete ghenaempt 
 de jonghe roose danof tvierde deel competeert de hauderigghe . . . . . . 
  Gronden van erfven daerinne dese haudergghe behaut haer blat van bijleve 
 De deurgaende helft van een bosch in Meyghem ghenaempt den aschbroecbosch groot int 
 gheheele 7 ghemeten 115 roeden ghemeene met Herman VAN DER VENNET danof de 
 hauderigghe competeert een vierde in de catheylen  . . . . . .  30ste jan. 1657 
 
SVG  Mr. Frans VAN HOORN, overl. . . . voor Francoise VALCKE 
(13) in sijn leven advocaet in den raedt van Vlaenderen, ende sijn huysvrauwe 
 Joe Francoise VALCKE fa. Jor Abraham overl. in Vosselaere op den  6de maerte 1654 
 K.: Frans, Guilliaeme, Constance ende Theodora VAN HOORN 
 V.P.: Mr. Lucas VAN HOORN secretaris van der keure 
 Leenen ghecommen van de sijde van Mr. Frans VAN HOORN 
 Een heerlijck renteboucxken hem bestreckende binnen de prochie van Oordeghem van 
 diverssche gronden wanof de weesen competeren 1/3de, tander derde competeert aen Mr. 
 Michiel VAN HOORN ende t'ander derde aen den greffier van Oordeghem 
 Item een leen thiendeken ligghende in de prochie van Steenwercke waervan ter cause van 
 d'oorloghe tsedert 10 a 11 jaeren gheene baete ghecommen es 
 Gronden van eerfven ghecommen van der weesen vader gheleghen in Smetlede 
 Een behuyst pachtgoet groot metten bogaert twee dachwant en half met eenen bosch beneden 
 het pachtgoet noort oost de straete groot drij dachwant en half  . . . . . . . . . 
 Item een behuyst hofstedeken in Bassevelde groot drij ghemeten ligghende aen den lantdijck 
 in pachte ghebruyckt bij Jan VAN BRUSSELE  
 Gronden van erfven tot Anseghem ghecomen van de weese moedere  
 Dhelft van vijf bunderen ende een 4de deel van een bunder lant wanof d'ander helft competeert 
 de wdwe van dheer Gillis VAN DER OOST d'helft van twee bunderen lants daervan de weder 
 helft competeert d'hoirs BIESBROUCK in pachte ghebruyckt bij Joos NAESSENS fs. Joos   
 Een partije landt gheleghen in de prochie van Semmersaecke ghenaempt de schelle groot 
 1893 roeden noort west de cromme straete . . . . . . . . .  18de meye 1657 
 
SVG  Maeyken MUSSCHE fa. Laurentius, overl. voor sept. 1657 
(14) Hr.: Lieven VAN DOERENE (VAN DOORNE)  
400 K.: Lauwereyns = 7 jr, Frans, Joos ende Hansken VAN DOERENE = 18 maenden 
107 V.P.: Jan VAN DOERENE fs. Joos ende V.M.: Lauwereyns MUSSCHE 19de sept. 1657 
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SVG  Margriete VAN DE VEEGAETE  fa. Adriaens, overl.  int jaer 1655 
(15) Hr.: Maurus VAN PARIJS fs. Laurentius  
400 K.: Liefken = 10 jr ende Tanneken VAN PARIJS = 8 jr. 
108 V.M.: Geerolf VERBAUWEN ende V.P.: Laureyns VAN PARIJS 
  Dese weesen competeert de rechte helft in een behuysde hofstede mette landen daermede 
 gaende gheleghen in de prochie van Swijnaerde waeraf dander helft heeft toebehoort aen 
 Geerolf VERBAUWEN causa uxoris voocht van dese weesen groot int gheheele twee 
 ghemeten onder hofstede ende lant . . .  . . . 
 De bate gaet den commer te boven de somme van 2 p.14 sch. 2 gr., ende compt voor elcke 
 weese de somme van 1 p. 7 sch. 1 gr.  . . .  . . . 
 Janneken een van de weesen is commen toverlijden . . . 20ste nov. 1657 
 
SVG Pieter LAMME, overl. Nevele voor jan. 1658 
(16) He.: Joosijnten MAENHAUT fa. Joos  
400 K.: Jacques, Janneken, Joosijntien ende Vijnten LAMME 
108 V.P.: Herman LAMME ende V.M.: Joos MAENHAUT 
 Gronden van herfven dese weesen verstorven van haerlieder vader 
 Een behuysde hofstede met huys ende schuere daerop staende gheleghen in Nevele op 
 hoossche commende met een drefken ter straete oost Niclaeys VAN DE STEENE suyt 
 zuyt Franchois VAN HAUGHEM noort hoossche straete groot 200 roeden 
 Een partije ghenaempt de moeyens bulck gheleghen als vooren oost Janneken LAMME 
 zuyt west Arent DE VOS groot 730 roeden 
 Een partije genaemt het gaversche gheleghen als vooren oost Saerel VAN HUFFELE 
 zuyt Willem DE COSTERE noort de straete groot 200 roeden . . .15de jan. 1658 
 
SVG  (Pierijntgen) Adriaenken DOBBELAERE fa. Jans ende Pierintghen STUPERAERT 
(17)   overl. . . . ? . . . in Dronghen ? voor sept. 1658 
  Hr. Tobias VAN DER CRUYCEN fs. Gherolf  ende Pierijntgen . . . 
400  K.: Janneken = 22 jr, Pirijntgen = 19 jr, Livijntgen = 17 jr ende Elisabeth = 16 jr 
107  V.M.: Jan DOBBELAERE oom ende V.P.: Pieter DE VREESE fs. Jans  
  Patrimoniale gronden van eerfven de voorseyde weesen verstorfven  
  Dese weesen competeert dheelft van 5 ghemeten deurgaende onder lant ende meersch  in  
 Dronghene ande keete danof twederdeel competeert dhoirs Lieven VAN OVERWAELE dit 
  sterfhuys op twesteynde oost dese voornomde hoyrs west dhoyrs Pieter DIERICX noort een  
 erfve van Dronghen belast met evene aen den marcquys. Dese partije gecocht staende  
 thuwelick van de overledene van Jan BERNAERT ende Jacques VAN OVERWAELE  
  Nemaer alsoo desen hauder vercocht heeft an Marten MINNE ghenaempt den craeynaer mersch 
 wesende vuytten hoofde van de overledene . Soo ist dat desen haudere cedeert ende resigneert 
 de selve partije na haer vorme ende inhouden ter proffijte ande voornoemde zijne weesen al en 
 zijn recht ende actie dat hem aldaer zoude mogen competeren dus alhier 750 roeden 
  Item soo competeert dese weesen een partije lants ghenaempt den vlienderpael zuyt Lieven 
 DE CEUCKELAERE noort de procureur BRANT oost den prelaet west de kerkcke. Een  
 partije mersch inde laquen oost zuyt noort den prelaet west Sr. Elias VAN DER BRUGGHEN  
  Een partije lants gheleghen an de plancxkens binnen tvoornoemde Dronghen  noort dhoirs 
  BERTHELLE oost Sr. Jan PIJPE west Frans VINCHENT belast an den heere met evene groot 
 250 roeden 
 Geconquesteerde gronden wanof den haudere dheelft ende dander heelft naer costuyme 
 Eerst een partije lants an de plancxkens noort de voorgaende partije oost de voornoemde 
 PIJPE zuyt dhoyrs Alvijn DE VILAIN, belast an den heer van Dronghen cleen heerlicke  
 rente anden H. Geest met 2 gr. groot 350 roeden 
 Item een partije mersch inde laquen oost zuyt ende noort den eerweerde heer prelaet van  
 Dronghen west Elias VAN DER BRUGGHEN . . .  . . . 13de nov. 1658 
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SVG  Maeyken DENIJS , overl. voor july 1659 
(19) Hr.: Jan STEYAERT  
400 K.: Hansken, Pierijnten ende Maeyken STEYAERT  
116v V.M.: Lauwereyns VAN MALDEGHEM ende V.P.: Philips STEYAERT 
 Gronden van herfven gheconquesteert bij desen hauder ende sijne huysvrauwe 
 Een behuysde hofstede in Hansbeke op den wijck van amme oost dhoirs Joos PATHET zuyt 
 sheeren strate west de kinderen Andries VAN HEYSTE groot 300 roen 1ste july 1659 
 
SVG  Adriaen BAUDONCK, overl. Nevele voor nov. 1659  
(20) He.: Willemijnken QUEKEBURREN  
 K.: Elisabeth BAUDONCK minderjaerighe weese, Maeyken BAUDONCK haere suster 
       Janneken BAUDONCK is overleden en was in huwelijck met Pieter POPPE die oock  
       overleden is binnen de prochie van Caeneghem  
 V.P.: Andries CLAEYS  
 Gronden van herfven de weese toecommende 
 Een hofstede in de vierboomstraete daer de hauderigghe op woont ende een stuck landts zuyt 
 van de hofstede ghenaemt den beerackere oost de straete  . . .  . . . 
  Een stuck landts ghenaempt den hooghen drooghen bulck oost de straete zuyt dheer Adriaen 
 DHAEMERE Amman van de lande van Nevele west de kinderen van Pieter MARTENS  
 noordt Lieven SCHAMP  . . .  . . .  . . . 25ste nov. 1659 
 
SVG  Lievijne PATTIJN fa. Christoffels, overl. Drongen den 6de 7bre 1658 
(21) Hr.: Christoffel COPPENS 
400 K.: Hans, Christoffel, Marten ende Pieternelle COPPENS 
117v V.M.: Christoffel SCHAMP ende V.P.: Pieter COPPENS  
  Gronden van herven gheconquesteert staende dit huwelick   
 De drij deelen van viere in een behuysde hofstede in Dronghene daer den hauder in woont in 
 de moerstraete danof het ander vierde is competerende de weesen van Pieter DE SCHEPPER 
  gheprocreert bij Joosijne PATTIJNS fa. Christoffels 
 Item competeert desen haudere de twee deelen in een stick lants ghenaempt de pronckaert 
 te weten den westcant danof het ander derde competeert Marie PATTIJNS wdwe van Marten 
 TUYTSCHAEVERE   . . .  . . .  . . . 3de febr. 1660 
 
SVG  Ghijselbrecht PERENT (PERENDT), overl. Landeghem voor maerte 1661 
(22) He.: Lievijntken VAN PARIJS alsnu in huwelick met Jacques VERMAERE 
400 K.: Herman PERENT 
172  V.P.: Lieven MOERMAN ende V.M.: Maurus VAN PARIJS 
  Gronden van eerfven competerende dese weese staende het huwelick gheconquesteert 
 De rechte heelft van een behuysde hofstede in Landeghem op den wijck vierheckenen 
 noort Francois VAN MALDEGHEM suyt de straete loopende van Nevele naer Ghendt 
 ende west dhoors Franchois VRIENDT groot int gheheele 226 roen    3de maerte 1661 
 
SVG  Mayken VAN DE REVIERE fa. Franchoys, overl. Nevele . . . 1658 
(23) Hr.: Gheerolf LOONKENS fs. Gheerolf  
400 K.: Janneken = 7 jr ende Franscijnken LOONKENS = 6 jr    
133 V.P.: Lieven LOONKENS ende V.M.: Joos VAN DE REVIERE  
 Eenen coffere staende tot Ghendt ten huyse van Gilliame LAMME . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick  
 Den helft van een hofstede met een camer daer mede staende an het west hende van den  
 huyse gheleghen in Nevele oost Jacquemijntjen LOONKENS met het wederdeel suyt Pieter 
 SLOCK west Jan VAN DER STRAETEN groot 80 Ghendsche roeden  
 Gronden van erfven ghecommen van de moederlicke sijde 
 het 5de deel in de hofstede ligghende onverdeelt met Joos VAN DE REVIERE gheleghen in  
 prochie van Lootenhulle suyt den Ghentwech west mijnheer DANENS noort Mathijs  
 de CNAPPAERT oost Jacques VAN DER STRAETEN . . . . . . 10de meye 1661 
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SVG  Cathelijne LANDUYT, overl. Nevele up den 24ste febr. 1661 
(24) Hr.: Marrijn BEKAERT 
400 K.: Joosken = 4 jr ende Maeyken BEKAERT = 19 maenden 
132 V.M.: Gheerolf DOORENVELT  
 Gronden van erfven ghecommen van de moederlicke sijde  
 Een 8ste deel in een hofstede met de lande daermede gaende waervan de ander seven deelen 
 toebehooren de wdwe van Jacques HERPELS met haere kinderen gheleghen in Nevele in  
 de boschstraete groot in het gheheele 959 roen ende dhelft van een bulcxken lant in den  
 wijck van veldeken oost Gillis BOOM suyt ende west Jacques DE KEYSER noort Franchoys 
 DANEELS groot over dit deel 50 roeden  . . .  4de july 1661 
 
SVG  Servaes VAN TENTEN, overl. in Vosselaere ? den laetsten meye 1658 
(25) He.: Cathelijne ROOTSAERT (RUTSAERT)  
 K.: Cathelijne = 20 jr, Elysabette VAN TENTEN = 14 jr 
 V.P.: Joos VAN TENTEN 
 Gronden van erfven die dese weesen toecommen van haere grootmoedere Maeyken STOELS 
 Het deurgaende 4de in het zuyt hende vande hofste met het 4de van het vuyt hende van het huys
 ende het 4de van alle de catteylen die up dit deel staen oost de straete suyt Jan BEYENS, west 
 het goet ter meersch noort Lauwereyns MUSSCHE ende Jan CORNELIS is groot met het 
 stucxken lant ofte lochtinck bilcxken ontrent een alf ghemet (150 roeden)  
  Noch een partijken lant op Vosselaere cautere in een meerder stick te weten den noort cant  
 oost de straete zuyt het wederdeel west Joos ende Lieven VAN TENTEN noort dhoors Marten
 VAN COPEGHESTEL is groot dit deel een alf ghemet dus hier de zelve 150 roeden 
 Gronden van herfven  dese weesen verstorven van haeren vadere, 100 roen in den Vosselaere 
  cautere oost de straete zuyt Joos NEYT ende noch 200 roen meersch in de Beghijnenmeersch 
 oost Jor Jan SCHEYNE zuyt Jan CORNELIS west de calene is groot ontrent 200 roen 
 Gronden van herfven binnen huwelicke gheconquesteert.  
 Een stick lant anden Vosselaere cautere oost de straete zuyt Jor Jan SCHEYNGHE noort de 
 kinderen van Daneel GOETHALS is groot 330 roen . . . . . . 12de oct. 1661 
 
SVG  Joosijne VAN HOVERACKER fa. Jans, overl. Ste Jans Leerne op den 3de oct. 1661 
 Hr.: Philips SCHOONHOOGHE fs. Adriaen 
400 K.: Maurus, Hansken ende Tanneken SCHOONOOGHE  
133v V.M.: Gheeraert VAN HOVERACKERE fs. Jans ende V.P.: Sacharias BRAEMBUS  
 Gronden van herven toecommende dese drij weesen met last van twee bijlevens de 1ste Janneken 
 DE MEYERE der weesen grootmoeder ende de 2de haerlieder vader 
 Dhelft van ontrent vier ghemeten lants ligghende in drij partijen in Wasschoot danof dander helft 
 competeert Gheeraert VAN HOVERACKER  oom van dese weesen  
 Een woonhuys schuere ende stallijnghen staende op de hofstede daer desen hauder op ende inne 
 woont tsamen met sijne overledene huysvrauwe ghemaeckt . . . 28ste nov. 1661 
 
SVG Pieter VAN DALE fs. Pieter, overl. Nevele 29ste mei 1661 
(26) He.: Joosijntjen LAMME fa. Gillis 
400 K.: Janneken VAN DALE = 1 jr   
137 V.P.: Pieter VAN DALE d'aude ende V.M.: Jacques BEELAERT  
 Men is schuldich aen de wdwe van Gillis LAMME over een jaer pacht 9 p. 10 sch. gr. ende 
 aen Jan VAN THIENEN over huere van een coebeeste 7 sch. 8 gr. . . .17de jan. 1662 
 
SVG Tanneken DE CLERCK fa. Adriaen, overl. Ste Martens Leerne den 2de maerte 1659 
(27) Hr.: Jan DE BIL  
 K.: Hansken, Maeyken, Magdaleene, Vyntgen ende Tanneken DE BIL 
 V.M.: Jan DE CLERCK  
 Aengaende het deel in het huys tot Lootenhulle daervan is alhier niet gekocht in staete noch 
 prijs gemaeckt, blijft tusschen desen hauder ende sijne weesen ghemeene   31ste jan. 1662 



 13 

 Vervolg bundel nr 421 Staten van goed  (1555– 1670) 
SVG  Tanneken ELLAUT, overl.  . . . voor feb. 1665 
(28)  Wdwe in (1ste x) van: Joannes VAN DE KERCKHOVE 
 K.(1ste x): zeven kinderen  
  Hr.(2de x): Christoffel SLOCK   
 K.(2de x): Stoffelken, Francoysken, Driesken ende Lysabetken SLOCK 
 V.P: Lieven DOBBELAERE ende V.M.: Abraham VAN DE KERCKHOVE  
 Gheassisteert gheweest met Cornelis FACK ende Anthone DE ROOSE mette ander hoirs 
 van desen sterfhuyse tselve sterfhuys ghegadert ende verdeelt hebben  
 Frans ende Andries SLOCK twee van dese minderjaerighe weesen sijn te cavel ghevallen de 
 naervolghende gronden van erfven elck tot eender helft  
 Een stick lants in Vosselaere ghenaempt het vlaeckstick noort west den advocaet VAN DER 
 HAEGHEN noort oost ende sut oost dese horie suyt west Gillis DE WEERT groot 826 roen 
 Dhelft van een stick lants in Vosselaere ant voorgaende stick   . . . . . . 
 Aen Christoffels ende Lijsabetken SLOCK is te cavel ghevallen een stick lants in Vinderhaute 
 noort oost ende noort west de hoirs van Joos EECKMAN groot 400 roen ende noch een stick 
 lants ghenaempt de bogaerdekens noort Pauwels ROGGHEMAN oost ende zuyt het begijnhof 
 van Ste Lijsabeten in Ghendt west den langhen dam groot 530 roen . . .   
 Item competeert hemlieden noch het 3de paert van een partie lants op Mariakercke an den 
 muelene ghemeene met haerlieden ooms ende moeyen . . . . . . . . . . . . 
  Item is er ghemeene ghebleven tusschen dese vier weesen met oock de seven hoirs van den  
 1ste  bedde een stick lants in Urssele ? ghenaempt het hemelrijcke groot 334 roeden 
 Item een stick lants gheleghen int vrije van Ghendt buyten de Brugsche poorte  16de jan. 1663 
 
SVG  Janneken SUTTERMAN fa. Joos, overl. Ste Jans Leerne up den 9de jan. 1663 
(29) Hr.: Lieven VAN DE WALLE fs. Jooris 
400 K.: Hansken = 13 jr, Pierken = 7 jr, Joosijntjen = 4 jr ende Marie VAN DE WALLE = 1 ½ jr  
148 V.M.: Gillis SUTTERMAN fs. Joos ende V.P.: Jan VAN DE WALLE fs. Jooris 
  Gronden van herven gecomen van dese overledene sijde te volghen dese weesen 1/8ste paert 
 van dese naervolghende partijen neffens Gillis SUTTERMAN ende de weese van Antheunis 
 VAN HOUCKE gheprocreert bij Laureyntien SUTTERMAN belast met bijleve van desen 
 haudere over tvoorseyde weesens deel naer costuyme 
 Dese vijf weesen competeert een 8ste deel van dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem 
 in den heerenthouck groot int gheheele 200 roeden oost daeranne een stick lant ghenaempt het  
  moeyken suyt Joos SUTTERMAN met de wdwe Jooris MAES west sheeren straete noort  
 Jacques BONNE compt voor dese weesen 25 roeden . . .  . . . 
 Noch 8ste paert van een stick lants ghenaempt het moeyken oost Pieter VAN OOTEGHEM  
 suyt Joos SUTTERMAN met de wdwe Jooris MAES west de hofstede noort Jacques BONNE 
 compt voor deselve weesen tot 35 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van herven dese weesen toecomende met Gillis ende Joos SUTTERMAN voornoemt 
 ende de weesen van Antheunis VAN HOUCKE belast dese weesens deel met twee bijleven  
 sijnde Jan ROELS ende desen hauder als volcht 
 Dhelft van dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem met de landen daermede gaende 
 Een behuyst pachtgoet gheleghen binnen de prochie van Haeltere bij de vijf rynghen int  
 gheweste van schoonberch groot int gheheele ontrent 17 bunderen 
 Item competeert dese weesen seker deel in een bosch in Cruyshautem groot 366 roeden  
 Item 309 roeden lants in Meyghem comende bij decrete van Frans WITTEVRONGHELE oost 
 Jan WITTEVRONGHELE suyt Pieter WITTEVRONGHELE west dhoors Jan STROBBE 
 Gronden van herven staende dit huwelick gheconquesteert tusschen desen haudere ende de 
 overledene daer inne desen hauder toecomt de rechte helft in propreteyte ende up de weesens 
 deel sijn bijleve naer costuyme 
 Een partije saeylant in Ste Jans Leerne wesende leen groot 400 roen oost daeranne gelant den 
 heer Adriaen D'HAMERE suyt den herrewech west Mhr. Jan Baptiste DELAFAILLE noort 
 dhoors van Mhr. Luycas VAN DER HAEGHEN   . . .  24ste april 1663 
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SVG  Andries VAN VYNCKT, overl. . . . niet gegeven 
(30) He.: Lievijntken MELSENS  
400 K.: Andries ende Pierken VAN VYNCKT elck eenen 8ste staecke bedeghen 
163 V.M.: Anthone VAN HOUCKE  
 Gronden van erfven comende van de vaderlijcke sijde blijckende de vercavelijnghe ghedaen 
 van daten den 4de juny 1660 met den last van bijleve van hunne moeder 
 Twee partijkens  saeylant in Nevele ghenaempt de bunderkens groot tsamen 580 roeden oost 
 dese hoorie suyt dheer Maximiliaen VAN HAUGHEM ende noort Frans STOMMELIJNCK 
 causa uxoris oost de straete suyt Charel VAN HUFFELE 
 Item een partie saeylant in Landeghem ghenaempt den grooten synckval groot 736 roen suyt 
 Joos DE ROO west den voetwech ende noort dhoirs Pieter VAN HULTHEM  
 Het 3de deel van 207 roen lants ghenaempt het busselken danof de ander deelen sijn te cavel 
 ghevallen Jacques VAN GANSBEKE ende dhoirs Pieter VAN LAEKE  11de 9bre 1664 
 
SVG  Jacques VAN OOST overl. Ste Maria Leerne voor dec. 1664 
(31) He.: hier niet gegeven wel in het Register 400 fo 177v    
400 K.: Jacques = ? ,Pieter = 11 jr, Gheerken = 9 jr, Lievijne = 7 jr, Adriane = 5 jr, Marie = 3 jr, 
177v         Janneken VAN OOST = 9 maenden . . . . . .  10de dec. 1664 
 
SVG  Jacquemijnten PRAET, overl. voor dec. 1664 
(32) Hr.: Lieven CAKAERT  
400 K.: Joosijntjen = 22 jr ende Maeyken CAKAERT = 20 jr 
171v V.P.: Baudewijn CAKAERT ende V.M.: Baudewijn PRAET  
 Desen staet is goet commende ter somme van 39 p. 1 sch. 1 gr. 6 dnrs 
 Gronden van herven ghecommen van den moederlicke sijde 
 Een stick landt ghenaempt het herpelstick oost Gillame VERHELST suyt de wdwe Gheerolf 
 DE WEERT west dhoors dheer Jan NELIJS noort het herpelstraetjen groot 380 roeden 
 Item een stick landt groot 328 roeden oost de wdwe van den raetsheer VERSCHOONE suyt 
 Baudewijn PRAET west de wdwe Gillis VAN HECKE noort de wdwe VAN LAEKEN 
 Item een behuysde hofstede ghenaemt het innenroesten noort ende oost de straete suyt Gillis 
  BOOM west Frans DANEELS met consorten groot 136 roeden 
 Gronden van erfven gheconquesteerts staende dit huwelijck 
 Een behuysde hofstede oost de wdwe ende hoirs Jan CAKAERT suyt het voorseyde sterfhuys 
 west de straete noort Pieter SUCAET groot tot 364 roeden . . . 16de dec. 1664 
 
SVG Jan CAKAERT, overl. voor dec. 1664 
(33) He.: Lievinne VAN DER STRATEN  
 K.: Marten = 23 jr, Lievinten = 15 jr ende Janneken CAKAERT = 12 jr 
 V.P.: Gillis CAKAERT gheassisteert met Lieven CAKAERT 
 V.M.: Joos BEELAERT gheassisteert met Sijmoen VAN DER STRATEN  
 Gronden van herven ghecommen van de vaderlicke sijde  
 Een stick landt in Nevele in den wijck van veldeken ghenaempt maeyken Braets bulcken oost 
 Pieter LOONTINS suyt west ende noort Jor Carel MEYNNE groot 300 roeden 
 Het 4de deel in een behuysde hofstede met de lande daermede gaende in Landeghem ghenaempt 
 den herrenhouck gheleghen onverscheen met Lieven ende Maurintken CAKAERT en de wdwe 
 van Jan MEGANCK groot int gheheele vijf ghemeten  
 Gronden van herven staende het huwelick gheconquesteert 
 Een partije bosch ghenaempt den arendtvelt bosch oost Maurus VAN MALDEGHEM ter  
 causen sijnder huysvrauwe suyt den presedent DE LAFAILLE west den marquys BOUVE  
 noort Joos DE PESTELE groot tot 255 roen  . . .  . . . 16de dec. 1664 
 
SVG  Joos VERMERRE, (VERMEERE) overl. voor jan. 1665 
(34) He.: Janneken MAERTHIER (MORTIER)   
400 K.: Joos, Jacques, Lieven, Janneken, Vinten ende Maeyken VERMERRE  
176 V.P.: Adriaen VERMERRE ende V.M.: Lieven MAERTHIER   27ste jan. 1665 
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SVG  Gillis DE MEYERE, overl. Lootenhulle ? voor febr. 1665 
(35)  He.: Maeyken SNAUWAERT fa. Jans 
400 K.: Joosken, Willemijntjen, Maeyken ende Pierinten DE MEYERE 
169   die bij desen overbrenghen Adriaen DHERTOGHE gheassisteert met 
 V.P.: Joos DE MEYERE ende V.M.: Gillame SNAUWAERT   
 De bate excederen den commer de somme van 16 p. 13 sch. 4 gr. die de hauderigghe belooft 
 op te legghen als de weesen sullen commen tot staete ende aude haer selfs 
 Gronden van herven toebehoorende de weesen ghecommen van de vaderlicke sijde 
 Een behuysde hofstede met de lande daermede gaende groot int gheheele tot twee bunder 
 620 roeden gheleghen in Lootenhulle daerment nompt de malsemstrate waervan dander 
 helft toebehoort de weese van Jacques DE BUUCK  . . .  . . . 3de febr. 1665 
 
SVG  Lieven DE WERT (DE WEERT), overl. . . .  
(36) He.: Janneken MAERTHIER (MORTIER) 
400 K.: Tanneken, Pierken, Maeyken ende Areken DE WERT  
168 V.P.: Arendt MAERTHIER ende V.M.: Pieter MAERTHIER  
 Gronden van herven ghecommen van de vaderlicke sijde gheleghen in Nevele waerinne de 
 hauderigghe behaut haer blat van bijleve naer costuyme 
 Een behuysde hofstede daerment nompt veldeken oost ende suyt den presedent DE LAFAILDE 
 west sheeren strate noort Arendt MAERTHIER groot 162 roen ende een stick landt ghenaempt 
 de steebulck oost Joos HANSSENS suyt Frans DHERTOGHE west dhoirs Gillis VAN HECKE 
 noort Arendt MAERTHIER groot 366 roeden . . . . . . . . . 3de febr. 1665 
 
SVG  Cathelijne SCHOONOOGHE, overl. voor febr. 1665 
(37) Hr.: Sacharias VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
400 K.: Jan, Geert ende Betteken VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
173v Een hofstede met al de freytbomen ende opgaende bomen oock al dat ten hove ende huyse 
 bevonden is gheen wutghesteken noch gereserveert de besaeyteede van al het slachaut te wetene 
 een partije landt ghenaempt de werst groot 400 roeden zuyt Charles DE PAPE west Joos  
 VAN DAMME noort den selven VAN DAMME oost Mauwers GAELLEWIJN welcke partije 
 lant de weesen verstorven van haere moeder gecomen van haeren schonvader Adriaen  
 SCHOONHOOGHE welcke partije moet den vader ghebrucken tot dat de kinderen hebben 
 haere jaeren ofte ten houwelcken staete ghecommen sijn . . . 7de febr. 1665  
 
SVG  Joosijne BRAETS fa. Jacques, overl. voor febr. 1665 
(38) Hr.: Joorijs DOORENEVELT  
400 Grootmoeder van  Ferdinandus ende Tanneken DOORENEVELT alle twee kinderen van   
173 Jacques DOORENEVELTgheprocreert bij Cathelijne DE PRATER (DE PRAETERE) 
 V.P.: Jan DOORENEVELT ende V.M.: Lieven CAKAERT  
 Gronden van herven ghecommen van de sijde van de overledene waerinne den hauder Joorijs  
 DOORNEVELT behaudt sijn blat van bileve naer costuyme 
 Een stick landts ghenaempt den callemens bulck gheleghen in Nevele wijck veldeken oost west 
 ende noort Joos HANSSENS suyt den presedent DE LAFAILDE groot 525 roeden daerinne de 
 weesen gherecht sijn in het 4de deel ende een stick landts ghenaempt het roeyken noort ende 
 oost den advocaet KERRENS suyt Lieven GHELORIJHENS west Joos CAKAERT groot int 
 gheheele 294 roen daerinne de twee weesen gherecht sijn ende haerlieder toe compt het 4de  
 deel, dese partijen landts ligghen met Jan, Gheerolf ende Laureyns DOORENEVELT 
 onverscheen ende onverdeelt . . .   9de febr. 1665 
 
SVG  Maeyken VAN DER STRATEN, overl. voor maerte 1665 
(39) Hr.: Pieter MEGANCK  
400 K.: Hansken, Pierken, Gilleken ende Lievinten MEGANCK 
175v V.P.: Maurus CACKAERT fs. Lievens ende V.M.: Simoen? VERSTRATEN 
 Gronden van herven toebehoorende den hauder ghecommen van sijne sijde sijn ghemeene 
 ghebleven tusschen den hauder ende sijne kinderen alf ende alf . . . 3 maerte 1665 



 16 

 Vervolg bundel nr 421 Staten van goed  (1555– 1670) 
SVG  Joosijne TEMMERMAN overl. voor maerte 1665 
(40) Hr.: Jacques DE WULF 
400 K.: Liefken, Joosken, Hansken ende Janneken DE WULF  
167 V.M.: Jan TEMMERMAN en V.P.: Jan DE WULF fs. Loys 
 Gronden van erfven commende van d'overledene sijde  
 Een 4de paert deurgaende van een stuck landt in Everghem up den wijck van de schoon 
 straete groot twee ghemeten danof dander deelen competeren Jan TEMMERMAN, dhoirs 
 Guillame VAN DEN HAME de twee deelen van viere oost dhoirs Pieter GOETHALS suyt 
 dhoirs Jan BRIEL west den selven VAN DEN HANNE noort de kercke van Everghem   
  Noch dhelft van 200 roen lants ghenaempt den draylinck ackere in de voornoemde prochie 
 ende wijck onverscheen ende onverdeelt met Dominicus HEBBERECHT oost ende suyt 
 Jan DE WEVERE noort dhoirs Pieter PATIN groot over dit heelft tot 100 roeden 
 Noch in de selve prochie een 4de deel van twee ghemeten lants ghenaempt de griete danof 
  dander 4de competeert Joos TEMMERMAN ende dander twee deelen Jan TEMMERMAN 
  oost dhoirs van Jooris WALDACK suyt dhoirs Pieter GOETHALS west sheeren straete 
 ende noort Gillis GRIJP.      23ste maerte 1665 
 
SVG  Lievijne VAN HOOREBEKE overl. voor meye 1665 
(41) Hr.: Gillis DE BACKERE  
400 K.: Janneken = 7 jr, Hansken = 5 jr ende Pierken DE BACKERE = 2 jr  
168v V.P.: Maurus DE BACKERE en V.M.: Jan VAN HOOREBEKE  5de meye 1665 
 
SVG  Pieter COPPENS, overl. voor july 1665 
(42) He.: Joosijne VAN DER VENNET fa. Joos 
400 K.: Pieter ende Janneken hun selfs sijnde ende Hans, Lievijne ende Francoyse COPPENS  
174 V.P.: Christoffel COPPENS en V.M.: Charles VAN DER VENNET 14de july 1665 
 
SVG  Lambrecht MOORREM overl. Watervliet 7 nov. 1666 
 He.: Moenijnten VAN DE VELDE 
 K.: Joos = 8 jr ende Francois = 1 jr. 
 V.P.: Passchier MOORREM ende V.M.: Jooris VAN DE VELDE . . . 18de jan. 1667 
  Deze SVG uit Watervliet  is nu verwijderd uit dit bundel 
 
SVG  Louys VAN DIJCKE, overl. Ste Martens Lathem den 23ste maerte 1665 
(43) He.: Joosijne VLERICK  
400 K.: Lievijne = 29 jr, Janneken = ende Joosijne = 28 jr, Jan = 27 jr, Joos = 25 jr, Louyse  
186       = 23 jr, Marie = 17 jr ende Elysabette VAN DIJCKE = 14 jr  
 V.P.: Jan VAN DIJCKE  V.M.: Jan VAN HAUWEGHEM  
 Gronden van erfven op den overledenen ghesuccedeert vuyt den hoofde van sijnen vader 
 Een 6de deel van een behusde hofstede groot een ghemet gheleghen in Lathem daer ment 
 noemt de brakele  
 Gronden van erfven staende het huwelick gheconquesteert 
 De reste van de voorschreven hofstede met bijleve van de hauderigghe 11de meye 1668 
 
SVG  Mr. Segher IDE, winckelier, overl. Nevele voor febr. 1667 
(44) Wdwnr in (1ste x) van Jacquemijnten VAN RENTERGHEM  
400 K.(1ste x): Gilliame IDE  
194 He.(2de x): Joosijne WIEME  
  K.(2de x): Jan, Betgen, Maeyken ende Janneken IDE 
 V.P.: Gilliame IDE gheassisteert met Gheleyn DE KLERCK ende 
 V.M.: Gilliame WIEME  
 Gronden van herven  gheconquesteert staende dit huwelick  
 Een behuysde hofstede in Nevele oost de muelestraete suyt het kerckhof west den heere van 
 de lande van Nevele noort Pieter DUSAER groot 52 roen welcke hofstede met dhuysaige is 
 ghedeelich ghebleven tusschen de hauderigghe en de weesen half ende half  28ste febr. 1667 
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SVG  Maeyken BAUDONCK, overl. Nevele voor maerte 1667   
(45)  Hr.: Joos VAN DOOREN 
400 K.: Joannes, Pieter ende Joosijnten VAN DOOREN 
192 V.P.: Jan VAN DOOREN ende V.M.: Lieven VAN DER PLAETSEN  
 Gronden van herven ghecommen van de sijde van de overledene belast met bijleve van 
 Jacquemijnten QUEKEBUEREN grootmoeder van de weesen 
 Een behuysde hofstede in Nevele daer den hauder up woont daerment noempt vierboomen 
 oost de strate suyt Lieven VAN DER PLAETSEN west de voornomde weesen noort Nicolaeys 
 SLOCK groot tot 125 roeden ende een stick lant ghenaempt het berenackersbulcken oost de 
 hofstede suyt ende west Lieven VAN DER PLAETSEN noort Nicolaeys SLOCK groot 275  
 roen. Noch een stick lant ghenaempt den hooghen drooghen oost de strate suyt de wdwe dhr  
 Adriaen DHAMERE west dhoirs Pieter MARTENS noort Lieven SCHAMP groot 794 roen 
  Een stick lant ghenaempt swijnacker oost Jan SNAUWAERT suyt de priesteraeyge west ende 
 noort Pieter BOGAERT met consorten groot 404 roeden . . . 8ste maerte 1667 
 
SVG  Cathelijne CLAEYS fa. Joos, overl. Lootenhulle in de maent van dec. 1666 
(46) Hr.: Sarel VAN HUFFEL fs. Gylliame 
400 K.: Saerelken ende Pauwels VAN HUFFEL  
217 V.P.: Adriaen VAN HUFFEL ende V.M.: Joos CLAEYS  24ste maerte 1667 
 
SVG  Jacquemijne DE VREESE, overl. Hansbeke voor febr. 1668  
(47) Hr.: Gheerolf DE VREESE 
 K.: Janneken DE VREESE noch minderjaerigh 
 V.P.: Pieter DE VREESE ende V.M.: Jan DE VREESE 
 Gronden van herven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Een behuysde hofstede in Hansbeke daerment noempt cippendonckt  groot int gheheele 
 500 roen daer de weesen in gherecht sijn tot een 3de van dhelft ende in het ander helft het 
 4de oost de strate suyt dhoirs Jacques VAN VINCKT ende noch een partije landts in Hansbeke 
 daerment nompt Driecxacker oost Gillis VAN VINCKT noort Gheerof STANDAERT suyt  
 Daneel VAN HEYSTE groot 236 roen  . . .  . . . 7de febr. 1668  
 
SVG Lievijne MARTENS fa. Pieters, overl. Landeghem den 17de aug. 1666 
 Hr.: meester Pieter CLAEYS, chirurgijn 
400 K.: Pieter, Guilliame, Herreman, Antonne, Tanneken ende Petronelle CLAEYS 
219 V.M.: Guilliame MARTENS fs. Pieters ende V.P.: Maurus SPEECKAERT 
 Gronden van eerfven comende van doverledene sijde  
 Dheelft van nieuwe camere met ontrent dheelft van 88 roeden eerfve in eene behuysde hofstede 
 gheleghen in Bellem danof een deel toecompt Pieter MARTENS scheedende op eenen pael ofte 
 stecke ande strate ende alsoo oostwaerts tot het gheschet van den cavel, ghemaeckt ten sterfhuys 
 van Pieter MARTENS ende Janneken STEYAERT van daten den 17de juny 1659 
 Noch een partije saeylant groot ontrent 950 roen gheleghen in Landeghem ghenaemt die walmers 
 gheconqusteert staende dit huwelick ende ghecocht jeghens Pieter CALLANT noort oost de 
 noorthautsche strate suyt west de halmoesenie van sente baefs noort west Pieter DE CUYPERE 
 Gronden van erven gheleghen in Bellem sijn binnen huwelick vercocht aen Gellyame MARTENS 
 voor de somme van 700 guldens  
 Gronden van herven gheconquesteert staende het huwelick  
 Een behuysde hofstede in Landeghem aen de plaetse groot in eerfve 53 roen en alf oost de wdwe 
 Philips DE CNUYT suyt het kerckenstraeten west ende noort den wech loopende naer Merentre.  
  Jan MEEUX heeft ghepresen up den 20ste dec. 1666 het woonhuys ende de schuere staende op 
 de hofstede ende werdich bevonden ter somme van 72 p. 12 sch. 10 gr. . . . . . . 
 Men is schuldich aen Mr. Jan VASTENAVONT over een crooserende obligatie van 3 p. gr.  
 tsiaers losbaer den penninck 16e  . . . . . . 
 De commeren de baete excedeert ter somme van 38 p. 12 sch. 10 gr. 10de febr. 1668 
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SVG  Livine HAERTS fa. Pieter, overl. Poesele in de maent    . . .  
(48) Hr.: Lieven VAN DOORNE fs. Joos 
 K.(2de x): Lieven, Pieter ende Jossijnken VAN DOORNE noch minderjaerighe weesen 
 V.M.: Joos HAERTS fs. Pieters ende V.P.: Joos VAN DOORNE fs. Joos  
 Gronden van erfven den hauder competerende bij versterfte van sijne vader ende moeder 
 ghemeene met dhoors Frans VAN HECKE gheprocreert bij Jossijnken VAN DOORNE  
 Een partije lants ghenaempt de bultinc stede groot 490 roeden 
 Een partije ghenaempt de achtermeersch groot ontrent 500 roeden 
 Een partije lants gheleghen up Lootenhulle groot 500 roeden 
. Een meersch gheleghen op Nevele ontrent de meulen groot 115 roeden 
 Van de nieuwe schuere de weesen van 2de bedde alleene toecomt de deurgaende elft     
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick met der weesen moedere 
 Een bogaert ghemaeckt bij de haudere comende van Frans WIEME groot 275 roen 
  Van den selven een partije lants ghemeene ligghende met dhoors van Joos LOENKENS 
 in den bosch groot ontrent 176 roeden . . .  . . .   
 Den SVG van Pieter HAERTS grootvader van de weesen is ghepasseert in Meerendree 
 in daete den 5de febr. 1660 . . .  . . .  . . . 14de maerte 1668 
 
SVG  Lieven CLAEYS fs. Jacques ende Joosijntjen DE MEYERE 
(49) ende Janneken DE CUYPERE beyde ter zaliger memorie, overleden voor meye 1668 
400 K.: Jacques, Jan, Joosijngen ende Pierijngen CLAEYS  
194 V.M.: Pieter DE CUYPERE ende V.P.: Jan CLAEYS fs. Jacques 
 Gronden van herven toecommende dese weesen 
 Het vierde van een behuysde hofstede over de vaderlicke zijde ende de ander drij deelen over 
 de moederlicke zijde, gheleghen in Hansbeke hammestraete west Frans VAN MOERBEKE 
 noort hamme straete oost Marten DE CLERCK groot int geheele 230 roeden  
 Noch een stick lants genaemt den hullebulck het 4de over de vaderlicke zijde ende den hauder 
 drij deelen over de moederlicke zijde groot 500 roeden 
 Item competeert dese vier weesen een stick lant genaemt de brughmeersch west DHAMERE 
 suyt de straete oost Jan VAN WASSENHOVE groot 285 roeden ende noch een stick lant 
 genaemt het lockxken geleghen in Hansbeke suyt DHAMERE west lockxskenstraete noort 
 Maeyken VERVYNCK groot 160 roeden . . .   . . . 
 Dese weesen competeert een meersch geleghen in Lovendeghem op den wijck van loo suyt 
 de caelene oost Pieter CLAEYS groot ontrent 225 roeden  
 Dese weesen competeren dhelft van een partije bosch geleghen in de prochie van Hansbeke 
 west Joos PATTEET noort de wdwe Arent DOBBELAERE suyt dese proprytarissen groot 
 int gheheele 288 roen  . . .  . . . 
 Dese vier weesen noch eenich deel van gronden toecomende bij de doot ende het overlijden 
 van Joosijntjen DE MEYERE in haer leven huysvrauwe gheweest van Jacques CLAEYS 
 het selve Joosijntjen moedere in haer leven van Lieven CLAEYS . . . 8ste meye 1668 
   Dezen SVG is een jaar later opgemaakt dan deze in het register 
 
SVG  Lieven VAN DER PLAETSEN, overl. voor 8bre 1668 
(50) He.: Elysabeth BAUDONCK 
 K.: Joosken VAN DER PLAETSEN 
 V.P.: Carel VAN DER PLAETSEN ende V.M.: Jan LOONTIENS  
 Gronden van herven ghecommen van de sijde van den overledenen  
 Een partije lant gheleghen in een meerder partije in Nevele wijck oossche ghenaempt den  
 cauterbulck groot onder dese partije 163 roen oost Arent VAN HOUCKE suyt dhoors Pieter 
 CAN? noort west den cauterwech ende een partije ghenaempt de hooghe capt groot tot 50 
 roeden oost Gillame VAN RENTERGHEM suyt west dhoirs Jacques DE GRAVE 
 Gronden van herven gheconquesteert staende dit huwelick 
 Een partije landt gheleghen in den voorseyden cauterbulck groot 336 roen gheleghen met  
 Adriaen VAN DER PLAETSEN ende ander consoorten onverscheen ende onverdeelt 
          16de 8bre 1668 
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SVG  Jan HEYNDERICK, overl. voor jan. 1669 
(51)  He.: Mayken VAN LAECKE   
400 K.: Grietken HEYNDERICK  
211  Gronden van herven ghecommen van de sijde van den overledenen 
  Een behuysde hofstede met een bulcken saeylant bachten de schuere groot 400 roen oost de 
 mersch suyt dhoirs Lucas HEYNDRICK weste de strate noort de wdwe dheer Pieter VAN 
 ALSTIJN ende een stick landts ghenaempt den voorensten bulck te weten den noortcant  
 streckende lancx het brouckstraten zuyt Elysabette HEYNDRICK met het wederhelft west 
 de strate noort het brouck straten groot over dit helft 450 roen . . . 19de jan. 1669  
 
SVG  Francijntgen MAES, overl. in Nevele voor febr. 1669 
(52) Hr.: Arent VAN HOUCKE   
400 K.: één weese ? 
214 V.P.: Lieven VAN HOUCKE ende V.M.: Gheerolf VAN VOOREN  
 Gronden van eerfven comende van hunne moedere  
 Het 3de van een hofstede in Nevele daerment noempt oossche groot 155 roen ende een partije 
 lants ghenaempt het bulcxken met een cleyn bosschelken up de westsijde van de partije west 
 Jan VAN NEVELE suyt oost dese hoirije  . . .  . . . 
 Gronden van eerfven gheconquesteert staende thouwelick 
 De twee deelen van de voornoemde hofstede alsnu bij den haudere bewoont oost de straete 
 suut de weese met het ander derde noort Lieven DE MUYTERE groot over de 2/3de 310 roen 
  Een partije ghenaempt Christiaens ghemet oost Jan VAN NEVELE suut dhoirs Carel 
 VERPLAETSEN noort west den cauterwech groot 338 roen  5de febr. 1669 
 
SVG  toecomende an Lareyns SCHAUT onderjaerich kint van Antheunis SCHAUT gheprocreert  
(53) bij Adriaene DIERICX onghehuwde jonghe dochter ghedurende het huwelijck van den selven 
 Antheunis welcke ghoedijnghe an de zelve weese mits het overlijden van Lieven SCHAUT haer 
 broeder toecompt bij ghifte an de zelve weesen ghedaen bij Jacquemijntjen VERPLAETSEN  
 in haer leven huysvrauwe van den zelven Antheunis bij acte van de zelve ghifte ghepasseert voor 
 Burchmeester ende Schepenen van de lande van Nevele ende van de prochie van Poussele den 
 16de 7bre 1669 welcken staet den voorseyden Antheunis overbrijnght nevens Bertholomeus 
 DIERICX voocht van de zelve weese an Ulieden Burchmeester ende Schepenen . . . 
  De gronden van erfven bij de voorseyde ghifte aen de weese ghegheven met reserve dat deselve 
 sullen succederen up de andere kinderen die deselve Antheunis zouden moghen commen te  
 procureren  in andere huwelicke Een partije lants ghenaempt het pietstuck groot twee ghemeten  
 ende een partije lants ghenaempt het langhe balcxken groot 500 roen oost Marten VAN HOVE 
 noort de beke zuyt ende west wedenaers hospitael ligghende in Nevele . . .  . . . 
 Een behuysde hofstede groot 200 roen abouterende west Lieven LOONTGENS oost de straete 
 met drij partijkens lants daermede gaende tsamen groot twee bunderen 250 roeden . . . 
 Voorts wordt noch bij de voorseyde ghifte ghegheven een partije landts groot twee ghemeten 
 up Poussele cauter comende van Jan ende Guille VAN DER VENNET fs. Jans abouterende 
 oost de straete noort Marten SCHAUT . . . . . . . . .    23ste oct. 1669 
 
SVG  Jan CNAPAERT, overl. Poesele ? voor dec. 1668 
(54) He.: Janneken MESTACH fa. Jacques 
400 K.: Mathijs, Jacquemijngen, Francijngen ende Martijngen CNAPAERT 
113v V.P.: Lauwereyns MUSSCHE ende V.M.: Jan LOENTGENS 
   Een stick lant in Poesele opt cauterken voor de kercke comende noort jeghens thof van Jan  
 DE NAGELE ende zuyt oost de wdwe VAN RENTERGHEM west Rougier LOONKENS 
 ende een stick ghenaempt marijne stede groot 562 roeden waeraf ons maer en competeert den 
 helft ende dander heelft Willem DANEELS pachter van de goede west Gheerof OSTE noort 
 sheeren straete ende noch een stick lant ghenaempt den kerckenbulck groot 710 roeden recht 
 voor thof van Lieven OSTE oost Lieven MORTIER noort Anthone COENE  
 Item een ghemet meersch in Nevele brouck west gelant de kinders van Adriaen BRAET noort 
 Gijselbrecht SCHAMP   . . .  . . .   . . . 18de dec. 1668 
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 Vercavelijnghe ten sterfhuyse van Mr. Joos WITTEVRONGHELE overleden in Nevele 
 in de Ste Jans straete tusschen Joos, Jan, Pieter, Lieven,Lauwereyens MORTIER in 
 huwelick met tVenijnthghen WYTTEVRONGHELE mitsgaders de kinderen van Lieven 
 VAN QUATHEM die hij hadde gheprocreert bij Madeleene WITTEVRONGHELE alle 
 zeven kinderen van den voorsijden Mr. Joos WITTEVRONGHELE die hij hadde  
  gheprocreert  bij den 1ste als de 2de bedde binnen de jaere 1642 
 Cavel ghevallen met de letters A ende B an Joos WITTEVRONGHELE ende Jan  
 WITTEVRONGHELE 
 Een behuysde hofstede in Nevele met een stick lants op de suytsijde van den hove oost 
 ende noort de strate zuyt dhoirs van Gijselbrecht MARTENS west Jan MORTHIER groot 
 onder hen beeden tot  615 roeden. Item noch een stick lants ghenaempt den dueren coop  
 oost ende zuyt de straete west Felips DE MEYERE noort Pieter LOONTGHENS groot  
 678 roeden ende den helft van de moerbeke beneden te weten het hende van den sticke  
 naest Meyghem suyt de wdwe ende hoirs Roelant DE WULF . . . . . . . . . 
 Cavel mette letters C ende D ghevallen an Pieter WITTEVRONGHEL ende Christoffels 
 PATTHIJN met zijn ander twee staeken van Lieven VAN QUATHEM  
 Een stick lants ghenaempt den steenackere oost ende west de wdwe ende hoirs van Bauduyn 
 VAN HAUWEGHEM zuyt de straete noort de poucke groot 539 roeden 
 Item een stick lants ghenaempt de meerbeke boven oost den herwech zuyt de wdwe ende 
 hoirs Roelant DE WULF groot 895 roen. . . .  
 Cavel mette lettere E es ghevallen an Jan VAN DER PLAETSEN causa uxoris  
 Een stick lants bachten den eeckbosch van Vosselaere kercke oost ende noort mevr. VAN 
 DER HOOFT zuyt de kercke van Vosselaere groot 605 roeden 
 Een partije meersch in Maria Leerne int ghewest van waelebrouck groot 168 roeden 
 Cavel metten letter F es ghevallen an Lieven WITTEVRONGHEL ende moet toehebben  
 van den cavel G. die ghevallen is an Lauwereyns MORTHIER causa uxoris  
 Een partije gersinghe oost Marten VAN COMPEGHESTELLE zuyt ende west de wdwe 
 ende hoirs Pieter VAN THENTEN groot 266 roeden . . . 
 Cavel metten letter G es ghevallen an Lauwereyns MORTHIER causa uxoris  
 Een partije meersch inden hoel oost de reyghersbecke zuyt Jan VAN DER MUELEN noort 
 ende west den heere van Nevele groot 533 roen  . . .  . . . . . . . . . 
 Aldus is dese caevelijnghe ende verdeel ghedaen ter presentie van de voorseyde zeven 
 kinderen op prijs ende weerde ghestelt bij Daeneel GOETHALS, Jan MARTENS ende 
 Lauwereyns VAN PARIJS van lande huysen ende boomen . . .  . . . 
 Ander vercavelijnghe van lande ende catheylen van huysen ende boomen tusschen de vijf 
 joncste kinderen van Mr. Joos WITTEVRONGHEL voorseyt die hij gheprocreert hadde 
 bij Lievijntghen VAN PARIJS zijne tweede ende leste huysvrauwe  
 Cavel A metten letter A. es ghevallen an Pieter WITTEVRONGHEL zoo volght 
 Den west cant van de hofstede met het woonhuys hovenbuer oost Lauwereyns MORTHIER 
 met een vierendeel  . . .  . . .   . . . 1642 
 
 Vriendelijcke vercavelijnghe van lande met de catheylen van huysaegije ende eenighe 
 boomen daer up staende ende dat tusschen de ghemeene hoirs ende erfghenaemen van 
 Gheerof LOOTENS van alzulcke gronden van eerfven als hij achter ghelaeten heeft hem 
 toecommende vuyten hoofde van zijne moeder Janneken HERPELS ende dat tusschen 
 Baudewijn HERPELS ende dhoirs van Jacques HERPELS, Joos DE PESTELE alsnu 
 dactije ghecocht hebbende van Jacques PRAET fs. Daneels ende de weesen van Lieveijne 
 PRAET den voornoemden Jacques zuster was hier naer ten caevel ghestelt up de letter  
 A, B C ende D bij Jan MARTENS up den 19de meye 1646  . . . . . . . . . 
 Den caevel A ende B es ghevallen met gherechtighen loote an Baudewijn HERPELS ende 
 aen de hoirs Jacques HERPELS 
 Den caevel C ende D es ghevallen met gherechtighen loote ande weesen van Lievijne PRAET 
 ende an Joos DE PESTELE.  
 Mij present Jan MARTENS als deelsman   Actum den 29ste meye 1646 
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SVG Gillis VAN HEYSTE, overl. ca. 1653 
 He.: Gerijnten VAN VYNCKT 
400 K.: Pierken = 17 jr, Hansken = 15 jr, Janneken = 13 jr ende Tanneken VAN HEYSTE = 11 jr 
 65 V.P.: Andries VAN HEYSTE ende V.M.: Jacques VAN VYNCKT  
 Gronden van herven dese weesen ghesuccedeert bij den overlijden van haerlieder grootvader 
 ende grootmoeder, Pieter VAN HEYSTE ende Tanneken VAN KAENEGHEM danof de 
 hauderigghe behaudt het 4de in bijleve van de gronden van herven 
 Een partije landts ghenaempt de croocx stede groot een alf bunder 
 Een partijken lants gheleghen in Hansbeke in vroommens acker ende een partije landts groot 
 twee ghemeten onverscheen met de kinderen van Arent PIJFROEN oost Gillis VAN VYNCKT 
 noort Jan VAN DAELE west Jor Cornelis SANDELIN . . . . . . 11de febr. 1654 
  
SVG  Janneken DE COSTER , overl. Nevele ? voor 7bre 1669 
(54) Wdwe in (1ste x) van: Jan VAN DIJCKE 
401 K.: Jan VAN DIJCKE 
10v Hr.: (2de x): Jan DE GRAVE 
 K.: Gillame DE GRAVE   
  V.M.: Gillis DE COSTER  
 Er es meer commeren dan baete bevonden 
 Gronden van herfven ghecommen van de sijde van de overledene  
 Eene onbehuysde hofstede in Nevele gheleghen daerment noempt hoosschen oost Gillame  
 SNAUWAERT suyt de strate west den plasbulck groot tot 191 roeden 
 Een partije landt ghenaempt den boeren lochtinck noort ende west den raedtsheer  Maeljaert 
 DE VULDER oost dhoirs Pieter DE COSTER suyt dhoirs Jacques HERPELS groot 212 roen 
  Noch een partije landts ende een partijken mersch paelende deen aen dander  streckende van 
 den cauterwech tot up de caelen oost de caelle suyt dhoirs van Pieter DE COSTER west den 
 cauterwech noort dhoirs van Nicolaeys DE COSTER groot 150 roen   24ste 7bre 1669 
 
SVG  Barbelken TANT, overl. Meyghem den 14de juny 1668 
(55) Hr.: Pieter VAN DEN BULCKE  
 K.: Janneken wesende bastaert twelcke sij ghewonnen heeft voor haer trauw ende nu  
       ghetraut bij Marten DE MEYERE mitsgaders, Joos, Lowijs, Pieter ende Lauwereyntjen 
       VAN DEN BULCKE  
 V.M.: Guyllyame WINCKELMAN   
 Een woonhuys bij den hauder staende sijn huwelick ghemaeckt up eenen seyns  2de july 1669 
 
SVG  Lucas LOOTENS, fs. . . . ende Elysabette PIJFFEROEN, overl. . .  voor  dec. 1669 
(56) He.: Livijne BRAET 
401 K.: Jacquemijnten LOOTENS  
 15 V.P.: Gilliaum LOOTENS ende V.M.: Marijn DE GRUUTERE  
 De bate is beter dan den commer ende de weesen behouden thunne proffijte 38 p. 16 sch. 2 gr. 
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen daer de weese in gherecht 
 blijft in een 10de paert benevens haere ooms ende moeyen daerinne de hauderigghe van het  
 sterfhuys van Laureyns LOOTENS te weten Jacquemijnten LANGHERAET anne behaudt 
 haer blat van bileve ende ghebruyck naer costuyme 
 Een stick landt gheleghen in Nevele ghenaempt de middelhaghe commende ten noorden  
 jeghens candele oost de aerme scholle van Ghent suyt den herwech loopende naer Vinckt 
 groot int gheheele 914 roeden ende noch een stick landts ghenaempt den beck oost ende suyt 
 den herwech loopende naer Meyghem suyt west dhoirs Christiaen DE BUCK ende noort den 
 herwech die naer Vinckt loopt groot 143 roeden  . . . . . .  
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenens moeder 
 Een stick lants in Vusselaere ghenaempt de lanckgavere oost de wdwe Pieter DE WULF suyt 
 de moerstraete noort Gheerof PIJFFEROEN ende dhelft van een stick landt ghenaempt den 
 ronden bulck te weten den noortoost cant . . .  . . . 4de dec. 1669 
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SVG Anthone VAN DEN HAUTE, overl. Nevele op den 29ste 7bre 1666 
 Wdwnr in (1ste x): niet gegeven 
 K.(1ste x): Joos VAN DEN HAUTE is hoir van den 1ste bedde   
 He.(2de x): Lauwerinten DE BUCK of DE BULK ? 
 K.(2de x): er zijn acht hoirs  
 V.P.: Jacques VAN OOST   
 Dit sterfhuys competeert een behuysde hofstede gheconquesteert staende dit huwelijck  
 gheleghen in Nevele teghenover blatersdries aubouterende noort ende oost Gillis  
 DE SUUTTER suyt Frans QUEKEBUEREN west de vulle straete an blatersdries groot 50 
 roen de welcke ghemeene ghebleven es tusschen de hauderigghe ende de acht hoirs 
 Den commer excedeert de baete de somme van 7 p. 2 sch. 4 gr.   10de meye 1670 
 
 Bundel nr 422 Staten van goed  (1665 – 1673) 
(57) SVG Joosijne DE BRIJDERE fa. Cornelis, overl. voor july 1666 
401 Hr.: Pieter DE VRIENDT fs. Pieters bij Adriaene DE JONCHEERE (alsnu wdwe) 
 18 K.: Marten, Lyevijnken ende Marie DE VRIENDT  
 V.M.: Guillame DE BRIJDERE fs. Cornelis ende  
 V.P.: Gheeraert DE PUYT      13de jan. 1670 
 
SVG  Janneken SNAUWAERT, overl. voor 1670 
(58)  Hr.: Lowijs COPPENS   
401 K.: Cathelijne COPPENS 
  5 V.P.: Roelant COPPENS ende V.M.: Jan SNAUWAERT  . . . 27ste jan. 1670 
 
SVG Lievijne LOONTIENS (LOONTGENS) fa. Lievens, overl. Nevele 22ste 7bre 1669 
(59) Hr.: Philips DE MEYERE 
401  K.: Jacques, Joos ende Marie DE MEYERE 
  4  V.P.: Jan DE MEYERE en V.M.: Jan LOONTIENS 
 Gronden van erfven dese weesen competerende 
 Een behuysde hofstede in Nevele abouterende oost de meulestraete suyt west Olivier VAN 
 RENTERGHEM causa uxoris noort de wdwe dhr. Adriaen DHAMERE . . . . . . 
 Men vint goet an Jan DE MEYERE bij accoorde dat hij het sterfhuys van Tanneken  
 DE MEYERE sijnen suster huytghegroot heeft van Joannes VAN DAELE ende de drij 
 voorseyde weesen een deelcken in gherecht waeren tot 2 p. gr. . . . . . . . . . 
  Dhelft van een partije bosch gheleghen in Lootenhulle ghemeene ende onverdeelt met Joos 
 DE MEYER ghenaempt den deel bosch oost het schuervelt strate suyt dhoirs van Jacques 
 HERPELS west Joos DROOMAERT groot over dhelft tot 317 roen 24ste maerte 1670 
 
SVG Tanneken COCQUYT fa. Seghers, overl. Landeghem 24ste jan. 1670 
(60) Hr.: Bauduyn VAN RENTERGHEM fs. Jans 
(60bis) K.: Joos, Pieter, Marie, Pierijntjen, Joosijne ende Vyntghen VAN RENTERGHEM 
401 V.M.: Lieven COCQUYT fs. Gillis en V.P.: Joos VAN RENTERGHEM fs. Jans 
 12 Gronden van herven commende van d'overledene sijde gheleghen in Dronghen op den wijck 
 van de schuyterstraete wesende een behuysde hofstede met de lande daermede gaende die 
 vercocht sijn staende het huwelick  
 Ander gronden van herven  
 Een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem west ende suyt den driesch noort dese  
 hoorije groot ontrent een ghemet  . . . . . .   
 Gronden van herven gheconquesteert staende het huwelick 
 Een partije landt ghenaempt het bosselken gheleghen in Landeghem oost Jan HAERENS 
 suyt ende west mijn heere DE JONGHE noort Jan MEECX groot 300 roeden 
 Een partije landt in Landeghem ghecocht met Joos VAN RENTERGHEM mijnen broeder 
 ghemeene half ende half oost ende noort den dries suyt Jan VAN RENTERGHEM west  
 mijn heer DE RIJCKE comt voor dese 225 roeden . . . . . . 1ste july 1670 
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SVG  Antheunis VAN MOERBECKE, overl. voor april 1670 
(61) He.: Tanneken LAMME  
 K.: Vincent, Matthijs, Lievijne, Elysabette ende Joosijntken VAN MOERBECKE    
401 V.P.: Jan VAN MOERBECKE ende V.M.: Matthijs LAMME  
 11 Hebben bevonden dat de bate beter is dan den commer 
 Gronden van herven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Een boschghe gheleghen in Lootenhulle oost Gheeraert STANDAERT fs. Jans noort 
 het straeten groot tot 430 roeden ende een partije saeylandt ghenaempt den vulle bulck 
 oost het kercke lant suyt het clooster van Dronghen west sheerenstrate groot 380 roen 
 Een partije saeylandt ghenaempt het haverstick oost dhoors Gabreel VAN HEYSTE 
 west Michiel WILLEMS noort den wech suyt Gillame VAN WIJNSBERGHE groot  
 200 roen ende noch dhelft van een partije landts ghenaempt den grooten velde bulck 
 te weten het noort heynde oost het veldeken suyt ende west dese hoorije groot 375 roen 
 Een partijken mersch genaempt het viercante merselken suyt de callene noort den 
 leybarme groot tot 110 roeden        22ste april 1670 
 
SVG  Tanneken VAN VINCKT fs. Andries, overl. Landeghem voor meye 1670 
(62) Hr.: Jacques VAN GANSBECKE  
401 K.: Pierken VAN GANSBEKE  
14v V.P.: Jan VAN GANSBECKE ende V.M.: Joos VAN VINCKT  
 Gronden van herven ghecommen van de sijde van de overledene  
 136 roeden landts gheleghen in de hofstede daer Andries VAN VINCKT up ghestorfven 
 is oost Andries VAN LAKEN suyt Joos DE MEYERE met consoorten west dese hoorije 
 noort de wdwe Joorys MAERE ende een partije ghenaempt het matte bulcken suyt Joos 
 DE MEYERE met consoorten oost de hofstede west Andries VAN LAKEN noort Joos  
 DE CLERCK groot tot 100 roeden 
 Gronden van herven gheconquesteert staende dit huwelick gheleghen in Landeghem 
 Een partije landt ghenaempt tusschen wulghe oost de wdwe dheer Adriaen DHAMERE 
 suyt Joos VAN VINCKT west het drefken noort Jan ROELS groot 350 roen ende een 
 partijken bosch ghenaempt de kelle oost Joos VAN VINCKT suyt Mr. Heynderick RONSE 
 noort Gheerof GOETHALS groot tot 100 roeden . . .  6de meye 1670 
 
SVG  Joorijs LEDUCQ, winckelier, overl. Nevele up den 1ste 9bre 1666 
(63) He.: Jacquemijne VAN DER SPURCK  
 K.: Er sijn ses hoirs  
 V.P.: Gilliame LEDUCQ ende V.M.: Gillame IDE met Philips VERVIER  
 Een behuysde hofstede in Nevele staende aen de plaetse ghenaempt de croone die ghemeene 
 ghebleven is tusschen de hauderigghe ende de ses hoirs alf ende alf 19de meye 1670 
 
SVG  Maeyken DHERTOGHE , overl. voor juny 1670 
(64) Hr.: Jan VAN SCHAUBROUCK  
401 K.: Jan, Adriaen, Marie ende Janneken VAN SCHAUBROUCK 
16v V.M.: Adriaen DHERTOGHE   . . .  . . .  17de juny 1670 
 
SVG  Margriete SCHAMP fa. Gijselbrecht, overl. Nevele voor july 1670 
(65) Wdwe in (1ste x) van Geeraert VAN HECKE 
401 K.(1ste x): Joos VAN HECKE, sijn broeder Christiaen is overleden 
 13 Hr.(2de x): Lieven MARTENS 
 K.(2de x): Pieter MARTENS  
 V.M.: Joos SCHAMP  
 Gronden van erfven den voornoemde Pieter MARTENS alleene toebehoorende  
 Zoo competeert dese weese bij vercavelijnghe van den 18de juny 1670 een stuck lants in 
 Nevele ghenaempt Claeys Bauwens stuck palende daeranne suyt den heere VAN DE HANNE 
 causa uxoris west ende noort de kinderen van Niclays SCHAMP ende oost tleen van Lieven 
 LOONTIENS fs. Pieters groot ontrent drij ghemeten  . . . . . .  1ste july 1670 
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SVG  Livijne COORENS fa. Jans, overl. voor july 1670 
(66) Hr.: Pieter SCHAMP fs. Lucas  
401 K.: Pieterken SCHAMP  
  3 V.P.: Jan SCHAMP   . . .    . . .  
 Zijne huysvrauwe heeft gheene gronden van erfven achterghelaten . . . 8ste july 1670 
 
SVG  Joosijne LAMME, overl. Nevele op den wijck van hoossche den 15de april 1668 
(67) Hr.: Jacques BEELAERT  
 K.: Matthijs SCHAMP als vader ende voocht van sijne weese die hij gheprocreert heeft bij 
401       Nelken BEELAERT fa. Jacques  
  1 V.M.: Joos BEELAERT   
 Gronden van herven gheconquesteert staende het huwelick 
 Eene behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Nevele daerment nompt hoossche met 
 de lande daermede gaende ghecommen bij coope van de wdwe ende hoirs Nicolaes DE CLOET 
 groot int gheheele tot twee bunderen 260 roeden ende drij partijen landt ghecommen bij coope 
 van Marten VAN HOVE groot tot 1 bunder 260 roeden  . . .  . . . 
 Een partijken mersch in Vinderhaute daerment nompt de pouckemersch groot 112 roen 
 Een behuysde hofstede in Landeghem daerment nompt den herrenhouck met twee stucken landt 
 daermede gaende te weten het stuck bachten de schuere ende het stuck ghenaempt den winckel 
 groot een bunder ende 3 roen . . .  . . .  .  . .  19de july 1670 
 
SVG  Sara COPPENS fa. Pieters, overl. Vosselaere op den 1ste nov. 1667  
(68) Hr.: Jacques VAN LOOKENE  
401 K.: Pierijnkens VAN LOOKENE  
19v V.M.: Pieter COPPENS grootvader van de weese 
 Hofstede ende gronden van erfven daerinne dese weese gherecht is over een vierde 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Hansbeke met dhelft van twoonhuys ende dhelft van een 
 stuck lants zuyt ligghende daeranne oost dhoirs Lieven VAN LANDUYT zuyt dhoirs Gheerolf 
 STANDAERT west Mattheus VAN WASSENHOVE ende de weese Charel MANHAUT met 
 dander wederhelft ende noort hammestraete groot 306 roen  . . . 14de oct. 1670 
 
SVG  Joosijne HAUTEKEET fa. Geeraerts , overl. voor july 1671 
(69) Wdwe in (1ste x) van Laurentius DE MULDERE  
401 K.(1ste x): Joannes ende Pieter DE MULDERE 
 26 Hr.(2de x): Laureyns DE MEYERE fs. Anthone   
 K.(2de x): Carel, Joos, Marten ende Laureyns DE MEYERE   7de july 1671 
 
SVG  Janneken PEHELLE, overl. Nevele wijck veldeken op den 30ste maerte 1671 
(70)  Hr.: Joos CLAEYS  
401 K.: twee weesen niet gegeven bij naeme  
 36 V.P.: Pieter DE WULF ende V.M.: Pieter PEHELLE 
 Compt in ghemeene baete over het 5de paert van de huyssaeysen freytboomen ende andere 
 boomcatheylen staende up de hofstede daer den hauder up wondt onverdeelt met den 
 hauders broeders ende susters       13de july 1671 
 
SVG  Pieter VAN DER NIEUWESTADT fs. Jacques, overl. Ste Marie Lederne den .. jan. 1668 
(71) He.: Elisabethe PIJFROEN fa. Gheeraerts ende Mayken DHANE  
(71bis) alsnu in huwelick met Laureyns VAN PARIJS 
401  K.: Jacquemijntien VAN DER NIEUWESTADT 
28v  V.P.: Joos VAN DER NIEUWESTADT ende V.M.: Geeraert PIJFROEN voornomt 
 Gront van erfven wesende patermonie van den overledenen  
 De deurgaende helft daerinne dander helft onverscheen toebehoort Lieven VAN DER  
 NIEUWESTADT der weesen oom van een stuck lants in Ste Marie Lederne voor thof int 
 gheheele groot ontrent twee ghemeten   . . .   . . .  21ste july 1671 
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SVG  Marten AERENTS, overl. Nevele wijck van de bosstrate up den 12de april 1671 
 He.: Tanneken HERPELS  
401 K.: niet gegeven  
 30 V.P.: Jan AERENTS ende V.M.: Matthijs SCHAMP  
 Gronden van herfven ghecommen van de sijde van den overledenen welcke gronden ghecocht 
(72) sijn ende gheleghen in Nevele ende sijne gronden sijn vercocht ende waeren gheleghen in  
 Meerendre ende Landeghem   
 Een stick landt ghenaempt den meldonck noort Rijcke DE WULF oost dhoors SUYTTERMAN 
 groot 300 roeden ende een stick landt ghenaempt het heelten oost Jor Cornelis SANDELIJN  
 suyt dhoors Baudewijn SUYTTERMAN west dhoors Matthijs DE VREESE groot 320 roen 
 Noch delft van een stick landts ghenaempt de rostijne noort dhoors van den advocaet  
 KERRENS oost de strate suyt dhoors Jan VAN DER STRATEN groot 442 roen  . . . 
 Gronden van herfven gheconquesteert staende dit huwelick  
 Een stick landts ghenaempt den schepper oost dheer BERRENAERT de jonghe suyt de strate 
 west Jan SNAUWAERT noort dhoors Marten DUSAER groot 517 roen  . . . 21ste july 1671 
 
SVG  Cathelijne CLAEYS, overl. Nevele op den wijck veldeken den 20ste maerte 1671 
 Hr.: Joos HESSENS  
(73) K.: een weese  
 V.P.: Baudewijn HESSENS ende V.M.: Joos CLAEYS  
 Gronden van herfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Volght dese weese het 5de deel van een behuysde hofstede ende bulcken lants groot int 
 gheheele 325 roen gheleghen onverscheen met haere broeders ende susters in Nevele in 
 den wijck van veldeken oost de straete suyt ende west de wdwe Gillis SUYTTERMANS 
 groot over dit 5de paert 65 roeden 
  Gronden van herfven gheconquesteert staende het huwelick 
 Het 5de deel van de bovenschreven hofstede met het bulcxken lant groot int gheheele  
 325 roen groot over dit 5de deel tot 65 roeden  . . .     21ste july 1671 
 
SVG  Joos SUTTERMAN, overl. Vosselaere in de moerstraete den 6de 7bre 1670 
(74) He.: Margrietgen DE MULDER fa. Jacques 
(74bis) K.: Jacques, Janneken, Joosijngen, Martingen, Elysabette ende Lievijngen SUTTERMAN 
401 V.P.: Gillis SUTTERMAN ende V.M.: Jacques DE MULDER  
46v Gronden van herfven ghecommen van de sijde van den overledenen te volghen dese weesen 
 te weten het 4de van dhelft van dese seven naervolghende partijen beneffens Gillis 
 SUTTERMAN ende de weesen van Antheunis VAN HOUCKE die hij gheprocreert heeft 
 bij Lauwerijngen SUTTERMANS ende de weesen van Lieven VAN DE WALLE die hij 
 gheprocreert heeft bij Janneken SUTTERMANS welcke gheleghen sijn met de voorgaende 
 persoonen onverscheen ende onverdeelt, daeranne de hauderigghe behaut over dese weesens 
 deel haer blat van bijleve ende ghebruyck naer costuyme   
 Aen dese weesen competeert het 4de van dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem  
 daerment noempt den herrenthouck groot int gheheele 200 roeden  . . . . . . 
 Aen dese weesen volght het 5de van het 4de van de partijen waerinne Jan ROELS gherecht es 
 in proprieteyt het 4de bij uytgrootijnghe met Janneken VAN HECKE der weesen grootmoeder 
 gheleghen onverscheen ende onverdeelt als vooren  . . .  . . . 
 Item competeertdese weesen met de voorgaende in een behuyst pachtgoet gheleghen in de 
  prochie van Haelter bij de vijf ringhen int ghewest van schoonberghe groot int gheheele 
 ontrent seventhien buynderen  
 Item competeert als vooren seker deel in een bosch ligghende in de prochie van Chruyshautem 
 groot int gheheele 365 roeden 
 Gronden van herfven commende van de sijde van de overledene die schuldich sijn te volghen 
 dese weesen deen helft ende dander helft Jan ROELS de jonghe 
 Drij partije lants ende meersch gheleghen in Dronghene in de beeckstraete nevens elkanderen 
 tsaemen groot ontrent 4 ghemeten ende een partije lant in Mariakercke groot 200 roeden int 
 gheheele oost suut ende noort Jor Guille CALUAERT  . . . 6de oct. 1671 
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SVG  Frans MERRE, overl. Nevele ? voor oct. 1672 
(75) He.: Lievine GOVAERT 
 K.: Pieter ende Joosijnten MERRE 
 V.P.: Pieter MERRE ende V.M.: Jan GOVAERT  
 Gronden van herfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Het 3de van een behuysde hofstede in Nevele oossche daer den overledenen ghestorfven is 
 daervan dhauder twee deelen conquesteert noort oost de strate oost dit sterfhuys zuyt 
  Gillame SNAUWAERT west Frans AERENTS groot over dit derde 53 roen 
 Noch een partije landts te weten het derde van een stick ghenaempt buuckx landt ende  
 dander twee deelen oock conqueste gronden sijn gheleghen up de voorseyde prochie daeran 
 aubouterende oost de straete suyt Jan DE WULF west den raetsheer VAN DER PIETS groot 
 over dit derde tot 153 roeden 
 Gronden van herfven gheconquesteert staende het huwelick  
 De twee deelen van drije van een behuysde hofstede daervan het ander derde es ghecommen 
 van de sijde van den overledenen  . . . . . . . . .  13de oct. 1672 
 
SVG  Willemijntjen MORTHIER fa. Arent, overl. Nevele up den 30ste 8bre 1672 
(76) Hr.: Christiaen VAN QUAETHEM  fs. Jans 
401 K.: Laureyns, Arnaudt, Pieter ende Janneken VAN QUAETHEM 
96v V.M.: Pieter MORTHIER ende V.P.: Laureyns MORTHIER   12de dec. 1672 
 
SVG  Janneken MARTENS fa. Pieters, overl. Nevele ? voor dec. 1672 
(77) Hr.: Lieven VAN RENTERGHEM fs. Pieters 
401 K.: Pierken, Janneken ende Tanneken VAN RENTERGHEM 
101v V.P.: Olivier VAN RENTERGHEM ende V.M.: Lieven MARTENS  
 De weesen behouden over haer moederlijck goet ter somme van 39 p. 16 sch. gr. 6 dnrs. 
  Gronden van herfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Het 3de van een stick landts groot int gheheele tot 520 roeden gheleghen in Nevele daerment 
 nompt bosstrate oost de strate suyt dhoirs Joos BOGAERT west ende noort dheer Lieven 
 LAEREBECKE compt over een derde tot 107 roeden ende het 3de van een stick landts   
  ghenaempt reybrouck groot int gheheele tot 665 roen oost de strate suyt het herpelstraetjen 
 west Pieter SLOCK noort dhoirs dheer Jacques BAVERIJS. Item noch een partijkenlandt 
  ghenaempt het varenste oost dhoirs Lieven CAKAERT suyt Lieven VAN LAREBECKE 
 west Tanneken LOONTIENS noort het herpelstraten   13de dec. 1672 
 
SVG  Francinken DOBBELAERE fa. Gillis 
 (78)  overl. Dronghen op dheerlichede van den lande van Nevele binnen de jaere 1669 (28.4.1669) 
 Hr.: Pieter DE SCHUYTERE fs. Gillis 
 401 K.: Pieter, Gillis, Janneken, Pierinken, Lievijne ende Sanneken DE SCHUYTERE (Susanna ) 
  55 V.M.: Lieven DOBBELAERE fs. Gillis  
  Gronden van erfven tsamen gheconquesteert in huwelick  
   Een behuysde hofstede in Dronghene op den wijck van Barelvelde groot 450 roeden oost  
 daeranne ghelandt dhr Pieter VAN HECKE suyt den selven VAN HECKE west Joe N.  
 DOEDENS ende noort de straete  
  Noch twee partien lants gheleghen deen anden anderen neffens de voorgaende hofstede groot 
 tsamen  750 roen oost ende suyt daeranne ghelandt dhr Pieter VAN HECKE west ende noort 
 de voorgaende hofstede gelden tsamen an kiekens penninckrente ende eenen cheyns rente van 
 10 sch. gr. tsiaers 
  Noch een behuysde hofstede gheleghen in Dronghen op den wijck van noorthaut groot met een 
 dreve commende ter straete 436 roeden oost Lieven CORIJN suyt Gheeraert DE VREESE west  
 Elisabeth DE POORTER ende noort den voornomden DE VREESE wesende vrij eyghen  
 goet dan het dreefken is belast met 4 dnrs tsiaers an den heere van Catulle  
  Eene partie lants gheleghen binnen dese prochie ande clauwaerts straete ghenaempt HOSTE 
 hofstede groot 450 roen oost den heere prelaet van Dronghene suyt ende west N. DE VRIESE 
 ende noort de voornoemde straete   . . .   . . . 16de febr. 1672 
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SVG  Thomaes LOOTENS, overl. Nevele? voor maerte 1672 
(79) He.: Mayken VERMEERE  
 K.: Jan = 8 jr, Marieken = 6 jr, Livijnken LOOTENS = 6 maenden  
  V.P.: Jan LIJBAERT ende V.M.: Jacques NAESSENS  
 Er sijn gheen patrimoniele goederen achterghelaeten dan alleene t'achterste deel van een 
 ghemet landt in Nevele sorterende onder d'heerlickhede van 't Pouxcsche belast met bijleve 
 van ghelijcke helft van een onbehuyst stedeken tot Meyghem groot 67 roeden s'overledens 
 proffijte bij den staet van sijnen overledenen vader hier ghebrocht bij Laureyns LOOTENS 
 voocht paterneel ende Philips DE GRUYTERE voocht materneel in daten 9de oct. 1657 
 gheregistreert fo. 106 verso  . . .  . . .  . . . 29ste maerte 1672 
 
SVG  Joos DE MEYERE, overl. Nevele up den 20ste maerte 1671 in de biebuyckstraete 
(80) Wdwnr in (1ste x) van Janneken VAN VINCKT 
401 K.(1ste x): Andries ende Gillis DE MEYERE ende Jan DE MEYERE in huwelick hebbende 
 62     Joosinten DE MEYERE drij hoors van den 1ste bedde 
 He.(2de x): Neelken LOONTIENS  
 K.(2de x): drij jonghe kinderen van den tweeden bedde 
 V.P.: Jan DE MEYERE fs. Gillis ende V.M.: Gillis LOONTGENS  
 Mitsgaders Jan DE MEYERE fs. Philips als bijstaenden deelvoocht 
 Gronden van herven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Delft van 634 roeden bosch daer dander helft toebehoort dhoors van Philips DE MEYERE 
 gheleghen in Looten hulle aubouterende oost de schuerveltstrate suyt dhoors van Jacques 
 HERPELS west dhoors Joos DE MEYERE noort dhoors Frans VAN DE MOORTEL 
 ende een stick lant in Looten hulle ghenaempt den spelbulck oost de schuerveltstraete suyt 
 Jan PERRE west ende noort dit sterfhuys groot 664 roen  
 Gronden van herven met den last van bileve van Jacques DE BUCK naer costuyme 
 Delft van een bosch in Looten hulle gheleghen met dhoors Gillis DE MEYERE onverscheen 
 ghenaempt de voddebosch aubouterende oost dhoors Jan DE MEYERE suyt dit sterfhuys 
 groot over dhelft tot 310 roeden  . . .  . . . 
 Een dhelft van een mersselken in Landeghem oost de caelle west den cauter wech groot  
 over dit deel 18 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Staende het huwelick is er vercocht een partije bosch gheleghen in Waesschoot waerinne de  
 hauderigghe gherecht was over haer blat van bileve  . . .  27ste meye 1672 
 
SVG  Joos VAN HECKE fs. Nicolays, overl. Dronghen op den 19de meye 1669 
(81) Wdwnr in (1ste x) van: Janneken TUYTSCHAVER 
401 K.(1ste x): Geeraert VAN HECKE noch onderjaerigh  
 81 V.M.: Lieven TUYTSCHAVERE als naesten bestaende bloedtvriendt 
 He.(2de x): Susanna BRAEDT fa. Jacques 
 K.(2de x): Lieven, Pieter, Elisabette ende Lievine VAN HECKE  
 V.P.: Lievinus SCHAMP fs. Jans ende V.M.: Jan VAN CAUWENBERGHE  
 Gronden van eerfven commende van d'overledene sijde  
 Dheelft van een behuysde hofstede gheleghen in Dronghen groot in eerfven 210 roeden daer 
 desen overledenen uyt ghestorfven is west het leen van Jan SCHAMP ende noort de volghende 
 partije groot 450 roeden ligghende tenden dese hofstede ghenaempt den langhen bulck oost 
 den prelaet van Dronghen suyt de voornomde hofstede 
 Een partije mersch groot 510 roeden gheleghen in den quaethem in Ste Martens Leerne oost 
 Lieven SCHAMP west mijn heer SANDERLIN west mijnheere van Hoomberghe ende noort 
 dheer Adriaen  DAEMMERE ofte wel mijnheere DE MOOR 
 Een 3de deel van een behuysde hofstede groot int gheheele een half bunder gheleghen binnen 
 de prochie van Merteren op de oostsijde van de selve stede te weten de cammere oost Hinderick 
 KERCKAERT west Pieter DOBBELAERE suyt Lieven DE MEYERE noort Lieven VAN 
 HECKE ende een partije landts ghenaempt de schaekel groot 450 roeden oost Matheus  
 DE BAEDTS suyt Nicolays VAN HECKE, west Lucas DE BAEDTS noort Lieven  
 VAN HECKE fs. Joos       28ste juny 1672 
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SVG  Janneken DOBBELAERE fa. Jacques ende Janneken RUBBENS (zij leeft nog) 
(82)  overl. Dronghen op den 7de dec. 1669 op de heerlickhede van de baronie van Nevele 
401 Hr.: Jacques VERBARE (VERBAERE) fs. Jan 
83v K.: Jan, Marten, Joosken, Lowijsken ende Janneken VERBARE noch onderjaerigh 
  V.M ende V.P.: Joos DOBBELAERE fs. Jacques naest bestanden bloetvrient  van de 
 moederlicke sijde . . .  . . .  
 De seven weesen commen goet tot 11 p. 12 sch. 5 gr. . . .  17de april 1672 
 
SVG  Anthone VAN HOECKE, overl. voor 7bre 1672 
(83) He.(3de x): Willemijnten MELSENS  
401 K.(3de x): Gillis, Andries, Guille, Aansken, Philipken, Cathelijne ende Petronelle 
88v V.M.: Pieter MELSENS ende V.P.: Anthone VAN HOECKE 
 Gheassisteert met Gillis ZUTTERMAN deelvoocht ghestelt over de weesen 
  Joos BUYSSENS ende Jacques SCHOLLAERT hebben oversien ende gheextimeert alle de 
 huysinghe schuere stallen buyten Ghent tot Royghem over het deel van dauderigghe ende 
 dese weesen. Item de huysinghe schuere stallen hovenbuer boomen tot Landeghem. Item 
 de huysinghe schueren stallen tot Vosselaere  . . . . . .  
 Er sijn kinderen van 1ste bedde ende 2de bedde: Anthone ende Joos VAN HOECKE  
  Dhoors van Jan VAN HECKE, Marten VAN HECKE ende Gillis ZUTTERMAN fs. Joos 
 hebben ghenomen eenighen ontfanck tot Aalter van een pachtgoet van 17 bunders ende 
 van een stuck lants gheleghen in Meyghem op den wijck van Cruysweghe mitsgaders van 
 zeker lant ende bosch gheleghen op Chruyshautem daervan dhauderigghe tot noch toe  
 gheen rekenijnghe en heeft ghecreghen   . . . . . . 
 Den overledenen heeft ghecompeteert zeker leen binnen de prochie van Lootenhulle 
 ghehauden van den heere van Reybroeck waervan haer competeert de bijlevijnghe soo 
 tselve is vervallen op Anthone VAN HOECKE hoor feodael . . . 
 Gronden van erfven ghecommen van den overledens sijde 
 Een partije lants in Meyghem ghenaempt de wulghen groot 1350 roeden 
 Een partije lant wesende vrijlant groot 567 roeden ende noch een partije vrijlant daeran 
 aboeterende groot 478 roeden  
 Gronden van erfven staende het huwelick met dhauderigghe gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Meyghem groot 100 roeden met een partije lants ghenaempt den 
 cleenen haeselaere groot 1050 roeden  . . .  . . .  13de 7bre 1672  
 
SVG  Jan MARTENS, overl. Meyghem up den 9de maerte 1672 in de diepe straete 
(84) He.: Janneken DE SCHRIJVER  
401 K.: er zijn drie weesen 
107v V.P.: Pieter DE GEYTER ende V.M.: Pieter DE SCHRIJVER  . . . 18de july 1672 
 
SVG  Maeyken DE VOS fa. Joos, overl. Poesele up den 24ste maerte 1672  
(85) H.: Luycas LOOTENS wdwnr in (1ste x) van Maeyken DE CLERCQ met 2 kinderen 
 K.: Pieternelle LOOTENS  
 V.P.: Franchoys LOOTENS ende V.M.: Joos DE VOS    
 De bate is beter dan den commer ende compt de weesen goet  tot de somme van 
 22 p. 8 sch. 1 gr. . . .  . . .  . . . desen 19de oct. 1672 
 
SVG  Adriaen VAN DER PLAETSEN, overl. Nevele hoossche up den 31ste maerte 1672 
(86) He.: Janneken CAKAERT fa. Lieven  
401 K.: drij weesen 
169v V.P.: Carel VAN DER PLAETSEN ende V.M.: Baudewijn CAKAERT 
 Gronden van herfven die gecommen sijn van de sijde van den overledenen 
 Twee deelen van drije van een hofstede in Nevele hoossche met de twee deelen in het 
 woonhuys ende de vijf deelen van sessen inde schuere ende de twee deelen van drije van 
 alle de frijtboomen gheleghen met Carel VERPLAETSEN onverscheen ende onverdeelt 
  waervan dese hofstede den helft es oock conquest  . . .  31ste oct. 1672 
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SVG  Gellijntjen (Willemijntgen) POURTOY fa. Andries, overl. Nevele op den 21ste 7bre 1672 
(87) Hr.: Jan GHENIJN (JENIJN) fs. Jooris 
401 K.: Jooris GHENIJN = 6 weken  
176v V.P.: Jooris GHENIJN (JENIJN) daude.   
 Dit sterfhuys is schuldich an Cathelijne PORTOY over gheleent ghelt 14 p. gr. 
          7de nov. 1672 
 
SVG  Susanneken DE CLOET fa. Nicolaeys, overl. Nevele hoossche 30ste jan. 1668 
(88) Hr.: Laurentius LOOTENS  
401 K.: vijf weesen niet bij naeme ghenoemt  
170 V.P.: Laureyns LOOTENS fs. Laureyns ende  
 V.M.: Adriaen HEMELSOET 
  Er sijn nieuwe stallekens die staen achter het huyseken thoossche . . . 15de nov. 1672 
 
SVG  Gellijntjen VERBAUWEN fa. Frans, overl. Ste Jans Leerne up den 2de oct. 1672 
(89) Hr.: Jan SERGEANT fs. Nicolais  
401 K.: Pieter, Gillis, Mayken ende Lievijne SERGEANT 
97v V.M.: Adriaen NAESSENS  
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene  
 Dhelft van een behuysde hofstede in Ste Jans Leerne noort oost den heere van Dronghen 
 suyt dhoirs van den heere baron van Nevele ende west den heere van Huysse groot int 
 gheheele 450 roeden wanof dander helft is conquest 
 Hebben gheduerende het huwelick vercocht dhelft van een hofstedeken gheleghen in de 
 prochie van Bachte groot over dhelft 20 roeden an Jan BRUGGHEMAN voor de somme 
 van 300 guldens   . . .  . . .    22ste nov. 1672 
 
SVG  Frans HERPELS, overl. Nevele? voor dec. 1672 
(90) He.: Janneken DE VREESE 
401 K.: Frans, Gheerolf, Joos, Jan ende Janneken HERPELS 
 96 V.P.: Frans HERPELS ende V.M.: Frans CORIJN  
 Gronden van herfven ghecommen van den sijde van den overledenen 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele daerment noemt de bosstraete noort oost Jan 
 BOONE suyt de strate groot over dese helft 126 ½ roeden ende noch een stick landts  
 gheleghen in de selve bosstrate groot over dese helft 183 ½ roeden 
 Item noch delft van eene onbehuysde hofstede gheleghen in de bosstrate oost Jan VAN 
 OOTEGHEM suyt Laureyns HOLDERBECKE west de strate noort Lieven DE WEERT 
 groot over dese helft tot 118 roeden . . . . . . . . .   6de dec. 1672  
 
SVG  Paulus WITTEVRONGHELE, overl. Loo ten hulle den . . . 1672 
(91) He.: Cathelijne VAN OOSTHUYSE 
401 K.: Vincent, Lievijne, Marie, ende Jan WITTEVRONGHELE alle vier noch onderjaerigh 
90v V.P.: Francoys WITTEVRONGHELE ende  
 V.M.: Adriaen OOSTHUYSE  . . .  . . .  . . . 
 De bate sijn beter bevonden dan den commer 
 Blijft voor de weesen de somme van 9 p. 15 sch. 8 gr.   5de dec. 1672  
 
SVG  Joosijne SCHAMP, overl. Hansbeke voor dec. 1672 
(92) Hr.: Gillis VAN HOVE  
401 K.: Baudewijn, Janneken, Adriaeneken ende Joosijnghen VAN HOVE  
166 Voocht: Passchier BRACKENE   
 Gronden van herven toecomende dese weesen  
 Een hofstede in Hansbeke op hammestraete oost Jan NOTE tot Gent suyt deselve straete 
 noort de caelene groot 200 roeden  
 Marten DE CONINCK is in huwelick gheweest met de moedere van dese overledene ende 
 behaut bijleve naer costume  . . .  . . .  13de dec. 1672 
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SVG  Elisabeth DE WEERT overl. Ste Marie Lederne .  . . 1673 onghedeghen zonder kinderen 
(93) fa. Jans ghewonnen bij Lievijne DHANENS fa. Marten ende Janneken ROBIJT fa. Joos 
 gheprocreert bij Elisabeth DHANENS fa. Gillis  
 Den welcken maeckt Jan DE WEERT vader van de voornoemde Elisabeth 
 Gronden van erfven de overledene toebehoort hebbende bij versterfte van haere moeder  
 Lievijne DHANENS die de selve ghesuccedeert waren van wijlent Gillis DHANENS d'aude 
 ende Lievijne VLERICK hare grootvader ende grootmoeder maternel dewelcke nu volghen  
 aen Janneken DHANENS fa. Gillis wdwe van Cornelis DE SMET ende de descendenten van 
 d'ander kinderen van den voornoemden Gillis DHANENS d'aude  
 De westzijde van een behuysde hofstede in Lederne daerment heet den maeyghemhouck  
 scheedende van den deurstijl van den huyse daer de voordeure aen hanght  alzoo zuytwaert 
 naer de lieve tot op een pael metten lochtijnck achter den stal tot jeghens 't jonck bogaerdeken 
 groot in erfven 157 roen abouterende daeranne ten oosten de kinderen van Adriaen DHANENS 
 metten oostcant van de zelve hofstede zuyt de leye. . . . . . ghepresen 6de dec. 1656   
 Item heeft betaelt voor tmaecken van eenen boom van genealogie metten queriteur daerop 
 ghestelt bij Lieven MOERMAN 20 sch. gr. . . .  . . .  
 
SVG  Lievijntgen VAN VLANDEREN, overl. Nevele carmstraete up den 4de juny 1673 
(94) Hr.: Jooris DE RUE  
 K.: er zijn vier hoors ofte weesen  
 V.P.: Gillame JACQUES fs. Adriaens  
 V.M.: Zacherias VAN VLANDEREN    . . .  . . . 14de july 1673 
 
SVG Guilliame VAN WONTERGHEM, overl. Meyghem den 5de meye 1672 
(95) He.: Catelijne DE WINTERE  
401 K.: Guilliame, Jan, Andries, bij huwelick hun selfs ende Philips ende Marie bij aude hun selfs 
102       ende Joos, Joosijne, Janneken, Tanneken ende Catelijne VAN WONTERGHEM 
 V.P.: Cornelis VAN WONTERGHEM ende V.M.: Philips VAN OOTEGHEM  
 Dese tien kinderen compt toe in erfachtichede een partije saeylant in Vinckt ghenaempt den 
 bulck met de dreve oost ende suyt Franchoys VAN WONTERGHEM west de dreve  
 streckende naer den pocackere groot ontrent 1000 roeden ende noch een partije saeylant 
 in Vinckt ghenaempt het goetbulcxken oost Andries DE CLERCQ fs. Jacques suyt Pieter  
 VAN ANTWERPEN west Daneel VAN ISEGHEM noort de maerkette straetgen groot 
 ontrent een vierendeel   . . .  . . .    10de jan. 1673 
 
SVG  Loys DE PESTELE fs. Loys, overl. Meyghem voor febr. 1673 
(96) ende oock Elysabeth INGHELS fa. Charles overl. Meyghem voor febr. 1673 
401 K.: Passchier, Jan ende Laurijntien DE PESTELE  
104v V.P.: Joos DE PESTELE ende V.M.: Passchier INGHELS  
 Leenen ghecommen van den voornomden Loys DE PESTELE 
 Vier ghemeten mersch in Meyghem ghenaempt daude mersch abouterende daeranne oost  
 den heere van Passendaele suyt den heere van Huysse mette reyghens west het capittel van  
 Doornijcke ende den marquis van Lede ende noort Marten VAN HECKE fs. Jans   
 Een ander leen consisterende in twee partijkens lant het eene in Nevele kerrebrouck groot 
 150 roeden paelende daeranne de kercke van Meyghem ende het ander in Meyghem neffens  
 de spoele groot 200 roen oost dhoirs van den secretaris OVERWAELE suyt de kercke van 
 Meyghem ende noch een 3de leen wesende een behuysde hofstede groot twee ghemeten  
 gheleghen in Meyghem int gheweste te meulebrouck  . . . . . .  
 Gronden van erfven de weesen toebehoorende bij versterfte van haerlieder vader 
 Een vierendeel lants in Meyghem ghenaempt den cleenen schimmelaere oost den herwech 
 suyt de weese van Pieter DE CLERCK west den heere van Huysse ende noort dhoirs van 
 Raphael MATTON  . . .  . . .  . . .  28ste febr. 1673 
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SVG  Joosijne WIEME, winkelierster, overl. Nevele op den 21ste 7bre 1671  
(97) Wdwe in (1ste x) van Mr. Segher IDE  
401 K.: Jan, Elisabette ende Janneken IDE  
112v V.P.: Mr. Guillame IDE ende V.M.: Gillame WIEME 
 Hr.: Gillaume VAN LEYSEELE  
 Gronden van herfven commende van Mr. Segher YDE ende Joosijne WIEME  
 Een hofstede in Nevele oost de strate suyt het kerckhof van Nevele west den heere baron 
 van de lande van Nevele noort Pieter DUSAER  groot 51 roeden . . .  13 maerte 1673 
 
SVG  Janneken BOGAERT fa. Joos, overl. Nevele in de bosstrate up den 30ste 9bre 1672 
(98) Hr.: Jan SNAUWAERT fs. Jans 
401 K.:  de twee weesen van Joos SNAUWAERT gheprocreert bij Pierijntjen DE WULF ende 
108         Jan ROELS fs. Jans als vader ende voocht van sijne weese gheprocreert bij Marie  
         SNAUWAERT ende Lowijs COPPENS als vader ende voocht van sijne weese  
         gheprocreert bij Janneken SNAUWAERT mitsgaders alle dese weesen gheattesteert  
         met Joos BOGAERT fs. Joos als deelvoocht hierover dese weesen gheroepen  
 V.P.: Jan SNAUWAERT  
 V.M.: Lowijs SNAUWAERT  
 Gronden van herfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Een stick lant ghenaempt den punt ofte het waterinck stick suyt west Joos BOGAERT 
 noort ende oost dese hoorije groot 356 roen  
 Een stick lant ghenaempt muelenaers bulck noort Lieven LOONTENS suyt dhoors van  
 Marten DOBBELARE suyt west dese hoorije groot 520 roen . . . . . . . . . 
 Gronden van herfven gheconquesteert staende dit huwelick  
 Dhelft van een behuysde hofstede met dhelft van een bulck bachten de schuere daer de  
 overledene uytghestorven aubouterende oost Jan LAMME suyt dheer BERRENAERT 
 de jonghe suyt west de bosstrate noort het cleyn straten compt hier over dhelft tot 
 271 ½ roeden ende een stick landts ghenaempt cooplandt suyt oost het strepstraetjen 
 suyt west dit sterfhuys noort Jan BOONE groot 487 roeden . . .  28ste febr. 1673 
 In een bijkomende rekening komt er nog een niet genoemd  koppel ter sprake 
  Gillis DE WEERT in huwelick hebbende Livijne SNAUWAERT 
 
SVG  Jacques VAN RENTERGHEM, overl. Landeghem op den 15de dec. 1670 
(99) He.: Magriete VAN HOOTEGHEM (VAN OOTEGHEM) 
401 K.: Gillame, Carel ende Maurus VAN RENTERGHEM, mitsgaders de weesen van Pieter 
116v       VAN RENTERGHEM  
 V.P.: Gillame VAN RENTERGHEM ende V.M.: Roelandt VERBAUWEN 
 Gronden van herfven ghecommen van de overledene 
 Eene behuysde hofstede in Landeghem daerment nompt den herrenthouck aubouterende 
 oost de strate suyt dit sterfhuys west Pieter VAN RENTERGHEM noort Jooris MAES 
 groot 300 roen ende een hofstedeken daer de wdwe van Pieter VAN RENTERGHEM op 
 wondt ende het huyseken dat er up staet  met de nieuwe plant van boomen toebehoort de 
 wdwe ende hoors van Pieter VAN RENTERGHEM oost de strate suyt dit sterfhuys west 
 Pieter VAN RENTERGHEM noort de voorgaende hofstede groot 1002 roeden 
 Een stick lant ghenaempt het stick ant hof oost de strate suyt de kinderen van Aerent  
 PIETERS west Pieter VAN RENTERGHEM groot 250 roen  
 Item een partije landt ghenaempt den hooghen acker oost Frans GOETHALS suyt den 
 sepgracht west dhoors van Arent PIETERS noort den ghebuerwech groot 500 roen 
 Item een partije landt ghenaempt den autacker gheleghen in Nevele daerment nompt 
 hoossche oost dit sterfhuys west ende noort den pilaer van Dronghen groot 333 roen  
 Item dhelft van een stick lantt ghenaempt paepkensbulck oost dhoors Joos DE MEYER suyt 
 ende west Joos VAN RENTERGHEM ende noort de pilaer van Dronghen groot 212 roen 
  Een partijken mersch in Landeghem muelemeersch groot 100 roen. . . 9de meye 1673 
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SVG  Gillis VAN VYNCKT, overl. voor juny 1673 
(100)  He.: Gillijntjen VAN RENTERGHEM   
401 K.: Gillis, Andries, Hansken, Joosken ende Marie VAN VYNCKT 
119 V.P.: Guillaeme VAN RENTERGHEM ende V.M.: Jan VAN RENTERGHEM 
 Gronden van herfven dese weesen toecommende waeranne de hauderigghe behaut haer 
 blat van bijleve naer costuyme 
 Een partije lant in Hansbeke ghenaempt de sleyte oost de hoorije west Adriaen VAN DE 
  WALLE noort sheeren strate groot ontrent 600 roeden  
 Een stick lant ghenaempt het motten met een bos op doost zijde van tselve motten oost is 
 naest ghelant aen teerste stick Jan LAMME noort aen het motten ende bos den voornomden 
 Jan LAMME oost aen den bos sheeren straete zuyt aen 't1ste stick Jan VAN RENTERGHEM 
 west dhoirs ALSTIJN noort den doswech  
 Gheconquesteerde gronden van herfven lm 
 Een partije mersch gheleghen in Landeghem in het brouckgat onverdeelt met Anteunis 
 DE BAETS ende Francoys GOETHALS zuyt Lucas HEYNDRICK oost de neercaele 
 west mijnheer VAN HUELE groot over dit deel 224 roen . . .   27ste juny 1673   
 
SVG  Jacques COCHUYT, overl. Nevele op den 1ste april 1673 
(101) He.: Janneken DE CLOET  
 K.: Lieven, Pieter ende Jan COCHUYT onderjaerighe weesen 
 V.P.: Laureys VERMAERE ende V.M.: Pieter DE CLOET 
 Gronden van erfven den overledenen toecomende bij versterfte van Tanneken PISSIJN 
 wijlent huysvrauwe van Lieven COCHUYT  
 Het deurgaende 6de paert van een behuysde hofstede met een meersselken daermede gaende 
 ghemeene ende onverdeelt met de weesen Lieven COCHUYT, Laureys VERMAERE ende 
 Jan COPPENS gheleghen in Landeghem abouterende oost Marten MINNE west sheeren 
 strate noort Lieven MESTACH groot int gheheele drij ghemeten 
 Item het deurgaende 6de deel van een partijken saeylant ghemeene ende oncverdeelt als 
 vooren gheleghen in Dronghen groot int gheheel 260 roeden . . .  4de july 1673 
  
SVG  Tanneken DE BACKERE (Backers) fa. Christiaen, overl. Duerele int jaer 1673 
(102) Hr.: Adriaen VAN MAELE   
 K.: Joosijnken ende Tanneken VAN MAELE 
 V.P.: Jacques VERMAELE ende  
 V.M.: Christiaen DE BACKERE grootvader    17de july 1673 
 
SVG  Cathelijne BEKAERT fa. Pieters ende Elisabette VAN BELLE 
(103) overl. Ste Martens Leerne den 8ste febr. 1673 
 Hr.: Gheert VAN QUAETHEM 
 K.: Lievijne = 15 jr Pieter = 13 jr, Joos = 10 jr, Jan = 7 jr, Martijntjen = 4 jr ende  
       Louys VAN QUAETHEM = 11 maenden  
 V.M.: Lieven BEKAERT  
 Gronden van eirfven ghecommen van de sijde van de overledene belast met bijleve van 
 desen hauder ende oock van Elisabette VAN BELLE grootmoeder van dese weesen 
 Het 10de deel van een partije lants in Naserette ghenaempt de gheedtschuere waervan den 
 helft competeert Elisabette VAN BELLE grootmoeder van dese weesen als conquest bij 
 haer ghedaen met Pieter BEKAERT haeren man was groot 450 roen . . 24ste july 1673 
 
SVG  Joorinten BECKAERT, overl. Nevele hoossche up den 10de maert 1673 
(104) Hr.: Lieven WIEME  
401 K.: vier kinderen  
138v V.P.: Joos WIEME ende V.M.: Gillis VEUGHELAERE  
 De baete bedraecht  61 p. 19 sch. 7 gr. De commer bedraecht 70 p. 19 sch. 5 gr. . . .   
 De commer excedeert de baete totter somme van 8 p. 19 sch. 10 gr. 5de Sept. 1673 
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SVG  Pierijntgen SLOCK fa. Pieter ende Maeyken LOONTGENS 
(105) overl. Nevele bosstrate up den 6de juny 1673 
401 Hr.: Gheeraert SUTTERMANS  
139v K.: ses weesen 
 V.P.: Joos SUTTERMANS ende V.M.: Jan SLOCK  fs. Pieters 
 Gronden van herfven gecommen van de sijde van de overledene op haer verstorfven bij 
 de doot van Maeyken LOONTGENS haere moeder met bijleve van haer vader 
 Het 3de van een behuysde hofstede gheleghen met Jan ende Pieter SLOCK haere broeders 
 in Nevele daerment noemt in de vierboomstraete groot int gheheel 200 roen abouterende 
 oost de straete suyt Jan LUCK west Gheeraert LOONTGENS  
 Item noch het 3de van een stick landt ghenaempt buyckx landt gheleghen als vooren groot 
 int gheheele 315 roeden abouterende oost de straete suyt Jan VAN NEVELE 
 Item noch een partije landt ghenaempt de capt gheleghen onverdeelt ende onverscheen als 
 vooren in Nevele abouterende oost Jan VAN NEVELE als pachter suyt ende west de straete 
 groot int gheheele 335 roeden  . . .  . . .  . . .  19de sept. 1673 
 
SVG  Francijntgen VAN DOOREN fa. Adriaen,  
(106) overl. Lootenhulle daerment noemt de bollestraete up den 5de juny 1673 
 Hr.: Jan VAN PARIJS   
401 K.(2de x): twee weesen 
141v V.P.: Jan VAN VYNCKT fs. Joos ende V.M.: Joos VAN DOOREN fs. Adriaen 
 Gronden van herfven gheconquesteert staende dit huwelick 
 Een behuysde hofstede met noch een bulcxken bachten de schuere gheleghen in Lootenhulle 
 daerment noempt de bolle straete abouterende oost ende suyt Jan VAN PARIJS west den 
 ontfangher DE KEYSER noort dit sterfhuys groot tot 700 roeden . . . . . . 
 Item een behuysde hofstede met noch een stick landt daeranne geleghen in Lootenhulle 
 oost de straete suyt dhoors van dheer Jacques VAN WEST groot 900 roeden . . . 
 Item een partije mersch ghenaempt het 1ste mersselken  . . . . . . 14de nov. 1673 
 
SVG  Madeleene VAN LOOCKENE fa. Lieven , overl. Nevele up den 11de febr. 1672 
(107) Hr.: Mattheus VERWEE, gareelmaker 
 K.: acht hoors  
 V.P.: Philips VERWEE ende V.M.: Laureys VAN LOOCKENE fs. Lieven  
 Gronden van herfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Een behuyst hofstedeken gheleghen in Landeghem daerment nompt heyste dries abouterende 
 noort heyste dries suyt west het straetjen dat loopt naer wilde dries  
 Een partijken gheleghen up Vosselaere oost Pieter SCHELSTRAETE suyt dhoors Marten 
 DE WERT groot 148 roeden 
 Gronden van herfven gheconquesteert staende dit huwelick. Een behuysde hofstede in Nevele 
 in de Ste jansstraete noort west het clooster van Nevele groot 63 roen . . .20ste nov. 1673 
 
SVG  Lievinne QUEKEBUEREN, overl. Nevele bosstrate up den 23ste 7bre 1673 
(108) Hr.: Pieter MAERTHIER (MORTIER) 
401 Kinderen van 2de bedde: Pieterken ende Marie MORTIER  
144v V.P.: Aerent MAERTHIER (Mortier) fs. Pieter ende V.M.: Jan QUEKEBUEREN  
 Ghemeene commer bevonden ten desen sterfhuyse met bijleve van Cornelia TUYTSCHAVER 
 Men staet schuldich aen de acht kinderen van den 1ste bedde den hauder gheprocreert heeft  
 bij Tanneken VERDONCK over haerlieder staet ghemaeckt 4 p. gr. 
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Een behuysde hofstede met een partije landts daernevens groot int gheheele 400 roeden 
 daerin dese twee weesen gherecht sijn in een 8ste deel , compt voor dese weesen tot 50 roen 
 gheleghen in Nevele Caermstraete  
 Gronden van herfven gheconquesteert staende dit houwelick metten last van bijleve Cornelia 
 THUYTSCHAVER wdwe van Jan QUEKEBUER. De twee deelen van achte van de voorseyde 
 hofstede met de landen daermede gaende . . .  . . . 21ste nov. 1673 
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SVG  Jakemijntken KNUDDE, overl. voor dec. 1673 
(109) Hr.: Lieven STEYAERT  
401 K.: geen namen van kinderen gegeven  
153 V.P.:Marten STEYAERT ende V.M.: Frans CNUDDE  
 Men is schuldich aen de moeder van den hauder de somme van 4 p. gr. 
 De weesen houden net ende suyver de somme van 19 p. 5 sch. 7 gr. 5de dec. 1673 
 
SVG  Carel VAN HUFFELE, overl. Nevele vierboomen up den 7de maert 1673 
(110) Wdwnr in (1ste x) van: Cathelijne CLAEYS 
401 K.(1ste x): Pauwel VAN HUFFELE 
164 He.(2de x): Maeyken LOONTENS fa. Geerof  
       Eerst in huwelijk geweest met Jan VAN DER STRATEN met kind 
 K.(2de x): uit dit huwelick geen kinderen 
 V.P.: Jan CARIJN ende V.M.: Lieven LOONTENS  
 Men staet schuldich aen Lievinten VAN DER STRATEN achterghelaten weesen van Jan 
 VAN DER STRATEN die hij gheprocreert heeft bij Maeyken LOONTENS over haeren 
 staet ghemaeckt van haer vaderlicke catheylic roerende goet mitsgaders hier noch bij 
 ghevoucht haer paert ende deel dat haer verstorven is van de weese penninghen Jacques 
  VAN DER STRATEN haer broeder staet totter somme van 28 p. 9 sch. 2 gr. 6 dnrs. 
 Item staet men schuldich aen Pauwels VAN HUFFELE dat den overledenen gheprocreert 
 heeft bij Cathelijne CLAEYS over sijnen moederlicke staet mitsgaders hier noch bij 
 ghevoucht sijn paert ende deel dat hem verstorven es uyt den staet van sijnen broeder 
 tsamen tot 6 p. 2 sch. 6 gr.    . . .  . . .  12de dec. 1673 
 
 Bundel nr 423 Staten van goed  (1674 -1678)  
SVG  Janneken MAENHAUT fs. Guilliame ende Livijntie VAN LOOKENE fa. Jans 
(113)   overl. Landeghem den 27ste nov. 1672 
401  Hr.: Joos VAN DER VENNET  
147v  K.: Pieter, Janneken, Tanneken ende Elisabeth VAN DER VENNET  
  V.M.: Guilliame MAENHAUT grootvader 
  Gronden van erfven op hunne moeder verstorfven gheweest zijnde van wijlent Lievijntien VAN 
 LOOKENE fa. Jans haere moeder die tselve toequam bij versterftye van wijlent den voornomden  
  Jan VAN LOOCKENE haren vadere ligghende noch ghemeene met haerlieder oom materneel  
  Jan MAENHAUT belast met de bijleve van Guilliame MAENHAUT haerlieder grootvader. 
  Zoo competeert dese weesen met den voornomden Jan MAENHAUT half en half daerin d'ander  
 helft toebehoort Jacques VAN LOOKENE van een behuysde hofstede in Landeghem groot int  
  gheheele 492 roeden daer den voornomden Jacques VAN LOOKENE jeghenwoordich woont . . . 
 Een stuck lants in Landeghem cauter ghenaemt het Cruysse noort oost ende noortwest daeranne  
 ghelant  Gheeraert AERTS zuyt oost Bauduyn MORTHIER groot drij ghemeten 10 roeden 
  In Vosselaere een meerschelken achter den huyse van Jooris CLAYS zuyt west ende noortwest  
  den voornomden Jooris ende noortoost dhoirs van Gheerolf ELAUT groot 83 roeden  
  In de prochie van Merendree 400 roeden in melder cauter 
  Een bosch ghenaemt de kele oost west ende noort Jaspar HOVARE causa uxoris groot 200 roen 
  Item competeert hemlieden tsamen met Jan MAENHAUT trechte deurgaende 3de daervan d'ander 
  twee deelen toebehooren Jaecques VAN LOOCKENE ende Joos DE PESTELE ter causen van  
 Janneken VAN LOOCKENE zijne huysvrauwe van dhelft van een behuysde hofstede in Vynct  
  bewoont bij Joos DE RAET de jonghe met diversche partijen van lande daermede gaende . . . 
 Gronden van erfven de weesen toecommende bij versterfte van wijlent Joorijne DE CUYPERE  
  der weesen aude grootmoeder maternel 
  Een stuck lants in Landeghem ghenaemt den grooten meerschaert oost den perckelbulck zuyt de  
  straete west Philips VAN DE FOREESTE ende noort Jan VRIENT groot 668 roen 
  Competeert hemlieden bij successie van wijlent Mayken VAN LOOKENE huysvrauwe was van 
  Jan VAN SPEYBROUCK in een partije ghenaemt den destelbulck groot 283 roen 7de aug. 1673  
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SVG  Jan VAN RENTERGHEM fs. Guilliame, overl. Nevele ? voor juny 1674 
(118)  He.: Susanne HEYNDERICKX    
  K.: Jan, Frans, Marie ende Tanneken VAN RENTERGHEM  
  V.P.: Maximiliaen VAN RENTERGHEM ende V.M.: Philips HEYNDRICKX  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen  
  Een partije saeylant ghenaemt het hieckbosselken groot 275 roeden in Nevele . . .  
 Een partije mersch daerment heet de rechte veure groot 900 roen . . . . . . 
  Veropende quetschelt te hebben wegens de troubele van de oorloghe van het frans legher 
 ten proffijte van de weesen . . .     2de juny 1674 
 
SVG  Gillis DHANENS fs. Adriaen ende Anthonijne HESPEEL,  
(121) overl. te Reckelijnghe op den 26ste july 1674 
  He.: Janneken MESTACH  
  K.: Gillis, Susanna, Janneken, Joorijntien, Martijntien ende Paesschijntken DHANENS  
  V.P.: Jan DHANENS en V.M.: Frans MESTACH fs. Gillis  
  Leenen gheweest zijnde Patrimonie van den overledenen wijlent zijnen vader Adriaen 
  In de prochie van Sinte Marie Lederne neffens de kercke van Bachte een Leen ghehauden 
 onder den leenhove van den prochie ende heerlickhede van Heusdene consisterende  
  Een stuck lants mette meersch gheheeten den halfenbergh groot ontrent 1600 roen paelende  
  daeranne oost den heere van Meere suyt de leye west dheer ende Meester Matthias Natalis  
 VAN SCHOONE ende noort den herwech . . .  . . .  . . . 
 Noch een hapte stuck lants noortwest daerneffens groot ontrent een bundere palende daeranne 
 oost dhoirs van Joos BRUGHMAN ende de wdwe van Pieter DE WEERT zuyt ende west 
 den Burchgrave van Oomberghe ende noort west den herwech van Deynse naer Nevele 
 Een Leen in deselve prochie van Ste Marie Lederne wesende een behuysde hofstede in den  
 mayghem houck groot een half bundere sorterende onder t'leen van Jan BILLIET fs. Laureyns   
  Ander Leene op den overledenen ghesuccedeert bij der aflijvicheyt van wijlent Anthonijne  
 HESPEEL fa. Noël zijne moedere  
  Een Leen groot één bunder gheleghen in Poucques op den wijck van schyoonheuvele oost ende 
  zuyt Pieter POPPE fs. Gillis west dhoirs van heer Jacob DE KEYSERE en Joos DE ROO  
  Een Leen op Deynse buyten, wesende dhelft van een behuysde hofstede groot in tgheheele drij 
  bunderen en half waervan dander helft toebehoort dhoirs Anthone MICHIELS sorterende onder 
 den princelijcken Leenhove van Thielt gheleghen in twee parcheelen  . . .  west heer Mr. 
  Willebrordus HUYBENS pastoor van Moerbeke ende noort de beke . . . 
 Gronden van erfven den overledenen ghesuccedeert van zijnen vader 
  Het rechte 5de deel in een hofstede in Leerne in den mayghenhouck ligghende ghemeene  
  met zijne broeders ende zusters . . . daervan twest deel behoort Jan DE WEERT fs. Gillis 
  De rechte deurgaende helft onverscheen met Jan DE SCHRIJVERE van dhelft van een partije 
 int gheheele één bunder 24 roeden gheleghen in Sinte Marie Lederne in den conijncxhouck. . . 
  noort tleen van dheer Gillis DE BAETS . . . . . .  
  Gronden van erfven tsamen staende huwelick gheconquesteert 
  Eerst heeft den wtcoop ghedaen jeghens Joos TANT in huwelick met Lievijntien DHANENS  
 soverledene sustere vercreghen het rechte deurgaende 5de part in de behuysde hofstede,  
 daervan dander vier deelen toebehooren t'een dit sterfhuys ende d'ander drije aen Jan ende 
 Joos DHANENS mitsgaders Jan DE SCHRIJVERE thuwelick met Janneken DHANENS  
 des overledene broeders ende suster . . .     26ste july 1674 
 
SVG  Fransijntken VAN PARIJS overl. Vosselaere 6de nov. 1677  
(201) fa. Cornelis ende Elisabet VAN KERREBROUCK 
  Hr.: Jan MOENTKENS fs. Jans ende Janneken VAN THIENEN 
 K.: Joannes MOENTKENS = 12 maenden 
  V.P.: Jan MOENTKENS d'aude en V.M.: Loys VAN PARIJS  
  Een hofstede in Vosselaere daer den overledenen vuyt ghestorven is groot 100 roeden ende 
 noch dheelft van een partijken saylandt ghenaempt het bulcxken voor thof groot 100 roeden 
 oost het straetken suyt daerme schole van Ghendt . . . . . . 21ste jan. 1678 
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SVG Janneken VAN RENTERGHEM, overl. Vosselaere den . . . 1676 
 fa. Frans ende Pieternelle DE SCHUYMER,  
 Hr.: Laureyns VAN DOOREN 
 K.: Pieter VAN SPEYBROUCK ghetraut met Bettien VAN RENTERGHEM ende Lieven 
       DE MANGHELARE ghetraut met Tanneken VAN RENTERGHEM benevens Jacobus 
       Gillis ende Joorijntjen VAN RENTERGHEM   
 Aengaende de gronden van erfven d'overledene toebehoort hebbende die zijn mette gone dese 
 hoirs toecommende zoo bij versterfte van den voornoemden Frans VAN RENTERGHEM  
 ende Pierijntien DE SCHUYMERE ghemeene ende onverdeelt de welcke boven den aftreck 
 van de bijleve bij Lieven VAN OOST bedraghende in breedde over een 6de deel tot 492 roen 
 Ghemeene meubelaire baete tusschen den hauder ende hoirs ghedeelich half  ende half 
 Wort voor bate ghebrocht de somme van 11 p. 19 sch. 2 gr. 4 dnrs over het sesde deel  
 d'overledene ghecompeteert heeft in de cattheylen van huysijnghenn ende boomen staende 
 op de gronden met hare broeders ende zusters ghemeene dus hier de selve volghende de 
 estimatie daervan ghedaen bij Philips VAN MALDEGHEM ende Lieven MOERMAN in 
 prijs ter eerden 11 p. 19 sch. 2 gr. 4 dnrs. Wort hier insghelijcx ghebrocht over dhelft van  
 twoonhuys staende op dhofstede den hauder toebehoorende benevens Joos VAN DOOREN 
 sijnen broeder gheleghen in Vosselaere neffens den ruysselaer bosch ter somme van 18 p. gr. 
 Dhelft van den prijs van d'hofstede in Nevele met d'helft van twoonhuys ende cattheylen van 
 huysijnghen ende boomen daerop staende 19 p. 19 sch. gr. . . . desen 10de maerte 1677 
 
SVG  Pieter VAN HECKE fs. Lievens ende oock Magdalene VAN SPEYBROUCK fa. Erasmus  
(202) sijne huysvrauwe (2de x) beede overl. Vosselaere in . . . sept. 1676 
 V.P.: Jan VAN SPEYBROUCK  fs. Pieters in plaats van Anthone DHANENS in huwelijck  
           met Pierijntjen VAN HECKE suster van Pieter    
  V.M.: Pieter TUYTSCHAVER voocht van Pieter en Lievijntken VAN HECKE fii uit (1ste x) 
           van Pieter met Joorijntjen TUYTSCHAVER fa. Loys mitsgaders  
           Erasmus VAN SPEYBROUCK fs. Jans voocht en grootvader materneel van  
           Marie VAN HECKE fa. Pieter en Magdalene VAN SPEYBROUCK (2de x) 
  Gronden van erfven ghecommen van Pieter VAN HECKE in Merendree genaemt den hulst  
  groot 272 roen palende oost de weese van Jacques VAN LOOCKENE, zuyt de straete west 
 dhoirs Christoffels DOBBELAERE   . . .  . . . desen 20ste jan. 1678 
 
SVG Janneken MOEYKENS fa. Pieter, overl. Ste Martens Lathem up den 15de sept. 1677 
(203) Hr.: Pieter BAYNHART  
 K.: Marie = 11 jr, Nelleken = 9 jr ende Gilleken = 7 jr,  
 V.P.: Pieter MOEYKENS fs. Pieter, oom  
 Gronden van erfven gheconquesteert in huwelijck 
 Compt in baeten de twee deelen van vijfve van een woonhuys metten grondt gheleghen in  
 Ste Martens Lathem groot int gheheele 200 roeden oost ghelandt Pieter DE SCHUYTERE  
 suyt west den secretaris COMPHIJN noort de straete  
 De hofstede is int gheheele belast met een rente van 20 sch. gr. tsiaers sprekende in proffijte 
 van Lauwereyns VAN HOECKE fs. Joos  . . . . . .  desen 25ste jan. 1678 
 
SVG  Pieternelle DE MEYERE fa. Gillis overl. Nevele op den 12de dec. 1677 
(204)  Hr.: Andries DE MEYERE fs. Joos   
  K.: Andries ende Janneken DE MEYERE  
  V.P.: Jan DE MEYER en V.M.: Gillis DE MEYERE  
  Compt in bate het 4de van een  hofstede in Landeghem daer ment noemt den herrenhouck  
 met het boomcatheyl staende op drij partijen landt competerende het deurgaende vierde den 
 hauder bedraeghende tsaemen totter somme van 15 p. 3 sch. 4 gr. . . .  . . . 
 Men staet schuldich aen Jor Cornelis SANDELIJNCK over twee jaeren landtpacht hier 
 afghetrocken den quitschelt van den troubel van den oorloghe tot kerssavont 1677 totter 
 somme van 8 p. 15 sch. gr.  . . .  . . .  . . . 
 De weesen behouden voor bate de somme van 28 p. 18 sch. 4 gr.      desen 31ste jan. 1678 
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SVG Lieven LOONTGENS fs. Geeraert, overl. Nevele in de bosstraete op den 17de dec. 1677 
(205) He.: Maeyken DE WIERT fa. Frans 
 K.: Joosijntgen LOONTGENS minderjaerighe weese 
 V.P.: Jacques LOONTGENS ende V.M.: Pieter AERTS  
 Gronden van erfven gecommen van den overledenen 
 Een partijken lants ghenaemt vroms ackere ligghende noch ghemeene met sijnen broeder 
 Geeraert LOONTGENS groot int gheheele 113 roeden oost daeranne ghelant Laureyns  
 VAN MALDEGHEM suyt Pieter DE SCHEPPER west de weese Pieter VAN VYNCKT 
 Item een partijken groot 6 roeden daerment noemt dulle onverscheen ende onverdeelt met 
 Joos LOONTGENS ende dhoors van Jan LOONTGENS  
 Gronden van erfven staende dit huwelijck gheconquesteert 
 Een partijken meersch gheleghen int ghewest dhulle groot ontrent 18 roeden ghemeene 
 met dhoors Jan LOONTGENS ghecommen bij coope van Jacques GEERAERT ende 
 Lievijne LOONTGENS  . . .  . . .  desen 5de 8bre 1678 
 
SVG Jan MARTENS fs. Pieter, overl. Nevele op den  . . 1677 
(206) He.: Gillijntgen VAN RENTERGHEM fa. Olivier  
 K.: Pieter, Jan, Geeraert, Cathelijne, Janneken, Tanneken ende Marie MARTENS 
 V.P.: Lieven MARTENS ende V.M.: Lieven VAN RENTERGHEM  
 Patermoniale gronden van den overledenen gedevolveert op zijne weesen 
 103 roen landt in Nevele uyt een meerder partije van twee ghemeten ghenaempt den grooten 
 bulck te weten den zuyt cant oost de boschstraete zuyt dhoirs Joos BOGAERT noort ende 
 west Sr. Lieven VAN LAEREBEKE, noch onverscheen met hunne ooms ende moeyen . . . 
 Gronden van erfven in huwelijck geconquesteert gheommen bij donatie inter vivos den 24ste  
 sept. 1676 van weghen Pieter MARTENS fs. Pieter broeder van den overledenen 
 Het 6de deurgaende deel onverscheen met zijne zusters ende broeders gheleghen in Nevele 
 ghenaempt bauwen driets stick groot int gheheele twee ghemeten dus hier 100 roeden 
 Een ghelijck 6de deel in een partije ghenaempt den reybrouck groot twee ghemeten oost de 
 straete zuyt het herpelstraetgen west Jan SLOCK ende noort Jor Cornelis SANDELIJN . . . 
 Item dheelft van een partije lants ghenaempt den gaevere groot int gheheele twee ghemeten 
 ligghende onverscheen met Pieter VAN DER MOERE oost den heere van Vinderhaute 
 zuyt Pieter VAN DER MOERE west de straete  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven ghedevolveert op de hauderigghe ende ghecommen van Frans MARTENS 
 soverledens broeder inghevolghe van den contracte van den 5de april 1677 
 De drij 6de deelen van partije van lande dewelcke zijn gheweest van Frans MARTENS 
 voornoemt beneffens sijne susters ende broeders waervan men niet weet welcke grootte 
 . . .  . . .  . . .  . . .  desen 8ste febr. 1678 
  
SVG Lieven HUYGHEVELT fs. Jan, overl. Nevele op den  . . . 1677  
(207) He.: Gerdijnken DANENS fa. Marten 
 K.: Lievijnken HUYGHEVELT, onderjaerighe weese 
 V.P.: Jan HUYGHEVELT ende V.M.: Jan DANENS 
 Gronden van erfven commende van den overleden ghedevolveert op sijne weese 
 Het 3de paert van een behuysde hofstede in Ste Martens Lerdene groot in herven 290 roeden 
 waervan dander twee deelen competeren Pauwels ende Elisabette HUYGHEVELT hoom 
 ende moeye palende noort ende oost Fransois DHERTHOGE suyt Jan MESTACH ende 
 west de damstrate  . . .   . . .   . . . 
 Men staet schuldich aen dhoors van Baudewijn DE RIJCKE tot Gent over huyshuere ende 
 landpacht verschenen kerssavont 1677 5 p. 5 sch. gr. . . .  . . . 
 De bate excedeert den commer tot de somme van 20 p. 16 sch. 1 gr. 
 Dit ghedeelt in tween deelft tot proffijte van dhauderigghe ende dander heelft tot proffijte 
 van de weese elck tot de somme van 10 p. 8 sch. 6 dnrs. 
 Van het weesen deel getrocken de dootschulden comp de weese goet 9 p. 5 sch. 5 gr. 6 dnrs 
         desen 28ste febr. 1678 
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SVG Margriete BOGAERT fa. Jan, overl. Landeghem op den   . . . 1678 
(208) Hr.: Bauduyn VAN RENTERGHEM 
 K.: Jan, Jooris ende Jacques VAN RENTERGHEM 
 V.P.: Joos VAN RENTERGHEM ende V.M.: Olivier BOGAERT 
 Aen de overleden moeder hebben gheen erfgronden ghecompeteert. 
 Item staet men schuldich ande weesen achtergelaeten bij Tanneken COCHUYT bij den 
 hauder wijlent bij de selven gheprocreert over haerlieder weesen pennijnghen van haer 
 voornoemt moederlijck goet tot 26 p. 11 sch. 5 gr.  . . . desen 18de maerte 1678 
 
SVG Marie ROELS fa. Jan, overl. Meyghem op den 20ste Xbre 1677 
(209) Wdwe in (1ste x) van Adriaen DE WULF fs. Herman  
 K.: Anthone, Laurijntgen ende Janneken DE WULF 
 V.P.: Laureyns DE WULF ende V.M.: Jan ROELS  
 Hr.(2de x): Jan TANT fs. Joos: geen kinderen uit dit huwelijck  
 Pater ende matrimoniale erfgronden ghedevolveert op haere weesen  
 Een stick landt in Nevele genaempt den tournooys bulck groot 450 roeden zuyt de biebuyck 
 straete noort dhoirs Jan SCHAMP oost Gillis DE WEERT causa uxoris 
 Item een partije landt gheleghen in de voornoemde prochie ghenaempt de hooghe laect groot 
 429 roen abouterende zuyt ende west de vierboomstraete oost dhoirs Quinten LOONTGENS 
 ende Lieven LOONTGENS noort dese hoorije  . . .  . . .   . . . 
 Item dhelft van een ghemet bosch gheleghen op den wijck veldeken daervan dander helft 
 compiteert dhoirs van Joos BOGAERT fs. Joos abouterende oost Marten VAN HOVE noort 
 Gillis VAN HECKE west dhoirs Geerolf VAN DER STRAETEN ende noch dhelft van 50 
 roeden bosch gheleghen als vooren oost Marten VAN HOVE zuyt den voorgaenden bosch 
 De voorschreven partijen ten deele belast met een losrente van 6 p. gr. tsiaers den pennijnck 
 16e in proufficte van Janneken DE WULF ghesteede bagijne in het groot bagijn hof in Ghent 
 Dese weesen competeert het 4de paert van dhelft van een afgebrant hofstedeken mette lande 
 daermede gaende groot tsaemen ontrent twee ghemeten op het ghehucht van reckelijnghe 
 ende van het ander helft het 7de paert onvercavelt mette hoors van Gillis ROELS ende de 
 hoorije van wijlent Jan ROELS vader was van dese weesen moeder . . . . . . 
 Item competeert dese weesen het 8ste deurgaende deel soo in huysijnghen als inde catheylen 
 van de hofstede ghebruyckt bij Joos VAN VYNCKT tot Landeghem mitsgaders inde gronden 
 van erfven daermede gaende groot int gheheele ontrent zeven ghemeten waervan het weder 
 deel compiteert dhoirs van Joos ZUTTERMAN   . . .  desen 9de april 1678 
 
SVG Jan VAN OOTEGHEM fs. Philips, overl. Nevele wijck de bosstraete op den 16de jan. 1678 
(210) He.: Cathelijne LOONTGENS fa. Cornelis  
 K.: Lauwerijs, Jan Baptiste? ende Lievijne VAN OOTEGHEM noch onderjaerigh 
 V.P.: Gillis PRAET fs. Jacques ende V.M.: Antonius HANSSENS fs. Joos  
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen  
 Een partije landts genaempt dhelst gheleghen in Nevele oost Antonius HANSSENS suyt 
 west ende noort Joos DE PESTELE groot 439 roeden ende een partije saeylant ghenaempt 
 den grooten vanck gheleghen in Hansbeke oost ende suyt de hoors ende wdwe Marten 
 ARENTS west Geeraert HANSSENS groot 300 roeden . . .  . . .   
 Een partije saeylant met het viercant van een woonhuyseke daerop staende waervan het 
 resterende van het huyseken is toebehoorende dhoors Jan DE BOCQ jeghenwoordich bewoont 
 bij Andries MESTACH gheleghen in Meyghem bij de kercke daerment noempt de kerckstrate 
 oost den voetweghel suyt dhoors Jor Cornelis MESTACH west Joos VERHAEGHE ende noort 
 de straete groot 484 roeden  
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck 
 Een partije saylant in Nevele ghenaempt den bosch oost Jan SNAUWAERT suyt Antonius 
 HANSSENS met dese hauderigghe noort west Jacques SCHAMP groot 597 roeden 
 De bate excedeert de commer ende compt voor de drij weesen ter somme van 14 p. 16 sch.  
 5 gr. 6 dnrs   . . .   . . .  desen 31ste maerte 1678 
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SVG Joosijntgen VAN DER PLAETSEN, overl. Nevele op den . .  nov. 1677 
(211) Hr.: Rijckaert DE WULF 
 K.: Pieter, Laureyns, Frans, Joos YDE ghetrauwt met Maeyken VAN DER PLAETSEN,  
       dhoors van Carel VAN DER PLAETSEN, dhoors van Jan VAN DER PLAETSEN ende 
       dhoors van Gillis STROBBE die ghetrauwt gheweest heeft met Janneken VAN DER 
       PLAETSEN wesende seven staecken 
 Gronden van eerfven bij den hauder staende sijn huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede metten huyse schuere stallijnghen ende andere edificien daer oppe staende 
 gheleghen binnen der stede ende vrijhede van Nevele abouterende west den marct noort ende 
 oost Lieven BOOM suyt Phliepe VERNIER groot in eerfven ontrent 40 roeden 
 Item een hofstede metten huyse schuere ovenbuer, fruytboomen ander boomen ende dooren 
 haeghen daer op staende gheleghen in Nevele op den wijck van veldeken abouterende noort  
 de strate oost ende west dit selve goet groot in eerfven 786 roeden  
 Item een partije lants ligghende oost ande voornoemde hofstede suyt ende noort  het goet  
 ghebruyckt bij Joos DE WEERT groot 307 roeden  
 Item noch een stick lants ligghende west aen de voornoemde hofstede noort de straete west 
 Joos DE PESTELE groot 540 roen ende noch een partije lants ligghende west ande hofstede 
 van dher Martinus BOUVE noort de straete west Mhr. CALLANT groot 400 roeden 
 Noch een hofstede metten huyse fruytboomen ende diversche sticken ouden temmer daerop 
 staende oost de boschstraete groot 220 roeden  . . .  . . . 
 Item dhelft van een stick lants danof dander hilft competeert Lieven GLORIEUS  gheleghen 
 in Lootenhulle noort de malsemstraete oost Jor Jan Baptiste BAERT west de wdwe ende 
 hoors van Jan DE MEYERE groot dit deel 300 roeden . . .  . . . 
 Competeert dit sterfhuys een half ghemet lants in Landeghem bij de brugghe groot 150 roen 
 Gronden van eerfven den hauder competerende bij successie van sijne ouders gheleghen in 
 Lootenhulle daerop de cattheylen deelsaem sijn tusschen hem ende de hoors 
 Een partije saeylant paelende daeranne oost ende west Jor Jan Baptiste BAERT suyt de 
 malsemstraete noort het callentgen ende een eerfvelijcken cheynsch op de malsemstraete 
 bestaende met de huys ende fruytboomen abouterende suyt de selve straete noort mijn heer 
 PATTHEET  . . .  . . .  . . .   
 Den hauder heeft hanghende ongedecedeert diversche processen  . . . . . . 
 in den raede van Vlaenderen . . . voor de weth van Poucques . . . voor den raede 
 van Doornick  . . . voor den wet van Denterghem . . . voor den grooten raede tot 
 Mechelen   . . .  . . .  . . .  desen 19de april 1678 
 
SVG Daniel DAENENS, overl. Nevele 5de april 1678 
(212) He.: Joosijntgen DE VRIESE 
 K.: Pieter ende Janneken mitsgaders Daniel, Pieter, Jan, Gillis ende Joosijntgen VAN 
       RENTERGHEM fs. Gillis bij Elisabette DAENENS 
 V.M.: Pieter DAENENS ende V.P.: Gillis VAN RENTERGHEM als vader ende vooght 
 Compt in bate voor de drij hoors ter somme van 7 p. 17 sch. 11 gr. 6 dnrs. 
 Den overledenen met dhauderigghe hebben tsaemen gewonnen een behuysde hofstede in 
 Nevele gheleghen met noch een camer staende op den gront van de hauderigghe ghemeene 
 ghebleven tusschen dhauderigghe ende dhoors alf ende alf . . . desen 9de meye 1678 
 
SVG Jakemijnken BELS fa. Olivier, overl. Meyghem . . . dec. 1677 
(213) Hr.: Cornelis VAN VERDEGHEM fs. Sarels  
 K.: Sarelken ende Flijpoote VAN VERDEGHEM 
 V.P.: Pieter CODDE ende V.M.: Pieter BRUYNEEL 
 Bij de overledene sijn er gheene gronden van erfven achterghelaten 
 Aengaende de gronden van erfven competerende desen haudere blijven dese ghemeene 
 tusschen den hauder ende sijne weesen  . . .  . . .  . . . 
 Compt de weesen goet tot de somme van 52 p. 19 sch. gr. desen 9de july 1678 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Jan DE HAYERE fs. Gillis van alsulcken 
 ontfanck ende administratie hij heeft ghenomen ten sterfhuyse van sijnen vader Gillis DE 
 HAYERE ghebeurt den 15de july 1677 voor sijne medehoirs mits Christiaen DE HAYERE 
 fs. Jans als vooght paternel van de weesen  ghenaempt Hasaere, Jacquemijne ende Cornelia 
 DE HAYERE fii. Gillis  . . .   . . . 
 De doender heeft betaelt over pacht van lande in den contoir tot Cortrijcke van de confiscatie 
 over het lant ghebruyckt bij Jan VAN DIERDONCK tot 2 p. gr.     desen 9de july 1677 
 
SVG Pieter VAN DEN BULCKE, overl. Meyghem op den . . . 1678 
(214) Wdwnr in (1ste x) van Barbara TANT  
 K.(1ste x): Joos sijn selfs bedeghen ende Loys, Pieter ende Laurijne VAN DEN BULCKE 
 He.(2de x): Maeyken DHARTE fa. Pieter 
 K.(2de x): Pieternelle ende Joozijne VAN DEN BULCKE noch onderjaerighe weesen 
 V.P.: Guille . . . ? . . . ende V.M.: Marten DHARTE 
 Ten desen sterfhuyse sijn er gheene gronden van erfven desen sterfhuyse competerende 
 Compt in baete over een woonhuys met het ovenbuer bij den overledenen ghemaeckt op 
 eenen cheyns ghepresen ter eerde af tot 24 p. gr.  . . .  . . . 
 Commen de weesen goet tot 4 p. 2 sch. 9 gr. 9 dnrs . . . desen 15de july 1678 
 
SVG Jacques BEELAERT fs. Pieter, overl. Nevele up den wijck van oossche den 5de nov. 1677 
(215) Wdwnr van . . . (niet gegeven: Joosijne LAMME ) 
 K.: Joos ende Pieter BEELAERT ende Andries VAN DER PLAETSEN thuwelijck hebbende  
       Janneken BEELAERT mitsgaders  
 V.M.: Joos BEELAERT ende Mathijs SCHAMP vader ende vooght van Jacques SCHAMP 
           achterghelaten weese van Neelcken BEELAERT fa. Jacques  
 Compt dit sterfhuys in baete van Marten DE MEYERE over drij jaeren pacht van de hofstede 
 tot Landeghem bij hem in pachte ghebruyckt tot de somme van 21 p. 9 sch. 3 gr. . . . 
 De bate excedeert den commer ende compt de weesen deel tot 70 p. 16 sch. 5 gr. 
         desen 22ste jan. 1678 
 
SVG  Catheline VAN DEN BRAEMBUSSCHE overl. Maria Leerne den 15de dec. 1677 
(216)  Hr.: Lieven VAN TENTE fs. Pieters  
 K.: Joos, Jan, Martingen ende Pieternelle VAN TENTE  
  V.M.: Geeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
  V.P.: Jan LIJBAERT in huwelick met Marie VAN TENTE  
  Gronden van erfven gheconquesteert staende sijn huwelick 
  Een behuysde hofstede in Maria Leerne vercreghen bij coope van Victor BOONE abouterende  
 mijn heere den baron van de lande van Nevele suyt den herwech loopende van Deynse naer 
 Gent west dhoors Gakers NIEUWESTAT noort dhoors Pieter SCHAMP   
  Een stuck saeylant genaemt de platte gracht gheleghen in Ste Martens Leren vercreghen bij  
 coope van dhoors van Jacques BRAEMBUYS abouterende oost den Raetsheere VAN DER 
 PIET suyt Gillis DE WEERT pachter west dhoors G. NIEUWESTAT noort de platte gracht 
  Het 12de deel van 550 roen meersch gheleghen in de prochie van Vosselaere daervan het  
  wederdeel hebbende Lauwereyns VAN DOOREN met consorten vercreghen bij coope ende 
  uytgrootijnghe van Pieter VAN TENTE met consorten noort oost mijn heere van Huysse suyt 
 desen hauder met sijn gedeelde proprieteyt  . . .  19de july 1678 
 
SVG Tanneken VAN PARIJS fa. Mauwerijs, overl. Meyghem in de maent april 1678 
(217) Hr.: Simoen DE JAGHERE fs. Jan 
 K.: Jacques ende Tanneken DE JAGHERE  
 V.M.: Mauwerijs VAN PARIJS   
 Men staet schuldich aen de weesen van dheer Lauwerijns BAKE over vijf jaeren landpacht 
 ende huyshuere tleste verschenen kerssavont 1677 tot de somme van 45 p. gr. 
 Item aen den heere van dheerlijckhede van landuyt haer bestreckende in Meyghem over 
 heerlijck rente verschenen Ste Andries dach tot 8 sch. gr.  desen 6de july 1678 
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SVG  Jan LAMME fs. Hermans, overl. Nevele 24 jan. 1678 
(218)  He.: Marie DE MEYERE fa. Philips 
  K. Jan en Janneken  LAMME 
  V.P.: Servas DE COSTER en V.M.: Jacques DE MEYERE  
 Gronden van erfven commende van den overledenen gheleghen in Nevele 
 Een partije lant ghenaempt den capt groot 700 roeden . . . . . . . . . . . . 
 Het 3de part van een huys bewoont bij dese hauderigghe . . .  desen 19de sept. 1678 
 
SVG Joos DE PROOST overl. Nevele recht over de plaetse 21ste july 1678 
(219)  fs. Jaspaert, coster ende winckelier, 
 He.: Marie CLEPPE fa. Antonius 
 K.: Elysabette in huwelijck met Lauwerijns MORTHIER mitsgaders Jan, Lauwerijns ende 
       Lauwerijntgen VAN HOUCKE fii wijlent Pieters, minderjaerighe kinderen verweckt 
       bij Marie DE PROST 
 V.P.: Rijckaert VAN DER PLAETSEN  
  Dezen SVG en ook de volgende staten van goed zijn allemaal met doorstrepingen van 
 verschillende woorden op alle bladzijden om alles nog een beetje meer onleesbaar te maken 
 Gronden van herfven tusschen de hauderigghe ende dhoors ghemeene ende ghedeelich 
 alf ende alf ghecommen van soverledens sijde ende van de hauderigghe 
 Een behuysde hofstede met noch twee partijkens lants annex gelegen in Nevele daer ment 
 noempt de brabantstraete waervan het 2de ? helft is toecommende Lauwerijns MORTHIER 
 met consoorten bij successie van Cornelis PARPET ende is gegroot int geheele  . . .  
 Item een behuysde hofstede gelegen binnen de stede van Nevele recht over het clooster 
 gecommen vanwege de hauderigghe met alle de huysen ende ander cattheylen daerop staende 
 groot tot 40 roeden. Item een behuysde hofstede met een woonhuys gelegen in Nevele recht 
 over de plaetse   . . .  . . .  . . . desen 16de 7bre 1678 
 
SVG Fransijntgen BOOM fa. Jooris, overl. Nevele in de muelestraete den 3de july 1678 
(220) Hr.: Frans DAENIELS  
 K.: Martijntgen in huwelijck met Sijmoen SNAUWAERT fs. Jan, Franchois ende Catharine 
       DAENIELS minderjaerighe kinderen 
 V.P.: Jan VAN DER DONCKT ende V.M.: Sijmoen SNAUWAERT voornoemt 
 ende bijstaenden camervooght Rijckaert DE WULF 
 Gronden van herfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van veldeken groot int geheele 
 200 roeden daervan dander helft competeert de wdwe Guilliaem MUELEWATER oost de 
 straete suyt Gillis BOOM west (opengelaten) noort Joos BUYSSENS ende met den 
 voornoemden Guilliaem MUELEWATER dhelft van een stuck lant genaemt den hooghen 
 bulck te veldeken ligghende onverscheen met de wederhelft competerende de kinderen van 
 Marijn BECKAERT groot voor dese hoorije 83 ½ roen . . . 
 Gronden van herven staende dit huwelijck geconquesteert  
 Een partije saeylant genaemt den steyn geleghen toossche oost de straete suyt west ende 
 noort den raetsheer VAN DER PIET groot ontrent 1319 roeden . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven geleghen in de stede van Nevele ghedeelich tusschen den hauder ende  
 sijne kinderen half ende half 
 Een behuysde hofstede oost den hoosbrouck suyt Jan VAN DER DONCKT west de muele 
 straete noort de naervolghende partije groot 437 roeden  
 Een behuysde hofstede met een bulcxken bachten den huyse oost de hoosbrouck suyt de 
 voorschreven hofstede groot 222 roeden. Item dhelft van een behuysde hofstede daer 
 Andries DE MEYERE woont gelegen met de wdwe Guilliaeme MUELEWATER met alle 
 cattheylen daerop staende suyt dhoors Daniel DAENENS west de straete noort Jan VAN 
 DER DONCKT ende is groot int geheele 90 roeden comt over dhelft 45 roeden . . . 
 De bate sijn beter dan den commer ende de drij weesen commen goet tot de somme van  
 45 p. 13 sch. 10 gr. 5 dnrs . . .  . . .  desen 24ste 7bre 1678 
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SVG Joosijntgen VLERICK, overl. Laethem op den 4de maerte 1666  
(236) Wdwe van Loys VAN DIJCKE 
 K.: Janneken, Lowijseken, Lisabette bij ghetijdighe aude haer sijnde, Marie ghetraut met 
       Jan SEVERIS als ghecreerden deelvooght over de hoirs van Joosijntgen VAN DIJCKE 
      ghetraut gheweest met Jan SCHAMP ende oock vooght over de hoirs van Jan VAN 
      DIJCKE, sijne wdwe nu ghetraut met Gheeraert VAN DER CRUYSEN  
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck 
 Een behuysde hofstede mette landen daermede gaende groot 150 roeden ofte daerontrent 
 gestaen ende gheleghen binnen de prochie van Laethem heerlijckhede van de Baronie ende 
 van Nevele oost ende zuyt de straete west den secretaris COMPIN noort Jan MOEYKENS 
 waervan dese weesen competeert vut den hoofde van haerlieder vader het 7de deel waervan 
 de ander ses deelen sijn commen bij vutgrootijnghe staende het huwelijck 
 Wort hier in baete ghebrocht den gheheele, landtprijs staende te velde tverwas van haute 
 consisterende in coorne tarwe vervoethede int tlant labeur saet ende overschoten  . . . 
 Wort oock te kennen gegeven dat dese voornoemde hofstede belast is met een rente van 
 2 p. gr. tsiaers den pennijnck 16e in proffijte van Jan VALCKE verachtert vijf jaeren 
 Men staet schuldich aen de wdwe SERLIPPENS over landpacht 1 p. gr. 
 Er is meer commer dan baete ter somme van 12 p. 11 sch. 3 gr.  . . .  den 12de jan. 1677 
 
SVG Lieven VAN LEYSEELE, overl. Nevele . . .  
(221) He.: Pierijntgen ICKET 
 K.: Lieven wesende sijn selfs bij huwelijck, Livijne ende Tanneken hun selfs bij getijdighe 
       aude ende Janneken VAN LEYSEELE metsgaders Janneken VAN LEYSEELE met 
       haere vier kinderen die sij gewonnen heeft bij Thomas MESTACH 
 V.M.: Lieven VAN LEYSEELE voornoemt 
 Den overledenen heeft geene gronden van herfven van sijne sijde nochte staende dit  
 huwelijck geconquesteert  . . .  . . .  . . . 
 De bate excedeert den commer ende de weesen behouden voor bate de somme van 43 p. 
 14 sch. 4 gr. ende dese gedeelt in vieren compt elcken hoors deel tot de somme van 
 10 p. 18 sch. 4 gr., waerinne de kinderen van Janneken VAN LEYSEELE gewonnen bij 
 Thomas MESTACH compt ter somme 5 p. 9 sch. 2 gr. . . . desen 3de 8bre 1678 
 
SVG Adriaeneken VAN HOVE, overl. Nevele op den wijck van veldeken den 1ste aug. 1678 
(223) Hr.: Marten DAENIELS  fs. Guilliaeme 
 K.: Jacques, Janneken, Gielijngen Marie ene Francoise DAENIELS, minderjaerighe weesen 
 V.P.: Jan DAENIELS ende V.M.: Philips VAN HOVE  
 De bate gaet den commer te boven ende de kinderen behouden van hun moederlijck catheylich 
 goet ter somme van 68 p. 7 sch. 11 gr. 6 dnrs welcke weese pennijnghen den hauder mach 
 ghebruycken gheduerende de minoriteyt van sijne kinderen immers tot dat sij commen tot 
 staete tsij gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte bij getijdige aude haers selfs bedijden sullen 
 sonder eenighe croosen te moeten betaelen . . .  desen 8ste 9bre 1678 
 
SVG Pieter HEYSE kamslaegher, overl. Landeghem op den 16de juny 1678 
(224) fs. Olivier ende Pierijntjen GEERAERT  
 He.: Tanneken COPPENS fa. Gillis ende Janneken VAN RENTERGHEM fa. Stevens 
 K.: Gillis, Janneken ende Petronelleken drij onbejaerde weesen 
 V.P.: Andries CLAYS ende V.M.: Gillis COPPENS voornoemt 
 Gront van erfven binnen huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half 
 Een partijken lants gheleghen in Landeghem groot 200 roeden gecommen bij coope van  
 Jan DE MULDER fs. Laureyns noort oost Jan ende Pieter DE COCK met consorten ende 
 zuyt west dhoirije van den voornoemden Jan DE MULDER  . . . . . .  
 Ten sterfhuyse van Janneken VAN RENTERGHEM fa. Stevens is geen SVG ghemaeckt 
 ende bijdien weet men niet wat daeruyt commen zal . . .  17de jan. 1679 
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 Vervolg bundel nr 423 Staten van goed  (1674 -1678)  
SVG Adriaen VAN LEYSEELE fs. Adriaen, wagenmaker, overl. Vynckt den . .  sept. 1676 
 He.: Joosijntgen DE VOS fa. Joos 
 K.: Marie, Adriaene, Agnes, Elisabeth, Adriaen, Joannes ende Joos VAN LEYSEELE 
 V.P.: Joos PROVIJN ende V.M.: Joos DE VOS voornoempt 
 Gronden van erfven ghecommen van den overledenen 
 Een partije lants gheleghen in Vyckt ghenaemt de twee ghemete abouterende noort Steven 
 DE RAET ende de wdwe Jan LOINTGERS west het leen van Jan DE BAETS ende dhoors 
 Baudewijn GELDOF ende nu David LAMPO bij coope oost den doschwech 
 Noch een bulcxken paelende oost het leen van Jan DE WINTER west het clooster van  
 Marquete suyt Carel VAN DALE noort het meulestraeten ende een partije landts ghenaempt 
 den meulebuck groot 500 roen noort dhoirs Mr. Gregorius BAUDONCK west deselve oost 
 den herwech suyt Mevrauwe van het hospitael van Thielt . . .  . . . 
 Den overledenen heeft vuyt ghegroot alle sijn medehoirs causa uxoris van wijlent Roelant DE 
 VOS over alle hune pretentien als hoirs ten sterfhuyse van Joanne DE VOS 1ste huysvrauwe 
 was van desen overledenen  . . .  . . .  . . . 
 Er compt meer baete als commer ter somme van 27 p. 18 sch. gr., tselve ghedeelt in tween 
 tusschen dauderigghe ende weesen compt elck bate tot 13 p. 19 sch. gr. . . . 
 Nota dat onverlet is ghebleven tgone dese weesen compt ten overlijden van Joosijtgen DE  
 CLERCQ huysvrauwe van Joos DE VOS  . . .  desen 26ste april 1678 
 
SVG Guilliame LEDUCQ, brauwer, overl. Nevele op den 6de jan. 1676 ende sijne huysvrauwe 
 Anna Margriete BAUDONCK oock overl. Nevele in de maent maerte 1674  
(225) K.: Adriaen, Jan, ende Rijcquaert LEDUCQ, Geeraert CAKAERT ghetraut met Helena 
       LEDUCQ, Gillis DE ROECK ghetraut met Tanneken LEDUCQ ende Pieterken 
       LEDUCQ minderjaerighe weese van Jooris LEDUCQ fs. Guilliame 
 Overghegheven bij de voornoemde Jan LEDUCQ ende Geeraert CAKAERT . . .  
 Ferdinande LEDUCQ fa. Guilliame is in het clooster van de penitenten in Nevele 
 Den overledenen is borghe gheweest van wijlent Pieter LEDUCQ sijnen broeder . . . 
 Jan VINCENT is ghetrauwt gheweest met Jacquemijntjen LEDUCQ fa. Pieter . . . 
 Gronden van erfven achterghelaeten bij beede de overledenen 
 Een hofstede metten huyse schueren brauwerije stallinghe ende boomcatheylen daerop  
 staende gheleghen in Nevele commende ten voorhoofde op de Sinte Jans straete oost 
 de cattestraete west de naervolghende hofstede noort dheer Jan Martin CORNELISSENS 
 in pachte ghebruyckt bij Jan DHANENS groot in erfven 258 roeden. Op dese hofstede 
 staen noch twee huysekens commende ten voorhoofde op de Sinte Jans straete danof het 
 eene bewoont is bij Julien DU BOIS voor elf guldens sjaers ende het ander staet onverpacht 
 doordien dat de wdwe van Arent VAN DER BEKEN het selve mach bewoonen soo verre 
 sij begeert haer leven lanck gheduerende sonder daer vooren te moeten betaelen. 
 Noch een behuysde hofstede west aen de voorgaende commende ten voorhoofde als vooren 
 wesende den herberghe 'den hert' abouterende west Sacharias VAN COKELAERE noort 
 Lieven BOOM nu bewoont bij Jan LEDUCQ fs. Guilliame die aldaer is blijven woonen 
 tsedert de doot van sijn vader sonder pachte ofte voorwaerde, groot in erfven 40 roeden 
 Een hofstede gheleghen in Meyghem wesende een herbeghe ghenaemt 'de spoele' groot 200 
 roen oost den heere hooghballiu van Ghendt met een dreefken  . . . desen 20ste febr. 1679 
 
SVG Marie DE WEERT fa. Joos, overl. Nevele wijck oossche 5 mei 1677 
(265)  Hr.: Lowijs SNAUWAERT fs. Guillaume 
  K.: Joannes SNAUWAERT 
  V.P.: Lieven VAN MALDEGHEM en V.M.: Gillis DE WEERT  
  Gronden gekomen van de sijde van de overledene in Nevele 
 Het vijfde van een behuysde hofstede in Nevele oossche noort ende oost dhoors Frans 
 WITTEVRONGHEL suyt de straete west de weese ende noch een onbehuysde hofstede 
 met twee partijen landts daer neffens al in een gemeten gheleghen bachten de voornoemde 
 hofstede oost dhoirs Frans WITTEVRONGHEL suyt de straete noort ende west SEVECOTE 
 groot over dese drij partijen tot 1174 roeden . . .  . . .  desen 23ste juny 1678 
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 Vervolg bundel nr 423 Staten van goed  (1674 -1678) 
SVG  Joos WIEME overl. Landeghem op den 9de april 1678  
 fs. Frans ende Janneken VAN KERREBROUCK, 
(229)  He.(2de x): Marie CORNELIS fa. Joos  
  K.(2de x): Frans ende Catharine WIEME 
  V.P.: Gillis WIEME fs. Frans ende V.M.: Gillis CORNELIS fs. Michel  
  Gronden van erfven den overledenen toecommende bij successie van sijne moedere 
  Dhelft van een partije landt ghenaemt het speetestuck groot int gheheele 440 roen gheleghen 
 in de prochie van Meerendre op den wijck van overbrouck ligghende ghemeene met  
 Joosijntken WIEME s'overledene sustere comt alhier voor de helft 220 roeden 
  Den overledenen heeft ghecompeteert een partije lants in Pousele eertijts ghebruyckt bij  
  Frans BRAET 
  Gronden van erfven gheconquesteert staende het 1ste huwelijck met Cornelia PLASMAN  
  Dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem aende plaetse ghecommen bij coope van  
 Sr. Gillis DE KNUYT groot int gheheele 418 roen ende een partije saylant ghecommen bij 
 coope als vooren oost mijn heere VAN CLAERMIES ende Guille VAN HOVE suyt Frans  
 VAN MALDEGHEM ende Thomas VRIENT west dhoirs Cornelia PLASMAN groot 330  
 roeden. . .   . . .    . . . 21ste maerte 1679 
 
 Supplierende vertoont Jan MOENTIENS tot Vosselaere hauder ghebleven achter Francijnken 
 VAN PARIJS sijn overleden huysvrauwe ende vooght ghebleven van Joannes MOENTKENS 
 hare achterghelaeten weese hoe dat hij alhier op den 20ste jan. 1678 heeft overghegheven  
 staet van goede ende aldaer aenveert alle de meubelen cattheylen ende effecten ten selven 
 sterfhuyse bevonden ditte naer voorgaende prisije daervan ghedaen de welcke prisije alsdan 
 ghenomen is gheworden op de juste hooghste weerde van diere, waerdoor dan selven staet 
 voor de selve weese seer hooghe is commen te monteren ende dat door de opghecommen  
 troebelen alle de selve aenveerde effecten seer sijn comme te verangheren, ja oock dat hij  
 corts naer het passeren van den staet den grooten deel van diere heeft moeten derfven ende 
 verliesen soo door vluchten plunderijnghe als anderssints . . . . . . desen 13de febr. 1685 
 
  Bundel nr 424 Staten van goed  (1679)  
SVG Luycas LOOTENS fs. Franchois, overl. Poessel ten jaere 1678 
 Wdwnr in (1ste x) van: Maiken DE CLERCQ fa. Marijns 
 K.(1ste x): Jan  ende Frans LOOTENS  
(226) V.M.: Marijn DE CLERCQ fs. Marijns (SVG gepasseert in Vynckt den 22ste Xbre 1665) 
 Wdwnr in (2de x) van: Mayken DE VOS, (SVG gepasseert den 19de 8bre 1672) 
 fa. Joos DE VOS ende Joosijntjen DE CLERCQ sijne huysvrauwe was 
 K.: het eenigh kint uyt dit huwelijck is corts naer haere moeder overleden  
 He.(3de x): Janneken STRIJNCK fa. Guiilliaeme  
 K.(3de x): Joosken ende Luycas LOOTENS  
 V.P.: Geeraert DE WEERT ende V.M.: Sijmoen STRIJNCK   . . maerte 1679 
 
SVG Pieter BRAET fs. Christiaen, olieslager, overl. Poessele op den 23ste maerte 1678 
 He.: Joosijne MERRE fa. Pieters 
(228) K.: Jan, Guilliaeme, Pieter, Franchois ende Livijne BRAET 
 V.P.: Guilliaeme BRAET ende V.M.: Jacques INNEBERT 
 Gronden van erfven gecomen van den sijde van den overledenen 
 Het 6de paert ende deel in een behuysde hofstede in Lootenhulle gheleghen met Guilliaeme 
 BRAET, de dhoors Christiaen BRAET ende de kinderen van Isack DE POORTERE  
 Item een 6de paert ende deel van een partije saeylant in Lootenhulle  . . . . . . 
 Item noch een 6de paert in een partije saeylants in Poucques met de voornoemden beneffens 
 de kinderen van Martijntjen BRAET onverscheen ende onverdeelt . . . 
 Gronden van erfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert  
 De twee deelen van sesse van de voorschreven behuysde hofstede in Lootenhulle . . . 
 Item gelijcke twee deelen van sesse van een partije saeylandt gheleghen in de voorseyde 
 prochie gheleghen gelijck als vooren . . .  . . .  15de maerte 1679 
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 Vervolg bundel nr 424 Staten van goed  (1679) 
SVG Joosijne LAMME fa. Gillis, overl. Nevele in den wijck de boschstraete in de maent july 1678 
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter VAN DAELE  
(227) K.(1ste x): Janneken VAN DAELE minderjaerighe weese 
 V.P.: Carel VAN DER PLAETSEN 
 Wdwe in (2de x) van: Petrus COEN 
 K. (2de x): Marijn COEN, minderjaerighe weese 
 V.P.: Jacques HAUTEKIET  
 Wdwe in (3de x) van: Pieter VAN THIENEN 
 K.(3de x): Jan VAN THIENEN, minderjaerighe weese 
 V.P.: Sarel VAN THIENEN 
 Hr.(4de x): Joorijs MAES  
 K.: (4de x): Jacques ende Franchois MAES minderjaerighe kinderen  
 V.P.: Jacques MAES ende V.M.: Pieter LAMME van alle de kinderen 
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Een behuysde hofstede in Nevele in de boschstraete oost de strate suyt ende noort oost  
 Jan VAN THIENEN ende een partije saeylandt in Nevele ghenaemt het ulckersaet oost 
 daeranne ghelandt Pieter VAN MALDEGHEM  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert in huwelijck met Pieter VAN THIENEN 
 Een partije landts ghenaemt den  doolaghe groot 143 ½ roeden 
 Het 4de van eene behuysde hofstede in Nevele groot 50 roen ende een partije saeylandt 
 ghenaemt het stuck bachten de schuere groot 283 roen . . .  12de maerte 1679 
  
SVG Joos WIEME fs. Frans, overl. Landeghem op den 9de april 1678 
 He.: Marie CORNELIS fa. Laureyns  
(229) K.: Frans ende Catharine WIEME  
 V.P.: Gillis WIEME fs. Frans ende V.M.: Gillis CORNELIS fs. Michel 
 Gronden van erfven den overledenen toecommende bij successie van  sijne moeder  
 Janneken VAN  KERREBROUCK belast met bijleve naer costume 
 Een partije landt genaemt het speetestuck groot 440 roeden geleghen in Meerendre 
 op den wijck van overbrouck ligghende ghemeene ende onverdeelt met Joosijnken 
 WIEME s'overledene suster comt over dhelft 220 roeden . . . . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het 1ste huwelijck met Cornelia PLASMAN 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem aende plaetse ghecommen bij coope 
 van Sr. Gillis DE KNUYT oost mijn heere VAN CLAERMIES suyt ende west dese hoorije 
 ende noort de kercke rentende onder den heere van Nevele met 4 gr. tsjaers groot int 
 geheele 418 roeden comt over de helft tot 209 roeden . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck met dese hauderigghe 
 67 roeden landts wesende lochtinck in Landeghem aende kercke in de in de hofstede 
 hiervooren vermelt . . .  . . .  . . .  21ste maerte 1679 
 
 Vriendelijcke vercavelijnghe gedaen tusschen Carel VAN DER PLAETSEN getrauwt 
(233) met Maeyken VAN DAELE fa. Pieters ende Janneken VAN DAELE fa. Pieters achter 
 gelaeten wdwe van Lieven LOONTGENS mitsgaders Janneken VAN DAELE fa. Pieters 
 alsnoch minderjaerighe weese achterghebleven ten sterfhuyse van Pieter VAN DAELE fs. 
 Pieters die hij heeft gewonnen bij Joosijne LAMME geassisteert met Carel VAN DAELE 
 voornoemt  ende Pieter LAMME haere voochden dat van alsulcke gronden van erfven als 
  de voornoemde hoors tsaemen verstorven ende gesuccedeert sijn bij de doot van Pieter 
 VAN DAELE fs. Pieters ende Cathelijne VAN VYNCKT saliger memorie vader ende 
 moeder van de huyvrauwe van Carel VAN DER PLAETSEN ende Janneken VAN DAELE 
 ende grootvader ende grootmoeder van de voornoemde weese  . . . . . . . . . 
 naer destimatie daervan gedaen gestelt in drij gelijcke cavels  . . .  
 Cavel C is gevallen aen Janneken VAN DAELE wdwe van Lieven LOONTGENS . . . 
 Cavel B is gevallen aen Janneken VAN DAELE fa. Pieters alsnoch minderjaerigh . . . 
 Cavel A is met gerechtigen lote gevallen aen Carel VAN DER PLAETSEN in huwelijck 
 met Maeyken VAN DAELE   . . .  . . .  24ste april 1679  
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 Vervolg bundel nr 424 Staten van goed  (1679)  
SVG Catharina SOLEWIJN fa. Olivier, overl. Zeveren op den 2de Xbre 1678 
 Hr.: Pieter WITTEVRONGHELE  
(230) K.: Franchoys, Marie ende Franchoyse WITTEVRONGHELE 
 V.P.: Jan DE WEERT sijnen halfven broeder ende V.M.: Joos SOLEWIJN   
 Matrimonele erfgronden gedevolveert op de weesen met bijleve van den hauder 
 Een partije landt gheleghen in Zeveren ghenaemt het rente bulcxken noort ende oost Joe  
 WYNCKELMANS zuyt de wdwe ende hoors Joos COPPENS west Joos SOLEWIJN 
 groot 432 roen ende een partije landt ghenoemt doude stede oost Frans EVERAERT met 
 consorten zuyt dhoors Jor Daneel DELLA FAILLE west de straete noort de voornoemde 
 hoors groot 2 gemeten 2 roeden  
 Gronden van erfven gecomen bij versterfte van Gillijntgen SOLEWIJN zuster van de 
 overledene staende het huwelijck  
 Een partijken zaeylandt staende het huwelijck behuyst behoft ende betemmert daer den 
 hauder op woont ghenoemt het hoveken groot 187 roeden 
 Gronden van erfven compiterende aen den hauder 
 Het 4de deel van eenen meersch geleghen in Deynse ghenaemt hebbrechte meersch groot 
 int geheel 1000 roeden suyt oost den voetweghel van Deynse naer Severen west dhoors 
 Geeraert VAN DOORNE noort de beke dus hier 250 roeden . . .      11de april 1679 
 
SVG Joos DE PESTEL, overl. Ste Martens Leren op den 15de july 1678  
 He.: Joosijntjen SALEWIJNS fa. Mauwers 
(231) K.: Lowijs, Leven, Cornelis, Niclaeys, Vintgen, Janneken ende Joosijntgen DE PESTEL 
 V.P.: Niclaeys DE PESTEL fs. Lowijs naeste bestaende vriendt ende  
 V.M.: Sacharias VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Geeraert naeste bestaende vriendt 
 Gronden van herven deelsaem alf ende alf naer costume 
 Delft van een huys die dhauderigghe is competerende met boomen ende herve daermede 
 gaende noch onverscheen ende onverdeelt met Philips SCHOONOOGHE gheleghen in  
 Ste Martens Leren oost ende suyt dese hauderigghe west het strobbens straetjen noort het  
 papen dreefken groot int gheheel 122 roeden ende een schuere staende op een beplant 
 bogaerdeken ligghende op de suytsijde van tvoorenstaende oost daeranne rincxbulck suyt 
 dhoors Adriaen DHANNENS west strobbens straetjen groot 150 roeden ende noch dhelft 
 van 400 roeden bogaert ghenaemt rincxbulck ligghende onverscheen met de weesen van  
 Philips SCHOONOOGHE oost daeranne mhr. van Mariakercke suyt dhoors Gillis VAN  
 DE VELDE west dhauderigghe noort papendreefken . . . . . . 5de meye 1679 
 
SVG Sara VAN HULLE fa. Pieters, overl. Zeveren den 3de juny 1678   
(232) Hr.: Pieter VAN DHOORNE fs. Gheeraert 
 K.: Franchois, Susanneken ende Joosijnken VAN DHOORNE 
 V.M.: Frans DE BIL ende V.P.: Franchois VAN DHOORNE  
 Van dese overledene zijn er gheene gronden van erfven  . . .  25ste april 1679 
 
SVG Cathelijne VAN VYNCKT, overl. Nevele daerment nomt de bosstraete op den . . .  1679 
(234) Wdwe van Pieter VAN DAELE 
 Carel VAN DER PLAETSEN getrauwt met Maeyken VAN DAELE fa. Pieters ende 
 Janneken VAN DAELE fa. Pieters wdwe geweest van Lieven LOONTGENS mitsgaders 
 Janneken VAN DAELE fa. Pieters alsnoch minderjaerighe weese fa. Pieter fs. Pieter  
 gewonnen bij Joosijntgen LAMME  
 V.P.: Carel VAN DER PLAETSEN voornoemt ende V.M.: Pieter LAMME  
 De voochden geven te kennen dat de gronden van het sterfhuys sullen overbrocht worden 
 met den cavelbrief daeraf gemaeckt sijnde . . . . . . . . . 
 Er is meer baete dan commer ter somme van 5 p. 15 sch. 8 gr.  
 Dese baete gedeelt in drijen compt elcke staecke ter somme 1 p. 18 sch. 10 gr. 8 dnrs. 
 Aen Janneken VAN DAELE moet volghen eenen grooten abeel staende noch te cappen 
 op het partijken tot Hansbeke . . .  . . .  . . . 22ste april 1679 
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 Vervolg bundel nr 424 Staten van goed  (1679)  
SVG Gillis DE HAYERE fs. Jans, overl. Vinckt den 15de july 1677 
 Partayge verdeel ende licquidatie gemaeckt tusschen Jan, Roygier Gillis, Saera, Jackemijngen 
 ende Corneelya DE HAYERE, achterghelaeten kinderen ende weesen van wijlent Gillis  
 DE HAYERE fs. Gillis hemlieden conformerende in getalle van viere voor eenen 3de staecke 
 ende hoir ten sterfhuyse ende alsoo mijnterende de plaetse van hemlieden vader Gillis DE 
 HAYERE fs. Gillis ende alsoo overbrijngende met interventie  van het maecken desen staet 
 V.P.: Christyaen DE HAYERE fs. Jans ende VM.: dhr. Abraham VAN MIL  
 Aen dit sterfhuys compiteert een behuysde hofstede bestaende met een huys ende fruytboomen 
 ende ander gheleghen in de prochie van Aersele onder dheerlickhede van den Bossche 
 paelende oost de hoirs Andries GRUYWAER ende suyt den Gendtschen herwech ende west 
 ende noort dheer Jan VAN PUTTEM groot in Cortrijcxsche maete tot 64 roeden  
 Item noch een partije landt paelende oost het pachtgoet bewont bij Gillis SUTTERMAN ende 
 suyt de voorschreven hofstede ende west den heer Jan VAN PUTTEM noort een bosschelken  
 groot tot 94 roen in Cortrijcksche maete. Item competeert ten desen sterfhuyse noch een partije 
 noch een partije lant gelegen in Aersele paelende oost de hoirs van Pieter VAN OVERBEKE 
 ende suyt Pieter VAN QUAETHEM ende west Jan DE CLEERCQ ende noort de straete groot 
 in maete als vooren tot 247 roeden. 
 Item compiteert desen sterfhuyse een partije meersch gheleghen in Wonterghem paelende 
 oost het pachthof ter borght ende suyt Jor Philips Ferdinandus DE STOPPELAERE west 
 Marten DE BEEL ende noort de beecke groot in Gentsche maete 162 roeden 
 Item compiteert desen sterfhuyse noch een partije bosch gheleghen in Grammene paelende 
 noort de beke oost Charel VAN DAELE ende suyt dhoirs Jan DE BLAUWERE ende west 
 de strate groot in Cortrijcksche maete 80 roeden ende noch een 4de deel van een partije lant 
 genaemt den evenacker paelende int gheheele west noort ende oost de hoirs Mijnheer  
 VULDER  ende suyt de hoirs Geeraert VAN DER MEERE  . . .  . . . 
 Aldus desen SVG overbrocht bij Jan ende Rogier DHAYER midtsgaders Christiaen 
 DHAYER voocht paterneel ende dhr. Abraham VAN MIL voocht materneel van de weesen 
 Gillis DHAYER fs. Gillis in wiens sterfhuys desen staet gemaeckt is 2de meye 1679 
 
SVG  Tanneken PRAET fa. Bauduyns, overl. Lootenhulle op de plaetse den . . . 1678 
(235) Hr.: Guilliame BOLLAERT  
  K.: Lievijne, Anneken ende Joosijntgen BOLLAERTS drij minderjaerghe weesen 
  V.P.: Francois BOLLAERT ende V.M.: Baudyn PRAET  
 Compt in baete over den geheelen lantprijs te weten vette nae vette labeur saet van loof  
 mitsgaders het was van haut onder ende boven tsaemen ter somme van 2 p. 6 sch. 8 gr. 
 Het 3de van een woonhuys, schuere ende ander boomcatheyl staende op de gronden van den 
 hauder in ligghende prijs ter somme van 15 p. 7 sch 2 gr.  
 Er is meer baete dan commer en blijft deese weese noch goet vinden tot de somme van 
 27 p. 19 sch. 9 gr., dese baete gedeelt in drijen compt elckx kindts tot 9 p. 6 sch. 7 gr. 
  Men is schuldich aen Elisabette BOLLAERTS over een jaer lantpacht boven den quytschelt  
  van dorloghe verschenen te kerssavont 1677  1 p. 11 sch. gr. . . .  9de meye 1679 
 
SVG Pieter MOENS fs. Pieter, overl. Nevele in de bosstraete op den 29stye Xbre 1678 
(237) He: Janneken DE WEERT fa. Joos  
 K.: Pierken MOENS = 3 maenden 
 V.P.: Pieter MOENS vader van den overledenen ende V.M.: Lowijs SNAUWAERT 
 Den overledenen heeft gheen gronden van heerven achtergelaten 
 Men vint goet aen Pieter MOENS vader van den overledenen over reste van coop de 
 somme van 1 p. gr. 
 De hauderigghe ende hare weese blijven gherecht in het 5de paert van dheelft van een 
 huyseken ende schuere met het boomcatheyl waervan dander heelft compiteert Lowijs 
 SNAUWAERT gheleghen in Nevele aboeterende oost Adriaen HEEMESOETE suyt 
 dhoors Gillis SUTTERMAN suyt west de strate noort Lowijs SNAUWAERT 
 Er is meer baete dan commer en blijft deese weese noch goet vinden tot de somme van 
 10 p. 1 sch. 9 gr. 6 dnrs      desen 20ste april 1679 



 48 

 Vervolg Bundel nr 424 Staten van goed  (1679) 
SVG Gillis MEGANCK, overl. Nevele in den wijck veldeken op den . .  . 1678   
(238) Wdwnr in (1ste x) van: Pierijntgen VERGAERT 
  He.(2de x): Tanneken DE MEESTER  
 K.: Joos, Lieven, Pieter ende Tanneken MEGANCK mitsgaders Lowijs, Gillis, Lievijne 
       Janneken ende Marie MEGANCK alsnoch minderjaerighe weesen 
 V.P.: Lieven MEGANCK fs. Joos ende V.M.:  Adriaen DERDEYN  
 Gronden van herfven staende het 1ste huwelijck van den overledenen geconquesteert met 
 Pierijntgen VERGAERT daerinne dhauderigghe behaut haer blat van bijleve  
 Een behuysde hofstede in Nevele te veldeken daeranne ghelant oost de hautstraete suyt  
 sheeren straete west de wdwe Pieter VAN DAELE groot 75 roen . . . 15de meye 1679  
 
SVG  Tanneken VERSCHAFFELE fa. Franchoys overl. Ste Maria Lederne op den 9de jan. 1679 
(239) Hr.: Adriaen DE VREESE fs. Adriaen  
  K.: Adriaen, Pieter, Marie ende Jan DE VREESE 
  V.M.: Gheraert VERSCHAFFELE   
   Patronele ende matronele erfgronden binnen huwelick gheconquesteert 
  Een behuysde hofstede in Ste Maria Leerdene groot 200 roeden bij desen hauder bewoont 
 aboeterende oost dheer Philips DE LAMOOTE suyt dhoors Andrijken DANENS west de 
 leye noort dhoors Joos DANENS ende de 7 deelen van achten van een partije lants waervan 
 het 8ste deel competeert Lieven DANENS ghenaempt het waterlat abouterende oost Davyt 
 HOORREMAN suyt Gillis DANENS west den  advocaet SCHOOREMAN noort Herreman 
 DE BAETS groot 250 roeden  . . .  . . .  . . .   8ste juny 1679 
 
SVG  Elisabette STEYAERT fa. Jans, overl. in Landeghem in den herrenthouck den 11de july 1678 
(240)  Hr.: Gheeraert (of Gheerof)VAN NEVELE fs. Lucas 
  K.: Lieven, Gheeraert, Jan, Lievijne ende Joosijnten VAN NEVELE alsnoch minderjaerich 
  V.P.: Jan VAN NEVELE ende V.M.: Christoffels STEYAERT 
  Gronden van erfven ghecommen van de overledene 
  Het derde van een behuysde hofstede abouterende oost dhoirs Matheus DE BAETS suyt den  
 cavel B, west ende noort den cavel C groot 111 roeden ende een partije saeylant ghenaempt  
 de nere hulst gheleghen in de prochie van Mender groot 571 roen ende dhelft van een partije 
 meersch gheleghen met de kinderen van Jan STEYAERT in de voorseyde prochie oost tleen 
 van Antoon GILLIS suyt dhoors den president DE LAFAILDE west Olivier DE BAETS 
 noort de caelle groot over desen helft 213 roeden 
 Gronden van erfven staende dit huwelick gheconquesteert  
  Eene behuysde hofstede met een meersch bachten den huyse ende eenen bulck bachten de  
 schuere gheleghen in Hansbeke oost Lieven NEYT suyt de straete west Jan BOGAERT  
  groot tsamen tot 900 roeden ende een partije saeylant oock gheleghen in Hansbeke . . . 
  Een partije bosch gheleghen in Landeghem ghenaempt het roovelt  . . .  16de meye 1679 
 
SVG  Joos VAN DE WALLE fs. Joorijs , overl. niet gegeven 
  ende sijne huysvrauwe Elysabette VAN DE NIEWESTAT fa. Jacques, overl. niet gegeven 
(241)  K.: Jan, Jacques, Carel, Lieven, Pieter ende Marie VAN DE WALLE 
  V.P.: Lieven VAN DE WALLE ende V.M.: Jacques VAN DER NIEWESTAT  
  Gronden van erfven: eerst een stuck lants in Ste Maria Lederne ligghende onverdeelt met de  
  weese van Joos VAN DER NIEWESTAT ghenaempt den meer bulck groot 551 roeden  
  Item noch dheelft van een partije meersch in de leymeersch onverscheen als vooren groot int  
 gheheele 75 roeden wesende vrij eyghen goet compt over dheelft aen dese weesen 37 ½ roen  
  Noch dhelft van een behuysde hofstede in Ste Maria Lederne groot int gheheele 175 roen . . . 
  Een hofstedeken in de prochie van Vosselaere in de meerstraete groot 400 roeden 
  Dese weesen competeert het 5de paert van dheelft van een hofstede in Maria Lederne  
 onverscheen met Philips VAN COMPESTELLE ter causen sijnder huysvrauwe bij versterfte 
 van Jan VAN DER NIEWESTAT deser weesen oom metten boomgaert ende meersch  
 daeranne . . .   . . .      3de juny 1679 
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 Vervolg bundel nr 424 Staten van goed  (1679)  
SVG Joos BRAET fs. Jans, overl. Hansbecke op den . . . niet gegeven 
(242) He.: Filippijne VAN VYNCKT fa. Jacques 
 Alwaer hemlieden hoors staen te fonderen 
 Gillis ende Geeraert BRAET, Jan ANDRIES in huwelijck met Janneken BECKAERT 
       fa. Claere BRAET ende Jan DE BRUYNE met consoorten kinderen van . . . BRAET 
       oock Jans kinderen    
 Sijnde voorts tusschen dese hauderigghe ende dhoors in gemeensaemheyt ghebleven het 
 maetschip dit sterfhuys competerende     21ste juny 1679 
 
SVG Pieter DE SCHUYTERE fs. Gillis, overl. Dronghene op den 20ste nov. 1678 
(243)  wdwnr in (1ste x) van Francisca DOBBELAERE fa. Gillis 
   K.(1ste ): Pieter, Gillis ende Pieternelle DE SCHUYTERE  
 He.(2de x): Elisabeth VAN DE VELDE fa. Jans  
 V.P.: Pieter MAENHAUT ende V.M: Pieter DOBBELAERE  
  Gronden van erfven in 1ste huwelick gheconquesteert 
  In Dronghen in den wijck van baerelvelde dhelft van een behuysde hofstede daervan dander  
 helft dese weesen toecompt groot int gheheel 450 roeden ende dhelft van twee partijen lant 
 deen neven dander aen dhofstede gheleghen tsaemen groot 750 roeden waervan dander helft 
 ande weesen toecomt vutten hoofde van hunne moedere  . . .  . . . 
  Dhelft van noch een behuysde hofstede binnen dese prochie in den wijck van noorthaut 
 daervan dander helft alleene de weesen toecomt groot met een dreve 436 roeden 
 Noch dhelft van een partije lant gheleghen in de Dronghen an clauwaerts straete ghenaemt 
 osten hofstede dander helft dese weesen vuten herfve alleene toebehoorende groot 450 roen 
 Gront van erfven bij den overledenen met dese hauderigghe ghedeelich half ende half 
  Een partije lant in Dronghene gheleghen in een meerdere partije ghenaempt de twee bunder 
  groot 675 roeden ghecommen bij coope van Jacques GROOTAERT palende daeranne oost  
  Jan TEMMERMAN suyt mijnheer van Heurne  . . .  27ste juny 1679 
 
SVG  Joos VAN RENTERGHEM fs. Jans overl. Landeghem op den 14de jan. 1679 
(244)  He.: Maeyke VAN LAEKE fa. Jooris 
  K.: Janneken VAN RENTERGHEM 
  V.P.: Pieter VAN RENTERGHEM fs. Jans ende V.M.: Jooris VAN LAEKE  
  Gronden van erfven ghecommen van den overledenen , dhelft van dhelft van een behuyst  
 hofstedeken onverscheen ende onverdeelt benevens Pieter VAN RENTERGHEM sweesens 
 oom met de catheylen daerop staende jeghenwoordich bewoont met Andries VAN LAEKE 
 oost Joos SUTTERMAN suyt Guillaem LAMME west de wederhelft noort Andries VAN 
 LAEKE met consorten groot over dit vierde deel tot 68 roeden 
  Een partijken over delft beneffens den voorseyden Pieter VAN RENTERGHEM sweesens 
 oom ghenaempt het matte bulcxken oost de kinderen MEYERS met haer deel in de hofstede 
 suyt west Andryes VAN LAEKE noort de weese Jacques VAN GANSBEKE compt over de 
 weesen  deel tot 54 roeden. Item dhelft van een partije cauterlant ghenaempt den noort acker 
 abouterende suyt oost Jan VAN DER SELE west den cauterwegh noort Pieter BAEYENS  
 groot over delft competerende de voorseyde weese tot 225 roeden.  
 Dhelft van een partijken groot 80 roeden gheleghen in een meerder partije ghenaempt de 
 cleene hostijne noort de kinderen MEYERS met de wederhelft . . .  27ste juny 1679 
 
SVG Pieter WYEME, overl. Sint Jans Lerene op den 5de febr. 1679  
(245) He.: Janneken LOCKET fa. Jans 
 K.: Marye = 16 jr, Jan = 14 jr, Pieter = 12 jr, Chaerel = 9 jr, Adryaneken WYEME = 5 jr 
 Dhauderigghe brijnght in baete deelft van een partije gronden van erfven gheleghen in 
 Ste Jans Lerene met Jan VAN OTTEGHEM tsaemen groot 350 roen gheconquesteert in 
 huwelijck ende een partije landt gheleghen in Bachte ghenaemt het bijl ghemet groot 
 305 roeden belast met bijleve aen de weesen moedere . . .  4de july 1679 
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 Vervolg bundel nr 424 Staten van goed  (1679) 
SVG Janneken VAN WONTERGHEM fa. Jans, overl. . . niet gegeven (zie SVG bundel 425) 
(246) Wdwe in (1ste x) van:Christoffel SLOCK fs. Christoffels ende Tanneken HELAUT 
 K.(1ste x): Frans, Gheeraert ende Jan SLOCK 
 Hr.(2de x): Philips VAN RENTERGHEM  
 K.(2de x): (zie SVG bundel 425) 
 V.P.: Frans SLOCK oom  
 Gronden van erfven ghecommen van weghen den voornomden Christoffel SLOCK op hem 
 vervallen bij vercavelijnghe ghemaeckt ten sterfhuyse van Tanneken HELAUT fa. Geeraert 
 zijne moeder ghedaen den 22ste IXbris 1662 
 Den rechten deurgaende helft (daervan dander helft ghemeene ende onverdeelt Elisabeth 
 SLOCK der weesen moeye toecompt) van een stuck lants op Vinderhaute groot 400 roeden 
 Item dhelft als vooren van een stuck lants in de selve prochie ghenaempt de bogaerdekens  
 noort dhoirs van Pauwels ROGGHEMAN suyt het begijnhof van Ste Lijsbetten binnen 
 Ghent ende west den langhendam groot 530 roeden . . . . . . . . . 
 Van haeren 1ste man Christoffel SLOCK is er gheenen SVG ghemaeckt    11de july 1679 
 
SVG Gillis DE WEERT fs. Gillis, brauwer en herbergier 
(248) overl. Sente Martens Leeren op den 5de april 1679  
 He.: Elysabette LIJBAERT fa. Jans 
 K.: Janneken DE WEERT getrauwt met Pieter VAN REYBROUCK ende Jan, Lieven,  
        Martijntjen Elysabette ende Marie DE WEERT noch vijf minderjaerighe kinderen  
 V.P.: Pieter VAN REYBROUCK voornomt ende 
 V.M.: Jan LIJBAERT ende Lieven DE WEERT als bijstaenden deelvoocht 
 Gronden van herfven ghecommen van den overledenen  
 Een behuysde hofstede op de plaetse groot 141 roeden ghenaemt den hert met noch drij  
 partijen lants daermede gaende groot int gheheele een bunder waervan den deurgaende 
 helft ofte 450 roeden competeert Lieven DE WEERT fs. Gillis . . .  19de juny 1679 
 
SVG  Janneken DHANENS fa. Gillis overl. Dronghene den 27ste meye 1678 
(249)  wdwe van Cornelis DE SMET fs. Cornelis (SVG ghemaeckt den 13de sept. 1662) 
  Den welcken bij desen maecken Cornelis ende Lieven DE SMET ende dat ten effecte ende  
 omme bijden zelven Cornelis, Jan, Lieven, Pieter ende Gillis DE SMET mitsgaders Jan 
 DOBBELAERE in huwelick met Marie DE SMET, Joos VINCENT ghetrauwt met Elisabeth 
 DE SMET, de vijf weesen van Antheunis DE SMET ende de neghen kinderen van Janneken  
 DE SMET in huwelick ghewonnen bij Niclaeys DE PESTELE 
  Deel van een hofstede ende gronden gheweest zijnde pater ende matrimonie van de overledene 
  In Sinte Marie Leerne, de rechte deurgaende helft daervan d'ander helft toecomt dhoirs van  
 Joos DHANENS van een behuysde hofstede  palende ten oosten Adriaen DE VREESE zuyt  
 de leye west ende noort Frans DE WAELE groot met het aerdeken daervoren 339 roeden  
  Een partije neffens den meerebosch groot 340 roeden  . . .  
  Een partije lants gheleghen aen den hollewech oost de kercke van Ste Marie Leerne zuyt dhoirs  
 Joos DE KEYSERE west dhoris Joos DHAENENS met twederdeel ende noort den herwech  
  Een partije lants over d'ander zijde van den herwech groot 510 roeden paelende daeranne oost 
 den pontwech, zuyt dheer Pauwels DHAMERE ende dhoirs Joos DHAENENS west ende noort 
 den Burchgrave VAN OOMBERGHE belast ten rentebouck van Nevele met drij achtelijnghen 
 rogghe twee achtelijnghen min tXXXVIe achtelijncx geerste  . . .  . . .   
  Een partije lants op den cautere ghenaempt den put liggende tusschen twee elshaeghen oost 
 dhirs van dheer Adriaen DHAMERE zuyt den herwech west dhoirs Jan SERGEANT ende 
 noort dhoirs Adriaen DHAENENS fs. Loys groot 200 roeden  . . .  . . .  
 Conquest bij de overledene ghedaen in haren weduwelijcken staet 
  In de prochie van Dronghene in den wijck van keuse een partije lants ghecommen bij coope 
 jeghens dhoirs Loys TEMMERMAN paelende daeraenne oost de keuse straete, zuyt west  
 ende noort dhoirs van den heere VAN OXCELAERE groot 400 roeden 
 Conquesten bij de overledene ghedaen staende haer huwelijck 
 Een partije landts in Dronghene ghenaemt de schaubeke  . . . 9de aug. 1679 
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 Vervolg bundel nr 424 Staten van goed  (1679) 
SVG Joos MOERMAN fs. Jans, overl. Vosselare up den 1ste aug. 1678  
(250) He.: Pierijnken DE DECKERE fa. Joos  
 K.: Lievijne ende Tanneken MOERMAN  
 V.P.: Lieven MOERMAN ende Geeraert DE DECKERE  5de sept. 1679 
  
SVG Lievijne GOVAERT fa. Denijs, overl. Nevele den 1ste july 1679 
(251) Wdwe in (1ste x) van: Frans MEERE (SVG gepasseert den 13de oct. 1671) 
 K.(1ste x): Pieter ende Joozijntien MEERE  
 V.P.: Pieter MEERE voornoemt ende V.M.: Jan GOVAERT oom 
 Hr.(2de x): Norbert DE GRAVE  
 Deel van hofsteden ende gronden van erfven in 1ste huwelijck gheconquesteert 
 In Nevele op den wijck van oossche de twee derde deelen van een behuysde hofstede 
 noort oost de straete oost dit sterfhuys zuyt Guilliame SNAUWAERT ende west Frans 
 ARENTS groot over dese twee deelen 106 roeden 
 De twee deelen van een stuck lants ghenaempt buucx lant oost de straete zuyt de wdwe ende 
 hoirs Jan DE WULF west Mhr. Bauduyn VAN DER PIET groot over de zelve twee deelen 
 305 roen ende een behuyst hofstedeken noort de straete oost dhoirs Pieter LAMME zuyt west 
 Guilliame SNAUWAERT ende west dit sterfhuys groot 185 roen . . . 12de sept. 1679 
 
SVG  Jan VAN DEN BRAEMBUSSCHE, overl. 23ste sept. 1678 
(252)  He.: Catharine MIJLLEMAN  
  K.: Pieter 28 jr , Louys = 25 jr, Lievijne = 30 jr in huwelick met Marten VOLCKAERT,. 
       Elisabeth = 22 jr, Marie = 20 jr, Joosijntken = 11 jr 
  V.P.: Sacheryas VAN DEN BRAEMBUSSCHE, oom. V.M.: Joos MIJLLEMAN haere broeder  
  Een behuysde hofstede met de landen daermede gaende in de prochie van Ste Martens  
 Leerne groot ontrent 300 roeden aldaer desen overledenen erfachtich vuyt ghestorfven is 
  Een behuysde hofstede commende van dese hauderigghe gheleghen in Ste Martens Leerne 
  Twee partijkens lant commende van dese hauderigghe groot 300 roen  . . . 25ste sept. 1679 
 
SVG  Joos DOBBELAERE, overl. Vosselaere ? ? ? voor 1677 ? ? ?  
(253)  He.: Tanneken CHRISTIAENS  
 K.: Pieter ende Grietken DOBBELAERE  
  V.P.: Christiaen DOBBELAERE en V.M.: Pieter CHRISTIAENS  
  Zijn oock tot Ghent gevlucht geweest  . . . De baete is beter dan de commer 
 
SVG Christiaen VAN DEN BOSSCHE fs. Tobyas,  
(253') overl. Nevele in den wijck van de boschstraete den 25ste maerte 1678 
 He.: Cathelijne DE VRIESE fa. Frans  
 K.: Joodocus, Joosijntien, Elisabette ende Pieternelle VAN DEN BOSSCHE, alle viere  
       noch minderjaerighe kinderen  
 V.P.: Lieven DE PAUW ende V.M.: Pieter DE VRIESE 
 Gronden van herfven die tsaemen geconquesteert sijn 
 Een partije saeylants gelegen in een partije landts genaemt den soeteman daeranne gelant 
 oost Joos DE PESTELE suyt dhoors Joosijntgen LAMME west Bauduyn CAKAERT 
 noort het geleynstraetjen groot 125 roeden . . .  . . . 12de 7bre 1679 
 
SVG Maeyken DE KOCK, overl. Landeghem op den 19de meye 1679 
(254) Hr.: Jacques VAN PARIJS fs. Mauwerijs  
 K.: Jan DE KOCK, Jan MORTIER ende de weesen van Lieven CORNELIS in huwelijck 
       gheprocreert bij Cathelijne MORTIER hoors, elck voor eenen 3de staecke  
 Gronden van herfven ghedevolveert up dese hoors naer costuyme 
 Een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem aboeterende oost de aelmoesenije suyt 
 Jan SERWEYTENS met sijn hofstede noort west de westhoekstraete groot 150 roeden 
 Een partije lant in Landeghem oost de straete west Joos VAN RENTERGHEM noort  
 dhoors Joos VAN DER VENNET groot 200 roeden . . . . . . 2de oct. 1679 
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SVG Lievine BEYS fa. Jans, overl. Deurle den . . . 7bre 1679 
(255) Hr.: Jan DE VURSELS fs. Paulus, winckelier 
 K.: Joannes, Pierken ende Liefken DE VURSELS 
 V.M.: Adryaen NEVEJANSENS 
 Wort in baete gebracht een half tonne seepe met heenen halfven sack saudt compt te 
 te saemen 2 p. 2 sch. gr. ende noch kerssen ende spieserie met de schaelen ghewichten 
 met de twijn ende ander prondelinghen tsaemen 2 p. 4 sch. gr. 17de oct. 1679 
 
SVG Jan VAN GANSBEKE fs. Pieters, overl. Nevele den . .  juny 1679 
(256) Wdwnr in (1ste x) van: Mayken SCHAMP fa. Matthijs  
 K.(1ste x): Jacques VAN GANSBEKE  
 V.P.: Joos VAN GANSBEKE oom ende V.M.: Pieter DE NECKERE halfven broeder 
 Wdwnr in (2de x) van: Marie ROOBIER 
 K.(2de x): Pieter, Jan, Adriaeneken, Joozijntien ende Gillijntien VAN GANSBEKE 
 V.P.: Joos VAN GANSBEKE oom ende V.M.: Gillis ROOBIER  
 He.(3de x): Marie BEKAERT  
 Gront van erfven in 1ste huwelijcke gheconquesteert met Mayken SCHAMP 
 Dhelft van een stuck lants daervan d'ander helft competeert de kinderen Mayken SCHAMP 
 gheleghen op den wijck van de vierboomstraete ghenaempt den luytenbulck groot 335 roen 
 palende oost dhoirs Niclaeys DROOMARE zuyt de wdwe Christiaen BRAET west de 
 strate ende noort dhoirs van de wdwe dhr. Adriaen DHAMERE  
 Gront van erfven gheconquesteert in 2de huwelijck met Marie ROOBIER 
 Een partije lants in de vierboomstrate ghenaemt den beecklant in drij parcheelen tsamen 
 groot ontrent 700 roen ghecommen bij coope van Pieter THIENPONT in causen sijnder  
 huysvrauwe Cathelijne SCHAMP oost den aermen van Meyghem suyt de beke west de 
 vierboomstrate ende noort den luytenbulck . . .   . . .  
 Men staet schuldich aen Pieter DE NECKERE  fs. Joos par onderrekeninghe ende accorde 
 van zijne moederlijcke successie mitsgaders tgone hem toecomt in de weese pennijnghen 
 bij den overlijden van Joos, Pieternelle ende Jacquemijntjen VAN GANSBEKE zijne 
 halfve broeder ende susters  . . .  . . .   31ste oct. 1679 
 
SVG  Jan DE SCHUYTERE fs. Pieters, overl. Meyghem ten jaere 1677  
(257)  He.: Barbara REYNNEKENS fa. Lenaert  
  K.: Lenaert, Jan en Joozijntjen DE SCHUYTERE  
  V.P.: Joos DE GRUYTERE en V.M.: Jan REYNNEKENS  
   Er zijn geene gronden van erfven die aen de weesen competeren    desen 12de nov. 1679 
 
SVG  Elisabette HEYNDERICX, overl. Landeghem op den 15de meye 1679 
(258)  Hr.: Laureyns DE WITTE fs. Rogiers   
   K.: Jan, Jooris, Guilliame, Adriaeneken, Janneken ende Marie DE WITTE 
  V.P.: Roegier DE WITTE ende Pieter DE CUYPERE  
  Gronden van erfven commende van de overledene belast met bijleve naer costuyme 
  Een 3de deel van een behuysde hofstede met een ghelijck deel van het bilcxken daeraen 
 gheleghen in Landeghem op den wijck overdam west Jan HEYNDERICK suyt dhoirs 
 van mijn heere van Hulthem noort de straete groot over dit deel 133 roeden ghemeene  
 ende onverdeelt met Cornelia ende Mayken HEYNDERICX  
  Noch een partije lants ghenaempt het damstick gheleghen als vooren 364 roeden noort 
 de wdwe van dhr. Adriaen DHAMERE suyt Rogier DE WITTE west den herwech 
   Een partije lants ghenaempt den goeden tijt groot 275 roeden gheleghen als vooren  
  Een partije meersch ghenaempt het brouckgat groot 312 roeden . . . . . . 
  Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelick 
  De twee deelen van drije van een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem up den  
 wijck van overdam waervan het ander 3de deel is matermoniel goet hiervooren ghebrocht 
 comende dese 2 deelen bij coope van Cornelie ende Mayken HEYNDRICX oost Jan  
 HEYNDRICX   . . .   . . .  . . . 7de nov 1679 
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SVG Joos COPPENS fs. Jans, overl. op den 30ste maerte 1679 
(259) He.: Janneken SALEWIJN fa. Olivier  
 K.: Joos, Mauwerijs, Fransken ende Lieven COPPENS  
 V.P.: Lieven COPPENS ende V.M.: Joos SALEWIJN   
 Gronden van eerfven van de vaderlijcke zijde anghecavelt 
 Een partije lant gheleghen in Dronghene ghenaempt het crovelt zuyt ende oost den aermen 
 van Dronghene ende west de doomanstraete groot 880 roeden  
 Een partije lant in Vosselaere in de paredijsen auboeterende oost ende west den prelaet van 
 Dronghene groot 388 roeden  
 Gronden van eerfven dese hauderigghe anghecavelt 
 Een partije lants in Zeveren ghenompt den greemelare zuyt den heere deser prochie west 
 dhoors Joncker Jacques DE CEERF ende oost dhoors Joos VERSTRAETEN groot ontrent 
 700 roen ende een partijken lants ghenompt het halfhof zuyt west ende noort jonckvrauwe 
 Marie WIJNCKELMANS oost de straete  . . .  . . . 4de nov. 1679  
 
SVG Pieter BEELAERT fs. Jacques, overl. Nevele . . . (niet gegeven)  
(260) He.: Elisabeth DE WEERT fa. Gillis 
 K.: Gillis, Joos ende Elisabeth BEELAERT  
 V.P.: Joos BEELAERT ende V.M.: Gillis DE WEERT   
 Gronden van erfven gecommen van de zijde van den overledenen 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele daer ment noemt oossche groot in erfven met  
 het bulcxken bachten den huyse tot 570 roeden waervan het wederdeel compiteert Andries 
 VERPLAETSEN  causa uxoris ende bij hem ghebruyckt comt over dhelft tot 285 roeden 
 Noch een partije landt eertijts in drij partijen genaempt bachter haeghen, heyntgens gemet 
 ende den heirpelput ghelegen als vooren groot een bunder 198 roen . . . 8ste nov. 1679 
 
SVG Pierijntgen DE VRIESE huysvrauwe van Joos DE BLIECK beede overl. Nevele 
(261) daerment noemt veldeken respectievelijck op den . . . 1678 ende   . . . 1679 
 K.: Joos ende Tanneken DE BLIECK 
 V.P.: Jan DE BLIECK, broeder van den overledenen ende V.M.: Bauduyn MORTHIER 
 mitsgaders Lieven LOONTENS als bijstaenden deelvoocht    
 Gronden van herfven gecomen van de sijde van haerlieder moeder 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede met een bulcxken saeylants daerneffens groot  
 tsaemen 296 roen gelegen in Nevele te veldeken daeranne gelant oost dhoors Adryaen 
 DE WULF suyt Antonne VAN HOUCKE ende dhoors Niclaeys SCHAMP west de straete 
 noort Lieven LOONTGENS ende een partije lants genaemt den veldekens acker groot 
 272 roen daeranne gelant suyt oost het straetgen suyt west den meester Gillis DE WIERT 
 noort dhoors de kinderen van Lievijntgen DE VREESE    13de nov. 1679  
 
SVG Pietronelle VAN DEN HENDE, overl. . . niet gegeven  
(262) Hr.: Marcus BRAET ( zie SVG Bundel 427 (343) 
 K.: Francois, Isabelle, Marie, Lievinne ende Janneken BRAET 
 V.M.: Pieter GOETHALS ghetraut met Joosijnken BRAET  
 Den voornoemden Marcus BRAET competeert een huys met alle de schueren stallen ende  
 brauwerije daer hij is wonnende gheleghen in Nevele ende noch een huys met de erfve 
 daermede gaende daer inne wont Joos ROOSE ende noch een huys alsnu bewont bij Jan 
 VAN HUFFELE ende noch een herberghe bewont bij Jan DE DAPPERE genaemt den 
 Franschen schilt. Item in Vosselaere competeert hem een herberghe bij de kercke daervan 
 pachter is Joos DE DAPPERE  ende noch een huys met de erfve daermede gaende daerinne 
 wont Pieter SNERCK. Item in Poessele competeert hem een huys met de erfve daermede 
 gaende ghenaemt de populieren bewont bij Jan BOTSELEER 
 Item in Meyghem competeert hem een herberghe ghenaemt te Meyghem cruysweghels nu 
 bewont bij Felyps VAN WONTERGHEM . . . . . . . . . 
 Item in Severen een partie lants ghenaemt het braye stick groot 1000 roeden . . .   . . . 
 Grondt in Aerseele, Hanseke Deynse, Meerentre, Peteghem enz . . . 15de nov.  1679 
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SVG  Joos BOGAERT fs. Joos, overl. Nevele den 13de april 1678 
(263)  He. Joozijntjen ZUTTERMAN fa. Joos  
  K.: Jacques BOGAERT sijn selfs, Joos, Lieven, Mauritius en Pieter BOGAERT, Jan  
       LOONTGENS fs. Lieven weese van Janneken BOGAERT ende ten leste Joozijntjen 
       BOGAERT alle achtergelaeten weesen van den voornoemden Joos BOGAERT 
  V.P.: Pieter BOGAERT oom ende V.M.: Gillis ZUTTERMAN   
 Gronden van erfven daer den overledenen erachtich vuyt verstorfven is 
 Een partije zaeylandt wesende leen geleghen in Nevele daerment noempt veldeken noort 
 oost Antheunis HANSSENS zuyt de wdwe Jan DE MEYERE groot 450 roeden ende noch 
 een leen in den cappelle cautere palende oost ende zuytt dhoors Daneel DE SPLENTERE 
 west ende noort Charles SCHOONJANS groot 139 roeden 
 Item de rechte deurgaende helft van de hofstede met boomcatheylen daerop staende oock 
 van gelijcken dhelft van het stickxken bachten de schuere alles geleghen in Nevele ende 
 bij de hauderigghe bewoont groot in erfven int geheele 950 roeden abouterende zuyt west 
 de straete loopende van Nevele naer Poessele suyt oost dese hoorije noort oost tstraetgen 
 ofte voetwegh loopende van Nevele naer veldeken compt dus op 475 roeden . . . 
 Gronden van erfven in huwelijcke geconquesteert deelsaem half ende half 
 De rechte deurgaende helft van de voorschreven hofstede met alle haer appendentien ende 
 dependentien ende dhelft van het stickxken bachten de schuere commende bij coope van 
 Pieter BOGAERT ende bij dhauderigghe bewoont groot over dhelft 475 roeden  
 Item noch een onbehuyst hofstedeken commende bij coope van den voornoemden Pieter 
 BOGAERTzuyt de straete west de kinderen Joos SCHAMP ende groot 184 roeden 
 Item een partije landt in Nevele ghenaempt den kemelshul abouterende zuyt west tstraetgen 
 noort west dhoors van Gijselbrecht SCHAMP noort oost Lieven LOONTGENS zuyt oost 
 dese hoorije end groot 5 gemeten 82 roeden . . .  . . .  20ste 9bre 1679 
 
SVG  Janneken DE WULF fa. Pieters overl. Sinte Jans Leerne den . .  augusty 1679 
(264)   Hr.: Pieter DU SART  
  K.: Andries, Nelleken, Margriete ende Janneken DU SART  
  V.P.: Marten DU SART ende V.M.: Jan ROELS  
  Leen ghecommen van s'overledene zijde ende bijdien schuldich te volghen aen Andries  
 DU SART haeren achterghelaeten zone metten last van shauders bijleve naer costuyme 
  Een Leen in Loo ten hulle ghenaemt vlieghers leen groot 350 roen oost ende zuyt den colonel 
 DU GÉ ende noort tgoet van desen sterfhuyse 
  Gronden van erfven ghecommen van s'overledene zijde schuldich te volghen aen haere vier 
 weesekinderen belast met bijleve als voren 
   Een partije lants op Vosselaere genaemt het galghestuck groot 434 roeden oost den herwech  
 van Deynse naer Eecloo suyt de wdwe ende hoirs van Lieven DE WULF west ende noort  
 dhoirs Joos DE WULF  
  Een bosch op Loo ten hulle genaemt den plaschbosch groot een ghemet oost Jor Cornelis 
 SANDELIN suyt tvoorschreven leen west Jan ROELS ende noort de cappelrije 
  Hofstede ende gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert   
  In de prochie van Ste Jans Leerne een behuysde hofstede daer den hauder woont ghecommen  
  bij coope van Joe Isabelle VAN DER HAEGHEN wdwe van Jacques STOOP groot  met een 
 bulcxken lants daermede gaende ontrent 420 roen 
  Een partije lants ghenaemt het stuck aende meulene ghecommen bij coope van dhoirs  
  Christiaen BRAET groot beth als twee ghemeten  
  Huys ende erfve binnen Nevele dit sterfhuys competerende bewoont bij Pieter DE BOCQ  
  groot ontrent 40 roen oost de strate zuyt Mr. Guillaume YDE met consorten west den baron  
 van Nevele ende noort Joos YDE   . . . . . . . . .  21ste nov. 1679 
 
SVG Judocus DE GRAVE fs. Jans, overl. Vynckt op den 17de 9bre 1729 opgenomen door  
 Joannes VAN WONTERGHEM volgens het aengeven van Judocus VAN HULLE fs. Pieters  
 ende Jacobus DE GRAVE fs. Jans  . . .  . . .  . . .  
 De baete bedraecht tot 23 p. 9 sch. 11 gr. . . .  . . . 
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 SVG Joosijntken DE MEYERE fa. Gillis overl. Meyghem den 27ste april 1681 
   Hr.: Adriaen D'HERTOGHE fs. Guilliame  
402  K.: Guilliame, Jan, Joos, Adriaen, Joosijntken, Janneken, Pieternelle ende Willemijnten  
 18  V.M.: Joos VAN DER VYNCKT ghetrauwt met Willemijntken DE MEYERE oock fa. Gillis 
            oom ende deelvoocht over de onderjaerighe weesen 
  Gronden van erfven daer d'overledene erfachtich verstorfven is 
  dheelft van een behuysde hofstede in Nevele wijk oosche groot over dit deel 132 roen waervan 
 het ander deel te cavel is ghevallen Lieven HANSENS in huwelick met Pieternelle DE MEYER 
 Een partijken lant in Nevele ghenaempt den hul suyt oost de gaverstraete west dhoors van 
 Jacques VAN DE FONTEYNE noort west Joos LOONTGENS groot 337 roeden 
  Een partije saylant op Nevele ghenaempt de rollebaene abouterende oost Joos DE ZUTTERE 
 west den cauterwegh suyt Anthone HANSSENS groot 432 roeden  
  Dhelft van een partije lant ghenaempt metgens stuck gheleghen in Nevele danof het wederdeel 
 competeert an Nicolays DE COSTERE groot over dit deel tot 200 roeden . . . . . . 
  Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert deelsaem half ende half 
  Een partije saylant in Dronghene ghenaempt den prouckaert commende bij coope van Jan  
 VAN DEN SCHAUBROUCK ende Christoffels COPPENS groot 450 roeden ende noch  
 een partijken lant in den noorthautschen teerlinck noort de moerstraete groot 332 roeden 
 Den hauder met Lieven HANSENS sijnen swagher hebben ghecocht 105 roeden erfve . . . 
  Desen hauder met d'overledene ter eender sijde ende Joos ende Guilliame VAN VYNCKT 
 met consorten hebben tsaemen vuytghegroot dhoors van Jan DE MEYERE van haer paert  
 ende deel in een hofstede ende lant in Lootenhulle commende vuyt het sterfhuys van Marie 
 DE BUCK   . . .   . . .   7de oct. 1681 
 
SVG  Joos VAN DER VENNET fs. Hermans ende Tanneken DE RIJCKE  
(266)  overl. Landeghem den 29ste aug. 1678 
  wdwnr van Janneken MAENHAUT fa. Guilliame  
  K.: Jan POELMAN in huwelick met Janneken VAN DER VENNET, Pieter, Tanneken ende 
       Bettien VAN DER VENNET  
  V.P.: Jan POELMAN voornoemt en V.M.: Jan MAENHAUT  
  Hofstede ende gronden commende van wijlent zijnen vader ende moeder in date 3de jan. 1671 
  In de prochie van Landeghem inden westhouck de noortoost helft van een behuysde hofstede  
 bewoont bij Christiaen VAN DER VENNET groot over deselve helft tot 172 roen en half, zuyt 
 oost de westhouck straete, zuyt west de kinderen van Laureyns VAN DER VENNET mette  
  wederhelft daerneffens een stuck lants ghenaempt t'stuck bachter schuere groot 577 roeden  
 zuyt oost d'hofstede zuyt west den herentijck noort west dhoirs Laureyns VAN DER VENNET 
  Item 168 roen lants op den cautere an dolmen dreve zuyt oost de voorgaende partije zuyt west 
  daelmoessenije van Ste Baefs . . . . . . 
  Een stuck lants in Vosselaere ghenaempt het vlackstuck groot 1068 roeden palende daeranne 
 noort oost ende zuyt west dhoirs van Gheerolf ELAUT ende noort west Christiaen  
 VAN DER VENNET  . . .  . . .  . . . 
  Item in Landeghem een stuck lants ghenaempt den beck groot 714 roen  
  Een stuck lants in Vosselaere ghenaempt t'langhe musthaut groot 514 roeden noortoost  
 t'curte musthaut ende den beck zuytoost d'hoirs Pieter DE WULF zuyt west daelmoessenije 
 ende noort west de hautstraete . . .  . . .    9de jan. 1680 
 
SVG  Lieven DE KEY fs. Joos, overl. Meyghem 13de nov. 1679   
(267)  He.: Martijnken VAN VLAENDEREN fs. Marten 
  K.: Jan DE KEY = 8 maenden 
  V.P.: Jan DE KEY en V.M.: Marten VAN VLAENDEREN grootvader 9de jan. 1680 
 
SVG  Janneken STEYAERT fa. Gheert, overl. Landeghem up den 23ste febr. 1679   
(268)  Hr.: Frans DE SCHEPPER fs. Pieter  
  K.: Pieter, Janneken ende Jacquemijntken DE SCHEPPER 
  V.P.: Jan KEGHELS ? ende V.M.: Gheert VAN PAEMELE  . . . ten jaere 1679 
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SVG Daniel DAENENS, overl. Nevele 1 jan. 1680      
(269)  He.: Joosijntgen DE VRIESE  
 K.: Pieter ende Janneken DAENENS fs Daniel mitsgaders Daniel, Pieter, Jan, Gillis  
        ende Joosijntien VAN RENTERGHEM fa. Gillis verweckt bij Elisabeth DAENENS 
       alsnoch vijf minderjaerighe kinderen  
 V.P.: Pieter DAENENS  
 Gronden ende catheylen die tusschen de drij staecken gemeene blijfven 
 Een behuysde hofstede in Nevele aen de brugghe groot 86 roen . . . 5de febr. 1680  
 
SVG  Guilliame VAN SPEYBROECK, overl. Poessele op den 2de aug. 1678  
(270)  He.: Jacoba CNAPPAERT   
 K.: Tanneken, Lijsabette, Janneken, Magdaleene, Pieter, Jan ende Joosijntjen VAN 
       SPEYBROECK    
 Gronden van erfven commend van de sijde van de hauderigghe 
 De deurgaende hilft van een behuysde hofstede in Poessele met diverssche partijen landt  
 daermede gaende onverdeelt met de kinderen van Mathijs CNAPPAERT  abouterende 
 oost Jan STOMMELINCK suyt ende west de strate groot int gheheele 1175 roeden comt 
 over dhilft 587 roeden ende dhilft van een partije lants groot int geheele 800 roen . . .   
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Dhilft van een behuysde hofstede in Vosselaere ende een stick lants genaempt den duysput 
  ligghende ghemeene met Anthone VAN SPEYBROECK . . . . . . 12de jan. 1680 
 
SVG  Livijne DE MEULEMEESTER , overl. Maria Lederne 23 oct. 1679   
(271)  Hr.: Jan CANNOODT fs. Gillis  
 K.: Gillis ende Lieven CANNOODT, Jan, Pietronelle in huwelijck ghehadt Philips  
       DHERTOGE, Jacquemijnken in huwelijck met Jan GOETHALS, Joosijncken ende 
       Lievijnken Jonghe dochters alle hoirs ten desen sterfhuyse   
 V.P.: Gillis CANNOODT fs. Gillis, oom ende V.M.: Gillis CANNOODT fs. Jans 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Lederne groot 350 roeden west de leye noort den 
 pontwech rentende aen den heere van Hansbecke ende een partijken in de leymeersch 
 in Ste Maria Leerne groot 92 roeden . . . . . . . . .  23ste jan. 1680 
 
SVG  Magdalene VOLCKAERT fa. Gillis, overl. Ste Maria Lederne 5 oct. 1680  
(272)  Hr. Pieter LIJBAERT fs. Jan   
 K.: Maria, Cathelijne, Jan, Pieter Joos, Marten, Gillis, Chaerels ende Jacques LIJBAERT 
 V.M.: Gillis VOLCKAERT 
 Gronden van erfven in huwelijck gheconquesteert  
 Een partije gronden van erfven gheleghen in Ste Martens Lederne groot een half ghemet 
 onverscheen ende onverdeelt belast met drij meuckens cooren tjaers en shouders recht 
 van bijleve sonder meer commers . . .  . . .  28ste jan. 1680 
 
SVG Gheerof DE VREESE, overl. Lootenhulle in de malsemstraete up den 30ste Xbre 1679 
(273) He.: Jaquemijntgen DE VREESE fa. Pieters 
 K.: Janneken DE VREESE  
 V.P.: Pieter DE VREESE ende V.M.: Jan DE VREESE fs. Pieters 
 Gronden van herfven compiterende de voornoemde weese 
 Dhelft van een behuysde hofstede met de camer staende op het noort oost hende aen het 
 woonhuys van Pieter DE VREESE met alle de freytboomen ende ander boomcatheylen 
 staende up den voornoemden helft gheleghen in Nevele daerment nompt de bosstraete 
 oost de straete west Pieter DE VREESE noort Pieter VAN MALDEGHEM groot over  
 dese helft tot 70 roeden ende een partijken saeylant gheleghen in een meerder partije 
 ghenaemt den bulck voor het hof aen den suyt cant oost dhoirs van Heynderich CLAEYS 
 suyt Andries DE WEERT met het cleyn straetjen west de strate noort het cappittel van 
 Ste Baefs met het ander helft groot over dese partije 106 roeden . . . 12de febr. 1680 
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SVG Lowijs DE MOOR ende sijn huysvrauwe Jacquemijne VAN HACKERE fa. Jans 
(274) beede overl. Vosselaere . . . niet gegeven 
 K.: Joos ende Janneken DE MOOR mitsgaeders Joos PAPPENS thuwelijck met Lievijne 
       DE MOOR fa. Loowijs 
 V.P.: Joos PAPPENS als hoor ende V.M.: Jan CLAEYS  
 Gronden van erfven de weesen toecommende bij het overlijden van hun vader ende moeder 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere groot 117 roeden abouterende oost Jan CLAEYS met 
 het wederdeel suyt het straetken loopende van den cautere naer de hautstraete noort den 
 pensionaris PENNEMAN ende een partije lant in in de voornoemde prochie in den calans  
 bulck groot 300 roeden abouterende oost ende noort Jan CLAEYS  met het wederdeel suyt  
 de wdwe ende hoors van Lauwereins SPEECKAERT west den pensionaris PENNEMAN 
 Dese gronden sijn belast met een rente van 20 sch. gr. tjaers den pennijnck 16e in proffijte 
 van Daneel POOLMAN vallende telcken den 20ste febr. in elck jaer. . . 19de febr. 1680 
 
SVG Lieven DE VREESE fs. Pieters, smid, overl. Sinte Martens Leerne den 11de febr. 1679  
(275) He.: Pierijntien VAN SPEYBROECK   
 K.: Jan KEUTERICX in huwelijck met Janneken DE VREESE ende Pieter, Anthone ende 
       Marie DE VREESE nogh onderjaerighe weesen mitsgaders Jacques STANDAERT als 
       vader ende voght van Petronelleken STANDAERT in huwelijck ghewonnen bij Lievijne 
       DE VREESE 
 V.P.: Jan KEUTERICX voornoemt  
 Deel van hofsteden ende gronden van erfven den overledenen ghecompeteert hebbende bij 
 successie van zijnen vader ende moeder mitsgaders van Jan DE VREESE zijnen broeder 
 Het 3de deurgaende van een behuysde hofstede met een bulcxken lants daernevens gheleghen 
 in Ste Martens Leerne groot int geheele 400 roeden 
 Item het 3de in dhelft van een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem groot int gheheele 
 ontrent twee ghemeten ende het 3de van een half bunder lants gheleghen in Dronghene in den 
 wijck van noorthaut noort de hofstede van de kinderen van Gheeraert DE VREESE oost de 
 dreve totten halfven hiermede gaende zuyt dit sterfhuys ende west Jan CORNELIS 
 Dhelft van een hammeken ghecommen bij successie van Jan DE VREESE sijnen broeder  
 groot int gheheele vier ghemeten loopende deur het vaerdeken van tcasteel van Oodonck 
 naer de leye oost ende zuyt de leye ende west dhoirs Jan BOLLAERT 
 Deelen van hofsteden ende gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 De twee derde deelen van een hofstede met een bulcxken lants gheleghen in Ste Martens 
 Leerne ghecommen bij coope van Joos ende Jan DE VREESE s'overledene broeders groot 
 int geheele 400 roeden noort den Ghentschen herwech oost ende suyt den heere van  
 Hemelveerdeghem ende west den marquise van Lede 
 De twee 3de deelen in dhelft bij uytgrootijnghe van Joos ende Jan DE VREESE ende dhelft 
 bij coope van de wdwe van Jan VAN OOST van een behuysde hofstede in Landeghem mette 
 landen darmede gaende groot ontrent twee ghemeten (daervan t'resterende derde in dhelft 
 patrimonie is van de overledenen) abouterende daeranne . . . . . .   26ste febr. 1680 
 
SVG Marie DE WULF, overl. Deynse tghehucht van reckelijnghe op den 10de maerte 1679 
(276) Davidt GORREMAN (GOORREMAN) 
 K.: Loys ende Chaerls GORREMAN 
 V.M.: Pieter LECKET   
 Brijnght in bate een behuysde hofstede in Deynse oost Joe Joanne CODDE suyt de straete  
 west denselven CODDE noort den heer van Huysse vercreghen bij coope van Jan VAN   
 SACHMORTELE met de pennijnghen die ghecommen sijn van de vercochte gronden van  
 dese moederlijcke sijde binnen de prochie van Dronghene ende noch een partije landt groot 
  850 roen ghenaemt de calueren bulcken oock gheleghen in Dronghene oost ghelandt Pieter 
 LIJBAERT suyt den selven west dhoors Anthonne DE WEIRT bij coope vercreghen van  
 Andries CLAEYS  . . .     Een partije landt in Ste Jans Lederne groot 400 roen waervan de 
 twee 3de deelen vercreghen sijn binnen huwelijck bij forme van uytgrootijnghe van Pieter 
 DE SCHRIJVER ende Pieter WANNEMAECKER beede swaeghers . . . 27ste febr. 1680 
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SVG  Marten DE SMET fs. Pauwels, coster van Landeghem, overl. Landeghem 21ste sept. 1679 
(277) Wdwnr in (1ste x) van: Joosijnken DE WITTE fa. Rogiers    
 K.(1ste x): Pauwels, Adriaen, Jan, Janneken en Petronelle DE SMET, onderjaerighe weesen  
 Rogier DE WITTE ende Pauwels DE SMET als gheswooren voochden 
 He.(2de x): Geerdijnken SAMAN fa. Marijn  
 Gronden van erfven commende van den overledenen 
 Een behuysde hofstede met huyse schuere ende catheylen daerop staende gheleghen in  
 Landeghem aen de meulene oost sheeren strate suyt dhoors van Adriaen DAEMERE  
 west de selve noort Rogier DE WITTE groot 200 roeden, dese hofstede is belast met een 
 rente van 30 sch. gr. tsjaers den penninck 16e in proffijte van Joe Joosijne VAN HECKE 
  . . .   . . .   . . .   2de meye 1680 
 
SVG  Gillis DE MEYER fs. Gillis, overl. Nevele 26ste nov. 1679  
(278)  He.: Lauwereyntjen DANEELS fa. Marten  
 K.: Gillijntien DE MEYER   
 V.P.: Gillis DE MEYER  ende V.M.: Daniel RAES?   
 Gronden van herfven die moeten volghen dhauderigghe ende de weesen alf ende alf  
 Delft van een behuysde ende beschuerde hofstede met delft van de fruetboomen ende 
 andere boomcatheylen daerop staende gheleghen in Nevele waervan daender helft es 
 competerende de drij kinderen van den 1ste bedde aubouterende oost de muelestraete 
 suyt dhoirs van dheer Adriaen DAMERE west Jan LOONTINS noort den Pouckschen 
 doschwech ofte Pieternelle VAN DE PUTTE groot int gheheele 171 roeden 
 Men staet schuldich aen de drij weesen van den 1ste bedde over haeren staet ghemaeckt 
 van haerlieder vaderlijck goet 19 p. 16 sch. 9 gr.  . . .  11de maerte 1680 
 
SVG Cathelijne VAN OOSTHUYSE, overl. Looten hulle op den 9de jan. 1680 
(279) Wdwe in (1ste x) van: Pauwels WITTEVRONGHELE  
 K.(1ste x): Vincent, Lievijne ende Marie WITTEVRONGHELE, hunnen jonghsten 
     broeder is overleden. 
 Hr.(2de x): Daneel DE CLOET 
 
SVG  Jan CLAEYS fs. Gillis, overl. Vosselaere 4de maerte 1680 
(280) He.: Joosijnken VAN HACKERE fa. Jans 
  K.: Anthone CLAEYS in huwelijck met Marie DE CLOET, Gillis DE VREESE in  
       huwelijck met Pierijnken CLAEYS, Jan, Gillis, Lievijnken, Tanneken CLAEYS  
  V.P.: Anthone CLAEYS oom      20ste meye 1680 
 
SVG Janneken COPPENS fa. Jans ende Cathelijne DE WULF, overl. op den 5de jan. 1680  
(281)   Wdwe van: Christiaens DE WEERT 
  K.: Jan Baptista ende Cathelijne DE WEERT 
  Voochden Joannes DHANNENS fs. Adriaen met Roelant COPPENS ende Jan LIEVENS 
  De voochden geven te kennen dat de gronden die dese weesens moeder anghecavelt sijn  
 vuytten hoofde van Jan COPPENS ende Cathelijne DE WULF dese weesens grootmoeder  
 te weten twee partijkens lant ghenompt de peerdeboomsteden gheleghen in Meyghem deen 
 an dandere groot te saemen een bundere oost daeranne ghelant den marquys van Leede 
 Op dese partije lant is ghestelt een woonhuys ten tijde van het overlijden van sweesens 
 vader waervan de huyssaghe in prijse bedraeght 53 p. 11 sch. gr. 
 Een partije lants ghenompt den naghele groot 630 roeden  . . .  
  Een partije lants dewelcke is onvercavelt ende onverdeelt ghecommen vuyt den hoofde  
 van Marten DE WEERT groot 800 roeden waerinne dese weesen competeert het vierde 
  Gronden toebehoorende desen houdere gheleghen in de prochie van Ste Jans Leerene  
  Een 5de part van dhelft inde hofplecke waervan dander helft toebehoort Jan DE WEERT 
 fs. Gillis. Noch een meerselken met een partijken lants deen aen dander gheleghen met  
 sijnen broeder Joos DHAENENS compt over dheelft van het boomcatheyl tot  
 1 p. 13 sch. 4 gr.  . . .   . . .    18de maerte 1680 
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SVG  Cathelijne DE WEERT fa. Martens, overl. Vosselaere den . ?. oct. 1678 
(283) Hr.: Jacques VAN LOOCKENE fs. Lievens  
  K.: Lauwereyns ende Joosijnken VAN LOOCKENE  
  V.M.: Jan LIEVENS fs. Gillis 
 Gronden van ervfven commende van dese overledene 
 Het 4de paert van een partije lant ligghende in Meyghem onverscheen ende onverdeelt 
 met dhoors van Marten DE WEERT aboeterende suyt oost de beecke noort west dhoors 
 van den marquys de Leede groot ontrent 800 roeden compt over het 4de paert 200 roen 
 Gronden van herfven binnen huwelijck gheconquesteert  
 Twee partijkens lant gheleghen in Somerghem onverscheen ende onverdeelt met Pieter 
 COPPENS groot ontrent 300 roeden in pachte ghebruyckt bij Pieter COPPENS ende 
 belast met sijn recht van bijleve  . . .  . . .  30ste maerte 1680 
 
SVG  Pierijntien DE DECKERE fa. Jans, overl. Landeghem den 24ste oct. 1679 
(284)  Hr.: Pieter DE CUYPERE fs. Guilliame  
   K.: Thomas, Guilliame, Jan, Marie ende Joozijntien DE CUYPERE alle noch onderjaerich 
  V.M.: Jan MEEUCX en V.P.: Joos VAN RENTERGHEM 
  Deel van een hofstede ende grondt van erfven gheweest sijnde patrimonie van de overledene 
  Een behuysde hofstede daervan d'ander helft conquest is gheleghen in Landeghem bewoont  
 bij de wdwe van Joos MOERMAN groot int gheheele zonder den uytplant op heysten dries  
 hier oock totter helft mede gaende 200 roeden abouterende daeranne oost west Jacques 
 VAN LAECKE, noort oost den dries zuyt oost Roelant VAN HAUWE ende zuyt west 
 Pieter VAN LOOCKENE. Item 349 roeden lants gheleghen in een meerder partije ghenaempt 
 het waterlat oost Joe Joosijne VAN HECKE zuyt de reste van desen stucke, west dhoirs van 
 dheer Bernaert DE JONGHE ende noort het waterlat. 
 Gheconquesteerde deel van hofstede staende huwelijck ghedaen 
  Dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem gheleghen gheconquesteert staende huwelick, 
  groot int gheheele 200 roen noort oost heysten dries zuyt oost Roelant VAN HAUWE zuyt 
  west Pieter VAN LOOCKENE noort west Jacques VAN LOOCKENE . . . 28ste marty 1680 
 
SVG Pieter DE WANNEMAECKER, overl. Sinte Martens Lederne . . .  niet gegeven  
(285) He.: Tanneken GOOREMANS 
 K.: Jan, Pietronelle ende Janneken DE WANNEMAECKER 
 V.M.: David GOOREMAN ende V.P.: Marten DE WEERT  
 Een hofstede met een bulcxken daermede gaende gheleghen in Sinte Martens Lederne 
 abouterende oost Joosijntken YDE suyt west den heer van Mariakercke noort west Jor  
 Cornelis SANDELIN noort oost de straete . . . . . . . . .  8ste april 1680 
 
SVG Jacquemijntgen BRAET, overl. Poessele op den 25ste dec. 1679 
(286) Hr.: Pieter VAN DER PLAETSEN  
 K.: Joosken ende Janneken VAN DER PLAETSEN twee minderjaerighe weesen 
 V.M.: Joos BRAET  
 Ghemeene baete deelsaem tusschen den hauder ende de weesen half ende half 
 Het deurgaende 3de van een huys ende erfve ghemeene ende onverdeelt mette susters 
 van den haudere gheleghen in Nevele ghebruyckt bij Jan VAN COMPOSTELLE 
 Een hofstede in Nevele ten titel van cheynse ghebruyckt bij Jan DE BUCK nu sijne wdwe 
 Een hofstede ende lant in Poessele bij den hauder ghebruyckt . . .  9de april 1680 
 
SVG Elisabette COPPENS, overl. Nevele up den 23ste jan. 1680 
(287) Hr.: Pieter VAN DE MOERE fs. Pieters 
 K.: Marten ende Pietronelle VAN DE MOERE 
 Gronden van eerfven competerende desen hauder ende sijne weese alf ende alf 
 Een behuysde hofstede in Nevele groot in erfven 50 roeden aboeterende oost ende noort  
 Frans DYERIJCK suyt de wdwe van Lieven DE WULF ende west de brabantstrate 
          3de april 1680 
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SVG Pieter VRIENT fs. Pieters, overl. Landeghem up den 10de april 1680 
(288)  wdwnr (1ste x) van Joosijnken BREYDERS     K.(1ste x): Lievijne VRIENT 
  V.P.: Gheeraert DE PUYT en V.M.: Jan VAN BEVEERE  
  wdwnr (2de x) van Joorijnken DE COSTER fa. Adriaen  K.(2de x): Geeraert en Jan VRIENT 
  V.M.: Segher ROGIERS  
 He.(3de x): Joosijne VENNENS fa. Geeraerts  K.(3de x): Marie VRIENT  
  V.M.: Gheeraert VENNENS grootvader 
  Gronden van erfven commende van desen overledenen  
  Een behuysde hofstede in Landeghem in den westhoeck waervan dander helft competeert  
 Gheeraert DE PUYT groot over dit deel 125 roen aboeterende oost ende noort Christiaen 
 VAN DER VENNET suyt oost de westhoeckstrate, west Gheeraert DE PUYT  
  Dheelft van een partijken lant in Landeghem op den westhoeck cauter waervan dander heelft 
 competeert Gheeraert DE PUYT groot over dese helft 30 roeden  . . . 15de meye 1680 
 
SVG  Pieter VAN HAUGHEM fs. Jans, mulder, overl. Deurle op den 15de april 1680  
(289)  He.: Joosijnken CLEMME fa. Olivier  
  K.: Jan = 6 jr ende Philipotte = 3 jr.  
  V.P.: Jan VAN HAUGHEM oom   
  Gronden van erfven daer desen overledenen erfachtich vuyt gestorfven is 
  Een partije landts in Ste Martens Laethem heerlijckheyt van Beerchem commende vuyt den  
 hoofde van haerlieder vadere groot een ghemet 30 roen ligghende ghemeene ende onverdeelt 
 met Pieter VAN ZUYT ende de hoirs Jan VAN PARIJS  
  Item als vooren competeert dese weesen het 3de deel van twee ghemeten bosch gheleghen in  
  Deurle ligghende ghemeene met Jan DHOLYSLAEGERE ende Lauwereyns VAN HOECKE 
 Haeren overleden man heeft doen maecken een schuerken ende een coeystal staende op de 
 hofstede gaende met den graen wynt meulene  . . .  . . .  . . .   
  Men vint goet aen Jan VAN AUGHEM fs. Jans over vuytgrootijnghe bij hem ghedaen  
 jeghens Pieter VAN AUGHEM sijnen overledenen broeder . . . 15de juny 1680 
 
SVG  Elysabette VAN MALDEGHEM fa. Philips, overl. Martens Lederne den 8ste febr. 1680 
(290)  Hr.: Gheeraert VAN OOST 
  K.: Pieter VAN OOST = 4 jr.  
  V.M.: Philips VAN MALDEGHEM soverledene vader ende  
 V.P.: Pieter VAN OOST zijnen broeder 
  Gronden van erfven in Ste Martens Lederne in huwelick gheconquesteert 
  Brijnght den hauder in baete 125 roeden gronden van erfven met deelft van een huys ende 
 schuere met de catheylen van boomen daerop staende oost de straete suyt Pieter VAN DE 
 STEENE west Mr. WYNCKELMANS noort Francoys DAMMER . . . 28ste juny 1680 
 
SVG  Sarel DE WEERT fs. Sarels, overl Landeghem up den 15de april 1680 
(291)   He. Jackemijnken TOOLENS fa. Jacques  
 K.: Janneken DE WEERT = 8 maenden 
 V.P.: Sarel DE WEERT grootvader ende V.M.: Jan MEEUX . . . 2de july 1680 
 
SVG  Lievijne STANDAERT fa. Marten, overl. Nevele op den 8ste july 1680 
(292) Hr.: Pauwels VAN RENTERGHEM  
  K.: Tanneken VAN RENTERGHEM noch minderjaerighe weese 
  V.P.: Gillis VAN RENTERGHEM ende V.M.: Pieter STANDAERT . . .  27ste aug. 1680 
 
SVG Maertinten DE RUE fa. Joorijs, overl. Nevele daerment noemt veldeken den30ste july 1680 
(294) Hr.: Jan DE BLIECK  
 K.: Joosken DE BLIECK alsnoch minderjaerigh 
 V.P.: Baudewijn MAERTIER ende V.M.: Christoffel DE RUE   
 Men staet schuldich aen Jooke ende Tanneken DE BLIECK over pacht totten 1ste augustus 
 1680 tot 2 p. 4 sch. 4 gr.  . . .    3de 7bre 1680 
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SVG  Jacques VAN DEN BRAEMBUSSCHE, overl. Sint Jans Leerne den . . .  . . . 1679 
(293)  He.: Lievijne LIJBAERT  
  K.: Jan, Gillis, Pieter ende Marie VAN DEN BRAEMBUSSCHE  
  V.P.: Sacharias VAN DEN BRAEMBUSSCHE en V.M.: Jan LIJBAERT  
  Er zijn geen gronden van erfven van den overledenen 
  Martijntien LIJBAERT staet schuldich over 200 bundelen hoy ten advenante van 21 sch. gr.  
 thondert de somme van 2 p. 2 sch. gr.  . . .  . . . 17de sept. 1680 
 
SVG Davidt GOORREMAN, overl. Deynse op den 25ste april 1680 
(295) Wdwnr in (1ste x) van: Marie DE WULF 
 K.: Loys ene Chaerles GOORREMAN  
 V.P.: Pieter EKET ende V.M.: Pieter DE SCHRIJVERE 
 He.(2de x): Janneken GEERAERT fa. Daneels 
 K.(2de x): Geen kinderen 
 V.M.: . . .(voornaam niet gegeven) GEERAERT haeren broeder 
 Comt in baete een behuysde hofstede in Deynse met huys ende schuere stallen dooren 
 haghen ende boomen daerop staende groot ontrent een half bunder oost daeranne ghelant  
 Joe Joanne CODDE suyt de straete west deselve CODDE noort den heer van Huysse ende 
 competeert de twee voorseyde kinderen  . . .  . . .  
 Item competeert dese twee weesen een partije landt ghenaempt de calueren bulcken groot 
 ontrent 800 roeden met het boom catheyl daer op staende oost daeranne ghelant Pieter 
 LIJBAERT  suyt den selven LIJBAERT west dhoors Anthone DE WEERT noort de strate 
 Item een partije saeylandt in Ste Jans Lederne groot 400 roeden oost ende west Gillis 
 DHAENENS fs. Gillis west Adriaen DE VREESE  . . . . . . 7de sept. 1680 
 
SVG  Joos VAN COMPESTELLE fs. Martens, smid, overl. Nevele 8ste maerte 1680 
(296)  wdwnr (1ste x) van Tanneken DE WULF fa. Pieter (SVG gepasseert den 15de maerte 1666) 
 K.(1ste x): Pieter VAN COMPESTELLE zijne achterghelaten eenighe weese  
  He.(2de x): Joosijntien COPPENS fa. Jans  
 V.P.: Philips VAN COMPESTELLE  oock fs. Martens ende V.M.: Jan ROELS fs. Jans 
 Deel van hofstede ende gront van erfven gheleghen in Nevele ghedeelich half en half 
 Eerst dhelft van het 9de part in de drij deelen van viere onverscheeden metter erfve daermede 
 gaende tsamen groot ontrent een ghemet met ghelijcke deel in alle huysijnghen, ghereserveert 
 het hauthuyseken en de 2 ander aftrecken dese hauderigghe ende weese alleene competerende 
 voorts de drij deelen van neghene in de voorzeyde drij deelen van viere staende thuwelijck 
 mette hauderigghe gheconquesteert bij coope ghedaen jeghens Philips ende Lieven VAN 
 COMPESTELLE mitsgaders Frans DE STAERCKE als styfvader ende vooght over de 
 weese van Marten VAN COMPESTELLE alle filije Martens ende het 8ste part van 9de deel in 
 de voornoemde drij vierde deelen vervallen bij versterfte van den weese van Laureyns VAN 
 COMPESTELLE oock fs. Martens  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheweest zijnde pater ende matrimoniale goet van den overledenen 
 Het 9de part van een stick lants gheleghen in Vosselaere ghenaempt landuytstede groot int 
 geheele 800 roen oost sheerenstrate zuyt west Jeron VAN AECKEN noort Joos GOETHALS 
 Ghelijck 9de deel in een partije lant bij den kerckenbosch groot 400 roen oost ende zuyt de 
 kercke van Vosselaere west Jan BRUGHMAN causa uxoris  
 Deelen van gronden van erfven bij den overledenen in 2de huwelijck gheconquesteert 
 De 2 deelen van neghene van een partie landts in Vosselaere ghenaempt de landuytstede 
 groot int gheheele 800 roeden daervan een ander 9de deel hier voorgaend is ghebrocht 
 Item noch twee 9de deelen van een partije lants bij den kerckenbosch groot int gheheele 400 
 roeden daervan een ander 9de deel hier voorgaend is ghebrocht . . . . . . . . . 
 Paesschijntjen MAENAUT fa. Joos is grootmoeder maternel van de weese  
 Staende het huwelijck is van shauderigghens zijde haudende goet vercocht aen Joos VAN  
 DER VENNET fs. Hermans een meersch gheleghen in Vosselaere met een partijken lants 
 tsaemen groot ontrent 721 roeden  . . .  . . .   13de 9bre 1680 
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SVG Elisabeth VAN CANEGHEM fa. Lucas, overl. niet gegeven 
(297) Hauder of wdwe van . . niet gegeven.  VAN HOMMELAERE  
 K.: Pieter VAN HOMMELAERE 
 Alvooren haere cleederen ende lijnwaet bevonden in Ghent is ghepresen bij Charles  
 NIEUWLANT cleermaecker  . . . . . . . . . . . .  
 
SVG  Geeraert STANDAERT, overl. Hansbeke op den 13de aug. 1680 
(298)  He.: Francijntken VAN HOTTACKER   
  K.: vier achterghelaeten weesen  
    V.P.: Lauwereys LOTTEN ende V.M.: Jan MARTENS fs. Jans 
  De baten in gronden van eerfven : 
  Een behuysde hofstede met huys ende schuere gheleghen in Hansbeke heerlijckhede van 
 Nevele beplant met fruytboomen ende ander catheylen groot 243 roeden suyt ammestraete 
 west Geeraert DE ROO  
  Een partije ghenaemt het bulcxken gheleghen in Hansbeke groot 102 roeden 
  Twee meerselken deen an dander groot 277 roeden  . . .  . . . 
   Een partije bos in Lootenhulle heerlickhede van Bellem ende schuervelt groot 300 roen 
  Een meerselken ghenaemdt het broeckgadt gheleghen in Landeghem groot 50 roeden 
  Een partije landt ghenaemt het langhe bulcxken gheleghen in Sommerghem in den wijck 
 van loo  oost Pieter CLAYS groot 200 roeden ende een partije landt gheleghen als vooren  
 groot 400 roen oost Baudewijn DE MEYERE oost ende west de spenhoutstrate 
  Een partije landt ghenaemt het speldooren gheleghen in Bellem ende schuervelt groot 410 
 roeden oost dhoors ende wdwe Abraham MAENAUT  
  Een partije saylandt gheleghen in looten hulle groot 935 goeden  . . . . . . 
  Een partije saylandt gheleghen in Meerendre groot 350 roeden  . . . . . . 
  Dhelft van een huys met 90 roeden erfve in de hofstede die beplant is met fruytboomen  
 ende ander catheylen gheleghen in de prochie van Meerendre in den wijck van velden oost 
 Jan MARTENS suyt de weesen Geeraert STANDAERT fs. Joos west Jan MARTENS noort 
 het wederdeel van de hofstede   . . .  . . .  22ste dec. 1680 
 
SVG  Janneken DE SMET fa. Guille, overl. in het gehucht Rekelijnghe . . . (niet gegeven) 
(299)  Hr.: Lieven MESTACH fs. Jans 
  K.: Lievijnken MESTACH 
  V.M.: Pieter DE SMET  . . .  . . .   14de jan. 1681 
 
SVG  Pieter DE WELDE, (De Wilde) overl. Hansbeke op den 11 sept. 1680 
(300)  He.: Fransijnghe DE WULF       
 K.: onderjaerigh(e) kind(eren) niet ghenoemt 
 V.P.: Gillis VAN HULLE ende V.M.: Gillis DE WULF 
 De baten van de gronden van erfven  
 Een partije landt ghenaemt de stede waerop staet een cleen husseken met de fruytboomen 
 gheleghen in Hansbeke heerlijckhede van Nevele west de straete noort dhoors Geeraert  
 STANDAERT oost dhoors Gillis DE BRABANTER suyt Jan VAN RENTERGHEM  
 groot 329 roeden. Een partije bos ghenaemt de bultijnck strate gheleghen in Bellem ende 
 schuervelt suyt de wijttijnck straete west dheer Joannes PRAET oost dhoors Geeraert  
 MARTENS groot 400 roeden  
 Een partije landt groot 50 roeden ligghende in een partije ghenaemt den vaerensbulck  
 ghemeene ende onverdeelt met Gillis DE BRABANTER gheleghen in de prochie van 
 Hansbeke heerlijckhede van Bellem ende schuervelt west den waterloop noort Pieter  
 GOETHALS oost dhoors BERNAYGHE. Noch 25 roen bos ghenaemt het meyerijcken 
 gheleghen binnen de prochie van Hansbeke suyt de wdwe Mauwerijs VAN NEVELE  
 west Jan VAN DAELE. Item een meerselken groot 30 roeden gheleghen in Hansbeke 
 heerlijckhede van Nevele suyt ende west dhoors Jan PATTHEET   . . . 
 Item is er bate het gonne dat sij goet vinden aen Lauwerijs LIJCKHAERT tot Postel 
 over een obligatie van 19 p. gr. capitaels . . . . . . 14de jan. 1681 
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SVG  Tanneken WIEME overl. Nevele op den wijck van oosche op den 1ste jan. 1681 
(301) Wdwe in (1ste x) van: Pieter MEGANCK 
 K.(1ste x): Joos, Joosijnken, Janneken en Pieternelle MEGANCK noch minderjaerigh  
 Hr.(2de x): Adriaen PIJFFERON  
 Ten versoucke van Gillis MEGANCK fs. Pieter soo over hem selven ende als voocht  
 beneffens Lieven MEGANCK fs. Joos als deelvoocht    28ste jan. 1682 
 
SVG  Olivier VAN RENTERGHEM, overl. Nevele . . .  niet gegeven 
(302)  K.: Lieven, Jans Pieter VAN RENTERGHEM ende Carel DE RUYCK getrauwt met  
       Gielijntgen VAN RENTERGHEM mitsgaders Lieven Willemot getrauwt met Tanneken 
       CHRISTIAENS fa. van Cathaelijne VAN RENTERGHEM soo over hem selven ende  
       als voocht beneffens Lieven VAN RENTERGHEM voornomt over de weese van Pieter 
       CHRISTIAENS alle kinderen van de voornomde Cathelijne VAN RENTERGHEM,  
       van ghelijcke Joos  DE BRAUWERE als vader ende voocht, beneffens Lieven VAN  
       RENTERGHEM over Jan, Pieter Olivier ende Lieven DE BRAUWERE,  
       den voornomden Joos DE BRAUWERE sijn kinders verweckt bij Joosijne VAN 
                   RENTERGHEM alle filii Olivier. 
  Gronden van erfven in Nevele bevonden ten voornomden sterfhuyse 
  Een behuysde hofstede met een bulcxken saeylant bachten den huyse gheleghen op den  
 wijck van oosche noort daeranne paelende noort oost ende suyt de straete groot in herfven 
 317 roen ende een partije lant ghenaemt het waterlat groot 200 roen daeranne paelende 
 oost suyt ende west dhoors van Beernaert DE JONGHE noort west den herwech loopende 
 van Nevele naer Landeghem  
 Item een partijken saeylandt gelegen op hoossche cauter genaemt bij schappers daeranne 
 paelende noort ende oost dhoors Pieter LAMME suyt den cauterwech groot in erfven 
 120 roeden  
  Een stuck lants genaemt boven thof daeranne paelende oost Jan SERWEYTENS suyt  
 Guilliaem MUSSCHE west de rolle baene groot in erfven 180 roen . . . . . . 
 Een partije mersch wesende maeymersch gelegen in papenmersch daeranne paelende noort 
 Pieter VAN DE PUTTE  oost de caelen west Jan LOMBAERT groot in herfven 110 roen  
 . . .   . . .  . . .  . . .   20ste dec. 1680 
 
SVG  Marie VAN DER VENNET fa. Laureyns overl. Meyghem in de maent jan. 1681  
(303)   wdwe in (1ste x) van Frans DE WEERT  
  K.(1ste x): Jooris ende Joozijntgen DE WEERT   
 Hr.: Daneel FRODURE fs. Jans  
 V.P.: Pieter ROBIJT en V.M.: Pieter VAN DER VENNET 
 Een huyseken bij den hauder getemmert staende op cheynsgrond. . . 4de febr. 1681 
 
SVG  Janneken VAN WONTERGHEM overl. Poesele op den 13de aug. 1678 (ook  bundel 424) 
  fa. Jans ende Janneken YDE  
 wdwe (1ste x) van: Christoffel SLOCK  fs. Christoffels 
   K.(1ste x): Frans, Gheeraert ende Jan SLOCK  
 Hr.(2de x): Philips VAN RENTERGHEM fs. Joos  
 K.(2de x): Joosijne VAN RENTERGHEM  
 V.P.: Frans SLOCK voorts Joos VAN RENTERGHEM 
  ende V.M.: Adriaen VAN WONTERGHEM fs. Frans  
  Gronden van erfven bij vercavelijnghe ghecommen van Jan VAN WONTERGHEM fs. Joos 
 ende Janneken YDE fa. Jans haere vader  ende moeder in date 16de febr. 1677.   
  In Vinct een partije . . .oost de pouckestraete zuyt ende west Hubrecht KESTELOOT 
  ende noort dhoors Joe Barbara VAN DER SAREN groot 880 roeden  
  Een partije lants op den clijnckaerts cautere oost Lieven VAN RENTERGHEM zuyt Frans  
  DE BIL west de kinderen van Michiel EECLAERT , ende Frans TACK groot 400 roeden 
  Een partije lants gheleghen in de prochie van Poucques groot 300 roen . . . 26ste meye 1682 
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SVG  Gillis DE SMET fs. Cornelis, overl. onghedeghen in Dronghene den 14de dec. 1680 
(304)  Wort ghemaeckt bij Cornelis ende Lieven DE SMET, mitsgaders Jan ende Pieter DE SMET, 
  Joos VINCENT in huwelick met Elisabeth DE SMET, Jan DOBBELARE ghetrauwt met  
 Marie DE SMET, d'achterghelaeten weesen van Anthone DE SMET ende de kinderen van  
 Niclaeys DE PESTELE in huwelick verweckt bij Janneken DE SMET, acht kinderen 
 gheweest van Cornelis DE SMET d'aude.  
  Gronden van erfven wesende patrimonie ende matrimonie van den overledenen  
  In de prochie van Dronghene in de keusemeerschen een partijken meersch ghenaemt  
 t'hamme meerschelken groot 237 roeden, paelende zuyt oost de leye, zuyt west ende noort 
 west de chartreusen ende noort oost dhoirs van Guilliame VAN DE VOORDE 
  In de prochie van Leerne in den mayghemhouck een vierendeel landts inden keysersbulck 
 abouterende daeranne oost den baron van de lande van Nevele zuyt oost dhoirs van Joos 
 DHANENS met twederdeel, zuyt west de strate ende noortwest Joos DE RAET. 
 Gronden van erfven conquest zijnde van den overledenen.  
 In de prochie van Dronghene in den wijck van keuse dhelft onverscheeden ende onverdeelt 
 van een partije landts ghenaempt de schaubeke commende bij uytgrootijnghe van Jan  
 DOBBELARE groot int geheele 750 roen daervan de wederhelft competeert Joos VINCENT 
 oost de  keusestrate, zuyt Jan VAN DER STICHELE fs.Lievens west de leye ende noort  
 dhoirs Charles VAN DER GUCHTE.  
 In de prochie van Baerle inde westmeersch dhelft van eene meersch onverscheeden ende 
 onverdeelt met Lieven DE SMET groot int gheheele 609 roen commende bij wtgrootijnghe 
 van de kinderen van Anthone DE SMET paelende oost daeranne dhoirs Loys SPANOGHE 
 zuyt ende west den secretaris COMPEYN . . .  . . .  4de febr. 1681 
 
SVG Janneken DANENS fa. Marten, overl. Vosselaere up den 30ste Xbre 1680 
(305) Hr.: Lowijs VAN PARIJS fs. Cornelis  
 K.: Pieterken VAN PARIJS  = 2 jr 
 V.P.: Lauwereyns VAN PARIJS  ende V.M.: Jan DANEELS 
 Gronden van eerfven staende het houwelijck van de overledene met desen hauder 
 tsamen gheconquesteert waerinne desen hauder is gherecht in dhelft ende aen dander 
 heelft sijn recht van bijleve naer costuyme 
 De twee deelen van een behuysde hofstede met de schuere stallen ende freytboomen 
 daerop staende waervan dander derde compiteert desen hauder gheleghen in Vosselaere 
 bewoont bij desen hauder aboeterende oost Jan MOEYKENS suyt de strate west de  
 wdwe ende hoors van Jan CLAEYS noort de wdwe van Lauwereyns SPEECKAERT 
 groot int gheheel 300 roen ende de twee deelen van een partije landt ghenaempt den  
 vaerens bulck waervan een derde compiteert desen hauder gheleghen in Landeghem 
 oost de wdwe Lieven DE WULF suyt dhoors Francois VAN RENTERGHEM west 
 Jan COPPENS noort het rijcke gasthuys goot int gheheele 400 roeden 
 Item de twee deelen van een partije lant daer Pieter DE MEYSEERE een huys op 
 ghetemmert heeft waervan het ander derde compiteert desen hauder gheleghen in de 
 prochie van Poessele groot int gheheele 250 roeden 
 De twee deelen van een partije saeylant waervan dander derde compiteert desen hauder 
 gheleghen in Nevele te kerrebroeck ghenaempt het begijne ghemet groot 310 roen 
 De twee deelen van partije waervan dander 3de compiteert desen hauder ghenaempt den 
 steevaert gheleghen in Vosselaere daeranne aboeteert noort dalmoesenie van Ste Baefs 
 suyt Jan COPPENS west dhoors van Geerof HEELLAUT groot int gheheel 350 roen  
 De twee deelen van dhelft van een partije saeylant waervan dander 3de compiteert desen 
 hauder ghenaempt het bulcxken voor het hof gheleghen in Vosselaere oost ende suyt 
 daeranne ghelant de aerme scholle west dhoors Geeraert DHANENS noort de straete 
 groot int gheheele over dese helft 100 roeden  . . . . . . . . . . . . 
 Dese gronden compiterende desen hauder, van Jan MOEYKENS ende de weese van 
 Thomas LOOTENS bij Maeyken VAN PARIJS waren tsamen belast met vier distincte 
 besette losrenten . . .  . . .  . . .  25ste febr. 1681 
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SVG van de goederen gheabandonneert bij Pieter VAN DER VENNET fs. Herman fugitif van 
 de prochie van Ste Martens Leerne den 22ste meye 1681 plaetse gheweest van sijne 
 woonste midtsgaders van sijne schulden van commeren ende lasten voor soo veele de 
 selve ter kennisse ghecommen sijn den welken ghemaeckt wordt bij Jan Baptiste  
 ODEVAERE greffier der baronnie ende lande van Nevele ende bij Burchmeester ende 
 Schepenen van den selven lande als curateur ghecommitteert gheabandonneerden bondel 
 voor soo veel hij alle de selve heeft connen achterhaelen ende tsijnder kennisse ghecommen 
 breeder inde manieren hiernaer verclaerst 
 Gronden van erfven mette huysijnghen boomen ende catheylen daerop staende den  
 voornomden VAN DER VENNET toebehoorende in Ste Martens Leerne. Een behuysde 
 hofstede abouterende oost de straete suyt den Burghgrave van Oomberghe west den heer 
 VAN VAERNEWIJCK noort dhoors Jor Jacques BAERT groot een half bunder 
 Item den jonghen bogaert wesende ommecant met doornen haeghen groot metten lochtinck 
 daermede gaende een half bunder abouterende oost de hofstede suyt Sr. Frans DE MOOR 
 met consorten west Pieter DE WANNEMAECKER ende noort dhoors Jor Jacques BAERT 
 De voornomde hofstede ende jonghe bogaert belast met heerlijcke rente ende 6 p. gr. 
 tsiaers den penninck 16e in proffijte van Joe Jenne VAN ALSTEIN wdwe van dheer Gillis 
 DE WULF par briefven van constitutie voor die van de lande van Nevele ghepasseert 
 den 23ste Xbre 1670 Doende te noteren dat in de voornomde leste partije is competerende in 
 proprieteyt van Joosijntken IDE lest wdwe van Jan VAN OOTEGHEM ende te vooren van 
 Charles DE PAEPE schoonmoeder van den voornomden VAN DER VENNET een bulcxken 
 lants wesende den jonghen bogaert groot een ghemet die in het beset van de voornomde 
 rente van 6 p. gr. heeft gheconsenteert . . .  . . .   
 In Dronghen een partije saeylant groot twee ghemet gheleghen in den noorthautschen 
 teerlinck noort oost den heere prelaet van Dronghene  . . . . . . 27ste jan. 1681 
 
SVG Pieter SUCCAET fs. Lievens, overl. Nevele op den wijck van veldeken den 8ste Xbre 1680 
(306) He.: Joanna BOOM  
 K.: Geeraert, Joannes, Joseph, Lievijne, Janneken ende Marie Francoyse SUCCAET 
      ende noch alle sesse minderjaerighe kinderen 
 V.P.: Joannes VERMERRE ende V.M.: Lieven BOOM  
 Gronden van herfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Dit sterfhuys volght met Jan ROBIJT ende Joos VAN HECKE causa uxoris tsaemen 
 het duergaende helft van een bunder landts gheleghen tot Poucques wesende den westcant 
 oost de wederhelft suyt west Mr. Lieven VAN DAMME noort de straete groot over delft 
 502 roeden comt voor dit sterfhuys tot 167 roeden  
 Een stick lants genaemt het bunder geleghen in Lootenhulle in den malsem straete dit 
 sterfhuys toecomende bij testament van Jan LOONTGENS shauderigghens grootheere 
 groot tot 876 roeden . . .  . . .  . . .  28ste febr. 1681 
 
SVG Janneken DE VOS fa. Anthone, overl. . . . (niet gegeven) 
(307) Hr.: Niclaeys POLLET 
 K.: Jan, Cathelijne, Marie, Joozijne, Claeysijne ende Tanneken POLLET  
 V.P.: Frans VAN DOORNE ende V.M.: Niclaeys DE VOS  
 Gronden van erfven dese weesen competerende 
 Het 5de deel van een behuyst hofstedeken met de lande daermede gaende gheleghen in 
 Meerendre groot 112 roeden      18de maerte 1681 
 
SVG ten vaguen sterfhuyse van Jan DE WEERT ende Joosijntken VERMEERSCH sijne 
 huysvrauwe overleden in de prochie . . .  ten jaere 1681 
 Deel van een hofstede ende gront van erfven daermede gaende  
 Dhelft danof dander helft competeert de kinderen van Roelant DE MEYERE van een  
 behuysde hofstede op de plaetse in Ste Maria Leerne groot int gheheele 100 roeden 
 ghebruyckt bij Jan VERMEERSCH d'aude Jan VERMEERSCH de jonghe ende Pieter 
 DE CROOCK  . . .  . . .  . . .   23ste juny 1681 
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SVG Pieter VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Pieters, overl. Ste Maria Leerne den 1ste febr. 1681 
(308) He.: Lievijnken VAN QUATEM fa. Gillis 
 K.: Jan, Pieternelle ende Janneken Marie VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
 V.P.: Geeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE ende V.M.: Geeraert VAN QUATEM 
 Gronden van herfven commende van desen overledenen  
 Een partije saeylant gheleghen in Vosselaere groot 300 roeden aboeterende oost de dam 
 straete suyt west den voetwech noort de wdwe ende hoors van Lieven DE VREESE  
 waervan dit sterfhuys compiteert een 3de ende dander twee 3de deelen compiteren Geeraert  
 ende Joannes VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
 Item het 3de van een partije bos gheleghen in een meerder partije binnen de prochie van 
 Ste Maria Leerne waervan dander twee deelen compiteren Geeraert ende Joannes  
 VAN DEN BRAEMBUSSCHE aboeterende oost den heere van Meere suyt Lieven VAN 
 DE WALLE west de wdwe ende hoors dheer Gillis DE WULF ende noort den voorseyden 
 heere van Meere groot int gheheele 310 roeden 
 Gronden van herven ende besette renten binnen huwelijck gheconquesteert waerinne dese 
 hauderigghe is gherecht in dhelft ende dander helft haer recht van bijleve naer costuyme  
 Een partije saeylant gheleghen in Ste Maria Leerne groot 325 roeden aboeterende oost 
 ende west heer Jan Baptiste DE LAFAILLE rudder heere van Huysse haudegoede hoogh 
 bailliu der stede van Ghendt suyt den herwech noort Mhr. Philips DE LAMOOTE  
 Een besette losrente van 16 p. gr. capitaels losbaer den pennijnck 16e sprekende tot laste 
 van de wdwe ende hoors van Sacharias VAN DEN BRAEMBUSSCHE vallende telcken 
 den 1ste meye in elck jaer beset op een behuysde hofstede gheleghen in Ste Martens 
 Leerne groot ontrent een ghemet abouterende suyt ende oost den heere van Mariakercke 
 west de wdwe van Jan VAN DEN BRAEMBUSSCHE noort de strate  
 Wort in bate ghebrocht over den gheheelen lantprijs up den prijs ende extimatie daervan  
 ghemaeckt ter somme van 105 p. 6 sch. 5 gr. . . .  16de april 1681 
 
SVG Marie VAN TENTE fa. Lievens, overl. Ste Martens Lederne op den lesten febr. 1681 
(309) Hr.: Jan LIJBAERT fs. Pieters  
 K.: Lieven, Daneel ende Elysabette LIJBAERT 
 V.M.: Lieven VAN TENTE ende V.P. Daneel LIJBAERT fs. Pieters 
  Wort in baete ghebrocht competerende dese weesen het 12de deel van 200 roeden landt 
 gheleghen in Ste Martens Leerne ghenaemt de platte gracht ghestelt bij den voorseyden 
 Lieven VAN TENTE ende Cathelijne VAN DEN BRAEMBUSSCHE dese weesens 
 grootvader ende grootmoeder aboeterende oost de president VAN DER PIEDT suydt 
 dhoors van den heere MESMAECKERE ende west dhoors van Jacques VAN DER 
 NIEUWESTADT noort de platte gracht  . . .  . . . 27ste april 1681 
 Compareerde Daniel LIBAERT den welcken hem stelde seker voor de weese penninghen 
 ende wiert den deelvooght verlaeten van sijne deelvoochdije . . .  29ste april 1681 
 
 Bundel nr 426 Staten van goed  (1682 -1683)  
SVG  Janneken GOETHALS fa. Jans, overl. Landeghem up den 24ste meye 1678 
(311)  Hr.: Marten DE MEYERE fs. Anthone 
 402 K.: Herman ende Jan DE MEYERE bij getijdighe aude hun selfs ende Carel ende  
  12        Jacquemijntgen DE MEYERE noch onderjaerighe weesen 
 V.M.: Adriaen GOETHALS, oom 
  Desen hauder met dese overledene hebben staende hun huwelijck vercocht gronden van  
   erfven aen desen hauder competerende gheleghen in Oosteecloo . . .  20ste sept. 1681 
 
SVG  Janneken FAUTE fa. Frans overl. Meyghem  up den . . . jan. 1681  
(312) Hr.: Adriaen TANT fs. Jans  
402 K.: Pieter, Jan, Joos, Catharine ende Joozijntgen TANT alle noch onderjaerigh 
 16 V.P.: Pieter TANT ende V.M.: Frans FAUTE oom 
   Den vader van de overledene is over eenighe jaeren vuyt lants getrocken ende de grootmoeder 
  van de overledene is noch int leven  . . .  . . .  30ste sept. 1681 
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SVG Joos VAN DOORNE fs. Adriaen, overl. Poessele op den 17de april 1681 
 He.: Tanneken HAUWAERT  
 K.: Pieter ende Marie VAN DOORNE twee minderjaerighe kinderen 
 V.P.: Gillis MELSENS swaegher van den overledenen 
 V.M.: Michiel HOLVOET swaegher van de hauderigghe 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Dhilft van een partijken lant in Hansbeke ligghende ghemeene ende onverdeelt met Joos 
 LOONTGENS fs. Lievens groot int gheheele 160 roeden comptover dhelft 80 roeden ende 
 25 roeden meersch daerment noemt de hulle ghemeene mette hoors van Jan LOONTGENS 
 met consorten  . . .  . . .  . . . 
 De baete sijn beter bevonden dan den commer ende blijft suyver voor de weesen  
 16 p. 10 sch. 10 gr. 6 dnrs.      14de july 1681 
 
SVG Adriaen NAESSENS fs. Adriaen, overl. Ste Maria Lederne den 30ste 9bre 1680 
(310) He.: Marie VERBAUWEN fa. Frans 
402 K.: Jan = 19 jr, Adriaen ende Cathelijne NAESSENS 
 5v Vooghden: Pieter SERGEANT ende Pieter GOETHALS vut het collegie daertoe ghestelt mits 
 dat er geene vrienden sijn van soverleden sijde  
 Heeft hem borghe gestelt Pieter SERGEANT fs. Jan tot Leerne  
 Patrimone gronden van erfven die moeten volghen de drij kinderen met bijleve van de moeder 
 Een behuysde hofstede in Astene groot 100 roen abouterende oost het straetken loppende naer 
 de leye suydt den herwegh west ende noord Jan BILLIET fs. Laureyns commende vut den  
 hoofde  van s'overleden vader Adriaen NAESSENS fs. Jan ende de hofstede belast was met 
 een rente van 25 sch. gr. tsiaers den pennijnck 20 in proffijte van dhoirs Jacques D'ARCIJS met 
 sijnen broeder Jacques ende suster Joosijne NAESSENS ende heeft Adriaen NAESSENS sijn 
 3de deel afghelost binnen sijn huwelijck   . . .  . . . 
 Item competeert dese weesen dhelft van vier ghemeten landt ende bosch gheleghen in Astene 
 ghenaemt den wolts hackere abouterende dhoirs Jor Jan VAN DER SPEETEN west dhoirs 
 Louys VAN DAMME noord den moer ende oost de weesen van Jacques NAESSENS metten 
 wederhelft van dese partije  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijcke ghedeeligh half ende half 
 Een partijken landt in Ste Maria Leerne oost Mr. Mathias VAN SCHOONE zuyd dhoirs dhr. 
 Joos CODDE west het wederdeel van dese hauderigghe noord den herwegh groot 100 roen 
 ende een ghemet landts abouterende oost dhoirs Cornelis DE SMEDT zuyd de voornoemden 
 partije west Mr. Mathias VAN SCHOONE   
 Item een partije leen in Ste Maria Leerne commende bij coope van Lieven DE WULF oost  
 Sr. Jan LOMBAERT    . . .   . . .  . . . desen 22ste july 1681 
 
SVG  Joozijntgen DE MEYERE fa. Gillis overl. Meyghem op den 27ste april 1681  
(313)  Hr.: Adriaen DHERTOGHE fs. Guilliaeme  
402    K.: Guilliaeme, Jan, Joos, Adriaen, Joozijntgen, Janneken, Pietronelle ende Willemijntgen 
 18        DHERTOGHE noch onderjaerighe weesen 
  V.M.: Joos VAN VYNCKT getrauwt met Willemijntgen DE MEYERE oock fa. Gillis, oom 
 Gronden van erfven ghecommen van doverledene sijde schuldigh te volghen aen de weesen 
 metten last van shauders blat van bijleve naer costuyme  
  Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele wijck oosche groot over dit deel 132 roeden,  
 waervan het ander deel te cavel is ghevallen op Lieven HANSENS in huwelick met Pietronelle 
 DE MEYERE. Compiteert dese weesen dhelft van een partijken lant wesende nu lochtinck 
 palende noort west ande voorgaende hofstede groot int gheheele 50 roeden waervan het ander  
 deel compiteert den voornoemden Lieven HANSENS compt hier over dhelft tot 25 roeden. 
 Een partije lant ghenaemt den hul wesende deel van een meerder partije groot 337 roeden . . . 
  Item dhelft van een partije landt dannof het wederdeel compiteert an Niclaeys DE COSTERE 
 groot over dit deel tot 200 roeden . . .  . . . 
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert 
 Een partije landt in Dronghen commende bij coope groot 450 roen . . . desen 7de oct. 1681 



 68 

 Vervolg Bundel nr 426 Staten van goed  (1682 -1683)   
SVG Adriaeneken HEBBELIJNCK fa. Martens, overl. Ste Jans Leerne op den 5de maerte 1681 
(314) Hr.: Gillis CANNOODT fs. Jan 
 K.: Liefken CANNOODT = 4 maenden 
402 V.M.: Jan DE WAEGENAERE fs. Laureyns thuwelijck hebbende Elisabeth HEBBELIJNCK 
 24 Gronden van erfven daer d'overledene erfachtigh vut ghestorven is ende schuldigh te volghen 
 haere sijde met den last van shauders bijleve naer costuyme 
 Dhelft van een behuysde hofstede met de landen daermede gaende gheleghen in Afsnee groot 
 int gheheele 150 roen oost de leye zuyd de wdwe van Jan HEBBELIJNCK danof dander helft 
 competeert Jan DE WAEGENAERE fs. Laureyns  . . .  . . . 
 Conquesten ghedaen staende het huwelijck ende bij dien deelsaem half ende half 
 Een deel van seven van een behuysde hofstede met de lande daermede gaende gheleghen in 
 Ste Martens Leerne groot 350 roeden danof dander ses deelen competeren desen hauder met 
 Jan, Lieven, Petronelle, Joosijne ende Livijne CANNOODT . . .   desen 20ste 8bre 1681 
 
SVG Jacques LOONTIENS fs. Geerolf, overl. Nevele op den 25ste juny 1681  
(315) He.: Driesijntien DE VOS  
 K.: Pieter ende Joosken LOONTIENS beede noch minderjaerigh 
402 V.P.: Geerolf LOONTIENS  
27v Gronden van erfven ghecommen van s'overledens sijde schuldigh te volghen de selve met 
 den last van s'hauderigghens bijleve naer costuyme 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele daer den overledenen vutghestorven is oost ende 
 zuyd de wdwe Pieter SUCCAET west de straete noord het herpelstraetjen groot over dese 
 helft tot 84 roeden ende noch een stick landts ghenaemt janbuerentien oost ende zuyd dhoirs 
 Jacques VAN DEN HAUTE west de straete noord Jan DROOMAERT groot 228 roeden  
 Item noch een stuck landts ghenaemt het vijf ghemet oost zuyd dhoirs van Maximiliaen 
 VAN HAUWEGHEM west Frans DHERTOGHE noort Bauduyn PRAET groot 296 roen 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende dit huwelijck ghedeeligh tusschen dhauderigghe 
 ende dhoirs naer costuyme  
 De deurgaende helft van de voorseyde hofstede groot over dese helft 84 roeden ende een stuck 
 landts genaemt het herpelken groot 285 roen oost dhoirs Pieter MARTENS zuyd de bijloke van 
 Ghendt west de wdwe Pieter SUCCAET noord het herpelstraetien . . . desen 4de 9bre 1681 
 
SVG Laureyns DE WULF, overl. den 9de aug. 1681      
(316) He.: Livine TANT fa. Joos 
 K.: Marie, Joanne ende Magdalen DE WULF noch drij onbejaerde weesen 
402 Deelvooght: Roelandt COPPENS  
31v Dese weesen competeert het deurgaende 3de van twee partijen landts gheleghen in Meyghem 
 de eene ghenoemt de keersmaeckere ende de andere partije het vrijlant waervan de weder- 
 deelen competeren de weesen van Adriaen DE WULF ende Janneken DE WULF religieuse 
 in het groot begijnhof binnen Ghendt ende welck 3de belast is met 16 p. gr. capitaels den 
 pennijnck 16e ten proffijte van Janneken DE WULF    . . .  . . . 
 Dhelft van de baete ten sterfhuyse is toebehoorende Jan TANT desen hauderigghens broeder 
         desen 10de 9bre 1681 
 Op den 11de 9bre 1681 compareerde int collegie Roelant COPPENS cosijn ende deelvooght 
 die verclaerde hemlieden te abandoneeren ende renunchieren de successie van hemlieden  
 vader als den commer verre excedeert de baete ghelijck blijckt bij desen SVG . . .  
 
SVG Janneken MESTACH fa. Frans ende Joosijntien BUYLAERE 
(317) overl. Zeveren op den 1ste maerte 1678   
 Hr.: Roelandt COPPENS fs. Jans  
402 K.: Jan, Louys, Joos, Cathelijne, Janneken, Susanne, Livijne ende Mariken COPPENS 
34v V.M.: Gillis DE RAEDT thuwelijck hebbende Susanne MESTACH oock fa. Frans  
 Frans MESTACH ende Joosijntien BUYLAERE vader ende moeder van de overledene sijn 
 ghestorven naer haer overlijden ende hemlieden sterfhuys is ghevallen insolvent. 
 Er is meer commer dan baete totter somme van 66 p. 3 sch. 1 gr. . . .desen 18de 9bre 1681 
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SVG Guilliame DE LOOF fs. Guilliame, overl. Nevele op den 10de july 1681 
(318) He.: Livijnken HOOVAERE fa. Jans  
 K.: Guilliaeme ende Petronelle DE LOOF  
402 V.P.: Philip VAN WONTERGHEM ende V.M.: Jan OVAERE grootvader 
36v Gronden van erfven commende van desen overledenen 
 Het 4de paert van het 5de paert van een behuysde  hofstede met 10 ghemeten landts daermede 
 gaende waervan d'ander drij deelen competeren Philip VAN WONTERGHEM ter causen 
 sijnder huysvrauwe Petronelle DE LOOF ende Cathelijne DE LOOF gheleghen in Vynct 
 commende met de baillie aenden Brugschen herwegh  . . . desen 12de jan. 1682 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Janneken PRAET wdwe van Joos 
 RUYSSENS fs. Joos van alsulcke administratie ende ontfanck als sij ghehadt heeft ten 
 sterfhuyse van Tanneken WIEME te weten van de wettelijcke venditie ghehauden van daete  
 den 15de jan. 1681 ten voornoemde sterfhuyse . . .  
 Compt in ontfanghe totter somme van 38 p. 7 sch. 8 gr. 
 Betaelijnghe ghedaen jeghens den ontfanck 
 aen Gillis MEGANCK als vooght over sijn minderjaerighe broeders ende susters over haere 
 weese pennijnghen die haerlieder verstorven waeren . . . desen 20ste jan. 1682 
 
SVG  Marie DE MEYERE fa. Gillis overl. Nevele op den . . july 1681 
(319)  Hr.: Guilliame VAN VYNCKT fs. Gillis 
402  K.: Christiaen VAN VYNCKT  
39v V.M.: Joos VYNCKT fs. Gillis in huwelick met Willemijntjen DE MEYERE oock fa. Gillis 
  Gronden van erfven daer doverledene erfachtich vuyt verstorfven is ende met haer overlijden 
 gedevolveert op de weese behaudende den hauder sijn bladt van bijleve naer costuyme 
  Een partije saeylant gheleghen in Lootenhulle bij de malsemstraete ghenoemt het hoeckestick 
 abouterende oost daeranne de beke noort de bollestraete groot 312 roen ende noch een partije 
 zaeylant niet verre van de voorgaende abouterende daeranne oost ende noort dheer Jacques 
 BAERT suyt Jor Guille MEYNAERT west dese hoorije groot 468 roen 
  Item noch een meerselken ende ten deele bosch oock gheleghen aen de Malsemstraete  
 abouterende daeranne noort oost dhoors Pieter DE WULF groot 250 roeden  
 Item een partije zaeylant gheleghen in Nevele ghenaemt het hulleken groot 402 roeden 
 abouterende daeranne oost dhoors van Janneken ende Elisabeth DE WULF noort west 
 dhoors van Gillis VAN VYNCKT 
  Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert ende met de doot van deselve deen 
 helft gedevolveert op dese weese behaudende den hauder daeranne bijleve naer costuyme 
 Een partije saeylant ligghende onverscheen ende onverdeelt met Joos VAN VYNCKT op  
 Nevele daer ment noemt oosche groot int gheheele 500 roeden abouterende daeranne oost 
 Bertholomeus DE GRAVE zuyt de straete west Jor Cornelis SANDELIN ende noort Frans 
 ARENTS compt hier over dhelft 250 roeden . . . . . .  27ste jan. 1682 
 
 Alzoo Mr. Frans DE WULF van de raede in Vlaenderen fs. Philips ter eender zijde ende Loys 
(322) VAN WONTERGHEM als styfvader ende voght ende machtich bij wettelijck authorisatie van 
 Ampman Burghmeestere ende Schepenen der stede van Nevele in daeten den . .niet gegeven. . 
 als oppervooghden over de achterghelaeten weesen van Jan DE WULF oock fs. Philips in 
 huwelijcke ghewonnen bij Isabelle VAN HOENACKERE zijn huysvrauwe ter andere, tsamen 
 ghemeene ende onverdeelt waeren inde naerschreven gronden van erfven mette huysijnghen 
 ende cattheylen daeroppe staende, ende daervan niet willende langher in ghemeensaemhede 
 blijfven hebben alle de selve naer voorgaende prijsije ende estimatie daervan ghemaeckt bij Jan 
 MEEUCX ende Pieter VAN DER VENNET ghesworen deelsmannen doen stellen in twee 
 caevels van de letteren A ende B, waervan den caevel A zonder eenighe lotijnghe bij vut- 
 legghijnghe ende licitatie ghelaeten is aen den voornoemden Mr. Frans DE WULF bij virtute 
 van welcken hem daermede in proprieteyte erfvelijck volghen zal. . . . . . . 
 De cavel B insghelicx zonder eenighe lotijnghe bij vutlegghe ende licitatie volghen zal aenden 
 voornoemden Loys VAN WONTERGHEM . . . . . . . . .desen 4de febr. 1682 
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 Op den 4de febr. 1682 sijn voor ons onderschreven Burghmeestere ende Schepenen der stede 
 ende vrijhede van Nevele als oppervooghden van de weesen Jan DE WULF ghecommen in 
 persoone Mr. Frans DE WULF ende Loys VAN WONTERGHEM in qualiteyt hier vooren 
 gheexpresseert versekerende de approbatie van de voorenstaende licitatie dien volghende 
 wij daer op alvooren ghehoort Gillis LIJBAERT in huwelijck met Adriaene DE WULF ende 
 alsoo oom paternel van de voornoemde twee weesen, Jacques VAN LOOKENE in huwelijck 
 met Elisabeth VAN DER VENNET haerlieden auden oom ende Gillis CAECKAERT cosijn 
 die verclaerden dat sij gheraedich vonden de voornoemde licitatie te approberen . . . . . . 
 
SVG Pierijntien VERHEGGHEN fa. Marcus, overl. Ste Martens Lathem den 18de jan. 1682 
(323) Wdwe in (1ste x) van Jan VAN DIJCKE   
402 K.(1ste x): Pieter = 4 jr, Jan = 6 jr,  
 53 Hr.(2de x): Geeraert VAN DER CRUYCEN 
 K.(2de x): Marie = 3 jr ende Jacobus VAN DER CRUYCEN = 10 maenden 
 V.M.: Pieter VERHEGGHEN fs. Marcus, oom  
 Gronden van erfven daer d'overledene erfachtigh vut ghestorven is ende schuldigh te volghen 
 haere sijde met den last van shauders bijleve naer costuyme 
 Dese weesen competeert vanweghe moeders sijde het vierde van de helft van een behuysde  
 hofstede gheleghen in Severghem mette landen daermede gaende groot een alf bunder oost de 
 straete danof de drij deelen van viere van dhelft competeert desen deelvooght met Jan ende  
 Janneken VERHEGGHEN ende d'ander helft de wdwe ende hoirs van Heyndrick SCHAMP. 
 Aengaende de huysijnghen ende cattheylen van boomen blijven tusschen desen hauder ende 
 weesen ghemeene. Item competeert dese weesen het vierde deel in 400 roen landts gheleghen 
 in Severghem oost mijnheer BORLUT zuyde west de straete, noort den heer VAN WELDENE 
 danof d'ander drij deelen competeert den deelvooght met Jan ende Janneken VERHEGGHEN 
 Item competeert dese weese noch van smoeders weghe het 6de part van een partijken landts het 
 boombosselken gheleghen in Swijnaerde groot 60 roeden noord oost de straete west Jan  
 DE SMEDT danof d'ander vijf deelen van sesse competeert den deelvooght met Jan Janneken, 
 Livijne ende Lieven VERHEGGHEN fii Marcus . . .  desen 17de febr. 1682 
 
SVG  Joozijntien VAN NIEUWESTADT fa. Joos (fs. Jacques) ende Tanneken DE WEERT 
(324)  overl. onghedeghen Sinte Marie Leerne den 8ste sept. 1681  
  V.M.: Jacques VAN NIEUWESTADT als oom , omme bij hem beneffens de zes kinderen  
 402 van Joozijntien VAN DER NIEUWESTADT bij Charles VOLCKAERT over de vaderlicke  
 56v zijde ter eender, mitsgaders Pieter DE WEERT, Gillis ZUTTERMAN in huwelick met    
 Martijntien DE WEERT, de kinderen van Gillis DE WEERT, de weesen van Jan DE WEERT 
 ende de gone van Lieven DE WEERT over de moederlicke sijde ter andere . . . 
  Haeren broeder Jacques VAN NIEUWESTADT is overleden . . .  . . . 
 Jan ende Marie VAN NIEUWESTADT haeren oom ende moeye was . . .  . . . 
   de zes kinderen van Elisabeth VAN DER NIEUWESTADT bij Joos VAN DE WALLE  
  Gillis CACKAERT oom ende vooght van de kinderen Jan DE WEERT zoo over hem selven 
 als hem sterck maeckende over d'ander hoirs maternel van tvoornomde Joozijntien  
 NIEUWESTADT fa. Joos ter andere  . . .  . . .  17de maerte 1682 
 
SVG Janneken MEGANCK fa. Lieven, overl. Nevele wijck oossche den 29ste juny 1682   
(325) Hr.: Joos VAN RENTERGHEM fs. Frans 
402 K.: Jan ende Marieken VAN RENTERGHEM 
 64 V.M.: Lieven MEGANCK grootvader 
 Dese overledene heeft geene gronden van erfven nochte renten ofte huysen achterghelaten 
 Men staet schuldich aen Jan VAN DE WOESTIJNE ende Geeraert CORNELIS over twee 
 jaeren huyshuere ende lantpacht verschenen kerssavont 1681 tot 25 p. 5 sch. gr. 
 Men staet schulidch aen Margriete DOBBELAERE over diensthuere 3p. gr. 
 Elcke weese comt suyver ende net ter somme van 15 p. 10 gr. 5 sch. 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Maximiliaen VAN RENTERGHEM fs. Frans 
 shauders broeder alhier present     desen 2de sept. 1682 
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SVG  Gheeraert VAN QUATHEM fs. Pieters, overl. Ste Martens Lederne op den 1ste meye 1682 
(326)  wdwnr (1ste x) van Cathelijne BEECKAERT fa. Pieters  
402    K.(1ste x): Pieter, Joos, Jan, Martijne, Lowijs VAN QUATEM 
 68 He.(2de x): Magdeleene DE BIL fa. Jans, ook DE BIJL  
       Pieter VAN BRAEMBUSSCHE haeren jeghenwoordighen man 
  K.(2de x): Tanneken, Inneken VAN QUATEM 
 V.P.: Adriaen VAN QUATHEM oom ende  
  V.M.: Gheraert DE GRUYTERE in huwelick met Livijne VAN QUATHEM  
 Gronden van erfven commende van desen overledenen  
  Het 5de paert van een behuysde ende beschuerde hofstede in Ste Martens Leerdene groot int 
 gheheele 480 roen ligghende ghemeene met dhoors van Pieter VAN QUATEM, oost ende 
 noort het strobbestraetken suyt oost dhoors Joos VAN DER VENNET suyt west dhoors 
 Lieven FIERS ende het 5de paert van een partije lant neffens de hofstede groot 300 roeden 
 ligghende noch ghemeene ende overdeelt met dhoors van Pieter VAN QUATEM als vooren 
 aboeterende daeranne oost dese voorgaende hofstede suyt dhoors Lieven FIERS  west noort 
 de wdwe ende hoors Joos DE PESTELE   . . .  16de july 1682 
 
SVG  Elisabeth VAN DER NIEUWESTADT fa. Jacques  
(327)  overl. Sinte Marie Leerne den 7de juny 1679 
  ende  Joos VAN DE WALLE, overleden in Sinte Marie Leerne den . . . 
402  K.: Jan, Jacques, Carel, Lieven, Pierken ende Marie VAN DE WALLE 
76v V.P.: Joannes VAN DE WALLE fs. Lievens en  
  V.M.: Jacques VAN DER NIEUWESTADT fs. Jacques 
  Gronden van erfven de weesen competerende uytten hoofde ende bij successie van haerlieden 
 voornoemden vader 
  In de prochie van Ste Marie Leerne een Partije landts ghenaempt de gauwe groot 2 ghemeten 
  Een partije landts ghenaempt den meerebosch groot ontrent twee ghemeten . . . . . . 
  In de prochie van Vosselaere een onbehuysde hofstede groot 400 roeden  
  Gronden van erfven commende bij successie van haere moeder mitsgaders van Jan ende  
 Marie VAN DER NIEUWESTADT fii Jacques haerlieder oom ende moeye was ende van  
 Joozijntien VAN DER NIEUWESTADT fa. Joos oock Jacques zone 
  In de prochie van Ste Martens Leerne een partijken landts alsnu behuyst ende in cheynse  
  ghenomen bij Pieter LEEUWE aende damstraete groot 100 roeden . . .  . . . 
  In de prochie van Ste Marie Leerne in de leymeersch een partijken meersch in den zomerloop 
  groot 100 roeden ende wisselende jeghens de kinderen Loys VAN PARIJS . . . . . . 
  In Ste Martens Leerne een half ghemet landts aen de ponte . . .  
  Charles VOLCKAERT wdwnr van Joozijntien VAN DER NIEUWESTADT . . .  20ste oct. 1682 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Jan NAESSENS fs. 
 Adriaen gheprocreert bij Marie VERBAUWEN ter causen vande handelijnghe ende 
 administratie bij hem ten sterfhuyse van de voornoemde Marie VERBAUWEN ghehadt 
 ende ghenomen tsedert haer overlijden ghebeurt 17de april 1683 dit an mijne heeren amman 
 Burghmeester ende Schepenen der Baronie ende landen van Nevele als oppervooghden 
 van Adriaen ende Cathalijne NAESSENS sijnen broeder ende suster hiernaer verclaert 
 Alvooren wort in ontfanck ghebrocht de portée van de venditie van de vruchten te velde 
 bestiaelen ende eenighe meubelen ten sterfhuyse van sijne moeder bevonden ghebeurt 
 ala hauche voor den heere Amman van desen lande sijnde tot 43 p. 4 sch. 10 gr. 
 Item maeckt den doender noch ontfanck van de somme van 30 sch. gr. over een jaer croos 
 van de rente van ghelijcke somme tsiaers beset binnen de prochie van Astene verschenen 
 19de jan. 1681  . . .   . . .   . . . 
 Item van Pieter ROBIJT in pachte ghehouden hebbende een hofstede ende ontrent 800 roen 
 landts in Ste Jans Leerne in den mayghemhouck ten 6 p. gr. tsiaers in minderijnghe van het 
 jaer verschenen 1681 5 p. gr. De selve hofstede ende landt wort nu in pachte ghebruyckt bij 
 Gillis DE WEERT ten ghelijcken prijse van 6 p. gr. tsiaers . . .desen 27ste april 1683 
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 Rekenijnghe die bij desen maeckt ende overgheeft Jan VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
 als hoir ten sterfhuyse van Sacharias VAN DEN BRAEMBUSSCHE sijnen vader deser 
 weerelt overleden den 21ste maerte 1681 saligher Memorie ter causen van den ontfanck 
 ende vuytgheven bij hem te selven sterfhuyse ghehadt ende ghenomen ditte an Geeraert 
 VAN DEN BRAEMBUSSCHE sijnen broeder bij competente aude sijn selfs ende Pieter 
 VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Jans als cousijn ende deelvoocht ghecreert over Elisabeth 
 VAN DEN BRAEMBUSSCHE  alle drij kinderen ende hoirs totte drij staecken van viere 
 van den voornoemden Sacharias VAN DEN BRAEMBUSSCHE haer vader gheprocreert 
 in sijn 1ste huwelijck bij Cathelijne SCHOONHOOGHE ende den voorseyden Pieter VAN 
 DEN BRAEMBUSSCHE fs. Jan als cousijn ende deelvoocht ghecreert over Petronelle  
 ende Elisabeth VAN DEN BRAEMBUSSCHE fa. Sacharias voornoemt ghewonnen bij  
 Janneken VAN OOTEGHEM wdwe ende hauderighe bleven gheassisteert met  Frans  
 DHANENS haeren jeghenwordighen man  . . .  
 Ontfanck ghetrocken vuytten staet ende inventaris in baeten ende commeren ghemeene 
 tusschen de hauderigghe ende soverledens hoors half ende half 
 Een behuysde hofstede bij den overledenen ghebruyckt gheweest dies den gront de voor 
 seyde soverledene hoirs int gheheele competeert metten last van bijleve van Janneken 
 VAN OOTEGHEM die gherecht is een 4de deel inde huysijnghen ende cattheylen mitsgaders 
 de vier kinderen vuyt sijnen hoofde ghelijck vierde maeckende deen helft ende dander helft 
 competeert de voornoemde drij kinderen van den 1ste bedde vuytten hoofde ende als hoir van 
 Cathelijne SCHOONHOOGHE haerlieder moeder belast int gheheele met 2 p. gr. tsiaers 
 den pennijnck 16e in twee items ende jeghenwordich in pachte hebbende bij den rendant 
 sonder pacht somme ghecontracteert hebbende meye 1681 . . .  . . .  
 . . .   . . .   . . .  desen 19de Jan. 1683 
 
SVG  Jan LOONTGENS fs. Lievens, overl. Nevele wijck vierboomstraete den 22ste meye 1682 
 (328)  He.: Janneken DE PESTELE fa. Joos  
 402 K.: Lieven, Pieter, Joozijntien, Janneken, Lievijntien ende Jan LOONTGENS 
 82v V.P.: Hubrecht KESTELOOT ende V.M.: Bauduyn DE PESTELE 
  Gronden van van erfven commende van soverledens vader ende nu vervallen op Lieven  
 LOONTGENS fs. Jans als audsten hoir feodael metten last van shauderigghen bijleve   
  In de prochie van Nevele een leen ghehauden onder den leene te ritgaevere consisterende in zes 
 partijen van lande groot tsaemen vijf bunderen en half. . . Maurus CAKAERT causa uxoris . . . 
  In de prochie van Poussele een behuysde hofstede groot een half ghemet  . . . 
  Item een ghemet lants noort de strate oost Joos TANT zuyt de beke loopende van Loo ten hulle 
  naer Nevele west den heere van Huysse . . .  . . . 
  Een partije landts ghenaempt maerschalcx stede groot 264 roen zuyt Jan LUCK causa uxoris 
  Item dhelft van een stuck lants daervan d'ander helft competeert Hubrecht KESTELOOT causa  
  uxoris onverscheeden ende onverdeelt ghenaempt den voorenbulck in de prochie van Nevele 
 groot int gheheel drij ghemeten oost de biebuyckstrate zuyt Philip VERNIER . . .  . . . 
  Tanneken LOONTGENS hauderigghe gheweest ende nu overleden huysvrauwe van Joos  
   VAN HECKE desen desen 14de april 1685  
 
SVG Maeyken D'HARTE fa. Pieters, overl. Meyghem op den 1ste oct. 1680 
 Wdwe in (1ste x) van: Petrus VAN DEN BULCKE 
402 K.(1ste ): Joosintken ende Petronelleken VAN DEN BULCKE 
325v V.M.: Marten D'HARTE oom 
 Hr.: Pieter DE SMEDT fs. Jans  
 Men staet schuldich aen Thomas VAN LOO over reste van huyshuere ende landpacht 
 tot ende met kersavont 1684 tot 30 p. gr. dan alsoo het woonhuys an desen hauder was 
 competerende mette catheylen van boomen ende dooren haeghe daerop staende is het 
 selve bij den voornomden VAN LOO anveert in afcortijnghe van de pachten tot ende 
 met kersavont 1685 soo dat de bovenschreven somme maer en blijft tot 13 p. 10 sch. gr. 
 Men is schuldich an Marten ende Pieter DE SMET kinderen van desen hauder ende bij 
 hem in 1ste huwelijck gheprocreert met Franchoise DE VREESE  11de juny 1686 
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SVG  Gheeraert VAN QUATEM fs. Pieters overl. Ste Martens Leerne 1ste meye 1682 
  wdwnr in (1ste x) van Cathelijne BECKAERT fa. Pieter 
402 K.(1ste x): Pieter, Joos, Jan, Martijne, Louys VAN QUATEM 
 68  V.P.: Adriaen VAN QUATEM, oom ende  
  V.M.: Gheert DE GRUYTERE in huwelijck met Lievijne VAN QUATEM fa. Gheeraert (1ste x) 
   He.(2de x): Magdalene DE BIL fa. Joos in huwelijck met Pieter VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
 K.(2de x): Tanneken ende Jinneken VAN QUATEM  
  Gronden van erfven commende van desen overledenen 
  Het 5de paert van een behuysde hofstede in de prochie van Ste Martens Leerne ligghende  
  ghemeen ende onverdeelt met dhoors van Pieter VAN QUATEM groot int gheheele 480 roen 
 aboeterende daeranne oost ende noort het strobbestraetken suyt oost d'hoors Joos VAN DER 
 VENNET suyt west d'hoors Lieven FIERS  
  Noch het 5de paert van een partije lants neffens de hofstede groot 300 roen aboeterende daeranne 
 oost dese hofstede suyt d'hoors Lieven FIERS west d'hoors Gillis VAN DE VELDE noort de 
 wdwe ende hoors Joos DE PESTELE  
  Noch het 5de paert van een partije lant ghenaempt de becke ligghende noch ghemeene ende 
  onverdeelt als vooren groot 644 roeden  . . .  . . .  16de july 1682 
 
SVG Sacharyas VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Gheeraert,  
(329) overl. Ste Martens Leerdene up den 21ste maerte 1681 
 Wdwnr in (1ste x) van Catharine SCHOONHOOGHE  
402 K.(1ste x): Jan ende Gheeraert bij ghetijdeghe haude hun self ende Elysabette VAN DEN 
 91     BRAEMBUSSCHE 
 V.P.: Pieter VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Jans, Geerts sone voornoemt als cosijn germain 
 He.(2de x): Janneken VAN OOTEGHEM fa. Antonijs,  
 K.(2de x): Pietronelle VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
 Frans DHAENENS alsnu in huwelijck met de hauderigghe is staende voocht ghecreert over  
 Pietronelle VAN DEN BRAEMBUSSCHE kindt van den 2de bedde. 
 Gronden van heerven commende van desen overledenen vuytten hoofde van sijnen vader ende 
 ghedevolveert ende verstorven up sijne weesen mits dat dese hauderigghe sal behauden haer 
 recht van naer bijleve costuume gheduerende haer leven lanck  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Ste Martens Leerdene groot 300 roeden 
 aboeterende daeranne suyt oost den heer van Marykercke west de wdwe ende hoors van Jan 
 VAN DEN BRAEMBUSSCHE noort de straete  
 Dese hofstede is belast met twee distincte besette losrenten de eene spreckende in proffijte van 
 de wdwe ende hoors van Pieter VAN DEN BRAEMBUSSCHE beloopende in capitaels ter 
 somme 16 p. gr. ende eene van 16 p. gr. capitaels losbaer den pennijnck 16e sprekende tot 
 proffijte van Joannes VAN DEN BRAEMBUSSCHE  
 Wort hier in baete ghebrocht over de wettelijcke venditie ghehauden bij Burchmeester ende  
 Schepenen van Nevele van daten den 16de april 1681 de somme van 17 p. 1 sch. 4 gr. . . . 
 Comt noch in bate over den lantprijs aenveert bij Jan VAN DEN BRAEMBUSSCHE up den 
 prijs ende estimatie daervan ghemaeckt bij Pieter BOGAERT ende Lieven BECKAERT te 
 weten labeur drycht ende saet vette ende navette seeuwen ende saeygraen verwas van haute 
 ende hebben alle het selve weerdich bevonden ter somme van 3 p. 12 sch. 10 gr. 
 Eerst betaelt aen Jan VAN DEN BERGHE par reste van het Frans logement ende 100  
 busschen ghecocht bij Sacharias VAN DEN BRAEMBUSSCHE in de venditie van Adriaen  
 DOBBELAERE tsaemen de somme van 2 p. 1 sch. 4 gr. par quitantie in daten den 20ste 
 7bre 1682. Item betaelt aen Frans DAENENS over de ommestellijnghen van de prochie van 
 Ste Martens Lederne van date den 2de 9bre 1681 tot laste van de jaere 1680 de somme van 
 3 p. 12 sch. 10 gr. par quitantie van date den 29ste 9bre 1682 . . .  . . . 
 Betaelt aen Maurus SCHOONHOOGHE over gheleent ghelt aen Sacharias VAN DEN 
 BRAEMBUSSCHE 10 sch. 4 gr. . . .  . . .  . . . 
 Men staet schuldich aen Lieven DE MUYTERE in huwelijck met de wdwe van Pieter 
 MAENHAUT over reste van meerschpacht ende labeur ter somme van 4 p. gr. . . . 
 Blijckt dat den commer  de baete te boven gaet 15 p. 17 sch. 4 gr. . . . 19de jan. 1683 
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SVG Janneken BOOM fa. Gheeraert ende Joosijntien LOONTGENS 
(330) overl. Nevele op den wijck van veldeken den 11de dec. 1682 
 Wdwe van Pieter SUCCAET fs. Lieven 
402 K.: Gheeraert ende Lievijne SUCCAET nu bij ghetijdighe oude hun selfs, beneffens Joannes, 
94v       Joseph, Tanneken ende Marie Franchoyse SUCCAET noch minderjaerigh 
 V.P.: Jacques VERMEERE ende V.M.: Lieven BOOM    
 Gronden van eerfven toecommende dese hoors bij successie van hunnen vader 
 Op den wijck veldeken in Nevele een behuysde hofstede daer dese overledene eerfachtich 
 vuyt ghestorven is abouterende oost Bauduyn CAKAERT suyt Mauris CAKAERT met 
 consorten west de strate noort dhoors Jacques LOONTGENS groot 300 roeden 
 Item het deurgaende 8ste deel van  noch een behuysde hofstede in Nevele danof dander  
 seven deelen competeren ande wdwe van Jacques DE KEYSERE mette broeders ende 
 suster van doverledene abouterende oost de strate suyt de bijlocque van Ghendt west de 
 voornoemde wdwe groot int gheheele een ghemet compt over een 8ste deel 37 roeden 
 Item de drij deelen van viere van een stuck lant danof het ander 4de competeert an Frans 
 DANEELS abouterende oost de voorgaende partije suyt Bauduyn PRAET noort de strate 
 groot int gheheele 144 roen comt over de 3 deelen tot 109 roen  
 Item in de prochie van Lootenhulle een partije lant ghenaempt het bunder oost Mr. Frans 
 VAN OVERWAELE suyt Pieter VAN COMPOSTELLE west Jan ROELS noort de 
 Malsemstraete groot 825 roeden . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe Joosijntien LOONTKENS lest wdwe van Jacques DE 
 KEYSERE ende tevooren van Gheeraert BOOM  . . . . . . 19de jan. 1683 
 
SVG Maeyken VERBIEST fa. Andryes, overl. Ste Maria Leerdene up den . . jan. 1681  
(331) Hr.: Francois DANENS fs. Pieters 
402 K.: Joos, Jan, Pietronelle ende Lievijne DANENS 
100 V.M.: Jan NESSCHE in huwelijck met Adriaeneken VERBIEST oom causa uxoris 
  Stelde hem seker ende borghe den voornoemden Jan NESSCHE  9de febr. 1683 
 
SVG Joosijne VAN WONTERGHEM fa. Guilliaeme, overl. Zeveren op den 25ste 8bre 1682 
(332) Hr.: Pieter VAN DOORNE fs. Gheeraert 
402 K.: Pieter ende Gheeraert VAN DOORNE 
102 V.M.: Andries VAN WONTERGHEM, oom 
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Het 8ste deel van ontrent 1000 roeden zaylant gheleghen in Vynckt ligghende onverscheen 
 ende onverdeelt met haer ooms ende moeyen abouterende daeranne oost ende zuyt de  
 wdwe ende hoors van Frans VAN WONTERGHEM west de pouckacker dreve noort  
 A. ALLEGAMBE de Basingien ende een 8ste deel in een partijken zaeylant groot 230 roen 
 waervan de wederdeelen competeren als vooren abouterende daeranne oost dhoors Andries 
 DE CLERCQ zuyt Jor Joos PAUWELS west dhoors van Davidt VAN ISEGHEM noort 
 de straete dus hier 230 roeden . . .  . . .  . . . 16de febr. 1683 
 
SVG  Cornelis DE SMET fs. Cornelis overl. Sinte Marie Leerne den 28ste juny 1682 
(333)  He.: Joorijntien VLERICK fa. Jans 
402  K.: Cornelis, Pieter, Charelken, Gillis DE SCHUYTERE ghetrauwt met Janneken DE SMET  
106        ende Joozijntien DE SMET  
  V.P.: Jan DE SMET fs. Cornelis oom  
 Deel van hofstede ende gronden van erfven den overledenen toebehoort hebbende bij successie 
 van zijnen vader ende moedere 
  In de prochie van Ste Marie Leerne 127 roen van zeker hofstede met 26 roen van het aerdeken 
  ligghende voor de hofstede over de straete jeghens de leye palende daeranne noortwest Gillis  
 DHAENENS mette reste van de hofstede ende aerdeken noort oost mijn heer LAMOTTE zuyt 
 oost Adriaen DE VREESE ende zuytwest de leye . . . 
 Aen Pieter DE SMET fs. Cornelis ten tijde hij is commen te trauwen 6 p. 7 sch. 8 gr. . . . 
 Wettelijcke venditie gehauden op den 8ste july 1682 . . .    2de maerte 1683 
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SVG Martijntjen VAN VLAENDEREN fa. Martens, overl. Meyghem op den . . Jan. 1683 
(334) Wdwe in (1ste x) van: Lieven DE KEY (SVG ghepasseert den 13de Xbre 1679) 
402 K.(1ste x): Joannes DE KEY  
108 V.M.: Marten VAN VLAENDEREN, grootvader 
 Hr.(2de x): Joos TANT fs. Laureyns  
 K.(2de x): Laureyns TANT = 2 jr. 
 Wettelijcke venditie gehauden op den 3de febr. 1683   2de maerte 1683 
 
SVG Gillis VAN HOVE fs. Gillis, overl. Hansbeke op den 18de dec. 1682 
(335) Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntgen SCHAMP (SVG ghepasseert den 13de dec. 1672) 
402 K.(1ste x): Bauduyn, Janneken, Adriaeneken ende Joosijntgen VAN HOVE 
110v     alle vier noch minderjaerighe weesen  
 He.(2de x): Marie LIEVENS fa. Joos  
 K.(2de x): Joanna Livijne VAN HOVE  
 V.M.: Jacques LIEVENS haeren broeder ende V.P.: Lieven VAN OOTEGHEM  
 Een hofstedeken ghecommen van de sijde van Joosijntgen SCHAMP sijne 1ste huysvrauwe 
 die toebehooren voor drij vierden aen de vier kinderen van 1ste bedde  9de maerte 1683 
 
SVG  Janneken DE BAETS fs. Mateus , overl. Nevele op den wijck oosche den 30ste jan. 1683 
(336)  Hr.: Guillame VAN RENTERGHEM fs. Jans  
 402 K.: Jan, Gheeraert ende Sanneken Marie ende Janneken VAN RENTERGHEM 
 114 V.M.: Jan DE BAETS, oom  
  Gronden van erfven commende van dese overledene moederlijcke sijde 
  Dheelft van een stick lant in Meerender ghenaempt het groot crijsstick te weten den weescant 
  waervan dander heelft compyteert Gheeraert WYLLEMS ter causen sijnder huysvrauwe 
  aboeterende daeraenne oost de wederheelft suyt ende noort dhoors Jacques MAENAUT west  
  Jan VAN WASSENNOVE groot over dese heelft 287 roeden 
  Item noch de twee deelen van een partije lant ghelegen in Meerendre ghenaempt den  
 byesdonck waer van dander derde compyteert Baudewijn DE MEYERE aboeterende daer 
 aenne oost de wdwe ende hoors Christiaen VAN DER VENNET suyt Guillaeme WEEGGE  
 west de cruyscalene groot over dese twee deelen tot 518 roen. Item noch een partijken in de 
 voornoemde prochie ghenaempt het kleyn krijchstyck aboeterende daer aenne oost . . .  
 suyt dhoors Mateuys DE BAETS weest dhoors Jacques MANAUT groot 180 tot  roen  
 Den hauder heeft staende sijn houwelijck verkocht van sijne erfgronden gheleghen in de 
 prochie van Hansbecke  . . .  . . .   16de maerte 1683 
 
 Compareerde in persoone Frans SLOCK fs. Christoffels als voocht van Franchois Gheeraert 
(337) ende Jan SLOCK fii Christoffels, Christoffels sone, gheprocreert bij Janneken VAN  
402 WONTERGHEM ter eender ende Lieven WIJCKHUUS als in huwelijck met Elisabeth 
118 SLOCK fa. Christoffels d'aude voorseyt ende hem over deselve sijn huusvrauwe sterck 
 maeckende ter andere, te kennen ghevende dat tusschen hemlieden voorals noch ghemeene 
 ende onverdeelt sijn de naerschreven gronden van erfven  ghesaemdelick ghevolght ende 
 te cavel ghevallen jeghens haerlieder mede hoors int sterfhuys van Tanneken HELAUT  
 haerlieder moeder schoonmoeder ende grootmoeder was, overleden huysvrauwe van Jan 
 VAN DE KERCKHOVE ende te vooren wdwe van den voornoemden Christoffel SLOCK 
 d'aude onder het handteekcen in daeten 22ste november 1662 . . . . . . 
 Cavel A is ten deele ghevallen aen de drij weesen van Christoffel SLOCK fs. Christoffel 
 Een partije landt gheleghen in Vinderhaute abouterende noort oost ende west de wdwe ende 
 hoirs Joos EECKMAN groot 400 roen ende een ander partije gheleghen aen den langhen dam 
 west den selven dam noort dhoors van Pauwels ROGGHEMAN oost cotten groot  200 roen 
 Item dhelft wanof dander helft cavel B van 633 roen landts gheleghen in Mariakercke anden 
 meulene abouterende daeranne oost sheeren straete west den meersch ende noort west cavel 
 B met het wederdeel groot dese helft 317 ½ roeden . . . . . .  
 Cavel B is ghelot aen Lieven VAN WIJCKHUYS causa uxoris . . .  
 Een partije landt in Vinderhaute ghenaemt de boomgaerdekens  . . . 13de april 1683 
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SVG Ghelijntken VAN DAMME, overl. Deurle op den 15de febr. 1682  
(338) fa. Arent gheprocreert bij Joosijntken DE PAPE 
402 Hr.: Jan LESSENS  
119v K.: Jan LESSENS bij competente audde van beth dan 25 jr, Joosijntken = 21 jr,  
       Livijne = 18 jr ende Petronelle LESSENS = 15 jr 
 V.M.: Jan DE PAPE fs. Passchier, cosijn  
 Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde 
 D'heelft van eene behuysde hofstede gheleghen in Ste Martens Laethem in de nederstraete 
 oost Mattheus VAN DER HEGGHEN west Frans BRAL suyt de selve strate groot int 
 gheheele een ghemet 
 Gronden van erfven staende haerlieder huwelijck gheconquesteert 
 De wederhelft van de hofstede groot int gheheele een ghemet ende een ghemet landt in 
 Deurle noord dhoirs Jor Jeronimus DE MESMAECKER oost Olivier DE BAETS west Pieter 
 DE BAETS. Item een hofstede in de pontstrate groot 400 roeden west de voornoemde straete 
 Ontrent 100 roeden landts gheleghen in Machelen . . . . . .  6de july 1683  
 
SVG  Guilliame IDE, overl. Nevele den 18de febr. 1683, chirurgijn 
(339) fs. Zeghers ende Jacquemijntjen VAN RENTERGHEM 
  He.: Jenne LE DUCQ fa. Jooris  
402  K.: Jacobus, Frans ende Guilliame IDE alle drije minderjaerigh 
123  V.P.: Joos IDE oom 
  Deelen van huysen ende erfven tsaemen ghecompeteert in Nevele ghecommen van sijn vader 
  Het rechte deurgaende 10de deel van een behuysde erfve ghestaen op de meulenaerstrate oost 
 de selve strate suyt het kerckhof west den Baron van Nevele, verder noch bij versterfte van 
 Marie IDE sijne halve sustere het 5de inde 2de helft van een ghelijck 10de deel van tvoorseyde  
 huys ende erfve ende bij den doot van Jan IDE sijnen halfven broedere het 4de in de 2de helft 
 van tgone hem in tselve huys was competerende  . . . . . . 6de july 1683 
 
SVG Jan VAN NEVELE fs. Lucas, overl. Nevele op den wijck van oossche op den 7de juny 1683 
(340) Wdwnr in (1ste x) van: Livijne COCQUYT 
402 K.(1ste x): Lucas VAN NEVELE 
127v V.P.: Gheeraert VAN NEVELE fs. Lucas voornompt 
 He.(2de x): Anna SERWEYTENS 
 K.(2de x): Jacques, Gheeraert, Jan, Pieter, Janneken ende Tanneken VAN NEVELE 
 Gronden van erfven in 1ste huwelijck gheconquesteert  
 Een partijken mersch gheleghen in Nevele ghenaempt de langhe mersch abouterende noort 
 ende oost Joe HAUWEGHEMS zuyt de calene west Olivier VAN RENTERGHEM groot 
 ontrent een ghemet dus hier 300 roeden  . . .  . . .  
 Gronden van erfven ghecomme uyt den hoofde van sijnen vader 
 Een partije landts gheleghen in Merendre ghenaempt de nieuwe mersch oost den . . . 
 zuyt Jonas ende Pieter DE MEYERE west Guilliaeme MAENHAUT noort den leybaerm 
 van den Brughsche vaert ende ghelt eenen schel. gr. tsiaers cheynsrente groot 511 roeden 
 Item een partije landts ghenaempt de schelbrouck oost de weesen van Matheeus VAN 
 WASSENHOVE zuyt de selve west dhoors Pieter DE WULF ende noort sheeren strate 
 gelt cleene pennijnckrente groot 326 roeden  . . . Item noch dhelft van een mersch  
 in Merendre ligghende ghemeene ende onverdeelt met Jan LAMME abouterende oost de 
 caelene zuyt den procureur COLMAN west ende noort Cornelis DE VALCKE ende Jan 
 VAN VYNCKT groot over dhelft 211 roen  . . .  . . .  
 Noch gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck met dese hauderigghe 
 De drij deelen van een behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Nevele waervan 
 het ander vierde deel competeert an Luycas VAN NEVELE vuyt causen sijne moeder 
 Lievijne COCQUYT groot int gheheele ontrent een ghemet abouterende daeranne zuyt oost 
 de straete loopende van Landeghem naer Nevele zuyt west tclooster van de Augustijnen 
 binnen Ghendt noort west de oossche straete groot 225 roeden . . . 20ste july 1683 
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SVG Guilliame DE KEYSERE fs. Lauwereyns,  
(341) overl. Nevele op den wijck van oosche op den 1ste 8bre 1683 
402 He.: Janneken STEYAERT fa. Arnaut 
135 K.: Jan DE KEYSERE = 3 jr. 
 V.P.: Lauwereyns DE KEYSERE oom  . . .   29ste febr. 1684 
 Compareerde in persoone Pieter DE VREESE fs. Pieter woonachtich in Nevele welcken 
 comparant hem verclaerde te constitueren als seker ende borghe over Joos DE VREESE in 
 huwelijck met Janneken STEYAERT wdwe van Guille DE KEYSER  10de 7bre 1686 
 
SVG  Jan LIJBAERT fs. Pieters , overl. Ste Martens Lederne op den 13de febr. 1684 
(342)  wdwnr in (1ste x) van: Marie VAN TENTE fa. Lievens  
402  K.(1ste x): Liefken, Daneelken ende Elysabetken LIJBAERT 
139v He.(2de x): Lievijne MEGANCK sonder kinderen  
  V.M.: Lieven VAN TENTE ende V.P. Daneel LIJBAERT fs. Pieters 
  Venditie ghehouden op den 21ste febr. 1684  . . .  . . . 
 Mits de becommerthede van desen sterfhuyse heeft Daeneel LIJBAERT verclaert te 
 abandoneren ende renonchieren  soo hij doet bij desen . . .  11de april 1684 
 
SVG  Marcus BRAET fs. Pieters gewoondt hebbende in Nevele, brouwer 
(343)  overl. Ghendt den 14de jan. 1684, aldaer ghevlucht door de troubelen ende voor hem 
  overleden in Ghendt den 1ste oct. 1678 zijne huysvrauwe Petronelle VAN HENDE sonder 
 thaeren sterfhuyse SVG gemaeckt is. (Er is wel een SVG gemaakt: zie Bundel 424) 
402 K.: Francoys, Isabelle Marie ende Livijne BRAET bij competente aude hun selfs, Pieter  
157       GOETHALS in huwelijck met Joosijntjen BRAETende Jenne BRAET noch minderjaerigh 
  Deelvoocht: Jan DE SCHRIJVER bij weth vercooren 
  Oock tot de ses staecken van achte van den voornoemden Marcus BRAET haerlieden vader 
 daervan de resterende 2 staecken van achte ghepresenteert worden bij Pieter BRAET ende de 
 vier kinderen van Christiaen BEGHIJN gheprocreert bij Cathelijne BRAET als trecht van 
 successie bij ghifte vercreghen hebben van den voornoemden Marcus BRAET haerlieder  
 grootvader materneel als voocht over de vier kinderen Jan BEGHIJN. Marcus BRAET ende
 Cathelijne BRAET kinderen uyt zijn 1ste huwelijck met Clara VAN NIEUWENHUYSE 
  Contract van huwelijck ghemaeckt den 8ste sept. 1643 zonder dat besproken is hoe naer hunne 
  aflijvicheyt de goederen moeten verdeelt worden . . .   
 Het sterfhuys moet verdeelt worden inghevolghe de costuyme van Cortrijck 
  In Nevele een behuysde hofstede met schuere ende brauwerije ende andere edificien daeroppe 
  In Meyghem een partijken meersch achter dhofstede van tgoet ter kersse . . . . . . 
  In Severen een partije saeylandt  groot 250 roeden  
  In Loo ten hulle een behuydsde hofstede met een stucxken lant groot 404 roeden . . . 
  In Aelter een hofstede met wat landt groot met noch een stuck landts een bunder . . .  
  In Poessele een huys ende erfve ghenoemt de populieren groot 50 roeden . . . 
  In Thielt buyten een partijken landt groot 36 roeden cortrijcx . . . 
  In Cortijck 1700 landts gecommen bij afwinninghe  . . . . . . 10de july 1684 
 
SVG  Maeyken DE MEYERE fa. Pieters overl. in Landeghem wijck vierheckenen den . . july 1683  
(344)  wdwe (1ste x) van Pieter HAUTEKEET 
402  K.(1ste x):  Martijnken HAUTEKEET 
179v V.M.: Pauwels HAUTEKEET, alven broeder van Martijnken HAUTEKEET 
 Hr.(2de x): Baudewijn VAN RENTERGHEM fs. Jans 
  Dese overledene heeft ghecompiteert een behuyst hofstedeken groot 100 roeden gheleghen in  
  Landeghem up den wijck van vierhecken ende is vercocht aen Anthone PLASMAN fs Pieter 
  Men staet schuldich aen de weesen van Tanneken KOCKUYT in huwelick verweckt bij desen 
  hauder over haren moederlicken SVG ter somme van 26 p. 11 sch. 5 gr.  
 Item aen de weesen van Margriete BOGAERT in huwelick verweckt bij desen hauder  
 blijckende bij den inventaris tharen sterfhuyse ghemaeckt ter somme van 26 p. 16 sch. 4 gr. 
 6 dnrs  . . .       11de july 1684 
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(345) Purgierijnghe ende redres van den SVG ten sterfhuyse van Jan DE WULF fs. Philips alhier 
402 ghepasseert den 26ste febr. 1676 bij Loys VAN WONTERGHEM thuwelick hebbende Isabelle  
184 VAN HOONACKERE die wdwe was van den voornomden Jan DE WULF ter presentie van  
 Mr. Frans DE WULF advocaet van den raede in Vlaenderen als oom ende voocht paternel  
 van de achterghelaeten weesen bij den voornoemden Jan DE WULF. 
  Gronden van erfven ghecommen van den overledene zijde ende op hem verstorven bij den 
 overlijden van Herman VAN DER VENNET ende Tanneken DE RIJCKE sijne grootvader 
 ende grootmoeder maternel dewelcke dese weesen oock waeren toebehoorende metten last 
 van shauderigghen bijleve  
  Dhelft van drij meerschelkens in Dronghen ghemeene gheweest met Mr. Frans DE WULF  
 der weesen oom tsaemen vercocht voor de somme van 17 p. gr.  . . . 
 Een huys ende erfve is vercocht aen Charles NIEUWLANT voor de somme van 150 p. gr. 
 
SVG  Tanneken MEGANCK fa. Lievens, overl. Nevele wijck oosche den 24ste oct. 1683 
(346)  Hr.: Francoys HERPELS fs. Francoys ende Janneken DE VREESE (leeft nog) 
402 K.: Janneken, Marie end Passchijnken HERPELS 
186v  V.M.: Lieven MEGANCK grootvader   
 Er zijn bij desen overledenen geen gronden van erfven achtergelaeten  18de july 1684 
 
(347) SVG Joe Joosijne BRAET fa. Marcus overl. Ste Marie Leerne 15de febr. 1684 
402   Hr.: Pieter GOETHALS fs. Pieter, mulder 
189v K.: Frans, Isabelle, Marie ende Janneken 
 V.M.: Frans BRAET fs. Marcus 
 Hofstede, landen, bosch ende besette rente commende van shauders sijde 
 Een behuysde hofstede in Dronghene op den wijck van baerelvelde abouterende suyt oost 
 Jan YDE ofte dhoors van Lieven DE SMEDT noort oost het naervolghende suyt west de  
 strate ende noort west dhoors Marten YDE groot 200 roeden. Een partije lant suyt west  
 de voornoemde hofstede noort west Pieter VAN ASPEREN, noort oost den voetwegh 
 groot 600 roen ende een partijken bosch oost suyt ende west dhoors Jan VERPLAETSEN 
 noort het clooster van Dronghene groot 272 roeden. Item d'hilft van 400 roeden lant 
 ligghende ghemeene met Jan VAN DE WALLE causa uxoris suyt west Pieter VAN DE 
 PUTTE met sijn hofstede noort west de heerwegh van Ghendt naer Nevele noort oost 
 de kercke van Dronghene ende suyt oost d'hoors van Pieter LOCQUET groot 200 roeden 
 Item d'hilft van een half ghemet lants ghemeene als vooren ghenaempt het warandeken 
 oost den heere van Haelewijnackere west d'abdije van Dronghene suyt de strate 
 Item dhilft van 425 roeden lants in Landeghem ghemeene met dhoors van Roelant  
 COPPENS abouterende suyt ende oost de straete west dhoors Herman DE WULF groot  
 over dhilft 212 ½  roeden 
 Een deel van een partije lant in Peteghem bij Deynse neffens den springhdriesch groot 800 
 roen oost Guilliame VAN AUTRIVE suyt ende west de strate noort dhoors PUMBEKE 
 Een partije meersch in Deynse buyten in den oostmeersch teghenover den haert van  
 Astene ghemeene met dhoors van Jan DE PRATER groot voor dit sterfhuys 100 roeden 
 Item competeert dit sterfhuys het 3de deurgaende van een oliewintmeulen staende ten 
 titel van cheyns op de veste der stede van Deynse wanof d'ander twee deelen van drije 
 competeren aen Anthone VAN DER MEERE ende Jan VAN DER MEULEN  
 Gronden van erfven gecommen van de sijde van d'overledene 
 Binnen de stede van Deynse een hofstede bestaen met een huys ende twee schueren 
 abouterende oost het straetjen loopende naer de bleeckerije suyt Frans DE SCHIETERE 
 In Haelter bij de sterre een behuysde hofstede met een stucxken saeylant abouterende 
 oost Roelant RUTTE suyt de straete west Lieven VAN PARIJS ende noch een partije 
 lant ligghende noortwaerts van het voorgaende tsaemen groot ontrent een bunder 
 In Meyghem een partije meersch ghenaemt den cackaert ligghende achter d'hofstede 
 van het goet ter kersse oost ende noort het voorgaende goet groot een ghemet 
 In Lootenhulle een bosch abouterende noort oost Joe Marie BRAET met het wederdeel 
 van den selven bosch groot voor dit deel 800 roeden . . . . . . 17de oct. 1684 
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SVG  Jacques DE SMET fs. Pieters, overl. Meyghem 26ste febr. 1684 
(348)  He.: Adriaenken COEN fa. Lievens 
402  K.: Jan ende Jacquemijnken DE SMET onbejaerde weesen 
199  V.P.: Pieter DE SMET fs. Jans grootvader   
 Als staende vooghde ghecreert de hauderigghe bij consente ende authorisatie van Godefroit 
 GHEVAERT haeren jeghenwoordighen man . . . . . .   lesten 8bre 1684 
 
SVG  Joosijnken DE GHIJNT fa. Pieters, overl. St Jan Lederne den 25ste jan. 1683 
(349)  Hr.: Joos VAN PARIJS fs. Gheraert  
402  K.: Pieter, Janneken ende Joosijntken VAN PARIJS drij achterghelaeten weesen ende 
201v        Elisabeth VAN PARIJS haer selfs 
  V.M.: Gheraert VAN BEVERSLUYS in huwelick met Jacquemijne DE GHIJNT  
            soverledenen suster 
 Gronden van erfven commende van dese overledene die met haere doot ghedevolveert 
 ende verstorven sijn op hare kinderen met bijleve van den hauder naer costuume 
 Een behuyst ende beschuert hofstedeken in Ste Jans Leerdene bij dezen hauder bewont 
 aboeterende daeranne suyt oost de kercke van Ste Jans Lederne west de wdwe ende hoors 
 Philips GOETHALS noort den herwegh groot in erfven 25 roen belast met twee capoenen 
 tsiaers cheynsrente ende het 6de capoens tsiaers aenden heere BIJESELIJNCKE 
 Gronden van erfven binnen houwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half  
 Een partije saylant in Ste Jans Leerdene groot in erfven 500 roen oost den baron van Nevele 
 noort Adriaen DE VREESE west dhoors Jan VAN OOTEGHEM suyt Pieter DUSAER  
 In dese partije is beplant 100 roeden met fruytboomen in cheynspachte ghegheven aen Joos 
 PAPPENS voor de somme van 1 p. 3 sch. gr. tsiaers 
 Item het 4de paert van een behuyst ende beschuert hofstedeken bij coope van de wdwe ende 
 hoors van Gheraert DE GHIJNT waervan dander drij delen competeren Adriaen FACK met  
 consorten gheleghen in Ste Jans Leerdene groot int gheheele 75 roeden aboeterende suyt 
 oost de kercke van Ste Jans Lerdene west dit sterfhuys noort de herre wech. 
 Staende het huwelijck met dese overledene heeft den hauder verkocht een partije saeylant 
 van sijne erfgronden aen dhoors van dheer Adriaen DAMERE gheleghen in Nevele in de 
 bosstraete voor de somme van 25 p. gr. vlaems ende noch een partijken saeylant aen Frans 
 VAN RENTERGHEM gheleghen in Vosselaere voor de somme van 11 p. gr. vlaems 
 makende tsamen ter somme van 36 p gr. vlaems welcke somme moet totter helft aen den 
 hauder gherembourseert ende goet ghedaen worden . . .  14de 9bre 1684  
 
SVG  Jan DE COCK fs. Pieters woonachtich gheweest in Poessele 
 overl. Ghendt den 13de febr. 1684, daer hij tot het doen van sijne affairens gereyst was 
  He.: Cathelijne CHRISTIAENS fa. Laureyns  
  K.: Pieter ende Janneken DE COCK noch minderjaerigh 
  V.P.: Pieter DE SCHRIJVER  
  Gronden van erfven conquest ten desen sterfhuyse ende oversulcx ghedeelich nemaer 
 s'weesen deel belast met s'hauderigghen recht van bijleve naer costuume  
 Dhelft van een hofstede in Poessele abouterende oost het wederdeel groot 133 roeden 
  Item een deel van een meerselken groot 35 roeden 
  Item 400 roeden lant wesende den westcant van een meerdere partije  
  Een bunder lants ligghende in twee partijen commende bij coope van Jan DE COCK fs. 
  Jans abouterende aen een partije oost ende suyt de voorschreven hofstede ende meerselken 
 west Sr. Abraham VAN LAEREBEKE west de strate ende ande andere oost Joos DE  
 SCHRIJVER suyt de strate west de kercke van Poessele  . . .   22ste nov. 1684 
 
SVG Andriesijne VIJDTS fa. Daneels, overl. Poessele op den 21ste meye 1684   
 Hr.: Gheeraert INGHELS  
 K.: Geeraert BAETSLEER ghetraut met Adriaene INGHELS ende Daneel INGHELS 
       die noch minderjaerigh is 
 V.M.: Jan DE SCHRIJVER mits de absentie van Jan QUICKEBORNE 22ste nov. 1684 
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SVG  Janneken CLAEYS fa. Joorijs overl. Vosselaere op den . .  april 1684 
(350) wdwe van Laureyns SPEECKAERT,  
 K.: Lauwerijnken SPEECKAERT ende Joos FIERS in huwelick met Joosijne SPEECKAERT 
402 V.P.: Lieven SPEECKAERT fs. Jans over de weesen van wijlen Joorijnken SPEECKAERT 
206v            in huwelick gheprocreert bij Pieter DE WEERT  
  Gronden van erfven bij de overledene achterghelaten 
  Een behuysde hofstede in Vosselaere daer dese overledene erfachtich yut ghestorfven is daer 
 ment noemt tenden den westhoeck oost dhoors Jan DE JONCKHEERE suyt dese hoorije west 
 den pensionaris PENNEMAN noort dhoors van Lowijs DE MOOR groot 200 roeden  
  Een partije saeylant ghenaempt den callans bulck suyt ende west dhoors Jan CLAEYS noort 
  Gillis KACQUAERT groot 650 roeden. Dese partije van lande is belast met eene besette 
 losrente van 40 p. gr. tsiaers capitaels losbaer den penninck 16e in proffijte van Joe Joosijne 
 VAN HECKE. Item een partije ghenaempt de bieskens oost den heerewech leedende naer 
 Nevele groot 75 roeden. Item noch een partijken saeylant gheleghen in de Vosselaere noort 
 Joannes VAN DER BRUGGHEN oost den prelaet van Drongene west dhoors van Joos 
 COPPENS groot 177 roeden  . . .  . . .  . . .  
 Men staet schuldigh aen Joos FIERS hoor  ten desen sterfhuyse over het capitael van een 
 crooserende obligatie van 16 p. gr. losbaer den pennijnck 16e vallende ende verschijnende 
 in elck jaer den  26ste july  
 Aen Lauwerijnken SPEECKAERT over sijn vaderlijcke SVG ghemaeckt den 26ste jan. 1677 
 staet men schuldich 4 p. 9 sch. 1 gr. 4 dnrs      28ste nov. 1684 
 
SVG Niclaeys POLLET, overl. Meyghem op den 21ste oct. 1684  
(351)  wdwnr (1ste x) van Laureyntien ROOBIER 
 K.(1ste x): Elisabeth ende Lieven POLLET  
402 V.P.: Frans VAN DOORNE fs. Gheeraert in huwelick ghehadt Pietronelle POLLET fa.  
210          Niclaeys bij Laureyntien ROOBIER welcke Pietronelle POLLETheeft achterghelaeten 
          een onbejaerde weese met naeme Saerken VAN DOORNE , alsoock Laureyns DE VOS 
          fs. wijlent Jans verweckt bij Betjen POLLET,een Betgen POLLET zou al 7 jaer  
          vuytlandts ghetrocken zijn naer oostindien 
  V.P.: Niclaeys DE VOS fs. Anthone  
  He.2de x): Janneken DE VOS fa. Anthone   
 K.(2de x): Cathelijne, Marie, Joosijne, Claeysijne ende Joannes POLLET 
 He.(3de x): Janneken DE BO fa. Joos  
  K.(3de x): Vijntjen, Janneken ende Alexander POLLET 
   Gronden van erfven bij den overledenen in sijn 1ste huwelick gheconquesteert waervan de 
 rechte helft is ghedevolveert op de weesen van 1ste bedde ende dander helft op de weesen soo 
 van den eersten tweeden als van 3de bedde met bijleve van de hauderigghe naer costuyme 
  Een behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Meyghem met een cleen bulcxken 
 landt op de oostzijde groot 207 roen oost mijn heere van Huysse zuyt ende noort dhoors van 
 dheer Pieter VAN HECKE west de straete 
  Een stuck landts ghenaempt het polderken gheleghen in de voornoemde prochie oost Mhr 
 GRENIERS causa uxoris groot 456 roen zuyt de naervolghende partije west ende noort 
 dhoors dheer Pieter VAN HECKE 
 Item noch een partije landt in Meyghem daerment noemt de wildoncken groot 351 roeden  
 oost mijn heer GRENIERS causa uxoris zuyt Arnaut AUDOOR west den H. Gheest van 
 Meyghem noort de voorgaende partije ende noch een partije lant ghenaempt het lanck 
 ghemet groot 285 roeden zuyt Arnaut AUDOOR west mijn  heer GRENIERS noort Mhr  
 Jan Baptist DELAFAILLE   
  Gronden van erfven staende het tweede huwelick gheconquesteert 
  Het 3de deel in het 6de van een behuyst hofstedeken gheleghen in Meerendre waervan het 5de  
 paert oock is competerende ande weesen van den 2de bedde groot int gheheele 112 roeden,  
 compt hier over het 3de part int voorschreven 6de tot 6 roeden 
  De kinderen van den derde bedde renunchieren het vaderlick sterfhuys . . . 5de dec. 1684 
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SVG  Janneken VAN RENTERGHEM fa. Jans overl. Landeghem den 2de april 1684 
(352)  Hr.: Gheeraert DE LOOSE fs. Gheeraert  
402  K.: Gheeraert, Jan ende Joosijnken DE LOOSE  
215v  V.M.: Pieter VAN RENTERGHEM oom  
  Gronden van erfven commende van de overledene 
  Dheelft van een partijken meersch gheleghen in Loo ten hulle groot int gheheele 64 roeden 
 aboeterende daeranne noort oost Lieven VAN DAMME suyt Jor Cornelis SANDERLINCK 
 west N. BRANTEGHEM groot over dese heelft tot 32 roeden 
  Item dheelft van een partijken bosch groot int gheheele 200 roeden aboeterende daeranne 
 oost den advocaet PEYN suyt ende noort Servas DE CLERCK west dhoors Marcus BRAET 
 compt over dese heelft tot 100 roeden 
  Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert 
  Dheelft van 64 roeden meersch gheleghen in Loo ten hulle waervan dander heelft competeert 
  dese weesen ende dheelft van 200 roen bosch waervan dander heelft competeert dese weesen 
  Een huys ende schuere met 16 roeden eerfele gheleghen in Landeghem bij de kercke  
 jeghenwoordich bij desen hauder bewoont  . . .  . . .    
  Desen hauder heeft verkocht van sijne gronden gheleghen in Dronghen aen Marten DE  
 LOOSE te weten dheelft van een behuysde hofstede . . .  . . . 7de dec. 1684 
 
SVG  Pierijnken BUYSSENS fa. Joos overl. Nevele up den 5de febr. 1685  
  wdwe (1ste x) Gheeraert VERSTRAETEN 
402   K.(1ste x): Joos, Gillis, Andries, Pieter ende Marie VERSTRAETEN 
292 V.P.: Pieter SLOCK fs. Pieters, oom in huwelijck met Lievijntjen VERSTRAETEN 
  V.M.: Carel DHAVELOOSE  
 wdwe (2de x) van Pieter VAN LAECKE 
  K.(2de x): Petronelle VAN LAECKE   
  V.P.: Lieven SLOCK fs. Gheeraert ter causen dat sijne moeder Philipijntken VAN LAECKE 
  de suster was van den voornomden Pieter VAN LAECKE  
  Gronden van erfven ghecommen van de overledene Pierijnken BUYSSENS  
  Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck veldeken op den suytcant dannof  
 den noortcant competeert de wdwe ende hoirs van Joos BUYSSENS de jonghe  
  Noch dhelft van een partije zaelandt ghenaempt den loofbulck groot over dese helft 251roen 
  . . .  (Deze SVG zit ook in het  bundel 428)    17de july 1685 
 
SVG Lievijne BEKAERT fa. Pieters bij Elisabeth VAN BELLE 
 overl. Ste Martens Lederne op den 12de Xbre 1684 
 Hr.: Jan VAN DE STEENE fs. Louys 
402 K.: Adriaen, Janneken ende Marie ghetrout met Pieter DE WAEGHENAERE fs. Laureyns 
314v V.M.: Lieven BEKAERT fs. Pieters 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half 
 Een partijken saylant gheleghen in Ste Martens Lederne groot 172 roeden oost dhoors 
 Adriaen D'HAEMERE suyt den meulenwegh west Joos LIJBAERT  
 Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde belast met bijlevinghe 
 Het vierde part ende deel van een partije landt onverscheeden ende onverdeelt gheleghen 
 in Nasarette groot ontrent 400 roen commende vuyten hoofde van soverledens vader ende 
 moedere abouterende oost ende suyt dhoors van Pieter DE MEYERE suyt DE BOCKE  
 noort d'hoors van Roelandt DE SNOUCK belast met even rente den prelaet van Ste Pieters 
 Item het 4de paert ende deel van eene behuysde hofstede onverscheeden ende onverdeelt 
 met schuere ende stallijnghen boomen dooren haeghen daer opstaende commende vuyten 
 hoofde van Elisabeth VAN BELLE soverledens moedere  abouterende oost Mevrouwe van 
 Mariakercke ende d'hoors van Gheeraert VAN OVERACKERE suyt Jacques LIJBAERT 
 ende Coenradis HUYGHE ende Pieter LIJBAERT west d'hoors van den voorseyden 
 OVERACKERE groot in erfven 727 roeden belast met twee haelsters cooren t'sjaiaers 
 aen den heere VAN GAMPELAERE ende eene rente van 2 p. gr. t'siaers in proffijte van de 
 wdwe ende hoors van Mre. Charles VAN ALSTEYN  . . . desen 5de maerte 1686 
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SVG  Joosijntien DE POORTER fa. Marijn , overl. Nevele wijck Veldeken den 26ste oct. 1684 
(354)  Hr.: Gillis VAN POUCKE fs. Anthone  
402  K.: Anthone oudtsten sone, Jan ende Janneken VAN POUCQUE  
222v V.M.: Jan DE POORTER 
  Er sijn gheene gronden van erfven noch van d'eene noch van d'ander sijde  16de jan. 1685 
 
SVG  Laureyns SCHATTEMAN fs. Jan  overl. Meyghem  op den 17de dec. 1684  
(357)  He.: Paesschijnken VAN OOTTEGHEM fa. Joos  
402  K.: Laureyns SCHATTEMAN alsnoch onderjaeriche weese ende Joozijntien 
233        SCHATTEMAN oock fa. Laureyns thuwelick hebbende Bartholomeus DE VREESE  
 V.P.: Loys SCHATTEMAN fs. Laureyns bij huwelijcke sijns selfs 
   De wdwe van Jacobus SCHATTEMAN met naeme Marie VAN PETEGHEM fa. Jans  
  jeghenwordich begort met kinde, alle viere kinderen van den overledenen  
 V.M.: Joos DHONT, cousijn 
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen  
  Het deurgaende 5de deel in een behuysde hofstede in Meyghem ghenaempt den klepele danof 
  dander vier deelen competeren ande wdwe ende hoors van Anthone VAN HOUCKE groot 
  int gheheele tot 630 roeden compt over het 5de deel tot 66 roeden ?  . . . 28ste jan. 1685 
 
SVG  Bauduyntien WILLEMS fa. Pieters , overl. Lootenhulle den 27ste marty 1684 
(361)  Hr.: Joos DE LOOF fs. Joos  
402  K.: Joos, Joosijntien en de Tanneken DE LOOF, minderjaerighe kinderen 
256 V.M.: Jan SUTTERMAN  
 Er sijn gheene gronden van erfven noch van d'eene noch van d'ander sijde  
  Een huyseken bij den hauder bewoont daer d'overledene is ghestorfven, staende ten titel van  
 cheynse op een erfve die competeert den armen van Lootenhulle . . . 
  De commeren excederen de baete ende bijdien abandoneren ende renunchieren desen staet 
  van goede in proffijte van den hauder die niet vlieden en can  . . . 13de febr. 1685 
 
SVG  Gillis DE MEYERE fs. Jans overl. Nevele op den 9de aug. 1684 
(363)  He.: Janneken VAN DE STEENE fa. Loys  
402 K.: Jan DE MEYERE bij huwelijck sijn selfs ende Andries DE MEYERE als vader ende  
260       voocht van Andries DE MEYERE sijnen sone gheprocreert bij Pietronelle DE MEYERE 
       fa. Gillis midtsgaders an Joos DE MEYERE fs. Gillis bij ghetijdighe aude sijn selfs  
   Een besette losrente van 2 p. gr. tsiaers den penninck 16e tot laste van Joos DE MEYERE  
 ende beset op een deel van een behuysde hofstede in Landeghem in den heirenthoeck 
         desen 20ste febr. 1685 
SVG  Martijntien DE GRUYTERE fa. Marijns, overl. Zeveren op den 27ste nov. 1684 
(366)  Hr.: Guilliaeme DE SCHUYMERE fs. Philips  
 402 K.: Joozijntjen DE SCHUYMERE  
 268v V.M.: Pieter DE GRUYTERE fs. Philips 
  Er zijn gheene gronden van erfven achterghelaeten . . . . . . desen 27ste febr. 1685 
           
SVG  Andries VAN PARIJS fs. Rijcquaert, overl. Lootenhulle op den 3de maerte 1685 
(369)  wdwnr in (1ste x) van Lievijne VAN DOORNE fa. Adriaen 
402 K.(1ste x): Rijcquaert ende Joosijntjen VAN PARIJS  
275 He.: Cathelijne STROBBE fa. Joos  
  K.(2de x): Roelant ende Lievijntjen VAN PARIJS . . .  . . . 
  V.M.: Geert STROBBE fs. Joos tot Poucke    
 Dese weesen competeren 100 roen onder hofstede ende landt ghecommen van soverledens 
 sijde gheleghen in Lootenhulle ghemeene met Jan VAN PARIJS soverledens broeder ende 
 in pachte ghebruyckt bij Cornelis VAN PARIJS belast met shauderigghens bijleve naer 
 costuyme   . . .   . . .   . . . 
 De baete sijn beter dan den commer soo compt voor elck kindt tot de somme van 
 29 sch. gr. 5 dnrs . . .   . . .  desen 17de april 1685 
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SVG  Maurus VAN PARIJS fs. Laurentius, overl. Vosselaere . . . niet gegeven. .  ende sijne tweede 
(377)  huysvrauwe Margriete VAN DER HAEGHEN fa. Denijs overl. Vosselaere den 3de febr. 1685 
  wdwnr in (1ste x) van: Margriete VAN DE VEEGAETE   
402  K.(1ste x): Lieven VAN PARIJS  
294  K.(2de x): Laureyns, Willemijntjen ende Jan ende Lievijne VAN PARIJS noch onderjaerigh  
  V.P.: Jan VAN PARIJS fs. Jans ende V.M.: Loys DHERTOGHE fs. Denijs 
  Er sijn gheene gronden van erfven achterghelaeten bij dese leste overledene 
  Gronden van erfven ghecommen van Maurus VAN PARIJS ende bijdien deelsaem tusschen 
 dese hoors naer graet heriditaire 
  Een partije zaeylandt gheleghen in een meerder partije ghenaempt den lootterman in de prochie 
 van Vosselaere an den zuyt cant, zuyt den pensionaris PENNEMAN oost den culleman bosch 
 west de hautstraete noort den voornoemden PENNEMAN met het wederdeel groot 311 roeden 
  Een partijken landt ghenaempt het hijstemanneken gheleghen in Vosselaere abouterende daer 
 anne oost Bauduyn DE RIJCKE met consorten zuyt den pensionaris PENNEMAN west de  
 hoors Cornelis LOONTJENS noort Pieter DE BAETS groot 207 roen. . . den 23ste july 1685 
 In de marge: Overghebrocht bij Jan VAN PARIJS fs. Jans als rechtsweer ende deelvoocht  
 paternel ende Loys DHERTOGHE fs. Denijs bij Willemijntjen BOGAERT, ghetraut gheweest 
 in haer 1ste huwelijck bij Arent? VERHAEGHEN, deelvoocht maternel . . . 24ste july 1685 
 
SVG  Martijnken VOLCKAERT fa. Gillis overl. Ste Martens Lederne op den 16de meye 1685 
(378)  Hr.: Jan VAN BRAEMBUSSCHE fs. Sacharias  
 402 K.: Saerken ende Magdaleenken VAN BRAEMBUSSCHE  
 295 V.M.: Guilliame VOLCKAERT fs. Gillis ende 
  V.P.: Gheeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Sacharias  
  Dhelft van een behuysde hofstede met dhelft van een ghemet landt daermede gaende gheleghen 
  in Ste Jans Lederne ghecommen vuyt den hoofde van Gillis VOLCKAERT fs. Jans in huwelijck 
  ghehadt hebbende Saerken DE POORTERE overledene vader ende moedere groot ontrent een 
  ghemet ligghende ghemeene met Guilliaeme VOLCKAERT soverledene broeder competerende 
 ende dhelft van de selve hofstede met de landen daermede gaende abouterende noort oost 
   LAFAILLE suyt hun selfs lant ontrent 100 roeden ligghende ghemeene ende onverscheen met 
  Jan NEYTE ter causen sijnder huysvrauwe west den selven NEYTE met het wederdeel van 
 deselve hofstede noort west de brouckstraete, de voorseyde hofstede is belast met een rente  
 van 16 p. gr. capitael crooserende den penninck 16e in proffijte van Gillis DAMERIJCKX  
 ende cleene heerlijcke rente ende recht van bijleve  . . . desen 25ste sept. 1685 
 
SVG  Jan DE BIL fs. Jans overl. Dronghen . .  meye 1671  
(379)  He.: Lievijne VAN HOOREBEKE fa. Pieters   
402  K.: Marie DE BIL onbejaert 
298v  V.P.: Pieter BRAEMBUS in de plaetse van Marten DE BIL fs. Martens saligher memorie 
  V.M.: Gillis VAN HOOREBEKE  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen gheleghen in  
  Lootenhulle waerinne de weese is competernede een 10de deel 
  Een hofstede met vier partijen van lande het vijverken ende dreefken daermede gaende 
 groot tsaemen vier ghemeten suyt dhoirs Jan PLAETSAERT west dhoirs van Guillaume 
 BOLLAERT noort de straete loopende van Loo naer Hansbeke. Een partije landts int  
 cauterken noort dhoirs van Gheeraert STANDAERT oost het haerinck straetken suyt  
 dese vercooperigghe ende dhoirs Jan PLAETSAERT west het dreefken groot ontrent  
 een alf bunder.   . . .  . . .    desen 2de oct. 1685 
 
 SVG Catheline VAN OVERBECKE fa. Gheeraert, overl. Landeghem den 25ste maerte 1685  
  Hr.: Joos VAN DE WALLE fs. Jans   
402 K.: Joos ende Pieter VAN DE WALLE, Charles VAN DE WALLE bij huwelijck sijn selfs 
308 V.M.: Luycas VAN OVERBEKE oom   
   Den commer excedeert de baete ende begheerende aldaer geene baeten te heffen ende  
 commer te ghelden  . . .  . . .  desen 8ste jan. 1686 
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SVG  Gheeraert DE GRUYTERE fs. Philips, overl. Ste Martens Lederne op den 21ste dec. 1684 
(381)  He.: Lievincken VAN QUATEM fa. Gheeraerts  
402  K.: Philip ende Magdaleencken DE GRUYTERE  
302v  V.P.: Pieter DE GRUYTERE fs. Philips  
  De hauderigghe brijnght in baete het 6de paert van een 5de paert van een obligatie van 96 p. gr. 
   capitael crooserende den pennijnck 16e spekende tot laste van de prochie Bost verschenen  
  den 9de nov. 1682 comt over tvoorseyde 6de paert de somme van 3 p. 4 sch. gr.   . . . 
 Het 6de paert ende deel van een 5de paert van een obligatie van 20 p. gr. capitael crooserende 
 den penninck 16e spreckende tot laste van de wdwe ende hoors van Balthasar DE RIJCKE 
 verschenen den 20ste maerte 1681 comt over het sesde paert de somme van 13 sch. 4 gr. 
  Het 6de paert van een 5de paert ende deel van alle de catheylen van huysijnghen schueren ende 
  boomen staende op een hofstede in Ste Martens Lederne ligghende ghemeene ende onverscheen 
  alsnu in pachte ghebruyckt bij Pieter VAN DE STEENE . . . desen 4de dec. 1685 
  Compareerde voor den officier Pieter VERBAUWEN in persoone Pieter DE GRUYTERE 
  fs. Philips den welcken heeft verclaert hem seker ende borghe te stellen over den SVG van de  
  weese van Geert DE GRUYTERE verstorfven van hemlieden vader onder belofte ende op het 
  verbant als naer rechte. Aldus ghedaen ende ghepasseert ter manijnghe van den voornoemden 
  officier loco Ampman kennisse ende overstaene van Mattheus DHONT Burghmeester, Gillis 
  BROOM, Joannes DHAYERE, Adriaen TANT, Joos VAN HECKE en Pieter LOONTGENS 
  Schepenen van de dese lande den 31ste jan. 1702 toorconde als greffier ODEVAERE 
  
SVG  Frans ROGIERS overl. Nevele daerment noemt veldeken op den 3de maerte 1682 
(382)  He.: Janneken WENNE (= WINNE?)  
402  K.: Marten, Pieter, Joosijntej, Maeyken, Betten, Janneken, Tanneken ende 
305       Jacquemijntjen ROGIERS 
  V.P.: Marten ROGIERS oom ende V.M.: Lieven WENNE  
 Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde  
  Dheelft danof dander heelft toecimpt den deelvoocht van ontrent een ghemet lants gheleghen 
 tot Hansbeke bij den damput oost de wdwe Pieter DE SCHEPPER suyt de straete noort dhoirs 
 van Mar .?.  VAN HOVE 
  Ander gronden van erfven gheconquesteert staende huwelijck  
  Een behuysde hofstede daer den overledenen erfachtich vuyt ghestorfven is 
  Een stuck lants ghenaemt het stecken oost dit sterfhuys suyt dhoors Jan SERWEYTENS west  
  dit sterfhuys noort dhoors Pieter VAN DAELE groot 175 roeden . . . 18de dec. 1685 
 (Deze SVG is ook te vinden in het bundel 427) 
 
SVG Lievijne DE PESTEL fa. Niclaeys ende Janneken DE SMEDT  
 overl. Poessele op den 11de nov. 1685  
 Hr.: Pieter VERDONCKT fs. Joos 
 K.: Joosijntgen ende Janneken VERDONCKT twee minderjaerighe dochterkens 
 V.M.: Niclaeys DE PESTELE der weesen grootvader  
 Deel van erfgronden de overledene toeghecommen bij vercavelijnghe ghebeurt ten sterfhuyse 
 van Janneken DE SMEDT haere moeder 
 In Dronghene in den wijck van keuse het deurgaende 7de deel van dhelft van de partije lants 
 groot int gheheele 400 roen waervan den helft onverscheen competeert aen Pieter DE SMEDT 
 ende de ses deelen van seven van dander helft aende broeders ende susters van doverledene 
 abouterende daeranne oost de keusestraete suyt west ende noort wijlent Jor Jacques NORMAN 
 heere van Oxcelaere dus hier in grootte ontrent 29 roeden 
 Item in Leerne het 7de deel van dhilft van 244 roen meersch ghenaempt de vette weede palende 
 daeranne oost dhoors Joos DHANENS suyt de leye west den heere baron van Nevele ende 
 noort Joos DE RAET dus hier ontrent 17 roeden 
 Gront de overledene toegecommen van Gillis DE SMEDT fs. Cornelis haeren oom 
 In Leerne inden maeyghem hoeck het 7de deel van eenvierendeel lants in een meerder partije 
 ghenaempt den keysers bulck  . . .  . . . desen 23ste jan. 1686 
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SVG  Denijs VAN RENTERGHEM fs. Carels, overl. Meyghem op den  . . .  1681 
(389)  He.: Marie DE GRAEVE fa. Dierickx ende nu in huwelijck met Passchier DE PESTELE 
402  Ghassisteert met Pieter ROELANDT in huwelijck met Joozijntien VAN RENTERGHEM  
302  fa. Carel in 2de huwelijck met Catherine BACKLEI ende bij dien oom ende deelvoocht  
 paterneel van halfve bedde over Guillaeme ende Mauritius VAN RENTERGHEM beede 
 onderjaerigh ende met dese hauderigghe gheprocreert  
  Gronden van erfven staende het huwelijck met dese hauderigghe vercreghen 
  Een behuyst hofstedeken in Meyghem bij dese hauderigghe bewoont abouterende daeranne 
  oost dhoors Gillis ZUTTERMAN fs. Joos ende consorten groot 59 roeden 
  Een drijbecxken landt in een meerder partije voor het hofstedeken groot 103 roeden 
  Een drijhoecxken landt oost de voorgaende partije zuyt mijn heere VAN MEERLEBEKE 
 commende west met een hoecxken ter straete noort Pieter COEN ende de wdwe ende hoirs 
 van Laureyns SCHATTEMAN groot 153 roeden . . . . . . 14de meye 1686 
 
SVG  Joosijncken TIERENTEYN fa. Pieters overl. Ste Jans Lederne op den  . . .  1686 
(392)  Hr.: Pieter DE CROOCK fs. Reyniers  
402  K.: Marijken ende Anneken DE CROOCK minderjaerighe weesen  
330  V.M.: Jan SAMIJN halfven broeder van dese overledene   
  Jan SAMIJN hadde als deelvoocht Pieter ROELANTS (= Amman)  
  Een huys staende op cheyns grondt competerende mijn heere VAN HEECKELOO  
  gheleghen in Ste Jans Lederne daer den hauder op woont . . . desen 12de july 1686 
 
SVG tusschen Jan ende Cornelia DE CREMMERE, jonghman ende jonghe dochter die tsamen 
(393) hebben huys ghehauden den tijt van een jaer tsedert den 24ste april 1685 naer het overlijden 
428 van hunne moedere saligher Memorie ende nu den voornoemden Jan DE CREMMERE bij 
 huwelijcke sijns selfs bedeghen soo hebben Pieter VAN ZUYT ende Jan DE SNOUCK als 
 vooghden gheradich gevonden de mobilaire baete te doen prijsen te wetene vette labeur set 
 ende overschieten verwas van slachaute ende drooch haut binnen den hove bevonden, midts 
 gaders alle de huyscattheylen lijnen ende wullenghe . . . desen 30ste july 1686 
 
SVG  Pierijntjen VAN DOORNE fa. Jans, overl. Poussele op den 11de meye 1686 
  Hr.: Gillis VAN HOECKE fs. Anthone 
  K.: Pieter ende Laureyns VAN HOECKE allebei noch minderjaerigh 
  Gronden van erfven ghecompeteert hebbende d'overledene. Een partije saeylant in Poessele 
 oost de wdwe van Lieven MORTIER noort Lieven VAN DOORNE groot 589 roeden 
  Een partije lant in Lootenhulle groot 941 roeden   
  Een behuysde hofstede met de partije saeylant groot 564 roen . . .  desen 9de oct. 1686 
 
SVG  Jan VERMEERSCH fs. Jans gheprocreert bij Joosijntken LIJBAERT  
  overl. Ghendt op den 20ste april 1695. Wort ghemaeckt bij Lieven FACK vader ende voocht 
 van Lievijne FACK ende Petronelle VERMEERSCH wdwe van Philips DE BOS hoors van 
 soverleden broeder ende hoor van vollen bedde  
  Supplierende verthoont reverentelijck Lieven FACK officier van desen lande als vader ende 
 voocht van Livijne FACK gheprocreert bij Elisabeth VAN DER MEERSCH, dat de selve  
 sijne weese als hoir tot eenen 2de staeck ten sterfhuys van Jan VAN DER MEERSCH haeren 
 oom materneel competeert d'een heelft van de cleederen lijnen ende wullen mitsgaders 
 contante pennijnghen bij hem achterghelaeten ende berustende ten huyse van den heere  
 canonick DE SMEDT in Ghendt alwaer hij ghewoont ende overleden is danof den anderen 
 2de staeck ghepresenteert wort bij Pieternelle VAN DER MEERSCH wdwe van Philip 
 DE BOS s'overledene sustere ende moeye van suppliants weese .  . . desen 17de meye 1695 
 
SVG ten vaguen sterfhuyse van Roelant COPPENS overl. Severen op den  . . . 1686 
 ghemaeckt bij dheer Jan Baptiste ODEVAERE greffier van Nevele als curateur  par acte van 
 den 23ste april 1688 staende op de requeste daerop aen hemlieden ghepresenteert . . . . . . 
 Gronden in Vosselaere en Landeghem  . . .  . . .  . . .  
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SVG  Pieter DUSAER fs. Amandus, wagenmaker, overl. Ste Maria Lederne den 23ste maerte 1687 
(402) wdwnr in (1ste x) van Janneken DE WULF fa. Pieters 
402 K.(1ste x): Andries, Petronelle, Marie ende Janneken DUSAER 
373  V.P.: Marten DUSAER fs. Amandis oom  
 He.(2de x): Elisabeth VAN DEN BRAEMBUSSCHE fa. Jans  
  K.(2de x): Lievijntjen DUSAER 
  Gronden van erfven ghecommen van de zijde van den overledenen   
  Dhelft van een behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Ste Maria Lederne groot 
 in erfven 400 roeden metten lande daermede gaende abouterende daeranne oost Saerel  
 VOLCKAERT zuyt Laureyns DE BOCK west de wdwe ende hoors Lieven VAN DE 
 WALLE noort den heirwegh van Deynse 
  Gronden van erfven te weten dhelft van een behuysde hofstede gheleghen in Nevele dannof 
 dander helft competeert de vier weesen van 1ste bedde vuytten hoofde van hunne moeder  
 oost de straete loopende van de plaetse naer de nieuwe steenen brugghe zuyt Joos YDE  
 de jonghe west de casteelmote ende noort Joos YDE daude. . .  29ste july 1687   
 
SVG  Gillis KINDT overl. Zeveren in de maent van ougste 1687 
   He.: Willemijnken HEYNDRICK fa. Gheeraert  
  K.: Joosijntken KINDT 
  V.P.: Adriaen GHIJS thuwelijck hebbende Joosijne KINDT s'overledene suster 
  De hauderigghe competeert een behuyst hofstedeken groot in erfven 200 roeden ghestaen  
 ende gheleghen in Zeveren haer verstorven door den overlijden van haeren vader ende 
 moeder, belast met 12 sch. gr. t'siaers den pennijnck 16e in proffijcte van de wdwe Lieven 
 CLAUWAERT. 
 Is over de weduwe als zeker ende borghe bedeghen Dominicus INGHELS fs. Daneels tot 
 Zeveren alhier present . . . . . .     7de oct. 1687 
 
SVG  Tanneken FROIDURE fa. Guilliame, overl. Nevele wijck Veldeken den 27ste jan. 1689 
(416)   Hr.: Daneel MORTIER fs. Gheerolf  
  K.: Jan, Gerardijne, Joosijne, Cathelijne, Tanneken, Marie ende Isabelle MORTIER noch  
       minderjaeriche weesen 
  V.M.: Marten FROIDURE  
  Dit sterfhuys competeert het 8ste deel deurgaende van een erfvelicken cheynsch groot 100  
 roeden sijnde een behuyst hofstedeken gheleghen in de prochie van Poucque wat noortwaerts 
 van de plaetse, abouterende oost ende noort den heere Baron van Poucques west de straete 
 ende belast anden selven heere met twee cappoenen tsiaers onlosselijck, welcke 8ste deel 
 d'overledene was toecomende bij successie van haere moeder 
   Een behuyst hofstedeken in Nevele met een stucxken lant ten oosten Mauris CAKAERT  
 suyt de wdwe Jan DE BLIECK, west de straete noort den selven CAKAERT met een 
 dreefken welck hofstedeken ende lant is gecocht binnen huwelijck . . . 15de febr. 1689  
 
SVG  Jan DE BAETS fs. Pieter, overl. Hansbeke 20 sept. 1688 
  He.: Elisabeth VAN RENTERGHEM fa. Guilliame 
402  K.: Janneken DE BAETS in huwelijck met Carel DE MEYERE fs. Martens 
446          en Pieter, Jan, Joos, Joosijne en Margaretha DE BAETS 
  V.P.: Geeraert DE BAETS fs. Pieter oom    12 july 1689 
 
SVG  Pieter MORTIER fs. Pieter overl. Nevele 22ste april 1689 
 Wdwnr in (1ste x) van Anne VAN DER DONCKT 
 K.(1ste x): Arnold ende Laureyns MORTIER 
402 Wdwnr in (2de x) van Livijne VAN QUECKEBORNE  
450 K.(2de x): Pieter ende Marie MORTIER  
 He.(3de x): Tanneken VAN LOOCKE fa. Joos  
 K.(3de x): Lieven, Jacobus, Guiillaeme ende Susanne MORTIER 
 V.P.: Arent MORTIER fs. Pieter, audsten broeder   18 oct. 1689 
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SVG  Adriaen DHERTOGHE fs. Guilliaeme overl. Meyghem op den 12de 7bre 1686 
(397)  wdwnr in (1ste x) van Joozijntjen DE MEYERE fa. Gillis (SVG 7de oct. 1681) 
  K.(1ste x): Guilliaeme, Jan, Joos, Adriaen, Joozijntjen, Janneken, Pietronelle ende Willemijntjen  
 402 He.(2de x): Pietronelle ZUTTERMAN fa. Bauduyn  
 355 K.: de hauderigghe is naer alle apparentie bevrucht van kinde 
  V.P.: Pieter VERBAUWEN fs. Roelants zone van Vyntjen DHERTOGHE oock fa. Guilliaeme 
  V.M.: Joos VAN VYNCKT oom  
   Gronden van erfven gheconquesteert in sijn 1ste huwelijck 
  Een partije zaeylandt gheleghen binnen de prochie van Dronghene ghenaempt den pronckaert  
 commende bij coope van Jan SCHAUBROUCK ende Christoffel COPPENS oost de wdwe  
 Lucas SCHAMP noort de moerstraete groot 450 roen ende een partijken zaeylant in Dronghene 
 in den noorthautschen teirlijnck ghenaempt den  Langhendam abouterende noort oost Jan  
 COPPENS ende Jan BOONE ende den advocaet DHONT met een seker dreefken, zuyt den  
 heere van Meerlebeke noort de moersteraete groot 332 roeden 
  Gronden van erfven gheconquesteert met dese hauderigghe  
  Het oosteynde van een woonhuys tot den stijl recht op de kave met het zuyt eynde van de  
 schuere tot den halfven van den dersvloer met 147 roeden erfve scheedende van achter het  
 huys dweers dore op den voornoemden stijl ende vandaer door de schuer tot eenen doorne  
 staende tegen de straete mette cattheylen ende boomen doornhaeghe gheleghen in Nevele 
 daerment noempt oossche abouterende oost Niclaeys DE COSTERE zuyt de straete west  
 dese weesen met het wederdeel. Dus voor den voornoemden erfgront 147 roeden 
  Dhelft van een partijken landt nu wesende lochtinck groot int gheheele 75 roeden paelende  
 noort west ande voorgaende hofstede dannof dander helft competeert ande voornoemde 
 weesen causa matris. Dus hier over dhelft 37 ½ roeden 
  Twee partijkens meersch gheleghen in Landeghem beneden de meulen, het eene groot 76  
 roeden ende het ander 36 roeden, abouterende aen het eerste . . . 26ste nov. 1686 
 
SVG  Jan DE MEYERE fs. Jans overl. Meyghem op den 24ste meye 1687 ende 
(402)  oock Pietronelle VAN VERDEGHEM fa. Pieters overl. Meyghem op den 9de juny 1687 
402  K.: Joannes = 4 jr ende Frans DE MEYERE = 8 maenden 
371  V.P.: Jan DE MEYERE d'aude vader van den overledenen  
  V.M.: Pieter VAN VERDEGHEM vader van de overledene 
  Men staet schuldich an Jan DE MEYERE fs. Martens over diensthuere 3 sch. 4 gr.  
          29ste july 1687 
 
SVG  Maeyken DE SUTTERE fa. Joos overl. Landeghem in den herrenthocq den 14de juny 1688 
(409)  wdwe in (1ste x) van Jooris MAES fs. Gheraert (SVG 10de oct. 1676) 
402  K.(1ste x): Joos MAES 
403  V.P.: Maximiliaen VAN RENTERGHEM oom, in huwelijck met Janneken MAES   
 Hr.(2de x): Paulus DE KEYSERE fs. Pauwels  
  K.(2de x): Tanneken DE KEYSERE  
  V.M.: Joos JOLIJT oom, in huwelijck met Lievijne DE SUTTERE   
  Gronden van erfven ghecommen van de overledene zijde waeranne de weesen soo van den 
 eersten als tweeden bedde toecompt elck de rechte heelft 
 Dhelft van 100 roeden lants gheleghen in de hofstede in Landeghem in den herrenthoeck 
 daer de overledene wt ghestorven is met een ovenbuer daerup staende groot over dhelft tot 
 50 roen daeranne aboeterende oost dhoors Joos SUTTERMAN suyt dhoors Jacques VAN 
 RENTERGHEM west ende noort de weese van den 1ste bedde  
  Noch dheelft van 150 roeden lants gheleghen als vooren ghenaempt het stedeken met een  
 houcxken op dander sijde van het dreefken  . . .  . . . 7de dec. 1688 
 
SVG  Pro deo Jan LEYSEELE fs. Lieven ende Marie VAN HOECKE, overl. Nevele 19 meye 1741 
  He.: Marie JANSSENS fa. Joannes ende Lievijne STROBBE 
  K.: Joannes Frans = 5 maenden eenigh kint 
  V.P.: Lieven LEYSEELE fs. Lievens voornoemt 
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SVG  Joosijntgen DE KEUCKELAERE fa. Lievens overl. Deurle op den 31ste dec. 1687 
(404)  Hr.: Baven HEERDTBRANDT fs. Lievens (HURTBRANT) 
402  K.: Marijn bet 12 jr. Adriaen = 24 jr, Charels = 26 jr wesende wat onnoossele, Anthone ende  
379v       Tanneken HEERTBRANDT als wesende bij ghetijdighe aude ende bij huwelicke staete 
  V.M.: Jan DHONDT sijnen swaegher in huwelijck met Petronelle DE KEUCKELAERE 
  Pieter DHAENENS fs. Pieters ghetraut met Tanneken HEERTBRANDT(HERTBRANDT)  
 . . .   . . .   . . .  desen 2de maerte 1688 
 
SVG  Pieter VAN VERDEGHEM fs. Joos overl. Meyghem op den 4de january 1688 
(405)  wdwnr in (1ste x) van Janneken TEMMERMANS  
402 K.(1ste x): Jan VAN LOO in huwelijck met Janneken VAN VERDEGHEM fa. Pieter ende  
382v       Jan DE MEYERE deelvoocht over Jan ende Frans DE MEYERE achterghelaeten  
     weesen van wijlent Pietronelle VAN VERDEGHEM ende Jan DE MEYERE  
     ende noch Janneken VAN VERDEGHEM 
 He.(2de x): Antonia VERHOOYEN fa. Frans  
  K.2de x): Cathelijne noch minderjaerigh ende Joos TANT fs. Joos in huwelijck met Marie  
    VAN VERDEGHEM 
 V.P.: Frans VAN VERDEGHEM oock fs. Joos     2de marty 1688 
 
SVG  Lowijse ROBIJT fa. Guilliame overl. Ste Jans Lederne op den 16de febr. 1688 
  Hr.: Daneel VERBAUWEN fs. Mauwerijs  
402  K.: Jacobus, Joannes ende Pietronelle VERBAUWEN  
388  V.M.: Gillis ROBIJT fs. Guillaume 
  Een besette losrente van 16 p. gr. capitael den penninck 16e beset op een behuysde hofstede in  
  de prochie van Ste Jans Lederne groot 250 roen suyt oost den herrewegh van Ghendt naer 
 Deynse west de wdwe ende hoors van Jan VAN HEESCH noort dhoors van Pieter SCHAMP 
 ende Lieven VAN TENTE, de selve hofstede competerende Anthone VAN SPEYBROUCK  
 ghetraut met de wdwe van Jacques VAN NIEUWESTADT  . . . 30ste maerte 1688 
 
SVG  Tanneken VAN HEYSTE fa. Daniels, overl. Meyghem 2 febr. 1688 
402  Hr.: Jacques BOGAERT fs. Joos 
390 K.: Joos, Pieterken, Jacques, Janneken ende Jacquemijntken BOGAERT  
 V.M.: Daniel VAN HEYSTE vader van de overledene   15 juny 1688 
 
SVG  Elisabeth VAN TENTE fa. Lievens overl. Meyghem op den 16de sept. 1689 
(428)  Hr.: Gillis DE CLERCK fs. Gillis  
402  K.: Pieter, Joannes, Frans ende Carel onderjaerighe weesen 
469  V.M.: Lieven VAN TENTE vader van de overledene 
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene  
  het 6de deel int 4de van een behuysde hofstede ghestaen binnen de prochie van Ste Jans  
  Lederne ghebruyckt bij den voornoemden Lieven VAN TENTE groot in erfven een half  
  ghemet daervan de ander vijf deelen competeren an sweesens ooms ende moeyen  
  Dese weesen competeert een ghelijck 6de int 4de van een partije landt ghenaempt de platte  
  gracht gheleghen in Ste Martens Leerne groot ontrent 200 roen . . . 31ste jan. 1690 
 
 (429) Op hedent desen 24ste meye 1688 bekenne ick Pieter DE VREESE fs. Lievens soo over sijn 
 selven als voocht over Anthone ende Marie DE VREESE sijne minderjaerighe broeder ende 
 suster mitsgaders Joos VAN TENTE in 2de huwelijck ghehadt  Janneken DE VREESE, 
 Jacques STANDAERT  fs. Jacques als vader ende voocht van Petronelle STANDAERT  
 gheprocreert bij Lievijne DE VREESE alle fa. Lievens  . . . . . . desen . . . 1688  
  Jan DE PAUW bekent ghecocht thebben eene behuysde hofstede . . . groot 400 roeden . . . 
  Item noch een partijken saylant ghenaemt de langhe eecken groot 200 roen . . . gheleghen in 
  de prochie van Landeghem. Item ende ten lesten noch een partijken saylant groot 100 roen 
  Al tselve jeghenwordich in pachte ghebruyckt bij Jan VAN RENTERGHEM . . .  
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SVG  Elisabeth VAN DE VELDE fa. Gillis ende Janneken CNUYT 
(424)  overl. Ste Martens Leerne op den 15de maerte 1684 
  Hr.: Guillaeme CORNELIS fs. Joos 
402  K.: Joos =11 jr ende Lievijntken = 6 jr.  
455  V.M.: Joos DE CNUYDT, oom   
  Hofstekene ende gronden van erfven daer de overledene erfachtich vuyt ghestorfven is 
  De west helft van een behuysde hofstede gheleghen in Ste Martens Leerne groot over dese  
  helft 222 roeden mette keucken kelder ende west caemer van den huyse scheedende thalfven  
  de caeve tsuyteynde vande schuere tot thalfven den dersvloers den steenput tverkenscot ende  
  boomen abouterende noort de straete ende oost Lievijne VAN DE VELDE moeye van  
  dese weesen dander helft competerende 
  Dese andere gronden van erfven sijn de moeder angedeelt van Jan VAN DE VELDE fs. Gillis 
  die nu ontrent de 14 jaeren onwetens is vertrocken . . . 
 In den noort west cant van een partije lants in Ste Martens Leerne groot 4 ghemeten en 3 roen 
  abouterende daeranne Lievijne VAN DE VELDE . . . . . .  15de nov. 1689 
 
SVG  Philips DE VISCH fs. Heyndrick in sijn leven Capitain Maior van Nevele 
(425)  overl. den 17de 7bre. 1688 ende oock  
  sijne huysvrauwe Elisabeth VAN DE MOERE fa. Anthone overl. den 2de juny 1689 
402  K.: Jacobus,Isabelle Catharina, Adriaene, Pietronelle, Janneken ende Florence DE VISCH,  
461        Jacobus ende Albertus DE VISCH bij ghetijdighe aude en huwelijcken staet hun selfs  
  V.P.: Jan VAN RAE, oom in huwelijck met Adriane DE LOOSE? halfve suster van den    
           overledenen 
  V.M.: Daneel DE SCHUYTERE ghecoren vuyt dese collegie 
  Dese hoors competeert een besette losrente van 3 p. gr. tsiaers den penninck 16e tot laste van 
  Gheraert VAN DEN KERCKHOVE beset op gronden gheleghen in Ursele groot 7 ghemeten 
  Andere ghemeene meubelaire baete dese hoors competerende dewelcke anveirt worden bij  
  Isabelle DE VISCH oudste dochter ten desen sterfhuyse  
 Tot Ghendt op den solder een koeffer met wat rogghe vijf slaeplaeckens ende 7 flawijnen  
   ghepresen tot 2 p. 6 sch. 10 gr.  . . .  . . .   20ste dec. 1689 
 
SVG  Pieter DE BAETS fs. Niclaeys bij Tanneken LOONTIENS 
(427)  overl. Nevele op den 1ste febr. 1688  
  He.: Janneken DE WULF fa. Joos  
402  K.: Petrus bij huwelijck sijn selfs, Jooron, Toemaes, Jan, Antoene, Anne Marie ende Joosijntien 
456  V.P.: Lieven VAN RENTERGHEM  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van desen overledenen 
  Eene behuysde hofstede in Nevele groot 115 roeden aboeterende suyt ende west de poucque  
  noort Pieter LOEYNKENS met sijnen leene noort oost dhoors van Philips DE MEYERE  
  suyt oost de meulenaers straete  
  Een partije saeylant gheleghen in Nevele bij de meulene groot 450 roeden . . . 
  Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
  Een partijken lant in Nevele wesende leen groot 150 roeden . . .  17de jan. 1690 
 
SVG  Janneken LOQUET fa. Jans overl. Ste Jans Lederne op den . . dec. 1689 
(429)  wdwe in (1ste x) van Pieter WIEME fs. Guilliaeme 
402  K.: Jan ende Marie bij ghetijdighe aude hun selfs, Pieter, Carel ende Adriaene noch onderjaerigh  
472 V.P.: Adriaen WIEME fs. Guilliaeme tot Merelbeke, oom 
  V.M.: Jan HUYGHE fs. Joos ende Marie LOQUET oock fa. Jans 
  He.: Jan LIJBAERT fs. Jans  
  K.: Geen kinderen bij dese overledene  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene  
  Een partije zaylant gheleghen in Ste Jans Lederne dannof dander helft competeert  an de weesen 
  Noch dhelft van een partije zaeylant ghenaempt het bijl gheleghen in Bachte . . . lesten jan. 1690 
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SVG  Cathelijne BAEYAERS fa. Cathelijne overl. Vosselaere op den 11de sept. 1687 
(414)  Hr. Guillaeme DE KEUCKELARE fs. Lievens  
402  K.: Pieter bij huwelijcke sijn selfs man, Joos DANENS ghetraut met Tanneken DE  
418         KEUCKELARE, Loowijs ende Joosijntjen DE KEUCKELARE  
  V.M.: Guillaeme DE MANYER in huwelijck met Joosijntjen BAEYAERS 
  Den commer excedeert de baete tot 7 p. gr. . . . . . .  1ste febr. 1689 
 
SVG  Marten VAN HECKE fs. Laurens bij Janneken VAN RENTERGHEM 
  overl. Vynckt in nov. 1689 
  He.: Christine MESTDAGH fa. Simoen ende oock wdwe van Marten VAN HULLE   
403  K.: Joos = 15 jr ende Joannes VAN HECKE = 12 jr 
 34 V.P.: Gillis SUTTERMAN fs. Gillis gheprocreert bij tvoornoemde Janneken VAN  
            RENTERGHEM 
  Gronden van erfven ghecommen van soverleden sijde  
 Een partijken saylant gheleghen in Vynckt ghenaemt den ginsbulck groot een half bunder  
 Een meirsch gheleghen in Lootenhulle suyt ende west de pouckebeke  
  Een partije saylant gheleghen in Lootenhulle groot twee ghemeten en half    
 Dezen SVG zit ook in het bundel nr 430 met wat meer gegevens 
 In het bundel nr. 445 zit er een blad formaat A3 met een schets van de afstamming met daar 
 bij nog een tekst met uitleg van de nodige berekeningen van wie wat moet krijgen. 
 
 Bundel nr 430 Staten van goed  (1690 -1691)  
SVG  Cathelijne GIJS  fa. Pieters overl. Nevele op den 14de febr. 1691 
(456)  Hr.: Jan BRACKE fs. Gillis  
403  K.: Jan, Guillaeme, Tanneken, Cathelijne, Jakemijntjen ende Elisabette BRACKE 
 67  V.M.: Jan GIJS oom 
  Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
  Een behuyst hofstedeken in Nevele groot ontrent 60 roeden noort de paters Recoletten suyt  
 oost de  wdwe ende dhoors van Pieter WITTEVRONGHELE suyt west den hoel noort west 
 de wdwe ende dhoors van Joos PIJFFEROEN     16de july 1691 
 
SVG  Lievijne VAN DER CRUYSEN overl. Deurle op den 6de sept. 1691 
(462)  wdwe in (1ste x) van Joos DE PESTELE  
403 K.(1ste x): Chaerles DE PESTELE = 24 jr  
 86 Hr.(2de x): Jan VAN LAERE  
  K.(2de x): Jan, Pieterken = 13 jr ende Vyneken VAN LAERE = 8 jr. 
  V.M.: Pieter COUVIJN  
  Op de overledene is ghesuccedeert het 3de van een besette rente van 10 sch. gr. tsiaers beneffens 
 haer twee ander susters  
  Baete gheconquesteert binnen huwelijck met den hauder 
  Een hofstede commende bij coope van Pieter LADUYCK gheleghen in Deurle oost de straete  
  zuydt mijn heere VAN REYNSACKERE noort west de leye . . .   
  Een hofstede verkreghen bij coope van Loys CLAUWAERT gheleghen in de brouckstraete  
  bewoont bij Jan DE CUYPERE groot een bunder ende drij roeden . . .   
  Een partije landt gheleghen in Deurle ande brouckstraete groot twee ghemeten commende bij 
  coope van Charles VAN SELE ende de kinderen van Adriaen DE KEUCKELERE oost de  
  wdwe van mijn heere VAN HULTHEM zuyt de bijloque van Ghendt. . . . 4de dec. 1691 
 
SVG Jakemijntjen VAN RENTERGHEM fa. Carels,  
(462)  overl. Landeghem inden herrenthouck den 21ste nov. 1690 
  Hr.: Bauduyn MORTIER fs. Lievens  
403  K.: Christiaen ende Marie MORTIER  
 92 V.M.: Pieter ROELANT, oom in huwelijck met Joosijntjen VAN RENTERGHEM 
  Er sijn geen gronden van erfven noch renten achterghelaeten desen 11de Xbre 1691 
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SVG  Philips VAN OOTEGHEM fs. Jans, brouwer , kerckmeester gheweest van Vynckt 
(446) overl. Vinckt op den goede te Bracx den 10de aug. 1690 
  wdwnr in (1ste x) van Janneken BAUDONCK fa. Geeraert 
403  K.(1ste x): Geeraert, Louys ende Pieter VAN OOTEGHEM, Jan BIEBUYCK ghetrouwt met 
 18            Lievijne VAN OOTEGHEM ende Marie VAN OOTEGHEM noch jonghe dochter 
 wdwnr in (2de x) van Cathelijne VAN WONTERGHEM fa. Cornelis 
 K.(2de x): Joannes ende Joosijntjen VAN OOTEGHEM  
     He.(3de x): Joosijntjen VAN DEN HEEDE fa. Jans 
  K.(3de x): Jacobus, Philipe, Albertine, Jacquelijntgen, Joannes, Francoys ende Jenne Philipine  
    V.P.: Guilliame VAN WONTERGHEM als rechtsweir  
  Gronden van erfven commende van s'overleden sijde  
 In de parochie van Bachte te reckelinghe dhelft van een hofstede wanof d'huysage de leste  
 troublen gesavageert (verwoest) is gheworden groot ontrent ses ghemeten en half 
 Erfgront in 1ste huwelijck gheconquesteert totter helft competerende de kinderen van 1ste bedde 
 Het wederdeel van de voorschreven hofstede lant ende meerch tot reckelinnghe commende bij 
 cessie van Louys VAN OOTEGHEM soverledens broeder groot 975 roeden 
 Erfgront in 2de huwelijck gheconquesteert totter helft competerende de kinderen van 2de bedde 
 Int reckelinghe een partije lants ghenaempt de rockenbaij palende daeranne oost ende suyt de  
 hofstede lant ende meersch west Pieter LIJBAERT, noort de kercke van Deynse groot 522 roen 
 Erfgront in 3de huwelijck gheconquesteert totter helft competerende de kinderen van 3de bedde 
  In Meyghem een partije lants comende bij coope jeghens Pieter VAN ANTWERPEN 
 In Vinckt een partije lant ghenaempt de eyerbulck abouterende oost Adriaen VAN 
  WONTERGHEM suyt ende west het clooster van Marquette noort de strate loopende van  
 marquettebosch naer cruysweghe groot ontrent 550 roeden 
  In de prochie van Goethem een partijken meerch groot een ghemet 
  Den overledenen bezit 4 peerden ende een veulen, 8 coeyen, eenen stier, 3 renders en 5 calfvers 
   drij waghens, een brouwette (kruiwagen) . . . . . .   6de febr. 1691 
 
SVG  Marten VAN HECKE fs. Laureyns bij Janneken VAN RENTERGHEM 
(449)  overl. Vynckt in de maent november 1689 
  He.: Christine MESTDAG fa. Simoen, tevooren ghetrauwt gheweest met Marten VAN HULLE 
403  K.: Joos  = 15 jr ende Joannes VAN HECKE = 12 jr. 
 34 V.P.: Gillis SUTTERMAN fs. Gillis bij Janneken VAN RENTERGHEM voorseyt 
  Gronden van erfven ghecommen van s'overleden sijde 
  In Lootenhulle eenen meersch ligghende suyt ende west de poeckbeke groot 800 ghendtsche  
  roen ende een partije saylant groot twee ghemeten en half  
  In Vynckt een partijken saylant ghenaempt den ginsbulck groot een half bunder  
  Item dhelft danof dander helft competeert Lieven VAN DEN MOORTELE van een partijken 
  landts ghenaempt het braemstuck groot int gheheele 100 roeden 
  An Pieter VAN HULLE sone van 1ste bedde de somme van 56 p. 1 gr. over sijn ghereet  
  vaderlijck goet tsedert het overlijden van Gillis, Marten ende Janneken VAN HULLE  
  An Charles VAN HULLE oock sone van 1ste bedde de somme van 56 p. 1 gr. 
  An Andries SLOCK in huwelijck met Marie VAN HULLE ghelijcke 56 p. 1 gr.  
  An Adries SCHUERS ghetrauwt met Christine VAN HULLE oock fa. van 1ste bedde,  
  als vooren 56 p. 1 gr. nemaer hij heeft al ontfanghen tot 53 p. so compt hem tot 3 p. 1 gr. 
  Staende het huwelijck is vercocht van shauderigghens sijde een half bunder meersch gheleghen 
 in de prochie van Cruyshautem   . . .  . . .  27ste maerte 1691 
 
SVG  Janneken STANDAERT fa. Frans overl. Vynckt voor 1691 
(451)  Pieter DE POORTERE fs. Marijn  
 403 K.: Jan, Marten ende Marie DE POORTERE minderjaerighe weesen 
 43v V.M.: Jooris STANDAERT broeder van de overledene 
  Er sijn gheene gronden van erfven ten sterfhuyse bevonden . . . Den hauder is 
 toebehoorende een woonhuys maer van cleene weerde . . . actum lesten april 1691 
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(451) SVG Jacques SCHAMP fs. Jans overleden in Nevele op den 25ste april 1691, zonder kinderen  
403 He.: Pierijntken VAN SPEYBROUCK fa. Erasmus 
 45 Erfghenaemen: Jacobus SCHAMP fs. Matthijs bij huwelijck sijn selfs mitsgaders Jan, Pieter,  
 Janneken, Joos, Franchois, Lieven ende Tanneken SCHAMP noch minderjaerigh, al fii Matthijs 
 SCHAMP voornoemt 
  V.M.: Jan SERWEYTENS oom  
  Gronden van erfven , een behuysde hofstede met dheelft van een partijken lants ghenaemt den 
  mespelbulck groot int gheheele 648 roeden comt over dheelft 324 roeden 
  Dheelft van een partijken lants in het taruwstuck abouterende oost het stuck ghenaemt  
  Ghendtwech suyt het voorgaende ende noort de kinderen van Niclaeys SLOCK groot 281 roen 
  Gronden in Lootenhulle en Lovendeghem en Nevele . . . . . . desen 12de juny 1691 
 
SVG  Pieter BAUDONCQ fs. Gheerts, (wagenmaker), overl. Vynckt overl. ca. 1691  
(453)  He.: Cathelijne VAN HECKE fa. Martens alsnu ghetrauwt met  Bertholomeus BEKAERT  
403   K.: Joanna, Joosijne ende Marie BAUDONCQ 
57v V.P.: Joos PROVIJNE fs. Niclaeys oom ende naeste bestaenden van den overledenen 
  Eene crooserende obligatie van den 3de meye 1656 ten 2 p. gr. tsiaers den pennicnk 16e dannof 
  de verloopen betaelt worden bij de generale hoors van t'sterfhuys van Gheeraert BAUDONCQ 
  Gronden van erfven ghecommen van shauderigghens sijde  
  Een hofstedeken in de prochie van Vynckt toeghecommen van haeren vader groot 250 roen 
  Het 8ste part van een partije saylant in Vynckt groot een bunder ghemeene met haere mede 
 hoors dus hier het 8ste deel tot 112 roeden . . . . . . desen 19de juny 1691 
 
SVG  Pro Deo Laureyns PIJFROEN fs. Lievens overl. Nevele opden 29ste juny 1690 
(455)  He.: Janneken VAN HAUTE fa. Anthone  
 403 K.: Jeron, Livijne, Joanna ende Marie PIJFROEN minderjaerighe weesen 
  63 V.P.: Jan VAN DE PUTTE fs. Geeraert thuwelijck met Marie PIJFROEN 2de july 1691 
 
SVG Elisabeth DE SMEDT (DE SMET) fa. Cornelis overl. Vynckt den 24ste nov. 1690 
(455)  Hr.: Joos VINCENT  
  K.: Joannes, Philips VAN OOST ghetrauwt met Livijne VINCENT, Gheeraert  
403        TEMMERMAN in huwelijck met Joosijne VINCENT, Mattheus DHONDT in  
 64       huwelijck met Marie VINCENT ende Philips VINCENT noch minderjaerich   
  V.M.: Jan DE SMEDT fs. Cornelis     
  Gronden van erfven ghecommen van s'overledene sijde bij successie van haere ouders 
  Een partije landt gheleghen in Dronghene in den wijck van keuse  
      Gronden van erfven ghecommen van shauders sijde bij successie van sijnen vader  
  Een partije landt gheleghen in Baerle abouterende noort den Ghendtschen herrewegh  oost  
  suyt  seker dreefken jeghens de leye ende west den meulewal van Baerle 
  Een partije bosch competerende den hauder benevens dhoors van Jan VERVENNE ligghende 
  noch ghemeene binnen de prochie van Dronghene int ghehucht Braembosch oost Joos DE  
  BACKERE groot  500 roeden belast met 9 dnrs penninckrente in proffijcte van den heere 
  Van Cathulle  
  Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert 
  Een meersch gheleghen in de prochie van Vynckt abouterende oost Joos MOERMAN suyt de  
  beke west Gheeraert BOELAERE ende noort Joos DIERCKENS groot 600 roen ghecommen  
 bij coope van de wdwe van Jan CORNELIS  
  Een partije landt ghenaemt het stuck tusschen varen gheleghen in Vynckt oost Carel VAN 
 DE PUTTE suyt den Iseghemschen herwech groot 700 roeden 
  Noch een partije landt in Zeveren abouterende oost tgoet ten Bossche suyt Jan SCHELPE 
 west Adriaen DHONDT ende noort Pieter GHIJSELINCK groot ontrent vier ghemeten  
 (= 1200 roen) gheldende jaerlickx te rente anden heere VAN DEN BOSSCHE 5 dnrs parisis  
 penninckrente, bij coope van Andries VAN DER BEKE met sijne hoors volghens de letteren 
 van toecomste ghepasseert voor Bailliu Burchmeester ende Schepenen der heerlijckhede ten 
 Bossche          3de july 1691 
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SVG  Frans DE WULF fs. Geert overl. Dronghene in den wijck noorthaut den 10de nov. 1689 
(435)  He.: Janneken CORNELIS fa. Geerts  
402  K.: Pieter, Jan, Janneken ende Lievijnken DE WULF noch onbejaerde kinderen 
495 V.P.: Gillis DE WULF fs. Mauris  
  Den overledenen heeft van sijne sijde geene gronden van erfven . . . 31ste oct. 1690 
 
SVG  Marie CLOOSTERMANS fa. Joos overl. Ste Martens Lederne op den 21ste nov. 1689 
(436)  Hr.: Gillis DE MEYERE fs. Roelants  
402  K.: Joos, Marten, Jan, Loys ende Lievijnken DE MEYERE 
498  V.M.: Joos CLOOSTERMAN vader van doverledene   7de nov. 1690 
 
SVG  Pietronelle DE BUCK fa. Christiaens overl. Nevele op den 11de maerte 1688 
(441)  Hr.: Martens DUSAER fs. Amandus, waeghenmaecker 
403  K.: Pieter DUSAER  
  3 V.M.: Pieter DE BUCK, oom  
  Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene die met haer doot verstorven 
 ende ghesuccedeert sijn up haere weese belast met desen hauders recht van bijleve 
  Een partijken saylant in de prochie van Nevele in pachte ghebruyckt bij Joos LAMME groot 
 in erfven 104 roeden ghenaempt den neeren capt  
  Een partije saeylant ghenaempt de veerrens stede gheleghen als vooren in een meerder partije 
 waervan dander deel compiteert aen desen hauder aboeterende oost Jan VERDONCKT suyt 
 west de biebuyckstraete noort den advocaet PIEN dese partije is ghecocht met goet van  
 soverledens verkochte gronden groot in erfven 520 roeden 
  Gronden van erfven staende het huwelijck tsamen gheconquesteert  
  Een partije saeylant gheleghen in Nevele in een meerder partije waervan dander deel  
 compiteert aen Gillis DE WEERT groot in erfven 600 roeden abouterende daeranne noort 
 oost N. LOEYNKENS met sijnen leene suyt oost den heere prelaet van Dronghene suyt  
 ende west den voetweghe loopende van Nevele naer veldeken.  
  Een partije saeylant gheleghen op Nevele cauter noort west den herwegh leedende van Nevele  
  naer Thielt groot in erfven 410 roeden. 
  De drij deelen van viere in een behuysde hofstede ghemeene ende onverdeelt met de weese  
  van Gillis DE BELEYN gheleghen in Meyghem comt over de drij deelen tot 1200 roeden. 
  Noch eene behuysde hofstede in Nevele bewoont bij desen hauder . . . 22ste nov. 1690 
 
SVG  Jacquemijne DE WULF fa. Jans , overl. Lootenhulle den lesten maerte 1690 
(442) Hr.: Jan MAENHAUT fs. Arent ende Marie DE VRIESE , kruydenier 
403  K.: Anne Marie, Lieven, Jacquemijntgen, Joannes ende Petronelle MAENHAUT 
  7 Gronden van erfven comende van doverledene  
 Het 8ste deel van dhelft van een hofstede ghemeene mette moeder ende de broeders en 
 susters van d'overledene, met twee huysen gheleghen in Lootenhulle groot 196 roen 
  Gronden van erfven conquest ten sterfhuyse 
 Een hofstede in Lootenhulle comende ten voorhoofde op den hul groot 253 roeden  
 Een partije lant suyt west waerts van de kercke groot 358 roeden 
  Den hauder heeft eenighe gronden vercocht gheleghen in Ruysselede hem competerende  
  bij successie van sijne moeder Marie DE VRIESE  
  Deelen van gronden den hauder toecomende bij successie van sijne moeder  
  Het 4de ende het 8ste deel van een partijken saeylant in loo cautere ghemeene met sijne  
  broeders ende susters van halfven bedde  
 Het deurgaende 8ste deel van een bosch in de mallem ghemeene met Guilliame BOLLAERT 
    en consorten groot int gheheele 536 roeden . . .  . . .   .  . dec. 1690 
 
SVG  Pierijnken VINCENT fa. Francois, overl. Dronghene up den . .  oct. 1684 
(444)   Hr.: Jan DE VREESE fs. Pieters 
403 K.: Elysabzette ende Lievijntjen DE VREESE  
 13 V.M.: Francois VINCENT fs. Francois voornoemt   5de dec. 1690 
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SVG  Elisabeth VAN HECKE fa. Gillis overl. Nevele op veldeken den 14de maerte 1690 
(432)    overleden sonder kinderen gheprocreert thebben 
 wdwe van Gillis SUTTERMAN  
402  Staende haer sterfhuys te verdeelen tusschen Joos SLOCK fs. Joos, Marten LIJBAERT  
486  ghetrouwt met Tanneken SLOCK ende Joos QUEKELBORNE als vader ende voocht over  
 Jan ende Joosijntjen QUEKELBORNE sijne twee noch minderjaerighe kinderen gheprocreert  
 bij Pierijntjen SLOCK, kinderen ende kints kinderen van Joos SLOCK ende Tanneken VAN 
 HECKE sijne 1ste huysvrauwe soverleden suster, mitsgaders Jacques LANDUYT, Adriaen  
 DARDEINE ende Jan DIRICX respectivelijck getrouwt met Pierijntgen ende Janneken 
 LANDUYT ende oock Joosijntgen LANDUYT nog onghetrouwt maer bij ghetijdighe aude  
 haer selfs, kinderen van Jooris LANDUYT ende Cathelijne VAN HECKE soverledene suster 
  Een hofstede ende gronden van erfven met de huysinghen de overledenen ghecompeteert  
 hebbende tot de 11 deelen van 12 ende voor het resterende 12de deel ghemeene met Jacques 
 LOOTENS met het hoor Frans LOOTENS al gheleghen in Nevele . . . . . . 
   Ander gronden van erfven doverledene int gheheele gecompeteert hebbende  
  Een partije lant genaemt de twee ghemete abouterende suyt Sr. Frans CALLANT met consorten 
  Een partije bosch palende daeranne oost de kinderen van Joos SLOCK suyt Joos DE PESTELE 
  west de strate ende noort mijn heere van Eekloo groot ontrent 480 roeden  . . .  
  166 roen lant genaempt bauwenbraets stick ghemeene met de kinderen van Jooris LANDUYT 
  Het 3de van ontrent een half ghemet lants genaempt het achterste waterveldeken ghemeene met 
  de kinderen van Joos SLOCK ende consorten groot 50 roeden   . . . 18de april 1690 
 
SVG  Pieter VAN DE WALLE fs. Lievens ende van Lievijne VAN SPEYBROUCK fa. Erasmus 
(430)  corts deen naer dandere overleden in de prochie van Vosselaere op het goet ter meersch ten  
  somersaisoene van het jaer 1689 
  Apparente eerfgenamen in linie collaterael mits er geene kinderen en sijn van dit huwelijck 
  Jan ende Jooris VAN DE WALLE mitsgaders Geeraert VAN DE BRAEMBUSSCHE getraut 
      met Marie VAN DE WALLE   
  V.M.: Guilliame VAN SPEYBROUCK, oom voocht over Pieter, Adriaeneken, Joannes,  
            Gislenus ende Magdalena VAN CROMBRUGGHE vijf kinderen van de voornoemde 
            Lievijne VAN SPEYBROUCK geprocreert bij wijlent Pieter VAN CROMBRUGGHE 
            fs. Jans haeren 1ste man 
  Gronden van erfven commende van Pieter VAN DE WALLE 
  In de prochie van Sinte Maria Leerne ontrent 600 roeden landt waervan 400 roeden leen sijn  
 noch gemeene ende onverdeelt met Jan VAN DE WALLE sijnen broeder mits dat bij d'een 
 noch dander de coopsomme van het selve leen niet op geleyt is , over dhelft ontrent 300 roen 
  Gronden van erfven commende van de sijde van Lievijne VAN SPEYBROUCK  
  In de prochie van Vosselaere de deurgaende helft van een partije lant genaempt den voorensten 
  dambulck gemeene ende onverdeelt met Lieven PIJFROEN causa uxoris abouterende oost Joe 
  Jenne DE MOOR suyt de moerstraete west Jacques DE WULF ende noort het volghende groot 
  364 roeden dus hier over dhelft 182 roeden 
  Dhelft van een stuck lant genaempt den middelsten dambulck  groot twee ghemeten ende 8 roen 
  dus hier over dhelft 304 roeden . . .   . . .  
  In de prochie van Dronghene dhelft van een stuck lants gemeene als vooren  abouterende noort 
 ende groot oost heer ende Mr. Lieven VAENTJENS suyt Sr. Louys BILLEWAERT ende west 
 dhoors van Jor Cornelis SANDELIN groot twee ghemeten dus over dhelft 300 roeden  
  Item staet te betaelen ande weesen van Pieter VAN HECKE gheprocreert bij Magdaleene  
 VAN SPEYBROUCK 5 p. gr. salvo justo over verschenen croosen . . . 25ste febr. 1690 
  Naerder purgatie van den SVG van Philips VAN OOTEGHEM waer tevoorschijn sijn  
 ghecommen de naerschreven commeren. . . .  . . .  
 Alvooren Joannes DHAYERE ghetrauwt met dhauderigghe  . . .  . . . 
 voorgaende purgatie 22ste july 1692 
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SVG  Joos DE WEERT fs. Gillis overl. Nevele op den wijck van Veldeken den 13de maerte 1692 
(468)  wdwnr in (1ste x) van Lievijne VAN HECKE 
 403 K.: er zijn hoors 
 128v He.(2de x): Petronelle DHONT fa. Jaecques  
   K.(2de x): Gilleken DE WEERT hoir unicq = 1 jr. 
  V.P.: Frans DE WEERT als naeste bestaende 
  Gronden van eerfven comende van soverledens sijde 
  In de prochie van Nevele een deel van een hofstede daer den overledenen ghewoont heeft oost  
 Gillis LAHART ende west Lieven DE WEERT fs. Franselck met een wederdeel suyt de strate  
 ende noort dhoors Sr. Marten BOUVE groot over dit deel 400 roeden 
  In den wijck van de boschstrate een partije saelant ghenaempt den rogghentuyn groot 625 roen 
  Dhelft van 208 roeden bosch ghemeene met dhoors van Lievijne VAN HECKE soverledens 
 1ste husvrouwe gheweest hier over dhelft 104 roeden 
  Dhelft van den gront met de huysage ende boomcatheylen int geheele van een behuyst  
 hofstedeken palende oost de strate leydende van veldeken naer de drij velden suyt mijnheer  
  CALLANT west dhoors Sr. Marten BOUVE sijnde den gront gemeene met dhoors  Elisabeth 
 VAN HECKE groot int gheheele 100 roeden dus hier over dhelft 50 roeden 
  In Landeghem vier parcheelkens meersch beneden Landeghem meulen naer den kant van  
 Meirentre samen groot ontrent 170 roeden 
  In Lootenhulle een partije hettinghe beneffens de hettinghe van de kinderen van Simoen  
 VAN DER STRATEN suyt oost Lieven DE WEERT groot 275 roen 8ste july 1692 
  Francois DE WEERT deelvoocht gheweest mitsgaders Lieven DE WEERT fs. Jans ende Joos 
 DE WEERT fs. Bauduyn der weesen naeste bestaende vrienden  . . . 24ste nov. 1693 
  Nog een bijkomende tekst (hier noemt de weese Joos???) 
  Joos DE WEERT gheprocreert bij Petronelle DHONT mitsgaders Frans DE WEERT ende  
 Lieven DE WEERT fs. Jans der weesen naeste bestaende vrienden mitsgaders ghesien het  
 relaes van Melchior DE VOS Amman der prochie van Ursel . . .   . . .  
  Joos DE WEERT der weesen oom paterneel die niet en is ghecompareert . . . 8ste dec. 1693 
  Op den 27ste aug. 1692 sijn commen camperen het gheallieert legher van den Coninck van  
  Enghellant ende sijne Hoocheyt den Hertogh van Beyeren als wanneer ten selven daghe van  
 de militairen ontvremt sijn gheweest vijf coeyen, twee calfdraeghende virssen de swijnen 
 vigghens mitsgaders haere principaelste catheylen van huysraede hoy, branthaut ende  
 anderssins ende in de volghende daghen van het campement sijn door de fouragiers afghehaelt 
 alle haere hare vruchten te velde ghestaen hebbende ontrent 14 ghemeten lants onder taerwe 
 ende rogghe oock mede al haere morive? granen van haver, boonen erweten boucquet . . . 
 . . . . . . is gheruineert gheworden  . . .  
 
SVG  Pieter LIJBAERT fs. Jans overl. Ste Jans Lederne op den 14de april 1692 
(468)  wdwnr in (1ste x) van Magdalene VOLKAERT fa. Gillis  
403 K.(1ste x): Jan LIJBAERT bij huwelijck sijn selfs, Gillis DE WEERT ghetraut met Marie  
123                  LIJBAERT, Pieter VAN DER VENNET gheallieert met Catherijne LIJBAERT,  
     Gillis,Jacobus ende Charles LIJBAERT 
  V.M.: Carel VOLKAERT , oom ende  
   He.(2de x): Janneken VAN REYBROUCK fa. Joos  
          alsnu ghetrauwt met Guilliame VAN SPEYBROUCK fs. Jans  
  K.(2de x): Liefken, Pieternelleken ende Marie LIJBAERT noch onderjaerigh 
 V.P.: Jan VERMEERSCH in huwelijck met Joosijntjen LIJBAERT 
  V.M.: Pieter  VAN REYBROECK  
  Gronden van erfven comende van den overledenen gheconquesteert staende sijn 1ste huwelijck  
  Een partije landt in Ste Martens Lerene herelickhede van Gampelaere groot een alf ghemet  
  Men is schuldich aen Pieter LIJBAERT fs. Pieters over sijne moederlicke weese pennijnck  
 9 p. 14 sch. 10 gr. ende 4 dnrs inghevolghe den staet van goed van den 28ste jan. 1680  
 alsoock over sijn weese penijnghen van sijn overleden broeders Marten ende Joos . . .  
          10de juny 1692 
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SVG  Jan SLOCQ fs. Jans (fs. Lievens) ende Tanneken VAN VOOREN, 
(466)  overl. Poesele op den 25ste aug. 1691 
 403 He.: Jaquemijntjen CNAPPAERT fa. Jans  
 113 K.: Balthasar SLOCQ noch minderjaerigh 
  V.P.: Gheeraert SLOCQ oock fs. Jans 
  Gronden van erfven ghecommen van den overledenen 
  Het 3de deel van 100 roeden landt ghenaempt de meyerije gheleghen in Landeghem dannof  
 dander twee deelen competeren soverleden broeder ende zustere ende noch belast met de  
 bijleve van soverledens moeder Tanneken VAN VOOREN fa. Martens 
  Noch het 3de deel van 100 roeden landts betemmert met een woonhuys . . . 30ste jan. 1692 
 
SVG  Marie VAN BEVERSLUYS overl. Landegem op den 26ste febr. 1692 
(467ter) Hr.: Christiaen DHAESE fs. Adriaen  
403  K.: Adriaentjen, Cornelia ende Laureyntken DHAESE 
119  V.M.: Laureyns VAN BEVERSLUYS oom  
  Er zijn van doverledene gheene gronden van erfven noch renten achterghelaeten  3de juny 1692 
 
SVG  Jan CLAEYS fs. Joos overl. Lootenhulle den lesten january 1692 
(467bis)He.: Tanneken MELSENS fa. Bartholomeus  
403  K.: Geen 
195v  Erfghenaemen, Paulus ende Adriaen CLAEYS soverledens twee broeders  Pieter ende Marie  
  CLAEYS fii Joos CLAEYS die oock broeder was van den overledenen Joos HUYGEVELT 
 ende Jan DE DAPPER getrouwt met Joosijne HUYGEVELT fii Paulus geprocreert bij Barbara 
  CLAEYS soverledens suster ende Paulus VAN HUFFEL fs. Charles gheprocreert bij Cathelijne 
 CLAEYS oock suster van den overledenen sijnde alsoo 5 staecken hoors collaterale  
  Er sijn geen gronden van erfven noch andere immeubele goederen 4de maerte 1692 
 
SVG  Joos DE WEERT fs. Joos, winkelier, overl. Ste Martens Lederne op den 6de febr. 1692 
(467)  He.: Tanneken VAN PETEGHEM fa. Marijns  
403  K.: Marie ende Tanneken DE WEERT noch onderjaerigh 
120  V.P.: Marten DE WEERT fs. Joos  . . .  . . .  3de juny 1692 
 
SVG  Jacquemijntken VAN DER MIERLE fa. Mattheeus overl. Landeghem den 21ste 7bre 1692 
(469)  Hr.: Andries VAN LAECKE fs. Andries  
403  K.: Joos, Gillis ende Jaecquemijntken VAN LAECKE  
133v  V.M.: Michiel VAN DER MIERLE oom  
  Gronden van erfven commende van de vaderlicke sijde 
   In Landeghem een partije lants ghenaemt den veltackere oost Jacobus SCHAMP suyt Pieter 
  VAN RENTERGHEM ende noort Frans GOETHALS groot 300 roeden 
  Een partije lants ghenaemt den busch abouterende daeranne suyt Jaecques VAN GANSBEKE 
 west Jan DE MEYERE, noort Maurus ROBIJT met consorten sorterende ende rentende aen 
 den heere baron van Nevele ontrent de 1 sch. 5 gr. tsiaers groot 113 roeden 
 Een behuyst hofstedeken nieuw betimmert noort daeranne Jacques VAN GANSBEKE met het 
  wederdeel oost Gillis SUTTERMAN ende noort oost Laureyns DE WITTE groot 125 roen . . .  
  Ander gronden van erfven gheconquesteert staende dit huwelick, een partije lants ghenaemt 
 den busch groot 207 roen ghecocht jeghens Laureyns DE WITTE, noort Jooris MAES, west 
 desen hauder   . . .   . . .   9de dec. 1692 
 
SVG  Loys LAMBRECHT fs. Moyses overl. Ste Martens Latem op den 10de oct. 1692 
(470)  wdwnr in (1ste x) van Adriaeneken BUYCK fa. Gheeraert  
403  K.(1ste x): Lieven ende Guilliame LAMBRECHT hun selfs  
136  He.(2de x): Marie DE KNUYDT fa. Pieters  
  K.(2de x): Jan hem selfs man ende Loys noch minderjaerigh   
  V.P.: Lieven LAMBRECHT voornoemt  . . .  . . .  9de dec. 1692 
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SVG  Marie VAN HULLE fa. Martens overl. Landeghem op den 9de aug. 1690 
(463)  Hr.: Andries SLOCK fs. Christoffels  
403  K.: Andries ende Marten SLOCK minderjaerighe weesen 
 93v V.M.: Pieter VAN HULLE  
  Gronden van erfven commende van dese overledene 
  Een 8ste paert in een behuysde hofstede met diversche partijen van lande ghemeene ende 
 onverdeelt met Christine MESTAGH dese weesens grootmoeder ende met Pieter ende  
 Caerel VAN HULLE dese weesen ooms ende met de weesen van Christine VAN HULLE 
 gheprocreert met Adriaen SCHUERS gheleghen in de prochie van Wonterghem groot int 
 gheheele ontrent vier bunderen gheleghen ten deele op de suytsijde van de straete . . . 
 . . .    . . .    desen 19de jan. 1692 
 
SVG  Philips VAN COMPESTELLE fs. Martens overl. Vosselaere . .  july 1689 
(463)  He.: Lievijne VAN LOOCKENE fa. Jacques nu in huwelick met Pieter DE SMET fs. Pieters 
403  K.: Philips, Jan, Francoyse, Tanneken ende Jakemijntjen VAN COMPESTELLE alle nogh 
101v       minderjaerighe kinderen 
  V.P.: Jacques VAN GANSBEKE in huwelick met Tanneken VAN COMPESTELLE 
          desen 15de jan. 1692 
 
SVG  Christiaen VAN QUATHEM fs. Jans overl. Nevele op den 5de nov. 1691 
(463bis) wdwnr in (1ste x) van Willemijntjen MORTIER fa. Arnaut  
403 K.(1ste x): Laureyns VAN QUATHEM bij huwelijck sijn selfs 
96v V.P.: Laureyns MORTIER fs. Laureyns oom 
 He.(2de x): Tanneken CORIJN fa. Heyndrickx  
  K.(2de x): Pieter ende Pieternelle VAN QUATHEM noch minderjaerighe weesen 
  Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde ghedevolveert op dese hauderigghe 
 ende haere twee weesen alf ende alf 
  Een deel van een behuysde hofstede daervan dander helft competeert an Laureyns MORTIER 
  gheleghen in Nevele  . . .  . . .     14de jan. 1692 
 
SVG  Guilliaeme FLORENS ende Janneken MISSIAENS sijne huysvrauwe beyde 
(464)  overleden int ghehuchte van de reckekijnghe in de prochie van Deynse 
403  K.: Philippe ende Jan FLORENS haerlieder selfs bij huwelijcke staet mitsgaders  
105v       Janneken = 21 jr ende Magdalene ontrent 19 jr.  
  V.P.: Pieter DHUYVETTERE ghedenomeert vanwweghe Burgmeester ende Schepenen  
           mits datter er gheene vrienden bevonden sijn 
  V.M.: Adriaen DE BUSSCHERE oom  
  Gronden van erfven tsamen gheconquesteert 
  Een hofstede met het cattheyl van huysijnghe ende stallen daer annex commende bij coope 
  van Francijntgen SERGEANT fa. Niclaeys gheleghen int ghehuchte reckelijnghe  
  Een partijken bosch commende bij coope van Marijn WAUTERS causa uxoris groot 108 roen 
  een partije landt in Bachte commende bij coope van Louys DAENENS groot 282 roen 
  Een partije landt commende bij coope van Gillis ende Jan SERGEANT gheleghen int  
  ghehucht reckelijnghe oost es ghelandt dhoors CODDE zuydt de straete west Pieter BRAEM 
 ende noort den doswech groot 400 roeden  . . . . . .  27ste jan. 1692 
 
SVG  Joosijntken VAN DER VENNET fa. Lievens overl. Vinckt den 19de aug. 1690 
(465)  Hr.: Gheeraert DE CLERCK fs. Jaecques, oock wdwnr van Joosijntken MARTENS 
403  K.: Jacobus, Janneken, Geeraert, Joannes, Joos, Susanna, Philipe ende Lieven DE CLERCK 
110 V.M.: Jan DE BIL fs. Laureyns oom 
  Erfgront comende van soverleden sijde  
  Het deurgaende 3de van twee ghemeten lants in Vinckt ghemeene met Joos ende Janneken  
  VAN DER VENNET soverleden broeder ende suster  
  Erfgront sijnde conquest ten desen sterfhuyse. In de prochie van Meyghem een partije lant  
  sijnde vrij eyghen goet groot ontrent 500 roeden  . . .  29ste jan. 1692 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Maurus VAN PARIJS  
 fs. Maurus kerckmeester deser prochie van Vosselaere  
  De wdwe van Pieter JACOBS met de wdwe van Jacques HENNEBERT nu ghetrauwt met  
  Jan BRAET ghelden tsaemen 30 sch. gr. tsiaers . . . . . . . . .  
  Item Pieter DE SMEDT ter causen sijnder huysvrauwe Livijne VAN LOOCKENE die  
 tevooren wdwe was van Phiippe VAN COMPESTELLE ghelt dese kercke een rente van  
 20 sch. gr. tsiaers losselick den pennijnck 16e vallende telcken den 1ste meye . . . . . . . . . 
  Bringht in ontfanck 11 p. gr. over twee jaeren croos van een rente van 5 p. 10 sch. gr. tsiaers 
  sprekende tot laste van de wdwe ende hoirs Pieter ende Lieven DE VREESE mitsgaders  
  Maurus VAN PARIJS causa uxoris beset op haerlieden gronden in Vosselaere ende  
  Dronghene inganck ghenomen hebbende den 14de febr. 1651 . . .  . . . 
  Ontfanck van erfvelicke renten ghenaemt drappens rente 
  De somme van 13 sch. 9 gr. 2 dnrs. over kerckelicke renten  . . . 15de april 1693 
 
SVG  Geert VASTERHAEGHE overl. Ste Martens Leerne op den . .  oct. 1692  
(471)   Den overledenen is gheweest van tquaerthier van Geertsberghe (Geraardsbergen) 
403   He.: Lievijne SPEECKAERT fa. Gillis nu ghetraut met Pieter DE ROOSE fs. Frans  
138 K.: Geertken VASTERHAEGHE  
 V.P.: Jan VAN DE VELDE bij het collegie hiertoe gheauthoriseert  9de juny 1693 
 
SVG  Cathelijne MIJLLEMANS overl. Ste Martens Lerene op den 29ste dec. 1692 
(471bis) wdwe van Jan VAN DEN BRAEMBUSSCHE   
  K.: Pieter ende Lowijs VAN DEN BRAEMBUSSCHE bij huwelick hun selfs , Lievijne  
403        ghetrauwt met Marten VOLCKAERT, Elisabette in huwelicke gheweest met Pieter  
141        DE SAER met een kint ende daernaer met Jooris VAN DE WALLE, met 2 kinderen  
        achterghelaeten, mitsgaders Marie gheallieert met Lieven MOERMAN ende  
        Joosijntjen VAN DEN BRAEMBUSSCHE noch wesende onghetrauwt ~ 24 jr.  
  V.M.: Lowijs VAN DEN BRAEMBUSSCHE hoir ten desen sterfhuyse 
  V.P.: Lieven DE SAER Burghemeester van Nevele als voocht van de weesen Pieter DE SAER 
  Gronden van erfven daer de overledene erfvachtich vuyt ghestorven is 
  Een hofstede gheleghen in Ste Martens Lerene groot een ghemet abouterende oost Jan  
  VAN DEN BRAEMBUSSCHE suyt mijn heer VARENEWIJCK west ende noort de straete 
  Een hofstede gheleghen in Ste Martens Lerene groot in erfven een ghemet abouterende  
  daeranne noort de damstraete zuydt dhoors van Jacques NIEUWESTAT . . . 30ste juny 1693 
 
  SVG Guillaem CORNELIS fs. Joos overl. Ste Martens Leerne op den 13de nov. 1693 
   wdwnr in (1ste x) van: Elisabeth VAN DE VELDE 
 K.(1ste x): Joos ende Lievijne CORNELIS  
  V.P.: Joos CORNELIS fs. Joos oom ende  
  V.M.: Jan VAN SPEYBROECK fs. Pieters mits het overlijden van Lieven PIJFFEROEN 
 en sijn huysvrauw (2de x) Janneken PIJFFEROEN overl. Ste Martens Leerne den 9de nov. 1693 
  K.(2de x): Janneken CORNELIS  
   De voochden geven te kennen dat de kinderen van 1ste bedde gherecht sijn in dhelft van het  
 catheyl ende landen als ander staende op de hofstede  
  Wort in baete ghebrocht de somme van 21 p. 14 sch. gr. ende dhelft van een woonhuys 
 wesende de keucken met dhelft van dobbel caeve ende west caemer dheelft van den steenput 
 ende dheelft van tverckenscot dhelft van dhelft van de schuere wesende het suyt oost eynde 
 scheedende ten alfven den deschvloer mitsgaders dheelft van fruytboomen ende ander mette  
 doorne haeghe, waer gelijck ander heelft competeert aen dese twee kindern van de 1ste bedde 
 staende al op dheelft van een hofstede in Ste Martens Leerne waer beede dese overledenen op 
 gestorfven sijn wesende den west cant waervan dander heelft competeert aen Laureyns  
 DE BACKER causa uxoris . . . 
  Abandoneren ende renonceren den SVG daer de commeren exederen de baete . . .  
          19de jan. 1694 
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SVG  Jan MOERTIER fs. Pieters overl. Landeghem in den heerenthoucq den 12de sept. 1692 
(472)  He.: Maeyken CORTVRIENT fa. Luycas  
403  K.: Jan, Christiaen ende Lauwereyns MOERTIER, onderjaerighe weesen 
144v V.P.: Bauduyn MOERTIER (MORTIER) fs. Lievens  
  Gronden van erfven tsamen in huwelicke gheconquesteert  
  Een behuyst hofstedeken gheleghen in Landeghem inden heerenthocq groot 125 roeden 
  Een partijken lant in Landeghem oost de strate suyt dhoors van Vyntjen MAES west de  
  bachten heerentput noort Christiaen VAN OOTEGHEM groot 75 roeden . . .  
  Heeft hem seker ende borghe gheconstitueert Jacques PLASMAN 5de meye 1694 
 
SVG  Jan BOONE fs. Cornelis, overl. Ghendt op den lesten maerte 1693, hunnen ouden oom 
(473)  erfghaemen: Joos MAES fs. Jooris bij Marie DE SUTTER (in haer 1ste x) daer moeder af was 
403 Livijne BOONE fa. Cornelis = 15 jr onbegrepen, mitsgaders Tanneken DE KEYSERE = 12 jr 
153v fa. Pauwels verweckt bij de voornoemde Marie DE SUTTER (in haer 2de x) ende alsoo suster  
 van halfven bedde van den voornoemden Jooris MAES  
  V.P.: Gheeraert MAES als rechtsweer ende den voorseyden Pauwels DE KEYSERE als vader 
  ende voocht over tvoorseyde Tanneken DE KEYSERE . . . 
  Joos DE LANGHE in huwelick met Christine BOONE fa. Pauwels fs. Cornelis maeckende  
  den anderen tweeden staeck 
  Gronden van erfven dese twee weesen jeghens den voornoemden Joos DE LANGHE causa  
  uxoris te cavel ghevallen door de letter B in daten den 23ste meye 1693  
  In Vosselaere een partije lants groot 851 roeden . . . . . . . . .   
  In Nevele buyten een partije saeylant suyt dhoors Niclaeys MAES . . .  
  Een behuysde hofstede in Nevele in de bosstraete groot een ghemet . . . 13de oct. 1693 
 
SVG  Jan HIMPENS (IMPENS) overl. Deurle in de maent augusty 1693 
(474)   He. Paesschijnken DE COCK  
403  K.: Jan bij competente oude sijn selfs, voorts Loys, Pieter, Frans, Joorijnken HIMPENS 
156v  V.P.: Joos VAN DAMME fs. Guille gheprocreert bij Lievijne IMPENS 10de nov. 1693 
 
 SVG Andries VAN LAECKE fs. Pieters, overl. Landeghem op den 25ste april 1693 
(475bis) wdwnr van Jacquemijntjen VAN DER MIERLE  
403  K.: Gillis ende Jacquemijne VAN LAECKE mitsgader Joos VAN LAECKE naer het  
157v        overlijden bij huwelicke staete sijn selfs bedeghen  
  V.P.: Michiel MIERLE oom    
  Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
  Een partije lant in Landeghem ghenaemt den veltackere groot 300 roeden 
  Een partije lant ghenaemt den busch groot 113 roeden    
  Een behuysde hofstede inde selve prochie nu nieuw betemmert . . . . . . 
  Ander gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert 
  Een partije lant ghenaemt den busch groot int gheheele 207 roeden ghecommen bij coope 
  van Laureyns DE WITTE . . .  . . .   24ste nov. 1693  
 
SVG  Margriete VAN HOUCKE fa. Joos, overl. Nevele op den . .  oct. 1693  
(475)  Hr.: Jan VAN RENTERGHEM fs. Geeraert  
403  K.: Marten, bij huwelick sijn selfs ende Janneken getraut met Frans DANNEELS ende  
160       Marie VAN RENTERGHEM in huwelick met Lieven COCQUYT ende Pieter,  
       Geeraert ende Joosijntien VAN RENTERGHEM noch minderjaerigh  
  V.M.: Pieter VAN RENTERGHEM   
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde 
  dhelft van een behuysde hofstede gheleghen in Somerghem in den wijck van Ro oost het  
 wederdeel suyt de rosstraete groot over dit deel 256 roeden ende een partije lant gheleghen  
 achter de hofstede 
  Noch dhelft van een stuck lants gheleghen in Somerghem in den spenhautcauter noort het  
  weder deel oost de spenhautstraete groot over dit deel 450 roen . . . 22ste dec. 1693 
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SVG  Janneken SLOCK fa. Niclaeys, overl. Nevele op den 30ste jan. 1693  
  Hr. Joos STOMMELIJNCK fs. Jans  
403 K.: Niclaeys ende Joos STOMMELIJNCK noch minderjaerigh 
150  V.M.: Jan SLOCK fs. Pieters als naesten bestaenden bloetvrient 
  Gronden van erfven commende van s'overleden sijde met last van bijleve van haere moeder 
  Een behuysde hofstede in Nevele  abouterende oost daeranne de vierboomstraete suyt Pieter  
 VAN DOORNE fs. Joos suyt ende west Joosijne VAN DOORNE noort het naervolghende  
 ende Sr. Francois CALLANT groot 757 roeden met het stuck lant achter de schuere 
  Een partijken lant groot 211 roeden  ghenaempt den cleynen helewaert abouterende oost  
  ende noort mijn heer CALLANT suyt ende west desselfs 
  Dhelft van een partije lant ghenaempt den grooten helewaert wanof den wederhelft alhier 
 conquest is abouterende oost het voorgaende suyt Jan SLOCK west de kinderen van Jan  
 LOONTJENS ende noort Sr. Francois CALLANT groot 726 roeden dus hier over dhelft  
 363 roen         14de april 1693 
 
SVG  Pieter CLAYS fs. Mr. Jooris verweckt bij Janneken DIEDONCK fa. Frans 
  overl. Landeghem ? ? ?  
  He.: Jaecquemijntjen BOONE fa. Jans 
  K.: Pietronelle CLAYS eenighe weese 
  V.P.: Jooris CLAYS voornoemt mr. Chirurgijn van sijnen style 
   Gronden van erfven commende van soverleden sijde  
  In Landeghem het 6de paert in een behuysde hofstede gheleghen ten voorhoofde op de plaetse 
  abouterende noort oost de kinderen van Joos WIEME ende suyt west het kerckenstraetjen 
  hem toecommende van sijne moeder groot int gheheele 53 roeden , over het 6de deel 8 roen  
  en 1/6de deel. Het woonhuys is door Pieter SLOCK Mr. temmerman doen afbreken en terug 
  een nieuw woonhuys ghemaeckt . . . . . . . . .  19de sept. 1713 
 
SVG  Philips DE VOS fs. Andries overl. Ste Jans Lederne op den 27ste febr. 1690 
(463ter) wdwnr in (1ste x) van Joozijntien BAUDERIJE fa. Helias  
   K.(1ste x): Carel DE VOS = 5 jr 
403 He.(2de x): Pietronelle VERMERSCH fa. Jans  
 99  K.(2de x): Janneken DE VOS = 2 jr 
 V.P.: Carels DE VOS fs. Andries voornoemt , oom 
   Den overledenen met Guilliaeme DE SCHUYMERE in huwelick met Janneken DE VOS oock 
  fa. Andries ende Carel DE VOS alhier voocht competeren een besette losrente van 2 p. gr. 
  tsiaers in advenante van den pennijnck 16e daer van dat dit sterfhuys met Guilliaeme DE 
  SCHUYMERE competeren de vijf deelen van sesse ende Charles DE VOS het resterende  
  sesde sprekende tot laste van Pieter DE VOS fs. Pieters beset op een partije landt gheleghen  
 in Vynckt groot een half bunder  . . .  . . . desen 15de jan. 1692 
 
 Bundel nr 432 Staten van goed  (1694 -1695)  
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Pieter VAN QUATHEM als voocht van, 
  Jan Louys ende Martijntien VAN QUATHEM sijne broeders ende suster fii Geeraert ende  
  wijlent Cathelijne BEKAERT tsedert den 29ste dec. 1686 (SVG 24ste july 1673) . . . . . . 
  Ontfanck int ghemeene tusschen de drij weesen 
  Het 10de deel van de partije lants gheleghen in Nasarette ghenaempt de Gheetschuere groot  
 int gheheele 450 roeden ende dat haere ses kinderen alsnu mits den overlijden van Pieter  
 BEKAERT gherecht sijn tot een 4de deel daervan  (Elisabeth . . .zijn wdwe overleden in Ste 
 Martens Leerne?). Pieter VAN BRAEMBUSSCHE haerlieder styfvader ende Cathelijne  
 MIJLEMAN wdwe van Jan VAN DEN BRAEMBUSSCHE  
  Ontfanck ghecommen vuytten hoofde van Anthone BEKAERT haerlieden ouden oom 
  Het 4de deel in een rente van 100 p. gr. capitaels gheloopen tot laste van de prochie van  
 Burst Lande van Aelst par obligatie ende bij hemlieden ghelost ten jaere 1687 compt over 
 tvierde deel afgetrocken 20 sc. gr.  . . .  . . .  6de febr. 1695 
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SVG  Pieter CORIJN fs. Lievens overl. Vosselaere . . .  (datum niet gegeven) 
  He.: Joosijntjen SCHEPENS fa. Adriaen  
  K.: Joos, Adriaen, Pieter, Marie Joanne ende Adrianeken CORIJN 
  V.P.: Joos DE SNERCK rechtsweer 
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde 
  Een hofstedeken in Vosselaere daer den overledenen ghestorfven is groot int gheheele 150 
  roen daerinne dat Anna CORIJN fa. Lievens competeert 40 roen en half abouterende noort 
  Lieven DE DAPPERE west Jan VAN SPEYBROECK oost het straetjen ende suyt Pieter 
  DUSAER dus alhier over dit deel 109 roeden, het hofstedeken is van seer cleyne weirde 
  Op deselve prochie op den cauter achter de kercke een partije landts groot 322 roen daerinne 
  de weese oock competeert 40 roen, aboeterende noort oost Joos GOETHALS west dheer 
  Jan BECKSTEEN suyt oost den dorswech naer Deynse ende noort west Joe de wdwe  
  PARMENTIER dus alhier 282 roeden . . .  . . .  
   
SVG  Jan VAN VOOREN overl. Hansbeke op den 3de april 1693 
(471)   He.: Tanneken LIEVENS fa. Joos  
  K.: Arent = 25 jr?, Josijne = 15 jr, Jan = kindt?,  Pieter VAN VOOREN = 5 jr 
  V.P.: Aerent VAN VOOREN fs. Arent ende V.M.: Jacques LIEVENS fs. Joos  
  Heeft hem seker ende borghe ghestelt Jan VAN VOOREN . . .  19de jan. 1694 
 
SVG  Tanneken DOMBRECHT fs. Gillis bij Pierijntken VAN DEN DRIESSCHE 
(476)  overl. Nevele op den 24ste sept. 1690 
  Hr.: Joos PIETERS fs. Joos, smid en winkelier  
403  K.: Marie Cathelijne ende Joosken PIETERS  
164  V.P.: Pieter PIETERS fs. Gillis halfven broeder van de weesen ende 
  V.M.: Joseph DHERTOGHE als rechtsweer voorts 
  Jan VAN HOOLANT thuwelick met Francoise MALRONT mitsgaders den voornoemden 
 Joseph DHERTOGHE voocht over Joannes ende Marianne MALRONT fs. Jan bij Petronelle 
 PIETERS presenterende een 2de staecke ten sterfhuyse van Tanneken DHOMBRECHT haere 
 grootmoeder 
  Een huys ende erfve gheleghen op den hoeck van de brabantstraete an deen sijde ghehuyst de  
 wdwe ende hoors Pieter VAN DE PUTTE  
  Is binnen Ghendt ghevlucht ten huyse van Joe BONNE gheestelicke dochter woonende in het  
  kerckhofstraetken diverssch thin, coper ende iserwerck desen sterfhuyse competerende ter 
 interventie van den voornoemden Jan VAN HOOLANT causa uxoris ende Marie Catharine 
 PIETERS mitsgaders Joseph DHERTOGHE op den 8ste jan. 1694 sijn ghepresen door Sr. Jan 
 MARTENS coopman ende ketelaere binnen Ghendt  4 p. 16 sch. 2 gr. . . . 20ste jan. 1694 
  Jan VAN HOOLANT thuwelick hebbende Francoise MALRONT mitsgaders Pieter PIETERS 
 fs. Gillis voornoemt, Charles VAN DE WALLE als oom materneel van Joosken PIETERS  
 fs. Gillis voornoemt ende Joseph DHERTOGHE fs. Geeraert gheprocreert bij Janneken 
 DOMBRECHT fa. Gillis als cousin ende deelvoocht van de voornoemde Joannes ende 
 Marianne MALRONT oock over Joosken ende Marie Catharline PIETERS ter andere  
 . . .   . . .   . . .   19de jan. 1694 
 
SVG  Lievijne DE MUYNCK fa. Adriaen bij Marie TAVERNIER in sijn 1ste huwelick 
(477)  overl. den 25ste dec. 1693  
  Erfghenaemen: Joannes VEUSELS in huwelick met Elisabeth DE MUYNCK ende 
403  Lieven VEUSELS in huwelick ghehadt Joosijntjen DE MUYNCK als vader ende voocht van 
167  Judocus, Anne Marie ende Joannes VEUSELS sijne 3 kinderen, Steven DAMAN ghetrauwt 
  met Philipotte DE MUYNCK, alle  drij soverledens susters, den resterenden 4de staecke 
  wort ghemaeckt bij Guilliaeme DE MUYNCK fs. Adriaen bij Gillintken LOCQUET (sijn 2de x) 
  Huys ende erfve bij de overledene achterghelaeten, Een huyseken met 18 roen erve in Nevele
 teynden den hul oost de straete, naer toverlijden vercocht op approbatie van de oppervoochden 
  int regard van de weese Lieven VEUSELS gheprocreert bij wijlent Joosijntken DE WULF an 
  Joos VEUSELS, oom voor  8 p. 12 sch. gr. . . .   26ste jan. 1694 
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SVG  Jan SNAUWAERT fs. Jans overl. Nevele ten jaere 1693 op Ste Pieters avont 
(478)  He.: Janneken VAN DAELE fa. Pieters 
403  K.: Jan, Gillis, Janneken ende Joseph SNAUWAERT noch minderjaerigh 
169 V.P.: Louys SNAUWAERT, oom 
  Gronden van erfven comende van s'overledens sijde 
 In de prochie van Nevele een partije lant ghenaempt den cleynen hout ackere palende daeranne 
  suytwest Joos POELMAN noortoost Daneel VAN HEYSTE noortwest Jor Cornelis SANDELIN 
  groot 192 roen en een stuck lant ghenaempt den grooten houtackere abouterende oost Jaecques  
  VAN MALDEGHEM suyt dhoors van Matthijs SCHAMP noort de wdwe ende hoors van Jan 
  LAMME ende west dhoors van Jor Cornelis SANDELIN groot 291 roeden . . . . . . . . . 
  Gronden van erfven staende huwelick met de hauderigghe gheconquesteert gheleghen in Nevele 
    Een behuysde hofstede daer den overledenen heeft ghewoont palende daeranne oost Frans  
 STOMMELINCK suyt de straete west Jan DE GRAVE ende noort des selfs ende een partije lant 
 genaemt bachten buere abouterende oost dhoors Pieter VAN DE PUTTE suyt STOMMELINCK 
 west den ginstbulck ende noort den heer Baron van Meulebeke groot volghens de letteren van 
 toecomste ontrent 200 roeden  . . .   . . . 
  Ander gronden comende van de houderigghe oock gheleghen in Nevele 
  Een deel van een hofstede ende een stuck saeylant daer annex groot int gheheele 400 roeden  
 met eene camer ende dhelft van een schuerken ende fruytboomen daerop staende palende 
 hieranne oost Laureyns ONDERBEKE west de wdwe van Carel VAN DER PLAETSEN  
 ende noort Gabriel DE DECKER dus hier in erfve ontrent 200 roeden. 
  Het 5de deel inde gront van ontrent vijf ghemeten onder hofstede ende lant ghemeene met haere 
  broeders ende susters van halfven bedde al tsamen in pachte ghebruyckt bij Jooris MAES den  
 welcken gherecht is tot de deurgaende helft van de catheylen . . .    19de jan. 1694  
 
SVG  Francoise PIETERS fa. Joos bij Tanneken DAEMBRECHT (=DOMBRECHT) 
(479)  overl. Nevele den 8ste oct. 1693 
  Erfghenaemen: Joos PIETERS haeren vader, Pieter, Marie Cathelijne ende Joosken PIETERS 
403 alle drij kinderen van Gillis PIETERS, mitsgaders Joannes ende Marianne MALRONT ende 
173 Jan VAN HOOLANT ghetraut met Francoise MALRONT fa. Jans bij Petronelle PIETERS 
 voorts de ghone van Jan MALRONT gheprocreert bij Petronelle PIETERS  
   Huys ende erfve commende van haere moeder 
  Het 3de deel in dhelft van een huys ende erfve groot 63 roeden int gheheele gheleghen in Nevele 
  an deene sijde ghehuyst de wdwe ende dhoors van Pieter VAN DE PUTTE ende ter andere suyt 
  oost de brabantstraete bewoont bij den voornoemden Joos PIETERS soverledene vader 
  Zijn daervoor seker ende borghe bedeghen onder de clausule solidum Guillaeme YDE fs. Joos 
  ende Jeron JENIJN fs. Jooris  . . .  . . .   20ste jan. 1694 
 
SVG  Joos VAN PARIJS fs. Gheeraerts overl. Ste Maria Lederne op den 11de sept. 1693 
(479)  wdwnr in (1ste x) van: Joozijntjen DE GHINDT 
  erfghenaemen: de twee weesen van Elisabeth VAN PARIJS sijne overledene suster:  
403        ten (1ste x) met Pieter ROBIJT fs Pieters : eenen sone met naeme Pieter ROBIJT 
175v       ten (2de x) met Philips MEIRSMAN : eenen sone met naeme Joos MEIRSMAN  
  K.: Pieter VAN PARIJS oudsten zone van den overledenen, Jan VAN TENTE in huwelick met 
         Janneken VAN PARIJS 3de staecke ende ten leste Pieter DE PAEPE in huwelick met  
      Joozijntjen VAN PARIJS maeckende eenen 4de staecke  
  V.P.: Pieter VAN PARIJS oudsten zone van den overledenen   
  He.: Cathelijne CHRISTIAENS fa. Laureyns dewelcke oock is commen toverlijden  sonder  
         tsaemen achterghelaeten thebben eenighe lichaemelicke hoirs dienvolghende sijn dhoirs  
         van Cathelijne CHRISTIAENS ghescheeden vuyt het sterfhuys van Joos VAN PARIJS 
  Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen   
  Een deel van een behuysde hofstede gheleghen in Ste Maria Lederne staende op eene erfve van 
  25 roeden daervan dat de resterende huysijnghen met ontrent  75 roeden erfve wort bewont bij 
  dhuysvrauwe van Adriaen FACQ met naeme Elisabeth MAERTENS daerinne dit sterfhuys 
  competeert de 7 deelen van 16 . . .  . . .  . . . 16de febr. 1694 
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SVG  Livijne GOETHALS fa. Jans overl. Landeghem op den 23ste oct. 1693 
(479bis) Hr.: Pieter DE CUYPERE fs. Guilliamme  
        Wdwnr van Petronelle DE DECKERE fa. Jan en van Gelijnken DE WEERT fa. Carel 
403  K.(3de x): Pieter, Jacques ende Janneken DE CUYPERE alle drije noch minderjaerigh bij  
179             den hauder in 3de huwelicke gheprocreert met dese overledene 
  V.M.: Joos PLASMAN fs. Pieters thuwelick met Tanneken GOETHALS soverledene suster 
   Gronden van erfven in huwelicke gheconquesteert  
  Een behuyst hofstedeken gheleghen in Landeghem op den wijck van heyste abouterende 
  daeranne oost Jacques VAN LOOCKENE west desen hauder met zijne voorkinders 
  commende bij coope jeghens Roelant VAN HAUWE groot 100 roeden . . .  16de febr. 1694 
 
SVG  Jooris BRUSEEL fs. Jans oom materneel,  
(480)  overl. binnen de prochie van Somerghem heerlickhede van brijaerde op den 15de jan. 1694. 
   Janneken BRUSEEL fa. Guilliame ende Marijn VAN HECKE de vader ende moeder van de  
403  weesen sijn oock overleden  
182v  K.: Cathelijne ende Livijne VAN HECKE van wiene sij tsaemen hoors tot een 5de deel in een  
        4de hooftdstaecke bedeghen sijn 
  V.M. Jooris BRUSEEL fs. Guille oom  
  Gronden van erfven daerinne dese weese naer graet van hoirije gherecht sijn tot een 20ste deel 
  In Somerghem een behuysde hofstede met een partije landts daernevens abouterende noort de 
  rostraete oost ende suyt de kinderen van den heere van Chisoing groot 580 roeden 
  Een partije landts ghenaempt het mostgen abouterende noort west de straete naer schipdonck 
  noort de wdwe Jaspaert DE VLIEGHERE groot 350 roeden . . . 
  Is over den maternelen voocht seker ende borghe bedeghen Lenaert DE WEERT fs. Daneels 
  woonende tot Meyghem alhier present  . . . . . .  23ste maerte 1694 
 
SVG  Elisabette VAN RENTERGHEM overl. Hansbeke op den 8ste jan. 1694 
(480bis) wdwe in (1ste x) van Jan DE BAETS  
403 K.(1ste x): Pieter ende Jan DE BAETS hun selfs bij huwelijcke staet, Carel DE MEYER  
183  ghetraut met Janneken DE BAETS Jan VAN VOOREN ghetraut met Josijne DE BAETS  
  ende Marie ende  Joos DE BAETS noch onderjaerigh 
  V.M.: Joos VAN RENTERGHEM fs. Guillame  
 Hr.(2de x): Jacques MARTENS zonder kinderen van de overledene uyt dit huwelijck 
  Pieter DE BAETS met den voocht verclaeren het sterfhuys te renunchieren ende al tselve 
  te laeten in schaede ende baeten ten proffijte van den hauder . . . . . . 23ste maerte 1694 
 
SVG  Pieter VAN OOST, in sijn leven officier van Deurle, overl. Deurle op den 14de dec. 1693  
(481)  He.: Adriaeneken PAPPENS  
  K.: Janneken = 16 jr ende Petronelleken VAN OOST = 13 jr 
403 V.P.: Jan VAN OOST soverleden neve ende sweesen rechtsweer 
185v  Wort in baete ghebrocht het 12de part van een behuysde hofstede met ontrent een bunder  
 gheleghen in Ste Martens Lederen nu bewoont bij de wdwe van David WYME den  
 overledenen toecommende bij versterfte van sijne moeder 
  Wort in baete ghebrocht een besette rente van 12 p. gr. capitaels gheypoticqueert op de hofstede 
  wettelick ghepasseert den 30ste july 1686 croiserende den penninck 16e . . . 9de maerte 1694 
 
SVG  Gheeraert MARTENS fs. Pieters, overl. Nevele op den . . . oct. 1693 
(482)  He.: Lievijne EVERAERT fa. Daneels  
403  K.: Pieter, Jan, Andries, Janneken, Willemijntken, Janneken ende Joozijntken MARTENS  
188  V.P.: Bauduyn MARTENS fs. Pieters voorseyt, oom 
  Gronden van erfven van de sijde van den overledenen 
  De deurgaende helft van een partije saeylant in Nevele Oosche ligghende ghemeene met 
 Bauduyn BAUWENS . . .  groot 400 roeden  ende noch dhelft van partije ligghende oock 
 ghemeene met    Bauduyn BAUWENS  . . .   . . .  30ste maerte 1694 
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SVG  Marten DE MEYERE fs. Anthone overl. Landeghem op den 7de nov. 1693 
(483)  wdwnr in (1ste x) van Janneken GOETHALS  
 K.(1ste x): Herman ende Carel DE MEYERE ende Marten SPEECKAERT in huwelick met 
      Jacquemijne DE MEYERE kinderen van 1ste huwelijck 
403  He.(2de x): Joorijntken VAN RENTERGHEM fa. Gillis 
192v K.(2de x)? voorts als moeder ende voochde van Carel, Claerken ende Cathelijne DE MEYERE 
 haere kinderen gheprocreert bij wijlent Jan DE MEYERE haeren overleden man ende 
 alsoo kints kinderen van den voornoemden Marten DE MEYERE representerende tsaemen  
 eenen 4de staecke ten desen sterfhuyse  
  Gronden van erfven bijden overledenen gheconquesteert ghedurende sijnen weduwelicken staet 
  dhelft van een behuyst hofstedeken in Landeghem inden heerenthouck rechtover de crekelmuyte 
  groot 100 roeden abouterende oost de straete loopende van Landeghem naer Hansbeke den  
  overledenen toecommende bij coope van wijlent Jan MEECX comt over dhelft 50 roeden 
   Gronden van erfven bijden overledenen gheconquesteert ghedurende thuwelick   
 Dander helft van het behuyst hofstedeken in Landeghem inden heerenthouck bij coope van 
  Mr. Pieter CLAYS, de wdwe Laureyns SPEECKAERT, Gillis DE MULDERE, Carel ende 
 Laureyns DE MEYERE met consorten abouterende oost de straete ende de crekelmuyte comt  
 over dander helft ghelijcke 50 roeden  
  Binnen de prochie van Landeghem een partije saylant inden selven heerenthouck ghenaemt 
  den tusschen wulghen abouterende suyt oost dhoors van Tanneken VAN RENTERGHEM  
  suyt Adriaen DHAEMERE ende west Joos SUTTERMAN commende bij coope van Lieven 
  DOBBELAERE groot 175 roeden . . .   . . . . . . desen 6de april 1694 
 
SVG  Lieven VAN TENTEN overl. Ste Jans Leerne op den 13de dec. 1693 
(484)  wdwnr in (1ste x) van Cathelijne VAN DEN BRAEMBUSSCHE  
403 K.(1ste x): Laureyns VAN HECKE ghetrauwt met Martijntien VAN TENTEN, Jacobus  
195v     HAUTEKEET ghealieert met Petronelle VAN TENTEN  
  V.P.: Daneel LIJBAERT van de drij weesen van Jan  LIJBAERT bij Marie VAN TENTEN 
 He.(2de ): Marie DHAENENS  
  K.(2de x) Lievijne, Cathelijne ende Marie VAN TENTEN  
  V.P. Christiaen DHOORE als cousin 
  Gronden van erfven ghecommen van soverledene sijde.  Een partije landts in Vosselaere  
 groot 200 roeden noort den waeghenwech loopende naer Landeghem 
  Een partijken meersch nevens tvoorseyde partijken groot ontrent twee ghemeten waervan 
 de wederhelft competeert Christiaen DE BUCQ ende Laureyns VAN DOORNE . . . 
  Gronden van erfven gheconquesteert met sijne 1ste huysvrauwe 
  Een partijken lant groot 200 roen in Ste Martens Lederne  
  Een behuysde hofstede gheleghen in Ste Jans Lederne daer desen overledenen ghestorfven is 
 groot ontrent 200 roeden abouterende oost den heer Baron van dese lande van Nevele suyt  
 den herrewech west dhoors van Pieter SCHAMP  . . . . . .  6de april 1694 
 
SVG  Janneken CLAEYS overl. den 6de maerte 1694  
(485)  Hr.: Marten VAN LANGHERAERT fs. Philips  
403  K.: Philippyne VAN LANGHERAERT in huwelick gheweest met Frans LIEVIJN met twee 
198       kinderen met naeme Joannes ende Liefken LIEVIJN, Janneken VAN LANGHERAERT  
       ghetraut gheweest met Pieter DE PAEPPE fs. Jans tot Astene die achterghelaeten heeft 
       twee kinderen ghenaemt Pieterken ende Pieternelleken DE PAEPPE, ende Lievijne  
       VAN LANGERAERT = 27 jr onghetraut, Joorijntjen ende Martijntjen VAN  
       LANGHERAERT beyde noch onderjaerigh  
  V.P.: Pieter DE PAEPPE in huwelick ghehadt Janneken VAN LANGHERAERT  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene totter helft ende dander helft 
  gheconquesteert binnen huwelick. De helft van een hofstede daer doverledene ghestorfven is 
 waernaer dander helft in huwelick gheconquesteert ende verkreghen is bij vuytgrootijnghe 
 van Pieter LAMMENS in huwelick met Cathelijne CLAYS sustere van de overledene  met 
 twee partijkens landt 700 roen gheleghen in Ste Maria Lerene  . . . 27ste april 1694 
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SVG  Pieter VAN GANSBEKE fs. Pieters overl. Meyghem op den 11de oct. 1693 ende 
(486)  sijne huysvrauwe Janneken COOMANS fa. Philips overl. Meyghem op den 25ste jan. 1694 
   K.: Pieter VAN GANSBEKE ghecommen ten huwelicke staete, Joos, Bertholomeus, 
403        Guilliaeme, Joozijntien, Francoise ende Isabelle VAN GANSBEKE  
201v V.P.: Joos VAN GANSBEKE oock fs. Pieters ende  
  V.M.: Bertholomeus COOMAN oock fs. Philips oom  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
  De drij deelen van vieren van een partije gheleghen in Meyghem ghenoemt de drij boucken 
 dannof dat het ander 4de competeert aen Jacques VAN GANSBEKE, oom van de weesen  
 groot 405 roen 
   De drij deelen van viere van een behuysde hofstede in Meyghem dannof het ander vierde  
 competeert anden voornoemden Jacques VAN GANSBEKE . . . 4de april 1694 
 
SVG  Markus WIEME overl. Ste Marya Lerene op den 10de nov. 1693 
(487)  He.: Cathelijne HUYGHE  
403  De kinderen van Pieter WIEME : Pieter, Jan, Marie, Caerel ende Adriaeneken WIEME  
204  De kinderen van wijlent Adriaen WIEME: Jan, Janneken ende Marieken WIEME 
  V.P.: den voornoemden Pieter WIEME fs. Pieters over sijne onderjaerighe broeders ende 
          suster 
 Een behuyst hofstedeken daer den overledenen vuytghestorven is commende van de sijde van 
 de hauderigghe groot 60 roeden gheleghen in Sente Marya Lerene oost Marie HUYGHE suyt 
 de straete west de wdwe van Jeron DE VOS ende noort den Baron van Estenpie . . .  . . . 
  Pieter WIEME fs. Pieter verclaert het sterfhuys te renonchieren daer aldaer gheene bate  
 theffen sijn nochte commer te ghelden maer alles te laten aen Cathelijne HUYGHE . . .  
          27ste april 1694 
 
SVG  Joos CLOOSTERMAN fs. Joos overl. Vosselaere op den 11de dec. 1693 
(488)  wdwnr in (1ste x) van Lievijne OPSTAL  
 K. Jan CLOOSTERMAN bij huwelick sijn selfs, Lowijs VAN PARIJS ghetraut met Joosijntien 
403       CLOOSTERMAN ende Gillis DE MEYERE wdwnr van Marie CLOOSTERMANS met vier 
205v      weesen Joos, Marten, Lowijs ende Lievijne DE MEYERE  
 He.(2de x): Livijne VERMAELLE fa. Adryaens  
  K.(2de x): Lowijs CLOOSTERMAN noch minderjaerigh 
  V.P.: Joos VUESELS    
   Gronden van erfven staende het huwelick van den overledenen met dese hauderigghe 
 Een partije lant wesende leen gheleghen in Vosselaere commende bij coope van Jan ende  
  Gillis DE WEERT west den heere VAN HAUTEPENNE noort het straetjen loopende naer 
  het goet ter meersch oost ende suyt den gront van wijlent Gillis HEBBERECHT groot 450 roen 
  Een hofstedeken oock Leen gheleghen in de prochie van Lootenhulle groot 150 roeden 
  Een partije lants ghenaempt den papenweeghel gheleghen in Vosselaere commende bij  
  coope van het sterfhuys van wijlent Francois VAN RENTERGHEM ende Tanneken  
  HEYNDERIJCKX aboeterende oost Jooron VAN HAECKE groot 300 roeden  . . .  
  Een behuysde beschuerde ende beplante hofstede daer desen overledenen erfachtich vuyt  
 ghestorven is met 3 partijen lants gheleghen in Vosselaere commende bij coope van Pieter 
 VAN HOOREBEKE, Pieter WYTTEVRONGHEL Jan DE WEERT ende de weesen van  
 Marten DE WEERT groot tsamen 2 ghemeten 400 roeden . . . 27ste april 1694 
 
SVG  Guilliame VAN DOORNE overl. Bachte int ghehucht rekelijnghe den 12de maerte 1694 
(488)  wdwnr.(1ste x): Florence DE WEERT  
403  K.(1ste x): Pieter, Lievijne ende Lieven VAN DOORENE audt sijnde volghende t'extract  
208v                  vuyten kerstenbouck up sijn 24ste . 
  V.P.: Jan VERMAERE ghetraut met Lievijne VAN DOORENE suster van den overledenen 
  Soo heuvert voor baete int ghemeene 6 p. 10 sch. 1 gr.   27ste april 1694 
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SVG  Pieter WITTEVRONGHEL fs. Pieters, smid, overl. Vynckt op den (niet gegeven) 
(489)  He.: Petronelle LOONTKENS fa. Pieters alsnu in huwelick met Jan DE BROUCQUOY 
403  K.: Pieter WITTEVRONGHEL  
210  V.P.: Marten WITTEVRONGHEL  
  Gronden van erfven ghecomen van soverleden sijde  
  Een huys ende erfve groot met de lande 18 ghemeten gheleghen in de prochie van Sweveseele 
  dewelcke van over veel jaeren aen de prochie overghegheven is . . . 19de jan. 1694 
 
SVG  Joos DE SUTTER fs. Gheerts ende Petronelle MARTENS fa. Jacques (2de x) 
(490)  beede overleden binnen de jaere 1692  
  K.(2de x): Gheert, Lieven, Joannes, Anthonette, Marie, Francois ende Joosijnken DE SUTTER 
 403                 alle seven noch minderjaerigh 
 212 wdwnr in (1ste x) van Margriete MICHIELS die wdwe was van Daneel DE VOS   
  K.(1ste x): Gheert ende Adriaen DE ZUTTER hun selfs bedeghen 11de maerte 1694 
 Petronelle MARTENS is tevooren ghetrauwt gheweest met Jooris JOLIJT  
  Kinderen uyt dit huwelick : Marie JOLIJT in huwelick met Joos DHUYVETTER mitsgaders 
           Laurence ende Petronelle JOLIJT  
  Gronden van erfven ghecommen van Joos DE SUTTER lesten overledenen 
  Een behuysde hofstede in Vynckt oost Mr. Lieven VAN DAMME suyt de straete van de  
   plaetse west tkerckenstraetken groot ontrent 25 roeden   
  Een partije saeylant in Vynckt oost het sterfhuys van de wdwe DE WULF suyt dhoors  
  Marten VAN HECKE west de kerckestraete ende noort Louys VAN OOTEGHEM groot  
  ontrent 300 roeden in pachte ghebruyck bij Jan BIEBUYCK . . .  . . . 
  Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert 
  Dhelft van een hofstedeken met de lande daermede gaende dannof dander helft competeert  
  de weesen Joos VAN DE MOORTELE gheleghen in Lootenhulle groot 300 roeden oost 
  Gillis VAN HOUCKE suyt Mr. Lieven VAN DAMME west Janneken VERPLAETSEN 
   . . .   . . .   . . .  4de meye 1694 
 
SVG  Janneken BEELAERT fa. Jacques overl. Nevele op den 1ste meye 1692 
(491)  Hr.: Andries VAN DER PLAETSEN fs. Gheeraert  
  K.: Jacques, Gheeraert ende Jan bij huwelick hun selfs ende Marie VAN DER PLAETSEN 
403        noch onderjaerighe weese  
214v V.M.: Jacques SCHAMP  
  Gronden van erfven commende van dese overledene  die ghesuccedeert sijn op haere hoors 
  Dhelft van een behuysde beschuerde ende beplante hofstede met een partijken lant daer mede 
 gaende gheleghen in Nevele op den wijck van hoossche ghemeene ende onverdeelt met  
 Arnaut VERMEERE die dander helft competeert groot over dese helft 450 roen abouterende 
 daeranne oost ende suyt de straete noort den voornoemden Arnaut VERMEERE . . . 
 Noch dhelft van een partije saeylant groot 200 roeden ghenaemt den ghijnstbulck te weten  
 den suyt west cant aboeterende west dit sterfhuys ende noort oost Arnaut VERMEERE  
  Gronden van erfven staende het huwelick tsamen gheconquesteert  
  Een partije saeylant gheleghen in Nevele ghenaempt Jan RUYSENS stuck commende bij  
  coope van den voornoemden Jan RUYSENS groot ontrent 400 roeden  . . . . . . 
  Een partije saeylant gheleghen in Meyghem aboeterende oost den heerwech leedende van  
  Meyghem naer Nevele groot 375 roeden . . .  . . . 4de meye 1694 
 
SVG  Jan DANEELS fs. Geert overl. Vynckt op den . .  nov. 1693 
(492)  wdwnr in (1ste x) van: Janneken MAENHAUT fa. Jans   
403  K.(1ste x): Louys ende Petronelle ghetrauwt met Joos DHONT beede hun selfs ende Gheeraert 
218v           DANEELS noch minderjaerigh  
  He.(2de x): Janneken DHANENS fa. Adriaens  
  K.(2de x): Joannes, Marie, Joosijne ende Janneken DANEELS noch minderjaerigh 
  V.P.: Pieter DANEELS fs. Geert broeder van den overledenen . . . 11de meye 1694 
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SVG  Christoffels NIEULANT fs. Karel overl. Nevele op den 24ste augusty 1693, winkelier 
(493)  He.: Catharine DE HERTOGHE fa. Geeraert alsnu in huwelick met Frans IDE fs. Joos 
403  K.: Karel, Pieternelle, Jenne, Guilliame ende Joannes NIEULANT noch minderjaerighe weesen 
221  V.P.: Pieter NIEULANT en V.M.: Joseph DE HERTOGHE 
  Gronden van erfven ghecomen van de sijde van den overledenen vercocht staende huwelick 
  Bij vercavelijnghe ten sterfhuyse van soverledens vader ghedaen op den 22ste oct. 1682 sijn  
  hem te cavel ghevallen twee partijen van landen ende een meersch  gheleghen in Landeghem 
  dewelcke vercocht sijn aen Pieter NIEULANT voor 64 p. gr.   
  Dese hauderigghe met haere kinderen competeert een huys ende erfve in Hansbeke op de plaetse 
  groot ontrent 250 roeden zuyt de wdwe ende hoirs Jan GIJSSELS west de kerckstraete . . . 
  Het deurgaende 6de deel in een huys ende erfve in Nevele daer de hauderighe jeghenwordich 
  woont onverscheen met haere moeder ende medehoirs groot 100 roeden  . . .  
   Dit sterfhuys is schuldich aen Pieter DE MUYNCK Bailliu tot Hansbeke 16 p. gr.  
          18de meye 1694 
 
SVG  Lieven PIJFFEROEN fs. Gheeraert, overl. Vosselaere op den 12de jan. 1694, schaper 
(494)  He.: Joosijntien VAN SPEYBROUCQ fa. Erasmus  
403  K.: Jan, Lieven ende Magdalene PIJFEROEN alle noch minderjaerigh 
224  V.P.: Anthone PIJFFEROEN (PIJFROEN), oom en broeder van den overledenen 
  Gronden van erfven commende van desen overledenen 
  Het 4de paert van een behuysde hofstede gheleghen in Vosselaere ghemeene ende onverdeelt  
  met Anthone PIJFFEROEN ende de weesen van Pieter VAN RENTERGHEM ende de weese  
 van Gillaeme CORNELIS nu in pachte ghebruyckt bij Jan VERBAUWEN groot int gheheele 
 ontrent 295 roeden  compt over het 4de paert tot 73 roeden ¾  . . . . . .  
  De Gronden van erfven sijn belast met 2 losrenten in profijte van Joe Jenne VAN ALSTEIJN  
  wdwe van dhr. Gillis DE WULF  . . .  . . .  
  De commeren excederen de baete bijdien verclaert  den voocht het sterfhuys te abandoneren 
 ende renunchieren ende laetende al tselve aen de hauderigghe . . . 18de meye 1694 
 
SVG  Jacques HAUTEQUIT fs. Jacques overl. Ste Maria Lederne op den 11de febr. 1694 
(495)  He.: Pietronelle VAN TENTE fa. Lievens  
403  K.: Janneken HAUTEQUIT = 2 jr. 
227v V.P.: Pieter VAN TENTE broeder van den overledens moeder  18de meye 1694 
  Compareerde in persoone Jan VAN TENTE fs. Lievens tot St Jans Leerne den welcken hem  
  verclaerde te stellen seker ende borghe over de voochdije bij Janneken VAN TENTE over  
  haer weese goet  . . .  . . .  . . .  19de july 1694 
 
SVG Pieternelle ende Janneken JANSSENS overleden onbedeghen in Hansbeke den . . . jan. 1694 
(496)  hoors : Pieter MORTHIER in huwelick met Sara JANSSENS suster van de overledenen 
403  mitsgaders de 3 weesen van Lievijne JANSSENS oock suster van de overledenen die sij  
229v  verweckt heeft bij Guillame COLPAERT haeren man, te weten: Marie = 8 jr Gillis = 7 jr 
  ende Pieter = 5 jr.  
  V.M.: Jacques LIEVENS   . . .  . . .  18de meye 1694 
 
SVG  Janneken DIEDONCK fa. Frans overl. Landeghem op den 10de maerte 1694 
(497)  Hr.: Jooris CLAYS Mre. chirurgijn van sijnen style 
403 K.: Pieter, Joannes ende Pieternelle CLAYS 
231  V.M.: Francois DIEDONCK fs. Bavo vader van de overledene 
  Gronden van erfven ghedurende thuwelick gheconquesteert 
   Een behuysde hofstede in Landeghem wesende twee woonsteden gheleghen ten voorhoofde op 
  de plaetse abouterende noort oost de kinderen van Joos WIEME ende suyt ende suyt west het 
  kerckestraetken desen hauder toecommende bij coope jeghens sijnen broeders ende susters van 
  halven bedde ten sterfhuyse van Livijne MARTENS hunne moeder groot in erfven 53 roeden 
  . . .   . . .   . . .   25ste meye 1694 
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SVG Joos LANCSWEERT fs. Denijs, overl. Baerle op den 9de maerte 1693 
(498)  He.: Tanneken VINCENT fa. Frans  
403  K.: Lieven LANCSWEERT = 23 jr. 
232v  V.P.: Geert WAYSENS   
  Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert  
  In Baerle een behuysde hofstede daer de hauderigghe op woont metten woonhuyse ende 
 backerije ende stallen eirt ende naghelvast groot ontrent 200 roeden suyt oost den herwech  
 van Gendt naer  Deynse west ende noort Joe VAN HEMELVERDEGEM commende bij  
 coope vande moeder van desen overledenen ende sijne broeders ende susters . . . 
 . . .    . . .     8ste juny 1694 
 
SVG Jan DE MEYERE fs. Martens, overl. Landeghem op den 19de febr. 1691 
(499)  He.: Joorijntien VAN DE WALLE fa. Jans te vooren wdwe van Cornelis COEN 
403  K.: Clara, Carel ende Catharine DE MEYERE 
238v V.P.: Herman DE MEYERE fs. Martens voornoempt, oom 
  Er sijn geene gronden van erfven noch renten achterghelaeten . . . 8ste juny 1694 
 
SVG Janneken DE VOS fa. Andries overl. Meyghem op den 8ste aug. 1692 
(500) Hr. Guilliaeme DE SCHUYMERE fs. Philips  
 403 K.: Pieter ende Cathelijne DE SCHUYMERE noch minderjaerigh 
 241 V.M.: Sarel DE VOS oock fs. Andries, oom  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
  Dhelft van een woonhuys staende op erfvelicken cheyns competerende aen de kercke van 
 Meyghem dannof dat dander helft competeert an Sarel DE VOS voornoemt  
  De 2 deelen en half van vijf deelen en half tsamen gheconquesteert in huwelick bij  
 vuytgrootijnghe van Philips DE VOS soverledens broeder van een partije zaeylandt 
 gheleghen in Meyghem in den cauter  . . .    . . .  22ste juny 1694 
 
SVG  Jeronimus DE VOS overl. Ste Jans Lederne op den 17de febr. 1692 
(501)  wdwnr in (1ste x) van Jacquemijntken DE CLERCQ  
403  K.(1ste x): Charles ende Joos DE VOS noch onderjaerigh 
243v He.(2de x): Cathelijne STEVENS fa. Jans  
  K.(2de x): Marijn DE VOS 
  V.P.: Lieven VAN RENTERGHEM  
  Hofstedeken mette catheylen met een huyseken daerop staende ghedeelich half ende half  
 gheleghen in Ste Jans Lederne in 2de huwelick gheconquesteert oost Marcus WIEME suyt 
 de straete west den heer van Huysse noort den heere van Estempuis groot 60 roeden belast 
 met een rente van 10 sch. gr. tsjaers den pennijnck 16e    . . . 13de july 1694 
 
SVG  Pierijntjen GOETHALS fa. Adriaens overl. Landeghem op den 15de 7bre 1694 
(502)  Hr.: Gheraert DE LOOSE fs. Christiaens 
403  K.: Gheraert, Adriaen, Jan, Marie, Janneken ende Pieternelle DE LOOSE  
246  V.M.: Jan GOETHALS oom  
 Gronden van erfven staende het huwelick gheconquesteert waerin desen hauder is gherecht 
 in dheelft ende aen dander heelft heeft hij recht ende ghebruyck van bijleve naer costuyme 
  Een behuysde beschuerde ende beplante hofstede in Landeghem commende bij coope van 
 dhoors van Lieven DE VREESE groot ontrent 400 roeden aboeterende suyt oost Sr. Pieter 
 RAES suyt de strate noort oost den cauterwegh ende een partijken saeylant commende oock 
 bij coope als vooren groot ontrent 150 roeden aboeterende suyt oost de strate noort ende 
 west Lauwereys DE WITTE .  . .  . . .   14de dec. 1694 
  
SVG  Joosijntken BEKAERT overl. Deurle den 12de nov. 1694  
(504)  Hr.: Adriaen HAIRTBRANT (HEIRBRANT) 
403  K.: Joosijntien HAIRTBRANT = 3 jr. 
248v V.M.: Jan BEKAERT oom woonende tot Schelderode . . .  25ste jan. 1695 
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SVG  Joosijntien DOBBELAERE fs. Joos verweckt bij Tanneken CHRISTIAENS 
(505)  overl. Nevele den 11de nov. 1694 
  wdwe in (1ste x) van Philips VAN DER MOERE 
 403 K.(1ste x): Philips VAN DER MOEREN 
 250 Hr.: Pieter DE SCHRIJVERE zonder kinderen uyt dit huwelick 
  V.M.: Pieter DOBBELAERE fs. Joos woonende tot Hansbeke als oom  
  Het sterfhuys wort geabandoneert ende gherenunchiert daer er geene baete theffen nochte 
  commer te ghelden is. 
  Jan CLAUWAERT in huwelick met Jacquemijntken VAN DER MOERE ende Frans  
  DE WEERT ghealieert met Margriete DOBBELAERE der weese naerste vrienden . . . . . . 
  Item aen Joos BRACKE woonende tot Heusdene over 4 jaeren pacht van de hofstede ende 
  lande bij den hauder van hem ghebruyckt . . .   25ste jan. 1695 
 
SVG  Michiel VAN DER MIERLE fs. Mattheeus ende Joosijntjen BRACKE 
(506)  overleden corts deen naer dander in Nevele in de maent meye 1694 
403  K.: Joosijntken VAN DER MIERLE = 18 jr.  
251  V.M.: Gillis VAN DEN BOSSCHE in huwelijck met Marie VAN DER MIERLE, oom  
  Een hofstedeken in Ste Jan straete jeghens over het clooster van de penintenten groot in  
  erfven 20 roeden oost dhoirs Laureyns MORTIER suyt Guislain BRACKE west 
  Cornelis VOLCKEMAN  
  Wettelicke venditie ghehauden den 24ste meye 1699 van den meullen ende catheylen van 
  huysraede ende op den 22ste july daernaer eene 2de venditie. . .  
  Heeft hem als seker ende borghe ghestelt Heyndrick DE KEGHELE fs. Heyndrick  
  woonende binnen Ghent  . . .  . . .  desen 4de febr. 1695 
 
SVG Laureyns BAESLEERS fs. Segers overl. Landeghem op den . . . juny 1694 
(508bis) He.: Lievijne AERTS fa. Jans  
403  K.: Jan = 14 jr, Thomaes = 11 jr ende Pieter BATSLEERS = 6 jr 
261  V.P.: Jan VAN DE WALLE  
  Men staet schuldich aen Janneken BAESLEER over gheleende ghelden ter somme van 4 p. gr. 
  (In het Reg. 403 is het Frans BAESLEERS)   desen 16de maerte 1695 
 
SVG  Marten WITTEVRONGHELE fs. Pieter overl. Landeghem op den 16de nov. 1694 
(508)  He.: Cathelijne LAMBRECHT fa. Jacques  
403  K.: Marie = 16 jr, Gheeraert = 12 jr ende Joosijngen = 8 jr 
262v V.P.: Joos DOBBELAERE  
  Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelick, een partije landt in Landeghem 
  ghenoemt het lijndeken groot 336 roen oost den landtwech west dhoors van den advocaet 
  SPEECKAERT ende noort den hauwen brusschen herwech  . . .desen 16de meye 1695 
 
SVG  Joos DE MEYERE fs. Gillis overl. Vosselaere op den 4de dec. 1694 
  He.: Joosijntjen VAN DOORNE fa. Lievens  
  K.: Mauritia = 8 a 9 jr ende Joanna DE MEYERE = 6 a 7 jr.beede minderjaerigh 
  V.P.: Jan DE MEYERE fs. Gillis voorseyt 
  Desen overledenen heeft ghecocht met Lieven VAN DOORNE shauderigghens broeder het 
 4de deel van vier ghemeten onder hofstede ende lande van Laureyns DE GEYTERE over  
 soo veele hem was verstorfven bij het overlijden van Joos VAN DOORNE gheleghen in  
 Vosselaere ligghende noch onverscheen met haerlieden medehoirs comt voor dit sterfhuys  
 een 8ste paert tot 150 roeden  
  D'overledenen heeft met LievenVAN DOORNE voornoemt ghecocht bij forme van 
 vuytgrootijnghe van Pieter TENTE , Adriaen DE VUYST, Pieter STUPELAERE ghetrauwt 
 elck met een dochter VAN TENTEN een boomcatheyl op de voorschreven gronden  
  De hauderigghe competeert een derde van een behuysde hofstede gheleghen in Poesele   
  onverdeelt met Lieven ende Pieter VAN DOORNE haere broeders 26ste oct. 1695 
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SVG  Janneken VAN WASSENHOVE fs. Mattheus overl. Landeghem den . .  oct. 1694 
(508ter) Hr.: Lieven SLOCK  
  K.: Jan, Thomas, Marie ende Jacquemijntjen SLOCK 
403  V.M.: Gheeraert VAN WASSENHOVE, oom  
253v De overledene competeerde het derde van een half ghemet maymeersch in Vinderhaute 
  Van shauders sijde is ghecommen dhelft van een behuyst hofstedeken danof dander helft 
  competeert Jan POELMAN  
  De commeren excederen verre de baete ende de voocht verclaert het sterfhuys tabandoneren 
   ende renunchieren, latende tselve in schade ende baete. . . . . . 1ste maerte 1695 
 Compareerde in persoone Gillis SLOCK fs. Gillis woonachtich in Hansbeke als oom ende  
  deelvoocht over Pieternelle SLOCK fa. Frans van de aude van 21 jaeren den welcken  
  communicatie ghenomen heeft van den SVG van het sterfhuys van sijnen broeder van halven 
  bedde Frans SLOCK daerbij bevindende den commer grootelicx excederende de baete ende 
  bijdien verclaert het sterfhuys van de voornoemde weese haeren vader tabandoneren ende te 
  renuncheren begherende aldaer gheene baete theffen  . . .  8ste febr. 1695 
  Ten versoucke van Jacques VERSTRAETE voocht van de weesen Frans SLOCK hebben 
  wij gesworen prijsers ghepresen de goederen ten sterfhuyse van Frans SLOCK overleden op 
  de prochie van Hansbeke  . . .  . . .  . . . 26ste febr. 1695 
 
SVG  Jan VAN LAERE overl. Deurle op den 27ste oct. 1694 
  wdwnr van: Lievijne VAN DER CRUYSSEN  
403  K.: Jan, Pieter = 17 jr ende Lievijneken VAN LAERE  
254v  V.P.: Philips VAN LAERE oom  . . .  . . .  
  Den overledenen heeft een contract van uytgrootijnghe aenghegaen met Charels DE PESTELE 
  fs. Joos broeder van halven bedde van dese weesen den 10de juny 1692 
  Gronden van erfven daer den overledenen overleden is vercreghen bij coope van Pieter  
 LADUYCK gheleghen in Deurle oost de straete groot in erfven 400 roeden . . . . . . 
  Een partije brouckmeersch verkreghen bij coope van Jan CLAUWAERT gheleghen in de  
  prochie van Ste Martens Laethem oost Lieven VAN HOUCKE groot 303 roeden 
  Een partije landt gheleghen in Deurle ande brouckstraete verkreghen bij coope van Charel  
  VAN LAERE ende de kinderen van Adriaen DE KEUCKELAERE oost de wdwe van den  
  heere VAN HULTHEM suyt de bijloque van Ghendt   . . .  . . . 
   Charel BUYCK ghetraut gheweest met Francijntgen VAN LAERE   . . . . . . 
  Philips VERLEYEN in huwelick ghehadt Marie VAN LAERE   . . . . . . 
 Joos VAN LAERE getraut gheweest met Joosijne CLAUS  . . . 15de maerte 1695 
 
SVG  Pauwels DE SMET fs. Marten, in sijn leven coster van Landeghem 
(511)  overl. Landeghem op den 30ste oct. 1694 
  He.: Janneken VAN MALDEGHEM fa. Jacques fs. Marten 
403  K.: Pieternelle = 8 jr ende Isabelle DE SMET = 3 jr. 
268 V.P.: Pieter VAN LAECKE in huwelick met Petronelle DE SMEDT soverleden suster  
  Gronden van erfven comende van de sijde van den overledenen 
  Het 5de part van een stuck lant gheleghen te Landeghem bij den meulen danof de drij vijfde 
 deelen competeren de hauderigghe ende weesen bij vuytgrootijnghe te weten een vijfde 
 jeghens Adriaen DE SMET soverleden broeder ende een ander vijfde jeghens Michiel MAES 
 causa uxoris Janneken DE SMET ende het derde vijfde jeghens Pieter VAN LAECKE oock  
 causa uxoris, het lest vijfde competeert Jan DE SMET noch ligghende onverscheen groot int  
 gheheele 400 roeden dus hier over tvijfde 130 roeden 
  Gronden van erfven wesende conquest staende hemlieden huwelijck 
 De voorschreven drij vijfde deelen van het voornoemde stuck lant bij Landeghem meulen 
 groot over de drij vijfde deelen tot 240 roeden. Een behuysde hofstede gheleghen bij de 
 plaetse noort oost de pristeraige suyt oost den wech van Landeghem naer Nevele . . . 
  Is seker ende borghe bedeghen Jacques VAN MALDEGHEM haeren vader die alhier present 
  ende mede ghecompareert is  . . .   . . .  12de april 1695 
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SVG  Pieter VAN DE PUTTE overl. Deurle den 10de meye 1694 
(513)  He.: Pierijntjen DE WEERT 
403  K.: Jan bij ghetijdighe aude ende huwelick sijn selfs wesende, Pieter alsnu overleden oock 
270        bij huwelick sijn selfs gheweest, Joosijntjen = 27 jr ghetraut met Andries Lauwaert,  
        Lieven = 21 jr ende Gillis VAN DE PUTTE = 18 jr 
  V.P.: Joos VAN DE PUTTE oom  . . .  . . .  20ste sept. 1695 
 
SVG Pieter VRIENDT fs. Thomas overl. Landeghem op den 10de jan. 1695  
(514)  He.: Geerdijngen DE VOS fa. Jooris  
 403 K.: Thomas = 7 jr, Jan = 6 jr ende Janneken VRIENDT = 3 jr 
 273v V.P.: Thomas VRIENDT  
  Gronden van erfven gheconquesteert staende haerlieder huwelick 
    Een behuysde ende beschuerde hofstede met twee partijkens saylant daeranne gheleghen in 
 Landeghem op den wijck van vierheckens comende bij coope van Pieter DANNEELS ende 
 Thomas ende Geert VRIENDT groot int gheheele 450 roeden abouterende oost Herman  
 PREENT suyt sheeren straete noort oost Chistiaen PLASMAN ende dhoirs van Joos  
 WENNE ende noch een partije saylant gheleghen als vooren ghenoemt de stede comende 
 bij coope van Pieter NIEUWLANT groot 400 roeden abouterende suyt dhoirs van Sr. Gillis 
 VAN AUGHEM noort oost sheeren straete ende west dheer Louys BILLEMON heere van 
 Claermeersch    . . .   . . .  desen 11de oct. 1695 
 
SVG  Livijne LANGHERAERT fa. Joos overl. den . . nov. 1694 
  wdwe in (1ste x) van Jan PATTIJN fs. Pieters  
403  K.(1ste x): Joanna PATTIJN eenigh kindt ghewonnen bij haeren 1ste man 
276  Hr.(2de x): Jan VAN OOST  
  V.M.: Franchois LOOTENS fs. Laureyns als cousin   
 Ten desen sterfhuyse zijn noch land, huyse ofte renten bevonden 
  Den haudere heeft bij prijsije anveert al tghonne den cruydenierswynckele is raeckende ende 
 daerinne wesende voor de somme van 5 p. gr. . . . . . . desen 6de nov. 1695 
 
SVG  Cathelijne SCHATTEMAN fa. Jans,  
(517)  overl. Hansbeke in den wijck hamme straete op den . . . dec. 1694 
 Hr.: Mattheus MARTENS fs. Jacques  
403  K.: Janneken = 8 jr hoir unicq  
278 V.M.: Franchois SCHATTEMAN fs. Jans voornoemt . . .  desen 8ste nov. 1695 
  Op den 22ste nov. 1695 compareerde in persoone Jan GOSSENS fs. Anthone tot Hansbeke den 
  welcken hem verclaerde te stellen als seker ende borghe voor desen staet 
 
SVG  Joanna Francoise DE BOSSCHERE fa. Pieter, overl. Vosselaere op den 3de nov. 1694 
(518)  Hr.: Andries DONT fs. Pauwels  
403  K.: Norbertus = 6 jr ende Petronelle beth als een jaer overleden naer haer moeder in dec. 1694 
280v V.M.: Pieter DE BOSSCHERE fs. Pieter voornompt 
  Gronden van erfven comende van de sijde van de overledene 
  Diversche partije van landen ende meirsschen gheleghen in Wijnghen in tghewest poelvoorde  
  waerin de weesen een derde ligghende noch onverdeelt met Pieter ende Jan DE BOSSCHERE 
   groot ontrent 10 ghemeten dus over een derde 3 ghemeten 100 roeden 
  De weesen competeert oock het derde van twee huysen steden ende erfven deen aen dander  
  onverdeelt als vooren gheleghen in Thielt in de hoochstraete 
  Gronden van erfven staende het huwelick becomen  
  Het 3de van een behuysde hofstede in Astene danof een derde desen hauder was competerende  
  voor huwelijckende het ander derde shauders suster Joosijne DONT groot ontrent 150 roeden 
  Den hauder heeft ghedaen rekenijnghe voor Bailliu Burchmeester ende Schepenen van de lande 
  ende Baronie van Nevele van het incommen van de kercke van Vosselaere welcke rekenijnghe 
  noch niet ghesloten is . . .  . . .  . . . desen 15de nov. 1695 
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SVG  Pieter VAN DE PUTTE fs. Pieters overl. Ste Martens Leerne den . . . meye 1695 
(519)  He.: Janneken VAN DAMME fa. Pieter  alsnu in huwelick met Joos VAN DER MEERE  
403  K.: overleden sonder lichaemelicke hoirs achter te laten van dese hauderigghe 
283  V.P.: Joos VAN DE PUTTE , oom 
  Andries LAUWAERT thuwelick hebbende Joosijntjen VAN DE PUTTE , item Jan VAN 
  DE PUTTE fs. Pieters ende van Pierijntjen DE WEIRT soverleden moeder als apparente 
  hoirs van den overledenen hun sterck maeckende over Gillis VAN DE PUTTE = 20 jr, 
  Lieven VAN DE PUTTE = 23 jr  . . .  . . . desen 22ste nov. 1695 
 
SVG  Joosijne VENNEMAN fa. Gillis overl. Nevele op den . . . aug. 1695 
(520)   Hr.: Joos VAN HAUWE fs. Adriaen, kleermaker 
403  K.: Pieter, Marie Jenne, Petronelle ende Anne Marie VAN HAUWE alle minderjaerigh 
286  V.M.: Jan VENNEMAN oom  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
  Een stuck landt wesende plantsoen bosch ghenaempt het ghewadt gheleghen op de prochie 
  van Chijschcamp noort oost het clooster van tusschenbecke west Jan VENNEMAN groot 
  125 roeden bij den hauder ghebruyckt 
  Een stuck landt gheleghen als vooren op de heerlickhede van heirbrugghe suyt oost Joanne 
  VENNEMAN noort west den heere van heirbrugghe groot 62 roeden, in pachte ghebruyckt 
  bij de wdwe van Jan TROY. Item noch een stuck landt gheleghen als vooren groot 50 roen 
 suyt west de voorseyde Joanne VENNEMAN   . . . desen 22ste nov. 1695 
 
SVG  Joos PIETERS fs. Joos, smid, overl. in Nevele den 19de febr. 1695   
(521) Wdwnr van Anna DOMBRECHT fa. Gillis  
403  erfghenaemen: Pieter PIETERS fs. Gillis fs. Joos voornompt 
288  mitsgaders Joannes MESTDAGH in huwelick hebbende Marie Catharine PIETERS ende 
  Joos PIETERS = 13 jr. sustere ende broeder van den voornomden Pieter PIETERS 
  Voorts Jan VAN HOOLANT thuwelick hebbende Francoise MALRONT  
  Mitsgaders Marie Anne MALRONT = 20 jr, tsamen presenterende den anderen 2de staeck 
  Joseph DE HERTOGHE als cousin ende deelvoocht over Joos PIETERS voornomt = 13 jr  
  Deel van een huys ende erfve in Nevele bij den overledenen achterghelaeten danof d'ander 
 heelft competeert dhoors van Tanneken DOMBRECHT soverledens huysvrauwe was van 
 een huys ende erfve gheleghen op den houck van de brabantstraete an d'een sijde ghehuyst 
 de wdwe ende hoors van Pieter VAN DE PUTTE ende van achter commende an tgoet van 
 den aermen van Nevele   . . .  . . .  desen 13de dec. 1695 
 
SVG  Lievijne SNAUWAERT fa. Jans overl. Nevele op den 3de dec. 1694 
(522)  Hr.: Gillis DE WEERT fs. Francois, oock wdwnr van Pierijntjen SUTTERMAN fa. Gheert 
  K.: Jan bij aude sijn selfs, Marie DE WEERT ghetrauwt met Lucas VAN NEVELE 
403        mitsgaders Joanna, Lievijne ende Petronelle DE WEERT noch minderjaerigh 
291  V.M.: Gillis SNAUWAERT, oom 
  Erfgronden commende van haeren vader 
  Te weten 4 partijen lants gheleghen in Nevele ende tsamen groot ontrent 5 ghemeten en half 
 wanof d'eene noemt de laps stede, de tweede het cooplant, de derde het neelkens stuck ende 
 het vierde is een ghemet lants ghenaempt de 400 roen  
  Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert 
  Ontrent ses bunderen erfve onder behuysde hofstede ende landen bij den houder bewoont  
 tevooren competerende aen het sterfhuys van Joos BOGAERT . . . . . .  
  In Dronghene een partije lants ghenaempt den langhendam commende bij coope van de wdwe 
 van Adriaen HERTOGHE groot 340 roeden . . .   desen 13de dec. 1695 
 
SVG  Marie VESSIAEN overl. Nevele den 9de july 1694 
(523)  Hr.: Laureyns VAN OLDERBEKE  
 403 K.: Janneken ende Elisabeth OLDERBEKE beede noch minderjaerigh 
 296 V.M.: Gillis DE WEERT     desen 13de dec. 1695 
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SVG  Adriaen OSTE, overl. Vinckt op den . . . nov. 1695 
(560)  He.: Adriaeneke SANTENS  
  K.: Pieter, Joos, Guille ende Lysabette OSTE  
  V.P.: Adriaen VAN WONTERGHEM ende V.M. Joos SANTENS haeren broeder 
  Joannes OSTE broeder van den overledenen is vuytlandts  6de july 1697 
 
SVG Pieter CNUDDE overl. Vynckt op den . .  7bre 1695 
(561)  He.: Francina DANNEELS  
  K.: Adriaen, Pieter, Fransken ende Anneken CNUDDE 
  V.P.: Jan LIEVENS ex officio  . . . . . . 16de july 1697 
 
  Rekenijnge die bij desen maeckt ende overgeeft Jacques VERSTRAETEN voocht van 
   Petronelle SLOCK weese Frans SLOCK geprocreert bij Marie CLAYS ter cause van 
  seker partije lant vercocht bij authorisatie  . . . . . . . . . 8ste febr. 1695 
 
 Bundel nr 433 Staten van goed  (1696 -1697)  
Copie SVG Jan DE COCQ fs. Pieter, overl. Poussele  ca. 1695 ? 
  He.: Elisabette COENS  
  K.: Hansken DE COCQ eenighen zone 
  V.P.: Anthone DE COCQ ende V.M.: Adriaen VAN DOORNE  
  Er zijn meer baete dan commeren 
  De voochden vuyten naeme van de weese hebben gherenunchiert tot proffijte van sweesen  
  moedere alle catheylighe goedinghen  
 Gronden van erfven  die dese weesens vader verstorven waeren vuyten hoofde van Jan  
 DE COCQ fs. Pieter gheleghen in Poussele daer blijft dese weese gherecht in de gronden 
          11de meye 1695 
 
SVG  Adriaen OSTE overl. Vinckt op den . . 9bre 1695 
  He.: Adriaenken SANTENS gheassisteert met Joos SANTENS haeren broeder 
   K.: Pieter, Joos, Guille ende Lijsabette OSTE  
  Voocht ghecoren vuyt den collegie Adriaen VAN WONTERGHEM sints dat Joannes  
  OSTE halven broeder van den overledenen vuytlandts is, . . . 10de juny 1695  
 
SVG  Pieter ARENS fs. Marten ende Tanneken HERPELS overl. in Nevele in nov. 1695 
(4)  ende Sara VAN DOORNE fa.Jans overleden in Nevele in tlest van jan. 1696 
404 K.: Joosijntjen, Lievijntjen ende Marieken ARENS 
 16  V.P.: Pieter DHERT ghetrauwt met Jacquemijne AERENS suster van den 1ste overledenen 
  V.M.: Lieven VAN DOORNE broeder van de leste overledene 
  Gronden van erfven Pieter ARENS toeghecommen van sijnen vader ende moeder 
  Een hofstede in Nevele abouterende suyt oost Pieter COPPENS causa uxoris suyt west de 
  straete ende noort west dhoors DE PESTELE groot 482 roeden  
  Twee partijkens landts ghenaemt braets bulckens abouterende oost Joos HANSSENS suyt 
 ofte suyt west de hofstede noort west de kinderen Jan LOONTIENS groot tsamen 556 roen 
 Twee partijkens landts het eene ghenaemt het helsken ende het andere ghenaemt het beecxken 
  palende daeranne suyt oost desselfs suyt west het helsgat noort west het hoor van Joos DE 
  WEERT ende dhoors DE PESTELE groot tsamen 297 roeden . . .  
  Een partije lant ghenaemt het langhe stuck abouterende oost dhoors DE PESTELE suyt ende 
  noort desselfs west deselve groot 400 roeden . . .  . . . 
  In Lootenhulle een deel van een mersch ghemeene met de hoors van Matthijs ende Jacques 
  SCHAMP palende daeranne west de pouckebeke groot 294 roeden  . . . . . . 
  Deel van erfgront commende van de sijde van leste overledene ghemeene met Gheeraert  
 VAN DOORNE haeren broeder ende consorten gheleghen in Poesele 
  Het deurgaende 6de deel van een oudt bunder erfve onder onbehuysde hofstede lant ende  
  bosch over een sesde deel ontrent 133 roeden . . . . . . . . . 20ste maerte 1696 
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SVG  Martijnken LIJBAERT overl. Vinckt . . . niet gegeven 
  Hr.: David DE CLOET 
405  K.: Joannes = 17 jr, Janneken, Marie, Tanneken ende Franchoise DE CLOET  
246  V.M.: Jan LIJBAERT   
  Gronden van erfven ghecommen van David DE CLOET 
  Een hofstede waer hij wont met een ghemet op de clinquaert cautere groot 500 roeden 
  Men is schuldich aen Andries DE VOS ontfangher deser prochie over reste van pointijnghen 
  van de jaere 1714 tot 3 p. 10 sch. 9 gr. 
 
SVG  Gheert COLPAERT overl. in Hansbeke op den 5de meye lestleden (= 1707?) 
  He.: Passchijntjen VERBAUWEN  
  K.: Joannes, Jacobus ende Janneken COLPAERT alle drije minderjaerigh 
  V.P.: Jacques COLPAERT . . .  . . . 
 
SVG  Pieternelle OVAERE fa. Frans, overl. Landeghem ontrent Ste Andries dach 1694 
(524) Hr.: Lieven DE PAPE fs. Gillis, cleermaecker 
403  K.: Servaes DE PAPE eenich kint 
297v  V.M.: Jan DE SCHRIJVERE fs. Pieters cousijn 
  Er sijn gheene gronden van erfven ten desen sterfhuyse nochte ander immeubele goederen 
  alsoock gheenen ackerprijs beestiaelen ofte andere . . . . . . desen 10de jan. 1696 
 
SVG  Jan LAMME fs. Jacques overl. Meyghem op den 23ste nov. 1694 
(525)  He.: Adriaeneken MATHIJS fa. Arnoudt  
403 K.: Catharine noch onderjaerigh ende Joosijntjen LAMME ghetrauwt met Joos TANT fs. Joos 
299  V.P.: Guille LAMME fs. Jacques     desen 10de jan. 1696 
 
SVG  Joos VAN VYNCKT fs. Gillis overl. Nevele den 7de dec. 1694 
(526)  He.: Willemijntje DE MEYERE fa. Gillis 
403  K.: Pieter, Anne Marie, Joannes, Franchois ende Janneken VAN VYNCKT alle minderjaerigh 
302  V.P.: Frans VAN DER PLAETSEN fs. Pieters broeder van alfven bedde van den overledenen 
  Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen  
  In de prochie van Lootenhulle de deurgaende helft van een bosch ofte ettijnghe groot 723 roen 
  ghenaempt den caelenbecken ghemeene met de erfghenaemen van Guille VAN VYNCKT 
 abouterende daeranne noort oost ende suyt west Joos HANSSENS suyt oost dhoors van 
 Sijmoen VERSTRAETEN ende noort west den advocaet VAN HULLE, over dhelft 361 roen 
  Een partije landts in Nevele ghenaempt het broeckelken aboeterende oost ende west Joos  
 DE PESTELE noort den president DE LAFAILLE ghemeene als vooren groot int gheheele  
 327 roeden dus hier over de helft 113 roeden en half  
  Een partije landts ghenaempt de veldekensackere oock ghemeen als voorgaende aboeterende 
 suyt Jan DE VREESE west Mr. Jan BAERT noort dhoirs van Mr. Adriaen VAN HULTHEM  
 groot int gheheele 400 roeden dus over dhelft 200 roeden  
  Item dhelft van een alf bunder lant ghemeene als vooren ghenaempt den grooten hul paelende 
  daeranne oost de wdwe Jan SNAUWAERT suyt de straete ende noort Gillis DE JAEGHERE 
  dus hier over dit deel 225 roeden  
  In de prochie van Landeghem een partije landts ontrent 54 roeden wesende deel van een 
 meerdere partije ghenaempt den sijnckval ghemeene met Lieven VAN VYNCKT met  
 consorten hier over dheelft ontrent 27 roeden 
  In de selve prochie noch dhelft van een alf bunder landts ghemeene met het sterfhuys van 
 Guilliame VAN VYNCKT aboeterende daeranne west Lieven VAN VYNCKT dus hier  
 ontrent 225 roeden  
  Gronden van erfven sijnde conquest gheleghen in Nevele dheelft van ontrent 500 roen landts 
 ghemeene met het sterfhuys van Guille VAN VYNCKT abouterende oost Bertholomeus 
 DE GRAEVE suyt de straete west Jor Cornelis SANDELIJN ende noort Frans AERENTS 
 dus hier over dhelft ontrent 250 roeden  . . . . . . desen 15de jan. 1696 
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SVG  Guille VAN VYNCKT fs. Gillis, overl. Nevele op den 1ste febr. 1695 
(527)  wdwnr in (1ste x) van Maria DE MEYERE 
403  K.(1ste x): Christiaen VAN VYNCKT  
306  He.(2de x): Livijne VAN NEVELE fa. Gheeraerts 
  K.(2de x): Marie, Christoffel, Joosijntjen, Gheeraert, Tanneken en Laureyns noch minderjaerigh 
  V.P.: Frans VAN DER PLAETSEN fs. Pieters broeder van alfven bedde van den overledenen 
  Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
  In Lootenhulle den deurgaende helft van een bosch ofte ettijnghe groot 723 roen ghenaempt den 
  calenbecken ghemeene met Joos VAN VYNCKT soverledene broeder over dhelft 361 ½ roen 
 Een partije landts in Nevele ghenaempt het broeckelken aboeterende oost ende west Joos  
  DE PESTELE noort den president DELLA FAILLE ghemeene als vooren groot int gheheele  
 327 roeden dus hier over dheelft 113 ½ roeden   
  Een partije landts ghenaempt de veldekens acker oock ghemeen als vooren aboeterende suyt  
  Jan DE VREESE west Mr. Jan BAERT noort dhoirs van Mr. Adriaen VAN HULTHEM  groot  
  int gheheele 400 roeden dus over dhelft 200 roeden  
 Item dheelft van een alf bunder lant ghemeene als vooren ghenaempt den grooten hul paelende 
  daeranne oost de wdwe Jan SNAUWAERT suyt de straete ende noort Gillis DE JAEGHERE 
  dus hier over dit deel 225 roeden  
 In de prochie van Landeghem een partije landts ontrent 54 roen wesende deel van een meerdere 
  partije ghemeene met Lieven VAN VYNCKT ende consorten hier over dheelft 27 roeden 
  In de selve prochie noch dhelft van ontrent een alf bunder landts ghemeene met het sterfhuys  
 van Joos VAN VYNCKT dus hier ontrent 225 roeden  
  Noch 200 roen landts ghemeene als vooren gheleghen in Landeghem in de cautere dus 100 roen 
  Gronden van erfven bij den overledenen staende sijn 1ste huwelick met Marie DE MEYERE 
  gheconquesteert daerinne het kindt van 1ste bedde gherecht is in dheelft 
  In Nevele dhelft van 500 roeden landt danof dander competeert de kinderen van Joos VAN 
  VYNCKT aboeterende oost Bertholomeus DE GRAEVE suyt de straete west Jor Cornelis  
  SANDELIJN ende noort Frans AERENTS dus hier over dhelft 250 roeden, welcke partije 
 int geheele belast is met een rente van 30 sch gr. tsjaers den pennijnck 16e in proffijte van 
 Sr. Pauwels DOSSCHE binnen Ghendt . . .  . . . desen 10de jan. 1696 
 
SVG  Pieter TANT fs. Pieter overl. Poesele op den 19de oct. 1694 ende 
  sijne huysvrauwe Anthonette NEYT fa. Jacques, overl. Poesele  op den 24ste meye 1695 
  K.: Pieternelle TANT eenich kindt 
  V.P.: Pieter TANT fs. Jans, vader van den overledenen 
  V.M.: Jacobus NEYT fs. Jacques oom  28ste meye 1696 
 Er sijn gheene gronden van erfven op dese weese ghedevolveert 
  Heeft hem seker ende borghe bedeghen Pieter DE RUDDER fs. Jooris woonende op Ste  
  Pieters Ayghem   . . .   . . .  desen 28ste maerte 1696 
 
SVG  Andries VAN HOUCKE fs. Anthone overl. Pousele op den 22ste jan. 1695 
  He.: Francoise BIEBUYCK fa. Pieter  
  K.: Anthone ende Cathelijne VAN HOUCKE   
  V.P.: Guilliaeme VAN HOUCKE, oom  
  Gronden van erfven ghecommen van den overledenen  
 Een 8ste deel in een partije saeylandt gheleghen in Meyghem danof dat oock een 8ste competeert 
  Guilliaeme VAN HOUCKE deelvoocht ende de andere ses deelen an Anthone, Joos, Gillis,  
  Philips Cathelijne ende Petronelle VAN HOUCKE filii Anthone groot int gheheele 1327 roen 
  . . .  . . .  . . .  . . .  desen 18de april 1696 
 
SVG  Gillis VERHELST overl. Nevele den 1ste dec. 1694 
(528)  He.: Janneken DE MEYERE  
403  K.: Joannes = 8 jr ende Marie VERHELST = 6 jr. 
311v  V.P.: Christoffel VERHELST broeder van den overledenen 
   Dese weesen competeert het 5de deel van een stuck lant groot 2 ghemeten  11de jan. 1696 
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SVG  Joosijntjen DE PESTELE fa. Joos overl. Nevele op den 26ste oct. 1694 
(529)  Hr.: Guilliaeme LAMME fs. Jans  
  K.: Mr. Hermanus LAMME pbre, Joanna LAMME begijntien in Ste Elisabeth in Ghendt, 
403       Bauduyn, Pieter ende Joosijntien LAMME elck hun selfs sijnde ende Sebastiaen LAMME 
312v       noch minderjaerigh alsoock Gillis, Joosijntjen ende Joannes SUTTERMAN fii Pieter 
        gheprocreert bij Elisabeth LAMME sijnde alsoo seven ghelijck staeken 
  Gronden van erfven comende van soverledene soo vuyt den hoofde van wijlent Janneken  
  VAN LOOCKEN haere moeder ende haeren vader Joos DE PESTELE  
  Een behuysde hofstede in Landeghem noort oost de straete, suyt oost Jooris SIERENS suyt 
  west het naervolghende stuck landt ende noort west Lieven SLOCK groot 343 roeden 
  Een partije landts ghenaempt d'hostijne noort oost de hofstede suyt oost dhautstraete ende suyt 
 west Frans VAN MALDEGHEM groot 1338 roeden . . . . . .  
  Een stuck landts in Nevele ghenaempt het becxken groot 200 roeden ende noch een stuck lant 
  oost Maurus CAKAERT west een dreefken ende noort de boschstraete groot ontrent 274 roen 
  Gronden van erfven sijnde conquest ten desen sterfhuys 
  Een partije landts in Nevele ghenaempt de groot haecke noort desen hauder groot 600 roeden 
  Item een partije landts ghenaempt de tweede haeckt noort oost den heer prelaet suyt dhoirs van  
  Joos ende Guille VAN VYNCKT groot 500 roeden . . . . . . desen 18de jan. 1696 
 
SVG Joosijntgen HYDE fa. Anthone bij Gillijntgen VERSTICHELE  
(530)  overl. in Dronghen op den 11de dec. 1693 
  Hr.: Lieven DE SMET fs. Cornelis 
404  K.: Joannes = 14 jr, Guille = 12 jr, Janneken = 8 jr ende Marie Jenne DE SMET = 3 jr 
 01 V.M.: Balthesar HYDE oom  
  Gronden van erfven ghecommen van soverleden sijde 
  Dhelft onverscheen van een partije landts op Landeghem wanof de wederhelft competeert 
  Lieven DE SMET fs. Pieter in huwelick met Marie HYDE ghenaemt de twee bunderen 
 wesende den noortoost cant goot 1000 roeden oost dhoors Herman VAN DER VENNET 
 suyt de straete west Mr. Lieven VAN LOO met ghelijcke 1000 roeden noort dhoirs  
 Christiaen VAN DER VENNET belast met cleene heerelijcke rente aen den baron.  
  Dhelft onverscheen met Jan DE BACKERE in huwelick met Marie DE MUYTERE fa. 
 Joos bij Lowyse HYDE van een ghemet meersch gheleghen in Dronghene in de laecke  
 in een meerder meersch van vier gemeten suyt de leye west Jan TEMMERMAN.  
 Dhelft wanof de wederhelft competeert Baltesar HYDE van een behuysde hofstede in  
 Merentre aen heysten driesch met ghelijck deel in alle de catheylen daerop staende groot 
 met het landt daermede gaende sonder den vuytplant 500 roeden suyt den voornoemden 
 driesch west den heerwegh noort west het cauterken   . . .  . . . 
  Gronden van erfve binnen huwelick gheconquesteert 
  Dhelft wanof de wederhelft competeert Baltesar HYDE van een bulcxken landt op  
  Merentre vercreghen bij coope van Janneken HYDE begijntjen . . . desen 7de febr. 1696   
 
SVG  Gillis MEGANCK fs. Pieter overl. Nevele op den 16de jan. 1695 
  He.: Tanneken VERSCHAFFEL 
  K.: Pieter, Tanneken ende Joosijngen MEGANCK 
  V.P.: Francoys VERHOOYEN   . . .  . . . desen 14de febr. 1696 
 
SVG  Pieter VAN OOTEGHEM fs. Pieters overl. Deurle den 10de april 1695 
(531)  He.: Marie SCHAUT fa. Jans  
 404 K.: Adriaeneken VAN OOTEGHEM eenich onderjaerigh kindt = 3 jr. 
  02 V.P.: Gillis VAN OOTEGHEM  
 Dese weese competeert het 3de deurgaende in seker behuyst hofstedeken gheleghen in Deurle 
  haer verstorven mette doot van den voornoemden haer grootvader Pieter VAN OOTEGHEM 
 groot int gheheele 50 roeden welcke andere twee deelen competeren Joos VAN DAMME tot 
 Leerne tselve huys door de militaire ten deele gheruineert  . . . 21ste febr. 1696 



 117 

 Vervolg bundel nr 433 Staten van goed  (1696 -1697)  
SVG  Jan DE PAUW fs. Gillis, mulder, overl. Landeghem den 27ste 7bre 1694 
(532)  He.: Joanna MEECX fa. Jans  
404 K.: Joannes, Gillis, Livinus, Jenne, Marie ende Servaes DE PAUW alle noch minderjaerigh 
 03 V.P.: Frans DE PAUW fs. Pieters cousijn germain  
  Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert 
  Een hofstede gheleghen in de prochie van Landeghem teghenover de meulen paelende daer  
  anne oost de straete groot ontrent 200 roeden 
  Een partije lant abouterende daeranne oost de hofstede groot 571 roeden  
  Dhouderigghe competeert beneffens het sterfhuys van Pieter MEECX haeren overleden  
  broeder 2 behuysde hofsteden met ontrent 12 bunderen erfve commende van haren vader 
  Heeft hem seker ende borghe ghestelt Pieter DE CUYPERE . . .  21ste febr. 1696 
 
SVG  Lievijne COEN fa. Lievens overl. Poussele op den wijck Kerrebrouck den 3de april 1694 
   Hr.: Jan SCHAUT fs. Jans  
  K.: Jan, Marie ende Janneken SCHAUT minderjaerighe weesen 
  V.M.: Adriaen MORTIER  
  Er sijn gheen gronden van erfven   . . .  . . .   28ste maerte 1696 
  
SVG  Joorijntjen SCHAUT fa. Laureyns overl. Poussele op den 27ste dec. 1695 
  Hr. Jacques ONDERBEKE fs. Lievens  
 K.: Laureyntjen SCHAUT minderjaerighe weese 
  V.M.: Laureyns SCHAUT vader van de overledene 
 Er sijn gheen gronden van erfven  . . .  . . .  28ste maerte 1696 
 
SVG  Andries VAN HOUCKE fs. Anthone overl. Poesele den 22ste jan. 1695 
  He.: Franchoise BIEBUYCK fa. Pieters 
  K.: Anthone ende Cathelijne VAN HOUCKE noch minderjaerigh 
  V.P.: Guilliame VAN HOUCKE oom 
  Gronden van erfven ghecommen van den overledenen 
  Een 8ste deel in een partije saeylant ghenaemt de heebukcken gheleghen in Meyghem danof een 
  achtste competeert an Guilliame VAN HOUCKE ende de andere ses deelen an Anthone, Joos, 
  Gillis, Philips, Cathelijne ende Petronelle VAN HOUCKE fii Anthone groot 1327 roeden 
  Een 8ste deel van een hofstedeken in Meyghem danof dandere deelen competeren als vooren 
  groot int gheheele 832 roeden   . . .  . . .  18de april 1696 
 
SVG Petronelle VAN ACKER, overl. Nevele den 22ste meye 1695 
(533)   Hr.: Christiaen DE BUCK   
 K.: Cornelis, Pieter, Francois, Jacobus ende Petronelle DE BUCK  
404  V.M.: Guilliame VAN LEYSEELE, oom thuwelick hebbende Marie VAN ACKER des  
 06            soverledene suster 
   Gronden van erfven commende van soverleden sijde bijdien ghedeelich half ende half 
 Eene behuysde hofstede groot 72 roeden ghestaen ende gheleghen in Nevele bij den hauder 
 bewoont, belast met een losbaere rente van 2 p. 10 gr., tsiaers den pennijnck 16e in proffijte 
 van de wdwe ende hoirs Guille VAN ACKER in Ghent   
    Een half ghemet lants in Vosselaere op den cautere oost het clooster van Marquette suyt 
 ende noort dhoors Maurus VAN PARIJS. Item 200 roeden lants op den selven cautere 
 suyt den heer prelaet van Dronghen west dhoirs Maurus VAN PARIJS  
 Item noch een stuck lants gheleghen in de selve prochie an den driesch oost Francois 
 BRAET suyt het kercken lant groot 247 roeden  
 Item 186 roeden meersch oock in Vosselaere naer de calene suyt west de selve calene 
 noort de kinderen Lieven VAN DOORNE  . . . . . .  1ste meye 1696 
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SVG  Andries VAN DER PLAETSEN fs. Geeraerts, overl. Nevele in maerte 1695 
(534)  wdwnr van Janneken BEELAERT (SVG den 4de meye 1694) 
 404 K.: Jacques, Geeraert ende Jan VAN DER PLAETSEN bij huwelijck hun selfs, beneffens  
  08      Marie VAN DER PLAETSEN noch minderjaerigh  
  V.P.: Pieter VAN DER PLAETSEN fs. Maurus cosijn ende 
  V.M.: Jacobus SCHAMP  
  Gronden van erfven in Nevele comende van den overledenen  
 Een hofstede abouterende suyt oost dhoors van Sr. Jan DE LOMBAERT suyt west de 
 biebuyckstraete noort west een ander straetjen groot 311 roeden ende een partije lant  
 ghenaemt callants bulck groot 1036 roeden met noch een partije lant groot 448 roeden  
  . . .  . . .        20ste maerte 1696 
 
SVG  Maurus VAN PARIJS fs. Maurus, overl. Vosselaere op den . .   . . 1695   
(535)   ende Anna CLAYS fa. Christoffels sijn 2de huysvrauwe overl. op den 4de dec. 1695  
  wdwnr in (1ste x) van Lievijne RUBENS    
404 K.(1ste x): Petronelle minderjaerighe suster van Jacques VAN PARIJS  
 11 V.P.: Jacques VAN PARIJS ontrent 30 jr 
  K.(2de x): Tanneken =11 jr, Maurus = 7 jr  ende Marie = 3 jr  
 V.M.: Gillis CLAYS fs. Christoffels 
  Gronden van erfven gheconquesteert staende sijn 1ste huwelijck waerinne de audste weesen 
 volghen de drij deelen van viere ende jonckste weesen van 2de bedde het resterende vierde  
 naer costume 
  Een stuck landt ghenaemt het lanck haverken waervan de helft is verstorven op Jacques en  
  Petronelle VAN PARIJS groot in erfven een half bunder west ende noort N. BOLLAERT 
  Gronden van erfven gheconquesteert bij den overledenen ende zijn leste huysvrauwe 
  Een stuck landt ghenaemt den beck gheleghen in Vosselaere groot 700 roen . . . . . . 
  Wettelijcke venditie ghehauden van daten den 14de meye 1695 
  De voochden verclaeren de successie tabandoneren ende renunchieren in proffijte van  
 Jacques VAN PARIJS, begherende aldus gheene baete te heffen . . .  20ste maerte 1696 
 
SVG  Janneken VAN HULLE fa. Gabriel, overl. . . . in sept. 1695 
(536)  ende Pieter VAN VYNCKT fs. Gheert overl. . . . na sept. 1695 
  K.: Jan ende Janneken VAN VYNCKT alle hun selfs bij competente aude 
404       ende Gillis VAN VYNCKT fs. Gabriel bij Pieternelle STEYAERT mitsgaders 
 13       Laureyns = 13 jr, Pieter = 12 jr, Jacquemijne = 10 jr ende Clara ONDERBEKE = 8 jr  
        fii van Marten ONDERBEKE bij Joosijne VAN VYNCKT fa. Pieter voornoemt,  
       mitsgaders Joos VAN MOERBEKE = 2 jr fs. Pieters bij Joosijne VAN VYNCKT 
       voornoemt 
  V.M.: Jan STEYAERT fs. Pieter ende V.P.: Laureyns ONDERBEKE grootvader  
  Gronden van erfven comende vuytten hoofde van de vader ende grootvader 
 Een partije saylant in Nevele in den wijck van veldeken ghenaempt den Joos MORTHIER 
 suyt west ende noort Jan DE PESTELE oost de kinderen Gillis MEGANCK groot 535 roen 
  Gronden van erfven comende vuyt den hoofde van de moeder ende grootmoeder 
  Een partije lant in Hansbeke in den meulenkauter ghenaempt het moortelken groot 3 71 roen 
 Een meersch gheleghen als vooren suyt ende west de straete noort de wdwe ende hoirs van  
  Lieven VAN MALDEGHEM oost Jacques ROOTSAERT causa uxoris groot 492 roeden 
  Een hofstede in Meirendre inden wijck overbroeck met een stuck lant achter het huys  
 ghenaempt schoondonck west de straete noort Geert VAN NEVELE . . . . . . 
  Gronden van erfven wesende conquest staende hemlieden huwelick 
  Een behuysde hofstede daer den overledene erfachtich vuyt ghestorven is 
  Een stuck lants ghenaempt het eecxken west de hofstede groot 239 roeden  . . . 
          20ste maerte 1696 
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SVG  Pieter ARENTS fs. Martens ende Janneken HERPELS, overl. in Nevele in nov. 1695 
(537)  ende Sara VAN DOORNE fa. Jans sijne huysvrauwe oeverl. in Nevele in tleste van jan. 1696 
  K.: Joosijntken, Lievijntken ende Marieken ARENTS 
404  V.P.: Pieter D'HERT ghetrauwt met Jacquemijntjen ARENTS zuster van den overledenen 
 16 V.M.: Lieven VAN DOORNE broeder van de leste overledene 
  Gronden van erfven een 5de deel bij successie van sijnen vader ende moeder ende de andere  
  vier deelen bij hem anneghetrocken naerdien 
  Een hofstede in Nevele abouterende noortoost des selfs suyt oost Pieter COPPENS causa  
  uxoris suyt west de strate ende noort west dhoors PESTELE groot 482 roeden 
  Item twee partijkens lant groot tsamen 297 roeden ende een partije lant van 400 roeden ende 
  een partije lant groot 705 roeden . . .  . . .  . . .  
  Item in Lootenhulle een deel van een meersch gemeene met de hoors van Matthijs ende  
  Jacques SCHAMP palende daeranne west de pouckebeke groot voor dit deel 294 roen . . . 
  Noch in Nevele een partije lant palende noort oost Lieven VAN DOORNE causa uxoris suyt  
  oost Jan SERWEYTENS suyt west ende noort west PESTELE groot 330 roeden . . .  
  Erfgront comende van de leste overledene ghemeene met haeren broeder Geeraert VAN  
  DOORNE ende consorten gheleghen in de prochie van Poesele 
  Het deurgaende 6de deel van een oudt bunder erfve onder onbehuysde hofstede lant ende  
  bosch groot over dit sesde deel 133 roeden . . . . . . . . . 20ste maerte 1696 
 
SVG  Passchijntien VRIENDT fa. Jans overl. Landeghem op den 6de july 1695 
(538)  Hr.: Pieter DE SCHUYTER fs. Christoffel 
404  K.: Catarine = 11 jr ende Janneken DE SCHUYTER = 6 jr 
 18  V.M.: Pieter ERTLEER  
  Gronden van erfven gheconquesteert staende hemlieden huwelijck  
  Het 4de van een partije landt gheleghen in Landeghem vercreghen bij coope van Laureyns 
 DE COCK volghens de brieven van date den 29ste april 1687 groot in erfven 200 roeden  
 ende noch 200 roeden saeylandt vercreghen bij forme van vuytgrootijnghe van Marijn 
 DE LOOF, Maurus VAN PARIJS ende Jacques VAN PARIJS volghens den contracte 
 van den 4de oct. 1687   . . .  . . .   15de april 1696 
  
SVG  Janneken MESTDAGH fa. Lievens overl. Nevele den 1ste sept. 1695 
(539)  Hr.: Laureyns VAN QUATHEM fs. Christiaen, temmerman 
404  K.: Frans VAN QUATHEM eenigh minderjaerigh kint 
 19 V.M.: Jan DE BUCK ghetrouwt met Lievijne MESTDAGH suster van de overledene 
  Dit sterfhuys competeert een huys ende erfve in Nevele wesende conquest groot 39 roen  
  Tot profijte van desen sterfhuys soude moeten comen eenighe baete vuyt het sterfhuys van 
 Gillis MESTDAGH in de prochie van Dronghene baerelvelde . . . 10de april 1696 
 
SVG  Joosijntjen VERVIER fa. Matheeus overl. Nevele op den . .  Xbre 1695 
(540)  Hr.: Jacques DE BLONDE fs. Abraham,  
404  K.: Isabelleken DE BLONDE onderjaerighe weese 
 20 V.M.: Frans VERVIER oom  
  Gronden van erfven commende van den hauder dan den helft met dese overledene bij vorme  
  van uytgrootijnghe jeghens dhoors van shauders 1ste huysvrauwe Marie CLEPPE sijn betaelt 
 Het 4de deurgaende van een behuysde stede met ontrent 10 roeden erfve gheleghen in Nevele 
  bij den hauder bewoont noort de calseye oost ende suyt Jan DE BUCQ ende west Frans  
 BRAET blijvende voor alsnoch ghemeene . . .  . . .   
  Ander gronden van erfven wesende conquest binnen huwelicke staete ghedaen 
   De 5 deelen van 7 van een stuck landt noch onverdeelt met Petronelle VERVIER soverledens 
  suster waervan het resterende seste was competerende dese overledene gheleghen in de prochie 
  van Vosselaere ghenaempt den holle moortere groot int gheheele een alf ghemet noort oost 
  suyt ende west Jan DHAENENS fs. Frans . . .  . . . 17de april 1696 
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SVG  Anna WILLEMS fs. Mr. Pieter,  
(541)  overl. Oostwinckele (aldaer gevlucht sijnde) op den 7de aug. 1695 
  wdwe van Laureyns VAN HECKE fs. Jans  
 404 K.: Christiaen nu bij competente oude sijn selfs, beneffens Judocus, Lieven ende Marie Anne 
  21       VAN HECKE noch minderjaerigh 
  V.M.: Mr. Steven WILLEMS oom  
  Leenen comende van soverleden sijde nu vervallen op Christiaen VAN HECKE als haren  
 hoor feodael sonder last van eenighe bijleve 
  Een partije lant gheleghen in Caneghem groot 427 roeden cortrijcxe mate wesende leen 
 ghehauden van den leenhove van Poucques abouterende daeranne oost Marten  ende Lucas 
 VAN OVERBEKE suyt dhoors van Jacques VAN HOUTE west N. VAN DUERNE ende 
 noort de straete 
  Een partije lant oock leen sijnde ghehouden van het leenhof van haeyshove in Coolscamp 
  abouterende oost het lant ghebruyckt bij Pieter DE ROO suyt den doswegh leydende naer 
 Caneghem plaetse west de hecke van Caneghem ende het Godhuys van Ste Jans ten dulle 
 noort de straete ende het walleken groot 513 roeden cortrijcxe mate. 
  Cheynsgoederen comende van soverleden sijde gheleghen in Caneghem ende ghedeelich 
 tusschen haere vier erfgenamen sonder last van bijleve  
  Een behuyst hofstedeken groot ontrent 60 roeden abouterende dhoors van Jan POPPE met 
 hemlieder hofstede suyt ende west Lucas VAN OVERBEKE noort de straete . . . 
  Een partije lant in Nevele genaemt pannekens moortel groot 123 roeden  . . . 
  Een partije lant in Nevele genaemt de crommewulghe commende met den noortwesthoeck 
  an baemdonckbosch groot ontrent 300 roeden Ghendtsche mate . . . 17de april 1696 
 
SVG  Louys VAN WONTERGHEM fs. Philips, brouwer, overl. Nevele den 22ste july 1694 
(542)  He.: Isabelle VAN HONACKERE fa. Joos in haer 2de huwelick (1ste x met Jan DE WULF) 
404 K.: Sara = 19 jr, Louyse = 15 jr, Joannes = 14 jr, Cathelijne = 12 jr, Philipijne = 9 jr ende  
 22      Jenne VAN WONTERGHEM = 7 jr 
  V.P.: Philip VAN WONTERGHEM   
  Gronden van erfven comende van de sijde van den overledenen 
 Een ghemet lants in Maechelen in den wijck van maelbroeck hem te cavel ghevallen ten 
 sterfhuys van Pieter VAN WONTERGHEM in pachte ghebruyckt bij Marijn VERHOYE 
  Item vercreghen ten sterfhuys van Janneken VAN WONTERGHEM in haer leven ghesteet 
  beghijntjen tot Ghendt een rente van 40 p. gr. capitaels den pennijnck 16e  
  Dese weesen competeert noch een ghemet lants gheleghen binnen de prochie van Maechelen  
  ghebruyckt bij de wdwe van Pieter MESTDAGH  
 Item het 3de van een partije lants gheleghen in Maechelen danof dander twee deelen competeren 
  Philips BEELAERE ende dhoirs Anthone VAN WONTERGHEM  
  Deelen van huysen ende hofstede ghedeelich alf ende alf 
  Een behuysde hofstede sijnde een brauwerije met het waeghenhuys gheleghen in Nevele suyt de 
  straete oost ende noort den heer Baron van Nevele west Philip, Norbertus ende Marie DE WULF 
  groot in erfven ontrent 200 roeden ende een herbergh ghenaempt het haentjen gheleghen als  
  vooren noort de poecke in pachte ghebruyckt bij Lieven DE DAPPERE  
 Item noch een taverne ghenaempt den pelgrim gheleghen in Ste Jans Leerne ghebruyckt bij  
  Jacobus DE VISCH  
  Gronden van erfven wesende conquest staende hemlieden huwelick gheleghen in Hansbeke 
  Het 5de deel van sesse van een stuck lant in leyskens acker oost de straete noort Jor Emanuel 
  SANDELIN suyt dhoirs Geert BAYENS Item noch het 5de deel van sesse van een stuck lant 
  ghenaempt de laer west een dreefken noort den hooghen bulck oost Pierijne VAN MALDEGHEM 
  suyt het huys daer Jacques VAN MALDEGHEM in ghewoont heeft  ende noch het 5de deel van  
  sesse van een misselken suyt de wdwe Jacques VAN MALDEGHEM oost de weesen Pieter 
  BAYENS west den hooghen bulck ende dhelft van een stuck lant ghenaempt den hooghen bulck 
  ligghende onverdeelt met de weesen van Jacques DHONT suyt een dreefken west dhoirs Lieven 
  VAN MALDEGHEM noort de beke oost dese hoorije  27ste april 1696 
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SVG  Daniel DE SCHUYTERE fs. Christoffel bij Willemijntjen VERBAUWEN, winkelier 
(543) overl. Nevele op den 24ste dec. 1695  sonder lichaemelicke hoor  
  He.: Cathelijne VAN TENTEN fa. Servaes ende Cathelijne RUTSAERT 
404  Erfgenaemen:  
24 Pieter DE SCHUYTERE soverleden broeder, Jan ende Francoise DE SCHUYTERE soo  
 over hun selven als over Gheerdijntien DE SCHUYTERE vuytlandts ende beth dan 20 jr.  
 alle drij kinderen van Jan DE SCHUYTERE oock broeder van den overledenen  voorts Jan 
 DE SNERCK thuwelick met Martijnken DE SCHUYTERE fs. Anthone die oock broeder was 
  Lieven DE SCHUYTERE over hem selven ende als voocht van Petronelle DE SCHUYTERE 
  sijne suster noch minderjaerigh kinderen van Jacques DE SCHUYTER oock broeder van den  
  overledenen ende Pieter VAN LAECKE met Gheeraert VAN VERDEGHEM in huwelick met 
  Elisabeth VAN LAECKE fa. Charles bij wijlent Pierijntjen DE SCHUYTERE oock suster van  
 den overledenen ende ten lesten Pieter CORRIJN als apparenten voocht van Joos CORRIJN 
 sijnen onderjaerighen broeder beede kinderen van Lieven CORRIJN bij wijlent Margriete 
 DE SCHUYTERE die oock suster was van den overledenen 
  Gront van erfven deel ghecommen van den overledenen commende van sijn vader ende moeder 
  Het 5de deel van een behuysde hofstede in Vosselaere groot met landen daermede gaende 800 
  roeden gheleghen in de moerstraete 
  Gronden van erfven mette hauderigghe staende huwelick gheconquesteert 
  De 4 deelen van vijfve van een hofstede ende lande in Vosselaere  
  Huys ende erfve in Nevele ghecommen van shauderigghens sijde volghende de vuytgrootijnghe  
 onder  handteecken in daeten den 22ste jan. 1669 . . .  . . . 15de meye 1696 
 
SVG  Antone LE DUCQ fs. Jooris, overl. Nevele den 20ste aug. 1695 
(544)  He.: Joosijne DE DAPPER fa. Jans 
404  K.: Joannes ende Francoise LE DUCQ beede noch onderjaerigh 
 27 V.P.: Jan DHUYVETTER des overleden swaegher  
   Ten desen sterfhuyse is bevonden met sijnen broeder Guilliame LE DUCQ leengront 
 gheleghen in Lootenhulle groot 12 ghemeten behuyst ende beschuert, ghebruyckt ten 
 titel van pachte door Jan LANDUYT welck leen naer vermoghen costumus verdert is  
 gheworden tusschen den overledenen ende sijnen broeder Guilliame LE DUCQ, soo 
 dat binnen de voorseyde twaelf ghemeten ten proffijte van desen sterhuyse alleenelijck 
 overblijven tot acht ghemeten die den selven LANDUYT alsnu ghebruyckt    
 Erfgront ofte cheynsgront 
  Een huys stede ende erfve daer den overledenen ghewoont heeft ende de hauderigghe 
 alsnoch in woont ten voorhoofde in de langhe munte ter eender daerneffens ghehuyst 
  Christiaen VAN HAUTE ende Pieter VAN COKELARE ter andere groot in eerfven 
 23 roeden jaerlijcks belast met eene losbare rente den penninck 16e van 2 p. 3 sch. 3 gr. 
 tsiaers in proffijte van Tanneken GHIJS  15de meye 1696  
 
SVG  Janneken DE RAEDT fa. Gillis overl. Meyghem op den 6de jan. 1696 
(545)  Hr.: Jan DE SCHUYMERE fs. Philips 
404 K.: Jan ende Gillis DE SCHUYMERE minderjaerighe kinderen 
 27 V.M.: Jan DE RAEDT fs. Gillis oom  
  Gronden van erfven wesende leen ghecomen van de sijde van de overledene  
  Eenen meersch gheleghen in de prochie van Zeveren groot een half bunder groot 450 roen 
  Item een partije zaeylandt groot twee ghemeten gheleghen in Zeveren groot 600 roeden 
  Item een partije landt groot 1000 roeden in de prochie van Zeveren oost de wdwe Jan 
  VERBAETEN suyt de voorgaende partije west Pieter IMPENS . . . 6de nov. 1696 
 
SVG  Jan LANCKSWEERT fs. Frans, overl. Nevele den lesten april 1695 
(546)  He.: Marie NEYT 
 404 K.: Joannes LANCKSWEERT ontrent 14 jr. eenighe weese 
  29 V.P.: Pieter LANCKSWEERT broeder van den overledenen . . . 13de nov. 1696 
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SVG  Geert DE PAUW fs. Geert overl. Nevele op den 2de nov. 1695 
(547)  Tanneken VAN DAELE fa. Gillis alsnu in huwelick met Gheeraert LOONKENS 
  K.: Lievijne ende Marie DE PAUW noch minderjaerigh 
 404 V.P.: Pieter DE VUSSERE fs. Cornelis  
  29 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen gheleghen in Hansbeke 
  Een partije landt ghenaempt den grooten ende kleynen damput groot 333 roeden ende een 
  partije landt ghenaempt het bulcxken groot 158 roeden ende een partije landt ghenaempt 
  het groot stuck groot  509 roeden 
  Een behuysde hofstede gheleghen in Nevele groot 407 roeden . . .   20ste nov. 1696 
 
SVG  Joosijnken SCHEPENS fa. Lievens overl. Nevele op den 30ste sept. 1695 
(548) wdwe in (1ste x) van Maurus VAN PARIJS 
  K.(1ste x): Tanneken VAN PARIJS  
404   Camerdeelvoocht: Gillis BOOM over de kinderen van wijlent Tanneken VAN PARIJS fa. 
 31 Maurus bij Jan RYNCX met naeme Jacobus, Maurus ende Petronelle RYNCX 
 Hr.(2de x): Geeraert LOONKENS fs. Geert  
  K.(2de x): Jacobus, Geeraert en Lievijne LOONKENS in huwelick met Pieter VERBAUWEN 
  Camerdeelvoocht: van ghelijken Gillis BOOM 
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
  Dhelft van een partije landt ghenaempt het ackerken in Nevele danof dander helft is tsamen 
  gheconquesteert met desen hauder bij vorme van vuytgrootijnghe van Jan SCHEPENS  
  haeren broeder groot int gheheele 356 roeden 
  Gronden van erfven staende het huwelick met desen hauder gheconquesteert 
  Dhelft van een partije landt ghenaempt het ackerken gheleghen in Nevele . . . 
  Een partije ghenaempt den helstbulck gheleghen in Nevele . . . . . . 20ste nov. 1696 
 
SVG  Jacobus IDE fs. Mre Guille ende Jenne LEDUCQ, chirurgijn, winckelier 
(549)  overl. Hansbeke op den 19de juny 1695  
  Jenne LEDUCQ sijne moeder nu in huwelick met Laureyns DEBBAUT  
404  Erfghenaemen: sijne broeders Francois ende Guille IDE  
32v  Er is bevonden tot Ghendt ten huyse van Laureyns DE SCHAEPMEESTERE twaelf pistollen 
  in specie die den overledenen aldaer in bewaerenisse hadde ghegheven  
  Den voornoemden DEBBAUT is op den 29ste juny 1695 met sijne huysvrauwe vertrocken  
  vuyt Ghendt omme te haelen de goederen van den overledenen binnen Vlissinghe in Zeeland  
  ende is bevonden ten huyse van Joannes VAN MEENEN 138 patacons  
  Is bevonden dat den overledenen in bewaerenisse hadde ghegheven an Pieter PICARD tot 
  Amsterdam 194 guldens volghens het bescheet van daete 11de oct. 1693 . . . 22ste nov. 1696 
 
SVG  Jooris MAES fs. Frans, overl. Nevele op den 29ste oct. 1694 
(550)  ende sijn huysvrauwe Joosijntjen LAMME fa. Gillis overl. Nevele . . . ? . . . 
  K.: Frans ende Jacques MAES  
404  V.P.: Lieven DE CLERCQ ende V.M.: Joos BAELE  
33v  Gronden van erfven ghecommen van de vaderlicke sijde  
  Een partije landt in Landeghem inden heirrenthouck ghenaempt den busch groot 512 roeden 
 abouterende daeranne oost Janneken HEYNDERICX suyt dhoors Andries VAN VYNCKT 
 west Lucas HEYNDRICX ende noort Jan THIJS 
   Een partije landt in Nevele ghenaempt de doolaeghe groot 300 roeden 
  Gronden van erfven ghecommen van de moederlicke zijde met haere doodt ghedevolveert op 
 dese twee weesen beneffens Janneken VAN DAELE fa. Pieter kindt van 1ste bedde ende  
 Marie COEN fa. Pieter kind van 2de bedde ende Jan VAN THIENEN kind van 3de bedde van  
 dese overledene  
  Een behuysde hofstede in de prochie van Nevele in den wijck de boschstraete groot 150 roen 
  en een partije landt ghenaemt het alstersaet nu bij coope Pieter VAN LAECKE groot 630 roen 
  Een partije lant in Landeghem vercocht aen Marie VAN RENTERGHEM fa. Jans . . . 
           27ste nov. 1696 
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SVG  Elisabeth DE PROST (DE PROOST) fa. Joos overl. Nevele op den 26ste oct. 1694 
(551)  Hr.: Laureyns MORTIER fs. Laureyns 
  K.: Pieter MORTIER noch minderjaerigh, Jan ende Joosijnken MORTIER ghetrauwt met 
404        Jacobus BORRET 
 35 V.M.: Jan DE PROST  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van desen hauder  
 Een deel van een woonhuys in Nevele oost ende zuyt Frans VERVIER, west mijn heere 
  VAN HUYSSE ende noort dhoors Michiel VAN MIERLE groot over dit deel 24 roeden 
  welcke hofstede  belast is met een rente van 7 sch. 6 gr.  tsjaers  in proffijte van dhoors  
 Pieter VAN DE PUTTE  . . .  . . .  . . . 27ste nov. 1696 
 
SVG  Isabelle DE VISCH fs. Philips, overl. Nevele op den 23ste sept. 1696 
(552)  Hr.: Franchois GENIJN fs. Jooris, herbergier  
  K.: sonder kinderen in dit huwelick  
 404 Erfghenaemen: Albertus, Franchois ende Jacobus DE VISCH, Adriaeneken DE VISCH  
 35v wdwe van Jan VAN HESSCHE, Frans DE BROUWER getrauwt met Petronelle DE VISCH  
 mitsgaders Jenne ende Florence DE VISCH noch jonghe dochters sijnde tsamen seven  
 broeders ende susters van vollen bedde van de overledene (Cathelijne DE VISCH is overleden) 
  Er zijn geen gronden van erfven nemaer dat haer competeerde het 8ste deel van een losrente  
  van 3 p. gr. tsiaers den pennijnck 16e sprekende tot laste van Geeraert VAN DE KERCHOVE 
 tot Meyghem ende beset op sijne gronden tot Ursele . . .  . . . 27ste dec. 1696 
 
SVG  Jacques WILLEMS fs. Joos overl. Nevele op den 29ste 7bre 1696 
(553)  He.: Marie MELSENS fa. Pieters  
  K.: Pieter ende Joannes WILLEMS noch minderjaerighe kinderen 
404  V.P.: Geeraert WILLEMS oom  
 37 Er sijn gheene gronden van erfven noch andere immeubele goederen, nemaer competeert een 
  huyseken met diversche fruytboomen staende ten titel van cheyns op een erfve gheleghen een 
  weynich buyten dese vrijhede competerende de proostdije van Nevele . . . 4de dec. 1696 
 
SVG Lievijntjen HERPELS fa. Geerts, overl Nevele op den 16de oct. 1694 
(554)  Hr.: Pieter DE CLOET fs. Pieters  
  K.: Geeraert, Pieter, Joseph, Lievijntjen ende Janneken DE CLOET alle noch minderjaerigh  
404  V.M.: Jacques VEEVAETE fs. Geert tot Hansbeke  
38v   Gronden van erfven met de huysijnghe ende catheylen daerop staende ghecommen van de  
 sijde van de overledene ende met haer doodt ghedevolveert op de weesen 
  De 2 deelen van drije van een behuyst hofstedeken met een partijken landts ligghende daer 
 annex danof dat t'ander  3de tsaemen sijn gheconquesteert bij vuytgrootijnghe van haere suster 
 Franchijnken HERPELS in huwelick hebbende Lieven VAN RENTERGHEM gheleghen in  
 de prochie van Nevele oost daeranne Cornelis LOONKENS zuyt de boschstraete west ende 
 noort den secretaris SCHOORMAN groot 370  
  Gronden van erfven staende het huwelick gheconquesteert met desen hauder 
 Het 3de deel van drijen danof dat dander twee deelen competeren an dese weesen ghelijck 
 hiervooren ghementioneert staet 
  Gronden van erfven die den hauder tsijnen 2de huwelick met Joosijnken VAN DER  
  PLAETSEN fa. Carles bij overnemijnghe van Pieter, Lieven ende Gillis VAN DER 
 PLAETSEN haere broeders ligghende noch onverscheen . . .  . . .  
  Dhelft van een behuysde hofstede met dhelft van een stuck landts ghenaempt den turreman  
  gheleghen binnen de prochie van Nevele danof dat dander helft nu staende sijn 3de huwelick 
  is met Claeysijntien DE BUCQ gheconquesteert abouterende oost dit wederdeel suydt dhoors 
  Frans CALLANT west Jan SERWEYTENS ende noort de volghende partije groot 182 roen 
  Noch een partije saeylandt ghenaempt den helft bachten huyse gheleghen in Nevele oost de  
  hofstede suyt dhoirs Baudewijn SUTTERMAN west Laureyns ONDERBEKE ende noort  
  Jan VAN THIENEN groot 314 roeden . . .  . . .  11de dec. 1696  
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SVG  Marie DE ROO fa. Lievens overl. Lootenhulle den 2de oct. 1694 
(555)  Hr.: Sr. Jacques DAMOURS, wdwnr in (1ste x) van Elisabeth VAN DER STRATEN 
  K.: Ghijselbrecht ende Marie Anne DAMOURS noch minderjaerigh 
 404 V.M.: Joos DE ROO broeder van de overledene 
  40 Aan dese overledene sijn gheene gronden van erfven competerende 
  Er zijn wel gronden van erfven uit het eerste huwelijk in Lootenhulle en Ruiselede 
 Desen SVG is gherenuncheert  . . .     22ste jan. 1697 
 
SVG  Tanneken VAN DER VENNET overl. Meyghem op den 28ste dec. 1696 
(556)  wdwe van Laureyns VAN DER PLAETSEN  
  K.: Maximiliaen, Francois ende Anne Marie VAN DER PLAETSEN hun selfs wesende 
404        ende Christiaen VAN DER PLAETSEN = 22 jr. 
 42          V.M.: Herman VAN DER VENNET  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van dese overledene 
  Een onbehuysde hofstede met een bulcxken landts gheleghen in Landeghem groot 350 roeden 
  Een partije landts ghenaemt het corte stuck groot ontrent 130 roeden 
  Een partije landts gheleghen in Vosselaere ghenaempt het hooghe beckstuck groot 800 roeden 
  Gronden van erfven ghecommen van Livinus VAN DER PLAETSEN saligher memorie 
  Een partije landt gheleghen in Poesele groot 507 roeden . . . . . . 22ste jan. 1697 
 
SVG  Saerel DE WEERT fs. Francois overl. Landeghem op den 2de april 1693 
(557)  He.: Janneken VAN LAECKE fa. Jacques   
   K.: Janneken DE WEERT wdwe van Frans VERBAUWEN, Lieven DE MAECHT ghetrauwt 
404        gheweest met Jacquemijne DE WEERT, Lieven VAN VYNCKT ghetraut met Lieveijne 
 43       DE WEERT, soo over hem selven ende als voocht over Janneken DE WEERT fs. Charel 
       voornoemt, mitsgaders Pieter DE CUYPERE ghetraut gheweest met Gelijntjen DE WEERT 
       fa. Saerels voornoemt vader ende voocht over Saerel DE CUYPERE alle kinderen ende 
       schoonkinderen ende kints kinderen van desen overledenen presenterende elck eenen 
       vijfden staecke ten desen sterfhuyse  
  Gronden van erfven commende van desen overledenen 
  Den noort oost cant van dhelft van een behuysde hofstede daer desen overledenen vut  
 ghestorven is  waervan dander helft competeert aen Francois DE WEERT sijnen broeder  
 gheleghen in Landeghem groot ontrent 200 roeden . . . . . .  
  De hoirs verclaeren het sterfhuys te renunchieren soo sij doen bij desen . . .  5de febr. 1697 
 
SVG  Livine EECKAERT overl. Vosselaere op den 20ste nov. 1696 
(558)  Hr.: Franchois MOERMAN fs. Lieven  
404 K.: Franchois = 7 jr ende Lieven MOERMAN = 1 jr. overleden op den 10de jan. 1697 
 44 V.M.: Pieter SERLIPPENS als oom  
  Er zijn geene gronden van erfven, alleen een huyseken op cheyns   26ste febr. 1697 
 
SVG  Adriaeneken PLAHIER fs. Loys overl. in de maent van dec. 1693 
(559)  Hr.: Joos GOETHALS, temmerman  
404  K.: Pieter bij huwelicke sijn selfs ende Joannes GOETHALS = 20 jr. 
44v  V.M.: Jan VAN DOORNE 
  Er sijn gheene erfgronden dan een deelken meubilaire goeden dewelcke met de sieckt van de 
  overledene ende de successive troubelen van orloghe sijn gheconsomeert   5de maerte 1697 
 
SVG  Joosijntjen WIEME fa. Joos overl. Meyghem op den 4de 7bre 1694 
(562)  Hr.: Gillis STROBBE fs. Jans  
404  K.: Andries ende Joanna STROBBE minderjaerighe weesen 
44v  V.M.: Jan WELVAERT fs. Geert  
  Er sijn gheen gronden van erfven die dese weesen sauden competeren  22ste oct. 1697 
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SVG  Pieternelle GHIJS overl. Nevele op den 12de febr. 1697 
(563)  Hr.: Christiaen VAN HAUTE, winckelier  
  K.: Philip = 8 jr, Joannes = 6 jr ende Norbertine VAN HAUTE = 3 jr.  
404  V.M.: Jan GHIJS  
45v  Een huys stede ende erfve gheleghen in Nevele ten voorhoofde in de langhe munte groot in  
  erfven 23 roeden staende huwelick ghecocht van Christoffel JOORIS  5de nov. 1697 
 
SVG  Marie SNOUCK fa. Lievens overl. Landeghem op den 26ste nov. 1697 
(564)  wdwe in (1ste x) van Gheert GOETHALS 
 K.(1ste x): Lievijne GOETHALS  
404  V.M.: Lieven SNOUCK grootvader ende V.P.: Baudewijn GOETHALS  
46v Hr.(2de x): Pieter VAN RENTERGHEM fs. Baudewijns  
 K.: geen kinderen uyt dit huwelijck 
  Gronden van erfven gheconquesteert staende haer 1ste huwelick met Gheeraert GOETHALS  
  Het 4de paert in een partije landts in gheleghen Nevele op den wijck van veldeken wannof de 
 wederdeelen competeren Jan MORTIER ende consorten vercreghen bij coope van Jan  
 DHAESE fs. Adriaen volghens het contract van uytgrootijnghe van den 26ste Xbre 1691 
 groot over dit deel 125 roeden 
  Noch het 4de deel van een partije landts in Landeghem ghenaempt het waterlat groot int  
 gheheele 700 roeden vercreghen bij coope van den voornoemden Jan DHAESE conforme  
 het contract van den 20ste april 1691 groot over dit 4de deel 175 roeden oost Joos VAN 
 RENTERGHEM suyt west Pieter DE DECKERE noort Sr. Adriaen DE SMET. 
 Noch het 4de deel deurgaende van een partije saylandt ghemeene met Marie GOETHALS  
 voornoemt ende consorten ghenaemt den varendriesch suyt het waterlat west ende noort  
 Sr. Adriaen DE SMET groot int gheheele 600 roeden  vercreghen bij coope van Pieter  
 CORNELIS fs. Lievens volghens het contract van vuytgrootijnghe van den 28ste Xbre 93 
 groot over het voorseyde vierde deel 150 roeden . . .  19de nov. 1697 
 
SVG Janneken OVAERE fa. Jans, (sijn 3de huysvrauwe), overl. Nevele op den . . . maerte 1697  
(565)  Hr.: Jacques DE BLONDE, backer  
   K.: geen kinderen uit dit huwelijk 
404  Sterfhuys te verdeelen tusschen den hauder ende Lievijne OVAERE wdwe van Guilliame  
 48 DE LOOF, suster van de overledene ende Servaes DE PAPE fs. Lievens eenigh ende 
 minderjaerigh achtergelaeten kint van Petronelle OVAERE dito Lieven DE PAPENS 
 1ste huysvrauwe die oock zuster was van de overledene,   
  Dit sterfhuys competeert dhilft deurgaende van het huys ende erfve in Nevele bij den  
 hauder bewoont wanof de wederhelft competeert aen Isabelle DE BLONDE s'houders  
 dochterken van voorgaenden bedde, paelende daeranne noort de strate oost ende suyt 
 Jan DE BUCK west Frans BRAET  . . .  . . .  19de nov. 1697 
 
SVG  Bauduyn VAN RENTERGHEM fs. Jans overl. Landeghem op den 29ste maerte 1695 
(566)  wdwnr in (1ste x) van Tanneken COCQUYT fa. Seghers 
  K.(1ste x): Joos, Pieter, Jan ende Joosijntgen VAN RENTERGHEM alle bij oude hun selfs 
404  He.(2de x): Margriete BOGAERT fa. Jans  
49v  K.(2de x): Jan = 23 jr, Jooris = 22 jr, Jacques VAN RENTERGHEM = 18 jr 
  V.M.: Olivier BOGAERT ende V.P.: Pieter VAN RENTERGHEM 
  Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen niet belast met bijleve 
  Een partije landts in Landeghem ghenaempt het ackerken groot 3 ghemeten (= 900 roeden) 
 suyt dhoors Marijn DE LOOF west Joores SIERENS ende noort den wech 
  Een behuysde hofstede in Landeghem op den wijck van vierheckens groot 100 roeden . . . 
  Een partijken landt ghenaempt het moortelken groot 75 roeden . . . . . . 
  Gronden van erfven gheconquesteert binnen het 1ste huwelijck 
  Een partije landts ghenaempt het bosselken ligghende ghemeene met de hoirs van 1ste bedde 
  groot int gheheele 300 roeden comt over dhelft tot 150 roeden . . .  
  wettelijcke venditie ghehauden den 12de april 1695 . . . . . . 26ste nov. 1697 
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SVG  Jan DE VOS fs. Roelant ende sijne huysvrauwe Livijne VAN HEYSTE  
(567)  beede overleden ontrent baefmisse ten jaere 1696 in Vinckt? 
  K.: Jacobus, Marten, Joannes ende Elizabeth DE VOS alle noch minderjaerigh 
404 V.P.: Guilliame DE CUBBER ghetrauwt met Elisabeth DE VOS 
50v Een huyseken staende op een leen  . . .  . . .  
 Den oostcant van een partijken lant ghenaempt den hooghendriesch wanof het surplus 
  competeert het hoor van Joos DE VOS groot 220 roeden paelende daeranne oost west 
 ende noort het selve hoors van Joos DE VOS suyt Roege chijshoveken 
 Welcke partijen leens de overledens hebben aenveert metten last van eene rente van 
 2 p. gr. tsiaers den penninck 16e sprekende in profijcte van Joe wdwe Sieur Niclaes 
 HEULENAERE vallende telcken jaere op den 10de dagh van april  
 Doende te noteren dat de voorschreven partijen leens bij d'overledens sijn ghebruyckt 
 gheweest soo dat daervan geen achterstellen van pachte t'ontfanghen te staen 
 Gelijck oock geen baete can ghebrocht worden van een ackerprijs, bestiaelen meubelen 
 van huysraede noch andere derghelijcke vlieghende effecten als wesende vercocht als 
 wesende deselve naer de doot van d'overledens bij executie vercocht tot betaelinghe van 
 pointinghen en settinghen ende andere gepriviligeerde schulden  
 Het huyseken, schuerken, boomcatheylens ende doorenhaeghen staende op het leen sijn 
 op het versoeck van de overgevers ghepresen door Jan DE SCHRIJVER gesworen prijser 
  Den eerste overledenen competeert nu sijn sterfhuys het 3de deel van d'een helft ende het 
 sevende van d'ander helft van een half bunder lant in Lootenhulle ter heerlichede van  
 Vormzeele gemeene met sijn zusters, eerst van vollen bedde ende daernaer van halfven  
 bedde          26ste 9bre 1697 
 
SVG Janneken VAN DAMME fa. Pieter overl. op den 10de oct. 1697 
(593) wdwe in (1ste x): Joos DE BACKER 
   K.(1ste x): Petronelle DE BACKER 
404 V.M.: Joannes VAN DAMME  
100 Hr.: Joos VERMEERE fs. Joos  
   Den voocht verclaert het sterfhuys te vlieden ende abandoneren latende alle tselve in proffijte 
  van de hauder die niet vlieden en can . . .  . . .  24ste 9bre 1699 
 
 Bundel nr 434 Staten van goed  (1698 -1699)  
SVG  Jooris BRUSEEL fs. Jans oom overl. in de prochie van Somerghem op den 15de jan. 1694 
(480)   hoir tot eenen 5de deel in een 4de hooftstaecke Laureyns BRUSEEL fs.Pieter overleden ende  
 Lievijne DE WEERT in haer 2de huwelick  oock overleden  
  V.P.: Jooris BRUSEEL fs. Guilliame der weesen oom 
  Den SVG van Jooris BRUSEEL fs. Jans is ghepasseert in Somerghem den 1ste febr. 1694 voor 
 Schepenen van de heerlijckhede van brijaerde 
 Heeft achterghelaeten een behuysde hofstede met een partije landts daer nevens ende teynden 
 aen gheleghen groot 580 roen abouterende noort de ro straete oost ende suyt de kinderen van 
 den heere van SISOIGNE ende een partije landts ghenaemt het mastgen groot 350 roeden  
 abouterende noort west de straete van wtghem naer schipdonck noort de wdwe Jaspaert DE 
 VLIEGHERE ende mijnheer MAES suyt den heer president VAN DER PIET, waerin den 
 voorseyden MAES gherecht is tot een 20ste deel deurgaende 
 Stelde hem seker ende borghe Lenaert DE WEERT fs. Daneels woonende tot Meyghem ende  
  alhier present         23ste maert 1694 
 
SVG  Pro Deo Joos ROMEDE overl. Nevele op den . . . (geen datum gegeven) 
  He.: Marie DE BUCK fa. Pieters  
  K.: Judocus Frans ROMEDE = 9 jr hoir unicq  
  V.P.: Jan ROMEDE fs. Joos   
  Een stuck landt ghecompeteert aen den overledenen gheleghen in Everghem groot 400 roen 
  hetwelcke dese hauderigghe heeft vercocht aen Jacobus BEYAERT tsedert de doot van den 
 overledenen tot betaelijnghe van haere schulden voor 11 p. gr.  . . . . . . 
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SVG  Jan DE BRABANDRE fs. Gillis overl. Hansbeke wijck hamme  den 23ste nov. 1694 
(568)   ende Willemijne VAN DE VEIRE overl. Hansbeke hammestraete daernaer ? ? ?  
  fa. Jooris ende Susanne DOBBELAERE 
404 K.: Francoyse =12 jr, Jooris = 10 jr, Pieter = 8 jr ende Pieternelle DE BRABANDRE = 4 jr 
51v  V.P.: Elias DE BRABANDRE fs. Gillis ende V.M.: Joos VAN DE VEIRE fs. Jooris 
  Gronden van erfven commende van de vaderlijcke sijde bij vercavelijnghe jeghens Elias ende 
  Pieter DE BRABANDRE van de goederen van wijlent Gillis DE BRABANDRE fs. Elias 
  De weesen waeren competerende dhelft van de gronden in Hansbeke te weten een 4de van  
  hun vader ende een 4de van Joos DE BRABANDRE haerlieden oom ende jeghens Elias ende  
  Pieter DE BRABANDREoock sweesens ooms ende sijn hemlieden te caevel ghevallen 
  een stuck lant in den wijck van kippendonck oost Elias ende Pieter DE BRABANDER noort 
  Frans DEBBAUT west de kippendonckstraete suyt Mhr MAERSCHALCK groot een ghemet 
 Een stuck lant in deselve prochie op dheerlijchede van Bellem ghenaempt den vaerenbergh 
  west den waeterloop noort den advocaet Mr. Pieter GOETHALS oost dheer Judocus  
  GOETHALS suyt Frans DEBBAUT groot 211 ½ roeden 
  Een stuck lants ghenaempt het swaentjen noort dheer Louys VAN HECKE oost den waeghen 
  slach suyt dhoirs Pieter RUTSAERT west den voetweghel groot 97 roeden 
 Een behuysde hofstede met een stuck lants . . . . . . . . . . . .  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de moeder ende Susanne DOBBELAERE  
 sweesen grootmoeder belast met bijleve van de grootvader Jooris  
   Het 8ste paert van een hofstede ende ses stucxkens lant in Hansbeke op dheerelickhede van  
  Nevele onverdeelt met sweesen grootvader ende haere ooms groot int gheheele vijf ghemeten 
  Dese weesen met hun grootvader ende ooms competeert het 3de deel van een stuck lants  
 gheleghen in Lovendeghem inden wijck van loo ghenaempt de baymeirschen , een derde 
 competeert de grootvader ende een 3de dhoors Joos LIPPENS  . . .  15de april 1698  
 
SVG  Gillis CLAYS overl. . ? . op den . . . geen datum gegeven 
  wdwnr in (1ste x): van Joosijne VINCENT fa. Frans 
  K.(1ste x): Andries CLAYS 
  V.P.: Lieven CLAYS  
  He.(2de x): Elisabeth SUTTERMAN  
  V.P.: Gillis DHAEYERE ende V.M.: Guille YDE 
  Eene behuysde hofstede commende van de sijde vanden overledenen ligghende te 
  reckelijnghe an de brugghe oost daeranne abouterende Anthone OSTE suyt den aermen 
  van Deynse west de reckelijnghe ende noort de conqueste landen van desen sterfhuyse 
  Gronden van erfven conquest bij de overledenen met dese houderigghe 
  Een vierde lants noortwaerts van dhofstede commende bij coope van Olivier  
  TEMMERMAN suyt de voorgaende hofstede west de straete noort Mevr. van het clooster 
 van Deynse oost Gillis LIBAERT . . .  . . . geen datum gegeven 
 
SVG  Joosijne DHUYVETTER overl. Vinckt in de maent van 7bre 1695 
(569)  Hr.: Joos D'HONDT fs. Adriaen  
404  K.:  er wordt niets over geschreven 
53v  V.M.: Joannes DHUYVETTER 
  Geen gronden van erfven      16de meye 1698 
 
SVG Martijnken SUTTERMAN fa. Joos overl. Vynct ten jaere 1694 
(570)  Hr.: Adriaen DE CLERCQ fs. Maurus, Martijnken sijne 2de huysvrauwe gheweest 
  K.: Janneken = 10 jr ende Susanna DE CLERCQ = 5 jr 
404  V.M.: Jacques SUTTERMAN fs. Joos voornoemt, jonghman  
54v  Gronden van erfven ghecommen van soverleden sijde  
  Het 5de deel deurgaende in 8 ghemeten saeylant in Vosselaere consisterende in drij partijen  
  danof de 1ste ten voorhoofde compt aende dampstrate van Nevele naer Leerne plaetse ende 
 dander twee jeghens de voorgaende ghemeene met de ander vier hoors ten sterfhuyse van 
  Joos SUTTERMAN voornoemt   . . .  . . .  27ste meye 1698 
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SVG  Jan DE SCHUYMERE fs. Philips overl. Meyghem op den 12de maerte 1697 
(571)  wdwnr van: Janneken DE RAEDT fa. Gillis overl. den 6e jan. 1696 
  K.: Jan ende Gillis DE SCHUYMERE  
404  V.P.: Guilliame DE SCHUYMERE ende V.M.: Jan DE RAEDT fs. Gillis 
55v  Deel van efgronden commende van Jan DE SCHUYMERE noch ghemeene met sijn medehoirs 
 met recht van bijleve van de grootmoeder en wdwe van Philips DE SCHUYMERE 
  Het 5de deel van een hofstede onbehuyst gheleghen in Meyghem abouterende oost Anthone ende 
  Geert DE WINTERE suyt de straete west ende noort dhoors Jor Loys VAN HOOCHBROUCK 
  groot int gheheele 242 roeden dus over dit deel 48 ½ roeden . . . . . . . . . 
  Wettelicke venditie op den 20ste maerte 1698 waerin Jan ende Francoyse DE RAEDT ghecocht 
 hebben voor de somme van 17 p. 11 sch. 11 gr. . . .  . . . 27ste meye 1698 
 
SVG  Lieven VAN OOST fs. Jooris, overl. Ste Martens Leerne op den 26ste dec. 1697 
(572)  He.: Lievijne DE VEUSERE  
  K.: Liefken VAN OOST = 4 maenden  
404  V.P.: Jan VAN OOST  
56v  Er sijn gheene gronden van erfven achterghelaeten 
  Compareerde voor Bailliu Burghemeester ende Schepenen der heerelickhede van Denterghems 
  inclaverende inde prochie ende lande van Nevele in persoone eerst Antonijne MARTENS fa. 
  Guilliame eerst wdwe van Jooris VAN OOST alsnu woonende binnen de prochie van Ste  
  Martens Leerne te kennen ghevende dat sij bij haeren 1ste man heeft gheprocreert twee sonen 
  jeghenwordich in leven, met naemen Jan ende Lieven VAN OOST ende nu wdwe van Joos 
 HESSENS . . .  In totaal een viertal bladzijden tekst en uitleg  23ste febr. 1697 
 
SVG  Jan HEIRPELS overl. Nevele op den . .  dec. 1694 
(573) ende Tanneken DE WINTERE sijne huysvrauwe Nevele op den . .  jan. 1695 
  K.: Janneken, Jan ende Frans (obiit) HEIRPELS alle drij noch onderjaerigh 
404  V.P.: Frans HEIRPELS ende  
 58 V.M.: Jan DE DAPPERE ghetrauwt met Jacquemijne DE WINTERE suster van de overledene 
  Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert ghedeelich naer costuyme 
  Een behuysde hofstede in Nevele in de boschstraete noort Stefanus VAN DER SCHAFFEL 
  ende consorten met landt oost de straete comende vuyt de boschstraete naer den reywech 
  suyt Maurus CAKAERT fs. Joos groot in erfven 215 roeden 
  Een partije gheleghen als vooren ghenaempt den scheppere commende bij coopevan Pieter 
  AERENTS groot 563 roeden aboeterende noort Frans VAN RENTERGHEM . . . 
  Een partije landts ghenaempt het willekens lants comende bij coope van Gillis DE WULF 
  groot 318 roeden aboeterende noort dhoors Lieven MEGANCK . . . 
  Wettelicke venditie ghehauden in daten 5de febr. 1695 . . . . . . 1ste july 1698 
 
SVG  Jooris VAN DE VEIRE fs. Guille overl. Hansbeke op den 27ste maerte 1698 
 Wdwnr in (1ste x) van Susanne DOBBELAERE fa. Joos   
   K.(1ste x): Jan en Pieter VAN DE VEIRE hun selfs bij huwelick en Pieter VAN DER  
  VENNET thuwelick met Joosijne VAN DE VEIRE mitsgaders de vier achterghelaeten  
  kinderen van Willemijne VAN DE VEIRE gheprocreert bij Jan DE BRABANTRE 
 He.(2de x): Franchoise VERMOTTE  
 K.: gheen kinderen van dit huwelick 
 V.P.: Elias DE BRABANTER oom ende V.M.: Joos VAN DE VEIRE 
  Gronden van erfven hemlieden verstorven bij de doodt van Jooris VAN DE VEIRE ende 
 Susanne DOBBELAERE fa. Joos hemlieden vader ende moeder gheweest.  
  Een behuysde hofstede met het bulcxken bachten den huyse gheleghen in Hansbeke op 
  dheerelickhede van Nevele noort hamme straete west Lieven VERSCHAFFEL oost Philip 
 VAN HAERDE suyt de naervolghende partije groot twee ghemeten 58 roeden . . . . . . 
 Competeren de ghemeene hoirs noch de twee deelen van drije van een stuck lants gheleghen 
 binnen de prochie van Lovendeghem in den wijck van loodam het ander 3de is competerende 
  aen dhoirs van Joos LIPPENS nu aen Pieter VAN DE VEIRE . . . . . .  
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SVG  Janneken VAN HECKE fa. Martens overl. Vinckt den 26ste nov. 1695 
(574) Hr.: Jan DE VOS fs. Joos  
  K.: Cathelije, Joannes ende Joseph DE VOS  
404 V.M.: Loys VAN HECKE  
59v  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene  
  Dhelft van een behuysde hofstede in Vinckt daervan dander helft toecomt aen dhoor van  
  Marten VAN HECKE wesende deselve helft groot 100 roeden  
  Dhelft van het 5de deel van een partije landts in de prohie van Meyghem  . . . . . . 
  het 4de van twee deelen van vijfve van 17 bunderen landts wesende een pachtgoet in  
  Haelter wesende alsoo dhelft van 9 ghemeten 300 roeden landts. . . 4de aug. 1698 
 
SVG  Joosijntken VAN PARIJS fa. Andries overl. Poesele op den 4de nov. 1697 
(575) Hr.: Pieter VAN DOORNE fs. Lievens  
  K.: Joanneken VAN DOORNE eenigh ende minderjaerigh kint 
404  V.M.: Rijckaert VAN PARIJS fs. Andries oom 
 62 Deel van erfgront bij de overledene achtergelaten in de prochie van Poessele dhelft van 100 
  roeden saeylant ghemeene met desen voocht 
  Erfgronden toecommende den houder bij successie van sijnen vader ende moeder met Lieven 
  ende Joosijnken VAN DOORNE sijnen broeder ende suster gheleghen in Poesele 
  Het 3de deurgaende deel van een behuysde hofstede daer den hauder woont abouterende oost  
 de straete suyt ende west Joos VAN DOORNE fs. Joos ende noort het naervolghende groot  
 int gheheele 206 roeden dus hier over 1/3de 68 2/3 roeden 
  Item het derde van een bogaert abouterende oost de straete suyt de voorschreven hofstede  
  west Joos VAN DOORNE fs. Joos groot 271 roeden hier over het derde 90 1/3 roeden 
 Het 3de van een partije bosch ende gheweet  ghenaempt bultincx stede palende daeranne oost 
  ende suyt desen houder groot over het 3de 156 2/3 roeden  . . . 10de sept. 1698  
 
SVG  Joos DE CUYPER fs. Lievens ende Livijne SCHAMP fa. Niclaes 
(576)  overl. Nevele op den wijck van veldeken den lesten febr. 1698 
  He.: Livijne BOOM fa. Gillis alsnu in huwelick met Gillis DE RAET 
404  K.: Geeraert ende Marieken DE CUYPER beede noch minderjaerigh 
 64 V.P.: Gillis DE WULF ghetrouwt met Marie SCHAMP oude moeye paterneel 
  Erfgronden comende van soverledens sijde in de prochie van Nevele 
  Een partije landts ghenaempt de groot hulst abouterende daeranne oost dhoors van wijlent 
  Pieter MARTENS suyt Gillis DE WEERT west de kinderen Jan LOONTGENS ende noort 
  het hulststraetjen groot 700 roeden ende een partije geseyt het cleyn hulstken oost Gillis  
  DE WEERT suyt het hulststraetjen west dhoors Jan CAKAERT groot 274 roeden  
  Een partije lants ghenaempt den kerckwegh groot 780 roeden . . .  
  In de prochie van Vosselaere een partije lant groot een oudt bunder  
  In Landeghem een partijken lant op den wijck wilde groot 150 roeden 
 Op den overledenen is met het overlijden van Joos SCHAMP sijnen oom verstorven het 9de  
 deel in 11 ghemeten erfve onder hofstede in Landeghem ghemeene ende onverdeelt met Gillis 
  DE WULF fs. Gillis causa uxoris alhier deelvoocht . . .  23ste 7bre 1698 
 
SVG  Laureyns DE PAEPE fs. Pieters,  
(578)  overl. Nevele op den wijck kerrebrouck op den 23ste 8bre 1697 op dheerelichede van Poussele 
   wdwnr in (1ste x) van Janneken BRAET fa. Frans 
404 K.(1ste x): Frans ende Janneken DE PAEPE  
 68 He.(2de x): Tanneken BEELAERT fa. Joos  
  K.(2de x): Jaspaert DE PAEPE 
 V.P.: Guilliaeme PRUYM fs. Chaerles   
 Er sijn gheen gronden van erfven die op dese weesen connen devolveren 8ste 8bre 1698 
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SVG  Joe Jenne BRAET fa. Marci, overl. Nevele den 5de april 1698 
(579)  Hr.: Sr. Charel VAN DE PUTTE fs. Pieters, brouwer  
  K.: Pieter, Francois, Marie ende Philip VAN DE PUTTE minderjaerighe weesen 
404  Gronden van erfven comende van s'overledene sijde in de prochie van Zeveren 
69v  Een behuysde hofstede ghenaempt het leeuwken palende daeranne oost ende suyt den heer  
 Baron van Meulebeke groot ontrent 150 roeden ende een partijken lant ghenaempt het  
 bomken oost Pieter COPPENS suyt de priesterage groot 300 roeden  
  Item in Aersele een partije lant in den oostcouter palende daranne noort den herwech van  
 Aersele naer Vinckt groot ontrent 225 roeden . . .  . . . 
  Item in Deynse buyten een meersch ghenaempt de putte meersch groot 400 roeden Ghendtch 
  Item in Lootenhulle een partije bosch ghenaempt den hesschenen bosch groot 548 roeden 
  Gronden deelsaem tusschen den houdere ende s'overledene weesen 
  In Nevele dhelft van de erfve daer den houder is woonende palende daeranne noort de Ste  
  Jans straete, oost Jooris NEYT suyt den Inghelant west Joe Isabelle ende Marie BRAET groot 
  70 roeden ende bij de poucxsche vierschare een partije lant sijnde conquest abouterende  
  suyt oost de straete suyt west de pouckebeke noort oostmhr. LUYTENS groot 280 roen 
  Item in Vinckt een partije bosch ghenaempt het waterlat comende bij coope van Guilliame 
  BRUNEEL palende daeranne groot ontrent 400 roeden 
  Item noch in Vinckt ande plaetse een erfve sijnde jeghenwoordich onbehuyst voor desen  
  gheweest een herbergh ghenaempt Sint Anthone abouterende oost Jan TIJDTGAT, west de  
 straete ende noort de plaetse groot 100 roeden belast met een rente van 2 p. gr tsiaers den  
 penninck 16e in profijte van Joe de wdwe van Sr Anthone DE SMET  
  Nopende de goederen den houder verstorven van sijnen vader daervan can voor alsnoch niet 
  besonders gebrocht worden als het sterfhuys noch onverdeelt ende onghelicquideert sijnde  
  Den hauder wort ghehoort soo wanneer de licquidatie sal ghesloten sijn. . .27ste oct. 1698 
 
SVG  Livine VERHEYE fa. Joos , overl. Poesele op den 25ste dec. 1697 
(581)  Hr.: Jan VAN PARIJS fs. Mauris  
  K.: Joseph, Joosijntken ende Francoiseken VAN PARIJS minderjaerighe weesen 
404  V.M.: Joos VERHEYE grootvader 
 74 Er sijn geen gronden van erfven noch ander immeubele goederen 
  Lieven VAN PARIJS fs. Maurus tot Lootenhulle stelt hem seker ende borghe over den SVG  
 van de weesen Jan VAN PARIJS      12de oct. 1698 
 
SVG  Marie VAN RENTERGHEM fa. Guilliaeme bij Lievijne VAN DER DONCK 
(582)  overl. Nevele op den 30ste oct. 1696 
  Hr.: Charles TUYTSCHAEVER fs. Charles  
404  K.: Guilliame, Pieter, Joannes ende Charles TUYTSCHAEVER, minderjaerighe weesen 
75v  V.M.: Jan VAN RENTERGHEM fs. Pieters 
  Gronden van erfven met huysinghen daerop staendeghecommen van de sijde van de overledene 
  Een partije landts ghenaempt den hooghen acker gheleghen in Landeghem groot 500 roeden 
  ende 150 in een hofstede met de drij deelen van boomcattheylen abouterende oost den doswech 
  suyt dhoors Pieter VAN RENTERGHEM, west Pieter VAN RENTERGHEM ende noort 
  Carel VAN RENTERGHEM 
  Een partije landt in Nevele hoossche ghenaempt den kockelaere groot 360 roeden abouterende 
  noort Jan DE BAEDTS oost dhoors Pieter DE COSTERE suyt dhoors van Janneken DE 
   COSTERE ende west Christiaen MEGANCK . . .  . . .  
  Gronden van erfven staende het huwelick gheconquesteert 
  De twee deelen van sesse van een behuysde ende beplante hofstede in Nevele danof twee deelen 
  competeren an Lieven VAN DER DONCK, een ander 6de deel an Lievijne HOVAERE ende het 
  resterende 6de an Lievijne VAN DER DONCK abouterende suyt de poucke west de meulestraete 
  noort Daneel DHAENENS ende oost dit sterfhuys groot 150 roeden . . . 
  Item noch 200 roeden meersch in Nevele oosche abouterende noordt Anthone HANSSENS   
  causa uxoris suydt de weese van Guille DE COSTERE . . . . . . 1ste dec. 1698 
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SVG  Lievijne BRAL overl. Ste Martens Laethem op den 3de meye 1698 
(583)  wdwe in (1ste x) van Jan VAN HAUWEGHEM 
  K.(1ste x): Jan = 20 jr, Lieven VAN HAUWEGHEM = 15 jr bij huwelick hun selfs 
404  Hr.(2de x): Geeraert VAN DIJCKE 
79v K.(2de x): Lieven = 8 jr ende Joosijntgen VAN DIJCKE = 18 maenden 
   V.M.: Lieven BRAL oom  
  Gronden van eerfven  ghecommen van de overledene 
  Dhelft van een behuysde hofstede mette landen daermede gaende gheleghen in Ste Martens  
 Laethem wanof dander helft competeert Pieter VAN DE WALLE ende dhelft van een partije 
 mersch  ghenaempt den dambulck jeghens de straete waervan dander helft competeert den 
 voornoemden Pieter VAN DE WALLE groot int gheheele 2 bunderen . . .3de juny 1698 
 
SVG  Jan MORTIER fs. Bauduyn ende sijne huysvrauwe Passchijne VERDONCK  
(584)  beede overl. in Landeghem in de maendt van 8bre 1694 
  K.: Pieter MORTIER = 14 jr. 
404  V.P. Lieven MORTIER ende VM.: Joos VERDONCK  
81v  Gronden van erfven ghecommen van der weese vader 
 Een partije saeylandt in Landeghem op de wilde cautere groot 450 roeden, dese partije is  
 belast met bladt van bijleve aen Cathelijne DE VREESE wdwe van Bauduyn MORTIER 
  Gronden van erfven ghecommen van Jan, Pieter ende Marie DE COCK aude ooms ende 
 moeye 
  Een behuysde hofstede groot 150 roeden met een partije landts groot 200 roen gheleghen 
 als vooren ende belast met blad van bijleve van Jacques VAN PARIJS . . .16de dec. 1698 
 
SVG  Jan WIJNS fs. Jan overl. Ste Martens Leerne op den 11de dec. 1698 
(585)   He.: Marie VAN DE VIJVERE fa. Jacques  
  K.: Jacobus, Jan, Cornelis, Marianne, Aemelle ende Barbara WIJNS 
 404 Camerdeelvoocht: Jan STEYAERT daer er gheene naeste vrienden van den overledenen zijn 
 83v De hauderigghe heeft vercocht van haere gronden van erfven haer verstorven bij de doodt van 
 haer vader ende moeder gheleghen in Beveren ende in Ste Anna polder  24ste dec. 1698 
 Op den 28ste dec. 1698 heeft d'hauderigghe seker ghestelt met den persoon van Jacques VAN 
 DE VIJVERE fs. Jacques woonende tot Nieukercke int landt van Waes  
 
SVG  Lievine VERSTRAETE sijne huysvrauwe overl. ten jaere 1694  
(586)  ende Pieter SLOCK fs. Pieters overl. op den 2de febr. 1697 
 K.: Petronelle SLOCK eenighe dochter = 13 jr. 
404 V.P.: Jan SLOCK broeder van Pieter SLOCK ende V.M. Jan VERSTRAETE fs. Jans, cosijn 
85v Gronden van erfven in Nevele staende hemlieden huwelick ghecocht 
  Een hofstede nu onbehuyst met een deel vervallen ende twee partijen saeylandt groot 247 roen 
  Men is schuldich aen Jan ende Pieter DE PAPE fii Jans over gheleende ghelden tot 2 p. gr. 
 Stelde hem seker ende borghe Jan VERSTRAETE voornoemt . . . 20ste jan. 1699 
 
SVG  Pieter DE CROOCK overl. in de prochie van Ste Marie Leerne op den 15de nov. 1694 
(587)  wdwnr in (1ste x) van Joosijntien TIERENTEYT  
 K.(1ste x): Marie DE CROCK ende Janneken is commen toverlijden voor haeren vader  
404 V.P.: Jan PASSIJN? 
 91 He.(2de x): Petronelle VAN PARIJS alsnu ghetrouwt met Pieter DIJCK 
  K.(2de x): Lieveijne ende Petronelle DE CROCK  
  V.P.: Lenaert DE NEVE  
  Gronden van erfven gheconquesteert staende hemlieden huwelick 
  De 5 deelen van achte van een behuysde hofstede in Ste Maria Leerne an wie de ander drij 
 deelen competeert Marie DE CROOCK weese van 1ste bedde suyt oost de straete van Ghendt 
 naer Deynse noort de mulle wech west de wdwe Joos VAN DAMME groot 200 roeden 
 Venditie ghehauden in date van den 9de febr. 1695 . . .   31ste maerte 1699 
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SVG  Lieven CODDE fs. Pieters ende sijne huysvrauwe Janneken SANTENS fa. Jans  
(588)  beede overl. in de prochie van Vinckt ten jaere 1695  
  K.: Pieterken ende Lievijntken CODDE beede noch minderjaerigh 
404 V.P.: Roelant CODDE oudsten broeder van Lieven CODDE 
 90 Gronden van erfven commende van de sijde van Lieven CODDE 
 Het 4de van een onbehuyst hofstedeken ende een partije lant ghemeene met sijne twee broeders 
 ende suster gheleghen in Vinckt groot int gheheele 550 roeden 
 Het 4de van een bosselken gheseyt d'eeckelaere meersch west Jan DE CLERCK fs. Geeraert 
  noort de reygerbeke groot voor dit deel 300 ¼ roeden 
 In de prochie van Zeveren het vierde van een half bunder lant ligghende over beede sijden van 
  den herwech dus hier over het vierde ontrent 112 ½ roeden 
 In de prochie van Lootenhulle het vierde van partijke lant ten titel van cheynse betemmert bij  
  Jan VAN BELLEGHEM wiens wdwe, sijnde soverledens suster, competeert het huyseken met 
 de voorder cattheylen daerop staende oost dheerstraete suyt ende west Jan DE VOS fs. Joos 
  ende Noort Jan VAN DOORNE groot int gheheele 180 roeden dus hier over ¼  = 45 roeden 
 
SVG  Lievijne EVERAERT fs. Daneels, overl. Nevele op den . . (niet gegeven) 
(589) wdwe van Gheeraert MARTENS  
 K.: Pieter, Jan, Andries ende Janneken MARTENS  
  V.P.:  Bauduyn MARTENS ende camervoocht van de moederlick sijde .: Gillis BOOM  
  Gronden van erfven tsaemen gheconquesteert 
 Dhelft van een behuysde hofstede gheleghen in Nevele daerment noemt de vierboomstraete 
 daervan dat dander helft competeert den voornoemden Bauduyn MARTENS groot in erfven 
 ontrent 200 roeden, op den 22ste febr. 1698 te cavel ghevallen aen Bauduyn MARTENS  
 Rekenijnghe daervan ghemaeckt den 25ste oct. 1698 
 Rekenijnghe die bij desen maeckt Pieter ROELANDTS afgegaen substitut Ampman der 
  Baronnije ende lande van Nevele van de vercoopijnghe ghedaen den 3de jan. 1695 ten  
  versoeke van Christiaen DOORE ende Jan Baptiste DHAENENS ontfangers der prochie van 
  Nevele ten sterfhuyse van de wdwe van Geert MARTENS die hij overgeeft aen Bauduyn 
  MARTENS als voocht van de weesen Geert MARTENS . . .  
 Aen den heere prost van Nevele over den leegen dienst van t'begraeven ende vuytvaert van 
 de voornoemde Gheert MARTENS ende sijne huysvrauwe t'saemen 1 p. 13 sch. 8 gr.  
 Gillis DE WEERT moet betaelen over de partijen bij hem ghecocht ten sterfhuyse van  
  Geeraert MARTENS boven den aftreck van d'oncosten ponts ende ponts ghelijckte met de 
  drij stuyvers te ponde daerinne begrepen de somme van 16 p. 1 sch. 11 gr. 
 Lieven VAN DOORNE moet betaelen over de partije bij hem ghecocht 30 p. 5 sch. 6 gr. 
 
SVG  Cathelijne LUYENS overl. Nevele op den 26ste maerte 1698  
(590)  H.: Frans DHANENS, herbergier  . . . (Jan DHANENS sijnen broeder) 
 K.: Judocus bij huwelick sijn selfs ende Marie DHANENS noch minderjaerigh 
404  V.M.: Roelandt VERMANDEL ghetrouwt met de wdwe van Adriaen LUYENS die broeder 
94v            was van de overledene 
  Ghemeene goederen desen sterfhuys toebehoorende gheleghen in Nevele, een behuysde erfve 
  sijnde een herberghe ghenaempt de roose met noch een ander huyseken daer oock op staende, 
 oock eene schuere met diverssche stallinghen abouterende daeranne Marten DUSAER,  
  Burghmeestere, suyt Frans BRAET west Mre Jan DHUYVETTER ende noort de Ste Jans  
 strate groot in erfve ontrent 100 roeden belast met eene rente van 4 p. gr. tsiaers den penninck 
 16e in profijte van Ste Pieters burggrave 
 In de prochie van Ste Maria Leerne een huyseken met eenighe boomen ten titel van cheynse 
 op den gront van Jor Charles VAN DER CAMERE depost is het voorschreven huyseken  
 vercocht voor de somme van 6 p. gr.  . . .  . . .  . . . 
 Den houder pretendeert betalinghe van de prochie van Nevele over een voyage van 2 daghen 
  naer Cortrijck den 17de ende 18de 7bre 1696 ende een ander voyage den 4de meye 1697 tot het 
  besichtigen van de calen van Nevele tot Vinderhaute . . .  16de maerte 1699 
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SVG  Gillis VAN QUATHEM overl. Ste Martens Leerne op den 23ste maerte 1698 
(591)  He.: Joosijntjen PAPPENS alsnu in huwelick met Adriaen VAN DE STEENE  
 K.: Joannes = 3 jr ende Petronelle VAN QUATHEM = 2 jr. 
404  V.P.: Jan VAN QUATHEM  
87v Gronden van erfven ghecomen van soverleden zijde 187 roeden lants in een meerdere partije 
  gheleghen in Ste Martens Leerne ligghende onverdeelt met Jan DE SCHRIJVERE, Jan VAN 
  QUATHEM ende Lievijne VAN QUATHEM . . . . . .  
  Bevinden dat den commer verre excedeert de baete en  verclaeren het sterfhuys tabandoneren 
  ende renunchieren soo sij doen bij desen . . . . . .  12de meye 1699 
 
SVG  Janneken MESTDAGH fa. Lucas overl. Poesele den 26ste sept. 1698 
(592)  Hr.: Lieven VAN DOORNE fs. Joos ende Livijne WIEME (SVG 21ste nov. 1668) 
  K.: Liefken ende Pieterken VAN DOORNE  
  V.M.: Pieter ARENTS oom causa uxoris 
404  Gronden van erfven den hauder competerende vuyten hoofde van Livijne WIEME sijne moeder  
 92 In de prochie van Poesele op den wijck van kerrebrouck een hofstedeken groot 78 roeden ende 
  een partijken lants ghenaempt de leucke groot 510 roeden   . . . . . .  
 Een partije lant ghenaempt piramus bulck ligghende ten deele op Nevele oost ende suyt des selfs 
  noort dhoors Mre Hercules VAN KERREBROUCK groot 3 ghemeten . . .  
  Item 2 partijen lants in Nevele groot tsamen 1350 roeden  . . .  
  Gronden toebehoorende sijnen vader  
   Eerst dhelft van een behuysde hofstede in Poesele op den wijck van kerrebrouck oost des selfs 
  west dhoors Jooris DE BUCK ende noort de straete groot 548 roeden dus hier over dhelft 274 
  roen ende een partije lant groot 308 roeden dus over dhelft 154 roen   . . .14de meye 1699 
 
SVG  Martijntjen DE BUCQ fa. Jooris overl. in Poussele op den 27ste july 1699 
(594)  Hr.: Lieven DE WULF fs. Gillis 
  K.: Janneken ende Marie DE WULF  
404 V.M.: Joos DE BUCQ fs. Jooris voornoemt oom  
101v Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Een 3de deel in een behuysde hofstede danof dander twee deelen competeren an Joos ende 
 Lieven DE BUCQ gheleghen in Poussele daeranne dat abouteert oost ende suyt Joos  
 VAN DOORNE west Rogier LOONTJENS ende de kercke van Meyghem ende noort de  
 straete groot 500 roen 
 Een 3de deel in een partije landt ghenaempt het langhestick danof dander twee deelen  
 competeren als vooren gheleghen in Poussele abouterende oost dheer Jan BAERT . . .  
 Een 3de deel in een partije landt ghenaempt den braembulck danof dat dander twee derde 
 deelen competeren als vooren suyt ende noort dit selve goedt gheleghen in de prochie van 
 Nevele op den wijck kerrebrouck groot int gheheele 850 roen. . . 13de des jaere 1700 
 
SVG  Pieter DE VREESE fs. Lievens, overl. op den 28ste juny 1697 
(595)  He.: Marie DE SCHRIJVERE  
 K.: Marie DE VREESE =3 jr. 
404 V.P.: Anthone DE VREESE  
104v  Gronden van erfven comende van de zijde van den overledenen 
  Het 8ste deel van een behuysde hofstede ligghende noch onverscheen met Laureyns  
 LOOTENS, Anthone Janneken ende Marie DE VREESE gheleghen in de prochie van Ste  
 Martens Leerne groot tsaemen ontrent 400 roeden 
  Item het 8ste deel van een meirsch gheleghen in Ste Jans Leerne inde leymeirs aen wie de 
 andere 7 deelen competeren Anthone LOOTENS ende Marie DE VREESE voornoemt  
 groot 400 roeden 
  Het 4de deel van een stuck landt gheleghen in de prochie van Vosselaere groot 800 roen 
  ligghende onverdeelt met Anthone Janneken ende Marie DE VREESE  . . . . . .  
         26ste des jaers 1700 
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SVG  Janneken VAN DAELE fa. Pieters, overl. Nevele ontrent lichtmisse ten jaere 1698 
(597) wdwe in(1ste x) van Jan SNAUWAERT 
  K.(1ste x): Jan, Gillis ende Janneken SNAUWAERT noch minderjaerigh 
  wdwe van Laureyns VAN DER PLAETSEN  
  V.M.: Joos VAELE getrouwt met Marie COEN suster van halfven bedde ende 
  V.P.: Gillis SNAUWAERT fs. Jans d'oude  
  Gronden van erfven conquest met wijlent Jan SNAUWAERT haeren 1ste man 
  In Nevele een behuysde hofstede daer doverledene heeft ghewoont oost Frans  
  STOMMELINCK suyt de straete west Jan DE GRAVE ende noort desselfs  
  Een partijken lant ghenaempt bachten buere, oost dhoors Pieter VAN DE PUTTE suyt  
  Frans STOMMELINCK, west den ginstbulck ende noort den heere Baron van Meulebeke 
 groot volghens de letteren van toecomste 200 roeden  . . .  . . .  
 Item twee meersselekens in Landeghem beneden den meulen het een groot 35 roeden  
 ende het ander 75 roeden . . .  . . .  . . . 25ste nov. 1698 
 
SVG  Marie VINCENT fa. Joos overl. Meyghem in de maent jan. van desen jaere  
(599)  Hr.: Mattheus DHONT fs. Jans, schaper  
 K.: Joos = 14 jr ende Isabelle DHONT = 16 jr  
404  V.M.: Philips VINCENT als broeder van de overledene , oom  
106v  Van soverleden sijde zijn er gheene gronden van erfven ghecommen 
  Gronden van erfven ghecommen van shauders sijde 
  In tlant van Aelst: een dachwant saeylant in de prochie van Paulathem in den cautere jeghens 
  den herwech van Aelst naer Audenaerde ende noch 90 roeden lant inden selven cautere suyt  
 de straete loopende naer het hof Pieter DEWAELE naer Hundelghen  
  Item 120 roeden op de prochie van Berleghem in het langhevelt jeghens de straete loopende 
 van Berleghem naer Hundelghem 
  Item 40 roeden lant op Muynckswalm teghen den herwech van Aelst naer Audenaerde 
  Item een dachwant saeylant in de prochie van Paulathem noort oost de straete loopende van 
 thof van Pieter DEWAELE naer Hundelghem west denselven DEWAELE.  
 Item ende ten lesten binnen de voorseyde prochie noch 25 roeden inden cautere noort  
 Erasmus DEWAELE.  
  De voornoemde partijen al ghebruyckt bij Pieter DEWAELE  . . .  2de maerte 1700 
  Compareerde in persoone Jan VAN QUATHEM fs. Maurus tot Ruysselede den welcken  
 hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over den SVG van de weesen van Mattheus 
  DHONT verweckt bij Marie VINCENT fa. Joos . . .  . . . 29ste des jaers 1701 
 
SVG  Guilliame WINCKELMAN overl. Vynckt  
(600) He.: Joosijne VAN AELST  
 K.: Joos ende Guilliame WINCKELMAN noch onbejaerde kinderen 
 V.P.: Joos WINCKELMAN  
 Gronden van erfven ghecomme van de hauderigghens moeder 
 Een behuyst hofstedeken groot 97 roeden gheleghen in Vynckt  belast met een rentken van 
 10 sch. gr. tsiaers in profijte van de weese Gheert DE BIL  . . . 23ste meye 1700 
 
(606) Augmentatie van SVG in baete ende in commer omme de vier minderjaerighe kinderen van  
 wijlent Jan DE BRABANTRE die hij verweckt hadde bij wijlent Willemijne VAN DE VEIRE 
 fa. Jooris hemlieden ghesuccedeert bij den overlijden van Jooris VAN DE VEIRE fs. Guille  
 overl. Hansbeke op den 27ste maerte 1698 alwaer hauderigghe ghebleven is Franchoise 
  VERMOTTE zijn 2de huysvrauwe  
  V.P.: Elias DE BRABANTRE oom ende V.M.: Joos VAN DE VEIRE oom 
  Een behuysde hofstede met de landen daermede gaende gheleghen in Nevele groot ses  
 ghemeten bestaende in 8 partijen waerin dese vier kinderen sijn competerende tot een 4de  
 paert behaudens dhuyshaege ende catheylen dfaerop staende . . . 25ste juny 1701 
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(598) Augmentatie van SVG aencommende Guilliame, Janneken ende Marie Jenne DE SMET 
  alle drij kinderen van Lieven DE SMET in 1ste huwelijck verweckt bij Joosijntjen HYDE  
  fa. Anthone verstorven ende ghesuccedeert naer het overlijden van hunne moeder bij de  
  doodt van Livinus HYDE fs. Anthone haerlieden oom materneel . . .  
  Gronden van erfven ende  bessette renten aen dese weesen te cavel ghevallen 
  Een ghemet landts in Dronghen in de raepstraete  . . . . . . 
  Balthasar HYDE moet sijn leven lanck ghenieten van  een stuck  gront . . . 
  Ghelijck oock ghemeene blijft de goederen van Livinus HYDE bij hem vercreghen bij  
  decrete van Livijne HYDE wdwe van Adriaen BRAL . . . . . .2de maerte 1700 
 
SVG  Jan DE CUYPER fs. Jacques overl. Landeghem in tlest van april  1700 
(601) He.: Pierijntken DE LOOF fa. Marijn  
  K.: Catharina = 6 jr, Herman = 3 ½ jr ende Joannes DE CUYPER = 1 jr. 
404 V.P.: Joos DE CUYPER oom 
109v  Gronden van erfven commende van de sijde van de houderigghe 
 Een behuyst hofstedeken in Landeghem groot 133 roeden ende dhelft van een partije lant 
 ghenaempt het ackerken oost Pieter Pieter AERTS, suyt dhoors Pieter VAN HAUWEGHEM 
  west Elisabeth DE LOOF met het wederdeel ende noort Jacques DE CUYPER  groot over  
  dit deel 171 ½ roeden  . . .  . . .  . . . 
 Stelt hem seker ende borghe Laureyns DE LOOF . . .  . . . 28ste juny 1700 
SVG  Marijn DE LOOF fs. Jans, overl. Landeghem  ten jaer 1695  
 ende Tanneken VAN PARIJS sijne huysvrauwe te vooren overleden ten jaere 1689 
 staende te verdeelen tusschen Laureyns DE LOOF, Pierijntjen DE LOOF wdwe van Jan 
  DE CUYPERE ende Elisabeth DE LOOF noch jonghe dochter bij competente aude haer 
 selfs sijnde tsamen drij kinderen van vollen bedde  . . .  . . . 
 Gronden van erfven bij d'overledenen tsamen gheconquesteert 
  Een hofstede in Landeghem groot tsamen 441 roeden ende een partijken kant gheseyt het 
   slansticxken abouterende oost sheerenstraete suyt Jan VINCENT west den advocaet DE 
  VRIESE ende noort de straete groot 317 roeden . . . . . .  12de juny 1700 
 
SVG  Charel LAMAIRE overl. Poesele den 18de april 1700 
(602) wdwnr in (1ste x) van Joosijntjen DOORNEVELT  
 K.: Jan, Catharine ende Pieter LAMAIRE  
 wdwnr in (2de x): Marie DE VREESE  
  K.(2de x): Joos LAMAIRE  
  He.(3de x): Marie VERCRUYSSEN 
 K.(3de x): Janneken LAMAIRE 
  Er sijn ten desen sterfhuyse geen gronden van erfven noch andere immeubele goederen en 
 datter van s'overledens twee eerste huysvrouwen noydt SVG en is ghemaeckt gheweest 
 Een seer slecht huyseken dat den overledenen ten titel van cheynse heeft ghemaeckt  
 Voor so veele het de weesen aengaet is het sterfhuys gherenunchiert 6de oct. 1700 
 
SVG  Jacques VERWEE fs. Guilliame overl. Poesele den 14de meye 1700 
(603)  He.: Jacquemijnken BAETSLEE fa. Jans alsnu in huwelick met Jan CRAMPE  
404  K.: Pieterken VERWEE eenich kint = 10 maenden 
111  V.P.: Lieven MESTACH ende V.M.: Geeraert VERWEE broeder van de hauderigghe  
 Stelt hem seker ende borghe Pieter VAN DOORNE . . . . . .  6de oct. 1700  
 
(604) Augmentatie van SVG toecomende Isabelle DE BLONDE fa. Jacques vuyt crachte van  
 gifte aen haer ghedaen bij Janneken D'HERT wdwe van Norbert DE GRAVE ende daerna 
 huyvrauwe gheweest van Jacques DE BLONDE voorseyt . Contract antenuptiael aengegaen 
 tusschen den overgever ende Janneken D'HERT den 14de dec. 1697 ende mits den overlijden 
 van Janneken D'HERT sonder kinderen  an de begifte moet volghen alle de goederen. . .  
          25ste 8bre 1700 
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SVG  Catharine VAN HECKE fa. Pieters, overl. in Poessele op den 19de sept. 1700 
(605)  Hr.: Jacques DE SMEDT 
404 K.: Laureyns, Joannes ende Isabelle DE SMET 
114 V.M.: Jan VAN HECKE oom   26ste nov. 1700 
 Er sijn ten desen sterfhuyse geen gronden van erfven van soverleden sijde  
  Den hauder is competerende een hofstedeken gheleghen in Exaerde bij de kercke  
 ghebruyckt bij sijne moeder . . . . . . . . .   26ste nov. 1700 
 
SVG  Lieven FACQ fs. Guilliame, overl. Ste Maria Leerne den 20ste oct. 1700 
(607)  wdwnr in (1ste x) van Elisabeth VERMEIRSCH (SVG 7de dec. 1686) 
 K.(1ste x): Livine FACQ = 18 jr 
404 He.(2de x): Janneken DE COCQ fa. Pieters in huwelick met Adriaen BRUGGEMAN fs.  Jan 
116v  K.(2de x): drie kinderen :  . . .  noch minderjaerich  
  Compareerde in persoone Pieter GOETHALS fs. Pieters mulder in Ste Maria Leerne den  
 welcken hem verclaerde te stellen sekere ende borghe  . . .   15de febr. 1701 
  Een bijkomend blad ondertekend door F. IMPENS met volgende namen. 
  Frans IMPENS fs. Frans in huwelijck met Jenne Margriete FACK fa. Lievens ende Jacobus 
  VAN HESSCHE in huwelijck met Marie Therese FACK ende Pieter CLAEYS in huwelijck 
  met Petronelle FACK . . . ende Jacobus BRUGGEMAN fs. Adriaen  15de meye 1723  
 
SVG  Geert VRIENDT fs. Thomas ende Janneken BYSCOOP  (BISCOP) 
(608) overl. Landeghem op den 29ste sept. 1700 
404  He.: Janneken DE VOS zonder lichamelicke hoirs 
119  erfghenaemen: Thomas VRIENDT broeder van den overledenen ende Pieter NEELS voocht 
  van de minderjaerighe weesen van Pieter VRIENDT gheprocreert bij Gierdijngen DE VOS 
 fa. Jooris   . . .  . . .  . . .  . . . 8ste febr. 1701 
 
SVG  Niclaeys MIJNSBERGHE fs. Guilliame, brouwer, overl. Hansbeke den 2de dec. 1700 
(609)  wdwnr in (1ste x) van Janneken VAN DE PUTTE  
 K.(1ste x): Arnoult VAN VOOREN ghetrouwt met Marie MIJNSBERGHE, Joanna  
       MIJNSBERGHE bij competente oude haers selfs beneffens Guilliame ende Isabelle 
        noch minderjaerigh sijnde 
   He.(2de x): Marie RIJCKAERT  
  K.(2de x): Jan, Laurens, Franchois, Petronelleken ende Joosijntken MIJNSBERGHE 
 V.P.: Jan MIJNSBERGHE soverledens broeder, oom 
  Gronden ghecommen van soverledens vader ende moeder gheleghen in Hansbeke noch  
 ghemeene met den voornoemden Jan MIJNSBERGHE soverledens broeder ende bijdien 
 totter hilft nu toecomende ande kinderen soo van 1ste als 2de bedde 
  Een hofstede metten huyse schuere brouwerije fruytboomen daerop staende abouterende  
 daeranne noort den leybarme oost de dreve comende van dhofstede van Sr. Philips  
 VAN DEN HAERDE suyt den waterloop groot ontrent 300 roeden 
 Een partije lants ghenaempt den brant groot ontrent 400 roen abouterende oost het ghebruyck 
 van Pieter DE KUYPER suyt d'abdije van Dronghen ende west Arent VAN VOOREN 
 Een partijken lant oost het ghebruyck van Matheus MARTENS suyt d'abdije van Dronghen 
 ende west Louys BRACKE groot ontrent 200 roeden . . .  . . .  
 Een behuyst hofstedeken bij dhofstede van Mijnheere PATTHEET abouterende daeranne 
 oost de strate comende van Hansbeke naer de vaert  . . .  . . . 
 In Lootenhulle een behuysde hofstede sijnde een herberghe ghenaempt het meuleken groot  
 153 roen abouterende noort ende oost de straten suyt dhoors Pieter BRAET 
 Noch in Hansbeke een partije lant ghenaempt de vermeersch groot ontrent 400 roeden ende 
 een partijken lant ghenoempt bachten hagen noort oost den leybarme suyt hamme veldeken 
 noort west mijnheere SANDELIN groot 50 roeden  . . . . . . . . .  
  Gronden van erfven ghecocht binnen sijn 1ste huwelick  
  In Hansbeke een cleyn partijken lant suyt dhoors Cornelis LIJBAERT west Mhr. PATTEET 
 ende noort Pieter DE CUYPER groot ontrent 50 roeden  . . . . . . 12de april 1701 
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SVG  Philips HEYNDERICX fs. Jans, overl. Landeghem op den 27ste dec. 1700 
(610)  He.: Janneken HANSSENS fa. Thomas  
  K.: Vyncken, Jan = 7 jr ende Pieter = 15 maenden 
404  V.P.: Jan HEYNDERICX  
120v Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde hofstede in Landeghem daer ment noemt overdam abouterende oost Jan  
 HEYNDERICX met het wederdeel west de straete groot over dese helft tot 150 roeden 
 Men moet over dese helft passaege hebben tot sijn ghebruyck van sijn helft 
 Noch een partije landt ghenaempt den geynstbilck abouterende suyt Jan HEYNDERICX 
 west de straete ende noort het brouckstraetje groot 450 groot  
    Noch dhelft van een partije landt in Landeghem in den wijck overdam west het wederdeel 
  ende noort het verloren landt groot over desen helft 422 roeden 
 Een partije landt in Nevele op hossche cautere suyt Mayken HEYNDERICX noort  
 Jor Cornelis SANDELIJN groot 400 roen 
  Gronden van erfven gheconquesteert staende haerlieden huwelick  
 Een partije landt in Landeghem ghenaempt het bosch stuck ghecommen bij coope van  
  Pieter VAN OOST met Hendericx RONSE suyt dhoirs Gillis SUTTERMAN west den  
 doschwech groot tot 400 roeden  . . . . . .    2de meye 1701 
 
SVG  Pieter VAN DER PLAETSEN fs. Maurus  
(611)  overl. tsijnder woonijnghe in Poesele den 4de febr. 1701 
  wdwnr in (1ste x) van Jacquemijntken BRAET 
404   K.(1ste x): Joos VAN DER PLAETSEN nu oudt sijnde ontrent 25 jaeren  
123 He.: Joosijntken STOMMELINCK fa. Jans  
  K.(2de x): Jan, Pieter, Guilliame, Marijn ende Lievijntken VAN DER PLAETSEN 
  V.P.: Jacques VAN DER PLAETSEN fs. Andries, cosijn  
  Gronden van erfven comende van s'overledens sijde 
 In de prochie van Nevele een hofstedeken abouterende suyt oost ende suyt west de priesterage 
 van Nevele noch suyt west Gillis DE WEERT ende noort oost de straete groot ontrent 300 
 roeden ghebruyckt bij Pieter DE PAPE . . .   
  In Poesele een partijken lant comende bij manghelijnghe van dhoors Lieven VAN DOORNE 
 jeghens een ander partije gheleghen in Nevele an de biebuyckstraete suyt dhoors VAN 
 DOORNE ende noort de straete groot 203 roeden  
  Gronden van erfven conquest ten desen sterfhuyse  
 Een behuysde hofstede in Poessele ende twee partijen lants ligghende an elkander groot 
 tsamen groot 141 roeden, item een partije lant ende wat bosch ghenaempt den quaen driesch  
 oost suyt ende west dhoors OVERWAELE noort de straete groot 952 roen  
  Een partijken lant ghenaemt het bouvecken oost den armen van Poessele suyt OVERWAELE 
 west Laureyns DE CLERCK ende noort de straete groot 287 roen  . . . 
 Item dhelft van een hofstedeken met dhelft van een huys ende vervallen schuerken alsoock 
 van vier partijkens lant daerneffens ligghende . . . . . . 8ste juny 1701 
 Compareerde Jan VAN PARIJS fs. Maurus den welcken hem verclaerde te stellen seker ende 
  borghe over Joosijntken STOMMELINCK . . . . . .  22ste juny 1701 
 
SVG  Joosijntjen DE WEERT fa. Jan, overl. in Vosselaere op den 28ste meye 1701 
(611) Hr.: Francois MOERMAN fs. Lieven 
 K.: Lieven MOERMAN = 3 jr. 
404 V.M.: Marten DE WEERT als oom   
129v Ten desen sterfhuys sijn er gheen gronden van erfven bevonden . . . 14de juny 1701 
 Compareerde in persoone Maurus MOERMAN fs. Lievens den welcken hem verclaerde 
  te stellen als seker ende borghe voor Frans MOERMAN sijnen broeder over dhandelijnghe 
 ende administratie mitsgaders den weesen bovenstaende staet van goede op hun verstorven 
 bij den overlijden van hemlieden moeder Joosintken DE WEERT fa. Jans onder belofte  
 ende op tverbant als naer rechte   . . .   . . .   7de nov. 1702 



 138 

 Vervolg bundel nr 435 Staten van goed  (1700 -1702)  
SVG  Laureyns SCHAUT fs. Martens overl. Poesele den 15de meye 1701 
(613) He.: Cathelijne DE BAETS  
  K.: Pieter, Marie ende Janneken SCHAUT elck hun selfs sijnde mitsgaders Laureyntken  
404       ONDERBEKE fa. Jacques representerende Joorijntken SCHAUT haere overleden  
132        moeder  
  V.P.: Jacques ONDERBEKE als vader ende voocht  
 Erfgront comende van soverleden sijde, te weten het deel van dhofstede daer den overledenen 
 heeft ghewoont ende ghestorfven is met noch dhelft van partijken lant ligghende suyt ande 
 selve hofstede paelende daeranne oost Olivier BAERVOETS met sijne weesen suyt mijnheer 
 ALSTEIN west ende noort Pieter DE BUCK groot tsamen ontrent een ghemet . . . 
 Compareerde Pieter, Marie ende Janneken SCHAUT filii Laureyns bij competente oudde hun 
 selfs dewelcke hebben verclaert tsterfhuys van hemlieden vader te vlieden ende renunchieren 
 den SVG willende aldaer gheene baete theffen  nochte commer te ghelden inghevolghe de 
 costumiere dispositie der stadt Ghendt  . . .  . . . 6de july 1701 
 
SVG  Lieven CORIJN, overl. Vosselaere op den 12de april 1701 
(614) wdwnr in (1ste x) van Margriete DE SCHUYTERE  
 K.(1ste x): Pieter ende Joos CORIJN hun selfs   
404 He.: Janneken SIJMONS  
135  K.(2de x): Anna CORIJN = 12 jr 
 V.P.: Pieter CORIJN  
  Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert  
  Een hofstedeken met een huyseken schuerken ende fruytboomen daerop staende waer den 
 overledenen cheynsachtich vutghestorven is gheleghen in Vosselaere groot 150 roeden  
 Alsoo dat er vercocht is een deel van een gehuysde hofstede van desen overledenen eerste 
 huysvrauwe voor 20 p. gr. soo dat ten dien eynde aen de hoirs van den 1ste bedde moet 
 ghedaen worden recompence het welcke is gheaccordeert op 12 p. gr.  ter causen datter 
 op de vercochte gronden hebben ghestaen huys ende scheure . . . 19de july 1701 
 
SVG  Guilliame DE SCHUYMERE fs. Philips overl. Meyghem op den 7de nov. 1700 
(615)  wdwnr in (1ste x) van Martijntjen DE GRUYTERE fa. Marijns  
   K.(1ste x): Joosijntjen DE SCHUYMERE  
404 wdwnr in (2de x) van Janneken DE VOS fa. Andries 
137v K.(2de x): Pieter ende Chatelijntjen DE SCHUYMERE  
 He.(3de x): Pietronelle LADDERSIE fa. Jans  
  K.(3de x): Guilliame, Joannes ende Joseph DE SCHUYMERE  
 V.P.: Pieter DE SCHUYMERE fs. Philips voornoemt, oom  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Het 4de deel van een woonhuys staende op erfvelicken cheynse competerende aen de kercke 
  van Meyghem danof een vierde competeert an Pieter ende Chatelijne DE SCHUYMERE 
  fa. Guilliame ende dat bij versterfte van Janneken DE VOS ende de twee ander vierden an 
 Charles DE VOS, aboeterende aen oost het kerckhof van Meyghem suydt ende west de 
 straete ende noordt het beecxken groot 33 roeden 
 De twee deelen en half van vijf deelen danof dat d'ander twee deelen en half competeren an 
 Pieter ende Chatelijne DE SCHUYMERE ter causen als vooren ende het ander sesde anden 
  voornoemden Charles DE VOS van een partije saeylandt gheleghen in den cauter van  
 Meyghem groot 668 roeden oost de wdwe ende hoors van Gillis DE WULF suydt Gillis 
 SUTTERMAN, west ende noordt den baron van Pironne  
  De twee deelen en half van vijfve van een partije in Meyghem gheleghen oost dhoors Joos 
 VAN DER HAEGHEN zuydt den heirwech west de straete van den ommeganck ende noort 
  Gillis SUTTERMAN groot int gheheele 446 roeden  . . . . . .  
 Gronden van erfven noch ghemeene met sijne medehoors wiens wdwe heeft recht van bijleve 
 Het 5de deel van een behuysde hofstede in Meyghem groot int gheheele 242 roeden  
 het 5de deel van een partijken landts daer anne abouterende groot int gheheele 315 roeden 
 dus over een vijfde deel 63 roeden  . . . . . . . . .  27ste 7bre 1701  
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SVG  Pro Deo Pieter VAN RENTERGHEM fs. Jans overl. Landeghem op den 14de aug. 1694 
(616) He.: Pietronelle MELSENS fa. Pieters alsnu ghetraut met Jan VAN VINCKT 
  K.: Joos ende Adriaeneken VAN RENTERGHEM 
404  V.P.: Philips VAN RENTERGHEM 
141  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
  Een vierde deel van een hofstede met een huyseken daer op staende in Landeghem in den 
 heirenthouck aboeterende noort Jacques VAN GANSBEKE ende Gillis VAN LAECKE 
 met elck een vierde oost Tanneken VAN HULTHEM suydt Guilliame LAMME ende west  
  Joosijntjen DE MEYERE met het ander vierde groot over dit 4de deel 138 roeden  
 Item de wederheelft van een partije landt in Nevele ghenaempt den paepenbulck groot int 
 gheheele 434 roeden daeranne dat abouteert Joosijntjen DE MEYERE met de wederhelft op 
 de oostsijde, suydt Jan VAN RENTERGHEM, west den heere prelaet van Dronghene ende 
 noordt den voorseyden Jacques VAN GANSBEKE groot over dese heelft 217 roeden 
 Item noch 80 roeden landt vuyt een meerder partije ghenaempt de cleyne hostijne ligghende  
 op de suydtsijde van den selven stucke gheleghen in Landeghem daeranne dat abouteert int 
 gheheele suydt den voorseyden heere prelaet van Dronghene oost den voorseyden Jacques 
 VAN GANSBEKE noordt Joosijntjen DE BAEDTS ende west mijn heere SANDERLIJNCK  
 Item de heelft van een partije landt ghenaempt het mattebulcxken gheleghen in Landeghem 
 te weten het noort eynde danof dander helft op het suyt eynde compiteert anden voornomden 
 Jacques VAN GANSBEKE abouterende hieranne oost dese hofstede ende op de westsijde 
 Joos VAN LAECKE met consorten groot int gheheele 216 roeden   . . .4de oct. 1702 
 
SVG  Jan JOORIS fs. Jans, metser, overl. Nevele op den 5de sept. 1701 
(617)  He.: Joosijntjen VAN QUICKEBURNE fa. Frans 
  K.: Jan bij huwelicke staete sijn selfs, Frans bij ghetijdighe aude,  Francoise JOORIS in  
404        huwelick met Jan MORTIER ende Pieter JOORIS noch minderjaerigh 
143v  V.P.: Christoffel JOORIS oom  
 Gronden van erfven met de catheylen daerop staende deelsaem half ende half 
  Een onbehuysde hofstede in Nevele op den blasius driesch groot 90 roeden daeranne dat 
 abouteert oost Jeron VAN HAECKE suydt Anthone FIGAT? west Cornelis BAERVOETS 
 ende noordt Jan IDE  
 Item competeert dit sterfhuys een rente van 20 sch. gr. tsjaers losselijck den pennijnck 16e tot 
 laste van Joos DE MOORTELE beseth ende gheipotiqueert op een behuysde hofstede aenden 
 voornoemden driesch daeranne dat abouteert oost de straete west de meersschen van het goet 
 ter meersch ende noordt Laureyns VAN DOORNE groot 130 roeden tot ende met 1699 
 Item een hofstede met een woonhuys ligghende ten voorhoofde aen de Ste Jans straete oost de 
 beke suyt ende west Pieter VAN DE PUTTE groot 30 roeden  . . . 2de meye 1702 
 
SVG  Marie MEGANCK overl. in Poesele ? den 8ste nov. 1701 
(618)  Hr.: Jan BEYS  
404  K.: Marie = 19 jr, Pieternelle = 17 jr, Pieter = 12 jr, Joosijne = 10 jr, Gillis = 6 jr, Jan = 3 jr 
146  V.M.: Geert BAETSLEER ghetrout met Livijne MEGANCK   24ste meye 1702 
 
SVG  Jan VERDONCK fs. Lievens overl. Nevele op den 25ste febr. 1702 
(619)  He.: Janneken SNAUWAERT 
  K.: Lievijne = 20 jr ende Pieter VERDONCK =17 jr  
404  V.P.: Lieven VERDONCK fs. Lievens 
148 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
  Het 3de deel van een behuysde hofstede in Nevele in de meulenaerstraete noort oost Jan  
 Baptiste VAN DEN DAELE west de voornoemde straete suyt Lievijne OVAERE wdwe  
 van Guille DE LOOF groot over dit deel 50 roeden int gheheele belast met een rente van 
 30 sch. gr. tsiaers 
 Stelde hem seker ende borghe Jacques SNAUWAERT fs. Guille . . . 2de july 1702  
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SVG  Gillis ZUTTERMAN fs. Gillis ende sijn huysvrauwe Martijntken DE WEERT fa. Pieters 
(620) beede overl. in Meyghem respectivelick den 6de meye 1701 ende 12de april 1702  
  K.: Jan, Geeraert VAN DE KERCHOVE ghetrouwt met Janneken ZUTTERMAN,  
404       Judoca ende Marie ZUTTERMAN begijntjens, mitsgaders de 6 weesen van Pieter  
150        ZUTTERMAN, (overleden) de 1ste drije Gillis, Joannes ende Joosijntjen verweckt bij  
        Elisabeth LAMME fa. Guilliame ende dander drije Herman, Janneken ende Tanneken  
       verweckt in 2de huwelijck bij Anna Marie VAN DER PLAETSEN fa. Laureyns 
 V.M.: Bauduyn LAMME ende Maximiliaen VAN DER PLAETSEN  
  Ghestruyckt leen comende van den 1ste overledenen ende gedevolveert op Jan ZUTTERMAN 
  Een partije meersch in Meyghem groot 223 roen ende dhelft van een meersch waervan dander 
  helft hier conquest is groot int gheheele 482 roeden  dus hier over dhelft 241 roeden 
 Ander leen sijnde conquest de deurgaende helft van het lest voorgaende groot 241 roeden 
  Noch 2 bulcxkens d'een an dander groot tsamen 325 roeden 
  Gronden van erfven deelsaem tusschen de erfghenamen  
  Een hofstede in Meyghem abouterende oost ende west dhoors Joos VERHAEGHEN suyt Mre 
  Jacques RICHEBOURG met consorten noort de kerckstraete groot met het saeylant 612 roed 
 ende een partije daeranne palende groot 626 roeden . . . . . .  
  In de prochie van Bachte een onbehuyst hofstedeken met een partije saeylant aboeterende oost  
  dhoors van Jacques DE GRAVE suyt de straete noort den herwech van Deynse naer Ghent 
  groot tsamen 1169 roeden ende in de prochie van Hansbeke dhelft van 400 roeden bosch  
  ghemeene en overdeelt met Lieven VAN VYNCKT ende dhoors van Christoffel DE MUNCK 
  abouterende noort oost dhr ende Mr. Jan PIEN over dhelft 200 roeden  . . . 4de july 1702 
 
SVG  Lenaert DE WEERT fs. Daneel overl. Nevele op den 28ste jan. 1701 
(621)  Ontfanghere der prochie van Meyghem gheweest 
 He.: Driessijntjen DE WEERDT fa. Anthone alsnu ghetraut met Gillis VAN HOECKE 
404 K.: Frans ende Marie Theresia DE WEERT minderjaerighe weesen 
157v  V.P.: Pieter BAETLSE fs. Pieters  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
  Een 5de deel in een behuysde hofstede ligghende noch ghemeene tusschen Tanneken,  
 Cathelijne, Pietronelle ende Janneken DE WEERDT alle viere soverleden susters gheleghen 
  in Meyghem groot int gheheele 459 ½ roeden groot over dit deel 91 roeden 
  Noch  een vijfde deel in dheelft van een meerselken ligghende oock onverdeelt als vooren 
  danof dat dander heelft competeert de voorseyde hoors Lenaert RENNEKENS gheleghen 
 in Meyghem groot int gheheele 101 roeden  . . . . . . . . . 
  Gronden van erfven staende het huwelick gheconquesteert 
 Een huys ende weirckwinckel gheleghen in Nevele . . .  17de july 1702 
 
SVG  Paesschijne DE CLERCK fa. Guilliame overl. Vinckt op den 9de april 1702 
(622) Hr.: Louys DANEELS pointer der prochie van Vinckt 
 K.: Janneken, Joannes, Marieken ende Lievineken DANEELS minderjaerighe kinderen 
404 V.M.: Pieter DE BLAUWER ghetraut met Lievine DE CLERCK soverleden suster  
164            woonachtich tot Wonterghem  
  Erfgront comende van soverledene sijde ende nu vervallen op de weesen  
  Een partije lant in Vinckt gheseyt jaghers lant abouterende oost mijnheer BORLUYT, suyt 
 Frans CODDE west ende noort Adriaen VAN WONTERGHEM groot een half bunder ende 
 niet anders belast dan met d'onlosselijcke rente van ouden tijde daer vuyt gaende  
 Ander gront van erfve toebehoort den hauder te weten dhelft van een ghemet lant danof de  
  wederhelft competeert dhoors van Petronelle DANEELS shouders overleden suster gheleghen 
 in Nevele voor dhofstede van Bauduyn CAKAERT die hetselve ten titel van pacht ghebruyckt 
 over desen helft groot 150 roeden 
  Den houder ghebruyckt seker pachtgoetjen daer hij is woonende competerende Jor Anthone 
  Ferdinand VAN DEN MEERSCHE  . . . . . . . . . 18de july 1702 
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SVG  Lucas GALLANT overl. Vinckt in de maent van juny 1700 
(623)  He.: Marie VAN DE GHINSTE alsnu in huwelick met Joos DEN DRIJVER  
  K.: Francois, Joannes, Anne Marie, Abraham ende Janneken GALLANT  
404  V.P.: Frans GALLANT  
169  Gronden van erfven ghecommen van soverleden sijde 
  Een behuysde hofstede in Vinckt oost dhoors van mijn heer van Bevoorde groot een ghemet 
  Een partije lants gheleghen neffens de hofstede  west de straete naer Poucke noort dhoors 
  mijn heere Bevoorde groot 400 roeden . . . . . . . . .    18de july 1702 
 
SVG  Lenaert DE GRAEVE fs. Jan, officier, overl. Meyghem op den 8ste febr. 1701 
(624)  He.: Tanneken REYLOF fa. Seghers  
404  K.: Andries, Frans, Cathelijne, Helena ende Joanna DE GRAEVE 
171v  V.P.: Jan DE GRAEVE oom  . . .  . . .  12de 7bre 1702 
 
SVG  Tanneken SPEELMAN fa. Guilliame overl. Nevele op den 1ste aug. 1701 
(625) Hr.: Gillis VAN DAMME fs. Pieter 
  K.: Joannes = 16 jr, Guille = 13 ½ jr, Jenne = 11 ½ jr ende Carlo VAN DAMME = 6 ½ jr  
404  V.M.: Jan SPEELMAN soverledene broeder 
174v  Gronden van erfven commen van soverledene sijde  
 Een stucxken saylant in Wetteren op den wijck ter erde groot een half ghemet ghenaemt den 
 schatput west daeranne ghelant Lieven DE KRAECKERE noort Lieven DE VUSTERE 
 ende noch een stucxken lant op den selven wijck van Wetteren ghenaempt hoomsackere oost  
 daeranne ghelant Lieven DE VUSTERE noort Gillis VAN DOORSELAERE groot 100 roen 
 Dendermontsche maete 
  Conquest staende het huwelijck met doverledene ghedaen deelsaem half ende half  
 Een hofstede gheleghen in Nevele in de brabantstraete groot 28 roeden daerop staet een huys 
 met een schuere oost daeranne ghelant Bauduyn MAENHAUT suyt de brabantstraete west 
 Laureyns VAN QUAETHEM   . . .  . . .  12de sept. 1702 
  Compareerde in persoone Pieter VAN GANSBEKE fs. Pieters woonende tot Meyghem den  
 welcken hem verclaerde te stellen seker ende borghe ende selfs als principael over de weesen 
 staet van goede verstorven met de doodt van Tanneken SPEELMAN huysvrauwe van Gillis 
 VAN DAMME was  . . .  . . .   23ste oct. 1702 
 
SVG  Jacques LOOTENS fs. Francois overl. Lootenhulle op den 9de july 1702 
  He.: Pierijntken DE MEYER  
404 K.: Cathelijne, Joosijne, Pieter ende Lievijne LOOTENS  
179v  V.P.: Joos DE WULF cousijn  
  Erfgront sijnde conquest ende bijdien deelsaem ten desen sterfhuyse 
 In de prochie van Lootenhulle een behuysde hofstede en een stuck lant noort oost de malsem 
  straete suyt dhoors Joos VAN VINCKT west de bollestraete noort west dese houderigge  
 groot tsamen volgens den lantboeck 676 roeden 
  Een streepken bosch oost Pieter DE MEYER nu den Bailliu CAKAERT groot  175 roeden 
  Ander gronden toebehoorende dese hauderigghe oock gheleghen in Lootenhulle 
 Een driehoeckte partijken lant abouterende noort oost de malsemstraete groot 223 roeden 
 ende een bosselken oost dhoors Lieven GLORIEUS groot 75 roeden 
 Het 3de deel van noch 144 roen bosch ghemeene met dhoors van Pieter VAN DEN HENDE 
 oost Jor Jan Baptiste BAERT suyt N. VAN RISSEGHEM noort het voorgaende dus hier 
 groot 48 roeden  . . .  . . .  . . .  28ste nov. 1702  
 
SVG  Joosijne VAN HECKE fa. Louys, overl. Vinckt den 9de sept. 1702 
 Hr.: Pieter EVERAERT  
404 K.: Janneken EVERAERT hoir unicq 
183  V.M.: Laureyns VAN HECKE oom  . . . . . . 
 Heeft hem seker ende borghe ghestelt Jan DE BAETS fs. Lievens . . . 5de dec. 1702 
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SVG  Pieter DE SCHUYTER fs. Christoffels, overl. Landeghem op den 2de jan. 1705 
  wdwnr in (1ste x) van Paesschijntjen VRIENT fa. Jans 
404 K.(1ste x): Catharine = 21 jr ende Janneken DE SCHUYTER = 16 jr 
274 He.(2de x): Janneken VAN RENTERGHEM  
  K.(2de x): Martijntjen DE SCHUYTER = 8 jr. 
 V.P.: Joos DE SNERCK  
  Een schuere op de hofstede is door een storm omgewayt waervoor recompense van 12 p. gr. 
  Gronden van erfven commende van den overledenen 
  Een behuysde hofstede in Landeghem in den westhouck groot 450 roeden noort west dhoors 
  Gillis CAECKAERT oost de wdwe ende hoors Jacques VAN LOOCKENE ende noch een 
  partije saylant ghenaempt den callebulck groot 600 roeden noort oost de wdwe Jacques VAN 
 LOOCKENE nu Jooris SIERENS suyt oost dhautstraete   
 Gronden van erfven gheconquesteert in huwelick met dese hauderigghe  
 Te weten 200 roeden landts gheleghen int midden van de voornoemde partije van 600 roeden 
 commende bij coope van wijlent Sr. N. DE SUTTERE laecksnijder  tot Ghendt abouterende 
 noort oost de hofstede suyt west Laureyns VAN PARIJS . . . . . . 4de july 1705 
 
 Bundel nr 436 Staten van goed  (1703 -1705)   
SVG  Pieter MAENHOUDT fs. Pieter overl. Ste Martens Leerne op den lesten febr. 1702 
  He.: Marie VAN HECKE  
404 K.: Joannes = 7 jr, Lievijne = 5 jr ende Philip = 2 jr 
187v  V.P.: Philip MAENHAUDT  
 Gronden van erfven comende van de sijde van den overledenen die de weesen alleene  
 moeten volghen met last van shauderigghens bijleve naer costume 
 In Lathem een stick landt abouterende suyt oost Olivier DE BAEDTS west het straetjen 
 noort west dhalmoessenije van Ste Baefs groot 475 roeden ende een meersch in deselve 
 prochie oost de beke noort west dheer van Ste Baefs groot 450 roeden. Item noch dhelft 
 van eenen meersch groot 175 roen wanof dander helft competeert Joe Jenne DE BAETS  
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck  
 Een hofstedeken met een huyseken ende boomen daer opstaende met een stuck landt ende  
 een bosch annex ligghende wesende leen groot 8 ghemeten dus hier 2400 roeden 
 Item noch twee deelen van drijen van een stuck landt gheleghen in Meyrentre danof het 
 resterende 3de deel competeert dese hauderigghe oost de weesen Jacques VAN LOOCKENE 
 suyt de straete west dhoirs Christoffel DOBBELAERE groot over de twee deelen 181 roen 
  Item noch de twee deelen van drije van een stuck lant ghenaemt den schaeckelaere wanof  
   het derde deel competeert dese hauderigghe oost Olivier DE BAETS suyt de naervolghende  
 partije west Jan VAN HULLE noort de straete groot over dese twee deelen 266 roeden 
  Ende ten leste de 2 deelen van drije van een stuck land ghenaemt den schaep bulck paelende 
  daeranne de voorgaende partije oost mijn heer DE MEY suyt Joos DE BAETS west Joos  
  VAN HECKE groot over de twee deelen 290 roeden . . .   
 wijlent Pieter MAENHAUT ende Janneken DE BAETS sijne acherghelaeten wdwe  
 . . .  . . .        16de jan. 1703 
 
 SVG  Geeraert DE LOOSE overl. Landeghem op den 28ste sept. 1703 
  wdwnr in (1ste x) van Janneken VAN RENTERGHEM 
404 K.(1ste x):  Gheeraert ende Jan DE LOOSE mitsgaders  Joosijntjen DE LOOSE in huwelijck  
227              met Mr. Jooris CLAEYS, chirurgijn, alle drije kinderen  in sijne 1ste huwelijck 
 He.(2de x): Pieternelle COEN 
 K.(2de x): Pieternelle = 17 jr, Jacobus = 9 jr, Janneken = 4 jr ende Marie Anneken = 2 jr 
 V.P.: Guille DE LOOSE oom  
  Gronden van erfven gecommen van soverleden sijde  
 Het vierde wanof dander drie deelen competeren dhoirs van 1ste bedde van een partijken in de 
  prochie van Lootenhulle groot int gheheele 64 roeden  
 Dhelft wanof de wederhelft competeert als vooren van een behuysde hofstede in Landeghem 
 voor de kercke groot int gheheel 16 roeden . . . . . . 14de nov. 1703 
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SVG  Janneken VAN HULLE fa. Jans, overl. Nevele op den 28ste oct. 1702 
 Hr.: Pieter GOETHALS fs. Gheeraert 
404  K.: Marie = 19 jr, Elisabeth = 16 jr, Petronelle = 12 jr, Pieter = 6 jr ende Carolus = 3 jr   
193 V.M.: Marten VAN BUERE fs. Cornelis thuwelijck hebbende Jacquemijntken VAN HULLE 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 De 3 deelen van 16e wanof de resterende deelen competeren aen Marten VAN BUEREN van 
 een behuysde hofstede gheleghen in Meirendre op den wijck van overpoecke groot 300 roen 
  Dhelft wanof dander helft competeert als vooren van een partije landt gheleghen in Merendre 
  ghenaemt de vierweghsche groot 500 roeden alhier over den helft 250 roeden 
 Item dhelft wanof dander helft competeert als vooren van een partijken lant ghenaemt het bij 
 gancksken groot 75 roeden oost Lieven VAN DER VENNE west den procureur DOBBELE 
 dus hier over dhelft 37 ½ roeden  . . .  . . .  
  Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck 
 Een partije landt in Oostwinckele groot ontrent 1000 roeden commende bij coope van Mr. Jan 
 JANSSENS ende Petronelle VAN DEN HAUTE sijne huysvrauwe in daten 10de 7bre 1699 
  Een behuysde hofstede ende partije van lande daermede gaende tsaemen groot 519 roen  
  gheleghen op dheerlickhede van Mosbeke inclaverende binnen de voorschreven prochie 
  van Oostwinckele commende bij coope van Jaspart VAN AELLE in daeten 21ste july 1692 
   Een partije lant gheleghen als vooren ghenaemt het witte vijverken groot 258 roeden oost  
  het witte vijverstraete commende bij coope van Niclaes MATTHIJS den 27ste maerte 1700 
  Een partije landt gheleghen als vooren groot ontrent 175 roeden oost de weese Marten  
 VAN VLAENDEREN suyt ende west desen copere ende noort de wdwe ende hoors Jooris 
  DOBBELARE comende bij coope van Marie DE WEERT wdwe van Arent BOGAERT 
  ghepasseert voor Schepenen der Baronie van Leyschoot op den 5de ouste 1699 . . . . . . 
  Dhelft wanof dander helft competeert de kinderen Jan VAN HULLE van een partije landt 
  ghenaemt den schakel groot int gheheele 750 roen  gheleghen in Meerendre op den wijck van 
  overpoucke suyt oost ende west Daniel VAN SPEYBROECK ende het 4de van een behuysde 
 hofstede gheleghen als vooren groot int gheheele 300 roeden . . . 31ste jan. 1703 
  Compareerde Jan DE LOOF woonende tot Lovendeghem den welcken hem verclaerde te  
 stellen seker ende borghe over Pieter GOETHALS fs. Gheert . . . 15de febr. 1703      
 
SVG  Petronelle DHAENENS fa. Jooris overl. Ste Jans Leerne. . . niet gegeven 
 Hr.: Lieven COPPENS fs. Jans  
404 K.: Joanne = 8 jr ende Anne Marie COPPENS = 6 jr 
203v V.M.: Jooris DHAENENS fs. Martens  
 Stelde hem seker ende borghe in persoone Jan COPPENS fs. Pieters woonachtich binnen de 
  prochie van Dronghene  . . .  . . .  . . . 6de maerte 1703 
 
 SVG Louys DANEELS fs. Jans overl. Vinckt den 3de febr. 1703 
   wdwnr in (1ste x) van Paesschijne DE CLERCK fa. Guiiliame 
404  K.(1ste x): Joannes, Janneken, Marieken ende Lievineken DANEELS  
205v He.(2de x): Livine FACQ fa. Lievens 
  K.(2de x): de ongheboren vrucht daermede dhouderigghe beswaert is  
 V.P.: Andries DE SPLENTER ghetrouwt met Marie DANEELS fa. Pieters, cosijn 
 Erfgront comende van s'overledens sijde nu toecomende sijne weesen  
 Dhilft deurgaende van een ghemet lant in Nevele teghen over dhofstede van Bauduyn 
 CAKAERT die het lant is ghebruyckende sijnde ghemeene ende onverdeelt met dhoors van 
  Petronelle DANEELS soverledens suster dus hier een half ghemet erfgront toebehoorende 
 dese houderigghe gheleghen in de prochie van Aersele dhelft wesende het west eynde van 
  een behuysde hofstede paelende daeranne suyt de wdwe Jan VAN OVERBEKE west dhoors  
 van Adriaen MARTENS ende een partije lant achter de ovene van de hofstede west de wdwe 
  Jan VAN OVERBEKE suyt Anthone GOETHALS. Een sticxken lant ghenaempt het vieren 
 deel abouterende aen alle sijden Anthone HUYS groot de voorseyde partijen tsamen ontrent 
 een bunder ende belast met een rente van 2 p. gr. tsiaers den penninck 16e loopende in  
 profijcte van Joannes JANSSENS  . . .  . . .  10de maerte 1703 
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SVG  Petronelle STEYAERT overl. Landeghem op den 15de april 1702 
  Hr.: Jacques DE PAEPE  
404 K.: Joanna = 12 jr, Petronelle ende Christiaen DE PAEPE = 4 jr,  
212v V.M.: Jan STEYAERT  
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
  Een partijken lants in Landeghem in den heerenthouck groot ontrent 100 roeden oost 
  Jacobus SCHAMP noort suyt Gillis SNAUWAERT ende west de straete met een 
  huyseken ende boomen en cattheylen daerop staende ghecocht van Tanneken VAN 
 PARIJS wdwe van Joos STEYAERT voor de somme van 9 p. 10 sch. gr. dewelcke 
  naer den doodt van de overledene sijn betaelt sulcx dat de weesen aen den haudere 
 van dhelft van de coopsomme recompense moeten doen . . .  24ste april 1703 
 
SVG  Mattheus MARTENS overl. Hansbeke op den 11de meye 1703 
  wdwnr in (1ste x) van Cathelijne SCHATTEMAN  
404  K.(1ste x) : Janneken MARTENS noch onderjarighe weese 
214v He.(2de x): Janneken STANDAERT fa. Carel  
 K.(2de x): Joannes, Carel ende Anne Marie MARTENS noch onderjarighe weesen 
  V.P.: Jacques MARTENS ende V.M.: Jooris STANDAERT   
   Den overledenen heeft met dese hauderigghe ghecocht een huys met een schuerken 
 aen elckanderen staende op den grondt van dheer Francois THIJSEBAERT in Ghendt 
  daer den overledenen vuyt ghestorfven is voor de somme van 12 p. gr. sterck ghelt  
 welcken gront emmers hofstede hij beneffens andere landen daermede gaende heeft 
 ghenomen in pachte bij forme van cheynse voor eenen termijn van 29 jaeren  
  Tanneken STANDAERT is dienstmaerte gheweest tot meye 1703 
  Men is schuldich aen Janneken MARTENS autste minderjaerighe weese de somme van 
  9 p. 4 sch. 10 gr. 8 dnrs over soo vele haer toecomt bij versterfte van haer moedere eerste 
 huysvrauwe van den overledenen . . .   . . .  14de juny 1703 
 
SVG  Marie SCHAMP fa. Niclaes bij Lievine DE RAET 
  overl. Nevele op den 1ste meye 1703 in haer wooninghe 
404 Hr.: Gillis DE WULF fs. Gillis, geen kinderen uyt dit huwelijck  
223  hoors: Tanneken SCHAMP s'overledene suster, beneffens Geeraert ende Marie DE CUYPER 
  fii. Joos kints kinderen van Lievine SCHAMP die oock suster was van de overledene 
  gheprocreert bij wijlent Joos DE CUYPER fs. Lievens 
  Den houder heeft desen staet int gheschrifte doen stellen die hij overgeeft aen de voornoemde 
  Tanneken SCHAMP ende an Gillis DE RAET getrouwt met de wdwe van Joos DE CUYPER 
  fs. Joos als moeder ende vooghde van Geeraert ende Marie DE CUYPER haere twee minder- 
 jaerighe kinderen . . . . . .   
 Gronden van erfven comende van s'overleden sijde 
 In Nevele de deurgaende helft van de behuysde hofstede daer d'overledene heeft ghewoont  
  sijnde ghemeene ende onverdeelt met de voornoemde Tanneken SCHAMP abouterende oost 
  de vierboomstraete suyt Pieter MARTENS west ende noort Joannes LOONTGENS fs. Lievens 
  groot 212 roeden over dhelft 106 roeden. Item dhilft van een partije lant ghenaempt het careel 
 stuck abouterende oost de vierboomstraete suyt Joannes LOONTGENS, west dheer ende Mr. 
 Jan PIEN, groot 486 roeden dus over dhilft 243 roeden ende noch dhilft van twee partijen 
 landts d'een aen d'ander ghenaempt de hoelkens palende daeranne oost Pieter MARTENS suyt 
 den heere van Vinderhoute ende west dhoors van Matthijs SCHAMP groot tsamen 900 roen. 
 In de prochie van Maria Leerne dhelft van 66 roeden lant (voor dese hofstede) gheseyt Meyers 
 stedeken oost ende noort de straete west de leye dus hier 33 roeden . . . 
 Gronden van erfven doverledene toegecomen vuytten hoofde van haere moeder gheleghen in 
  Vynckt belast met bijleve in profijte van Anthone VAN HOECKE haeren man gheweest 
 Dhelft van 750 roeden  lant ghemeene met Tanneken SCHAMP ghenaemt schapers stuck 
 Dhelft van 327 roeden lant suyt het sterfhuys van Jan VAN OOTEGHEM dus hier 187 ½ roen 
 Dhelft van 720 roen bosch oost dhoors van Jacques DE CLERCK suyt Marten VAN HECKE 
 ende Joos DE RAET dus over dhelft 360 roeden  . . . . . . 31ste july 1703 
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SVG  Pieter VAN DOORNE fs. Lievens, 
 overl. tsijnder wooninghe in de prochie van Poessele den 6de juny 1702 
404   wdwnr in (1ste x) van . . .??? 
218 wdwnr in (2de x) van Joosijntjen VAN PARIJS 
    (SVG in meye 1698: er waren meer commers dan baete) 
  K.(2de x): Joanneken VAN DOORNE 
  He.(3de x): Petronelle DE GRUYTER fa. Guilliame (alsnu in huwelijck met Pieter DHONT) 
  K.(3de x): Marie Francoiseken VAN DOORNE 
 V.P: Livinus VAN DOORNE broeder van den overledenen 
 Pieter DHONT in huwelijck met de wdwe van Lieven VAN DOORNE  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen bij successie van sijn ouders 
  Het deurgaende 3de deel van de hofstede daer den overledenen ghewoont heeft ende is  
 ghestorfven groot int gheheele 206 roeden suyt ende west Joos VAN DOORNE fs. Joos 
 noort het naervolghende dus hier over het derde deel 68 2/3de roeden  
   Het 3de deel van een boomgaert abouterende oost de strate suyt de hofstede ende Joos VAN 
  DOORNE west den selven Joos VAN DOORNE groot 271 roen dus over 1/3de 90 1/3 roen 
  Het 3de van een partije bosch ende gheweet ghenaempt bultincx stede palende daeranne oost 
  ende suyt des selfs west de strate ende noort dhoors van wijlent Lieven LOONTGENS groot  
  470 roeden dus over een derde 156 2/3de roeden 
  Gronden van erfven bij den overledenen voor date van sijn 1ste huwelijck ghecocht jeghens 
  Jan VAN DER VENNET tot Deynse gheleghen in Poessele 
 Een partije lant abouterende suyt ende ten deele west mijnheer VAN DER CAMERE ende 
  noch west de straete groot 5 ghemeten ende 20 roeden dus 1520 roeden . . . 
 Wort noch goet van den overledenen ghebrocht het deurgaende 9de deel van ontrent 12 
 ghemeten onder behuysde hofstede ende medegaende landen ghebracht die ten beginne 
  van het jaer 1702 op hem sijn verstorfven bij het overlijden van Pieter AERTS sijnen  
 oom materneel, gheleghen in Landeghem op den wijck van wilde . . .  1ste oct. 1703 
 
 SVG  Pro Deo Joos BELCAEN fs. Jans, overl. Nevele in de maent van Xbre 1703 
 He.: Susanne PIJPAERT  
 K.: Joanne ende Pietronelle BELCAEN 
 V.P.: Jooris BELCAEN   
 Er sijn geen gronden van erfven noch besette renten  
  Men staet schuldich aen Joos YDE Mre. cleermaecker 1 sch. 9 gr. 10de maerte 1704 
 
 SVG  Janneken STOMMELIJNCK fa. Jans, overl. in Meyghem op den 7de dec. 1703 
  Hr.: Jacques BOGAERT fs. Joos  
 404 K.: Joannes, Lieven, Frans ende Petronelle BOGAERT 
 239 V.M.: Joos STOMMELIJNCK fs. Jans , oom   
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
  Een 5de deel soo in grondt als catheylen van een behuyse hofstede gheleghen in Poussele  
 abouterende daeranne oost dhoors Herculas VAN LOO suydt de priesteraygie west dit  
 selve goet groot int gheheele 400 roen dus over een vijfde deel 80 roeden met een 5de deel 
 van een partije lants abouterende daeranne oost de hofstede suyt ende west de priesteraygie 
 groot int gheheele 600 roeden dus over een vijfde deel 120 roeden ende een 5de deel van  
 een partije landt groot int gheheele 300 roeden daeranne dat abouteert oost dheer Jacques 
 Frans VAN DER CRUYCEN suyt dese hofstede west dheer Louys VAN OVERWAELE 
 ende noort dheer Charles VAN DER CAEMER  . . .  . . .  29ste april 1704 
 
SVG  Janneken DE CROOCK, overl. Dronghen  voor 1704 
  wdwe in (1ste x) van Jan BURMAN 
404  K.(1ste x): Jan = 21 jr ende Janneken BURMAN = 19 jr 
231 Hr.(2de x): Jan VERHULST  
  K.(2de x): Petronelle = 13 jr ende Janneken VERHULST = 11 jr. 
  V.M.: Jacques BRACKE fs. Willems  . . .  . . . 8ste april 1704 
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SVG  Pieternelle STANDHAERT fa. Gheerts, overl. Hansbeke Hammestraete den 6de jan. 1704 
 Hr.: Pieter DE BAETS  
404 K.: Jan, Lieven, Isabelle, Janneken ende Francoise DE BAETS  
234 V.M.: Guille STANDHAERT sweesen oom  
  Gronden van erfven commende vande sijde van de overledene belast met bijleve naer costume 
 Dhelft van een behuysde hofstede te weten de caemere op d'oostsijde gheleghen in de prochie 
 van Hansbeke west Guilliaeme STANDHAERT met het wederdeel oost het naervolghende  
 bulcxken suyt hammestraete groot in erfven over dhelft 150 roeden  
 Het bulcxken gheleghen ter sijde van de voornoemde hofstede, oost Pieter VAN VYNCKT 
 ende suyt Jacques MARTENS groot ontrent 75 roeden  
 Item noch een meirsselken paelende jeghens het voorschreven bulcxken groot 100 roeden 
 Item het langhe stuck gheleghen als vooren west Jeronimus VAN DEN HAUTTE noort de 
  straete oost de wdwe van Sr. Jacques PATTHEET groot 400 roeden  
 Item een stuck lants ghenaemt de cromme veure oost het lockstraetien hiermede gaende suyt 
  de prochie west Joos VAN BRANTEGHEM groot ontrent 500 roeden  
  Noch een partije lants ghenaemt de locke west het lockstraetien noort den Schaut van  
 Wetteren oost den prelaet van Dronghen groot 400 roeden 
  Noch een stucxken lants ghenaempt het vancxken op de prochie van Somerghem oost  
  Jacques VERSTRAETEN noort Jacques STEYAERT groot 200 roeden  
  Item noch dhelft van drij ghemeten lants gheleghen in Lootenhulle voor alsnoch onverscheen  
  ende onverdeelt met Guille STANDHAERT vooght in desen dus over dhelft 450 roeden  
 Sijnde dese gronden van erfven belast met het 3de van een rente van 5 p. gr. tsiaers den 
 penninck 16e in proffijte van Joe Anne ALLEGAMBE in Ghendt 
  Gronden van erfven huys ende schuere gheconquesteert staende hemlieden huwelick 
  Een behuysde hofstede met de schuere ende stallijnghen daer annex gheleghen in Hansbeke  
 daer doverledene vuyt ghestorfven is noort hammestraete groot 200 roeden 
  Een bulcxken lants gheleghen achter de hofstede groot 200 roeden . . . 8ste april 1704 
 
 SVG  Pieter DE CLERCQ fs. Guille, overl. Meyghem op den 31ste jan. 1704 
  wdwnr in (1ste x) van Janneken VERMAELE  
404 K.(1ste x): Janneken DE CLERCQ in huwelijck met Carel CLAEYS  
236v He.(2de x): Janneken DE CLERCQ fa. Geert alsnu in huwelijck met Pieter DICK 
  K.(2de x): Marie, Joosijntien ende Petronelle DE CLERCQalle drie noch minderjaerigh 
 V.P.: Jan DE CLERCQ fs. Guille voornoemt, oom  
 Er sijn gheen gronden van erfven die op dese weesen ende haere halfve suster sauden connen 
  devolveren, van ghenen te kennen, datter is een woonhuys met een deel van een schuerken 
 staende op cheyns sijnde deelsaem tusschen dese hauderigghe ende de vier weesen half ende 
 half  . . .       29ste april 1704 
 
SVG  Pieter LIJBAERT overl. Dronghen heerlijckhede der baronie van Nevele . . .(niet gegeven) 
404 He.: Janneken DE JAEGHER  
242 K.: Joos = 15 jr, Jan = 12 jr, Pieter = 8 jr ende Jacobus LIJBAERT = 3 jr 
 V.P.: Guilliaeme LIJBAERT       27ste meye 1704 
 
SVG  Anne PRONNIE fa. Joachim, winckelierster, overl. voor juny 1704  
 Hr.: Martain LOURTEAUX  
404 K.: Pieter, Norbertine, Joanne ende Goedelieve LOURTEAUX  
244  V.M.: Laureyns RAES ghetrauwt met Janneken PRONNIE  
 Gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert  
 Een behuysde hofstede metten huyse schuere ende andere catheylen daerop staende gheleghen 
 binnen de prochie van Lootenhulle onder dheerlijckhede van Dendermonsche noort de straete 
 gaende van de kercke naer den hul oost Joe Theresia VAN VLAENDEREN suyt ende west 
 Jacques DAMOURS ende eenen boomgaert ghenaempt het lindebulcxken suyt de straete west 
 de vierschaere linde der selver heerlijckhede noort de straete loopende van Lookercke naer  
 den cauter ende oost Pieter VERBORCHT causa uxoris groot 104 roen  . . . 2de juny 1704 
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SVG  Marie VAN HECKE, overl. Ste Martens Leerne op den 16de meye 1704 
  wdwe in (1ste x) van Pieter MAENHAUT  
404  K.(1ste x): Joannes = 10 jr, Lievijne = 8 jr ende Philip MAENHAUT = 6 jr 
270   Hr.(2de x): Franchois VAN RENTERGHEM 
 K.(2de x): Lieven VAN RENTERGHEM = 2 jr 
 V.P.: Philip MAENHAUT  19de meye 1705 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene  
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot met een bulcxken landt 900 roeden  
 daervan den hauder competeert de deurgaende helft ende een partije landt suyt Jacques 
 VAN DER MEERS west de moerstraete noort dhoors Adriaen DE DAPPER groot 600  
 roeden 
 Een stuck landt in Vosselaere ghenaemt het straetbulcxken groot 400 roeden ende een  
 stuck landt ghenaempt den dambulck alsnoch ligghende overscheen met  dhoors Lieven  
 PIJFROEN oost Joanne DE MOOR suyt de moerstraete groot 182 roen  . . . . . . 
 Item binnen Merentre de 2 deelen van drije van een stuck landt wanof het ander derde is  
 competerende de drij weesen Jacques VAN LOOCKENE suyt de straete west dhoirs 
 Christoffel DOBBELAERE groot over de twee deelen 181 roen . . . 19de meye 1705 
 
SVG  Petronelle VAN SPEYBROECK, overl. Vosselaere op den 3de oct. 1703 
 Wdwe in (1ste x) van: Lieven DE VREESE 
  Hr.(2de x): Laurens LOOTENS  
   Anthone DE VREESE fs. Lievens als voocht over Marianne DE VREESE verweckt bij Marie 

DE SCHRIJVER van wijlent Pieter DE VREESE fs. Lievens voornoemt , Jan CUTRIJCK als  
hoir ende deelvoocht over zijn minderjaerighe broeder Laureyns CURTRIJCK verweckt bij  
Janneken DE VREESE van wijlent Jan CUTRIJCK mitsgaders als voocht over de weese van 
Lieven CUTRIJCK gheprocreert bij Anna HELEYNCK van wijlent Lieven CUTRIJCK  
(KEUTRICX) voornoemt . . . . . . 

  Den hauder is ghetrauwt met contract ghepasseert bij Pieter VAN DER VENNET greffier 
  der heerlickhede van sgraven Haesseele waervan dat den inhaud luyt van woorde te woorde  
  Compareerde voor mij greffier van sgraven Haeseele bestreckende binnen de prochie van  
 Deurle,  Lathem, Zeeverghem ende daerontrent present de ghetuyghen in persoone Laurens 
 LOOTENS bruydeghom ter eender sijde ende Pierijntjen VAN SPEYBROECK wdwe van  
 Lieven DE VREESE toecomende bruyt ter andere sijde te kennen ghevende dat tusschen 
 hemlieden apparent was huwelijck te gheschieden  . . . . . . 29ste febr. 1686 
 Gronden van erfven ghecomen van de sijde van de overledene dewelcke de hoors alleene 
 moeten volghen met den last van shauders bijleve naer costume 
 Een stuck landt gheleghen binnen de prochie van Dronghen groot int gheheele 800 roeden 
 waervan 150 roeden gheconquesteert in huwelick dus hier 650 roeden 
 Een stuck landt in Ste Martens Leerne groot 300 roeden 
  Een meirsch gheleghen binnen de prochie van Ste Maria Leerne ghenaemt de ponte meirsch  
  groot 400 roeden. Item een bosselken gheleghen in deselve prochie groot 200 roeden 
 Item een stuck landt ghenaemt den duyst put gheleghen in Vosselaere groot 550 roeden 
 Item 125 roeden landt ligghende in een meerder partije onverscheen ende onverdeelt met 
 Lieven CANNOODT in Vosselaere  . . .  . . .  21ste july 1705  
  
SVG  Joosijntjen VAN SPEYBROECK overl. Vosselaere op den 19de maerte 1702 
  wdwe in (1ste x) van Lieven PIJFROEN fs. Geeraert 
 K.: Jan, = 23 jr, Adrienneke 21 jr, Marie 18 jr ende Janneken PIJFROEN = 12 jr 
  Hr.: Jan VOLCKAERT  
  K.(2de x): Petronelle VOLCKAERT = 5 jr 
 V.M.: Lieven VAN DOORNE   
  Gronden van erfven comende van de sijde van de overledene 
  Dhelft van drij partijkens landt ghenaemt de dambulcxkens groot twee bunderen gheleghen in  
  Vosselaere an welcke de ander helft competeert de weesen van Pieter MANAUT dus hier over 
 dhelft één bunder 450 roeden  . . .   . . .  28ste 7bre 1705 
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SVG  Elias DE BRABANDERE, overl. Hansbeke op den . . .  oct. 1705 
 He.: Janneken D'HERT . . .  . . .  . . .  
 Schuldich over reste van diensthuere an Marie D'HERT 4 p. 10 sch. gr. 
 Den commer excedeert de baete . . . . . . . . .   16de febr. 1706 
 
SVG  Elisabeth DE SCHUYMERE fa. Philips overl. Meyghem op den 13de meye 1706 
  Hr.: Charles DE VOS 
404 K.: Andries DE VOS = 24 jr. 
312 V.M.: Pieter DE SCHUYMER broeder van de overledene   
  Gronden van erfven ghecommen van soverledene sijde vuytten hoofde van haere ouders 
 schuldich te volghen aenden voornoemden Andries DE VOS 
  Het 5de deurgaende deel soo in gront als catheylen van een behuysde hofstede gheleghen 
 binnen de prochie van Meyghem oost Anthone DE WEERT ende Gheert DE WINTERE  
 suyt de straete west ende noort Jor Louys VAN HOOBROECK groot int gheheele 242 roen 
   Het 5de deurgaende in een partije lant gheleghen als vooren oost den advocaet HAILLY  
 suyt de voornoemde hofstede west Jor Louys VAN HOOBROECK ende noort Jor Jacques 
 VAN DER BEKEN groot int gheheele 315 roeden dus hier over het 5de deel 63 roeden 
 Een ghelijck deurgaende vijfde in een partijken lant ghenaemt het cauterken oost den 
 overwech suyt Joe het begijnken VAN DER LINDEN west Pieter VAN HECKE ende 
 noort de straete groot int gheheele 940 roeden dus over het vijfde deel 188 roeden 
  Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
  Den hauder beneffens Pieter VAN GANSBEKE in huwelijck met Cathelijne ? DE 
   SCHUYMERE  sijnen swaegher ghesaemdelijck vuytghegroot  een 5de deurgaende paert 
 van vier partijen van lande met de huysijnghen ende catheylen daerop wesende datte  
 jeghens Pieter DE SCHUYMERE fs. Philips voorseyt daerinne sij respectivelijck 
 beneffens de weesen Guille DE SCHUYMERE ende de weesen Jan DE SCHUYMERE 
 alle fii Philips voornoemt elck tot eenen 5de staecke  . . . . . . 6de oct. 1706 
 
SVG  Lieven DE BACKER fs. Maurus overl. Deurle op den 22ste dec. 1705 
404  He.: Janneken HEBBELIJNCK fa. Jans 
316    K.: Maurus beth dan 25 jr, Joannes = 23 jr ende Pieter DE BACKER = 14 jr. 
 V.P.: Jan THIENPONT fs. Philips ende V.M.: Jan BEKAERT . . .  12de oct. 1706 
 
SVG  Lieven GOETHALS, overl. Hansbeke op den 4de sept. 1706 
  He.: Marie DE BRABANTRE  
404 K.: Cornelia GOETHALS = 9 jr. 
319 V.P.: Jan GOETHALS fs. Frans sweesen oom woonende in Hansbeke. . . 26ste oct. 1706  
 
SVG  Guilliame VAN DAMME fs. Anthone, overl. Landeghem op den 4de ouste 1706 
  He.: Jacquemijntien VERBAERE 
404 K.: Catariene = 5 jr nu ghestorven op den 22ste nov. 1706 ende Joannes = 3 maenden 
322   V.P.: Lieven DE BACKER in huwelijck met Cathelijne VAN DAMME 
 Den overledenen heeft achterghelaten een huyseken staende op cheyns met jonghe 
  boomen daerop staende weirdich ter somme van 8 p. 4 sch. . . .    16de nov. 1706 
 
SVG  Janneken VAN HOVE fa. Gillis, overl. Landeghem op den . . . 1706 
  Hr.: Pieter DE CUYPER 
404 K.: Pieter bet dan 3 jaeren, Petronelle = 9 jr ende Joanna DE CUYPER = 18 maenden 
324  V.M.: Pieter VAN RENTERGHEM fs. Joos, oom, in huwelijck met Adrianeken  
            VAN HOVE woonende op baervelde  
 Gronden van erfven ghecomen van de sijde van de overledene 
 Een vierde van een hofstedeke in Hansbeke groot 200 roeden wanof de ander drie deelen 
   competeren de weesen van Gillis VAN HOVE 
  Dit sterfhuys is schuldich an Carel DE CUYPER over zijn weese pennijnghen volghens 
   den SVG ghepasseert den 23ste jan. 1681 23 p. 13 sch. 1 gr. . . .  29ste nov. 1706  
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SVG  Joosijntien VAN DER DONCKT fa. Jans overl. Landeghem op den 23ste aug. 1706 
  Hr.: Franchois VERPLAETSEN fs. Pieters  
404  K.: Pieter = 23 jr, Janneken = 22 jr, Jan ende Marie = 19 jr, Lieven = 16 jr, Geeraert = 14 jr,  
327        Carel = 10 jr ende Petronelle VERPLAETSEN = 6 jr. 
 V.M.: Lieven VERDONCKT fs. Jans voornoemt 
 Ghedurende het huwelijck is vercocht een hofstedeken ende partije lant gheleghen in Nevele 
  ende bij de overledene ten huwelijck ghebracht  
 Gronden van erven gheconquesteert staende het huwelijck 
  Een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem ande plaetse alwaer den hauder woont groot 
  50 roeden noort de straete loopende naer Nevele ende een partije lants gheleghen als vooren 
  nu beplant met fruytboomen commende bij coope van Sr. Loys BILLEMON oost Philips 
  DE WULF suyt den voornoemden  Sr. BILLEMON west Herman VAN DER VENNET 
 ende noort de voorseyde straete groot 106 roeden . . . . . . 
 Stelt hem seker ende borghe Jan JOORIS fs. Jans woonende in Nevele . . .14de dec. 1706   
  
SVG  Lievijne VAN REYBROECK overl. Ste Martens Leerne op den 6de oct. 1706 
 Hr.: Lieven VAN MALDEGHEM fs. Philips  
404 K.: Joanne VAN MALDEGHEM = 3 jr.  
330  V.M.: Pieter VAN REYBROECK, oom 
  Gronden van erfven comende van de sijde van de overledene 
  De deurgaende helft van een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne suyt oost de straete 
 loopende van Ghendt naer Deynse west Pieter VAN REYBROECK noort het kercken 
  landt groot over de helft 125 roeden  
  Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck 
  De helft van een behuysde hofstede gheleghen in Ste Martens Leerne wanof de ander helft 
  competeert de weese groot 125 roeden  . . .   . . .  14de dec. 1706 
 
SVG  Janneken VAN RENTERGHEM fa. Guilliaeme, overl. Landeghem op den 16de meye 1706 
404  Hr.: Jan COPPENS fs. Lievens  
332v  K.: Joosijntjen = 4 jr ende Marieke COPPENS = 2 jr.  
  V.M.: Jan VAN RENTERGHEM broeder van den overledene 
  Gronden van erfven commende van soverledene sijde 
  Het 5de deel vooralsnoch onvercavelt met Jan, Gheeraert Marie ende Janneken VAN 
  RENTERGHEM soverleden broeders ende susters van een partije lants in Meirendre 
 aboeterende oost Gheeraert WILLEMS met de wederhelft groot int gheheele 287 roen 
 Noch een 5de van een  partije lants gheleghen als vooren groot 518 roeden 
 Een partije landts ghenaemt het bulcxken ghemeene als vooren oost ende suyt dhoors 
 van Matheus DE BAETS gheleghen in Meirendre groot  180 roeden. . . 14de dec. 1706 
 
SVG  Loyse HEBBELIJNCK fa. Jooris, overl. Landeghem op den 17de april 1706 
  Hr.: Pieter IDE fs. Passchier, herbergier in de swaene  
404 K.: Isabelleken IDE = 3 jr.  
336v V.M.: Judocus MARIEMAN fs. Pieter swaegher van doverledene ende alsoo oom 
  Gronden van erfven gheduerende thuywelick gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Op de plaetse in Landeghem een behuysde ende beschuerde hofstede met de boomen ende 
 catheylen daerop staende wesende eene herberghe ghenaempt de swaene daer d'overledene 
  vuyt verstorven is groot in erfven 40 roeden abouterende noort oost de kercke ende suyt 
 dhoors Geeraert DE LOOSE ende Pieter DE BOCQ elck met hun huys ende erfve ende 
 de straete die loopt van de kercke naer Deynse suyt west ende noort west de priesteraige 
 deser prochie den hauder toecomende bij coope jeghens Pieter DE BOCQ voornoemt 
  Gronden van erfven commende van soverledene sijde ghedevolveert op haere weese  
 Het 6de deel deurgaende van een behuysde hofstede noch onvercavelt ende onverdeelt met 
 haere moeder ende susters wesende een herberghe ende brauwerije ghenaemt het wit cruyse 
 met de schuere stallen ende brauwerije    . . .   . . . 11de jan. 1707 
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SVG  Jan STEYAERT fs. Philips overl. Ste Martens Leerne op den . . . 1706 
   He.: Marie DHAENENS fa. Gillis  
404 K.: Joannes STEYAERT = 2 maenden  
341 V.P.: Pieter CORNELIS fs. Gillis in huwelijck met Margriete STEYAERT fa. Philips  
 Er sijn geen gronden van erfven ten desen sterfhuyse  . . . . . .  11de jan. 1707 
 Compareerde in persoone Amandus ADAMS fs. Marten  tot Astene den welcken hem 
 verclaerde te stellen seker ende borghe over dese hauderigghe . . . 25ste jan. 1707 
 
SVG  Geelijntken SNAUWAERT fa. Louys overl. Vynckt op den 13de 8bre 1706  
  Hr.: Louys DE VOS fs. Daneels  
404 K.: Adriaen = 19 jr ende Joosijne DE VOS = 16 jr 
344  V.M.: Jan TIJTGAT in huwelijck met Joosijntken SNAUWAERT fa. Louys voornoemt 
   Gronden van erfven ghecommen van shauders sijde  
  Binnen de prochie van Vynckt een partijken bosch groot 100 roeden oost dhoirs Frans  
  VAN DAMME suyt Jan BROCQUOY west sijn selfs ende noort de stagghe straete 
  Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
  Item in Vynckt 380 roeden bosch wesende het restant van de bovenschreven partije  
  Een partije gheweet abouterende oost de partije bosch suyt Jan BROCQUOY west het 
   leen te Paisvoorde? noort de stagghestraete bij coope van wijlent dhr. Philip DELABIJE 
  groot 400 roen ende noch een partije saeylant gheleghen in de meulecauter groot 430 roen 
  oost sijn selfs suyt de stagghestraete west dhr. Baltazar DE BUNST ende noort sijn selfs 
  van welcke partije dit sterfhuys competeert de drij deelen van viere ende het wederdeel  
 competeert aen dhoors Anna DE VOS dus over de drij deelen 322 ½ roeden  
 Op de plaetse een erfve betimmert met een woonhuys daer den hauder woont oost de wdwe  
 dhr. Philips DELABIJE suyt den Ghendtsche herwech  . . .  . . . 11de jan. 1707 
 
SVG  Lievijne VAN RENTERGHEM fa. Jans, overl. Landeghem op den 18de april 1706 
 Hr.: Jan HEYNDERYCKX fs. Jan 
404 K.: Marie VAN RENTERGHEM, minderjaerighe weese dewelcke is commen te overlijden 
347       naer haer moeder, Philip = 18 jr, Janneken = 13 jr ende Jan HEYNDERYCKX sijn selfs 
  V.M.: Jan VAN RENTERGHEM   
 Gronden van erfven ghecomen van de sijde van de overledene 
  Een partije landt in Landeghem in den heyrenthoeck noort dhoirs Philips HEYNDERYCKX 
   oost de meersch suyt dhoirs Pieter HUYBENS west de straete groot 450 roeden 
 Op den hooghen acker een partije landt groot 190 roeden abouterende oost de sijpgracht 
 suyt Lieven VAN RENTERGHEM west de straete noort de kinderen Adriaen VRIENDT 
  Een partije meersch in de selve prochie noort de kercke van Landeghem oost de caele 
 suyt Mr. Heynderijck RONSE west de cauter groot 422 roeden  
  Gronden van erfven gheconquesteert binnen houwelijcke  
 Een partije landt gheleghen in de voornoemde prochie ghenaemt het hulleken groot 340  
 roeden noort oost Jacques BEELAERT suyt west de straete  
 Item een partije landt ghenaemt het fort noort Frans GOETHALS oost dhoirs Phelipe 
 HEYNDERIJCKX suyt mijn heer HALSTEIN west de straete groot 423 roeden 
 Noch een partije landt ghenaemt het vlienderken groot 106 roen . . . 18de jan. 1707 
 
  SVG  Janneken HANSENS, overl. Landeghem op den 14de april 1706 
 wdwe in (1ste x) van Philips HIJNDRICK fs. Jans  
404  K.(1ste x):Jan = 13 jr ende Pieter HEYNDRICK = 7 jr 
351 H.: Marijn DE VREESE fs. Gillis 
 K.(2de x): Petronelle = 4 jr ende Tanneken DE VREESE = 1 ½ jr.  
  V.P.: Jan HIJNDRICK  
 Gronden van erven comende van de sijde van de overledene 
 Dhelft van een partije landt genaemt het voschstuck wanof het ander helft competeert dese 
 2 autste weesen groot int geheele 400 roeden groot voor dit deel 200 roen  18de jan. 1707 
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SVG  Cathelijne LAMBRECHT overl. Landeghem op den 10de 8bre 1706 
  wdwe in (1ste x) van Jacques VAN VYNCKT 
404  K.(1ste x): Joos VAN VYNCKT sijn selfs bij huwelijcke staet 
349 lest wdwe(2de x) van Marten WITTEVRONGHEL (SVG in Nevele den 16de maerte 1695) 
   K.(2de x): Lieven DE CLERCQ in huwelijck met Marie WITTEVRONGHEL, Gheeraert  
           ende Joosijne WITTEVRONGHEL noch minderjaerighe weesen  
  V.M.: Bauduyn LAMBRECHT 
 Gronden van eirfven met huysaige bij de overledene achterghelaeten  
 Dese weesen competeren met Lieven DE CLERCQ causa uxoris de 7 deelen van achte in  
  een caemere staende op de suyt west sijde van den huyse daer den overledene ghestorven is 
  Item dhelft van dhelft van dhofstede daer de caemere op staet danof het ander helft van dhelft 
  competeert aen Joos VAN VYNCKT ende Lieven DE CLERCQ gheleghen jeghens het  
  kerckhof van Landeghem suyt west de straete groot 37 ½ roen . . . 
  Item een 6de deel ghemeene met den ghemelden VAN VYNCKT ende DE CLERCQ in eerst  
  een stuck lants ghenaemt dhelft in een bosselken ende een eeckdreefken gheleghen in  
 Hansbeke ende Meerentre groot over dit 6de deel 125 roen  . . . 18de jan. 1707  
 
SVG  Joosijntken BLANCKE fa. Lieven overl. Vynckt inde maent van 7bre 1705 
 Hr.: Jan GRUAERT fs. Gillis 
 K.: Gillis GRUAERT = 6 jr. 
   V.M.: Joannes BLANCKE fs. Lieven broeder van de overledene 
 Gronden van erfven ghecommen van soverledene sijde schuldich te volghen aende weese 
 50 roen saeylant in Vynckt in een meerder partije int gheheele groot 150 roen oost suyt ende 
 west Lieven DIERLAEY noch ghemeene met Louyse BLANCKE soverledens sustere . . . 
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Bij vorme van vuytgrootijnghe ghedaen jeghens Joannes BLANCKE in desen voocht over 
 ghelijcke 50 roeden in de voorschreven partije . . . . . .   15de febr. 1707 
 
SVG  Jan DE LOOSE fs. Gheert, overl. Landeghem den 11de april 1706 
  He.: Janneken DE MEYERE fa. Herman   
404   K.: Catharine = 12 jr, Herman = 8 ½ jr, Joanna = 7 jr, Marten = 5 jr ende Marie = 2 ½ jr.  
355v   V.P.: Gheert DE LOOSE fs. Gheert 
  Gronden van erfven gheconquesteert staende haerlieden huwelijck 
  Een behuysde hofstede in Landeghem heerelijchede van Vynderhaute abouterende oost den 
  varentdries suyt de kinderen van den advocaet VAN LOO groot in erfven met den cheyns  
 tot 100 roeden  . . .  . . .  . . .   15de febr. 1707 
 
SVG  Albertus SEVERIS fs. Jan overl. Deurle op den 20ste nov. 1706 
 ende Lievijne VAN LAERE fa. Jan, sijne huysvrauwe overl. op den 31ste 9ber 1706 
404 K.: Joanneken SEVERIS = 8 maenden (SEVERUS) 
310 V.P.: Jan SEVERIS ende V.M.: Philip VAN LAERE  
 Er wort te kennen ghegeven dat er van de vaderlijcke sijde gheen gronden en zijn  
    Leen ghecommen van sweesens moederlijcke sijde gheleghen in Deurle 
 Een hofstede van 900 roeden deel van t' derde van zeven bunderen 
 Een partije landt in Deurle contribuable met Astene als wesende Casselrije van Cortrijcke 
 abouterende oost de bijlocke van Ghent suyt het goet ter rostijne groot twee ghemeten . . . 
 Gronden van erfven ghecomen van sweesens moeders vadere Jan VAN LAERE 
 Een hofstede in Deurle in de clapstraete bewondt bij Adriaen DE SMET groot 136 roen 
 Een partije bij de broeckstraete groot twee ghemeten ghebruykt bij Jacobus DE SNERCK 
 oost daeanne ghelandt de wdwe van Mhr. VAN HULTHEM . . . 
 Een partije broeckmeersch in Ste Martens Lathem oost Lieven VAN HOECKE suyt 
 dhoirs Philip VAN DEN BERGHE groot 303 roeden . . . 
 Gronden van erfven ghecomen van sweesens moeders vadere de helft ende dander helft bij 
 versterfte van Jan ende Pieter VAN LAERE sweesens ooms 
 Een behuysde hofstede gheleghen in Deurle groot 400 roeden . . . 22ste febr. 1707 
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SVG  Pieter DE WEERT fs. Adriaen, overl. St Jans Leeren op den 8ste 9ber 1706 
  He.: Livina DHAENENS fa. Joos  
404 K.: Adriaen = 22 jr ende Joseph DE WEERT = 10 jr. 
357 V.P.: Geeraert SLOCK als camer deelvoocht vanweghen Burgmeester ende Schepenen 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck 
 Een partije landt in Ste Maria Leere abouterende suyt west Jan DE WEERT als pachter  
  suyt Mevrauwe BIESEBUYCK groot 300 roeden . . .  22ste febr. 1707 
 
SVG  Carel VERHEGGHEN fs. Matthijs bij Pieternelle KNUYT,  
  overl. Nevele op den blasius driesch voor april 1707 
404  He.: Marie VAN LANCKERE fa. Gillis 
365 K.: Lieven = 3 jr ende Marie VERHEGGHEN = 17 maenden 
  V.P.: Sijmoen VERHEGGHEN fs. Matthijs, oom 
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde als op hem ghesuccedeert met den 
  overlijden ende als hoir van Pieternelle KNUYT sijne moeder 
   Het 3de deel deurgaende van een behuysde hofstede met een partijken landts achter het huys 
 binnen de prochie van Ste Martens Lathem in de neerstraete abouterende west Jan LESSENS 
 oost mijnheer DE MEY groot int gheheele 300 roeden dus over het 3de deel 100 roeden 
 Gronden van erfven ghemeene als gheconquesteert goet, een behuyst hofstedeken op de  
  blasius driesch groot in erfven 56 roeden  . . .  4de april 1707 
 
SVG  Martijntien DE WEERT, overl. Vinckt den 16de july 1706 
 wdwe in (1ste x) van Charles MARTENS fs. Pieters 
404 K.(1ste x): Magdaleene = 38 jr, Lowijse = 36 jr alsnu ghetraut met Joannes VAN HECKE , 
367       Pieter = 34 jr ende Janneken = 31 jr alle kinderen van 1ste bedde  
 Hr.(2de x): Jan LIEVENS fs. Gillis 
  K.(2de x): drie kinderen   . . . . . .    12de april 1707 
 
 SVG Laureyns OLDERBEKE fs. Pieters, overl. Nevele op den 27ste febr. 1707 
 wdwnr van Pierijntken MARTENS 
404 Hoors: Laureyns, Pieter, Jacquemijntken ende Claerken OLDERBEKE fii Martens,  
369          Janneken BRAET fa. Geeraert bij Willemijntken OLDERBEKE mitsgaders 
   Pieter STEYAERT als vader ende voocht over Laureyns STEYAERT noch 
  minderjaerigh, gheprocreert bij Pierijntken OLDERBEKE 
 Bauduyn CACKAERT ouden oom causa uxoris  
 V.P.: Pieter BRAET fs. Jacques over Janneken BRAET fa. Gheert  
 Gronden van erfven achterghelaeten bij desen overledenen gheleghen in Nevele 
 Een behuysde hofstede met het woonhuys schuere ende boomen suyt oost des selfs 
 onbehuysde bogaert suyt west de boschstraete groot met een partije saeylant 561 roen 
 Een partije lant genaemt het soetemanneken groot 305 roeden . . .  . . . 
 In den cauter bij den meulen te Landeghem een partije lant oost den aermen van Landeghem 
  suyt de meerschen groot 198 roen 
 Geeraert BRAET ende Janneken VAN VYNCKT houderigghe ten sterfhuyse van den  
 voornoemden Geeraert BRAET  . . . . . .   12de april 1707  
 Compareerde in persoone Jan VAN VINCKT fs. Pieters denwelcken hem verclaerde te 
 stellen seker ende borghe over Laureyns ONDERBEKE fs. Martens als voocht over 
 Jacquemijntken ende Claerken ONDERBEKE sijne minderjaerighe susters mitsgaders 
 over Janneken BRAET fa. Geeraert verweckt bij Willemijntken ONDERBEKE als  
 staende moederlijcke voocht . . .   . . .  . . . 16de meye 1707 
 
SVG  Zegher DE GRAVE fs. Dierick, overl. Vynckt den 27ste april 1707 
404 He.: Helena GHELLYNCK fa. Steven  
375v K.: Marie ende Joanne DE GRAVE beede minderjaerighe weesen 
  V.P.: Jan DE GRAVE fs. Jans naesten bestaende . . .   24ste meye 1707 
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SVG  Joos STOMMELIJNCK fs. Jans, pointer, overl. Nevele op den wijck vierboomen 
 wdwnr in (1ste x) van Janneken SLOCK fa. Niclays bij Stoffelijntken MAENHAUT 
404 K.(1ste x): Niclays STOMMELIJNCK   
385v  V.M.: Jan SLOCK fs. Pieters  
 He.(2de x): Lievijne DE SCHUYTERE fa. Lievens  
 K.(2de x): Marie STOMMELIJNCK  
 V.P.: Jan STOMMELIJNCK fs. Jans, oom 
 Gronden van erfven competerende Niclays STOMMELIJNCK vuyt den hoofde van sijnen 
 grootvader materneel Niclays SLOCK  
  Een behuyse hofstede oost de vierboomstraete suyt Pieter VAN DOORNE fs. Joos ende 
 suyt west Joosijne VAN DOORNE groot met het stuck landt 757 roeden . . . 
 Item de 3 deelen van viere van een partije ghenaemt den grooten helewaert groot int gheheele 
 726 roen dus hier over de 3 deelen 544 ½ roen . . . . . .  
 Gronden van erfven commende van shauderigghens sijde 
 Het 4de deel van een partije landts in Poessele groot int gheheele 328 roen compt over het 
 4de deel 82 roeden ende een ghelijck 4de deel gheleghen in Nevele op kerrebrouk groot int 
 gheheele 100 roeden comt over een 4de deel 25 roen . . .  31ste meye 1707 
   
SVG  Elisabeth BEELAERT overl. Vosselaere op den 7de maerte 1705 
 Hr.: Jacques VAN PARIJS fs. Jacques   
404 K.: Joannes VAN PARIJS = 2 maenden  
376 V.M.: Lieven BEELAERT   
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck ghedeelich half en half 
 Een behuysde hofstede in Dronghen abouterende noort de moerstraete groot 343 roeden 
 Wettelijcke venditie ghehauden den 28ste maerte 1707 . . .   7de juny 1707 
  
SVG  Jacobus VAN OOTEGHEM fs. Philips, overl. Vynckt in de maent maerte 1707 
 He.: Joanna VAN DE VIJVERE nu in huwelijck met Charel BILLIET  
404 K.: Joannes Baptiste VAN OOTEGHEM minderjaerighe weese 
378v V.P.: Louys VAN OOTEGHEM fs. Philips voornoemt halfven broeder  
 Den overledenen heeft bij concente anghegaen met Michel MINNE, woonende op Deynse 
 cautere schoonvader van de hauderigghe, en in pachte anveirt het pachtgoet in Vynckt bij  
 hemlieden bewoont  . . .  . . .  . . .   7de juny 1707 
 
SVG  Lieven VAN MALDEGHEM, pompenmaker van stiele met Pieter VAN MALDEGHEM 
 overl. Ste Martens Leerne op den 20ste maerte 1707 
  wdwnr in (1ste x) van Lievijne VAN REYBROECK  
404 K.(1ste x): Joanna VAN MALDEGHEM noch minderjaerigh 
382 He.(2de x): Jacquemijntjen BRACKE fa. Jans  
 V.P.: Pieter VAN REYBROECK ende V.P.: Pieter VAN MALDEGHEM 
  Gronden van erfven ghecomen van de sijde van den overledenen welcke alleen moeten 
 volghen de weese met den last van bijleve van de hauderigghe 
 Het 4de van een behuysde hofstede in Ste Martens Leeren wanof de resterende drij deelen  
 competeren dese weese causa matris abouterende oost de straete loopende van Ghendt naer 
 Deynse west Pieter VAN REYBROECK noort het kerckenlandt groot over dhelft 125 roen 
 De hauderigghe is competerende een 12de deel van een huys in Nevele bewoont bij Jan  
 BRACKE haeren vader  . . .  . . .   28ste juny 1707 
   
SVG  Jacquemijntken VAN DER MOEREN fa. Lievens, overl. Nevele op den 10de febr. 1707 
  Hr.: Jan CLAUWAERT fs. Lievens  
404 K.: Lievijne, Philipinne ende Marie CLAUWAERT noch minderjaerighe weesen 
381 V.M.: Christoffel VERHELST  
 Gronden van erfven gheduerende huwelijck gheconquesteert 
  Een behuyst hofstedeken in de brabandtstraete in Nevele suyt oost de prochie van Vosselaere 
 zuyt west de wdwe ende hoors Lieven DE WULF groot 60 roeden 20ste juny 1707 
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SVG  Jan DE WEYRT fs. Jans, overl. Ste Jans Leeren op den 15de july 1707 
404 He.: Lievijne COLIERS  
388v K.: Gillis DE WEYRT = 5 maenden  
 V.P.: Gillis DE WEYRT, oom woonachtich tot Astene . . .  25ste juny 1707  
 
SVG  Pieter DE BAETS overl. Hansbeke op den wijck hammestraete den 4de meye 1707 
  wdwnr in (1ste x) van Pieternelle STANDAERT (SVG ghepasseert den 8ste april 1704) 
404 K.(1ste x): Jan, Lieven, Isabelle, Janneken ende Franchoyse DE BAETS  
497 He.(2de x): Janneken CALLE alsnu in huwelijck met Frans VAN DE PUTTE 
  V.P.: Carel DE MEYERE causa uxoris ende V.M.: Guille STANDAERT 
  Heeft hem seker ende borghe ghestelt over dese hauderigghe Jan VAN VOOREN fs. Jans 
 voor den inhauden van desen staet groot 27 roeden . . .  8ste nov. 1707 
 
SVG  Elisabeth DHONT fa. Hendricx, overl. in Poessele int leste van oct. 1704  
  Hr.: Jacques Andries DE MULDER, smid  
404  K.: Joannes ende Joosijntken DE MULDER minderjaerighe weesen  
390 V.M.: Laurens DHONT  
 Ghestruycte leenen comende van shouders sijde  
 Een behuysde hofstede in Lootenhulle met een partijken lant daer annex aen groot 438 roeden 
  Een partije lants eertijts vijver gheweest groot 638 roeden 
 Een partije bosch ende lant leen wesende comende van Poucque naer Loo=kercke ende noort 
 een lantstraetjen groot 869 roeden 
 Ergrondt ghemeene ende onverdeelt met Joannes DE MULDER sijnen broeder tot Nevele  
 Een partijken lant sijnde nu een behuyst hofstedeken  groot 150 roeden . . .9de 9bre 1707 
 
SVG  Martijntien VAN QUATHEM fs. Gheeraert overl. Poessele op den 16de meye 1706 
 Hr.: Francois VERMEERSCH fs. Seghers  
 404 K.: Pieter ende Joanna VERMEERSCH minderjaerighe weesen 
 392v V.M.: Jan VAN QUATHEM fs. Gillis    23ste 9bre 1707 
 Contract antenuptial hiernaer volghende van woorde te woorde . . . . . . . . . 
 tusschen Francois VERMEERSCH fs. Seghers bij competente oude sijn selfs ende Martijnken 
 VAN QUATHEM fa. Gheeraert oock bij competente oude haer selfs . . . 23ste nov. 1707  
 Compareerde in persoone Rogier VERMEERSCH fs. Segher woonachtich tot Lootenhulle 
  den welcken hem verclaerde te stellen seker ende borghe over den staet van goede voor ons 
  ghepasseert ende overghebracht den 23ste 9bre lestleden . . . . . . 7de dec. 1707 
  
SVG  Jacobus GIJSELINCK fs. Gillis overl. Meyghem in de maent april 1707 
 He.: Cathelijne TANT fa. Joos nu in huwelijck met Geert DE CLERCK 
404 K.: Livijne = 9 jr, Judocus = 7 jr, Gillis =5 jr, Anneken =3 jr en Lieven = 2 jr 
397  V.P.: Marten CHARLET in huwelijck met Appolonia VAN LOO fa. van Marie  
         GHIJSELINCK suster van den overledenen  . . . . . . 13de dec. 1707 
 
SVG  Pieter VAN OOST overl. den 10de nov. 1707 
 wdwnr in (1ste x) van Marie IDE (SVG 21ste febr. 1706) 
404 K.(1ste x): vijf kinderen 
395 He.(2de x): Marie WALGRAVE  
 K.(2de x): Pietronelle = 2 jr ende Marie Francoise = 5 weken 
 V.P.: Charles VAN OOST, oom  
 Gronden van erfven tsamen gheconquesteert in 1ste huwelijck 
   De deurgaende helft van de hofstede groot int gheheele 2 ghemeten 80 roeden  
  Dhelft van dhelft daervan dander helft toecomt Anthone VAN HOUCKE groot over dhelft 
 285 roen oost het kercken straetien west dhoirs Joe Barbara VAN DE SAERE  
  Naer het opnemen van desen staet sijn commen te overlijden twee kinderen van 1ste bedde 
 daerover dese hauderigghe te coste gheweest is . . . . . .  13de dec. 1707 
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SVG  Pieter IDE fs. Passchier, herbergier, overl. Landeghem op den 26ste oct. 1707 
  wdwnr in (1ste x) van Loyse HEBBELIJNCK  
404 K.(1ste x): Isabelleken IDE ontrent de vier jaeren 
401v He. Pieternelle VAN NIEUWENHUYSE fa. Pieters getrauwt met Jacobus KERSSE  
 V.P.: Jan IDE broeder van den overledene  
 Gronden van erfven comende van soverledene sijde  
 Twee partijen landts in Lathem de 1ste in de broecken groot 250 roeden suyt de kercke van 
 Ste Denijs ende de 2de partije groot een ghemet suyt den Cortrijckschen heirwech west  
 Laureyns FRUYTIER tsamen groot 550 roeden 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het 1ste huwelijck 
 In Landeghem op de plaetse een behuysde hofstede wesende een herberghe ghenaemt de  
 swaene daer den overledenen vuyt verstorven is comende bij coope van Pieter DE BOCQ  
 groot in erfven int gheheele 40 roeden . . .  . . .  . . .  
 Zijn afgelost twee obligaties: de 1ste tot laste van Andries STEELS coster  tot Saffelaere ende 
 de 2de tot laste van Jan VAN DER SLIJCKEN tot Loochristi . . . . . . 20ste dec. 1707 
   Elisabeth DE MAESSCHALCK wdwe van Jooris HEBBELIJNCK woonachtich binnen de  
 prochie van Saffelaere gheeft te kennen dat sij het kint van Pieter HEYDE met naeme  
 Elisabeth (=Isabelle) sal onderhauden van kost ende dranck . . . . . . . . . 
 Jacobus KERSSE stelt hem seker ende borghe over Jacobus KERSSE sijnen sone in  
 huwelijck met de wdwe van Pieter IDE  . . . . . . . . . 5de jan. 1708  
 
SVG  Petronelle LOONTIENS overl. Vinckt . . . datum niet gegeven 
 Hr.: Jan DE BROCQUOY , smid 
404 K.: Symoen DE BROCQUOY   
363 Gronden van erfven ghecomen van soverledene sijde 
 Dese overledene is te vooren ghetraut gheweest met Pieter WITTEVRONGHEL ende mits  
 sijn overlijden staet van goede is ghemaeckt den 19de jan. 1694  . . . . . . 
 Een half bunder landts wesende leen ghehauden van tleen van moortelwalle in Ruysselede 
   ghenaempt den dierdoncq noort de straete loopende van bij 'tgoet te moortelwalle oost  
 tselve goet suyt mijn heere IMBEKE west Jan VAN LANDUYT 
 Noch een dachwant landts oock leen ghenaempt den woortelwalle oost ende noort Philips  
 VAN LANDUYT suyt de straete west Roelandt VAN RENTERGHEM  
 Item een half bunder landts in Ruysselede onder de heerlijckhede van Poucque  
 Ander gronden van erfven tsamen gheconquesteert 
  Een partije landt in Vinckt ghecocht jeghens dhoirs van Steven LOONTIENS groot 589 roen 
 Den haudere heeft in cheyns ghenomen een cleen partijken landt daerop is ghemaeckt een  
 scheurken ofte huys met eenighe plant van boomen . . .  . . . 22ste febr. 1707 
 
SVG  Lievijne VERTRIEST fa. Jans, overl. Landeghem op den 8ste july 1706 
404 Hr.: Jacques DE PAEPE fs. Gillis  
518  K.: Joannes DE PAEPE = bedt dan 2 jr 
  V.M.: Pieter BAETSLE in huwelijck met de wdwe van Jan VERTRIEST ende alsnu Jan 
        DE SCHEYTERE fs. Philips met den overlijden van Pieter BAETSLE  15de july 1710 
     
  Bundel nr 438 Staten van goed  (1708 -1709)  
SVG  Marten DE WEYRT, overl. Ste Maria Leerne op den 19de meye 1707 
404 He.: Marie VAN LOO 
407 K.: Joannes DE WEYRT = 2 jr.  
 V.P.: Jan DE WEYRT  . . . . . . . . .    17de jan. 1708 
 
  SVG  Carel VAN SPEYBROECK overl Maria Leerne op den lesten oct. 1707  
 He.: Anna VAN DE VELDE nu ghetraut met Lieven BERIJNGIER 
404 K.: Joannes = 7 jr, Joosijntien = 5 ½ jr, Joanna = 4 jr, Lievijne = 2 jr ende  
417v        Marie Catharine VAN SPEYBROECK = 5 maenden 
 V.P.: Antone VAN SPEYBROECK  . . .  . . .  24ste jan. 1708 
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SVG  Lievijne DE BAETS overl. Landeghem op den 29ste dec. 1704 
 Hr.: Frans GOETHALS  
404 K.: Pieter sijn selfs ende Janneken GOETHALS met haere weesen gheprocreert bij Lieven  
408v        VAN NEVELE ghenaemt Lievijne = 16 jr, Marie = 12 jr ende Joannes = 4 jr  
 Janneken GOETHALS alsnu in huwelijck met Carel DE CUYPERE 
 V.P.: Gheeraert VAN NEVELE oom  
  Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde  
  Het 4de van een behuysde hofstede in Meyrenter wannof de ander drij deelen competeren 
 Pieter MEGANCK ende de kinderen Frans DE BAETS groot int gheheele 500 roeden 
  Een stuck landt ghenaemt den paepenbulck groot 500 roeden ende Een stuck bosch van  
 40 roeden ligghende noch onverscheen met Pieter MEGANCK ende de kinderen 
  Frans DE BAETS ende een stuck landt in Landeghem groot 300 roen. 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck 
  De deurgaende helft van een behuysde hofstede in Landeghem wannof het ander helft   
 competeert desen hauder bij successie van sijnen vader groot 500 roen ende een partije 
 landt groot 175 roen . . .  . . .  . . .  31ste jan. 1708 
 
SVG  Lieven VAN NEVELE, overl. . . . (niet gegeven)  
 He. Janneken GOETHALS fa. Frans nu ghetraut met Carel DE CUYPER 
404 K.: Lievijne = 16 jr, Marie = 12 jr ende Joannes VAN NEVELE = 4 jr  
412v V.P.: Geeraert VAN NEVELE   
 Gronden van erfven ghecomen van de sijde van den overledenen 
 Een deel van vijfve van een behuysde hofstede met ontrent een bundere met 'tstuck landt 
 daermede gaende in Hansbeke ende ten deele op Meirentre wannof de ander vier deelen 
 competeren Lievijne, Jan ende Joosijntjen VAN NEVELE groot int gheheele 900 roeden 
 Een deel van vijfve van een behuysde hofstede in Meirentre met de landen, bosch ende 
 meirsch daermede gaende groot tsamen 5 ghemeten . . . . . .  
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijcke ghedeelich half ende half 
 Een behuysde hofstede in Landeghem in den wijck van heyste abouterende suyt Pieter 
 DE CUYPER noort heyste dries groot 200 roeden . . . . . .  31ste jan. 1708 
 
SVG  Janneken CAKAERT fa. Jans ende Livijne VAN DER STRAETEN 
 overl. Lootenhulle op den 28ste ougste 1707 
404 Hr.: Gillis SNAUWAERT fs. Jans ende Janneken BOGAERT 
422v K.: Jan ende Lowijs SNAUWAERT bij competente aude , Gillis HOSTE in huwelijck 
       met Marie SNAUWAERT, Jacobus, Simoen, Livijne, Joosijntien, Joanna ende 
         Cathelijne SNAUWAERT alle sesse noch minderjaerighe weesen. 
 V.M.: Pieter VAN HECKE   
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde  
 Dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem in den eirenthoeck groot over dhelft 100 roen 
  Dhelft van een partije landts ghenaemt de voorenste beelestede groot int gheheele 106 roen 
 gheleghen in Landeghem groot over dese helft 53 roen . . . . . . . . . . . . 
  Gronden van erfven commende van shauders sijde  
 Een partije landts in Nevele genaemt den keerbulck groot 382 roen . . .   14de febr. 1708 
 
SVG  Francois CORIJN fs. Heindrick overl. Nevele wijck boschstraete op den 2de oct. 1707 
 He.: Cornelia VAN QUEKEBURNE fa. Jan 
404 K.: Jan, Guilliame ende Marie CORIJN alle drije bij competente aude hun selfs ende Catharine 
419v      CORIJN noch minderjaeriche weese  
 V.P.: Jan MARTENS fs. Jans   
 Gronden van erfven gheduerende huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half 
 Een behuysde hofstede in Nevele inde boschstraete groot 277 roeden oost ende suyt Gabreel  
 DE DECKERE west de straete noort dhoors Jan VAN OOTEGHEM ende een partije lants 
 gheleghen als vooren ghenaemt het bogaert stedeken groot 232 roen . . . 14de febr. 1708 
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SVG  Pieter COEN fs. Andries overl. Vosselaere op den 15de april 1707 
 en Babara SERLIPPENS fa. Geeraert, overl. Vosselaere op den 29ste april 1707 
404 K.: Pieterken = 9 ½ jr, Jan = 7 jr, Lievijne = 4 jr ende Joseph COEN = 2 jr 
427  V.P.: Joseph DE' HERTOGHE ende V.M.: Jan IDE  
 Gronden van erfven  gecomen van de moederlijcke sijde 
 Een 6de deel van een behuysde hofstede in Vosselaere wannof de ander deelen competeren 
 Mr. Jan YDE, Guilliame ende Elisabeth SERLIPPENS het ghone hun is verstorven van 
 wijlent Pieter SERLIPPENS groot int gheheele 177 ½ roeden . . . 28ste febr. 1708 
 
SVG  Lievijne VAN DE WALLE fa. Laureyns, ende Sara MAENHAUT 
 overl. Landeghem op den 22ste aug. 1707 
404 Hr.: Joos VAN VYNCKT fs. Jacques, smid 
435  K.: Joannes VAN VYNCKT = 5 jr. 
 V.M.: Bauduwijn VAN DE WALLE fs. Laureyns voornoemt 
 Gronden van erfven commende van de overledene die sijn vercocht 
 De hauder heeft vercocht an Sr. Pieter DE MUYNCK Bailliu ende Pieter SUTTERMAN 
 het derde van een partijken ghenaemt den kippendonckschen acker . . .  
 Gronden van erfven commende van den hauder   
 Dhelft van een huys daer den hauder is wonende te weten de ceucken caemerken ende 
 smisse met de schuere gheleghen in Landeghem jeghens het kerckhof danof het wederdeel 
 competeert de weesen van Marten WITTEVRONGHEL . . .  
 Den hauder heeft ghecocht bij forme van vuytgrootijnghe jeghens Lieven DE CLERCQ 
 in huwelijck met Marie WITTEVRONGHEL fa. Marten tot Landeghem alle het recht 
 dat Lieven DE CLERCQ saude moghen competeren ten sterfhuyse van Marten 
 WITTEVRONGHELE ende Cathelijne LAMBRECHT. . .  28ste febr. 1708  
 
SVG  Janneken VERVENNET fa. Joos, overl. Landeghem op den 19de dec. 1707 
 Hr.: Jan POELMAN fs. Christoffel 
404 K.: Pieternelle = 24 jr, Marie = 23 jr, Joosijntien = 20 jr, Elisabeth = 17 jr, Francoise = 14 jr 
429       Joanna = 10 jr, Marie Magdalena = 8 jr 
  V.M.: Pieter VAN DER VENNET 
 Gronden van erfven ghecomen van de sijde van de overledene 
 Een partije landt in Landeghem ghenaemt den blockenacker groot 1044 roeden  . . . 
  Dhelft van een hofstede wannof den wederhelft is gheconquesteert staende het huwelijck 
 met sijn huysvrauwe  . . .  . . .  . . .   
 Een partije landt ghecomen bij manghelijnghe van Lieven ARENS jeghens een partije 
 landt de gonne dese overledene was competerende gheleghen in de prochie van Meyrentre 
 groot alhier 400 roeden  . . .  . . .  . . . 27ste maerte 1708  
 
SVG  Joosijntjen ROEGHENS fs. Pieters, overl. Hansbeke op den lesten febr. 1708 
 Hr.: Jacques LIEVENS fs. Joos  
404 K.: Pieter ende Joos beede bij huwelijcke staet hun selfs ende Jan, Janneken ende Francoise 
450       Lievens noch minderjaerigh 
 V.M.: Jan LIEVENS tot Vynckt caemerdeelvoocht ghecreert    
   Gronden van erfven gheconquesteert bij den haudere met d'overledene staende hemlieden 
 huywelijcke belast met bijleve naer costuyme 
 Eene behuysde hofstede met schuere stallijnghen boomen ende haeghen daerop staende 
 gheleghen in Hansbeke op dheerlijckhede van Nevele in hamme straete groot 250 roeden 
 Een partije lants noort den leybaerme groot 117 roeden dit partijtjen is belast met 20 sch. gr. 
 bij jaere in proffijte van Joe Joanna VAN OYGHEM in Ghendt . . . . . . . . . 
  Aen de weese van Guilliaeme COLPAERT over soo vele desen hauder als vooght schuldich 
 ghebleven is bij slotte van sijne rekenijnghe ghedaen op den 12de juny 1703 de somme van 
 2 p. 12 sch. 7 gr. . . .  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Gillis LOOTENS fs. Gillis 5de juny 1708 
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SVG  Lieven DE SMET fa. Cornelis overl. Drongen op den 29ste dec. 1707 
  wdwnr in (1ste x) van Joosijntken HYDE  
404 K.(1ste x): Guille, Janneken ende Jenne Jenne Marie 
438  He.(2de x): Janneken VAN DE VEERE  in huwelijck met Jooris CORNELIS  
 K.(2de x): Livijne, Joosijntgen ende Anneken DE SMET 
 V.P.: Cornelis DE SMET  
 Gronden van erfven gecommen van soverleden sijde schuldigh te volghen aen dhoirs 
 Een partije meersch in Drongen genaemt het dammeersselken groot 200 roeden 
  Een partije meerch op Baerle genaemt de westmeersch groot 350 roeden 
  Een partije meersch in leymeerch groot 125 roen  
 nogh een partijken landts op Leerne groot 150 roeden 
 Een partije landts op Leerne groot 250 roeden  
  Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert  
 Een partije meersch in Drongen genaemt de puye meersch groot 500 roen suyt oost de leye 
 noort oost den heylighen geest van Ste Baefs west Frans DE BACKER 3de april 1708 
 
SVG  Lievijne LAMBRECHT fa. Frans, overl. Vosselaere op den 8ste april 1707 
404 Hr.: Pieter DE CUCKELAERE  
440v K.: Janneken in huwelijck hebbende Frans SNAIKAU, Cataliene ghetraut met Marijn DE  
 VREESE, Loys = 22 jr ende Joos = 19 jr. . . .  . . . 17de april 1708  
 
SVG  Lieven VAN DE PUTTE fs. Pieters, overl. Ste Martens Leerne op den 12de april 1708 
404 He.: Joosijntien LEYTIENS, later getrauwt met Pieter WIJLEMAN fs. Joos 
441v K.: Petronelle VAN DE PUTTE = 1 ½ jr 
 V.P.: Jan VAN DE PUTTE  . . .  . . .   24ste april 1708 
 
SVG  Clara COEPIETERS fa. Joos, overl. Ste Maria Leerene op den 13de ougste 1704 
  Hr.: Andries DHONDT fs. Pauwels  
404  K.: Joannes Frans = 7 jr ende Anna Catharine DHONDT = 5 jr 
462  V.M.: Jan COEPIETERS als oom is commen t'overlijden in wiens plaetse alsnu is 
 V.M.: Jacques COPIETERS fs. Joos   
  Gronden van erfven commende van dese overledene. Een derde van een stuck landt 
 wannof de ander twee deelen competeren Cornelis ende Gillis COPIETERS inghevolghe 
 de vercavelijnghe van den 7de maerte 1705 . . . . . .  
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck 
 Een partije landt in Ste Jans Lerene vercreghen bij coope van Philip MAENAUT oost 
 ghelandt den Baron van Esteempue west Adriaen DE VREESE noort den conyncx 
 houck groot 612 roeden ende een partie landt in Ste Martens Lerene commende bij  
 coope van Jan VAN PARIJS causa uxoris groot 400 roen . . . 
 Men is schuldich an Norbertus DHONDT een kindt van den eersten bedde gheprocreert 
 bij Joanna Francoise DE BOSSCHERE volghens den SVG van daten 15de nov. 1695 
 de somme van 87 p. 10 sch. gr.   . . . . . . . . .  3de july 1708 
  
SVG  Mr. Jan DHUYVETTERE fs. Anthone in sijn leven Burghmeester ende coster 
 overl. Nevele op den 22ste jan. 1708  
404 He.: Joe Francoise LEDUYCK fa. Jooris 
465 K.: Mauritius = 22 jr ende Laurentius Norbert DHUYVETTERE = 20 jr. ende Joanne Trese 
      DHUYVETTERE haer selfs in huwelijck met Mr. Adriaen DE NOBLE in Ghent 
 V.P.: Sr. Guille D'HUYVETTERE Burghmeester tot Hansheghem , oom 
 Goederen gheconquesteert staende huwelijck 
  Een huys in Nevele abouterende aen d'een sijde dhoirs Frans DHANNENS met d'herberghe 
 de roose ende aan d'ander sijde Jan DE SCHRIJVER groot 64 roeden 30ste meye 1708 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter GOETHALS fs. Joos onsen medegheselle in wette 
 onder belofte ende het verbandt als naer rechte   Actum den 9de july 1708 
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SVG  Marie LIEVENS fa. Joos overl. Hansbeke op den 11de dec. 1707 
404 H.: Gillis LOOTENS fs. Gillis  
453 K.: Frans, Janneken ende Pieternelle LOOTENS 
 V.M.: Jacques LIEVENS, oom  . . .  . . .  5de juny 1708 
   
SVG  Symoen SNAUWAERT fs. Jans overl. Nevele boschstraete op den 30ste jan. 1708 
 He.: Lievijne VAN DER VENNET fa. Gillis  
404  alsnu ghetrauwt met Gillis SUTTERMAN fs. Pieters 
454v K.: Gillis, Pieter, Frans, Jacobus ende Joanna SNAUWAERT 
 V.P.: Gillis SNAUWAERT fs. Jans oom  
 Gronden van erfven commende van soverleden sijde  
 De 2 deelen van drije deurgaende danof tresterende derde hiernaer sal ghebrocht worden 
 van de behuysde hofstede in Nevele groot int gheheele 524 roeden 
 Item de 2 deelen van drije van een partije landt ghenaemt de daesdonck suyt oost Pieter 
 VAN DER PLAETSEN groot int gheheele 264 roeden  dus over de 2 deelen 176 roen 
 Een ghelijck deel van een partije landts ghenaemt de strepe groot int gheheele 526 roen . . . 
 Een ghelijck deel van een partije gheleghen in oossche groot int gheheele 478 roeden 
 comt over de selve twee deelen van drije 318 2/3 roen . . . . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven ghedurende sijn huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Het 3de deel deurgaende in de hofstede met het stucxken saeylant daerneffens ligghende 
 Op den wijck van oossche een behuysde hofstede groot 400 roen . . . 
 Twee mersselkens gheleghen in Landeghem beneden de meulen het eene groot 25 roen 
  ende het andere 35 roeden . . . In de boschstraete in Nevele een behuysde hofstede . . . 
 Gronden van erfven commende van shauderigghens sijde 
 Het 4de van dheelft van een behuysde hofstede op Ste Marens Leerne met ghelijck vierde 
 van dheelft van de huysijnghen schueren stallen haeghen boomen ende ander catheylen 
 daerop staende groot int gheheele met twee bulcxkens landts daeranne gheleghen al 
 tsaemen 650 roen oost het leen van Lieven VAN DER VENNET suyt Frans HERTOGHE 
 noort west de moerstraete comt over tvierde van dhelft tot 68 ¾ roen . . .  
 Item ghelijck 4de van een partije landts in Dronghen in den wijck van noorthaut groot 519 
 roen noort oost Sr. Jan VAN BRANTEGHEM suyt oost ende suyt west Jan DE BAETS 
 noort west de moerstraete compt over dit vierde 129 ¾ roen . . .  
 Ligghen de voorschreven partijen ghemeene ende onverdeelt met Lieven ende Pieter VAN 
 DER VENNET mitsgaders Bauduyn LAMME als vader ende voocht over sijn minderjaerighe 
 weesen verweckt bij Marie VAN DER VENNET . . . . . .  5de juny 1708 
 Door de volckeren van oorloghe verclaert de hauderigghe verloren thebben ses ghemeten 221 
 roeden taerwe ende 9 ghemeten 167 roen coorne . . . . . . 26ste maerte 1709 
 
SVG  Janneken BAUDONCK fa. Bartholomeus overl. in Vinckt in de maent 9bre 1706  
 wdwe van Marten VAN HECKE fs. Jans  
404 K.: Lievijne, Hendrick, Marie getraut met Pieter VAN HULLE, Susanna getraut met Lieven?  
476  DE BIL, Romanus, Anneke ende Joannes VAN HECKE 
 V.P.: Joannes VAN HECKE fs. Marten voorseyt woonende in Poucke ende 
  V.M.: Louys VAN OOTEGHEM fs. Philips woonende in Denterghem  
   Gronden van erfven die de hoirs volghen over de successie van hunlieden vader conforme den 
 schriftelijcken staet voor uliden heeren ghepasseert van daeten den 29ste meye 1691 
 Een partije saeylant ghenaemt de vier ghemeten gheleghen in Vinckt abouterende oost Steven 
 LOONTIENS ende Mevr. d'abdesse van de bijloke binnen Ghendt zuyt dhoirs Pieter DE WULF 
 west mijn heere RANST ende noort 'tgoet ten niewenhove groot 1200 roeden 
 Een partije saylant gheleghen als vooren groot in erfven 700 roeden ende noch een partije 
 saylant ghenaemt het blieckstuck groot in erfve ontrent 200 roeden . . . . . . 
 Een partije lant gheleghen in Meyghem suyt de straete loopende van Severen naer Nevele 
 groot in erfven 150 roeden met noch een partije groot 225 roen. . . 
 Gronden van erfven bevonden ten desen sterfhuyse  
 Een huys schuere stede boogaert ende erfve in Vinckt groot 1200 roen . . . 26ste maerte 1709 
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SVG  Jooris SIERENS fs. Zeghers verweckt bij Magdalena VAN HIJSTE fa. Andries 
 overl. Landeghem in de maent nov. 1707 
404 He.: Tanneken VAN LOOCKENE fa. Jacques  
471 K.: Jan, Marten ende Marie hun selfs, Pieter = 22 jr ende Isabelle = 20 jr mitsgaders  het 
       kint van Jooris SIERENS fs. Jooris gheprocreert in huwelijck met Joe Marie Catharine  
        DE JONCKHEERE met naeme Norbertijne met V.P. Marten SIERENS fs. Jooris tot 
       Landeghem ende V.M.: dhr Guille DE JONCKHEERE tot Thielt 
 V.P.: Marten SIERENS fs. Zeghers tot Somerghem  
 Gronden van leenen die moeten volghen Jan SIERENS sijnen hoir feodael 
 Eenen bodem van leene gheleghen in Aelter op 'tbuscomvelt groot onder vijvers ende velt  
 ontrent seven bunderen paelende oost den vijvere gheseyt het swemmegat ende suyt de 
 paters der Societeyt Jesu binnen Brugghe west de straete ende noort de selve paters 
 ghehouden van de leenhove van Wouste ende belast met elf corten tiaers aen den heere dus  
 deselve 7 bunderen. Op dese partije sijn de boomen ghebleven ghemeene 
 Een partije erfve wesende een dreve loopende naer den herrewegh tusschen Landeghem ende 
  Vosselaere westwaert naer de meersschen aen de calene palende suyt daellemoessenije van 
 Ste Baefs west selfs meersch noort mijn heere MACCOEN groot 150 roen  . . . 
  Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen gheleghen in Sleidinghe 
  onder de heerlijckhede van der straeten groot met de lande 847 roeden west de straete ende 
 ten deele den meulenberch suyt ende west de landen van Magdalena SIERENS  . . . 
  Den overledenen heeft cort voor sijn doot vercocht in Evergem twee partijen van lande  
 gecommen van sijnen cant groot tsamen 1003 roeden aen Andries VAN DAMME . . . 
  Gronden van erfven geconquesteert in huwelick met de hauderigghe  . . . . . . 
  Een behuysde hofstede in Landeghem commende uyt den hoofde van Jan MEECX palende 
  west ende noort selfs lande oost den driesch van Sr. Louys BIELEMAN ende de kercke van 
 tselve Landeghem groot 365 roen  . . . . . .   28ste april 1708 
 
SVG  Jenne BRUYNSTEEN fa. Jans overl. Nevele op den 14de maerte 1707 
 Hr.: Geron GENIJN fs. Jooris officier deser prochie 
404 K.: Jooris, Jenne Francoise, ende Philippine GENIJN bij aude ende Frans noch minderjaerigh 
443 V.M.: Gillis BOOM 
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert 
 Te weten 12 roeden landts ligghende op den suyt west houck van de dreve commende van het 
 casteel staende aende kercke van Nevele met noch 100 roeden landts in cheynse vercreghen 
 van Mhr. Jan Francois DELA FAILLE rudder heere van Poessele ende waerop naederhant 
 is ghestelt een woonhuys schuere ende andere catheylen . . . . . . 15de meye 1708 
 
SVG  Elisabeth VAN THENTE fa. Servaes  
 overl. Nevele op den wijck van kerrebrouck op den 13de april 1707 
404 Hr.: Christiaen DHOORE fs. Jacques  
445 K.: Francois, Jan, Pieters, Servaes ende Jacques DHOORE alle bij competente aude hun selfs 
      Joos DHAENENS in huwelijck met Aerdijnken DHOORE ende Joos DHOORE = 22 jr 
 V.M.: Gillis DE WEERDT 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde 
 Een partije landts sijnde nu een hofstede in Nevele groot 300 roeden 
 Een partije landts groot 285 roeden ghenaemt het steenderken 
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck tsaemen gheconquesteert 
 Een partije landts in Nevele op beede sijden van den weghel groot 458 roeden . . .  
 Een behuysde hofstede op den wijck van kerrebrouck groot 500 roen . . .22ste meye 1708 
 
 SVG Lievijne DE WEYRT fa. Joos overl. Vosselaere in de maent april 1689 
404 Hr.: Joos DE DAPPER, herbergier  
448 K. Jan, Lieven ende Adriaen DE DAPPER bij ghetijdighe aude hun selfs ende Philippe  
      DE DAPPERE alsnoch minderjaerighe weese 
 V.M.: Marten DE WEYRT, oom alsnu overleden   5de juny 1708 
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SVG  Lievijne MEGANCK fa. Gillis overl. Poessele den 3de maert 1708 
  wdwe in (1ste x) van Jan LIJBAERT  
404 K.(1ste x): Janneken LIJBAERT 
460v Hr.: Gheeraert BAETSLEE 
 K.(2de x): Joosijntken BAETSLEE  
 V.M.: Jan MEGANCK fs. Lievens, cosijn     13de juny 1708 
 
  Augmentatie van SVG omme Joos DHOORE fs. Christiaen op hem verstorven met den 
 overlijden van Cathelijne VAN THENTE fa. Servaes sijne moeye was als thaeren sterfhuyse 
 presenterende eenen sevenste hooft staecke beneffens sijn broeders ende Joos DHAENENS 
404  ghetraut met Aerdijne DHOORE sijn suster, die heeft doen stellen ende gaederen Jan 
468 DHOORE sijnen broeder noch woonende ten sterfhuyse  . . . . . . 
  Gronden van erfven bij doverledene achterghelaeten deelsaem tusschen de seven hoirs 
 Een hofstede in Nevele wesende twee woonsteden in de Ste Jans straete groot 48 roen ende 
 een partije landts op den wijck kerrebroeck daer ment noemt den ham  groot 400 roen 
 Een partijken lands in Vosselaere bij den dries groot in erfven 100 roen ende noch een 
 partijken landts groot 150 roen . . .  . . .  . . . 12de maerte 1709 
 
  SVG  Marie Francoise SUCCAET fa. Pieters, overl. Nevele op den 13de Xbre 1708 
 Hr.: Jan CANNOOT fs. Lievens  
404 K.: Lieven CANNOOT eenighen sone 
469 V.M.: Pieter DE COCK fs. Jans, oom 
 Gronden van erfven commende van soverledenens sijde  
 Het 5de deel deurgaende van een partije landts gheleghen binnen de prochie van Lootenhulle 
  in de malsemstraete ghenaemt het bunder paelende daeranne suyt Pieter COMPERESSEL  
  west Jan ROELS ende noort de straete groot over dit deel tot 165 1/5 roen  
 Het 5de van het 8ste paert ende deel van den gront van een behuysde hofstede gheleghen in  
 Nevele op veldeken daervan de ander 7 deelen competeert dhoirs van Gillis BOOM met alle  
 de catheylen abouterende zuyt Frans BOLLAERT oost de straete ende noort ende west de 
 ghemelde hoirs Gillis BOOM 
  Item dheelft van een behuysde hofstede met het schuerken wesende den westcant met de 
 fruyt ende ander boomen ende doorenhaghe op het selve deel staende daer den overledenen 
 ghestorven is ende den hauder in woont scheedende dit deel teghen het wederdeel der selver 
 hofstede op eenen dooren die anden gracht staet in den lochtinck ende van daer opden weegh 
 tusschen de keucken tot aenden stijl daer de voordeure aen hanght ende van daer voorts tot  
 aen de hofstede van Lieven CAKAERT op een stecke die aldaer tot separatie is ingheslaghen 
 groot in erfven dit voorseyde deel ontrent 137 roen . . .  . . . . . . . . . 
 Den hauder heeft vercocht van sijne gronden sijnde een derde van een hofstedeken gheleghen 
 op Vosselaere aen Guille DE MEESTERE . . . . . . . . .  26ste maerte 1709 
  
 SVG  Jan DE POORTER fs. Guille   
  overl. Nevele op en wijck van de boschstraete op den 27ste nov. 1708 
404 He.: Joosijntien HEMELSOET fa. Jans nu in huwelick met Pieter VAN NEVELE 
477 K.: Jan DE POORTER eenich kindt 
  V.P.: Joos DE POORTER fs. Guille, oom  
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde belast met shauderigghens bijleve 
  Dheelft van een partije landts in Nevele in de boschstraete groot over dit deel 300 roeden 
 abouterende west den advocaet LAREBEKE oost Gillis DE WEERDT ende noort de 
 straete. Item dheelft van een partijken landts gheleghen als vooren ghenaemt het dierinckx 
 bulcxken abouterende oost Pieter MARTENS west Jacques VAN DER PLAETSEN groot 
  over dit deel ontrent 100 roeden , van welcke partijen de wederhelft competeert aen dhoirs 
 van Janneken MARTENS . . .  . . .  . . . 26ste maerte 1709 
 Compareerde in persoone Joos LAMME fs. Jans woonachtich in Nevele den welcken hem 
 veclaerde te stellen seker ende borghe over den inhauden van den SVG  
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SVG  Jan DE PROOST fs. Jans, overl. Landeghem op den 22ste dec. 1708 
 He.: Martijntien VAN LOOKENE fa. Pieters (VAN LOOCKENE) 
404 K.: Jacques DE PROOST = 24 jr. 
479v  V.P.: Joseph DE HERTOGHE  
 Besette rente commende van shauderigghen sijde ende op haer ghedevolveert metten overlijden 
 van Pieter VAN LOOCKENE haeren vader 
 Een rente van 2 p. grooten tsiaers den penninck 16e sprekende tot laste van dhoors Jan VAN 
 HOLSBEKE tot Meerendre ende beset op een hofstedeken aldaer gheleghen ghepasseert voor 
 Bailiu Burghmeester ende Schepenen der voorseyde prochie 
 Gronden van erfven commende van shauderigghen sijde 
 Een hofstedeken gheleghen ten deele op Landeghem ende op Meerendre ontrent den heysten 
 dries groot 235 roeden oost Jan HANSENS suyt mijn heer DOUBLE west den voorseyden 
 heysten dries metten uytplant daermede gaende ende jeghenwoordigh beplant met boomen 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick  
 Een behuysde hofstede in Landeghem ontrent de kercke groot 200 roeden oost de wdwe  
 Pauwels DE SMET suyt den heirwegh naer Nevele commende bij coope ter curatele goederen 
 Guilliaeme ARENTS ende een partijken meersch gheleghen als vooren noort de caelene oost  
  de wdwe van Paulus DE SMET suyt de hofstede ende suyt Jan VAN DE GHEHUCHTE groot 
 200 roen commende bij coope als vooren   
 De hauderigghe heeft vercocht an Jacques VAN LOOKENE tot Landeghem dhelft van een 
 hofstede ende lande groot 700 roeden  . . . . . . . . .  8ste april 1709 
 
SVG  Jacquemijntjen BRANT fa. Gillis,  
 overl. Nevele op den wijck van oossche op den 3de Xbre 1708 
404 Hr.: Norbertus DE GRAVE fs. Jans 
481 K.: Joanna ende Petronelle DE GRAVE   
  V.M.: Philip KERSSE causa uxoris, oom 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde  
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van oossche groot in erfven 200 roeden 
 abouterende noort oost de wdwe ende hoirs Sijmoen SNAUWAERT west den advocaet 
 PIEN ende suyt sheeren straete. Een partije landts gheleghen als vooren ghenaemt den  
 boerenlochtinck groot 200 roeden abouterende daeran west ende noort den heere VAN 
 DER BURCHT suyt de wdwe ende hoors VAN DE PUTTE  
  Een meirsselken ligghende in de cockelaere meirsch groot 250 roen . . .7de meye 1709 
 
SVG  Christoffel JOORIS fs. Jan, metser, herbergier, overl. Nevele op den 12de febr. 1709 
 He.: Marie DE DAPPER  
 K.: Joannes, Piro, Anna Francoise, Livijne ende Joosijntjen JOORIS  
  V.P.: Jan JOORIS fs. Jan voornoemt  
 Gronden van erven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een huys ende erve in Nevele daer den overledenen is uytghestorven ghestaen ende 
 gheleghen ten voorhoofde op de St Jans straete ghenaemt Ste Jooris abouterende suyt  
 oost de blaerden driesch noort dhoirs Pieter JACOB, west Jan YDE groot in erven 62 roen 
 Een huys ende erve in Nevele bewoont bij Pieter DE BUCK staende ten voorhoofde op de 
 St Jans straete oost de voorgaende hofstede noort west Jan YDE groot in erven 52 roeden 
 Noch een huyseken staende tusschen de twee voornoemde huysen bewoont bij Pieter 
 BAETSELE staende ten voorhoofde als vooren . . .     9de sept. 1709 
 
 SVG  Martijntken DE WULF fa. Laureyns overl. Lootenhulle in 'teerste van april 1709 
 Hr.: Geeraert CLAEYS  
404 K.: Francis, Joannes ende Marieken CLAEYS alle drije noch minderjaerigh 
482 V.M.: Laureyns DE WULF, grootvader . . . . . .   23ste july 1709 
 Compareerde in persoone Frans HERPELS fs. Gheert woonachtich in Lootenhulle den 
 welcken verclaert hem seker ende borghe te stellen over desen SVG . . . 17de 7bre 1709 



 163 

 Vervolg bundel nr 438 Staten van goed  (1708 -1709)  
SVG  Christiaen DHOORE fs. Jacques  
 overl. Nevele op den wijk van Kerrebroeck op den 12de febr. 1709 
404 wdwnr van Elisabeth VAN THENTE fa. Servaes  
483v K.: Frans, Jan, Pieter, Servaes ende Jacques DHOORE alsoock Joos DHAENENS in 
       huwelijck met Aerdijne DHOORE ende Joos DHOORE noch minderjaerigh 
 V.P.: Jacques DHOORE fs. Jacques 
 De goederen van desen sterfhuyse  sijn ghebracht bij den moederlijcken SVG van den 
  22ste meye 1708 . . .  . . .  . . .    3de 7bre 1709 
 
SVG  Jacques CAKAERT fs. Marten in sijn leven Bailliu van Audegoede etc. 
 overl. Lootenhulle den 15de maerte 1708 
404 He.: Anna Marie ROOTSAERT fa. Jans is ghetrauwt met Jacobus DE CLERCK 
499  K.: Marie Isabelle, Joannes, Joanna Catharina, Martinus ende Jacobus CAKAERT  
  V.P.: Jaspart CAKAERT broeder van den overledenen  
 Ghestruyckte leenen commende van de zijde van den overledenen ende ghedevolveert op 
 Joannes CAKAERT sijnen hoor feodael behaudens shauderigghen recht 
 Een partije landt in Lootenhulle op de splete Corterijcs wesende leen ghehauden van den 
 leenhove van de Baronije van Poucke groot ontrent de twee ghemeten abouterende oost 
 Gillis VAN DEN BROUCKE suyt den selven VAN DEN BROECKE ende den 
 procureur BAUDONCK in Ghendt west Guilliame STEVENS ende noort dit sterfhuys 
 dus hier deselve grootte van 600 roeden  
 Een partije landt met een cleen vijverken daer teynden wesende gheleghen in Lootenhulle 
 ghehauden van den leenhove van Adegoede groot ontrent 354 roeden 
 Item 40 roeden landts wesende leen ghehauden van den leenhove van Audegoede gheleghen 
 binnen de prochie van Lootenhulle in de hofstede daer woont den Bailliu Laureyns VAN 
 DE VOORDE abouterende aen de selve hofstede west ende noort sheerenstraete oost ende 
 suyt den voornoemden VAN DE VOORDE dus alhier deselve grootte van 40 roeden 
 Gronden van erfven comende van den overledenen gheleghen in Lootenhulle 
 Dhelft van een behuysde hofstede met dhelft van de edificien ende boom catheylen daerop 
 staende midtsgaders dhelft van een partije landts achter den huyse ghemeene ende onverdeelt 
 met Lieven DE CEUCKELAERE ter causen sijnder huysvrauwe Pieternelle CAKAERT 
 abouterende daeranne noort de straete ende de plaetse oost de straete leydende van de selve 
 plaetse naer den meulen, suyt desselfs naervolghende partije ende west de straete leydende 
 van Lookercke naer Poucke groot int gheheele 630 roen ende alhier over dhelft 315 roeden 
 Dhelft van een partije landt ghenaemt den berch suyt Jooris DE MEYERE causa uxoris 
  groot int gheheele 815 roen, comt over dhelft tot 407 ½ roeden 
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert 
 De deurgaende helft van de voorgaende behuysde hofstede . . . . . .  3de 7bre 1709 
 
SVG  Tanneken VAN DAELE fa. Gillis, overl. Nevele wijck veldeken den 4de meye 1709 
 wdwe in (1ste x) van Geert DE PAUW  
404 K.(1ste x): Lievijne ende Margriete DE PAUW  
485v Hr.(2de x): Geert LOONTGENS fs. Geert  
 K.(2de x): Joannes = 12 jr. 
 V.M.: Frans VAN DAELE ende V.P.: Pieter DE VUSSELE  
 Gronden competerende de weesen van het eerte huwelijck 
 De huysijnghen ende hofstede sijn separatelijck ghebrocht in den SVG van Geert DE PAUW 
 ghepasseert op den 20ste nov. 1696  
 Men is schuldigh aende hoirs van Joosijntjen SCHEPENS overleden 1ste huysvrauwe van  
 desen hauder volghens den SVG overghebrocht den 20ste nov. 1696 . . .  
 Sijn voor den inhauden van desen SVG seker ende borghe bedeghen Jacques ende Geeraert 
 LOONTIENS shauders twee sonen welcke borghtochte Pieter VERBAUWEN thyuwelijck 
 hebbende Livijne LOONTIENS heeft verclaert te certificeren . . .  23ste 7bre 1709 
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SVG  Marie VAN DER VENNET fa. Gillis overl. Nevele op den 23ste 9bre 1707 
 He.: Bauduyn LAMME fs. Guilliame  
404 K.: Herman = 14 jr, Joannes = 12 jr, Pieter = 10 jr, Marianne = 6 jr ende Joanna = 4 jr. 
487v V.M.: Pieter VAN DER VENNET fs. Gillis, oom   
  Gronden van erfven commende van soverledene sijde 
 Het 4de van dhelft van een behuysde hofstede op Ste Martens Leerne met ghelijck 4de van 
 dhelft van de huysinghen stallen haeghen boomen ende ander catheylen daerop staende groot 
 int gheheel met 2 bulcxkens landts daeranne gheleghen ende de ghecochte gronden al tsaemen 
 650 roeden noort het leen van Lieven VAN DER VENNET suyt Frans HERTOGHE noort  
 west de moerstrate comt over 1/4de van dhelft tot 68 ¾ roen   
 Item het 4de deel van dheelft van een stuck landts daernevens groot int gheheel 519 roeden 
 suyt west het leen van Lieven VAN DER VENNET oost Joe Isabelle WYNCKELMANS 
 over dit deel 64 roeden en 7/8sten 
 Het 4de van een partije landts op de prochie van Dronghen in den wijck van noorthaut groot  
 519 roeden noort oost Sr. Jan VAN BRANTEGHEM suyt oost ende suyt west Jan DE BAETS 
 noort west de moerstraete comt over dit vierde 129 ¾ roeden 
 Item het 4de van een partije landts op de prochie van Vosselaere ghenaemt den cnockenbulck 
 ofte slach groot 1429 roen oost de moerstraete west Joe Margriete DE TOVAERT comt alhier 
 over dit vierde 357 ¼ roen 
 Het 4de van een partije landts op Meyghem groot 660 roen ghecommen bij coope van Joos DE 
 VEY suyt den voetwech naer Nevele broecken west de wdwe dhr. Gillis DE WULF noort Gillis 
 CORNELIS ende oost dhoors Mhr. Jan Baptiste DELLAFAILLE comt over het 4de 164 roen 
 Ligghen de voorschreven partijen ghemeene onvercavelt ende onverdeelt met Lieven ende 
 Pieter VAN DER VENNET  
 Gronden van erfven ghedurende het houwelijck gheconquesteert  
 In Nevele teynden den heghelaere een behuyst hofstedeken bij den hauder ghecocht bij  
 wettelijcke vercoopijnghe ghedaen bij den aermen deser prochie ghecommen van Jan  
 STRESAERT abouterende oost ende noort d'abdije van Dronghen suyt oost dhoirs Ludovicus 
 VAN DE VIJVERE suyt west den voornoemen heghelaere groot in erfven 85 roen 
    Dhelft van een behuysde ende beschuerde  hofstede in Nevele in de brabantstraete daervan  
 dander helft competeert aen Joe' Catharina DE WULF begijntien  met wien hij noch ghemeene 
 heeft in de prochie van Vosselaere een stuck landt groot 220 roeden dus over dhelft 110 roen 
 Een partije landts in Vosselaere op den herwegh van Deynse naer Landeghem abouterende 
 noort oost den advocaet VAN DER BEKE causa uxoris groot 89 roen 
 Een partije mersch in Nevele in de meulemerschen groot 234 roen . . . 14de oct. 1709 
 
 SVG  Pieter VAN RENTERGHEM fs. Bauduyn overl. Landeghem . . . juny 1709 
 He.: Marie VAN DEN ABEELE fa. Jans 
404 K.: Jan = 10 jr ende Livijne VAN RENTERGHEM = 7 jr. 
492 V.P.: Joos VAN RENTERGHEM fs. Bauduyn 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Dhelft van dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem te weten den noort west cant 
 met de ceucken ende de weefcamer ende dhelft van den bogaert wanof den weder helft van 
 dhelft ghedurende het huwelijck is gheconquesteert groot 180 roen dus over dhelft 90 roen  
 Eene partije landts ende bogaert gheleghen als vooren west sheeren straete noort Pieter  
 DE CUYPERE groot over dhelft 200 roeden ende dhelft van een partije landts gheleghen  
 als vooren noort de voorgaende hofstede suyt oost Joos VAN RENTERGHEM groot int  
 gheheele 260 roen ende alhier over dhelft 130 roeden 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck 
 De hauderigghe met den overledenen hebben ghecocht van Joos VAN RENTERGHEM de 
 wederhelft van de hofstede ende twee partijen van lande ghelijck hier vooren is ghebracht 
 Dan heeft den overledene de selve hofstede ende landen belast in proffijte van Jacques 
 VAN PARIJS met 32 p. gr. sterck wisselgelt crooserende den penninck 16e  
 Prijsije ghedaen bij Gheeraet COPPENS ghesworen prijser   12de nov. 1709 
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SVG  Joannes  DIERLAY fs. Lievens overl. Vynckt op den 6de maerte 1708 
 He.: Janneken CLAEYS fa. Guille  
404 K.: Janneken DIERLAY = 1 jr. 
493 V.P.: Frans DIERLAEY als oom  
 Comt in baete de somme van 30 p. 5 sch. 2 gr. soo veele bedraecht de vercoopijnghe bij 
 wettelijcke venditie van alle de meubelen ende effecten ten desen sterfhuyse bevonden. 
 Men is schulcigh aen Sr. M. VAN DEN BOSSCHE als ontfanghere van de douariere 
 VAN WASSENHOVE over een jaer pacht van de landen bij den overledenen ghebruyckt 
 verschenen kerstavont 1707 2 p. gr.  . . . . . .   12de nov. 1709 
 
SVG  Lieven DE PAEPE fs. Gillis, overl. Landeghem op den 25ste meye 1709 
  wdwnr in (1ste x) van Petronelle OVAERE  
404  K.(1ste x): Servaes DE PAEPE = 17 jr 
490 He.(2de x): Petronelle CORNELIS fa. Pieters, lest wdwe van Joannes SUCCAET  
  K.(2de x): Petronelle = 11 jr, Livijne = 9 jr, Anna = 7 jr, Joannes = 5 jr ende Catharina 
     DE PAEPE = 6 maenden  
 V.P.: Jacques DE PAEPE als oom  
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijcke  
 Een behuyst hofstedeken in Landeghem oost de straete groot ontrent 125 roeden ende noch  
 ghecocht bij forme van uytgrootinghe van Jan CANOOT in huwelijck met Marie Francoise 
 SUCCAET ende van Pieter DE COCK in huwelijck met Livijne SUCCAET een hofstedeken 
 in de prochie van Lootenhulle bewoont bij Simoen LOQUET ende een deel dat hun toequam 
 eenen bosch gheleghen in de voornoemde prochie in den helsmoortel ende noch een part in 
 een bosch ghenaemt veldekens bosch 
 Item ghecocht bij forme van uytgrootinghe van Frans DANEELS twee stucken lant in Nevele 
 op den wijck van veldeken wannof de ander deelen competeren dese hauderigghe met haere 
 autste weese Janneken SUCCAET van daeten den 17de juny 1705. . . 15de nov. 1709 
 
SVG  Jacques LIEVENS fs. Joos, overl. Hansbeke op den 3de jan. 1709   
  wdwnr van Joosijntjen ROEGHENS fa. Pieters 
404 K.: Pieter ende Joos beyde hun selfs bij huwelijcke staete, mitsgaders Jan, Janneken ende  
503       Francoise LIEVENS noch minderjaerigh  
 V.P. Lieven LIEVENS als autsten sone ende hoir  
 V.M.: Jan VAN VOOREN  
 De behuysde hofstede ende gronden van erfven sijn overghebrocht in den SVG ghemaeckt 
 ten sterfhuyse van sweesen moeder den 5de juny 1708  . . .  3de dec. 1709 
 
SVG  Pieter MIJLLEMAN fs. Joos overl. Ste Martens Leerne op den 10de dec. 1708 
 He.: Joosijntien LIJTTIENS nu in huwelijck met Bauduyn DE MEYERE fs. Jacques 
  tevooren wdwe van Lieven VAN DE PUTTE (SVG 24ste april 1708) 
404 K.: Jacquemijntjen MIJLLEMAN fa. Joos ende Joosijntien MIJLLEMAN in huwelijck 
505       met Pieter DE RUYCK mitsgaders Anthone CLAYS fs. Anthone gheprocreert bij 
       Marie MIJLEMAN minderjaerighe weese  
 V.P.: Gillis CLAYS als voocht van de weese van Anthone CLAYS 
 Bodem van leene de welcke den autsten hoor moeten volghen 
 Een partije landt in Ste Martens Leerne abouterende oost Mevr. VAN VIESELY suyt  
 Laureyns DE RIJCKE west dhoirs Gillis DE WEYRT noort de voornoemde mevrauwe  
 staende ten behouve van de lande van Nevele groot 384 roeden  
 Wettelijcke venditie ghehauden van daten den 30ste jan. 1709  
 Comt voor baete de helft van een huys staende op cheyns competerende de pastorie van  
 Ste Jans Leerne wanof het ander deel competeert de weese van Lieven VAN DE PUTTE 
 Stelt hem seker ende borghe Jacques DE MEYERE fs. Pieters woonachtigh tot Baerle 
 met adveu van alhier  te rechte   . . .  . . .  3de dec. 1709 
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 Vervolg bundel nr 438 Staten van goed  (1708 -1709)  
SVG  (Project) van Jan DE METS fs. Jan bij Lievijne DE SCHUYTERE fa. Geeraert  
  (SVG van  Lievijne DE SCHUYTERE ghepasseert den 9de dec. 1676) 
 overl. Ste Martens Leerne op den 11de 8bre 1709  
 He.: Lievijne PIJFROEN fa. Pieters alsnu in huwelijck met Jan DHAENENS 
 K.: Pietronelle ende Lievijne DE METS  
 V.P.: Gillis DE METS fs. Jans oom  
 Gronden van erfven comende van soverleden sijde  
 De twee deelen van drije van een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot 250 roen 
 Het 5de in het resterende 6de van de hofstede als dander deelen competeren aen soverleden 
  broeder ende suster van halfven bedde  . . .  . . .  
 Deelvoocht Pieter EXPEEL wonende in de moerstraete op Dronghene 19de july 1724 
 
 Bundel nr 439 Staten van goed  (1710 -1711)  
SVG  Joosijntien VAN DE VOORDE fa. Geert overl. Meyghem op den 14de jan. 1709 
  He.: Carel VAN HOLSBEKE fs. Geert  
404 K.: Joannes, Livijne, Geeraert Pietronelle, Francoise ende Catharine VAN HOLSBEKE 
506  V.M.: Philips VAN RENTERGHEM fs. Joos schoonvader 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert wanof den helft is ghedevolveert 
 op de voorseyde ses weesen behaudens shauders bijleve naer costuyme 
  Een hofstede met een huys schuere ende hovenbuer gheleghen in Meyghem  groot 252 roen  
  oost dhofstede ende lande van Laureyns MORTIER suyt Jor  Frans MESTDAGH west de 
  naervolghende partije ende noort de kerckstraete ende een partije saeylandt groot 412 roeden 
 suyt Mr. Jacques DE RYCHEBOURCH west Guille BAERT noort de kerckstraete 
 Een partije saeylandt groot 598 roeden in deselve prochie . . . . . . 
  Een nieuwe hofstede met een woonhuys daerop staende gheleghen in deselve prochie noort 
  oost mijnheer SIJPE noordt oost mijnheer SIJPE suydt oost een straetjen suydt west Jan  
  SUTTERMAN  met het wederdeel ende noordwest mijnheer BOUVE ofte voetwegh groot 
  200 roen . . .  . . .  . . .   14de jan. 1710 
  
SVG  Joosijntjen STOMMELINCK fa. Jans, overl. Poessele op den 3de sept. 1709 
 wdwe van Pieter VAN DER PLAETSEN 
404  K.: Jan ende Pieter VAN DER PLAETSEN hun selfs ende Guilliaeme, Marijn ende Lievijne 
507v       VAN DER PLAETSEN minderjaerighe weesen 
 V.M.: Jan STOMMELINCK oom  
 Gronden van erfven gheconquesteert in het huwelijck waervan Joos VAN DER PLAETSEN 
  toecomt een 12de soo in catheylen als in gronden 
 Een behuysde hofstede met huyssen ende schueren daerop staende gheleghen in Poessele  
 met twee partijen land daermede gaende paelende daeranne suyt de straete van Poessele  
 naer Poucque west Laureyns DE CLERCK noort Mhr. BASILIUS noort oost de breestraete 
 wannof Joos VAN DER PLAETSEN competeert een 12de deel 
 Een partije landt ende wat bosch ghenaemt de quadriessche suyt oost ende west dhoirs  
 OVERWALLE noort de straete ghedeelich met Pieter VAN DER PLAETSEN een 12de als 
 vooren dus groot int gheheele 952 roeden . . . . . . . . . . . . 
 Gronden die de hoirs zijn ghesuccedeert bij de doodt van Jan VAN SPEYBROECK 
 Een partije landt in Vosselaere ghedeelich met de dhoirs Joos BRAET hun ten lotte ghevallen  
  onder de letter B waerinne dit sterfhuys competeert de helft ende één 4de van den ander helft 
 bij uytgrootijnghe van Pieter MYNNE ghetraut met Jenne KNAPAERT groot 175 roen. Een 
 vervallen hofstede gheleghen teynde de moerstraete oost dhoirs Jooris VAN SPEYBROECK 
  suyt oost de moerstraete groot 116 roeden compt voor dit sterfhuys 72 ½ roeden 
 Een partije landt ghenaemt het langhe stuck groot int gheheele 540 roeden waerinne dhoirs 
  DOBBELAERE hebben een vierde, comt voor desen cavel 494 ½ roen  
  Een partije landt ghenaemt het groote stuck groot 838 roen noort LAFAILLE oost desen  
 cavel suyt ende west Joe Marie WINCKELMAN comt alhier over de 5 deelen van achte tot  
 523 ¾ roeden  . . .  . . .  . . .   12de febr. 1710 



 167 

 Vervolg bundel nr 439 Staten van goed  (1710 -1711)  
SVG  Livijne DE MUYTERE fa. Joos, overl. Nevele op den wijck van de vierboomen ?  
404  Hr.: Guillame DANEELS fs. Jans  
509v  K.: Jacobus ende Joosijne DANEELS   
  V.M.: Jan DE MUYTERE fs. Joos  . . .  . . .   18de febr. 1710 
 
SVG  Petronelle VAN HAUTE, overl. in Deurle op den 22ste oct. 1709 
 Wdwe van : Jacques VAN OOST  
404  K.: Jan ende Carel VAN OOST fs. Jacques beede hun selfs mitsgaders Jacques, Joannes,  
510       Petronelle ende Marie Francoise VAN OOST alle viere noch minderjaerighe weesen 
       van wijlent Pieter VAN OOST fs. Jacques voornoemt 
  Oock overleden Pieter VAN OOST fs. Jacques voornoemt,  . . . 
   Voocht: Carel VAN OOST, oom 
  Is Petronelle VAN HAUTE ook wdwe of vrouw van Jan LESSENS? 18de febr. 1710 
 
SVG  Marie DHAENENS fa. Pieters, overl. Nevele op den 25ste oct. 1709 
 Hr.: Pieter LANCKSWEERT, schoenmaker  
404 K.: Carel in huwelijck ghehadt hebbende Marie Jenne LANCKSWEERT, mits dat corts naer 
511       het overlijden van hun moeder overleden sijn Petronelle overl. op den 2de dec. 1709 ende  
       Francois LANCKSWEERT overl. op den 29ste dec. 1709 
  V.M.: Joos DHAENENS soverledene broeder  . . . . . . 25ste febr. 1710 
 
SVG  Janneken DE SMEDT fa. Joos, overl. overl. Gothem in de maent july 1709 
 Hr. Joannes VAN HAUTTE  
404  K.: Adriaenken VAN HAUTTE = 2 jr 
525 V.M.: Joannes EVERAERT fs. Francois  
  Gronden van erfven ghecommen van soverledene sijde fuytten hoofde van haere ouders noch 
 daerin sij maer en heeft ghehadt een 3de deurgaende alsnoch onvercavelt ghemeene ende 
 onverdeelt met Joannes EVERAERT causa uxoris in desen voocht ende het resterende derde 
 aen de weesen van Joos DE SMET  
 In Gothem een  behuyst hofstedeken met de fruytboomen daerop staende ghehauden van  
 dheerlijckhede ter beken oost Lieven DE LOOF west Jan COTTENS suyt Jan GALLE ende 
 noort den Baron van Exaerde in pachte ghebruyckt bij Gillis TIJTGAT groot 50 roeden  
  Cortrijcksche mate  
 Een partije lant gheleghen als vooren  groot een half bunder oost Mr. Lieven VAN DAMME 
 suyt Mevr. LAUWEREYNS west Mevr. BEYDENS ende noort de straete ghehauden van 
 dheerlijckhede VAN WALLE   . . .  . . .  11de maerte 1710  
 
SVG  Pieterken GOETALS fs. Pieters end Margriete DE COCK  
 overl. Ste Jans leerne op den 17de 7bre 1708 
 hoirs: Judocus VAN DER PIETTE in huwelijck met Margriete DE COCK moeder van den 
  overledenen  
 De weese van Jan BRAET gheprocreert bij Isabelle GOETALS, de weese van Pieter  
 DUYVETTER gheprocreert bij Marie GOETALS, alve susters, kinders van desen overledene 
 welcken SVG is doen macken bij den voornoemden Judocus VAN DER PIETTE ten  
 vervolghe van Jan BRAET als vader ende voocht van Marie Magdalene BRAET sijne 
 minderjaerighe weese, Pieter DHUYVETTER als grootvader ende voocht over de weese van 
 Pieter DHUYVETTER fs. Pieter voornoemt ende Frans BRAET als voocht materneel vande 
 de voornoemde weese  
 Gronden van erfven desen overledene ghecompeteert hebbende 
 Een bosselken in Dronghen groot 267 roen suyt oost ende west het clooster van Dronghen 
 Een hofstede gheleghen in Dronghen groot 200 roeden met noch een stuck landts ligghende 
 annex daeranne groot 600 roeden ghebruyckt bij Jacques COPPENS  
 Een partije bosch gheleghen in Dronghen groot ontrent 400 roeden . . . . . . . . . 
  Gronden van erfven gheconquesteert bij soverleden vader ende moeder, een partije landt  
 gheleghen in Ste Jans Lerene over de caele groot 400 roeden  . . .  16de maerte 1710 
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 Vervolg bundel nr 439 Staten van goed  (1710 -1711)  
SVG  Tanneken VAN PETEGHEM fa. Marijn, overl. Ste Martens Leerne 12de maerte 1710 
  wdwe in (1ste x) van Joos DE WEERT 
404 K.(1ste x): Philippe HAUTEQUETTE in huwelijck hebbende Marie DE WEERT ende  
513v     Janneken DE WEERT = 22 jr  
 Hr.(2de x): Bauduyn BODDERIE  
 K.(2de x): Pieter BODERIE = 14 jr 
 V.M.: Adriaen DE WEERT 
 Er sijn geen gronden van erfven, alleenlijck een huyseken staende op cheynsgront  
 competerende Bauduyn DE RIJCKE  . . . . . . . . . den 13de meye 1710 
 
SVG  Anne PIJFFROEN fa. Jans overl. Bachte op en 29ste july 1708 
404 Hr.: Joos DE BOEVERE 
514 K.: Anna Isabelle DE BOEVERE = 4 jr 
 V.M.: Jan VAN RENTERGHEM , oom . . . . . . . . .  
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven . . . den 20ste meye 1710 
 
 SVG  Jan VAN DE STEENE, overl. Maria Leerne op den 17de febr. 1705 
404  He.: Janneke SCHAMP nu ghetraut met Daneel VAN SPEYBROECK  
515 K.: Joannes = 6 jr, Lieven = 4 jr, Joosijnken = 2 jr ende Pieter = 4 maenden (= overleden?) 
 V.P.: Adriaen VAN DE STEENE . . . . . . . . . den 3de juny 1710 
 
 SVG  Daneel VAN SPEYBROECK fs. Daneel, overl. Ste Maria Leerne op den 10de aug. 1709 
  He.: Janneken SCHAMP alsnu getraut met Jan DOBBELAERE 
404  (dit is het 3de huwelijck van Janneken SCHAMP) 
517 K.: Adriaeneken VAN SPEYBROECK = 1 jr. 
  V.P.: Pieter SCHELSTRAETE  
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Een 6de van een partije gheleghen in Vosselaere wanof de ander vijf deelen competeren de 
 mede gaende hoirs van Daneel VAN SPEYBROECK hun te cavel ghevallen ten sterfhuyse  
 van Jan VAN SPEYBROECK onder den letter D van date den 8ste april 1709  groot in het  
 gheheele 370 roeden  . . .  . . .  . . .  den 3de juny 1710 
 
SVG  Martain LOURTEAUX fs. Jacques  
 overl. Nevele op de plaetse ofte mert op den 12de april 1710 
404 wdwnr in (1ste x) van Anna PRONNIE  
519 K.(1ste x): Pieter, Norbertine, Joanna ende Godelieve LOURTEAUX  
 V.P.: Laureyns RAES inhuwelijck met Janneken PRONNIE, oom    
 He.(2de x): Jenne VAN HAUWE fa. Joos  
  K.(2de x): Judocus ende Mauritius LOURTEAUX  
 Gronden van erfven staende sijn 1ste huwelijck gheconquesteert 
 Dheelft van een behuysde hofstede gheleghen in Lootenhulle onder dheerlijckhede van het 
 Dendermonsche daervan de wederheelft competeert de weesen van 1ste bedde groot 300 roen 
 Dheelft van eenen boomgaert groot 104 roeden ghenaemt het linde bulcxken suyt de straete 
  west de vierschaerlinde noort een ander straete die loopt van lookercke naer de cauter oost 
 Pieter VERBORGHT causa uxoris  . . . . . . . . . . . .   7de juny 1710 
   
SVG  Janneken DE ROOSE fa. Jans overl. Vosselaere op den 24ste 7ber 1709 
 Hr.: Geeraert SEYMORTIER fs. Laurens  
404 K.: Marie = 16 jr ende Frans SEYMORTIER = 13 jr 
527 V.M.: Lieven GOOSSENS oom  
 Comt hier voor baete een huys met een schuere daer annex op cheyns grondt competerende  
 den Baron van Bellem bij den hauder betemmert ghedurende sijn huwelijck het welcke 
 ghemeene blijft tusschen den hauder ende sijne weesen . . . . . . 
 Den hauder heeft vercocht een 12de deel van sijne gronden gheleghen in Ste Denijs voor de 
 somme van 5 p. gr. . . .  . . .   . . .    9de sept. 1710 
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 Vervolg bundel nr 439 Staten van goed  (1710 -1711)  
SVG  Joannes VAN HUFFEL overl. Landeghem ten jaere 1708 
 He.: Marie IDE alsnu woonende in de stadt Ghendt  
 K.: Marie = 12 jr ende Joanna = 9 jr.  . . . . . . . . .  
 Marie IDE alsnu in huwelijck met Gheert VERVYNCKT fs. Gheert  is schuldigh an Frans 
  IDE haeren broeder over leverijnghe van cleederen 2 p. gr. . . . 15de 7bre 1710 
 
SVG  Adriaeneken DERDIJN fa. Adriaen, overl. Poesele op den . .  july 1710 
 Hr.: Pieter HAUTEKEET fs. Adriaen  
404 K.: Philip = 6 jr ende Livijne HAUTEKEET = 4 jr,   
520 V.M.: Lieven DERDIJN fs. Adriaen voornoemt  
 De overledene heeft met haere broeders ende sustere ghemeene ligghende een behuysde 
  hofstede groot in erfven 2 bunderen in Lootenhulle met Pierijntjen LANDUYT wdwe 
 van Adriaen DERDIJN haeren vader ende een bunder lants ghenaemt de meulewallen 
 op de heerlijckhede van Variseele . . .Tanneken DERDIJN is overleden . . .17de sept. 1710 
 
SVG  Carel VAN HOLSBEKE fs. Gheeraert overl. Meyghem den 13de febr. 1710 
  wdwnr.in (1ste x) van: Joosintken VAN DE VOORDE fa. Gheeraert 
404 K.: Joannes, Livinus, Gheeraert, Petronelle, Francoise ende Catharine VAN HOLSBEKE 
522 Camerdeelvoocht: dhr. Francois DE BROU, Ampman  
  He.(2de x): Elisabeth DHONT  
  Dit sterfhuys is gherecht in seker partijen van lande vuyt den hoofde van Pieter VAN VOOREN 
 overleden in Lootenhulle  
 Janneken VAN HOUCKE sweesens grootmoeder  
 Jan VAN HOUCKE fs. Aernault sweesens audden oom materneel 
 Gronden van erfven commende van den overledenen 
 Dhelft van een hofstede ende 6 partijen van lande daermede gaende gheleghen in Meyghem  
  wanof de wederhelft competeert dese weesen . . .  . . .  . . . 
 Wettelijcke venditie gedaen den 15de july 1710   den 23ste 7bre 1710 
 
SVG  Gillis ROTHI fs. Jacques overl. Zeveren op den 28ste aug. 1710 
 He.: Janneken BOGAERT fa. Jacques ende Tanneken VAN HEYSTE 
404 K.: Lieven = 5 jr ende Jacobus ROTHI = 3 jr. 
521v  V.P.: Jan DE RAET fs. Gillis  
 Gronden van erfven commende vande hauderigghens moeder 
 Het 4de deurgaende van dhelft van een behuysde hofstede in Hansbeke benevens haere broeders 
 ende susters wanof de wederhelft competeert de weese van Jacques VAN HEYSTE, int gheheel 
 groot met eenighe partijkens van lande vijf ghemeten . . .  30ste sept. 1710 
 
SVG  Lievijne COCKHUYT fa. Andries, overl. Nevele op den 4de oct. 1710 
 Hr.: Frans DHAENENS fs. Joos  
 K.: Joanne DHAENENS noch minderjaerigh 
  V.M.: Jan COCKHUYT fs. Andries oom . . . . . . den 13de nov. 1710 
 
SVG  Marie VAN DEN ABEELE fa. Jans, overl. Landeghem den 31ste nov.  1710 
  wdwe in (1ste x) van Pieter VAN RENTERGHEM fs. Bauduyn  
404 K.(1ste x): Jan = 11 jr ende Lievijne VAN RENTERGHEM = 9 jr. 
531v V.M.: Jan VAN DEN ABEELE , oom     
  Hr.(2de x): Jan BAETSLÉ  
  Gronden van erfven 
 Een behuysde hofstede in Landeghem groot 90 roen ende dhelft van een partije landt ende 
 boomgaert groot int gheheele 400 roeden west sheeren straete noort Pieter DE CUYPERE 
 Dhelft van eene partije landts gheleghen als vooren groot int gheheele 260 roeden  
 Den hauder gheeft te kennen dat hij voor het overlijden heeft ghedaen timmeren eenen  
 winckel waerinne hij protesteert gherecht te sullen blijven totter helft . . . 16de dec. 1710 
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 Vervolg bundel nr 439 Staten van goed  (1710 -1711)  
SVG  Jan DE PESTELE fs. Joos overl. Nevele den 14de april 1710 
 He.: Petronelle LAMBERT fa. Jacques  
 K.: Janneken DE PESTELE eenighe weese 
  V.M.: Baduyn LAMME cosijn  
 Een hofstede groot 776 roeden, een partije lants ghenaemt den joos mortierken groot 450 roen 
  den vischbulck groot 550 roen, den maldeghem bulck groot 1112 roen 
 Het hooghe lant met den bosch groot tsaemen 2107 roen . . . . . . geen datum 
 
SVG  Janneken SABATEAU, overl. Nevele 22ste oct. 1710 
  Hr.: Pieter DE BOCQ fs. Guille 
 K.: Frans, Pieter, Joannes , Angeline ende Guille DE BOCQ alle vijfve bij huwelijcke staete 
       ende Jacobus bij ghetijdighe aude sijn selfs ende Norbertus ende Norbertine DE BOCQ 
       noch minderjaerigh sijnde . . .  . . .   
  V.M.: Joos HYDE ex officio  . . .   . . .    . . .1710 
 
SVG  Pieter VAN HAUTE fs. Joos, overl. Meyghem op den 16de 8bre 1708 
404   He.: Cathelijne CLAYS fa. Jooris 
529v K.: Joannes, Pieter, Cathelijne, Pitronelle, Joanne ende Joosintken VAN HAUTE 
  V.P.: Anthone HUYS fs. Jans, oom  . . .  . . .  9de dec. 1710 
 
SVG  Loys VAN DEN BRAMBUSSCHE fs. Jans overl. Ste Martens Leeren op den 15de dec. 1710 
  He.: Marie VERSTRAETEN fa. Olivier  
404 K.: Joanne = 10 jr, Anne Marie = 5 jr ende Petronele = 11 maenden 
533v V.P.: Larten VOLCKART oom  
  Gronden van erfven ghecomen van de sijde van den overledenen dewelcke de weesen  
 alleene moeten volghen met den last van shauderigghens bijleve naer costume 
 De vijf deelen van negene van een behuysde hofstede in Ste Martens Leeren wanof de ander 
 vier deelen competeren Marten VOLCKART in huwelijck hebende Lievijne BRAMBUS, 
 Jan VAN QUATHEM in huwelijck met Joosijntien BRAMBUS, Lieven MOERMAN  
 ghetrauwt met Marie BRAMBUS ende Pieter BRAMBUS groot tsamen 300 roeden met 
 huysen schuere daer opstaende abouterende daeranne oost Pieter COPPENS suyt mijnheer 
 DOBBELE noort de straete, ghehauden van de heerlijckhede van Strobbijnghe  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Joos CLAYS woonende tot Lootenhulle . . .10de febr. 1711 
 
SVG  Marie DE WEIRT fa. Martens overl. Ste Maria Leerne op den 9de 8bre 1710 
  Hr.: Pieter DHANENS fs. Joos  
404 K.: Livijne DHANENS in huwelijck met Lieven TEMMERMAN en Gillis DHANENS = 22 jr 
527 V.M.: Lieven VERBARE oom 
 Een huyseken staende op cheyns grondt competerende de heer pastoor ende de casselrije van 
 Ste Maria Leerne  . . .   . . .  17de febr. 1711 
 
  SVG  Gillis SNAUWAERT fs. Jans, overl. . . . (niet gegeven)  
 wdwnr van Janneken CAKAERT fa. Jans (SVG ghepasseert den 14de febr. 1708) 
404 K.: Jan ende Lowijs SNAUWAERT bij competente aude hun selfs , Gillis HOSTE in 
538v       huwelijck met Marie SNAUWAERT, Jan WULTEPUT ghetraut met Joosijntjen 
        SNAUWAERT ende Jacobus, Sijmoen, Joanne ende Catharine Therese SNAUWAERT 
       alle vier noch minderjaerighe weesen 
  V.P.: Jan VAN DER VENNET ghetraut met Joosijntjen SNAUWAERT fa. Jans 
  V.M.: Pieter VAN HECKE ghetrauwt gheweest met Lievijne CAKAERT, oom 
  Louis SNAUWAERT is leden ontrent vier jaeren vertrocken naer het Waessche landt sonder 
  noch iets vernomen thebben niet jeghenstaende differente perquisitien daertoe in het Waessche 
 landt gedaen  . . .   . . .    . . . 23ste febr. 1711 
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  Vervolg bundel nr 439 Staten van goed  (1710 -1711)  
SVG  Laurens LOOTENS fs. Gillis overl. Vosselaere op den . . . 7ber 1710  
  He.: Joosijntjen VAN REYBROECK fa. Pieters nu ghetrauwt met Pieter MARTENS fs. Pieter 
404  K.: Joannes = 6 jr, Pieterken = 5 jr ende Marie LOOTENS = 3 jr 
566v  V.P.: Joos LOOTENS fs. Gillis voornoemt    
  Gronden van erfven ghecommen van den overledenen 
 De helft van een meersch gheleghen in Ste Marie Leerne in den leymeersch wannof de ander 
 helft competeert an de weesen van Anthone DE VREESE abouterende oost de leye west 
  Adriaen VERMAELE groot int gheheele 800 roeden comt hier op 400 roeden 
 Een stick lant gheleghen in de prochie van Vosselaere ghenaemt den duyst put groot 600 roen 
  suyt west Joos FIERS  . . .  . . .  . . . 
  De voorschreven gronden den overledenen ghecompeteert hebbende vuytten sterfhuyse van 
 Petronelle VAN SPEYBROECK soverledens 1ste huysvrauwe tevooren wdwe van Lieven 
 DE VREESE wiens sterfhuys de ghemeene hoirs gherenunchiert hebben . . . 
    Ander gronden van erfven gheconquesteert staende sijn 1ste huwelijck 
  Een behuysde hofstede met een stuck lant gheleghen in Vosselaere groot 800 roeden comende 
  de helft bij coope ten vaguen sterfhuyse van Anthone VAN SPEYBROECK ende een vierde 
  bij coope van Philips VAN SPEYBROECK ende het resterende vierde bij coope van Lieven 
 CANNOODT in huwelijck ghehadt hebbende Janneken VAN SPEYBROECK  
  Noch 250 roeden landt bij coope van den voornoemden Anthone VAN SPEYBROECK 
  gheleghen in de prochie van Vosselaere groot 250 roeden 
 Een stuck landt in Dronghen in het noorthaut groot 600 roeden . . .  3de maerte 1711 
 
SVG (Projekt) ten sterfhuys van Pieter DE SMEDT overl. Vosselaere den 5de maerte 1713 
  wdwnr in (1ste x) van Lievijne VAN LOOCKENE 
 K.(1ste x): Frans = 16 jr, Laureyns DE SMEDT = 11 jr 
 V.P.: Marten DE SMEDT  
    He.(2de x): Joosijne DE LOOF 
  K.(2de x):geen kinderen  . . .  . . .   21ste maerte 1713 
  
 SVG  Adriaeneken DE SMET fa. Joos, overl. Gothem in de maent van nov. 1710 
  Hr.: Joannes HEVERHAERT fs. Frans  
 K.: Jacquemijntken, Frans, Nycolays ende Joosijngen HEVERHAERT  
 V.M.: Joannes VAN HAUTE in huwelijck met Janneken DE SMET fa. Joos voornoemt 
           woonende in Gothem 
 Het 3de van een behuyst hofstedeken gheleghen in Gothem groot 50 roeden Cortrijcse maeten 
 ghebruyckt bij Gillis TIJTGADT ende noch een 3de van een partije saeylandt groot een half. 
 Noch een 3de deurgaende van een partije landt groot een vierde sorterende onder dheerlijckhede 
  van Meulewalle  . . .  . . .   . . .  
  Item comt noch in baete het 3de van een gemet bosch gheleghen in de prochie van heeghem den 
  welcke is opgegeven aende prochie voor de prochie oncosten  . . .  24ste maerte 1711 
 
 SVG  Janneken BOGAERT fa. Jacques ende Tanneken VAN HEYSTE 
  overl. Severen op den 8ste maerte 1711 
404  wdwe in (1ste x) van Gillis ROTTY (SVG 30ste 7bre 1710) 
543 K.: Lieven = 6 jr ende Jacobus ROTTY = 3 jr  
 Hr.: Frans DE VLIEGHERE   
  K.(2de x): Geen kinderen 
  V.M.: Jacques BOGAERT vader van de overledene  
  Gronden van erfven ghecommen van soverledene sijde 
 De overledene competeert uyt hoofde van haere moeder een 4de deurgaende van dhelft van een 
 behuysde hofstede gheleghen in Hansbeke benevens haere broeders ende susters danof de  
 wederhelft competeert de weesen van Jacques VAN HEYSTE groot met de lande daermede  
  gaende tsaemen vijf ghemeten   . . .  . . .   31ste maerte 1711 
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SVG  Jan VAN QUICKENBORNE, herbergier, overl. Astene op den 24ste nov. 1710 
 He.: Gillijntjen DE WALLE fa. Gillis 
404 K.: Francois, Joosijne Isabelle, Apolinaris, Marie Pieternelle, Joannes, Albertine, 
546         Andries, Anna Tresia, Catrina  
  V.P.: Mr. Lieven VAN QUICKENBORNE, coster ende orghelist tot Deynse 
  Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck 
  Een hofstede met huys schuere stallen brauwerije ende steenput daerop wesende een 
  herberghe staende op de plaetse ghenaemt Stuyvenbeirghe groot in erfven 100 roeden 
  Gentsche maette ende is ghenaemt de swaene . . .  . . . 14de april 1711 
 
SVG  Jacques ONDERBEKE fs. Lievens overl. Poessele op den 17de febr. 1711 
  wdwnr in (1ste x) van Joorijntken SCHAUT fa. Laurijns 
404 K.(1ste x): Laureyntken ONDERBEKE = 18 jr 
550 He.(2de x): Anna COOMAN fa. Marten 
  K.(2de x): Marie ONDERBEKE = 10 jr 
 V.P.: Jan ONDERBEKE fs. Pieters  . . .  . . . 13de meye 1711 
   Compareerde in persoone Joos CAEKAERT fs. Joos woonachtich tot Lootenhulle den 
  welcken hem verclaerde te stellen seker ende borghe  . . .  18de juny 1712 
 
SVG  Guilliaeme DE MEESTER fs. Lievens, overl. Vosselaere op den 7de febr. 1711 
  He.: Cathaline DE CLERCK fa. Joos 
404 K.: Angeline = 11 jr, Lieven = 7 jr ende Elisabeth DE MEESTER = 5 jr. 
552  V.P.: Frans DE BIJL als auden oom   
  Gronden van erfven  gheconquesteert binnen houwelijck 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere met twee stuckens landts annex ligghende comende 
  bij coope van Lieven CANOT daude ende Lieven CANOT ende Jan CANOT fs. Lievens 
 voornoemt  van daete den 15de april 1705 abouterende suyt west  heer ende Mr. Petrus 
 Severius VAN ALSTEIN noort den eerweerde prelaet van Dronghen noort west dhoirs van 
 Laureyns LOOTENS groot tsaeme 300 roeden 
 Een vervallen hofstedeken met een stuck landt commende bij coope van Pieter VAN HECKE 
  de weesen van Pieter MANAUDT met consorten groot 302 roeden . . . 
  De vijf deelen van sesse van een stuck landt wannof het 6de deel competeert Janneken 
  PIJFROEN commende bij coope van Jan DE MULDERE, Jacques VAN PARIJS met 
  consorten groot int gheheele 362 roeden . . .  . . .  2de juny 1711 
  
SVG  Geert DE LOOSE fs. Christiaens,  
  overl. Landeghem in den herrenthoeck op den 18de jan. 1711  
404 He.: Pietronelle GOETHALS fa. Adriaens  
554  K.: Geert ende Adriaen DE LOOSE mitsgaders Geert VERHEGGHEN ghetrouwt met 
        Joanne DE LOOSE ende Petronelle ende Adriaene DE LOOSE noch minderjaerigh 
  V.P.: Pieter GOETHALS fs. Frans  
  Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede met de huysinghe schuere ende stallinghe annex aen elckanderen 
 gestaen in Landeghem in den heirenthouck met een bulcxken groot ontrent 400 roen met de  
 boomen ende catheylen daeroppe staende suyt ende west mijn heer HUYBENS oost den 
 advocaet VAN HULTHEM noort Mr. Jan DE SCHEPPER ende een partije landt ghenaemt 
 het pachtgoet stuck gheleghen als vooren groot 400 roen . . . 16de juny 1711 
 
SVG  Frans LIEVIJN fs. Frans, overl. Ste Maria Leeren op den 2de meye 1711 
  wdwnr in (1ste x) van Philippine VAN LANGHERAERT 
404 K.(1ste x): Joannes  LIEVIJN= 21jr  
557 He.(2de x): Lievijne DE VOLDER fa. Jacques  
  K.: Francoise = 12 jr ende Joosijntien LIEVIJN = 8 jr 
 V.P.: Adriaen LIEVIJN als oom  
 Een huyseken staende op cheyns grondt competerende Gillis DE WULF  14de july 1711 
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SVG  Pieter DE VOLDERE, overl. Ste Jans Leerne op den 2de meye 1711 
 He.: Joorijntien VAN LANGERAERT fa. Martens 
404 K.: Joannes DE VOLDER = 3 jr. 
562  V.P.: Joos AERTS als auden oom  
 Pieter VAN DEN BERGHE ghetraut met Marie DE VOLDERE  
  Gronden van erfven ghecompeteert binnen huwelijck 
 De drij deelen van viere van een behuysde hofstede met twee bulckens landt annex ligghende 
 groot tsamen 700 roen gheleghen in de prochie van Ste Jans Leeren inden maeyghem hoeck 
  wannof het ander vierde competeert dese hauderigghe de drij deelen van viere ghecocht bij 
 forme uytgrootijnghe van Lieven BEELAERT in huwelijck hebbende Martijntjen VAN  
  LANGERAERT ende Pieter PAEPE ghetraut gheweest met Janneke VAN LANGERAERT 
 ende Frans LIEVIJN verweckt bij Philippeyntien VAN LANGERAERT dus hier over de 
 drij deelen van viere groot 525 roeden     8ste july 1711 
 
SVG  Adriaen DE VOLDERE fs. Arnaut overl. Vynckt den 22ste dec. 1710 
 He.: Susanna VAN DEN BOSSCHE fa. Joos  
404 K.: Joannes, Gheeraert, Laurens ende Matthijs DE VOLDERE alle viere noch minderjaerigh 
559        ende Joos DE VOLDERE bij huwelijcke sijn selfs  
  V.P.: Arnaut DE VOLDERE   
  Desen sterfhuyse competeert een woonhuyseken met een schuerken ende hoven bij den  
  overledenen ghebruyckt ende op cheynspacht ghetimmert op de hofstede ende lande 
  competerende den heer pbre. ALSTEIN . . . . . . . . .  29ste july 1711 
 
SVG  Pieter SCHELFHAUT fs. Joos, overl. Vosselaere op den 7de april 1711 
 He.: Clara VAN DE VOORDE fa. Jans  
404 K.: Jan ende Susanna SCHELFHAUT beede bij ghetijdighe aude hun selfs ende Pieter 
564       SCHELFHAUT alsnoch minderjaerigh  
 Camerdeelvoocht: Judocus VAN LANDEGHEM 
 De hauderigghe ghebruyckt in cheynse een hofstede met ses bunderen landts van dheer 
 ende meester Petrus Zeverius VAN ALSTEIN pbre. . . .   7de 8bre 1711 
 
SVG  Janneken ROOBROECK fa. Marten, overl. Deurle op den 7de jan. 1711 
  Hr.: Jan SEVERIS fs. Arnaudt  
405  K.: Janneken = 24 jr, Lieven = 22 jr,  
 3v Camerdeelvoocht vanweghe het collegie: Pieter DE SCHUYTER  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
  Een stuck landt gheleghen in Waereghem abouterende oost den heynsschaert suyt de  
 heynsschaert beke groot volghens de vercavelijnghe  1000 roeden  . . . 
 Noch een partije landt ende bosch gheleghen als vooren groot 1300 landts paelende oost 
 Jan VAN BRABANT ende Gillis TEYS suyt de heer straete west het straetien naer den 
 drogaert noort west Joos Nicolaeys GABREYL . . . . . . 
 Comt hier in baete over twee jaeren neghen maenden en half haudenisse van de weesen van  
 Albertus SEVERUS tot het scheeden van de ghemeensaemheydt de somme van  
  17 p. 16 sch. gr.   . . .  . . .  . . .  10de 9bre 1711 
 
SVG  Martine VAN DEN DRIESSCHE fa. Pieters, overl. Nevele op den 19de jan. 1711 
 Hr.: Jan BUYSSENS fs. Joos  
405  K.: Therese Albertine = 12 jr, Joanna  Isabelle  = 10 jr ende Joannes Judocus = 5 jr  
  1 V.M.: Louys VAN DEN DRIESSCHE fs. Pieters  
  Van soverledene sijde gronden van erfven sijn ligghende noch onverscheen  ende onverdeelt 
  in de jurisdictie van Ronsse bestaende in vijf dachwant meers met eenen dachwandt saeylandt 
  belast met eene rente van 30 sch. gr. tsiaers den penninck 16e in proffijtte van Sr. Frans  
 VERSTIER   . . .   . . . 
 Den commer excedeert de baete 39 sch. 6 gr. 
  Heeft hem seker ende borghe gestelt Jacobus CAECKAERT fs. Gillis  26ste jan. 1712 
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SVG  Pro Deo Jan HAUTECEET fs. Geeraert overl. Poessele . . . ? . . .(niet gegeven) 
 He.: Cathelijne FRANCOIS fa. Pieters 
 K.: Joannes = 16 jr ende Isabelle HAUTECEET = 12 jr. 
  V.P.: Adriaen HAUTECEET fs. Philips   . . . . . . . .  Juny 1712 
 
SVG  Daneel VAN DOORNEVELT, overl. in Nevele den 11de maerte 1712 
  He.: Tanneken LAMMENS fa. Guillaeme  
  K.: Fran, Joannes ende Marie DOORNEVELT  
  V.P.: Jan DOORNEVELT  . . .   . . .  31ste jan. 1713 
   
SVG  Janneken LIJBAERT fa. Gillis, overl. Nevele op den . . . ouste 1711 
405 Hr.: Joos DE SCHOENMAECKER fs. Geeraert 
 6  K.: Joanna ? DE SCHOENMAECKER = 14 jr. 
  V.M.: Gillis LIJBAERT fs. Gillis , oom woonachtich in Zeverghem. . . 25ste jan. 1712 
 
SVG  Pieter VAN MALDEGHEM fs. Philips, overl. Ste Martens Leeren op den 4de april 1711 
  He.: Petronelle VAN REYBROECK fa. Joos 
405 K.: Guilliaeme = 11 jr ende Philip VAN MALDEGHEM = 11 jr, Lievijne ghetrauwt met Jan 
 7v       HEECHAUTE, Petronelle in huwelijck met Jan LOOTENS, Anne Marie = 20 jr ende 
        Joosijntjen VAN MALDEGHEM = 14 jr 
  V.P.: Philip VAN MALDEGHEM oom  
  Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck  
 Een stuck landt nu wesende een hofstede met huysen scheuren boomen haeghen daer opstaende 
  bij den overledenen betemmert ende beplant wesende een leen comende bij coope van Marie 
  VAN DE WALLE in date den 14de maerte 1690 gheleghen in Ste Martens Leeren groot ontrent 
  een ghemet abouterende noort oost den priester ALSTEIN suyt het paepe dreefken west het 
  strobben straetien dus hier groot 300 roeden ende een stuck landt comende bij coope van Pieter 
  VAN HECKE van date den 28ste jan. 1710 groot een bunder . . . . . . 
 Dit sterfhuys is schuldich ande weesen van Lieven VAN MALDEGHEM een obligatie van  
 10 p. gr. capitaels croosen den penninck 20 vallende telckens den . . maerte     26ste jan. 1712 
 
SVG  Janneken DE WEYRT fa. Gillis overl. Ste Martens Leren op den 23ste meye 1711 
  Hr.: Pieter VAN REYBROECK fa. Joos alsnu in huwelijck met Barbara WEYNS 
404  K.: Jan = 23 jr, Joosijne in huwelijck met Pieter MORTIER, Lievijne = 27 jr ende 
 11       Petronelle DE WEYRT = 25 jr 
  V.M.: Lieven DE WEIRT fs. Gillis voornoemt, oom  
 Den hauder heeft naer het overlijden van sijne huysvrauwe ghecocht de drij deelen van viere 
  de herberghe ghenaemt den herdt met een stuck lants annex ligghende groot int gheheele 
 500 roeden wanof het ander vierde competeert an Sr. Pieter DE KEYSER brauwer in Ghendt 
 oost den herwech van Ghendt naer Deynse suyt west de kercke van Ste Martens Leerne 
 noort mijnheer MORÉ comt de drij deelen van viere 375 roen . . . 26ste jan. 1712 
 
SVG  Livijne VAN LOOCKENE fa. Jacques overl. Vosselaere op den 15de 9bre 1711 
  wdwe in (1ste x) van Philip COMPOSTELLE  
405   K.(1ste x): Philip VAN COMPOSTELLE sijn selfs ende Jacobus CRASQUYN in huwelijck  
17v                 met Anna VAN COMPOSTELLE  
  Camerdeelvoocht :Mre. Judocus VAN LANDEGHEM Burgmeester van Nevele 
 Hr.(2de ): Pieter DE SMET fs. Pieter  
  K.(2de x): Frans = 14 jr ende Laureyns DE SMET = 12 jr  
 Gronden van erfven ghecomen van de sijde van de overledene 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere daer de overledene is ghestorfven groot in erfven 133  
  roeden abouterende suyt oost den heere van Huyse west de kercke van Vosselaere noort de 
  straete loopende van Landeghem naer Deynse, de hofstede is belast met een losrente van 
 30 sch. tsiaers den penninck 16e in proffijtte van Jan BRAET . . . 16de febr. 1712 
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SVG  Gullaeme LEYSEELE, backer, overl. Nevele op den 24ste dec. 1703 
  He.: Marie VAN ACKERE fa. Joos  
405 K.: Laureyns ende Catharine LEYSEELE in huwelijck met Frans VERVIER  
21v Gronden van erfven gheconquesteert naer het overlijden van Gullaeme LEYSEELE 
  Een stuck lant commende bij coope van wijlent dhoirs van Lieven DE WULF gheleghen 
  in Vosselaere groot 260 roeden 
  Gronden ghecommen van dese hauderigghe gheleghen in Nevele 
  Een huys ende erfve staende ten voorhoofde jeghens de calseye groot in erfven 20 roen 
  ende noch een hofstede noort oost de straete wesende den hul west dese hauderigghe met 
   haer leen groot in erfven 145 ½ roen . . .  . . .   8ste aug. 1711 
 
SVG  Frans VERVIER fs. Martens, gareelmaker, overl. Nevele op den 10de ougste 1711 
  He.: Cathelijne VAN LEYSEELE fa. Guille  
405 K.: Isabelle Jacqueline VERVIER = 11 jr.  
 19 V.P.: Pieter VERVIER, oom 
  Gronden van erfven ghecomen van de zijde van den overledenen 
 De helft van een behuysde hofstede in Nevele ten voorhoofde op de Ste Jans straete oost de 
  calseye suyt Mr. Judocus VAN LANDEGHEM west den heere Amman van de lande van  
  Nevele noort Joannes DE MULDER wannof de ander helft den overledenen heeft ghecocht 
  met de hauderigghe op den 10de juny 1705 groot over den helft 24 roeden  
  Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck  
  Een stuck landt in Vosselaere abouterende oost Mr. Judocus VAN LANDEGHEM suyt de 
  straete loopende van Landeghem naer Deynse noort de wdwe ende hoirs van Guilliaeme 
  VAN LEYSEELE comende bij coope van Pieter SCHELLEWAERT? groot 200 roeden 
 Item heeft den overledenen ghecocht beneffens Laureyns LEYSEELE ende de wdwe van 
 Guilliaeme LEYSEELE de helft van een hofstede in Nevele met een schuere, brauwerije 
  ende een waeghenhuys wannof de ander helft competeert Sr. Jeron VAN ACKER oost Mr. 
  Judocus VAN LANDEGHEM . . .  . . .  . . . 
  Gronden ghecommen van shauderigghens zijde  
   Een vierde van een behuysde hofstede in Nevele bewondt bij de wdwe wannof een ghelijck 
  vierde competeert an Laureyns VAN LEYSEELE ende de helft an de voorseyde wdwe 
  LEYSEELE groot in het gheheele 20 roeden . . .  . . . 17de febr. 1712 
 
SVG  Maurus SCHOONHOOGHE fs. Philips, overl. Ste Martens Leerne op den 7de dec. 1710 
  He.: Marie Jenne NOLET (NOLLET) fa. Bauduyn 
405  Hoirs: Geeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Sacharias gheprocreert bij Cathelijne  
 23 SCHOONHOOGHE fa. Adriaen met Tanneken VAN LOO soverleden grootmoeder in haer 
 1ste huwelijck beneffens Geeraert, Sara ende Joanna VAN DEN BRAEMBUSSCHE fii Jan 
 VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Sacharias mitsgaders de vier achterghelaeten kinderen 
  van Joos DE PESTELE verweckt bij Joosijntien SOLEWIJN fa. Maurus met het voorschreven 
  Tanneken VAN LOO mitsgaders Jan VAN OVERACKERE fs. Geert soverleden grootvader 
  ende grootmoeder materneel representerende de gheheele vaderlijcke ende moederlijcke sijde 
 Camerdeelvoocht: Andries DHONT over de weesen Jan VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
  Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne alwaer den overledenen uyt ghestorven is   
 mette huysijnghen ende schueren daerop staende abouterende daeranne oost den Burghgrave 
 VAN OOMBERGHE suyt de meesschen west den selven heer VAN OOMBERGHE ende  
 een partije lants ghenaemt de becke groot 350 roeden oost de straete west N. EVERAERT  
 ende noch een partijken lant ghenaemt de diere coop groot 200 roeden oost Laureyns  
 DE BACKERE suyt Gheeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE belast ten heerelijcke  
 rentebouck van Strobbijnghe met een halven sack cooren tsiaers . . .  
  Den overledenen heeft binnen huwelijck vercocht in Waerschoot ende Meyghem eenighe 
  gronden van erfven commende van sijn sijde voor de somme van 40 p. 13 sch. gr. volghens 
 het angheven van d'hauderigghe  . . . . . . . . .  29ste febr. 1712 
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 Compareerde voor Bailliu Burghmeester ende Schepenen der prochie van Meerendre in  
  persoone Adriaen DE CRAENE fs. Jacques den welcken hem verclaerde te stellen seker 
  ende borghe ende selfs als principael over de weese penninghen toecommende Pieternelle 
  VAN DE PUTTE fa. Joos vuyt den hoofde van Tanneken VAN HEYSTE haere moeder 
  volghens den SVG  . . .  . . .  . . .  11de febr. 1712 
 
SVG  Janneken DE VREESE fa. Geeraert overl. Nevele op den 25ste nov. 1711 
  Hr.: Joos VAN DE PUTTE fs. Joos  
405 K.: Joosijntgen VAN DE PUTTE = 8 jr. eenich kindt gheprocreert in hun 2de huwelijck 
25v V.M.: Pieter DE VEUSELE fs. Cornelis (DE VURSSER) 
  Gronden van erfven comende van de seyde van de overledene  
 Dhelft van een behuysde hofstede groot 175 roeden gheleghen in Nevele oost Pieter DE 
  VURSSER suyt het peperstraetken  west Jacques VAN NEVELE . . .  
  Een partije saeylandt geleghen in Nevele groot 100 roeden . . . . . .  
  Den hauder heeft staende sijn huwelijck vercocht een partije landt gelegen in Hansbeke  
  commende van de sijde van de overledene . . .    . . .  . . .  
  Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck 
  Dhelft van een hofstede in Nevele groot voor dit deel 175 roen . . . 8ste maerte 1712 
 
SVG  Jan CLAUWAERT, overl. Nevele den 20ste maerte 1712 
   wdwnr in (1ste x) van Marie VYNCKIERT  
405  K.(1ste x): Joannes CLAUWAERT vuytlandich bet dan 3 jaeren 
27v  wdwnr in (2de x) van: Janneken LOONTENS  
  K.(2de x): Petronelle CLAUWAERT in huwelijck met Lieven COPPENS woont in Lootenhulle 
  wdwnr in (3de x) van Jacquemijne VAN DE MOERE fa. Lievens (SVG 20ste juny 1707) 
   K.(3de x): Lievijne CLAUWAERT in huwelijck met Andries CAULIER, Philipine jonghe  
  dochter bet dan 25 jr ende Marie CLAUWAERT = 23 jr.  
  V.P.: Christoffel VERHELST ende V.M.: Lieven COPPENS   
  Gronden van erfven gheleghen in Nevele gheconquesteert met Jacquemijne VAN DE MOERE 
  Een behuysde hofstede groot in erfven 60 roeden 
 Wettelijcke venditie ghedaen den 28ste april 1712 . . .  . . . 13de juny 1712 
 
SVG  Petronelle PENNINCK fa. Christiaen, 2de huysvrauwe van Charles DE VOS 
  overl. Meyghem op den 16de april 1711 
405 Hr.: Charles DE VOS  
 29 K.: Pieter = 5 jr ende Christiaen DE VOS = 3 jr 
   V.M.: Gillis PENNINCK broeder van de overledene oom . . .   21ste juny 1712 
 
 SVG  Franchoyse VAN VEERDEGHEM overl. Meyghem . . maerte 1710 
  ende den hauder  Adriaen TANT fs. Joos oock overl. Meyghem op den 14de july 1710 
405  K.: Joos, Charel, Appolonia, Marie, Joanna ende Theresia TANT alle noch minderjaerigh 
 32 V.P.: Joos TANT fs. Joos oom ende V.M.: Jan VAN LOO fs. Jans 
  Gronden van erfven ghecommen van de vaderlijcke sijde  
 Een 8ste deel van een partije landt ghenaemt de calle Van Leeuwe gheleghen in Meyghem 
  groot int gheheele 400 roeden abouterende daeranne noort de kerckstraete suyt tcapittel van 
  Doornyck west den marquis DE LEDE ende oost het kercke landt van Meyghem waervan 
 een ander 8ste deel competeert aen Joos TANT ende een 8ste deel aen Gillis TANT en het 
  ander 8ste deel aen Cathelijne TANT alle broeders ende suster van de weesens vadere ende 
  de resterende 4 deelen aen Lievijne DHAENENS fa. Adriaen moeder van den voornoemden 
  overledenen. Item competeert aen dese weesen noch een 8ste deel van een partije landt in 
 Meyghem groot int gheheele 405 roeden daeranne dat abouteert oost mijn heer ALSTEIN 
 suyt mijn heer DE BOIS west dhoors van Charles VAN VEERDEGHEM . . . . . . 
  Ander gronden van erfven ghecommen van de weesens moedere, een partije landt in Zeveren 
 daer den Iseghemschen heirwech doorloopt  . . .  . . .  28ste juny 1712 
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  Augmentatie van SVG gemaeckt door Pieter BUYSSE als voocht over de onderjaerighe 
405  weesen van wijlent Janneken BUYSSE verweckt bij Carel DELLAERT ter causen vande 
30v successie opde selve weesen vuytten hoofde van hunne moeder ghedevolveert bij de doodt 
 ofte overlijden van wijlent Jan BUYSSE in sijn leven Schepenen der stede ende Ambachte 
 van Assenede binnen tselve Assenede ghestorfven den 2de juny  1711 . . . . . .  
  Gronden van erfven op de weesen ghedevolveert bij den overlijden van den voornoemden 
 Jan BUYSSE in conformiteyt van den SVG ghepasseert den 9de jan. 1712 
  Een leen volght aen den voocht als hoir feodael van den overledenen nemaer competeert 
  dese weesen beneffens den voocht een 3de paert in dhelft van de gronden van een behuyst 
  hofstedeken in Wondelghem met het oosteynde van den huyse scheedende midden op de 
  caeve met een derde van dhelft van den hove en den steenput ende van dhelft van al het 
 boomcatheyl welcke catheylen tusschen dhauderigghe ende de hoirs ghemeen blijven 
  Aen de weesen competeert een 3de deel van een ghemet landts gheleghen in Everghem 
  wijck van overwaeter in een meerder partije ghenaemt de verberrende stede op den 
  overledenen ghedevolveert bij de doot van Tanneken DE CONINCK halfve suster van den 
  overledenen, alsmede nogh een derde in een achtste paert in twee parceelkens maymeersch 
 op dooresele dies de resterende paerten competeren  aen desen voocht ende Jan  DE CONINCK 
  medehoir vande moederlijcke sijde van den overledenen  
  Gronden van erfven gheduerende sijn huwelijck gheconquesteert met Janneken HEYNDRICK 
 hauderigge bleven tsijnen sterfhuyse  
 Dese weesen ende desen voocht competeert tsamen de vijf deelen van sesse in een derde paert 
 van dhelft in den grondt van het behuyst hofstedeken op Wondelgem den overledenen  
 competerende bij vuytgrootinghe jegens Carel DELLAERT ende Janneken BUYSSE . . . 
 het ander sesde competeerde aen Jan DE CONINCK hoir van soverleden moederlijcke sijde 
  Dese weesen ende voocht de vijf deelen van sesse in deurgaende derde paert in eene behuysde 
 hofstede mitsgaders vijf ghemeten lants in het gheheele daermede gaende in diverssche  
  parceelen gheleghen binnen de prochie van Bassevelde . . . . . . 28ste juny 1712 
  Compareerde voor Burchmeester ende Schepenen der stede ende Ambachte van Assenede in 
  persoone Jan PLASSCHAERT dewelcken hem stelt seker ende borghe over Pieter BUYSSE 
  voor de voochdelijcke administratie bij den selven BUYSSE te nemen over de minderjaerighe 
  weesen van Carel DELLAERT gheprocreert bij Janneken BUYSSE bij den overlijden van 
 Jan BUYSSE  . . .  . . .  . . .    5de meye 1712 
 
SVG  Pieternelle DE MUYNCK overl. Landeghem 23ste oct. 1711 (P.R. = 27 jr) 
  Hr.: Marten DE WITTE fs. Laureyns ende Pieternelle MAES  
405  K.: Joanne DE WITTE, een kint waervan d'overledene in haren baerensnoodt is ghestorfven 
36v      ende tkint weynighen tijdt geleeft heeft 
 V.M.: Christoffel DE MUYNCK broeder van de overledene  
  De hofstede van Jooris DE WITTE bij den hauder tevooren ghebruyckt gheweest ter somme 
 van 96 p. 4 sch. en 2 gr. volghens t' aengheven van den hauder  
 Bij den hauder betaelt aen den ghewesen Bailliu van den lande ende Baronnije van Nevele 
 ontfangher van de beste hoofden over het beste hooft van een kint waervan d'overledene in 
 haeren baerens noodt is ghestorven ende tkint is ghestorven ende tkint weynighen tijdt heeft 
 geleeft hebbende is oock overleden ter somme van 2 p. gr.  
  Pieternelle MAES shauders moeder is overl. op den 26ste febr. 1707 (P.R. = 30 jan. 1707)  
 ende Laureyns DE WITTE is overleden op den 8ste juny 1708 . . . 
  Jan DE WEVERE fs. Christoffels in huwelijck met Franchoise DE WITTE woonachtich in 
  de prochie van Everghem verclaerde hem te stellen seker ende borghe over den inhauden van 
 den SVG van Pietronelle DE MUYNCK  . . . . . .  12de july 1712 
 
 SVG  Pieter VAN PARIJS fs. Roelants overl. Nevele op den 12de 7ber 1712 
 He.: Marianne DE CRIJMMER fa. Bertholomeus 
405 K.: Guillelmus = 7 jr, Pieter = 4 jr ende Jan VAN PARIJS = 18 maenden 
 40 V.P.: Marten BETTENS als oom     
 Ten desen sterfhuyse sijn geene gronden van erfven . . . 26ste 7ber 1712 
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SVG  Marten DE VRIENDT fs. Pieters, overl. Landeghem op den . .  july 1712 
 He.: Cathelijne DE BUCK  
405  Hoirs: Mattheus DE VRIENDT fs. Pieters, de kinderen van Godelieve DE VRIENDT verweckt 
41v            bij Gillis VAN VYNCKT, Janneken DE VRIENDT thuwelijck met Lieven COCQUYT 
            ende Joannes, Lievens ende Isabelle alle drije kinderen van Jooris VAN DE WALLE 
            verweckt bij Willemijne DE VRIENDT fa. Pieters voornoemt tot Dronghen  
   Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen. 
  Een behuyst hofstedeken in Landeghem int kerckestraetien suyt het selve straetien west dhoors 
 Anthone PLASMAN noort oost dhoirs Joos WIEME suyt oost dhoirs Pauwels HAUTEKEET 
 groot in erfven ontrent 300 roeden. Item eenen meirsch in Nevele ghenaemt inden rechten  
 nerynck suyt de caellene noort oost Gillis DE WEIRDT west Jor Cornelis SANDELAIN groot 
 ontrent 250 roeden. Item een partijken lants op Landeghem in den heirenthoeck in pachte  
 ghebruyckt bij VAN VYNCKT. Item een partijken lants gheleghen als vooren in pachte  
 ghebruyckt bij Jooris DE BRUYNE groot ontrent 100 roeden. 
  Gronden van erfven gheconquesteert staende hemlieden huwelijck  
  Een stucxken lants in den cautere ghedeelich half ende half . . . . . . 11de 8ber 1712 
 
SVG  Petronelle VAN DE PLANCKE fa. Matheus  
  overl. Ste Martens Leerne op den 18de maerte 1712 
405 Hr.: Joannes VAN DER MEERE fs. Jacques, herbergier  
43v  K.: Marie bet dan 14 jaeren, Joosijne = 11 jr, Jan = 9 jr, Clara = 7 jr ende Joos = 3 jr.  
  V.M.: Gillis DE SMET fs. Gillis in huwelijck met Joosijne VAN DE PLANCKE  
  Gronden van erfven gheconquesteert in huwelijck ghedeelich tusschen den hauder ende 
 sijne weesen met den last van bijleve van den hauder naer costuyme 
  Een behuysde hofstede wesende een herbergh ghenaemt den pelgrem gheleghen binnen de  
  prochie van Ste Marie Leerne oost de dreve van Oydonck suydt het kerckhof west Pieter 
  WITTEVRONGHEL noort den herwech van Ghendt loopende naer Deynse groot 75 roen 
 De hofstede belast met een losrente van 100 p. gr. capitaels in profijte van den heer ende 
 meester Carel BERRELAERE crooserende den penninck 16e   
 Stelde hem seker ende borghe Andries DHONT coster der prochie van Ste Maria Leerne 
  onder belofte ende op tverbandt als naer rechte  . . .   15de nov. 1712 
 
SVG  Christiaen LOOTENS, overl. Vosselaere op den 27ste maerte 1712 
  He.: Lievijne CLAYS fa. Jans 
405 K.: Petronelle ghetraut met Heubrecht DE NEVE, Tanneken ghetraut met Pieter ARTEEL 
 45       alsnu overleden, Philip = 20 jr, Norbertine, 16 jr ende Jan = 11 jr 
  V.P.: Joos LOOTENS, oom  
  Den overledenen heeft in cheyns ghenomen een partije landt in Vosselaere voor een termijn  
  van 30 jaeren inghegaen kersavont 1691 groot 400 roen . . . . . .  15de nov. 1712 
 
SVG  Jacques VAN DER STRAETEN fs. Pieters overl. Nevele op den 12de jan. 1712 
 He.: Marie MESTACH fa. Pieters alsnu in huwelijck met Philip DE DAPPERE 
405 K.: Petronelle = 11 jr, Joannes = 10 jr ende Joanna VERSTRAETEN = 5 jr. 
 15 V.P.: Pieter VERSTRAETEN fs. Pieters voornoemt, oom   
  Heeft in cheynse ghenomen van Sr. Lodowicus VAN DE VIJVERE een vervallen hofstede 
  in Nevele groot 75 roeden voor 29 jaeren inghegaen kersavont 1706   
  Den overledenen heeft vercocht aen sijnen broeder Pieter VERSTRAETEN het 10de paert 
  van een hofstede gheleghen binnen de prochie van Hansbecke wannof de ander neghen deelen 
  competeren soverledens broeders ende susters dat voor de somme van 3 p. gr. courant ghelt 
 boven den last van eene losrente van 2 p. gr. tsjaers  . . .  21ste nov. 1712 
 
SVG  Martijntjen MESTACH fa. Philips overl. Meyghem op den 1ste oct. 1712 
  Hr.: Arnaut DE GEYTERE fs. Pieters  
405  K.: Lievijne DE GEYTERE = 5 maenden  
46v  V.M.: Joos VERHOYEN fs. Francies oom woonachtich in Zeveren  22ste nov. 1712 
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SVG  Anna LOOTENS fa. Christiaen verweckt bij Lievijne CLAYS  
  overl. Vosselaere op den 30ste oct. 1712 
405 Hr.: Pieter AERTEELS fs. Pieters ende de moeder die nog leeft 
47v Hoirs: de voornoemde Lievijne CLAYS met de vijf broeders ende susters van de overledene 
  Verclaerde hem te stellen seker ende borghe Jan SCHELFHAUT fs. Pieter woonachtich tot 
  Vosselaere . . .  . . .  . . .     6de dec. 1712 
   
 Inventaris van de meubelen ende effecten bevonden ten huyse van Pieter HEMELSOETE 
  competerende Jacques Frans SCHAMP ten selven huyse ghehadt hebbende sijne woonijnghe 
  ende ter griffie ghesequestreert op het versouck van den heere Bailliu . . .16de maerte 1717 
   
   Bundel nr 441 Staten van goed  (1713)  
SVG   (Project) ten sterfhuyse van Christoffel VAN DE KERCKHOVE fs. Jans  
  overl. Landeghem op den . . . 1711 ende 
  Janneken VRIENT fa. Adriaen sijne huysvrauwe, overl. in Landeghem den . .  dec. 1711 
 K.: Joannes = 15 jr, Lievijne = 8 jr ende Emanuel VAN DE KERCKHOVE = 4 jr. 
  V.P.: Jan VAN DE KERCKHOVE voornoemt ende 
 V.M.: Adriaen VRIENT voornoemt  
  Gronden van erfven commende vuytten hoofde van sweesen grootmoeder materneel 
  Een derde van een partije landt op dheerelijckhede van Vinderhaute beneffens de twee ander 
  kinderen van hun grootvader groot 424 roeden ghenaemt Jenne Van Den Berghens stede 
  Een derde van dhelft van een partije lant ghelegen als vooren commende van hun grootvader 
  groot int gheheele 680 roeden  
  De commeren excederen verre de baete ende hebben gherenunchiert . . . 19de jan. 1712 
 
SVG  Lieven VOLCKAERT fs. Gillis overl. Ste Maria Leerne op den 29ste sept. 1712 
 He.: Janneken DE WEYRT  
405  K.: Marianne = 9 jr ende Jacobus VOLCKAERT bet dan vier jaeren  
48v V.P.: Jan VOLCKAERT woonende tot Vosselaere  . . .  
 Ten desen sterfhuyse sijn geene gronden van erfven  
 De weesen commen goet ter somme van 6 p. 9 gr. 6 dnrs den 10de jan. 1713 
 
SVG  Lievijne VAN THIENE fa. Philips overl. Deurle op den 1ste nov. 1712 
  Hr.: Magnus FIJVE, coster 
405  K.: Guillelmus FIJVE = 4 jr, Lievens = 2 jr ende Joannes Cornelis = 3 maenden  
50v  V.M.: Lieven DE LEEUW, ouden oom  . . .  . . . 
 Ten desen sterfhuyse sijn geene gronden van erfven . . . den 31ste jan. 1713 
 
SVG  Elisabeth DHONDT fa. Laurens overl. Deurle op den  29ste sept.  1712 
  Hr.: Adriaen HEYRBRANDT fs. Bavo  
405 K.: Joanna = 15 jr, Guillaeme = . . . jr, Pieter =    jr, Lievijne = 7 jr ende  Adriaen = 5 jr 
51v V.M.: Jan DHONDT, oom afsetenen onser jurisdictie  
  Gronden van erfven ghecomen van de zijde van de overledene 
  Een vijfde deel van een behuysde hofstede in Astene abouterende noort de goederen van de 
  kercke van Astene oost de straete suyt den procureur VAN DAMME wanof de ander vijf 
  deelen hebben ghecompeteert Adriaen DHONDT ende nu ghecocht bij desen hauder met  
 dese overledene staende het huwelijck groot int gheheele met een cleyn bulcxken  annex 
 250 roen comt over een vijfden 50 roeden 
  Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck 
 Een partije landt in Deurle ghecomen bij coope van de voochden van Joanna SEVERIS fa. 
  Albert suyt oost het goet te Rostijne suyt west het straetien noort west den Ghentsche herwech 
  naer Cortrijck groot 600 roen ende de vier deelen van vijf van een hofstede in Astene mette 
 schuere stallen ende boomen daer opstaende  wanof het ander deel competeert dese weesen 
 groot int gheheele 250 roen comt over de 4 deelen van vijfve 200 roen.  31ste jan. 1713 
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SVG  Pieter DE RUYCK fs. Lievens, overl. Bachte (Deynse) op den 15de nov. 1712 
  He.: Lievijne VERMAELE fa. Jans 
405  K.: Joanna = 9 jr ende Lieven DE RUYCKT = 6 jr. 
 49 V.P.: Gillis DE RUYCK, oom 
  Een huyseken staende op cheyns competerende Jacobus BRUGGHEMAN   31ste jan. 1713 
  Joannes VERBAUWEN fs. Daneel stelt hem seker ende borghe  7de maerte 1713 
   
SVG  Janneken VAN RENTERGHEM fa. Marijn, overl. Landeghem  
  wdwe in (1ste x) van Pieter DE SCHUYTER 
405 K.(1ste x) : Martijtjen DE SCHUYTER = 16 jr 
52v Hr.(2de x): Jacques DOBBELAERE alsnu uytlandich  
  K.(2de x): Lievijne DOBBELAERE bet dan ses jaeren  
 V.M.: Lieven VAN RENTERGHEM  
  Gronden van erfven ghecomen van de zijde van hunne moeder 
  100 roeden lant gheleghen in Landeghem in een meerder partije van 600 roeden wannof de 
  ander 500 roeden competeren an Guillaeme SNAUWAERT in huwelijck met Cathelijne 
 DE SCHUYTER, Pieter DHAENENS ghetraut met Janneken DE SCHUYTER ende dese 
  autste weese hun verstorfven van hunnen vader Pieter DE SCHUYTER 
 Item competeert dese weese drij deelen van twaelve van een huys staende op een hofstede 
  competerende de autste weese met de voornoemde  SNAUWAERT ende DHAENENS 
  hun verstorven van hunnen schoonvader . . . . . . . . .  28ste febr. 1713 
  De commeren excederen de baete ende den deelvoocht ende Guillaeme SNAUWAERT 
 verclaeren dit sterfhuys te renunchieren . . . . . . . . . 21ste maerte 1713 
 
SVG  Lowiese VERBAERE fa. Jacques overl. Ste Jans Leerne op den 2de 9bre 1712 
  Hr.: Joos DHANENS fs. Frans  
405 K.: Francoise DHANENS = 17 jr 
54v V.M.: Christiaen VERBAERE fs. Jacques oom   
  Een huys staende op gronden van desen hauder in Ste Jans Leerne . . . 21ste maerte 1713 
 
SVG  Dhr. Jan IMPENS, Bailliu, fs. . . ? .  bij Joe Anna DE STOBBELEERE, overl. . .? ? ?. . 
  ende van Joe Anna WISSAERT, overl. corts daerna op den 10de nov. 1712 
405   fa. Sr. Jacques ende Joe Lievijne BLAEKE  
56v  K.: Livijne IMPENS gheboren den 6de dec. 1709 eenich dochterken ende hoir unicq 
 V.P.: dheer Heyndrick RIJCKAERT greffier der prochie van Moerbeke  
           fs. Adriaen bij de voornoemde Joanna DE STOBBELEERE 
 V.M.: Sr. Frans WISSAERT fs. Jacques voornoemt bij Joe Livijne BLAEKE voorseyt 
  Er is een contract van huwelijck ghemaeckt 
  Compareerde voor mij Jacques RICART notaris tot Ghendt donderschreven ghetuyghen dhr. 
  Jan IMPENS Bailliu van Nevele ter eendere ende Joe Anne Marie WISSAERT fa. Jacques 
  wdwe van Christoffel WILS in sijn leven major commandant van de artillerie binnen Batavia 
 ter andere te kennen ghevende dat tusschen hun apparent huwelijck staet te gheschieden . . . 
  Aldus ghedaen ter presentie van Thomas DE CLERCQ fs. ende Mr. Jan Baptiste ende   
 Joannes RICART sone van mij notaris als ghetuyghen  . . . . . . 27ste 8bre 1708  
 Besette rente de weese aencommende van haere moeder die deselve vercreghen heeft als hoir 
 van Joe Pieternelle WISSAERT wdwe van Nicolays FURMONT haere moeye thaeren  
 sterfhuyse bij vercavelijnghe ghepasseert voor den notaris RIJCKAERT den 10de 8bre 1709 
 Onbesette renten ende huysen de weese aencommende van haere moeder   . . . . . . 
 Een huys erfve ende stede gheleghen in Ghendt ten voorhoofde op de parradde plaetse 
  van achter vuytcommende met een poortsien op de erfve van het hof van Ste Jooris aen 
  d'een sijde ghehuyst het selve hof van Ste Jooris ende ter ander den procureur Jan GEVEZ 
 in pachte ghebruyckt bij den procureur Pieter Martinus DE SCHEPPERE . . . 
 Een ander huys stede ende erfve gheleghen in Ghendt ten voorhoofde in het cleen ghewadt 
 ontrent de lieve aen d'een sijde ghehuyst Sr Norbert VAN REYSSCHOOT met sijn cleyn 
 poortien  . . . (nog een 20 tal bladzijden) . . .  29ste april 1713 
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SVG  Petronelle VERVIER, gheestelijcke dochter, overl. Dronghen op den 2de  dec. 1712 
 overleden sonder lichamelijcke hoirs achter te laten 
   fa. Mattheus bij Magdalena VAN LOOCKENE, 
405  V.M.: Pieter VERVIER ende Laureyns LEYSEELE als bijstaende voocht van Isabelle 
 64           VERVIER fa. Frans minderjaerighe weese verweckt bij Cathelijne LEYSEELE,  
           die int sterfhuys graet van hoirije heeft ter causen van haeren vader beneffens Jenne,  
           VERVIER Lievijne ende Pieter VERVIER, Laureyns LEYSEELE getrauwt met  
           den hoir ende dochter van Joosijntjen VERVIER alle fii Mattheus bij Magdalena  
           VAN LOOCKENE, mitsgaders Marie, Joannes ende Jacobus VERVIER oock fii  
           Mattheus  verweckt bij Joosijntien hoors van alven bedde  . . .  15de meye 1713   
 
SVG  Guillaeme DE CUBBER fs. Jans, overl. Vynckt in de maent febr. 1713 
  He.: Elisabeth DE VOS  
 K.:  Joanna, Laurens Jacobus ende Joseph DE CUBBER  
 V.P.: Pieter DE CUBBER broeder vanden overledenen   16de meye 1713 
 
SVG  Lievijne DE RAET fa. Lievens, overl. Ste Jans Leerne op den 10de dec. 1712 
 Hr.: Joos VERMEERE fs. Joos  
 K.: Judocus = 13 jr, Marie = 10 jr, Lievijne = 8 jr ende Joanna = 6 jr 
  V.M.: Jan DE RAET 
  Gronden van erfve gheconquesteert binnen huwelijck  
 Een partije landt gheleghen in Ste Jans Leerne commende bij coope van wijlent dhoors N. 
 DE SMEDT groot 300 roeden  . . . . . . . . .    
 Den deelvoocht bevindende de commeren t'excederen de baete heeft verclaert het sterfhuys 
 over de weesen te vlieden ende abandoneren laetende al het selve in schaede ende baete 
 anden hauder  . . .  . . .  . . .   23ste meye 1713 
 
SVG  Marie AMEY fa. Gillis overl. Bachte gheestelick Deynse op den 1ste febr. 1713 
 wdwe (1ste x) van Jan TANDT 
405  K.(1ste x): Adriaen TANT = 10 jr ende Marie = 13 jr ende Elisabeth = 7 jr. 
 66      Alle drie kinderen kinderen die dese overledene heeft ghewonnen bij den  
     voornoemden Jan TANDT staende het 1ste houwelijck 
  Hr.(2de x): Adriaen VAN WELDE fs. Adriaen  
 K.(2de x): Joanna VAN WELDE bedt dan twee maenden . . . 23ste meye 1713  
en SVG  van Jan TANDT fs. Adriaen, overl. in de prochie van Bachte . . . (niet gegeven)  
 He.: Marie AMEY fa. Gillis nu ghetraut met Adriaen . . .(niet gegeven) 
  K.: Marie = 10 jr, Adriaen = 8 jr, Elisabeth TANDT = 4 jr  
  V.P.: Guillaeme TANDT fs. Adriaen als oom  . . .  . . . 
   
SVG  Joosijnken SNIJCKAU overl. Ste Martens Leerne op den 8ste april 1713 
 Hr.: Lieven VAN SPEYBROECK fs. Jooris  
405 K.: Petronelle = 8 jr ende Joannes = 6 jr 
68v  V.M.: Frans SNIJCKAU, oom    . . .  
 Ten desen sterfhuyse sijn gheen gronden van erfven   den 13de juny 1713 
 
SVG  Jan VERBAUWEN fs. Roelants, overl. in Ste Maria Leerne op den 20ste jan. 1713 
  He.:  Tanneken DE SCHEEMACKER fa. Nieclays 
405 K.: Francies bedt dan 25 jr sijn selfs, Maria = 20 jr, Joannes  = 16 jr ende Philip = 13 jr  
 70 V.P.: Daneel VERBAUWEN, oom  
 Ten desen sterfhuyse sijn gheen gronden van erfven dan alleenlijck een huyseken staende 
 op cheyns grondt competerende den heer baron van Nevele gheleghen in den Meyghem  
 hoeck groot een half bunder ten 8 guldens sjaers  . . .   . . . 
 de weesen commen goet tot 19 p. 18 sch. 11 gr. 6 dnrs  den 4de july 1713 
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SVG  Frans DE SMET fs. Michiel, overl. Bachte gheestelijck Deynse den lesten april 1709 
405 He.: Janneken FLORENS fa. Guillaeme  
71v K.: Francoise = 12 jr, Marie = 8 jr ende Marie DE SMET = 4 jr.  
  V.P.: Michiel DE SMET, grootvader   
 Ten desen sterfhuyse en sijn gheene gronden van erve 
  Den overledenen  heeft in cheynse ghenomen een hofstede ende meersch tsamen 800 roen in 
 Bachte voor een termijn van 40 jaeren danof het 1ste jaer is inghegaen kersavont 1698 dannof 
 het leste jaer sal vallen 1738, waerop den overledenen heeft ghebaut een huys . . . 
  Compareerde in persoone Pieter DHAENENS fs. Danneels woonachtich tot Deynse dewelcke 
 hem heeft verclaert seker ende borghe  . . .   . . . 18de july 1713 
 
 Augmentatie van SVG toebehoorende Isabelle HYDE fa. Pieter bij Louyse HEBBELINCK 
405  met de doodt van Elisabeth DE MAESCHAECK haere grootmoeder materneel die overleden 
73v is in de prochie van Saffelaere den 12de april 1713. Isabelle HYDE is hoir bedeghen voor  
 eenen 3de staecke neffens Jacobus VAN DAMME in huwelijck met Marie HEBBELINCK  
  ende Judocus MARIMAN in huwelijck met Magdalena HEBBELINCK al ghewonnen bij de 
 voornoemde Elisabeth DE MAESCHAECK, welcken staet is overbringhende Jan HYDE fs. 
  Paesschier voocht paterneel ende Judocus MARIMAN voocht materneel  
 Gronden van erfven ten deele ghevallen an de weese bij blende vercavelijnghe van haere  
  grootvader Jooris HEBBELINCK ende haere grootmoeder Elisabeth DE MAESCHAECK  
 Een partije saeylands in Saffelaere groot 300 roen genaemt het haemerackerken oost daeranne 
  ghelant Joos BROECKAERT suyt Francois VAN LAERE fs. Pieters . . .  18de july 1713  
 
SVG  Jan VAN MEENEN fs. Jans, kuyper, overl. Hansbeke den 15de april 1713 
  He.: Janneken SPEECKAERT fa. Jans  
  K.: Joannes, Jacquemijntjen, Pieternelle ende Francoise VAN MEENEN  
405 V.P.: Joos VAN MEENEN fs. Jans 
75v  Goederen commende van de sijde van den overledenen 
 De weesen competeren benevens ende onverdeelt met hunne medehoirs een 14de deel in een 
 huys ende erfve staende ten deele op cheyns ende erfve in Bellem op de noortsijde van den 
 vaert bij de brugghe groot int gheheele 28 roeden 
  Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert  
  Een behuyst hofstedeken in Bellem oost de naervolghende partije suyt hammestraete groot in 
 erfven 50 roen ende een stuck lants oost Pieter COPPENS suyt de straete groot 325 roen ende 
 noch een stuck lants gheleghen als vooren groot 245 roen  . . . 
  Gheduerende het huwelijck is vercocht een partije lants gheleghen in Landeghem commende  
  van de sijde van de hauderigghe aen Mre. Jooris CLAEYS  . . . 5de 7bre 1713 
  Compareerde in persoone Thomas SPEECKAERT fs. Jans den welcken hem verclaerde te  
  stellen als seker ende borghe over den inhauden van den SVG . . . 23ste jan. 1714 
 
SVG  Jan VERHEECKE fs. Jacques overl. Lootenhulle tsijnder wooninghe den 5de juny 1713 
 He.: Pieternelle DE SMET fa. Jans  
405 K.: Janneken VEREECKE = 2 jr, eenich kindt 
77v  V.P.: Jacobus VEREECKE grootvader   
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert gheleghen in Lootenhulle 
 Een drij hoekte bosselken met een partijken lant tsamen groot 363 roen abouterende oost 
 een dreefken noort ende suyt west de straete . . .    12de sept. 1713 
 Compareerde Jan DE SMEDT fs Jans shauderigghens grootvader woonende tot Lootenhulle 
 den welcken hem verclaerde te stellen als seker ende borghe  . . . 26ste 7bre 1713 
 
SVG  Christiaen MORTHIER overl. Landeghem op den 30ste april 1713 
 He.: Joosijntien DE PUYT  
  K.: Lieven, Marie ende Catharine MORTHIER  noch minderjaerighe kinderen 
  V.P.: Laurens VAN RENTERGHEM thuwelijck met Janneken MORTHIER soverledenen 
           suster. . . .De commeren excederen de baete . . . . . . 26ste 7bre 1713 
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SVG  Pieternelle DE SMET fa. Pauwels, overl. Landeghem bij de kercke den 3de july 1713 
 Hr.: Jan CLAEYS fa. Martens, winkelier 
405  K.: Marie Joanne CLAEYS noch minderjaerighe weese  
 80  V.M.: Jan DE SMET fs. Martens, oom  
  Gronden van erfven comende van de sijde van de overledene 
 Dheelft van een behuyst hofstedeken ende lochtijnck daer achter met dheelft van de drij deelen 
 van achte van den woonhuyse schueren boomen ende ander catheylen daerop staende gheleghen 
 in Landeghem ande plaetse danof dander heelft toecomt an der weesen groot moeder alsmede 
 de resterende vijf deelen van achte, groot int gheheele 200 roen . . .  26ste 7bre 1713 
  Compareerde in persoone Marten VAN MALDEGHEM fs. Joos woonachtich in Hansbeke den 
 welcken hem verclaerde te stellen seker ende borghe . . .  3de oct. 1713 
 
 SVG Pieter MORTIER fs. Lievens, overl. Vosselaere op den 25ste maerte 1712 
  He.: Joosijne VAN REYBROECK fa. Pieters  
 K.: Philip MORTIER oudt bedt dan een jaer  
 V.P.: Pieter DE SCHUYTER als camerdeelvoocht 
 Heeft 64 schapen, 4 peerden, 6 coyen, 1 verse, 2 renders, 2 calvers, 2 vette swijnen ende  
 11 maegher swijnen,  . . .  . . .    24ste oct. 1713 
 
 Liquidatie tusschen Jan, Jacobus, Symoen ende Catharina Therese SNAUWAERT, 
405 Gillis HOSTE ghetraut met Marie SNAUWAERT, Jan WULTEPUT ghetraut met 
 90 Joosijntjen SNAUWAERT ende Joannes DE WAEGHENAERE ghetraut met Joanna 
  SNAUWAERT alle filii Gillis verweckt bij Janneken CAKAERT beneffens hemlieden 
 uytlandschen broeder ende swaegher Louys SNAUWAERT . . .  24ste 8bre 1713 
 
SVG  Joos VAN DE VEIRRE fs. Jooris, overl. Hansbeke op den 7de juny 1713 
 He.: Janneken PUTTE  
405  K.: Marie ende Lieveijne VAN DE VEIRRE beyde noch minderjaerigh 
 82 V.P.: Pieter VAN DE VEIRRE, oom  
  Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
   Dhelft van een behuysde hofstede in Hansbeke noort de hammestraete groot 123 roen ende 
  een bulcxken lants ghenaemt het streepken gheleghen als vooren groot 124 roeden 
  Een partije lants in Lovendeghem ghenaemt den hooghen hoeck in den wijck van loo gemeene 
  met Pieter VAN DE VEIRRE ende dhoirs Jan DE BRABANTER over dit deel 67 roeden 
 Sijn seker ende borghe bedeghen voor al het ghone voorschreven  Jan PUTTE fs. Joos ende 
  Pieter VAN DE VEIRRE fs. Jooris . . .  . . .  31ste oct. 1713 
 
SVG  Jan SERWEYTENS fs. Gillis, overl. Nevele op den wijck van oossche op den 9de juny 1713 
  wdwnr in (1ste x) van Lievijne SUTTERMAN fa. Geert overl. op den lesten maerte 1706 
405 K.(1ste x): Pietronelle = 18 jr, Janneken = 16 jr,  Frans = 15 jr, Gillis = 9 jr ende Marie = 8 jr.  
 93 V.P.: Francois LAMPAERT in huwelijck met Francoise SERWEYTENS fa. Gillis 
  V.M.: Gillis SUTTERMAN fs. Geert oom  
  He.: Cathelijne WALLAERT fa. Olivier  
 Gronden van erfven commende van soverledenen sijde ende bijdien sijde haudende goet  
 belast met shauderigghens bladt van bijleve naer costume  
 De hauderighe ende voochden hebben gheradich ghevonden om grootte lecture t'eviteren 
 alhier de hofsteden ende landen particulier niet in te bringhen alsoo die bij den SVG van 
 sijn huysvrauwe sijn overgegeven op den 27ste april 1706 
  Den overledenen heeft vercocht gedurende sijn leven de partije bosch in Lootenhulle  
 gheleghen in den malsem groot 200 roen aen Joos HANSSENS 
  Dese weesen competeert het 8ste deel deurgaende in een onbehuysde hofstede groot ende 
 ontrent de seven ghemeten landts gheleghen in de vierboomstraete in Nevele recht over de  
 hofstede van Pieter MARTENS hun competerende vuytte hoofde ende als hoirs van de  
 weese Pieter SLOCK welcke hofstede belast is met een losrente van 3 p. gr. tsiaers den  
 pennijnck 16e  . . . Wettelijcke venditie ghehauden den 31ste july 1713 . . . 14de nov. 1713 



 184 

     Vervolg bundel nr 441 Staten van goed  (1713) 
SVG  Pieternelle SERWEYTENS fa. Jans, overl. Nevele op den 23ste aug. 1713 
  Hr.: Frans JOORIS fs. Jan 
405  K.: Joannes JOORIS = 5 jr.  
 85 V.P.: Jan JOORIS shauders broeder ende V.M.: Norbertus SERWEYTENS tot Severen  
  Gronden van erfven competerende dit sterfhuys  
  Het 3de deel beneffens sijne medehoors in een behuysde hofstede in Nevele op den blasius 
 dries groot over dit deel 30 roeden 
 Een ghelijck 3de deel in een huys stede ende erfve groot int gheheele 30 roeden gheleghen in 
  Nevele ten voorhoofde noort aen de Ste Jansstraete  . . . . . . 
  Het derde deel van het capitael van een besette rente van 20 sch. gr. tsiaers den penninck 
  16e sprekende tot laste van Gillis VAN DE MORTELE ende nu tot laste van Joos VAN DE 
  MORTELE sijnen sone ende beset op gront in den blasius dries commende bij coope van 
 Joosijntjen VAN QUICKENBORNE wdwe van den voorseyden Jan JOORIS met het last 
  van een rente van 3 p. gr. tsiaers   . . .  . . . 20ste nov. 1713 
 
SVG  Marie DE VREESE fa. Jans overl. Ste Martens Lathem op den 25ste meye 1713 
  Hr.: Jan DE KRIMMER fs. Pieters  
405   K.: Joannes DE KRIMMER = 23 jr. 
 87 V.M.: Jan DE COSTERE in huwelijck met Lievijna DE VREESE suster van de overledene 
  Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert 
  Een partije landts ghenaemt den hovaerts nest groot 460 roeden gheleghen in Lathem  
 Een partije meirsch ghenaemt de strijmeirsch groot 1050 roen Ghendtsche maete met een  
 cleen bulcxken landt daermede gaende gheleghen in Lathem ende ghecommen bij naerhede 
 vuytten hoofde van Joanna DE KRIMMER suster van den hauder . . .  14de nov. 1713 
  Compareerde in persoone Marcus WIEME fs. Marten woonachtich in Ste Martens Lathem 
  welcken hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over den inhauden van den SVG 
 ghepasseert bij Jan DE CRIMMERE . . . . . . . . . . . . 19de dec. 1713 
 
  Bundel nr 442 Staten van goed  (1714) 
  SVG  Joosijntjen VAN DEN BOSSCHE fa. Christiaen  
  overl. Nevele op den wijck van de bosstraete int peperstraetjen . . . (niet gegeven) 
  Hr.: Pieter DE VUSSERE fs. Cornelis  
  K.: Gillis, Francois, Geert, Lievijne, Marie ende Adriaene DE VUSSER   
 V.M.: Frans VAN MALDEGHEM caus uxoris oom  
    Gronden van erfven tsamen in huwelijck gheconquesteert 
  Een behuyst hofstedeken gheleghen in Nevele in peperstraetjen groot in erfven 100 roen 
  abouterende noort ende oost het voornoemde straetjen  suyt de weese van Tanneken  
 DE VREESE ende west dhoirs van Pieter VAN LAECKE     
  Daer den commer de baete comt te excederen soo versoeckt den hauder ghexecuteert te 
 wesen van staet te moeten passeren in volle forme maer met dese inde greffie te steken  
 aende liasse van de staeten te moghen ghestaen  
 
  Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft Joos TANT als staenden voocht 
 ghecreert over de weesen Joseph, Carel, Appolonia, Marie, Joanne ende Therese TANT 
  alle noch minderjaerigh ende bij wijlent Adriaen TANT fs. Joos ende sijne huysvrauwe  
 Francoise VAN VEERDEGHEM fa. Frans S.M.  ende dat van alsulcke handelijnghe ende 
 administratie als hij ghehadt ende ghenomen heeft tsedert den 28ste juny 1712 tot ende met 
 daete deser presenterende den selven an ulieden heere Amman Burghemeester . . .   
 Maeckt den doender ontfanck van de somme van 146 p. gr. 4 sch. 9 gr. 6 dnrs over soo  
 veele den selven te cort is gebleven van den SVG overghegheven voor ulieden heeren op  
 den 28ste juny 1712 van de voornoemde minderjaerighe weesen  . . .   . . . 
 Wort in ontfanck ghebracht de somme van 50 p. gr. courant ghelt soo veele den rendant 
  sweesen proffijte heeft aengheleyt jeghens den 20ste pennijnck aen Jan DE BAETS 
 herbergier in de spoele tot Meyghem ende beset op de selve sijne herberghe met de 
 gronden van erfven ende catheylen daerop staende . . . . . .      den 20ste 9bre. 1714 
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SVG  Janneken DHONT fa. Adriaen overl. Vinckt 14de maerte 1713 
  Hr.: Jacques DIERICK ketelaerswinckel  
405 K.: Theodorus, Marie, Joseph ende Lievijne DIERICX  
 96 V.M.: Joos DHONT, broeder van de overledene     
  Gronden van erfven tsamen gheconquesteert staende hun huwelijck 
 Een behuyst hofstedeken gheleghen in Vinckt groot ontrent 25 roen ende een partije lant 
  groot ontrent 300 roen met noch een partije landt groot 700 roen  . . . 19de dec. 1713 
   
SVG  Frans DIERLAY overl. Vinckt in de maent maerte 1713 
 He.: Marie PIJPAERT fa. Lievens alsnu ghetrauwt met Pieter LARUE 
405  K.: Joanna = 5 jr ende Joannes Baptiste DIERLAY = 2 jr.  
 98  V.P.: Silvester VAN POUCKE in huwelijck met Adriaeneken DIERLAY cosijn   
          16de jan. 1714 
 
SVG  Jan POELMAN fs. Christoffel, overl. Landeghem wijck westhoeck den 22ste july 1713 
 wdwnr van Janneken VAN DER VENNET fa. Joos (SVG den 27ste maerte 1708) 
405  Hoirs:  Lieven COPPENS in huwelijck met Pieternelle POELMAN, Lieven MEGANCK in 
133v             huwelijck met Marie POELMAN, Lieven DE BEUNIS ghetrauwt met Joosijntken 
             POELMAN, Herman VAN DER VENNET thuwelijck met Elisabeth POELMAN 
             Christiaen VAN DER VENNET ghetrauwt met  Marie Therese POELMAN, alsmede 
   Francoise, Joanna ende Marie Magdalena POELMAN alle drije noch minderjaerigh 
 V.P.: Carel VERGULT causa uxoris in de plaetse van Christoffel POELMAN ter causen van 
          sijn non ghehoor   
 V.M.: Pieter VAN DER VENNET fs. Joos  
 Gronden van erfven commende van de overleden moeder 
  Een partije landt in Landeghem ghenaemt den blockacker groot 1044 roeden  suyt oost dheer 
 ende Mre. Judocus DE SMET suyt west een straetien noort west de wdwe ende hoirs Jooris 
 SIERENS ende een partije lants gheleghen als vooren ghenaempt den saenenbulck suyt west 
 dese hoirije noort ende west dhoirs Guilliaeme LAMME groot 640 roeden . . . 
  Dhelft van een hofstede wannof den wederhelft is gheconquesteert staende het huwelijck 
 met sijn huysvrauwe suyt west dhoors Guillaeme LAMME . . . . . . . . . . . . 
 Een partije landt gheleghen op hollicot cautere ghecomen bij manghelijnghe van Lieven  
 ARENS jeghens een partije landt de gonne dese overledene was competerende gheleghen in 
 de prochie van Meerentre groot alhier 400 roen . . . . . .enz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
 Gronden van erfven commende van den overledenen 
 Dhelft van de voorschreven behuysde hofstede gheleghen in Landeghem . . . 
 Een partije landt gheleghen bij de wilde meulen in Meirentre groot 500 roen . . . 
 Een partije landt ghenaemt het corte mesthaut west de straete groot 225 roen 
 Een partije landt gheleghen op den westhoeck cauter suyt groot 440 roen 
 Een partije landt gheleghen als vooren ghenaemt den drijhoeck noort den heer VAN DER 
 BEKEN oost den heirwegh groot 262 roen. . . 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. . . 23ste jan. 1714 
  Stelde hem seker ende borghe Herman VAN DER VENNET fs. Pieter onder belofte ende 
 tverbant als naer rechte   . . .     13de nov. 1714 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Dhr. Pieter Frans 
 AMERLINCK Ampman van Nevele van den ontfanck bij hem ghenomen van de wettelijcke 
  venditie ghehauden op de prochie van Landeghem op den 31ste july ende 1ste ougste ende 
 naervolghende daeghen van de meubelen goederen huyscatheylen bestiaelen vruchten ende 
  andere effecten ten sterfhuyse van Jan POELMAN . . . . . . . . .den 23ste jan. 1714 
  
SVG  Adrianeken BEAGHELE fa. Jans, overl. Vynckt op den 24ste 9bre. 1713 
 Hr.: Joannes DE TROOSTER fs. Cornelis fs. Cornelis  
405 K.: Joannes Baptiste DE TROOSTER = 4 maenden 
100v  V.M.: Jacobus BEAGHELE fs. Jans   
 Er sijn gheene gronden van erfven achterghelaeten  den 13de febr. 1714 
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SVG  Jan COPPENS fs. Lievens, overl. Landeghem in den heirenthouck op den 4de meye 1711 
  wdwnr in (1ste x) van Susanna VAN RENTERGHEM (SVG 14de dec. 1706) 
405 K.(1ste x): Joosijntien ende Mariken COPPENS  
103 He.(2de x): Janneken VAN VYNCKT fa. Gillis  
  K.(2de x): Petronelle = 4 jr ende Pieter COPPENS = 3 maenden 
 V.P.: Pieter COPPENS fs. Lievens voornoemt, oom 
 Gronden van erfven  komende van s'overleden sijde gedevolveert op sijne kinderen 
 Een partije landts gheleghen in Landeghem genaemt den huldriesch oost dhoors Laureyns 
 DE WITTE zuyt de straete west Pieter COPPENS noort de zijpgracht groot 870 roen  
  Een partije landts gheleghen als vooren genaemt den hooghen hacker noort oost dhoors  
 Guille GOETHALS suyt west Pieter COPPENS groot 753 roen  
 Een partije meersch gheleghen als vooren in de tusschen meersch suyt west Sebastiaen  
  LAMME groot 100 roeden commende vuyt den hoofde ende vercavelijnghe als vooren 
  De voorschreven partijen benevens eenighe andere competerende den voornoemden Pieter 
  COPPENS fs. Lievens sijn belast in proffijtte van de kercke der prochie van Nevele met  
 een losrente van 3 p. gr. tjaers den pennijnck 16 waervan d'een helft bij de sterfhuys ende 
 de wederhelft bij den voornoemden Pieter COPPENS moet gedooght worden. 
 Den overledenen heeft op den 3de dec. 1709 bij vuytgrootijnghe ghecedeert aen Pieter 
 COPPENS het 4de deurgaende van een hofstede in Landeghem . . . 20ste febr. 1714 
 
SVG  Marie LIJBAERT fa. Jans, overl. Astene op den 5de febr. 1714 
  Hr.: Joannes VERMEIRSCH fs. Jacobus  
405 K.: Jacobus VERMEIRSCH = 2 jr. en 5 maenden  
107  V.M.: Jan LIJBAERT grootvader 
 De weese comt goet tot de somme van 68 p. 6 sch. 9 gr. 9 dnrs 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen  Jacques VAN DER WOESTIJNE fs. Jacques  
  woonachtich tot Peteghem buyten alhier present . . .   20ste maerte 1714 
 
SVG  Tanneken DHAENENS fa. Joos overl. Ste Martens Leerne . . . (niet gegeven) 
 Hr.: Pieter VAN DE STEENE fs. Lievens 
405 K.: Pieter VAN DE STEENE sijn selfs man beth dan 25 jr. midtsgaders Pieter VAN DAMME 
110v        als vader ende voocht over Judocus ende Pietronelle VAN DAMME, alsoock Carel DE 
       VREESE in huwelijck met Janneken VAN DAMME al filii Pieters voornoemt ende in 
       huwelijck gheprocreert bij Lievijne VAN DE STEENE fa. Pieter voorseyt  
  Gronden van erfven commende van shauders sijde 
 Een behuyst ende beschuert hofstedeken met alle fruyt ende andere boomen daerop staende 
 gheleghen in Ste Martens Leerne groot in erfven 180 roen abouterende oost de straete suyt Sr.  
 Joannes YDE fs. Jans noort ende west Jan CORNELIS, de hofstede belast met een losrente 
 van 2 p. gr. tjaers den pennynck 16 in proffijte van den heer Canonick DHAMERE boven 
 3 sch. 7 gr. tjaers aen Joos TANT die hij seght onlosselijck te wesen . . . 9de april 1714 
 
SVG  Marie VAN GREMBERGHE fa. Philips  
  overl. Dronghen in den noorthautschen teerlynck ten jaere 1707 
405 Hr.: Pieter VAN DER MEIRSCH fs. Jacobus  
113v K.: Marten ende Frans VAN DER MEIRSCH  
  V.M.: Pieter VERVUST . . .  . . .  . . .  
 Ten desen sterfhuyse sijn gheene gronden van erfven   9de april 1714 
  Stelde hem seker ende borghe Jan DE SCHUYTER   4de maerte 1718 
  
SVG  Marie VERCRUYSEN fa. Geert overl. Ste Martens Leerne in de maent jan. 1714 
 Hr.: Pieter VAN DER MEIRSCH fs. Jacobus 
405 K.: Joannes, Lievijne ende Jacquemijntjen VAN DER MEIRSCH  
115v  V.M.: Jacobus VAN DER CRUYSEN fs. Geert voornoemt . . .  9de april 1714 
 Ten desen sterfhuyse sijn gheene gronden van erfven nochte besette renten 
 Stelde hem seker ende borghe Jan DE SCHUYTER   8ste maerte 1718 
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SVG  Christiaen VAN HAUTTE fs. Anthone, overl. Nevele in de langhe munte den 9de jan. 1714 
  wdwnr in (1ste x) van Pieternelle GHIJS fa. Pieters 
405 K.(1ste x): Joannes VAN HAUTTE = 23 jr ende  
118  V.M.: Jan GHIJS fs. Pieters oom      
 He.(2de x): Janneken COPPENS fa. Louys  
  K.(2de x): Lowiese = 16 jr, Anthone = 11 jr, Catherine Francoise = 8 jr Pieter = 7 jr, Marie 
      Francoise = 4 jr ende Jacobus Frans = 1 jr 
   V.P.: Carel VAN OOST fs. Jacques in huwelijck ghewonnen met Pieternelle VAN HAUTTE 
          fa. Anthone soverledens suster, rechtsweir  
  Gronden van erfven deelsaem tusschen de hauderigghe ende hoirs half ende half 
 De twee deelen van drije van een huys ende erfve ghestaen in de langhe munte dannof het 
 resterende derde competeert aen Joannes VAN HAUTTE weese van den 1ste bedde groot in 
  erfven 23 roeden bij de hauderigghe bewoont   . . .  16de april 1714 
   Stelde hem seker ende borghe Joos STEPPE fs. Jans woonachtich in Nevele  
 
SVG  Roelandt DE VOS, overl. Vynckt . . . ? ? ? . . . 
 He.: Livijne GALLE  
405 K.: Guille, Lieven, Joannes, Marie ende Lievijne DE VOS   
121v  V.P.: Jan DE VOS oom  . . .  . . .   
 Er sijn gheen gronden van erfven ten sterfhuyse bevonden  . . . den 24ste april 1714 
  
 SVG  Jacquemijntien BLOMME fa. Pieters overl. Ste Martens Leerne den 19de maerte 1714 
 Hr.: Lieven VERBAERE fs. Lievens 
405 K.: Lieven = 22 jr ende Adriaeneken VERBAERE = 17 jr 
123  V.M.: Joos HUYGHEVELT fs. Pauwels 
 Gronden van erfven binnen hemlieden houwelijck gheconquesteert 
  Een behuysde hofstede gheleghen in  Ste Martens Leerne jeghenwordich bewoont bij desen 
  hauder aboeterende oost de straete groot 243 roeden 
  Een partije landt genaemt het leen aboeterende noort de moerstraete oost ende suyt Jooris  
  VAN SPEYBROECK groot 300 roeden   
  Een partijken landt gheleghen neffens den platen gracht oost de damstraete groot 200 roen 
 Een partijken landt aboeterende oost Jacques NIEUWESTADT suyt ende west mijn heer 
  MESMACKER noort den platengracht groot 100 roeden  
 Een partijken aboeterende oost Jacobus BEGIJN suyt de wdwe Jan VAN DE STEENE  
 west het muele straetjen noort den heere Baron van Nevele groot 175 roeden 
  Een partijken landt oost het muelestraetjen suyt mijn heer VAN DER CAMER west ende  
  noort Jan VAN QUATHEM groot 200 roeden . . . . . .  29ste meye 1714 
 
SVG  Marie Francoise VAN DAMME, fa. . . ? . . ende Philipine DE VELAERE 
 overl. Vynct den 3de meye 1714 
405 Hr.: Cornelis DHONT fs. Olivier, kleermaker 
125 K.: Philippine = 4 jr ende Marie Joepha DHONT = 4 maenden 
  V.M.: Jacobus VAN DAMME autsten broeder van de overledene 
 Gronden van erfven staende dit huwelijck gheconquesteert 
  Een behuysde hofstede met de huysijnghen boomen ende haeghen daerop staende in 
 Vynct gheleghen sijnde alsnu eene smesse op den westcant van de plaetse abouterende 
  oost Gillis PENNINCK west Louys DE VOS suyt de straete noort het meulestraetien 
 in pachte ghebruyckt bij Jean DE BROUCQUOY groot ontrent 200 roen 
 Een partijken lants gheleghen bij den meulen ten titel van cheynse ghebruyckt bij Jacques 
  DE GRAVE suyt de straete noort dhoors van den advocaet BUNST en N. KESTELOOT 
 ende oost den meulenwal groot 330 roeden  . . .   3de july 1714 
  Op den 24ste july 1714 compareerde in persoone Joos DHONT fs. Adriaen woonachtich 
 tot Vynckt den welcken hem verclaerde te stellen seker ende borghe over den inhauden  
 van desen staet van goet onder belofte ende op het verbandt als naer rechte . . . 
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SVG  Anthone VAN HOECKE fs. Anthone, overl. Vosselaere op den 10de april 1714 
 He.: Janneken VERDONCKT fa. Jans alsnu ghetrauwt met Pieter HANSSENS fs. Joos 
405 K.: Joannes = 15 jr, Joosijntien = 12 jr, Guille = 10 jr ende Pieter VAN HOECKE = 7 jr   
128v V.P.: Jan STOMMELYNCK ghetrauwt met Petronelle VAN HOECKE fa. Anthone 
   Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Dhelft van een partije landt ghenaemt den cleenen haeselaere gheleghen in Meyghem 
 abouterende aen dit deel oost Joos SANTENS ter causen sijnder huysvrauwe suyt Lieven 
 DHAENENS west Joe VAN DER LINDEN ende Pieter COEN groot dit deel 316 roen 
  Noch 166 roen lant sijnde den noortwest hoeck van de partije ghenaemt dheebulcken 
 paelende hieranne suyt Joos SANTENS met een ghelijck deel groot 116 roen 
  Een partije landts gheleghen in Vosselaere groot 150 roen . . . 
 Een behuyst hofstedeken in Landeghem groot in erfven 250 roeden abouterende daeranne 
 suyt west Joe de wdwe van den advocaet SPEECKAERT noort oost de renterghemsche  
  straete ende suyt de wdwe Joos STEYAERT . . .  . . .  
 In Vosselaere eene behuysde hofstede daer den overledenen ghestorven is met twee partijen 
 van lande daermede gaende  . . .  . . .  
  Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert 
 Een partije landts in Vosselaere ghenaemt den peirdenbulck groot 659 roeden abouterende 
  oost de hautstraete suyt Jan VAN DE HOSTIJNE met consorten 
  Dhelft van drij ghemeten 141 roen landt gheleghen in Vosselaere dannof dander helft  
 competeert Joe Catharine DE WULF  . . .  . . .  . . . 
  Gronden van erfven commende van shauderigghens sijde  
 Een partije landts gheleghen in Ste Martens Lathem groot 400 roen 
 In de prochie van Ste Denijs een partije bosch . . . . . . . . .  31ste july 1714 
  Compareerde op den 4de 7bre 1714 in persoone Joos HANSSENS fs. Anthone  woonachtich 
 in Nevele den welcken hem stelde als seker ende borghe over den inhauden van den staet 
 
SVG  Francois VAN DER PLAETSEN fs. Pieters, overl. Landeghem op den 8ste april 1714 
  wdwnr.: Joosijne VAN DER DONCKT fa. Jans (SVG 14de dec. 1706) 
405 K.: Pieter, Joannes ende Lieven VAN DER PLAETSEN bij aude hun selfs, Janneken bij aude 
142        haer selfs, Anna Marie getrauwt met Jacobus HAERENS (ARENTS), Geeraert = 22 jr,  
        Carel = 17 jr ende Pieternelle VAN DER PLAETSEN = 15 jr  
  V.P.: Pieter VAN DER PLAETSEN ende V.M.: Lieven VAN DER DONCKT 
  Gronden van erfven ten desen sterfhuyse bevonden 
 Eene behuysde hofstede in Landeghem ande plaetse noort de straete groot met een partijken  
 landt daer annex 156 roeden  . . .  . . .  . . . 
  Een behuyst hofstedeken in Nevele op de wijck van veldeken in pachte ghebruyckt bij  
  Geeraert MORTHIER groot met een partijken landt 500 roen . . .  2de oct. 1714 
 
SVG  Gheert LOONTIENS fs. Gheert,  
 overl. Nevele op den wijck van veldekens den 3de nov. 1714 
405 wdwnr in (1ste x) met Joosijntien SCHEPENS fa. Lievens (SVG 20ste nov. 1696) 
147v K.(1ste x): Jacobus ende Geeraert LOONTIENS bij huwelijcken staete hun selfs ende  
                  Lievijne LOONTIENS in huwelijck met Pieter VERBAUWEN  
  He.(2de x): Tanneken VAN DHAELLE fa. Gillis  
 K.(2de x): Joannes LOONTIENS  
 V.P.: Frans VAN DHAELLE fs. Gillis  
 Gronden van erfven commende van de sijde van  Joosijntien SCHEPENS inghevolghe den 
 inventaris thaeren sterfhuyse ghemaeckt den 20ste 9bre 1696  
  Dhelft van een partije lants ghenaemt het ackerken gheleghen in Nevele danof dander helft  
  bij den overledenen is gheconquesteert met Joosijntien SCHEPENS bij vuytgrootijnghe 
  jeghens Jan SCHEPENS, oost dhoirs Francois CALLANT suyt mijnheere BOUVE west 
 dhoirs Gillis BOOM ende noort dhoirs Lieven DE WEIRT groot over dhelft 128 roen 
 Gronden van erfven tsamen gheconquesteert 
 Dhelft van een partije lants ghenaempt het ackerken groot 128 roen. . .   4de dec. 1714 
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SVG  Joosijntjen VAN DE MOORTELE overl. Poesele den 24ste april 1713 
  wdwe van Jan STOMMELIJNCK d'aude die mits de meerderjaericheyt van haere kinderen 
 ten sterfhuyse van haeren overledenen man gheenen SVG en heeft moeten maecken 
 K.: Jan bij aude hem selfs, Jan VAN PARIJS in huwelijck met Marie STOMMELIJNCK 
             fa. Joos ende Marie STOMMELIJNCK sijne noch minderjaerighe suster, mitsgaders 
        Jan VERPLAETSEN, Pieter VERPLAETSEN, Guillaeme VERPLAETSEN, Marijn 
        VERPLAETSEN, mitsgaders Lieven VAN DOORNE ghetrauwt met Lievijne  
        VERPLAETSEN alle fa. Pieters gheprocreert bij Joosijntjen STOMMELIJNCK fa. Jans 
        voornoemt ende Joannes BOGAERT, Frans BOGAERTende Lieven BOGAERT alle 
       fii Jacques gheprocreert bij Janneken STOMMELIJNCK fa. Jans  
 V.M.: Jan STOMMELIJNCK voornoemt als audtsten mannelijcken hoir. 
 V.P.: Niclaeys STOMMELIJNCK fs. Joos voorseyt van sijne minderjaerighe suster ende  
 V.M.: Jan DE CLERCQ tot Poucques over Marie STOMMELIJNCK voorseyt. 
 Gronden van erfven desen sterfhuyse competerende 
  Een behuysde hofstede daer d'overledene ghestorven is groot ontrent 300 roeden oost Jan 
 STOMMELIJNCK suyt de straete west Lieven VAN DOORNE noort desen sterfhuyse 
  Een partije landt ghenaemt het meulestuck groot een ghemet paelende oost den advocaet 
 VAN DER CRUYSEN suyt t'voorgaende, west Jan STOMMELIJNCK noort Jacques 
 Andries DE MULDER dus alhier 300 roeden ende een partije landt ghenaemt den cauter 
 paelende oost ende suyt heer ende meester Petrus Zeverinus VAN ALSTEYN pbre west 
 Lieven VAN DOORNE ende noort de straete groot 600 roeden   . . . 19de dec. 1714 
   
SVG  Marie BELSENS fa. Jacques,   
  overl. Nevele op den wijck van de vierboomen op den 3de febr. 1714 
405 Hr.: Lieven TUYTSCHAEVER fs. Pieters  
153 K.: Servaes = 8 jr, Marie = 11 jr, Joanna = 9 jr Pieter = 6 jr ende Pietronelle = 4 jr. 
 V.M.: Servaes BELSENS, oom  
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert 
 Het 3de deel van een behuysde hofstede in Nevele in de vierboomstraete met een stuck landt 
  daerneffens abouterende daeranne oost de biebuyckstraete suyt Lieven VAN DOORNE  
 causa uxoris west de vierboomstraete ende noort Gillis VAN DER VENNET dannof de 
 resterende deelen sijn shauders sijde haudende goederen groot int gheheele een bunder 
 Een ghelijck deel in een partije lands gheleghen als vooren wannof dander deelen sijn shauders 
 sijde haudende goederen int gheheele 400 roen ghenaemt den putbulck . . . . . .  
  Dhelft ende het sesde ende het derde van dander helft van een bosch wannof de wederhelft 
  immers dander deelen, sijn sijde haudende goet als vooren groot int gheheele 442 roeden  
 gheleghen in Nevele  . . .  . . .    8ste jan. 1715 
 
 SVG  Joosijntgen VERDONCT fa. Lievens, overl. Nevele op den 21ste sept. 1703 
 Hr.: Lieven VAN RENTERGHEM fs. Servaes 
  K.: Joannes, Lieven ende Pietronelle VAN RENTERGHEM alle drije noch minderjaerich 
  V.M.: Lieven VERDONCT fs. Lievens  
 Gronden van erfven den hauder toecommende bij successie van sijnen vader  
  Het vierde deel deurgaende van een behuysde hofstede gheleghen in Nevele in de meulestraete 
  abouterende suyt Joos VAN GANSBEKE west tleen van Lieven LOONTGENS ende tgonne 
 van dhoirs Gillis VERDONCKT noort Lieven VERDONCK fs. Jan groot int gheheele  
 182 roen danof dander drij deelen competeert an shauders moeder ende broeder comt over 
 tvoorseyde vierde 45 ½ roen  . . . . . . . . . . . .  (geen datum) 
  
 SVG  Joos HUYS fs. Joos, overl. Severen . . . ? ? ? . . . 
 He.: Petronelle DHARTE fa. Martens  
  K.: Marten HUYS = 4 jr. 
 V.P.: Joos HUYS soverleden vader 
 Een woonhuys bij den overledenen betimmert op landen ende prochie gheabandoneert dannof  
 den pacht comt texpireren kerssavont 1711     2de dec. 1710 
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SVG  Jan MESTDACH fs. Gillis, overl. op den 15de aug. 1710 
 He.: Margriete HUYS fa. Lieven 
 K.: Lieven MESTDACH = 1 jr. eenich kindt  
 V.P.: Pieter MESTDACH fs. Gillis   . . .  . . .  25ste nov. 1710 
 
SVG  Pieter VERMEEREN fs. Adriaens overl. Meyghem op den 22ste meye 1712 
 He.: Susanne DE CLERCK fa. Geert  
 K.: Lievijne = 7 jr, Geert = 5 ½ jr ende Janneken VERMEEREN = 4 jr 
 V.P.: Adriaen VERMEEREN vader van den overledenen  . . .  24ste july 1714 
 
  Bundel nr 443 Staten van goed  (1715)  
SVG  Willemijntjen GOORMAN, overl. Ste Martens Leerne op den 20ste jan. 1707 
 Hr.: Pieter DE SCHRIJVER fs. Jan 
 K.: Pieter DE SCHRIJVER sijn selfs ende de weesen van Jan DE SCHRIJVER gheprocreert 
       bij wijlent  . . .  . . . (niet gegeven) met naeme Petronelle DE SCHRIJVER = 11 jr,  
       Joannes =  9 jr ende Gillis DE SCHRIJVER = 3 jr  
  V.M.: Pieter BOGAERT in huwelijck met de wdwe Jan DE SCHRIJVER  
   Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne noort de moerstraete oost de weesen van Pieter 
 MAENHAUDT groot in erfve 500 roeden waervan de overledene heeft vercocht van haere 
  gronden aen David GOORMAN haeren broeder . . . . . .  
  De helft van een partije landt in Ste Jans Leerne waervan dander helft competeert de weesen 
 van Carel GOORMAN . . .  . . .  . . .  17de april 1708 
 
SVG  Joannes DE COSTERE fs. Cornelis, overl. Ste Martens Lathem op den 12de sept. 1714 
 He.: Lievijne DE VREESE fa. Jans  
405 K.: Allegonde Isabelle DE COSTERE = 14 jr.  
156  V.P.: Jacques DE COSTERE broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven gheconquesteert  binnen huwelijck 
 Een hofstede schuere ende stallijnghen daer den overledenen vuyt ghestorven is, waervan deen 
 helft bij successie de hauderigghe toecomt ende dander helft an haere overleden suster Marie 
 DE VREESE overleden huysvrauwe van Jan DE KRIMMERE groot met het landt tot twee  
 ghemeten  ten deele in pachte ghegheven ende ghebruyckt bij Judocus CLAUWAERT 
 Op welcke partije van lande is staende noch een huyseken op den westcant bewont ende in 
 pachte ghebruyckt bij Pieter STEVENS oost hieranne ghelant aen de hofstede ende landt in 
 tgheheel Pieter VAN DAMME suyt d'huerijnghe van den heere Baron van Nevele ende twee 
 partijkens landt met twee cleene bosselkens groot een bunder  . . . 8ste jan. 1715 
 Stelde hem seker ende borghe Lieven VERBAERE  . . .  8ste maerte 1718 
 
SVG  Philip DE GRUYTERE fs. Joos overl. Meyghem op den 19de juny 1714 
 He.: Tanneken VERHELST fa. Guille  
405 K.: Joos DE GRUYTERE bij huwelijcke staete sijn selfs, Christina = 22 jr, Joosijntien = 18 jr 
159v        Frans = 14 jr, Lievijne = 11 jr, Brigitte = 8 jr ende Pieter DE GRUYTERE = 6 jr 
  V.P.: Pieter DE GRUYTERE broeder van den overledenen  
  Er sijn gheen gronden van erfven ten desen sterfhuyse . . .  . . . 
 Zijn seker ende borghe bedeghen de voorschreven Pieter DE GRUYTERE ende Joos DE 
 GRUYTERE haeren sone . . .  . . .   den 22ste jan. 1715 
 
SVG  Tanneken VAN DER VENNET fs. Pieters, overl. Landeghem den 9de ougste 1714 
 Hr.: Joos DE POORTERE fs. Guille  
405 K.: Joanna ende Tanneken DE POORTERE beede minderjaerigh 
172 V.M.: Gillis COPPENS tot Leerne 
 Een huyseken ende schuerken staende op cheynsgrondt daer deselve is woonende  
  competerende Sr. Caerel STANDAERT in Ghendt . . .  15de jan. 1715 
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SVG  Maurits VAN DAELE fs. Jan, overl. Lootenhulle den 26ste febr. 1714 
 He.: Marie VAN HOVENACKER fa. Pieters 
405 K.: Joannes ende Marie VAN DAELE noch minderjaerighe kinderen 
164v V.P.: Lieven VAN DAELE broeder van den overledenen   
 Ten desen sterfhuyse sijn gheen gronden van erfven . . . den 29ste jan. 1715 
 
 Augmentatie van SVG omme Pieter DE CUYPER fs. Heindrick verweckt bij Joosijntjen 
405 SCHELSTRAETE fa. Geert = 12 jr op hem verstorven met den overlijden van Pieter 
162 DE CUYPER fs. Heindrick haeren grootvader paterneel overleden in Hansbeke op den 
 6de sept. 1714 hebbende Pieter DE CUYPER fs. Pieters oom ende deelvoocht paterneel 
 ghecreert over den voornoemden Pieter alsnoch minderjaerighe weese,  . . . . . . 
 Gheeft den overgever te kennen dat wijlent sweesen vader noch ten 3de huwelijck heeft 
 verweckt een kindt met naeme Joannes DE CUYPER tgonne alsoo oock noch gherecht is  
 ten sterfhuyse van hemlieden grootvader ende bijdien dat alhier maer en sullen ghebracht 
 worden dheelft van de baete hemlieden tsamen competerende ten sterfhuyse van hemlieden 
 grootvader Pieter DE CUYPER daude 
 Gronden van erfven belast met blat van bijleve van Tanneken DOBBELAERE wdwe van 
 den voornoemden Pieter DE CUYPER 
 Dhelft van een deel van een partije landts in Hansbeke ghenaemt den Jansmans wesende het 
 oosteynde groot int gheheele 424 roeden abouterende west ende noort d'ermijten oost de  
 wdwe Lieven NEYT suyt Joe wdwe BALLAS ende oock west het resterende deel van dese  
 partije compt alhier over dit deel 212 roeden . . . . . . den 5de febr. 1715 
 
SVG  Joanna SNAUWAERT fa. Gillis, overl. Deynse op den wijck reckelijnghe den 30ste dec. 1714 
405 Hr.: Joannes DE WAEGHENAERE fs. Pieters 
167 K.: Joanna DE WAEGHENAERE = 9 a 10 maenden  
 V.M.: Jan SNAUWAERT fs. Gillis   
  De overledene heeft ghestelt bij testament ter presentie van den pastoor van Deynse aen 
 den hauder het bed met de twee gaude rynghen weerdich tot de somme van 8 p. 6 sch. 8 gr. 
  Een partije landt gheleghen in Nevele commende van de overledene vercocht binnen huwelijck 
 aen Mr. Jan Frans VAN LANDEGHEM     . . . . . .  19de febr. 1715 
 
SVG  Adriaen RIJCKAERT fs. Andries overl. Meyghem op den 15de sept. 1714 
  He.: Marie HOSTE fa. Mauritius  
405 K.: Elisabeth = 12 jr ende Joosijntjen RIJCKAERT = 10 jr. 
169 V.P.: Jacobus BEHAEGHELE fs. Jans  
 Ten desen sterfhuyse sijn er gheene gronden van erfven  . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Frans TIJTGAT tot Vynckt 26ste febr. 1715 
 
SVG  Mauritius DIERICK fs. Geert, overl. Meyghem op den 3de febr. 1715 
 He.: Petronelle MESTDAGH  fa. Andries 
405 Hoirs: Lievijne DIERICK= 20 jr fa. Jeron fs. Geert broeder van den overledenen ende haere 
170v   moeye Lievijne DIERICK suster van den overledenen  
  V.P.: Livinus VAN RENTERGHEM  . . .  . . .  
 Stelt hem seker ende borghe Charles DE VOS tot Meyghem . . .  26ste febr. 1715 
 
SVG  Gillis SLOCK fs. Gillis, overl. Hansbeke den lesten oct. 1714 
 He.: Lievijne EQUET (ICKET) fa. Marten  
405 K.: Jacobus sijn selfs, Joannes, Francies, Catharine ende Marie SLOCK noch minderjaerigh  
173v V.P.: Gillis SLOCK fs. Marten tot Everghem  
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken in Hansbeke suyt het meelvelt west dhoors VAN AERDE noort 
 hammestraete groot 936 roeden ende een stuck lants ghenaemt den hoeck oost Jan BRAET 
 noort Jan VAN VYNCKT ende suyt hammecauterken groot 350 roen  
 Stelde hem seker ende borghe Pieter IKET fs. Marten tot Meerendre 5de maerte 1715 
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SVG  Jacquemijntjen CLAYS fa. Jans, overl. Lootenhulle op den 2de aug. 1711 
 Hr.: Geert CLAYS fs. Jans   
405  K.: Elisabeth CLAYS eenich kint 
176  V.M.: Lieven CLAYS fs. Jans   
 Gronden van erfven commende van soverleden sijde  
 Het sesde paert van een partije landts gheleghen in Lovendeghem groot int gheheele 300 roen 
 ligghende onvercavelt met de voordere hoirs van Jan CLAYS die de partijen int gheheele 
 hebben vercocht aen Jan MARTENS . . . . . . 23ste sept. 1711  en 12de maerte 1715 
 
SVG  Jan TIJTGAT overl. in Vynckt ten jaere 1708 ende (er is van hem geen SVG ghemaakt)  
 Joosijntjen SNAUWAERT sijne huysvrauwe overl. in Denterghem ten jaere 1714  
405 K.: de twee minderjaerighe weesen van Philips HEYNSSENS ende Marie TIJTGAT fa. Jans 
177v        voornoemt die daerin gherecht sijn tot een vierde, Francies ende Joannes TIJTGAT ende 
        Lieven VERDONCKT in huwelijck met Petronelle TIJTGAT den andere drij vierden  
  V.P.: Frans TIJTGAT broeder van den overledenen   
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert. 
 In Vynckt een huys ertvast ende naeghelvast staende ten voorhoofde op de plaetse paelende 
 ten oosten het kerckhof ende ten westen dhofstede van Philips HEYNSSENS (Hessens) groot  
  in erfven 48 roen in pachte ghebruyckt bij Joannes TIJTGAT  . . . 18de maerte 1715 
 
SVG  Pieter DE CLOET fs. Jans overl. Nevele in de brabantstraete . . . 
 He.: Cathelijne VAN MALDEGHEM fa. Lievens  
405 K.: Marie anne = 9 jr, Joosijne = 6 jr, Livijne = 4 jr ende Petronelle DE CLOET = 1 maent 
181 V.P.: Jacobus DE CLOET fs. Marten, rechtsweer van den overledenen  
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert ghedeelich naer costume 
 Een behuysde hofstede met alle de drooghe ende groene catheylen daerop staende gheleghen 
  in Nevele daer den overledenen ghestorfven is teynden de brabant straete groot in erfven 163 
 roeden abouterende noort oost den Leghelaere ofte ghemeente der selver stede suyt oost het  
 ghescheet met Vosselaere suyt Jan CLAUWAERT ende noortwest de brabantstraete  
  Een partije saeylant gheleghen in Vosselaere groot 510 roeden ghenaemt den beck abouterende 
 noort oost de abdije van Dronghen noort west den heirwegh suyt oost den doctor Mr. Judocus 
 VAN LANDEGHEM suyt west Bauduyn DE RIJCKE ende ten leste een partijken landts  
 gheleghen als vooren groot 141 roen abouterende daeranne noort west den advocaet BASILIUS 
  causa uxoris ende commende met den noort westen jeghens sekere partije competerende de 
 voorseyde abdije van Dronghen ghenaemt den driesch, ten suyt westen het landt van Laureyns 
 ende Pieter VAN PARIJS ende noort oost aen het gonne van den aermen van Nevele 
 Sijnde de hofstede ende landen vrij suyver ende onbelast van eenighe losrenten ende blijven 
 de catheylen van huysijnghe ende boomen daerop staende ghemeene tusschen dhauderigghe 
 ende hoirs  
 Stelde hem seker ende borghe Pieter VAN MALDEGHEM fs. Laureyns  29ste april 1715 
 
SVG  Janneken DE LOOSE overl. Landeghem op den lesten oct. 1714 
 Hr.: Pieter GOETHALS fs. Frans ende Janneken DE BAETS 
405 K.: Francoise = 6 jr ende Livijne GOETHALS = 2 jr 
187v V.M.: Geeraert DE LOOSE, broeder van de overledene 
 Gronden van erfven competerende uyt den hoofde van de overledene 
 Het sesde paert van een behuysde hofstede met ghelijck deel in twee partijen landt gheleghen 
 in Landeghem noort Sr. Jan DE SCHEPPERE suyt Jooris DE WITTE west Jan VAN NEVEL 
 als pachter wanof d'ander vijf deelen competeren aen den voorseyden Geeraert DE LOOSE,  
  de kinderen met Pieter VERHEGGHE met consorten groot in erfven int gheheele drij  
 ghemeten ende voor tselve sesde paert 150 roeden  
 Den hauder met sijne suster Janneken GOETHALS ghetrauwt met Carel DE CUYPER 
 competeeren diverssche goederen ende gronden gheleghen in Landeghem ende Meerendre 
  uyt den hoofde van Frans GOETHALS ende Janneken DE BAETS hunnen respectiven vader  
 ende moeder  . . .  . . .  . . .   28ste meye 1715 
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SVG  Marie DE LOOSE (DE LOOZE), overl. Landeghem op den 10de nov. 1714 
 Hr.: Geeraert VERHEGGHE  
 K.: Jacquemijntjen = 7 jr ende Pieter VERHEGGHE = 5 jr 
405 V.M.: Geeraert DE LOOSE broeder van de overledene 
192 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene hunne moeder 
 Het 6de paert van een behuysde hofstede met ghelijck deel in twee partijen landt bij elckander  
 gheleghen in Landeghem met alle de catheylen van huysijnghen ende andere daerop staende 
 noort Sr. Jan DE SCHEPPERE suyt Jooris DE WITTE west Jan VAN NEVEL als pachter  
 wanof d'ander vijf deelen competeren aen den voorseyden Geeraert DE LOOSE, de kinderen 
 van Pieter GOETHALS ende consorten groot in erfven int gheheele ontrent drij ghemeten  
 ende voor tselve sesde paert 150 roeden  . . .    28ste meye 1715 
 
SVG  Janneken DE CLOET fa. Michiel overl. Vosselaere op den 20ste april 1715 
 Hr.: Jooris BEKAERT fs. Marijn 
405 K.: Anna Marie = 13 jr ende Joseph BEKAERT = 12 jr  
194 V.M.: Frans DE CLOET fs. Michiel  
 Gronden van erfven gedurende het huwelijck gheconquesteert ghedeelich naer costume 
 sweesen deel belast met shauders bladt van bijleve 
 Dhelft deurgaende van een behuysde hofstede gheleghen in Vosselaere abouterende oost  
 den heere prelaet van Dronghen suyt west dit sterfhuys ende noort Joos COPPENS groot  
 int gheheele beth dan 300 roen dus over dhelft 150 roen ende dhelft van een stuck landts 
 ghenaemt den ronden bulck oost Jan COPPENS west Pieter DHOORE ende noort de 
 voornoemde hofstede groot int gheheele 374 roen dus over dhelft 187 roen  
 Item dheelft van eene partije landts gheleghen west waert van de voorseyde hofstede 
 groot int gheheele 325 roeden abouterende suyt Pieter DHOORE noort Joos COPPENS 
 oost de voorseyde hofstede dus over dheelft 162 ½ roeden . . . 4de juny 1715 
 
SVG  Marie Margriete CLARISSE fa. Jacques, overl. Nevele op den 24ste sec. 1714 
 Hr.: Marten DHAENENS fs. Marten 
405 K.: Charles VAN VAERNEWIJCK in huwelijck met Petronelle DHAENENS, Joos,  
196       Jan Baptiste, Pieter ende Frans DHAENENS mitsgaders Catharine ende Jenne Marie 
       DHAENENS noch minderjaerighe weesen  
 Camerdeelvoocht : Norbert VERVIERS  
 Er sijn geene gronden van erfven alsoo de gonne van soverledens sijde sijn gheduerende het 
 huwelijck vercocht . . .   . . .    17de juny 1715  
 
SVG  Gillijne GILLIS fs. Lievens overl. Meyghem op den 8ste juny 1715 
  Hr.: Jan WIJCKHUYS fs. Lievens  
405 K.: Pieter, Joanna ende Joosijntjen WIJCKHUYS 
200 Camerdeelvoocht: Joos TANT fs. Joos   . . .  . . . 2de july 1715  
 
SVG  Mauritius VAN PRAET fs. Gillis overl. Meyghem anden dries in 1715 
 He.: Janneken SCHELSTRAETE fa. Geert, de hauderigghe twijfelt of sij bevrucht is 
405 K.: Anne Marie ende Livijne VAN PRAET 
201v V.P.: Jan TEMMERMAN ghetraut met de wdwe van Pieter PRAET  fs. Gillis  
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde 
 Het vierde deel van een behuyst hofstedeken met een partije lant ende bosch gheleghen in de 
  prochie van Lootenhulle in pachte ghebruyckt bij Joannes WULTEPUT ligghende onverdeelt 
  ende onvercavelt met de weesen Pieter PRAET, Pieter LOOTENS ende Pieter MORTIER  
  Dhelft van een partije landts ghenaemt de clijte straete gheleghen als vooren  groot 300 roen  
  abouterende suyt Joos VAN PARIJS ende noort Joos VAN VYNCKT dannof dander heelft 
  competeert de weese van Pieter PRAET dus over dheelft ontrent 150 roeden 
 Blijven de catheylen tusschen dhauderigghe ende hoirs ghemeene ghelijck oock ghemeene 
 blijven de catheylen hemlieden tsamen competeren op tleen ancommende de weese Pieter 
 VAN PRAET metten overlijden van de grootvader Gillis VAN PRAET . . .9de july 1715 
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SVG  Charles TUYTSCHAEVER fs. Charles, overl. Nevele op den 5de febr. 1715 
 wdwnr in (1ste x) van Marie VAN RENTERGHEM  fa. Guille 
405 K.(1ste x): Guille, Pieter, Joannes ende Charles TUYSCHAEVER alle vier bij huwelijcke staet 
198  He.(2de x): Joosijne DELBAERE fa. Thomaes 
 K.(2de x): Joos, Jacobus ende Joosijntjen TUYTSCHAEVER alle drij noch minderjaerigh 
 V.P.: Adriaen DE BOCK fs. Jans rechtsweir 
 Gronden van erfven ghecommen van soverleden sijde 
 Het 6de deel deurgaende van een behuysde beschuerde ende beplante hofstede gheleghen in 
 Nevele abouterende suyt de poucke west de meulestraete noort de wdwe ende hoirs Jan  
 Baptist VAN DAELE groot int gheheele 150 roeden, ende over het 6de deel 25 roeden 
 Dhelft van 150 roen meirsch op den wijck van oosche abouterende oost dhoirs Niclaeys   
 DE COSTERE noort dhoirs Marie VAN RENTERGHEM west Pieter VAN DE PUTTE ende 
 suyt de volghende partije dus over dhelft 75 roen ende dhelft van 200 roen meirsch gheleghen 
 als vooren abouterende noort Anthone HANSSENS causa uxoris suyt de weese van Guille 
 DE COSTERE ende oost de caelene dus over dhelft 100 roen ende noch dhelft van 150 roen  
 gheleghen als vooren abouterende oost Norbert DE GRAEVE suyt de selve ende west Frans 
 STOMMELIJNCK, dus over dhelft 75 roen . . . . . .  25ste july 1715  
 
SVG  Pieternelle VAN HOUCKE, overl.  Vynckt den 10de oct. 1715 
 Hr.: Petrus MEHUYS 
405 K.: Marie = 11 jr, Gillis = 9 jr, Cornelis = 7 jr, Janneken = 5 jr, Albertus = 3 jr ende  
212v       Philip = 6 m. 
 V.M.: Alexander VERBAUWEN 
 Den hauder competeert een partije lant ghecommen van sijne huysvrauwe groot ontrent 480 
 roen gheleghen in Meyghem volghens de vercaevelijnghe  . . . . . . 26ste nov. 1715 
 
SVG  Joe Anne Marie ROODTSAERT fa. dhr. Jan, overl. den 7de meye 1715 
 wdwe in (1ste x) van Sr. Jacobus CAKAERT fs. Marten in sijn leven Bailliu der heerlijckhede  
405  van Audegoede in Lootenhulle (SVG 3de sept. 1709) 
228v K.:(1ste x): Marie Isabelle, Joannes, Joanna Catharina, Martinus ende Jacobus CAKAERT 
 V.P.: Gaspard CAKAERT, oom  
 Hr.(2de x) : Jacobus DE CLERCQ , mulder 
 K.(2de x): Anna Marie DE CLERCQ  
 V.M.: Mre. Charles ROOTSAERT advocaet in den raede in Vlaenderen 
  Gronden van erfven bij d'overledene staende haer 1ste huwelijck gheconquesteert gheleghen  
 binnen de prochie van Lootenhulle 
 Het 4de deurgaende van een behuysde hofstede groot 790 roeden commende bij coope van 
 Lieven DE CEUCKELAERE thuwelijck met Pieternelle CAKAERT . . .  
 Dhelft van een partije landt ghecocht ten vaguen sterfhuyse van Jacques DAMOURS int 
 gheheele groot 339 roen ende over dehelft groot 269 ½ roen ende dhelft van een partije van 
   lande commende van dhoors van Anthone VAN SPEYBROUCK  oost ende suyt de straete 
  west d'hofstede van tgoet van d'heerelijckhede van het Dendermontsche ende noort het 
 hofstedeken van Jor STALINS groot int gheheele 560 roeden  . . . . . . . . . 
 Het 4de deurgaende van neghen ghemeten lants ghemeene met Laureyns VAN DE VOORDE 
  gheleghen ten deele op de prochie van Poucke, spleten van Cortrijckx ende deels op de prochie 
  van Lootenhulle consisterende in drij partijen . . . . . . . . . . . .  
 Zeker liquidatie tusschen s'hauders voorsaeten Laureyns VAN DE VOORDE ende Jooris  
 DE MEYERE ghesloten den 22ste oct. 1707 . . . . . . . . .  
 Gronden van erfven bij den haudere met doverledene ghecocht 
 Twee partijen van lande ligghende deen an d'andere groot tsamen 650 roeden loopende van den  
 voghelensanck naer de kercke van Lootenhulle west Mhr. DELLA FAILLE ende noch een  
 partijken bosch paelende zuyt Laureyns VERHULST tevooren d'hoors van Marten CAKAERT 
 groot 89 roeden  . . .  . . .   . . .  23ste dec. 1715 
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 Vervolg bundel nr 443 Staten van goed  (1715)  
SVG  Janneken COEN fa. Olivier overl. Nevele op den wijck van oosche den 17de meye 1715 
  Hr.: Jan CODDENS fs. Geert  
405 K.: Geert, Pieter ende Joosijntjen CODDENS  
203v  V.M.: Pieter BAETSLÉ  
 Er sijn gheene gronden van erfven . . .  . . . den 16de july 1715 
 
SVG  Lucas VAN HECKE fs. Bauduyn overl. Lootenhulle den 3de ougste 1715 
  He.: Livijne DE SPLENTERE fa. Daniel  
405  Sonder lichaemelijcke kinderen thebben achterghelaeten 
205  Hoirs: Pieter STEYAERT, Laureyns STEYAERT, Sr. Pieter VAN DEN HAUTE ende 
              consorten ghewonnen bij Joosijntjen STEYAERT, Jacobus DE WINT, Pieter VAN 
            EEGHEM als vader ende voocht van sijne onbejaerde kinderen ende Joos 
            HUYGHEVELT alle drij in huwelijck met eene dochter van Paulus STEYAERT 
            alle kinderen van Jonas STEYAERT gheprocreert bij Cathelijne VAN HECKE  
             wijlent suster van Bauduyn VAN HECKE, soverledens vader, mitsgaders Jan 
            BASTIAENS, dhoirs Christiaen BASTIAENS kinderen van Dierycs verweckt 
             bij Elisabeth DE COSTERE fa. Gillis ende dhoirs van Petronelle ende Cathelijne 
            DE COSTERE fa. Joos oock sone van Gillis voornoemt gheprocreert bij Livijne 
            VAN HECKE staende haer 1ste huwelijck met Gillis DE COSTERE, alsmede 
            Steven VERHOYE, Pieter VERHOYE ende kinderen van Guillaeme VERHOYE 
            al fii Steven ghewonnen bij de voornoemde Lievijne VAN HECKE oock suster van 
             Bauduyn VAN HECKE staende haer 2de huwelijck met Steven VERHOYE alle 
             hoirs van de vaderlijcke sijde mitsgaders tusschen Jan GOETHALS als Jan 
            MAENHAUT getrouwt met Mechelijne GOETHALS, Jacobus GOETHALS ende 
             Jooris BOLIJ in huwelijck met Marie GOETHALS al fii Gillis verweckt bij Jan 
             GOETHALS ende Livijne VAN DEN BOSSCHE fa. Rogier die suster was van  
            Janneken VAN DEN BOSSCHE fa. Rogier soverledens moeder ende Joos SIJS 
            in huwelijck met Jacquemijne GOETHALS fa. Rogier fs. Jan alsmede voocht van 
            de vier onbejaerde kinderen van Cornelis GOETHALS oock fs. Rogier fs. Jan 
            ende Livijne VAN DEN BOSSCHE soverledens moeye, Andries DE KEYSERE 
            ghetrauwt met Petronelle SATTENAT? fa. Jacques fs. Simoen bij Joosijne VAN 
            DEN BOSSCHE oock fa. Rogier, Lieven DE SCHRIJVERE met sijne medehoirs 
            in huwelijck met Joosijne DE BAETS fa. Lieven gheprocreert bij Marie STEYAERT 
             fa. Pieters ende Francijne VAN DEN BOSSCHE oock fa. Rogier, ende Joos DE 
                GRAVE getrouwt met  . . .  STEYAERT fa. Pieters ende Francijne VAN DEN 
             BOSSCHE voornoemt ende Pieter CLAEYS in huwelijck met Tanneken VAN 
            PAEMEL fa. Lucas verweckt bij Elisabeth VAN DEN BOSSCHE ende eyndelijnghe 
             Guilliame VERHELST ghetrouwt met Marie VAN PAEMEL fa. Jan fs. Lucas  
            voornoemt bij Elisabeth VAN DEN BOSSCHE fa. Rogier voornoemt alle hoirs van 
             soverledens moederlijcke sijde ter andere  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuyst hofstedeken met twee partijen lants ende meersch met alle de groene ende  
 drooghe catheylen daerop staende binnen de prochie van Aelter in het gheweste van 
  straethem noort ende oost Guilliaeme VAN DER HULST, suyt den advocaet DE GEYTERE 
 west Sr. Pieter VAN DEN HAUTE in Ghendt groot in erfve ses ghemeten ende belast met 
 een rente van 2 p. gr. tsjaers den penninck 16e ende noch met onlosselijcke rentjens van even 
 maut ende geirste spijckers bedraeghende salvo justo 10 sch. gr.  . . . . . . 
 Gronden van erfven dese houderigghe toecommende bij conquest staende haer 1ste huwelijck 
 volghens conventie tuschen haer ende de hoirs van Jan VAN PARIJS van den 9de april 1686 
  Dhelft van een partije lants wesende een behuyst hofstedeken groot 107 roeden gheleghen in 
 Lootenhulle oost ende suyt Judocus VAN BRANTEGHEM west ende noort een lantstraetjen 
  dese houderigghe alleene competerende bij afstant van de hoirs van den voornoemden Jan  
  VAN PARIJS ende noch 313 roeden lants in een meerdere partije in Lootenhulle gemeene  
  ende onverdeelt met de hoirs van Andries VAN PARIJS oost suyt ende west den voorseyden 
 VAN BRANTEGHEM noort Jan DE WAEGHENAERE . . . 13de nov. 1715 
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 Vervolg bundel nr 443 Staten van goed  (1715)  
SVG  Joorys DE MEYERE fs. Jans, ca. 45 jr., coster, overl. Lootenhulle den 29ste april 1715 
  He.: Pietronelle DAMOURS fa. Jacques ende Petronelle VAN DER STRAETEN  
405 K.: Jacobus = 20 jr, Joosijne, Rosa, Joanne Marie, Guilliaeme, Pieterken ende Pieternelle 
219v         DE MEYERE alle noch minderjaerigh  
  V.P.: Jan DE MEYERE fs. Jan, oom 
  Gronden van erfven comende van de sijde van de hauderigghe op hun ghesuccedeert bij den  
  overlijden van Elisabeth VAN DER STRAETEN hunne moeder, gheleghen in Lootenhulle  
  noch ghemeene met de hoors van Jacques VAN DER STRAETEN  
  Ontrent het 4de part van een behuysde hofstede met de landen daermede gaende tdaemen groot 
  vijf bunderen 751 roeden  dus hier over het 4de deel ontrent vijf ghemeten 
 Een partije lant ghenaemt den bergh oost de straete loopende van de plaetse naer den meulen 
 groot 814 roeden  
 Gronden van erfven gheconquesteert ten desen sterfhuyse 
  Wat beth dan 't 4de deurgaende van een behuysde hofstede met de landen bosch ende ettijnghen 
 daermede gaende tsamen groot ontrent 4 bunderen 315 roen voortijts in pachte ghebruyckt bij 
 Laureyns DE WULF, sijnde dhofstede ghemeene met den Bailliu Laureyns VAN DE VOORDE 
  ende Jacobus DE CLERCK, dus hier over het 4de deel ontrent vier ghemeten  . . .  
 Een behuyst hofstedeken met huys ende schuerken daer op staende bij dhauderigghe bewont 
 gheleghen bij de kercke groot in erfven 38 roen . . . . . . . . . 12de nov. 1715 
 
SVG  Joseph DE HERTOGHE (D'HERTOGHE) fs. Geert overl. Nevele op den 22ste april 1715 
  He.: Elisabeth VAN DE VELDE fa. Niclays  
405 K.: Joannes YDE fs. Jans ghetraut met Isabelle DE HERTOGHE ende Catharina DE 
214v        HERTOGHE haer selfs wdwe van Pieter VAN DER VENNET, mitsgaders Joanna, Brigitte, 
en        Coleta ende Emerentiana DE HERTOGHE alle viere noch minderjaerighe weesen 
405 V.P.: Frans YDE oom, getraut met Cathelijne DE HERTOGHE fa. Geert  
223 Gronden van erfven commende van shauderigghens sijde  
 Binnen  de prochie van Aerseele een behuysde hofstede met drij partijkens van lande daermede 
  gaende tsamen groot ontrent de twee bunderen 300 roeden cortrijcksche maete paelende zuyt  
  ende west sheeren straete noort mijnheer GOETHALS  
 Item binnen deselve prochie een partije landts ghenaemt den porick paelende noort het cappitel 
 van Doornijcke ende west Jan DE CLERCQ groot 340 roeden cortrijcksche maete  
  Gronden van erfven gedurende huwelijck gheconquesteert een partije lants ghenaemt de kers  
  mande groot ontrent een vierendeel (= ¼ van een bunder) cortrijcksche maete 
 In Denterghem een behuysde hofstede met drij partijen van lande daermede gaende tsamen 
 groot ontrent de drij bunderen in pachte ghebruyckt bij Lieven VERHENNE . . . . . . 
 Binnen deser stede een huys stede ende erfve met een cleyn huyseken ende schuere haudende 
 den hoeck van de plaetse ende de meulenaer straete . . . . . .  2de dec. 1715 
 
SVG  Geeraert CLAYS fs. Jans overl. Lootenhulle op den 3de juny 1715 
  wdwnr in (1ste x) van Martijntjen DE WULF fa. Laurens  
405 K.(1ste x): Marie = 14 jr, Frans = 12 jr ende Jan CLAYS = 8 jr 
233  V.P.: Bauduyn CLAYS fs. Jans is dan overleden in Hansbeke in wiens plaetse vooght saude 
          moeten sijn Jan CLAYS fs. Bauduyn 
 V.M.: Jan VAN SPEYBROECK getrauwt met Tanneken DE WULF tot Bellem  
 wdwnr in (2de x) van Jacquemijne CLAYS fa. Jans   
 K.(2de x): Elisabeth CLAYS = 5 jr.  
  He.(3de x): Marie MERRESON fa. Pieters 
 K. (3de x): Geeraert CLAYS = 2 maenden 
 Gronden van erfven geconquesteert staende het huwelijck met dese hauderigghe  
 Een partije landt gheleghen in Lootenhulle groot in erfven 763 roen abouterende noort sheeren 
 straete oost dhoors Jor Jan BAERT suyt Joos SCHAUT west dhoors Jan LOONTGENS, ende 
 noch 51 roen landts ligghende in een hofstedeken  in Lootenhulle onverscheen ende onverdeelt 
 met Pieter MORTIER met consorten ende anveert in cheynspachte ende daerop getemmert een 
 huyseken ende in pachte ghebruyckt bij Joos BAFORT . . . . . . den 24ste dec. 1715 
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 Vervolg bundel nr 443 Staten van goed  (1715)  
SVG  Pieter BIJSTANDT fs. Pieter, winkelier overl. Nevele op den 15de sept. 1714 
 He.: Jenne VAN DE VIJVER fa. Steven  
405 K.: Anna BIJSTANDT in huwelijck met Frans DHAENENS, Augustijn = 19 jr,  
217       Joosijntjen = 15 jr, Gillis = 13 jr ende Joannes = 9 jr 
   V.P.: Cornelis BIJSTANDT fs. Pieter   
 Gronden van erfven comende van dese hauderigghe 
 Een partije landt in . . . . groot . . . . . . 
 Gronden van erfven geconquesteert gheduerende het huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Nevele alsnu bij dese hauderigge ende Pieter PIETERS bewont 
  Een behuysde ende beschuerde hofstede in Nevele groot in erfve een gemet . . . 2de dec. 1715 
  Compareerde in persoone Frans DHANENS fs. Marten den welcken hem verclaerde te stellen 
  seker ende borghe over desen SVG   . . .  . . .  7de jan. 1716 
 
SVG  Jan D'HERTOGHE fs. Adriaen overl. Nevele in de meulenaerstraete op den . . oct. 1714 
  He.: Marie Jenne IDE fa. Joos  
405 K.: Joannes, Pieter Carolus, Guille, Marie Jenne, Joosijntjen ende Livijne D'HERTOGHE 
235 V.P.: Marten MORTIER ghetrauwt met Willemijntjen D'HERTOGHE, oom 
  Gronden van erfven ghedurende huwelijck gheconquesteert  
 Twee huysen steden ende erfven in de meulenaerstraete in Nevele abouterende suyt Petronelle 
  DULAEY oost de voornoemde straete noort de reviere de poecke west den heer Baron met  
 derfve van tschepenhuys, sijnde de selve twee huysen ende erfven tsaemen belast met een  
 losselijcke rente van 2 p. 10 sch. gr. tsiaers crooserende den penninck 16e  in proffijte van Sr.  
 N. VLAEMIJNCK binnen Ghendt   . . .    . . .  20ste jan. 1716 
 
SVG  Janneken GEERNAERT fa. Lievens, overl. Nevele op den 25ste april 1714 
 Hr.: Joos ROMEDE fs. Jaspaert   
 K.: audt ten overlijden Joosijntjen = 18 jr,  Jan = 16 jr, Joanna = 14 jr, Jaspaert 12 jr,  
        Marie = 10 jr,Joseph = 3 jr ende Catharine ROMEDE = 1 jr 
  V.M.: Pieter VAN KERCKVOORDE fs. Anthone   
  Gronden van erfven  comende van de sijde van dese overledene 
  Een partije landt in Everghem ghenaemt voorensten bosch groot 400 roeden west Christoffel  
 NEYDT noort de landtstraete oost Jan VAN DURMEN suyt Pieter VAN KERCKVOORDE 
  als vader ende voocht van sijn mynderjaerighe weese  
 Noch een partije landt gheleghen als vooren ghenaemt de crome veuren groot 250 roen west  
 de straete noort Christoffel VAN HEECKE oost de wdwe Frans CRIEL suyt Pieter ARENTS 
  Dhelft van een behuysde hofstede met dhelft van de drooghe ende groene catheylen groot in  
  erfven met den lochtijnck 150 roeden gheleghen in Everghem waervan het wederdeel  
  competeert Lieven DE MUYNCK  
  Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende het huwelijck  
  Een partije landt ghenaemt de griete gheleghen in Everghem groot 125 roeden abouterende 
 oost Gillis GRIJP west sheeren straete ende noch een partije landt ghenaemt de griete groot 
 ontrent 350 roeden abouterende oost de wdwe Lieven GRIJP suyt Lieven WALDACK 
 met consorten noort sheeren straete 
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen hauder alsnoch onverscheden ende 
  onverdeelt tusschen desen hauder sijnen broeder en de weese van sijne suster 
 Een partije landt ghenaemt den boschbulck gheleghen in Everghem oost Mre. Michiel  
 VAN HOORENE west het begijnhof van Ste Elisabeth west Lieven DE PRIESTER ende  
 een partije landt ghenaemt het bijlken gheleghen in Everghem groot 203 roen oost Pieter  
 DE WISPELAERE suyt Joos CRIEL west Marten DE WALSCHE noort Pieter VAN  
 KERCKVOORDE 
  Noch een partije landt ghenaemt den cauwen broeck groot 332 roen oost dhoors van Denijs 
  MOERAERT suyt den waterganck west de wdwe van Lieven SPEYBROECK noort Jan VAN 
  VLANDEREN ende noch een partije gheleghen op den wijck van Belsele groot 600 roen oost  
  dhoors van Joorijntjen VAN VLANDEREN suyt sheeren straete . . . 9de maerte 1723 
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  Bundel nr 444 Staten van goed  (1716-1717) 
SVG  (Project) van Adriaeneken PIJFROEN overl. Nevele op den 2de maerte 1706 
 Hr.: Pieter PIETERS fs. Gillis  
 K.: Judocus = 17 jr, Joanne Marie = 15 jr, Marie Catrine = 9 jr ende Christoffel = 6 jr. 
 V.M.: Pieter RYNCX  
  Op den 28ste febr. 1707 den hauder ende deelvoocht dit project hadden gheaffirmeert is den 
 hauder van tmaecken van SVG gheexcuseert gheworden . . . . . . 
 De hauder competeert een huys ende erfve in Nevele bij hem bewont behaudens dat in het 
 selve huys 1/8ste deel competeert Marianne WAELRONT ende noch een 12de paert aen 
 Joos PIETERS fs. Gillis . . .  . . .  . . .  
 
SVG  Lauwereyns SCHEPENS, overl. Vinckt op den 21ste dec. 1707 
 He.: Janneken  DE VOS alsnu in huwelijck met Gillis VLAEMINCK 
 K.(2de x): Mauweries SCHEPENS  
 Op den 3de july 1708 naer affirmatie ghedaen bij de hauderigghe ende Gillis VLAEMINCK 
 haeren jeghenwoordighe man mitsgaders Marcus SCHEPENS deelvoocht ende bevindende 
 den commer de baete verre excedeert de hauderigghe gheexcuseert van over te bringhen SVG 
 
SVG  Tanneken DE WEYRT  . . . . . . (niet gegeven) 
 Hr.: Pieter BAETSELE, winkelier van handwerktuigen 
 Hoirs:  Jan DE SCHUYTER in huwelijck met Janneken VERTRIEST, Joos DE DAPPER  
                ghetraut met Joosijntjen VERTRIEST ende Joannes VERTRIEST. 
    De weesen van Pieter DE CLERCK gheprocreert bij Marie VERTRIEST, alle 
  kinderen ende kints kinderen van desen overledenen  . . . . . . 
 Den 23ste juny 1708 naer het afnemen vanden eedt van den hauder hem gheexcuseert van 
 toverbringhen van SVG   . . .  . . . 
 
SVG  Sacharias VAN DER VENNET fs. Christiaen overl. Landeghem op den 24ste juny 1715 
 He.: Marie DE BEUNIS fa. Jans  
405 K.: Christiaen in huwelijck sijn selfs, Carel = 20 jr, Pieter VAN DER VENNET ghetrauwt  
236v       met Catharine VAN DER VENNET, Jacques DE PROST ghetrauwt met Isabelle VAN 
       DER VENNET ende Joanne VAN DER VENNET = 15 jr 
 V.P.: Jan VAN DER VENNET, oom  
  Gronden van erfven ghecomen van soverleden sijde volghende de sijde van de weesen met 
 last van s'hauderigghens bijleve als naer costume 
 Dhelft van een behuysde in Landeghem wanof dander helft competeert an Jan VAN DER 
 VENNET fs. Christiaen met alle de catheylen van huysaeyghe boomen stallen daerop staende 
 west de westhouckstraete noort Jan VAN DER VENNET oost dese hoorije suyt dhoirs van 
 Jooris SIERENS groot int gheheele 508 roeden comt over dit deel 254 roeden . . . 
  Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijcke 
 Den overledenen beneffens dese hauderigghe hebben anveert in donatie inter vivos van 
 Herman VANDER VENNET soverleden broeder in date den 13de meye 1710 
 Een partije lants gheleghen in Landeghem aen de kercke groot vier ghemeten ende 30 roen 
 Een partije lants in de selve prochie ghenaemt den ronden bulck groot 665 roen 
 Een partije ghenaemt het rot oost Jooris DE BRUYNE causa uxoris suyt Jooris DE WITTE 
 west ende noort Jan VAN DER VENNET met het leen belast aen den heere baron van  
 Nevele groot drij ghemeten 22 roeden  
 Een partije meersch vercreghen bij manghelijnghe jeghens daelmoessenije van Ste Baefs  
 volghens de contracte ghepasseert den 10de jan. 1708 gheleghen in Vosselaere ghenaemt de 
 calainde meersch abouterende noort de calene oost dhoirs Jooris SIERENS suyt d'aelmoesenije 
 west desen goede groot ontrent 400 roeden . . . . . .  
 Gronden vercreghen bij coope jeghens Anne Marie VAN DER PLAETSEN wdwe van Pieter 
 SUTTERMAN 
 Een partije lants in Landeghem ghenaemt het corte stuck  groot 667 roen ende een onbehuysde 
 hofstede groot 348 roeden  . . .  . . .  . . . 11de febr. 1716 
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 Vervolg bundel nr 444 Staten van goed  (1716-1717) 
SVG  Jan DANNEELS fs. Geeraert 
 overl. Nevele op den wijck van veldeken op den 21ste dec. 1715 
405 He.: Philippine BEYAERT fa. Jacques  
240v K.: Pieter, Gheeraert, Joannes ende Marie Francoise DANNEELS  
 V.P.: Joos DANNEELS fs. Geert, oom 
 Gronden van erfven gedurende het huwelijck gheconquesteert ghedeelich half en half 
  Een behuyst hofstedeken met alle catheylen daerop staende gheleghen in Nevele op den 
 wijck van veldeken daer den overledenen ghestorven is noort oost de straete van Nevele 
 naer Bellem suyt ende west dheeren REYLOF ende noort Joos HANSSENS groot in  
 erfven 220 roeden ende een partije landts ghenaemt het linderlant gheleghen als vooren 
 groot in erfven 651 roeden oost Joos HANSSENS suyt dhoirs van den Raedtsheer ROP 
 west Pieter COPPENS noort den voornoemden HANSSENS . . . 18de febr. 1716 
 
SVG  Adriaene TEMMERMAN fa. Christiaen, overl. Leerne op den 9de jan. 1716 
 Hr.: Lieven DE RUYCK fs. Joos 
405  K.: Petronelle DE RUYCK 
241v V.M.: Joannes TEMMERMAN  
 Stelde hem seker ende borghe Joos DE RUYCK woonachtich tot Astene  18de febr. 1716 
 
SVG  Marie MAES fa. Pieters, overl. Nevele op den wijck van oossche den 2de juny 1715 
 Hr.: Laureyns DE KEYSERE fs. Laureyns  
405 K.: Geert CODDE ghetraut met Janneken DE KEYSERE ende Adriaen, Joannes, Joseph,  
243       Jacobus ende Joosijntien DE KEYSERE noch minderjaerigh zijnde 
 V.M.: Geert MAES oom . . .  . . .  
 Er sijn van wedersijden gheene gronden van erfven . . . den 24ste febr. 1716 
 
SVG  Janneken GEVAERT fa. Marijn, overl. Vynckt op den 26ste dec. 1715  
  Hr.(2de x): Lieven MESTDACH fs. Adriaen  
405   K.(2de x): Agnesse = 7 jr ende Joanna MESTDACH = 4 jr. 
244 Uit het 1ste huwelijck van den hauder sijn er geen kinderen verweckt.  
 V.M.: Pieter VLERICK fs. Joos naersten cosijn  
  Gronden van erfven dat den hauder in 1ste huwelijck gheconquesteert heeft een behuysde  
 hofstede mette fruytboomen daerop staende ende betimmert met twee woonhuysen groot 
 in erfven met een stucxken saeylant daer annex 502 roeden ghestaen ende gheleghen in 
 Vynckt paelende oost dheirstraete suyt mhr. BUNST west het begijntjen HEYTENS ende 
 noort Philips VAN RENTERGHEM . . .  . . . den 3de maert 1716 
 
 SVG  Martijntjen LIJBAERT, overl. Vynckt op den 24ste nov. 1715  
 Hr.: David DE CLOET  
405 K.: Joannes = 17 jr, Janneken, Marie, Tanneken ende Francoise DE CLOET 
246 V.M.: Jan LIJBAERT  
 Gronden van erfven ghecommen van den hauder, sijne hofstede daer hij woont met een  
 ghemet op de clinquaert cautere tsamen groot 500 roen . . . . . . den 3de maerte 1716 
 
SVG  Pieter VERVENNET fs. Gillis, overl. Landeghem op en 24ste ouste 1715 
 He.: Catherine DHERTOGHE fa. Joseph  alsnu in huwelijck met Frans DHONT 
405 K.: Joannes Antonius = 7 jr, Joanna Cateriena = 4 jr ende Ignatius = 7 maenden 
247 V.P.: Lieven VAN DER VENNET, oom 
  Gronden van eerfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Dese weesen competeert en 4de paert beneffens haere ooms ende moeyen in een partije  
 lants gheleghen in Dronghen aen de moerstraete aboeteerende noort oost dhoirs N. VAN 
 BRANDEGHEM suyt oost dhoirs Jan DE BAETS suyt west Geeraerts ROEGES met  
 sijne hofstede ende landen noort west de moerstraete groot ontrent 500 roeden.  
 Is in cheynse ghenomen 81 roen landts competeerende Sacharias VAN DER VENNET  
 twelcke is bewoont bij de hauderigghe   . . .  . . .  3de maerte 1716 
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SVG  Anne Marie REYNODTS, overl. Zeveren ten jaere 1714 
 Hr.:Gillis EYERICK 
405 K.:  vijf kinderen ende Joosijne is shauders outste dochter   
249 De overledene is ghebortich van het quartier van Belle ende van haere jonghe jaeren  
 vertrocken soo dat den hauder gheenen deelvoocht en siet te becommen 
  Dit sterfhuys competeert een woonhuyseken ghetimmert de stijlen in de aerde met een coey 
  stalleken staende op cheyns       17de maerte 1716 
  Op den 29ste maerte 1718 is Louys DYERICX woonende op de prochie van Eecke seker 
 ende borghe bedeghen over den hauder onder belofte ende op het verbandt als naer rechte 
 
SVG  Joos COPPENS fs. Louys, overl. Vosselaere op den . . .(niet gegeven) . 1716 
  wdwnr in (1ste x) van Francoise VAN PARIJS fa. Laureyns  
405 K.(1ste x): Marie ende Francoise COPPENS (Pieternelle COPPENS is overleden) 
250v   He.(2de x): Janneken DE CLERCQ fa. Joos  
 K.(2de x): Pieter ende Joosijntjen COPPENS 
 V.P.: Joos STEP ghetraut met Joosijne COPPENS fa. Louys, oom  
 V.M.: Louys VAN PARIJS fs. Laureyns oom 
 Gronden van erfven bij den overledenen ghedurende sijn huwelijck met dese hauderigghe  
 gheconquesteert ghedeelich half ende half 
  De twee deelen van drije van een behuysde hofstede met een ghelijck deel in een partije land 
 daerneffens gheleghen in Vosselaere dannof tresterende deel competeert aen de weesen van 
 Pieter DE WULF groot int gheheele een bunder 84 roeden dus over de twee deelen van drije 
 tot 656 roen . . .   . . . 
 Een partije landts gheleghen in Dronghene in den noorthautschen teirlijnck ghenaemt de 
 lauconnincxte abouterende oost dhoirs Lieven DE WULF suyt dhoirs van den heer pensionaris 
 BAES ende west de moerstraete groot 4 ghemeten . . .  . . . 
 Sijnde voor al het gonne seker ende borghe bedeghen Thomaes SPEECKAERT shouderigghens 
 swaegher ende voocht over de kinderen van 1ste bedde Louys VAN PARIJS fs. Louys ende daer 
 vooren seker ende borghe bedeghen is Roegier MARTENS fs. Eloones   24ste maerte 1716 
 
SVG  Marie WILLEMS fa. Pieters bij Bauduyntjen CLAEYS 
 overl. Vynckt op den 8ste maert 1716 
 Hr.: Lieven BRAET fs. Pieters, mulder tot Vynckt 
 K.: Marie Therese = 16 jr, Joosijntjen = 14 jr ende Joseph BRAET = 7 jr 
 V.P.: Pieter BRAET fs. Pieters sijnen broeder is procureur tot Aelter 
 V.M.: Thomaes DE JAGHERE fs. Jan bij Marie CLAEYS suster van de moeder van de  
           en overledene  insetenen deser prochie . . .  . . . 23ste april 1716 
 
SVG  Lieven COPPENS fs. Jans, overl. Nevele op den 28ste dept. 1715 
 wdwnr in (1ste x) van (niet gegeven) 
405 He.(2de x): Marie DIERICK fa. Stevens  
253  K.(2de x): Lievijne = 11 jr, Tanneken = 7 jr Joannes = 5 jr, ende Francoise = 15 maenden 
 V.P.: Jacques COPPENS oom   . . . . . .  
 Van soverledens sijde sijn er geene gronden van erfven . . . den 28ste april 1716 
 
SVG  Judoca VERSCHAEVE fa. Martinus, overl. Zeveren den 2de april 1716 
 Hr.: Guillelmus STAES  
405 K.: Hieronymus STAES = 7 maenden 
254v Camervoocht : Joos TANT schepenen   
  Sij woonen op cheyns in een huys in steen op conditie dat het huys blijft aen Judocus  
 CREMMERS met daeranne door den hauder ghetimmert een stal waervan de gronden  
 competeren aen Judocus CREMMERS in Ghendt  . . .   19de meye 1716 
 De weesen behauden goet ter somme van 6 p. 16 sch. gr. 6 dnrs   . . . 
  Op den 8ste maerte 1718 is over den hauder seker ende borghe bedeghen Carel HOLIEMAN 
 tot Deynse met adveu te rechte  . . .  . . .     
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SVG  Joosijne RONS fa. Arnaut overl. Nevele in de blasius driesstraete op den 1ste febr. 1716 
 Hr.: Anthone TIJTGAT fs. Anthone  
405 K.: Anthone, Marianne ende Christine TIJTGAT 
256 Camerdeelvoocht: Norbertus VERNIER  
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken in Nevele in de blasius driesstraete ghecommen bij coope van Joos 
 PRAET groot in erfven 84 roen 
 Een partijken landts in Vosselaere abouterende suyt Heer ende Mr. Severius VAN ALSTEIN  
 commende bij coope van de kercke van Vosselaere groot 123 roen  25ste meye 1716 
 
SVG  Gillis COPPENS fs. Lievens overl. Leerne op den 19de meye 1716 
 He.: Tanneken DHAENENS fa. Jooris  
405 K.: Lieven = 9 ½ jr, Joannes = 8 jr, Anne Marie = 3 jr ende Phliepe COPPENS = 13 maenden  
257 V.M.: Joannes COPPENS cosijn  . . .  . . . 
 Ten desen sterfhuyse sijn geene gronden van erfven . . .  . . . 
 Is voor al het gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Philip DHAENENS fs. Jooris 
 onder belofte ende op het verbant als naer rechte  . . .   23ste juny 1716 
   
SVG  Lieven DE WULF fs. Laurens, overl. Lootenhulle in sijn wooninghe op den 23ste april 1716 
  He.: Joosijntken DE CLERCK fa. Guilliaeme  
405 K.: Marianne = 14 jr, Pieter = 6 jr ende Janneken DE WULF = 7 maenden 
258v V.P.: Jan VAN SPEYBROECK fs. Jan  
 Ten desen sterfhuyse sijn geene gronden van erfven . . .  . . . 
 Anna DE CLERCQ shauderigghens suster vint goet over haere weese pennijnggen die ten  
 desen sterfhuyse moeten betaelt worden tot 8 p. gr. courant gelt van welcke 8 p. gr. in borsse 
 heeft ontfanghen Lieven PLOVY shauderigghens swaegher tot 4 p. gr. soo en compt maer 
 tot laste van dit sterfhuys tot 4 p. gr.   . . .  . . .  23ste juny 1716 
 
SVG  Janneken DE WEERDT fa. Gillis ende Livijne SNAUWAERT fa. Jans 
 overl. Nevele op t'goet te rietgaevere den 1ste july 1716 
 Hr.: Joos DE MEYERE fs. Jans 
405 K.: Pieter, Joannes, Lieven, Judocus ende Livijne DE MEYERE 
260v  V.M.: Lucas VAN NEVELE fs. Jans ghetraut met Marie DE WEERDT fa. Gillis 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Dheelft van een behuysde hofstede gheleghen in Nevele bekent arlo 1491 groot int gheheele 
 471 roeden  alhier over dheelft 235 roeden ende dheelft van een stuck lants gheleghen voor de 
 hofstede bekent arlo 1561 abouterende oost de vierboomstraete groot over dheelft 235 roeden 
 Dheelft van een partije lants ghenaemt het halfbunder groot over dheelft 227 ½ roeden 
 Dheelft van een partije lants bekent arlo 1366 groot over dheelft 88 roeden 
 Gronden van erfven gedurende het huwelijck gheconquesteert 
  Dheelft van een partijken bosch in Lootenhulle in de malsemstraete ligghende onverscheen met  
  Pieter DE BUCK ende sijne medehoirs groot over dheelft 200 roeden 28ste july 1716 
  Op den 8ste maerte 1718 is over den hauder seker ende borghe bedeghen over belofte ende op 
  het verbant als naer rechte Pieter VAN MALDEGHEM . . . den 28ste july 1716 
 
SVG  Joos VAN HOUCKE, overl. Vinckt . . .(niet gegeven) 
  He.: Pietronelle DHONT fa. Joos  
405 K.: Lievijne VAN HOUCKE = 6 maenden     
272v Marie NEMEGEERT fa. Laureyns wdwe van Guille VAN HOUCKE fs. Anthone heeft aen 
 haeren man ghegheven diversche gronden van erfven mitsgaders huyscatheylen in daten den 
  13de nov. 1711 ghepasseert voor den notaris DE BROUX . . . . . . . . . 
 Pietronelle DHONT alsnu ghetraut met Joannes PIJPAERT  . . . 3de nov. 1716 
  Compareerde in persoone Joos DHONDT fs. Adriaen welcken hem stelde seker ende borghe 
  over dhauderigghe ende Joannes PIJPAERT haeren jeghenwordighen man ende over al het  
 gonne voorschreven  . . .   . . .   8ste maerte 1718 
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SVG  Pieter GOETHALS fs. Geeraerts, overl. Nevele op den 11de jan. 1716 
  wdwnr in (1ste x): Janneken VAN HULLE  
405 K.(1ste x): Marie bij ghetijdighe aude van beth dan 25 jr., Mauritius D'HUYVETTER 
262v     thuwelijck met Elisabeth GOETHALS, Guilliame HAECK in huwelijck met  
     Pieternelle GOETHALS ende Carel GOETHALS = 16 jr,  
 V.P.: Gillis GOETHALS fs. Geeraert voornoemt 
  Gronden van erfven gheleghen in Nevele, Meerendre ende Oostwinckel 
 Een partije lants ghenaemt den leirschaert gheleghen in Nevele groot groot 1000 roeden ende  
  een partije ghenaemt den langhen bulck groot 1082 roeden  . . .  . . . 
 Dhelft van een partije danof dander helft competeert Jan DE LOOF gheleghen in Meerendre 
 op den wijck van overbroeck groot over dese helft 150 roen  . . .  . . . 
  Een deel van een partije meersch ghenaemt de donckmeersch  ten deele belast met het bladt  
 van bijleve in proffijte van Janneken CLAYS soverledens styfmoeder  . . . . . . 
 d'helft van een behuysde hofstede danof d'ander helft competeert Marten VAN BUEREN  
 s'overledenen swaegher met noch diverssche andere partijen   . . . . . . . . . 
 Een partije landt ghenaemt het duystuck op t'oosteynde met een bosselken gheleghen in Oost-  
 Wijnckele commende bij coope van Meester  Jan JANSSENS causa uxoris voor Bailliu ende 
 Schepenen van de platte gaeverije op den 10de 7bre 1699 groot 1023 roeden 
 De vijf deelen van sesse van een partije landt ghenaemt den duyvenbulck wanof het resterende 
 sesde competeert dhoors N. RIJCKAERT gheleghen als de voorgaende noort de langhestraete 
 oost mijn heer MAENHAUT west Frans MAENHAUT groot 568 roeden 
 Een behuysde hofstede nu vervallen gheleghen als vooren suyt desen goede west de straete, 
 commende bij coope van Arent COPPENS groot 111 roeden 
 Een partije landt ghenaemt swaeghemaeckers bulck west de straete suyt Jacques DE MEYERE 
 oost Cathelijne DE MEYERE groot 537 roeden . . . . . .  . . . 14de sept. 1716 
 
 SVG  Elisabeth DHONT fa. Joos, overl. Vynckt . . . (niet gegeven) 
 Hr.: Frans COEN  
405 K.: Joannes ende Petronelle COEN 
268 V.M.: Joos DHONT fs. Adriaen, vader van de overledene    
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven . . . den 28ste sept. 1716 
 
 SVG  Frans SEYE overl. Meyghem op den 28ste july 1716 
 He.: Janneken DE BAEDTS fa. Mattheeus 
405 K.: Pieter = 17 jr ende Marie SEYE = 16 jr (Er staat DE BAEDTS) 
269v Camerdeelvoocht: Joos TANT Schepenen ghecoren van den collegie . . . 
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jan DE GRAEVE fs. Jans . . . 6de oct. 1716 
 
 SVG  Marie VERBAUWEN fa. Roelants, overl. Leerne op den 29ste juny 1716 
  Hr.: Philip DE SCHEEMAECKER fs. Niclays  
 405 K.: Joanna = 25 jr, Pieter = 22 jr ende Philip = 16 jr ende Jan DE SCHEEMAECKER = 14 jr 
 271 V.M.: Frans VERBAUWEN cosijn  
   Gronden van erfven geconquesteert binnen houwelijck ghedeelich elck half ende half 
 Een behuysde hofstede vercreghen bij coope van de voochden van de weesen Jacop LIJBAERT 
 groot met de landen drij ghemeten 81 roeden (981 roeden) 
 Ende een partije lant bij de hofstede groot 988 roen vercreghen bij coope van Mr. VISELEER 
 Een hofstedeken met twee partijkens landt groot een bunder vercreghen bij coope uyt den  
 sterfhuyse van Mr. BALDIJS  . . .  . . .  . . . den 8ste oct. 1716 
   
SVG  Joannes DHONT overl. Vinckt . . . (niet gegeven) 
   He.: Magdalene COCQUET  
405 K.: Joannes, Charles ende Joanna DHONT  
274 V.P.: Joos DHONT als naesten bestaenden . . .    
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven  . . . den 9de nov. 1716 
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SVG  Pieternelle WITTEVRONGHELE fa. Vincent,  
 overl. Nevele in de boschstraete op den 2de dec. 1716  
405  Hr.: Laureyns STEYAERT fs. Pieters 
274v K.: Petronelle = 8 jr, Joosijntjen = 6 jr, Joannes = 5 jr, Catharina = 3 jr ende Frans = 1 jr 
 V.M.: Frans DHAENENS, oom ghetrauwt met Joanna WITTEVRONGHELE fa. Vincent 
  De gronden commende van shauders sijde sijn ghedurende het huwelijck vercocht  
  Vercocht aen Mr. Jan Frans VAN LANDEGHEM een partije lants gheleghen in Nevele 
 ghenaemt het hopstuck groot 217 roeden commende van sijnen grootvader materneel  
 Laureyns OLDERBEKE  . . .  . . .   19de jan. 1717 
 
SVG  Cathelijne THIENPONT fa. Pieters, overl. Nevele in de brabantstraete den 20ste nov. 1716 
 Hr.: Jan GHIJS fs. Pieters 
405 K.: Jan MADOU ghetraut met Petronelle GHIJS, Joannes DE BUCK ghetraut met Marie  
276        GHIJS ende Pieter ende Anna Judoca GHIJS noch minderjaerigh 
 Camerdeelvoocht:  Norbert VERNIERS  
  Gronden van erfven bij den hauder ghedurende sijn huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in de brabantstraete daer doverledene ghestorven is abouterende  
 noort ende oost dhoirs Lieven DE WULF suyt oost de prochie van Vosselaere suyt west  
 Marten BRENGIER ende noort west de voornoemde straete groot in erfven 110 roeden 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne met een partije lants daermede gaende  
 bewoont bij Jan VERGOTTE in de damstraete tsamen groot ontrent 500 roeden 
 Een partije lants in Vosselaere ghenaemt de bijle abouterende suyt west ende noort den  
 eerweerde prelaet van d'abdije van Dronghene groot 400 roen . . .  1ste feb. 1717 
 
SVG  Jacquemijntjen DE WINTERE fa. Arnaut, overl. Nevele in de boschstraete . . . 1716 
 Hr.: Jan DE DAPPERE fs. Joos  
405 K.: Frans DE DAPPERE bij huwelijck sijn selfs man ende Christiaen, Carel ende Joanna  
278       DE DAPPERE alle drij noch minderjaerigh 
 V.M.: Jan HERPELS  . . .  . . .   den 16de febr. 1717 
 Op den 8ste maerte 1718  is over den hauder seker ende borghe bedeghen Christiaen  
 DE DAPPER sijnen sone ter maenijnghe van den officier Pieter VERBAUWEN . . .  
 
 SVG  Joosijntjen LOOTENS fa. Jacques overl. Lootenhulle op den 9de meye 1716 
 Hr.: Lieven HESSENS fs. Bauduyn  
405 K.: Joanna = 8 jr ende Joannes HESSENS = 3 jr  
279 V.M.: Pieter LOOTENS fs. Jacques   
 Gronden van erfven bij dese overledene achterghelaeten 
 Een partije landt ghenaemt den beck gheleghen in Lootenhulle bij den hauder staende sijn  
 1ste huwelijck betemmert groot in erfven 223 roeden   den 16de maerte 1717 
 
SVG  Joannes WULPUT fs. Jan, overl. Lootenhulle tsijnder wooninghe den 2de dec. 1716 
 He.: Marie VAN PETEGHEM fa. Jan 
405 K.: Catharine = 2 ½ jr. ende Joanna Marie WULPUT = 1 jr.  
280 V.P.: Jan WULPUT fs. Laureyns, vader van den overledenen  
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven . . . den 25ste meye 1717 
 
SVG  Pieternelle GOETHALS fa. Pieters, overl. Nevele op de merckt op den 17de jan. 1717 
  Hr.: Guilliaeme HAECK fs. Lucas, ellegoetwinkel  
405 K.: Marie Franchoise HAECK eenigh kindt 
285  V.M.: Mauritius DHUYVETTER in huwelijck met Elisabeth GOETHALS fa. Pieters, oom 
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde van haeren vader ende moeder  
 Een partije landts ghenaemt de twee ghemeten gheleghen in Nevele groot 600 roeden 
 Een partijken lants op hoossche cauter oost den heirwegh van Nevele naer Landeghem meulen 
 west Laureyns VAN LEYSEELE causa  uxoris groot 200 roeden  . . .   
 Stelde hem seker ende borghe Joos SLOCK styfvader van den hauder . . . 9de juny 1717 
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SVG  Jan BAETE, overl. Vinckt . . . niet gegeven 
  He.: Catherine MAYGRES, winckelierster 
 K.: Joosijntjen = 3 jr ende Charels BAETE = 1 jr.  
 Camerdeelvoocht: Adriaen VAN WONTERGHEM als prijser ter oorsaecke alhier gheenen 
 voocht ter handt is daer sijne vrienden verre van hier sijn woonende . . . 28ste juny 1717 
 
SVG  Marten DE DAPPER fs. Joos, overl. Nevele op den 6de april 1717 
 He.: Lievijne CLAYS fa. Jans 
405 K.: Joanne = 11 jr ende Pieternelle DE DAPPER = 5 jr 
283v V.P.: Jan DE DAPPER fs. Joos   
 Gronden van erfven gheconquesteert staende hemlieden houwelijck 
 Een behuyst hofstedeken gheleghen in Nevele groot in erfven 60 roen  22ste juny 1717 
 
SVG  Joos HUYGHEVELT fs. Pauwels, overl. Poessele op den 14de jan. 1717 
 He.: Lievijne BLOME fa. Pieters  
405 K.: Anna = 25 jr, Pieternelle = 21 jr, Lieven = 19 jr, Laureyns = 17 jr ende Pieter = 14 jr,  
284v Camerdeelvoocht: Lieven DE GRAEVE fs. Joos  . . .  
 Bij den overledenen sijn geen gronden van erfven achterghelaeten . . . 7de july 1717 
 
SVG  Janneken DE SCHUYTERE fa. Philips, overl. Meyghem op den 10de jan. 1707 
 Hr.: Joos STROBBE fs. Jans  
405 K.: Gillis STROBBE bij huwelijck sijn selfs, Marie STROBBE in huwelijck gheweest met 
287       Guilliaeme STAES fs. Pieters mitsgaders Joannes = 18 jr ende Joanna STROBBE = 14 jr 
  V.M.: Jan WILLEMS fs. Jans  
 Den hauder competeert een hofstedeken groot 344 roeden gheleghen in Meyghem, oost ende  
 suyt de straete west ende noort dhoors Anthone VAN DAELE . . . 20ste july 1717 
 
 SVG Pietronelle CORIJN fa. Jans overl. Nevele op den 3de dec. 1715 
 Hr.: Adriaen DE DAPPER fs. Joos  
405 K.: Joos = 10 jr, Lieven, = 8 jr ende Joannes DE DAPPER = 3 jr. 
288 V.M.: Joos BAYENS fs. Cornelis  
 Gronden van erfven komende van de sijde van de overledene 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van veldeken bij desen hauder  
 bewont groot over dhelft 132 roeden  
 Gheconquesteerde gronden van erfven daer den hauder behaut sijn blat van bijleve 
 De wederhelft van dese behuysde hofstede groot  132 roeden . . . 20ste july 1717 
 
SVG  Lieven VAN DER DONCKT fs. Jans overl. Nevele op den 22ste juny 1717 
 He.: Pietronelle TIJTGAT fa. Jans 
405 K.: Pieter Francois, Marie, Joosijne ende Emerentiana VAN DER DONCKT 
290  V.P.: Bertholomeus MORTIER in huwelijck met Paasschijne VAN DER DONCKT fa. Jans 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Een partije lants in Nevele op den wijck van oosche aen twaterlat groot 250 roeden 
 Een partijken meersch ghenaemt den cockelaere abouterende oost de caelen suyt Guille DE 
 COSTERE west Guille SNAUWAERT ende noort Jan VAN DER DONCKT groot 75 roen 
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck samen gheconquesteert  
 Een behuysde hofstede gheleghen in de meulenaerstraete ghenaemt den muyshont  
 abouterende suyt Lieven ende Pieter VAN RENTERGHEM west het leen van wijlent Gillis 
 VERDONCKT ende noort ende oost de straete groot 183 roen  . . .  . . . 
 Marie VAN DER DONCKT fa. Jans hunne moeye is commen toverlijden  sonder eenighe  
 lichaemelijcke hoirs achter te laeten . . .  . . .  den hauder is Jan JOORIS ? 
 De kinderen van Frans VAN DER PLAETSEN gheprocreert bij Joosijne VAN DER DONCKT 
 thaeren sterfhuyse elck waeren presenterende eenen derden staecke . . . 22ste nov. 1717 
  Compareerde in persoone Jan JOORIS fs. Jans welcken comparant hem verclaerde te stellen 
 als seker ende borghe over Pieternelle TIJTGAT  . . . . . . 13de dec. 1717 
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SVG  Joosijne CLAYS fa. Jans, overl. Nevele op den wijck van oossche den (niet gegeven) 
  Hr.: Pieter GAEVE fs. Gillis  
405 K.: Herman, Marten ende Lievijne GAEVE  
291v V.M. Philip EXPEEL, oom, ghetraut met Gillijne CLAYS fa. Jans  
 Hebben gheduerende het huwelijck in cheynse ghenomen van Jor Philibert MILOT een  
 partije lants groot 700 roen ende daerop ghetemmert een huyseken . . . 7de dec. 1717 
 
SVG  Francoyse JOORIS fa. Jans, overl. Nevele op den 20ste jan. 1717 
 Hr.: Jan MORTIER fs. Laureyns, temmerman  
405 K.: Joseph, Joannes, Marie Anne ende Pietronelle MORTIER 
289 V.M.: Jan JOORIS fs. Jans oom   den 15de nov. 1717 
  Gronden van erfven ghedeelich tusschen den hauder ende hoirs half ende half 
 Een huys stede ende erfve gheleghen in Nevele in de Ste Jans straete west aen 't brughsken 
 groot 15 roeden aen d'een sijde ghehuyst Frans JOORIS ende aen dander sijde de beke 
 Het 3de deel van een onbehuysde hofstede daervan een deel in cheynse is gegeven an Norbert 
 DE CLERCK gheleghen in de blasiusdriesstraete groot 90 roeden. . . 15de nov. 1717 
  Compareerde in persoone Jacob PORRET ? fs. Charles woonachtich in Hansbeke dewelcken 
 hem verclaerde te stellen seker ende borghe over Jan MORTHIER fs. Laureyns in proffijte  
 van de weesen verweckt bij Franchoyse JOORIS  . . . . . . 13de dec. 1717 
 
SVG  Geert VAN DE KERCKHOVE fs. Jans, overl. Meyghem op den 13de juny 1717 
 He.: Janneken SUTTERMAN fa. Gillis  
 K.: Therese = 20 jr ende Anna VAN DE KERCKHOVE ontrent de 39 jaeren , Guille VAN 
       GANSBEKE fs. Pieters ghetrauwt met Petronelle VAN DE KERCKHOVE, Francoyse 
        VAN DE KERCKHOVE ghetrauwt met Joos MARTENS, Marie VAN DE KERCKHOVE 
       ghetrauwt met Lieven VERSCHELDE ende Frans VAN DE KERKHOVE = 25 jr 
 V.P.: Guille VAN GANSBEKE  . . . . . . . . .  13de dec. 1718 
 
SVG  Marten ADAMS fs. Amant, overl. Astene op den . . . ? . . .(niet gegeven) 
 He.: Marie DE SLOOVER fa. Gillis   
406 K.: Marie ADAMS noch minderjaerigh 
452v V.P.: Amant ADAMS vader van den overledenen 
  Aen de weesen competeert een 8ste deel in twee hofstedekens, het een gheleghen op de beeck 
 straete groot een ghemet ende het ander in de waermoesstraete groot 114 roeden al binnen de 
 prochie van Astene commende van den overledens moeder desen 20ste sept. 1723 
 
 Bundel nr 445 Staten van goed  (1718-1719)  
nr. 510  SVG Joosijntien  VAN HECKE fa. Martens overl. Meyghem op den 21ste dec. 1694 
  Hr.: Joos DE RAET fs. Joos  
403 K.: Lievijntjen ende Jacquemijntien DE RAET 
265 V.M.: Marten VAN HECKE fs. Marten , oom  
 Gronden van erfven ghecommen van de overledene ghedevolveert op de weesen 
 Een partije landt in Vynckt ghenaempt het neerbunder groot 800 roeden oost den advocaet 
 LAMPREEL zuyt Mhr. VAN LOO west de straete noort dhoors van Joos DE ZUTTER 
 Een behuyst hofstedeken in Vynckt groot in erfven 27 roeden osot het straetjen zuyt Mhr. 
 den hoogballiu west ende noort Adriaen DHAENENS  . . . desen 12de april 1695 
 
SVG  Pro Deo Marie VAN LANGHERAERT fa. Joos 
 overl. Ste Maria Leerne in den Meyghemhoeck op den 24ste april 1717 
 Hr.: Joos MOERMAN fs. Gillis 
 K.: Marie Jenne MOERMAN eenich kint  
  V.M.: Joos VAN LANGHERAERT, grootvader 
 Den hauder heeft ghedurende het huwelijck in cheyns aenveirt van Jan LOOTENS een 
 vervallen hofstede gheleghen in Ste Maria Leerne . . . desen 15de juny 1717 
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SVG  Adriaeneken SERLIPPENS fa. Gillis, overl. Nevele op hul den 10de aug. 1716 
 Hr.: Jan IDE fs. Joos  
405 K.: Joannes IDE ende Petronelle IDE ghetraut met Jan LEDUCQ ende Philippe IDE noch 
292       minderjaerighe weese 
 V.M.: Geert TEMMERMAN . . .  
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert ghedeeligh half ende half 
 Op den 7de july 1717 sijn er gronden van erfven vercavelt tusschen den hauder en de hoirs. 
 Daer is niet medevercavelt een deel van een behuysde hofstede met 4 ghemeten lants  
 gheleghen in Vosselaere dit sterfhuys competerende in pachte ghebruyckt bij Elisabeth  
 SERLIPPENS als ghemeene ghelaeten om tsaemen te vercoopen  
 Item competeert dit sterfhuys een eeuwighe ende erfvelijcke rente van 3 p. gr. tsjaers op 
 het huys ende erfve competerende Jan DE RIJCKE binnen Nevele 
 Den houder is ghedurende huwelijck afghelost eene rente van 16 p. gr. capitaels wisselghelt 
 den pennijnck 16e beseth gheweest binnen de prochie van Ste Lievens Hauthem bijdien  
 comt over dhilft in courant 9 p. 6 sch. 8 gr. . . . . . . den 13de 7bre 1717 
 
SVG  Pro Deo Jan VAN DOORNE fs. Joos overl. Vosselaere den 8ste febr. 1717 
 He.: Marie PODEVIJN fa. Pieters, winckelierster 
 K.: Joannes = 32 jr, Pieternelle = 21 jr, Isabelle = 19 jr ende Tresia VAN DOORNE = 16 jr 
 Van de sijde van de hauderigghe is gedurende het huwelijck vercocht een huys ende  
 brauwerije tot Caemerijcke voor de somme van 3000 guldens danof recompense saude  
 moeten gebeuren. Is noch vercocht van haer goet buyten de voorseyde stadt een cleen 
 pachtgoeyken voor 1500 guldens 
 Gheconquesteerde goederen binnen huwelijcke 
  In Nevele een behuyst hofstedeken met de lande ende meersch groot tsamen vier ghemete 
 ombegrepen belast met 2 p. 10 sch. gr. sjaers den pennijnck 16e in proffijtte van den Doctor 
 POELMAN ende sijn suster ende dhoors van Laureyns ONDERBEKE 
 Item in Dronghen een meesselken met twee beettiens landt dat sij abandoneren omdat de  
 heerlijcke rente de proprieteyt niet weert en is 
  Een huys ende erfve tot Maldeghem groot den gront 243 roeden belast met eene losrente  
 van 9 p. gr. tsjaers ende 4 sch. gr.  
 De hauderigghe geeft te kennen dat sij gist haeren winckel ende huyscatheylen weerdich  
 te wesen ontrent 24 p. gr.  . . .  . . .  . . . 11de jan. 1718 
 
SVG Project Pro Deo Marie VAN DEN BULCKE overl. Nevele op den 13de jan. 1718 
 Hr.: Anthone DE POORTERE fs. Jans  
 K.: Trese = 4 jr ende Gillis DE POORTERE = 2 jr 
 V.M.: Joannes VAN DEN BULCKE fs. Lowijs     21ste febr. 1718 
 
SVG  Lowiese SAELENS HAELMAN fa. Pieters, overl. Maria Leeren op den 1ste meye 1715 
 Hr.: Joos DE WULF fs. Jacques  
405 K.: Jacques = 29 jr, Lievijne = 26 jr, Magdalena = 18 jr, Joannes = 16 jr, Pieter = 12 jr  
293v       ende Frans DE WULF = 8 jr,  
 V.M.: Jacobus SAELENS fs. Pieters   
 Bij dese overledene sijn geene gronden van erfven achterghelaeten  
 De hauder met de weesen heeft een huyseken met een stalleken op een partije landt in  
 cheyns ghenomen van mijnheer NOTAX gheleghen in Maria Leeren . . . 8ste maerte 1718 
 
SVG  Pro Deo Thomas VRIENDT fs. Thomas, overl. Landeghem op den 18de jan. 1716 
  He.: Willemijntjen DE BAETS   
 K.: Marie Francoise VRIENDT  
 V.P.: Jan VRIENDT . . .  
 Er sijn meer schulden dan baete  . . .  . . .  29ste maerte 1718 
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SVG  Laurentius ONDERBEKE fs. Jans,  
 overl. Nevele op den wijck van de vierboomen inde carmstraete op den 14de Xbre 1717 
405 wdwnr in (1ste x) van Marie VESSIAEN  
294v K.: Joanna ONDERBEKE bij ghetijdighe audde haer selfs 
 He.(2de x): Joosijntjen DE CLERCQ fa. Danneel  
 K.(2de x): Joannes, Pieter, Jacobus, Jacquemijntjen, Catherine en Joosijntjen ONDERBEKE 
 V.P.: Pieter DE COCK broeder van halfven bedde van den overledenen  
 Sijnde over haer hauderigghe seker ende borghe bedeghen Lieven DE CLERCK tot  
 Landeghem onder belofte ende verbant als naer rechte . . . . . . 15de april 1718 
 
  SVG  Sr. Jan Georges SIJMOENS in sijn leven procureur van Nevele, handelaer in brandewijn 
 overl. . . . (niet gegeven) 
 He.: Joe Isabelle DHAENE fa. dheer Jan  
405 K.: Joannes, Judocus, Franciscus ende Pietronelle SIJMOENS   
295 Camerdeelvoocht: Jan Frans VAN LANDEGHEM licentiaet in de medecijnen  
 Gronden van erfven bij de hauderigghe ghecocht naer de doodt van haeren man  
 Een partije leymeersch gheleghen in Ste Jans Leerne suyt commende aen de leye noort  
 jeghens den oodonckbosch groot 665 roeden . . . . . .  29ste meye 1718 
  Compareerde in persoone Joe Isabelle VAN LANDEGHEM wdwe van dhr Jan DHAENE 
 ende Barbarine DHAENE gheestelicke dochter fa. dhr. Jan voornoemt beyde woonachtich 
 binnen Nevele dewelcke hun verclaerden te stellen als seker ende borghe over den inhauden 
 van den SVG van Joe Isabelle DHAENE  . . . . . .  14de 9bre 1718 
 
SVG  Joosijntjen VAN DEN BRAEMBUSSCHE fa. Jans 
 overl. Ste Martens Leerne op den 21ste maerte 1718 
405 Hr.: Jan VAN QUATHEM fs. Gillis 
296 K.: Joannes ende Marie VAN QUATHEM  
 V.M.: Marten VOLCKAERTghetraut met Lievijne VAN DEN BRAEMBUSSCHE fa. Jans 
  Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert 
 Een partije lant ghenaemt den destelbulck gheleghen in Ste Martens Leerne abouterende oost 
 het meulen straetjen noort dhoors van den president VAN DER PIET ende west mijnheer 
  VAN DER CAMERE groot in erfven 364 roeden . . .   21ste juny 1718 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgeeft Joos TANT fs. 
 Joos als staenden voocht over de weesen van wijlent Adriaen TANT fs. Joos ende Francoise 
 VAN VEIRDEGHEM fa. Frans datte van alle den ontfanck ende administratie ghehadt 
 tsedert den 20ste 9bre 1714 daete van de laetste rekeijnghe van de vier minderjaerighe weesen 
 met naeme Joseph, Carel, Marie Joanne ende Therese TANT alsoo Giuille VAN DER  
 PLAETSEN ghetraut gheweest met Appolonia TANT . . . . . . 
 Ontfanghen van Jan DE BAETS tavernier in de herberghe de spoele in Meyghem de somme 
 van 7 p. 10 schell. gr. over drij jaeren croos van een rente . . . . . . 
 Betaelt aen Lieven VAN RENTERGHEM over schoolgelt van de weesen Carel ende Therese 
 par quitantie van den 1ste juny 1716 ter somme van 5 schell. gr.  . . .  
 Lievijne DHAENENS is rendants moeder ende sweesens grootmoeder . . .21ste juny 1718 
 
SVG  Lievijne DIERICX fa. Jans overl. Meyghem op den 18de juny 1718 
 Hr.: Frans VAN DE PUTTE fs. Jans  
405 K.: Anne Marie = 7 jr, Joanna = 4 jr ende Petronelle VAN DE PUTTE = ses weken 
298v  V.M.: Pieter DIERICK fs. Jan oom   
 Gronden van erfven staende hemlieden huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije landt met een woonhuys ende wat jonghe boomen daerop staende gheleghen in 
 Meyghem groot 810 roeden ende een partije landts ghenaemt de cleyne meirie groot 563  
 roen abouterende daeranne oost de voornoemde partije suyt Pieter COPPENS west 't cappitel 
 van Sinte Baefs ende noort de straete  . . .  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Frans STROBBE . . .  5de july 1718 
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SVG  Marie Catharine D'HAENENS fa. Frans, overl. Nevele den 18de maerte 1717 
 Hr.: Andries DE NAMUR, herbergier  
 K.: Pauwels = 13 jr ende Elisabeth Judoca DE NAMUR = 9 jr 
 V.M.: Judocus D'HAENENS fs. Frans voornoempt   
 Huwelijckscontract ghemaeckt den 6de maerte 1702  
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert  
 Dhelft deurgaende van een huys staende in Nevele daer voor teecken vuytsteeckt de roose 
 ghebruyckt bij den hauder, met het cleen huyseken daernevens ghebruyckt bij Guillaeme 
  DE BOCQ fs. Pieters noort oost Ste Jans straete ende de meert van Nevele suyt oost Pieter  
 DUSAER suyt west den selven DUSAER met den enghelandt ende noort west Sr. Laureyns 
 Norbertus DHUYVETTERE, groot int gheheele 107 roen . . . 1ste aug. 1718 
 
SVG  Janneken MESTACH fa. Gillis overl. Vinckt . . . (niet gegeven) 
  Hr.: Michiel MORTIER fs. Jans  
405 K.: Jacques ende Joannes MORTIER  
297 V.M.: Joannes LOONGIENS  
 Comt voor baete een huys met een ovenbuer staende op cheyns waervan den gront competeert 
 aen Joos LUYTTENS mette caeve in het huys  . . .  . . . 12de july 1718 
  Compareerde in persoone Jacques SUTTERMAN woonachtich in de prochie van Vynckt 
 welcken verclaerde hem te stellen als seker ende borghe over Michiel MORTIER houder ende 
 overgever van den staet van goede . . .  . . .  4de oct. 1718 
 
SVG  Joosijntjen VERMAERCKE overl. Sinte Maria Leerne op den 21ste febr. 1718 
 Hr.: Adriaen DE VREESE fs. Adriaen tsijnen 2de huwelijck 
 K.: Isabelle = 19 jr ende Pieternelle DE VREESE = 15 jr ende Joanna DE VREESE  
       ghetrauwt met Jan VAN DER MEULEN  
 V.M.: Jan VAN DER MEULEN fs. Anthone voornoemt  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder 
 Een behuysde hofstede in Ste Maria Leerne abouterende oost de straete suyt ende west 
  Judocus DE LOORE ende noort Marten VOLCKAERT groot 600 roeden  
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het 1ste huwelijck van desen hauder 
 Een behuysde hofstede in Ste Maria Leerne abouterende oost mijn heere LAMOTE suyt 
 dheer ende Meester Petrus VAN ALSTIJN west de leye groot 600 roen ende een partije 
 lant abouterende oost Anthone DE SMET west de leye noort de kerkcke van Vosselaere 
 groot 125 roen ende noch een partije lant ghenaemt de 400 roeden groot 400 roeden ende 
 een partije genaemt de 300 roeden abbouterende oost desen sterfhuyse suyt mijn heer  
 REYSCHOOT noort het waterlat groot 300 roeden  
  Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck met dese overledene 
 Een partije ghenaemt de vette weede abouterende suyt de leye groot 500 roeden ende een 
 partije genaemt den biesbulck groot 600 roeden . . . . . . den 11de 8bre 1718 
 
SVG  Anne Marie NOTTE fa. Christiaen, overl. Hansbeke . . . 1703 
 Hr.: Francois VAN MALDEGHEM fs. Lieven 
405 K.: Joanna VAN MALDEGHEM eenich kint 
300v V.M.: Aernaut WISPELAERE in huwelijck met Joanna NOTTE fa. Christiaen  
 Gronden van erfven commende van soverleden sijde 
 Dhelft van een behuyst hofstedeken met een partijken lants groot 443 roeden gheleghen in  
 Bellem op de suytsijde van de vaert dus hier over dhelft 221 ½ roen  
 De commeren excederen verre de baete . . .  . . . den 8ste 9bre 1718 
 
SVG  Janneken DE WEERT fa. Pieters, overl. Nevele op den 10de oct. 1718 
 Hr.: Jan DE MEYERE fs. Joos 
405 K.: Lieven DE MEYERE = 2 maenden, eenigh kindt  
301  V.M.: Joos BEYAERT fs. Jacques   . . .  . . .  
 Er sijn bij dese overledene geen gronden van erfven . . . . . .  den 15de 9bre 1718 
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SVG  Joosijne DE VRIJEN fa. Enghel, overl. Meyghem op den 24ste jan. 1719 
 Hr.(2de x): Joos DE WINTERE fs. Maximiliaen 
 K.: Joannes Baptiste DE WINTERE = 10 weken  
 V.M.: Jan VAN WIJCKHUYS oom  
 Item an de weesen achtergelaeten bij Mauritius PRAET en sijn huysvrauwe Janneken 
 SCHELSTRAETE, daer desen hauder mede getraut is geweest, is men schuldich naer 
 afrekenijnghe van een vierde deel dat desen hauder toecomt van de camer sijn deel 
 genomen 3 p. gr. ende noch gegeven 10 sch. gr. door den heer Amman aen Pieter VAN 
 SCHELSTRAETE tot noodtsaeckelicheyt van de weese Marie PRAET fa. Mauritius 
 ende aen Mre. Guille IDE 1 p. 9 sch. gr. over leverijnghe van  cleeren voor de voornoemde 
 weesen   . . .  . . .  . . .   14de febr. 1719  
 
SVG  Jacobus SCHAMP fs. Matthijs, overl. Landeghem an den heirenthouck op den 23ste dec. 1718 
405 He.: Janneken VAN NEVEL fa. Jans  
302v K.: Geert ende Isabelle SCHAMP  
 V.P.: Gillis TANT ghetrauwt met Janneken SCHAMP fa. Matthijs, oom 
 Gronden van erfven commende van sijn vader ende moeder mitsgaders Jacques SCHAMP 
 sijnen oom belast met shauderigghens blat van bijleve naer costuyme 
 Dheelft van een behuysde hofstede in Landeghem in den heirenthoeck met dhelft van alle de 
 catheylen daer op staende suyt oost Joos DE MEYERE fs. Philips suyt west de renterghem  
 straete ende suyt de volghende partije groot over dit deel 161 roen 
  Dheelft van het bulcxken bachten de schuere van de hofstede groot over dit deel 166 ½ roen
 Dheelft van een partije lants ghenaemt den wynckele gheleghen neffens de hofstede noort  
 het wederdeel ende volght hiermede de helshaeghe int ghescheet oost dhoors Laureyns  
 DE MEYERE suyt de naervolghende partije groot over dese heelft 279 roen  
 Item een partije lants eertijts twee partijen d'eene ghenaemt den eeckbulck ende dander het 
 kercken bulcxken groot tsamen 525 roen ende een partije ghenaemt den moortelput groot 150 
 roen oost dhoors Geert STANDAERT west dhoors dhr. Pieter DENIJS ende noort dhoirs dhr 
 Pieter VAN HULTHEM, de voorschreven partije den moortelput is in cheynse ghegheven aen 
 Geert VERHEGGHE voor 29 jaeren danof het 1ste jaer is inghegaen kerssavont 1716 . . . 
 Een partije lant gheleghen in Nevele ghenaemt de grootte capt groot int gheheele 820 roen 
 noort den herwegh oost Arent DE VOS ende suyt Jan LAMME over dit dheelft 410 roen ende 
  een partije lant ghenaemt keysers bulck abouterende oost Jan BOONE suyt Frans VAN 
 RENTERGHEM causa uxoris groot 286 roen ende een partije lant gheleghen int midden van 
 keysers bulck abouterende noort Joos CAKAERT groot 800 roen  
 Een partijken lants ghenaemt t'cleyn stucxken abouterende Jacques VAN DER PLAETSEN  
  ende Lieven VAN DOORNE groot 116 roen ende een partije lants ghenaemt den hul  
 abouterende den greffier ODEVAERE oost Gillis DE WEERDT ende suyt het voorgaende 
 cleynbulcxken groot 424 roen. Dese twee voorgaende partijen sijn in cheyns gegeven aen  
 Pieter TUYTSCHAEVERE fs. Pieters voor 29 jaeren inghegaen kersaavont 1718 . . . . . . 
 Een meersch in de prochie van Landeghem ant broeckgat oost de calene ofte beke suyt dhoors 
 HULTHEM ende noort Cathelijne RONSE groot 175 roen ende een partije lants gheleghen 
 in den heirenthoeck ghenaemt noortackere groot 520 roen  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheduerende het houwelijck gheconquesteert 
 Dheelft deurgaende van de behuysde hofstede ende bulck bachten de schuere groot 655 roen 
 dus alhier over dheelft 3 27 ½ roen . . . . . . . . . . . .  
 Gronden van erfven commende van shauderigghens sijde 
 In Nevele op den wijck van oossche een partije lants ghenaemt den hooghen capt staende ten 
 lantboecke arlo 369 abouterenden oost de beke groot 711 roeden . . . 
 Binnen de selve prochie het 7de paert in 2 a 3 partijkens mersch in de oossche meersschen ende 
 de 3 deelen van 7 in een partijken bosch op Meerendre ende een partijken meersch op Hansbeke 
 Van shauderigghens sijde sijn vercocht 4 partijen van lande gheleghen in Meerendre daerinne 
 beneffens haere broeders ende susters is competerende een 7de paert  . . . 21ste febr. 1719 
 Compareerde in persoone Lucas VAN NEVELE fs. Jans den welcken hem verclaerde te  
 constitueren als seker ende borghe over desen SVG . . .  . . . 2de meye 1719 



 210 

  Vervolg bundel nr 445 Staten van goed  (1718-1719)  
SVG  Geert VAN DER PLAETSEN fs. Andries,  
 overl. Nevele op den wijck van oossche den 14de 9bre 1718 
405 He.: Tanneken VAN NEVELE fa. Jans 
306 K.: Jacques, Jenne, Pietronelle Joosijne ende Magdaleene VAN DER PLAETSEN  
 V.P.: Jacques VAN DER PLAETSEN fs. Andries, oom 
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Het 4de van een hofstede ende een stucxken lant achter den huyse met tvierde van alle de 
 catheylen daerop staende abouterende daeranne noort Sr. Arnout VAN DER MEERE alsnu  
 sijne hoors met dheelft van de selve partijen oost oossche straete groot voor dit deel 162 roen 
 Dheelft van een partije lant gheseyt den bulck voor lammekens palende oost oossche straete 
 suyt de beke west ende noort des selfs groot voor dit deel 120 ½ roen 
 Dheelft van een partije lant ghenaemt het beeckstuck oost het voorgaende suyt de beke west het 
 naervolghende groot over dit deel 203 ½ roen ende dheelft van een stuck lant ghenaemt den  
 eeckbulck oost het voorgaende suyt de beke west d'eeckbulckgracht noort dhoors van Jacques  
  HINNEBERT groot dese heelft 270 roen. Item dheelft van een partije lant ghenaemt het 
 binnestuck abouterende oost suyt west ende noort des selfs groot dit deel 218 ½ roen . . . 
 Item dheelft van een partije lants ghenaemt de twee ghemete abouterende oost de biebuyck 
 straete suyt wijlent Geerolf VAN DER PLAETSEN groot over dese heelft 325 roen 
 In de prochie van Meyghem dheelft van een partije lant ghecomen bij coope van wijlent Jan 
 VAN DER PLAETSEN groot over dit deel 187 ½ roen . . .  
 Competerende de wederdeelen van de voornoemde landen ande weesen van wijlent Jan VAN  
 DER PLAETSEN fs. Andries ende ligghen alsnoch onvercavelt ende onverdeelt 
 Gronden van erfven ghedurende houwelijck gheconquesteert 
 Een partije lants in Nevele in den wijck van oossche groot 300 roeden ende een partije lants 
 ghenaemt het stedeken gheleghen als vooren groot 200 roen ende noch een partijken lants oock 
 gheleghen als vooren ghenaemt het blonde stedeken groot 400 roen  . . .  
 Gronden van erfven commende van shauderigghens cant 
 In Nevele op den wijck oossche een partije lants ghenaemt de grootte ste staende ten lantboecke 
 arlo 405 abouterende oost de straete suyt Joos DE PRAETERE west Sr. Jaspaert MASSON 
 ende noort Sr. Jan BRAET groot in erfven 610 roeden  . . .  21ste febr. 1719 
 Compareerde in persoone Joannes VERHEYE tot Lootenhulle den welcken hem verclaerde te  
 constitueren als seker ende borghe over den inhauden van desen SVG   6de juny 1719 
 
 SVG  Lievijne FACQ, overl. Vinckt . . . (niet gegeven) 
  wdwe in (1ste x) van Steven STROBBE 
405 K.(1ste x): Isabelle STROBBE 
308v wdwe in (2de x) van Loys DANNEELS 
 K.(2de x): Loys DANNEELS 
 Hr.: Jan TANDT  
 K.(3de x): Cuathelijne TANDT   
 V.M.: Adriaen FACQ  
 Er is een SVG ghemaeckt ten overlijden van Loys DANNEELS ende hebben het selve  
 gherenonsiert in date den 10de maerte 1703 
 Gronden van erfven dheelft van een ghemet landt gheleghen in Nevele beneffens dhofstede 
 van Bauduyn KACKAERT ende in pachte ghebruyckt bij Geeraert LOONTIENS ligghende 
 onverscheen met Janneken ende Lievijne DHONT . . .  den 21ste maerte 1719  
 
SVG  Pieternelle HAUTEKIET, overl. Poussele op den 30ste jan. 1719 
 Hr.: Pieter VAN VERDEGHEM fs. Charles 
405 K.: Josephken VAN VERDEGHEM hoir unicq 
310 V.M.: Pieter HAUTEKIET, broeder van de overledene   
 Den houder blijft de weese schuldigh 7 p. 11 sch. 11 gr. 6 dnrs den 22ste maerte 1719 
  Compareerde in persoone Joannes CANNOOT fs. Jan welcken comparant hem verclaerde 
 te constitueren als seker ende borghe over den hauder . . .  den 7de juny 1719 
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SVG  Francoise DE POORTER (Poorters) overl. Ste Maria Leerne . . . (niet gegeven) 
  Hr.: Joos GOETHALS fs. Philips 
405 K.: Joannes, Judocus, Pieter, Norbertus, Franciscus , Clara ende Vironica GOETHALS 
311v V.M.: Pieter VERVLIET ghetraut met Jacquemijntjen DENIJS oom  
 Gronden van erfven commende van shauders vader ende moeder 
 Een behuyst hofstedeken in Ste Maria Leerne op de plaetse bij den hauder bewoont oost 
 Pieter WITTEVRONGHELE suyt het kerckhof ende Marten VOLCKAERT ende noort 
 den Ghentschen herwegh groot in erfven 25 roeden  
 Het 4de van een bunder lant in de prochie van Maechelen groot 225 roen ende noch twee  
 vierendeelen lants in een meerder partije groot 450 roeden  . . . 25ste april 1719 
 
SVG  Franchoyse VAN WAEYENBERGHE fa. Pieters ende Marie WEYNAUT fa. Cornelis 
 overl. Poessele den 20ste april 1719 
405 Hr.: Pieter LOVAERT, wagenmaker  
313 K.: Joosijntjen 8 jr, Adryaeneken = 5 jr ende Carelken LOVAERT = 2 ½ jr  
 V.M.: Frederick VAN WAEYENBERGHE broeder van den overledene 
 Doverledene heeft ghecompeteert het 3de paert van diverssche gronden gheleghen in Bellem 
 hun te cavel ghevallen met haer broeder ende suster van hunne moeder welcke goederen sijn 
 vercavelt jeghens Pieter VAN WAEYENBERGHE hunnen vader  
 Gronden gheconquesteert gheduerende hun houwelijck gheleghen in Poussele 
 Een behuysde hofstede met het landt daermede gaende groot 669 roen  24ste meye 1719   
 Stelde hem seker ende borghe Nicolays DE LOOSE fs. Mattheeus  3de 9bre 1719 
 
SVG  Pieternelle MAENHAUT fa. Gillis, overl. Hansbeke in de hammestraete den . . .9bre 1718 
 Hr.: Jan VERBORGHT fs. Gillis 
405 K.: Bauduyn ende Gillis VERBORGHT beede minderjaerighe weesen 
319 V.M.: Bauduyn MAENHAUT fs. Gillis voorseyt . . . . . . 6de juny 1719 
 
SVG  Marie DE CLERCQ fa. Pieters bij Janneken DE CLERCQ fa. Geert 
 overl. Meyghem op den 21ste meye 1719 
405 Hr.: Lieven TUYTSCHAVERE fs. Jans   
315v K.: Joanna Marie TUYTSCHAEVERE eenich kindt  
 V.M.: Jacobus DE CLERCQ fs. Geert, oom  
 Is seker ende borghe bedeghen Jan TUYTSCHAVER fs. Lieven . . . 13de juny 1719 
 
SVG Project ten sterfhuyse van Pietronelle VAN DE CAUTERE fa. Gillis  
 overl. Poesele op den wijck van kerrebroeck den . . .(niet gegeven) 
  Hr.: Joos VERHAEGHEN fs. Joos 
 K.: Joannes, Pieter, Frans, Marie, Marie Caroline, Joanna ende Pietronelle VERHAEGHEN 
  V.M.: Joos DE MOOR ghetraut met Angeline VAN DE CAUTERE fa. Gillis, oom 
 Den commer excedeert de baete boven dat den hauder door sijnen auderdom ende sieckte 
 onmoghelijck is sijne weesen die capabel sijn hun onderhaut te subsisteren   21ste juny 1719 
 
SVG  Lievijne DE SCHEPPERE fa. Loys, overl. Poessele op den wijck kerrebroeck . . . 1719 
 Hr.: Joannes CANNOOT fs. Jans  
405 K.: Robert ende Marie Therese CANNOOT  
316v V.M.: Jan STOMMELIJNCK  . . .  
 Er sijn geene gronden van erfven nochte besette renten van de overledene . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter VAN VEERDEGHEM . . .  21ste juny 1719 
 
SVG  Joosijntjen FAELENS, overl. Poussele daer wonende was op den 23ste maerte 1719 
 Hr.: Joannes SCHAUT  
405  K.: Adriaeneken = 8 jr, Lieven = 6 jr ende Lievijne Francoise SCHAUT = 1 ½ jr  
317v V.M.: Joannes SAELENS broeder van de overledene  . . . . . . 21ste juny 1719 
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SVG  Joos DE GRUYTTERE fs. Philips, winkelier, overl. Meyghem . . . (niet gegeven) 
  He.: Josijngien OSSELAERE fa. Pieters 
405 K.: Christoffel, Lieven ende Joanna DE GRUYTTERE  
320 V.P.: Joannes DE BUCK  . . .   
 Comt in ghemeene baete een woonhuys staende op cheyns waervan den grondt competeert 
 aen Joe Mevr. d'abdesse van de bijlocke.tot Ghendt . . .  27ste juny 1719 
 
SVG  Charles DE VOS fs. Adriaen, overl. Meyghem . . . (niet gegeven) 
  wdwnr in (1st x) van Elisabeth DE SCHUYMERE fa. Guille 
 K(1ste x): Andries DE VOS 
 wdwnr in (2de x) van Pietronelle PENNINCK fa. Christiaen 
 K.(2de x): Pieter ende Christiaen DE VOS 
 He.(3de x): Barbara DE BOCK  fa. Jans   
 K.(3de x): Joannes, Laureyns, Livijne ende Charles DE VOS  
  V.P.: Charles DE VOS fs. Philips  
 Schuldich aen Pieter DE SCHRIJVER tot Caneghem over thaire voor het passeren van  
 de staet 16 sch. gr. . . .  . . .   18de july 1719 
 
SVG  Jan VERMEERE fs. Adriaen overl. Meyghem . . . (niet gegeven) 
 He.: Josijne VERCRUYSSEN fa. Joos  
 K.: Jacquemijngen, Frans, Abraham ende Adriaen VERMEERE  
 V.P.: Adriaen VERMEERE  
 Hebben staende hun huwelijck ghemaeckt een woonhuys staende op cheyns waervan den gront 
 competeert d'eerweerdighe heeren van het capittel van Ste Baefs tot Ghent  18de july 1719 
 
SVG  Lievijne SPEECKAERT fa. Laureyns, overl. Dronghen op den 15de meye 1719 
 Hr.: Jan DE VREESE fs. Cornelis 
405 K.: Cornelis DE VREESE = 1 jr. 
321v V.M.: Jan VAN KERREBROUCK oom 
 Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde de welcke volghen dese weesen 
 Dheelft van 150 roeden lants in Dronghen gheleghen in den noorthautschen teerlijnck 
 aboeteerende noort aen de noorthaut straete . . .  . . .  den 5de 7bre 1719 
 Stelde hem seker ende borghe over Jan DE VREESE fs. Cornelis Pieter SCHAUT fs.  
 Laureyns ter causen van voorenstaende staet van goede . . . den 19de 7bre 1719 
 
SVG  Joosijne COPPENS fa. Jans, overl. Nevele in de St Jansstraete op den 16de ougste 1719 
  Hr.: Francois DE BUCK fs. Cornelis, smid   
 K.: de kindts kinderen van Lieven COPPENS fs Jans ende de kints kinderen van Roelant  
405       COPPENS fs. Jans ende de kints kinderen van Joos COPPENS fs. Jans ende de kinderen 
323       ende kints kinderen van Louys COPPENS fs. Jans ende de kinderen ende kints kinderen 
       van Jan Baptiste COPPENS fs. Jans ende de kints kinderen van Pieter COPPENS fs.  
       Jans ende ten lesten de kinderen ende kints kinderen van Christiaen DE WEERDT  
       gheprocreert bij Janneken COPPENS fa. Jans   
 Er is ghemaeckt ende aenghegaen contract van houwelijcke tusschen Francois DE BUCK fs. 
 Cornelis ter eender sijde ende Joosijne COPPENS fa. Jans te vooren wdwe van Joos VAN 
 COMPOSTELLE ter andere . . . . . . . . . . . . desen 13de meye 1680 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Het 4de emmers 125 roeden lants in de landuyt stede in Vosselaere ende noch 30 roeden lants  
 in een meerdere partije int gheheele groot 432 roeden oost den kercken eeckbosch ende een 
 partije meersch groot 266 roeden deel van 756 roeden . . . . . .  
 Gronden van erfven ghedurende het houwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in de St Jansstraete in Nevele noort de selve straete oost Jan BRACKE 
 suyt den hoel ende west Pieter DUSAER groot ontrent 70 roeden  
 Een partije lants in Vosselaere groot twee ghemeten  . . . . . . den 9de 8bre 1719 
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SVG  Joosijntien VAN VYNCKT fa. Lievens, overl. Landeghem op de plaetse den 13de july 1719 
 Hr.: Lieven VAN DER PLAETSEN fs. Frans 
405 K.: Livijne VAN DER VYNCKT eenich kint  
331 V.M.: Lieven VAN VYNCKT grootvader   
 Joosijntien VAN VYNCKT haer vader ende moeder sijn noch in leven 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Bij het overlijden van shauders vader is den hauder met sijne broeders ende susters samen 
 ghebleven onder hun acht kinderen te weten Pieter, Joannes, den hauder, Geert, Carel, Janneken 
 Anne Marie ende Pietronelle ende sijn daernaer commen toverlijden Geert ende Janneken 
 Op hem verstorfven het 12de deel in een behuysde hofstede met een onbehuyst hofstedeken ofte 
 bogaerdeken op de plaetse van Landeghem daer de hauder is woonende tsamen groot 156 roen 
 Een ghelijck 12de in dhelft van een partijken landts dannof dander helft competeert de wdwe  
 van Marten DE VRIENT groot int gheheel 100 roen  . . . . . . 10de oct. 1719 
 Compareerde in persoone Joos VAN VYNCKT fs. Jacques dewelcken hem verclaerde te 
 stellen seker ende borghe voor den inhauden van den voorseyden staet  4de juny 1720 
 
SVG  Josijne DE GRAEVE fa. Jans, overl. Meyghem . . .(niet gegeven) 
  Hr.: Gillis STROBBE fs. Joos 
405 K.: Janneken STROBBE eenich kint 
326 V.M.: Jacques GRAEVE  
 Hebben staende huwelijck ghemaeckt een woonhuys op den gront van Joe Anne  
 DUGHEWEET wdwe van Jan Baptiste VAN DEN BULCKE . . .   10de oct. 1719 
 
SVG  Marie TUYTSCHAVER fa. Godefruts, overl. St. Jans Leerne den 3de juny 1719 
 Hr.: Pieter VAN DAMME fs. Joos 
405 K.: een kint = 2 jr en 7 maenden 
334 V.M.: Godefruts TUYTSCHAVER   
 De overledene heeft inghewont met den houder bij sijne moeder  18de dec. 1719 
 Stelde hem seker ende borghe Joosijntien DE VREESE wdwe van Joos VAN DAMME 
 woonende in Ste Maria Leerne   . . .  . . .  19de dec. 1719 
 
SVG  Marie Therese POELMAN fa. Jans, overl. Landeghem in den westhoeck den 15de juny 1719 
 Hr.: Christiaen VAN DER VENNET fs. Sacharias 
405  K.: Marie Anne, Marie Joanna ende Pieter Frans VAN DER VENNET 
337v   V.M.: Lieven COPPENS fs. Pieters 
  Marie Joanna is naer den doodt van haer moeder oock overleden 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde 
 Een partije landts in Landeghem ghenaemt den destelbulck groot in erfven 838 roeden 
 De gronden van erfven commende van shauders sijde worden alhier niet ghebracht terwijlent 
 de weesen daerinne geen proprieteyt en hebben . . . . . . . . . 19de dec. 1719 
 
SVG  Jacques PIJNAERT fs. Pieters, overl. Landeghem op den 15de juny 1718 
 He.: Tanneken SPEECKAERT fa. Jan 
405 K.: Marie, Joannes, Pieter, Joos ende Emanuel PIJNAERT  
335v Camerdeelvoocht: Norbert VERVIER  
 Gronden van erfven ghedurende houwelijck met dhauderigghe ghecocht bij vuytgrootijnghe 
 jeghens Jan ende Tomaes SPEECKAERT shauderigghens broeders 
 Een woonhuys daer den overledenen ghestorven is met 16 roen erfve an de hofstede den suyt 
 westcant scheedende jeghens shauderigghens sijde haudende goet midtsgaders 161 roen lant  
 vuyt de partije neffens dhofstede gheleghen scheedende vanachter teynden de hofstede op den 
 gracht dwers waerts tot op de straete suyt west daeranne  . . . . . . . . .  
 Item een partije lants groot 162 roen abouterende noort west de wdwe ende hoors Joos 
 WIEME noort oost Gillis VAN MALDEGHEM suyt oost de hofstede ende suyt west  
 Anthone VAN HUFFEL  . . .  . . .   19de dec. 1719 
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SVG  Christiaen VAN DER VENNET fs. Sacharias ende Marie DE BEUNIS 
  overl. Landeghem inden westhoeck op den 26ste 7bre 1719 
405  wdwnr in (1ste x) van Marie Therese POELMAN fa. Jans 
341 K.(1ste x): Marie Anne ende Pieter Frans VAN DER VENNET  
 He.: Adriaeneken WELVAERT fa. Christoffel 
 V.P.: Pieter VAN DER VENNET fs. Jans ende V.M.: Lieven COPPENS fs. Pieters 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde als op hem verstorven metten 
 overlijden van sijnen vader belast met bijleve van sijne moeder Marie DE BEUNIS 
 Den overledenen ende sijnen broeder ende susters competeert elck in de naerschreven  
 gronden van erfven een 5de deel   
 Dhilft van een behuysde hofstede in Landeghem in den westhoeck bewoont bij soverledens 
 moeder dannof dander hilft competeert aen Sr. Jan VAN DER VENNET fs. Christiaen met 
 ghelijck deel van alle de catheylen van huysijnghe boomen stallen daerop staende groot int 
 gheheele 508 roen abouterende daeranne west den westhouckstraete noort Jan VAN DER 
 VENNET oost dese hoorije suyt dhoors van Jooris SIERENS 
 Een partije lants ghenaemt 10de bulck groot 777 roen noort de hofstede suyt het doore straetjen 
  Een partije landts ghenaemt het veldeken oost dhautstraete west den 10de bulck groot 562 roen 
 Een partije lants ghenaemt den cleynen doorne oost dhautstraete noort het doorestraetjen west 
 Jan VAN DER VENNET suyt dhoors van Jooris SIERENS groot 722 roeden 
 Gronden van erfven belast met bijleve van sijne moeder ende dese hauderigghe ende sijnen 
 broeder ende susters elck een vijfde paert ende deel 
 Een partije landts in Landeghem ghenaemt het stuck aende kercke noort west den heirwegh 
 noort oost Mhr. BILLEMAN suyt oost Adriaen DE COOREBIJTER suyt west Jan VAN DE 
 GHEHUCHTE groot vier ghemeten 300 roen ende een partije ghenaemt den ronden bulck  
 noort daelmoessenije van Ste Baefs suyt Lieven DE MAECHT west dhautstraete groot 665 roen  
 Een partije lants ghenaemt het rot oost Jooris DE BRUYNE causa uxoris suyt Jooris DE WITTE 
 west ende noort Jan VAN DER VENNET met het leen groot drij ghemete 220 roen  
 Een partije meersch in Vosselaere ghenaemt de calainge meersch abouterende noort de calene  
 oost dhoors Jooris SIERENS suyt daelmoessenije groot 400 roeden  
 Een partije ghenaemt de beeckmeersch noort de calene west Jan VAN DER VENNET suyt  
 dhoors van Gillis CAKAERT ende west d'aerme schole groot 200 roeden 
 Een partije lants op den Landeghem cautere ghenaemt het corte stuck suyt Andries DE PUYT 
 west ende noort den heirwegh van Landeghem naer Vosselaere groot 667 roen 
 Een onbehuysde hofstede in Landeghem met een stuck lant daerachter ligghende tsamen groot  
 348 roen suyt oost de straete west Andries DE PUYT noort Jan VAN DER VENNET  
 Item 358 roeden landts gheleghen op den cauter waervuyt bij manghelijnghe jeghens Jan VAN  
 DER VENNET is ghenomen tot 106 roeden te weten het eynde van dese partije ligghende over 
 den heirwegh loopende van Landeghem naer Vosselaere suyt west desen goede noort  
 daelmoessenije dus en blijft maer tot 252 roeden 
   Een partije meesch gheleghen in Vosselaere ghenaemt de calainge mersch oost desen goede 
 suyt dhoors van Pieter VAN DER VENNET west de kercke van Landeghem groot 125 roen 
 Een partije lants in Vosselaere ghenaemt het hoogh beeckstuck sijnde den noort cant west  
 Jan VAN DER VENNET noort den herrewegh oost desen goede met een bijlken suyt Omaer  
 STEVENS groot 362 roen . . .  . . .  . . . 
  Een aude vervallen hofstede ten deele in cheynse gegeven tot 50 roeden vercreghen vuytten  
 sterfhuyse van Jan DE BEUNIS d'aude gelegen in Landeghem . . . . . . 
 Alle de catheylen van huysijnghen boomen etc. staende op shauderigghens sijde haudende 
 gronden van erfven sijn gheleghen in Lovendeghem in de breestraete daerinne den hauder  
 gherecht is tot een 10de deel beneffens sijne moeder ende broeder ende susters  . . .  
  Men vint goet aen Joos VERBUST ende Joos DHOOGHE over t'derde van huys ende   
 lantpacht van shauderigghens goet in de breestraete tot Lovendeghem . . . . . . 
 Aen Lieven DOBBELAERE fs. Victor de somme van 1 p. gr. over ghelijck 3de van huys  
 ende landpacht te verschijnen alsvooren . . .  . . .  . . .  
 Meer commers dan baete ter somme van 296 p. 17 schell. 11 gr. 10 dnrs  
         den 19de dec. 1719 
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SVG  Marten DHAENENS fs. Marten, overl. Nevele op den . . .  1716 
 wdwnr van.: Marie Margriete CLARISSE  
406 K.: Joos, Jan Baptiste, Pieter ende Frans DHAENENS, Charles VAN VAERNEWIJCK 
169       ghetrauwt met Pietronelle DHAENENS alle hun selfs als in huwelijcke staet ende  
       Catharine ende Joanna alsnoch minderjaerighe weesen 
 V.P.: Jan DHAENENS fs. Marten ende 
 Camerdeelvoocht materneel: Norbertus VERNIERS  . . . . . .  29ste 9bre 1717 
 
SVG  Jacquelijne BRACKE fa. Jans, overl. Landeghem op den 19de oct. 1719 
  Hr.: Joos VAN VYNCKT fs. Jacques 
406 K.: Marie Pietronelle = 11 jr ende Geert VAN VYNCKT = 8 jr 
 1 V.M.: Joannes BRACKE fs. Jans oom  
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert gedeelich half ende half 
 De twee deelen van drije van dheelft wesende het derde deel deurgaende van een behuysde 
 hofstede daer den hauder op woont gheleghen in Landeghem aent kerckhof suyt den meulen 
 dam groot int gheheele een half ghemet met ghelijck deel in een partijken landts op olicot 
 cautere groot int gheheele 336 roen commende bij coope van Geeraert WITTEVRONGHELE 
 ende Pieter MADOU in huwelijck met Joosijntjen WITTEVRONGHELE ende een partije 
 lants groot 164 roen paelende neffens den hegghenbosch  
 In Nevele een partije mersch groot 500 roen op den wijck van oossche . . . 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde gheleghen in Nevele 
 Het 12de deel van een woonhuys met schuere ende erfve gheleghen inde langhe munte  
  ligghende noch ghemeene met haere broeders ende susters . . . den 23ste jan. 1720 
 Compareerde in persoone Lieven VAN DER PLAETSEN fs. Frans den welcken verclaerde 
 hem te stellen seker ende borge over Joos VAN VYNCKT fs. Jacques den 4de juny 1720 
 
 Augmentatie van SVG omme Robertus ende Marie Therese CANNOOT fii Joannes ende 
406 Livijne DE SCHEPPERE fa. Louys hun verstorven metten overlijden van Livijne VAN DEN 
 3v BRAEMBUSSCHE fa. Geert hemlieden grootmoeder materneel, welcke heeft doen maecken 
 den voornompden Joannes CANNOOT hunnen vader ende Pieter ARTEELS fs. Pieters  
 verweckt bij Adriane VAN BRAEMBUSSCHE sweesen rechtsweere . . . . . . 
 sweesen moederlijcke is ghepassert den 21ste juny 1719 . . .  den 24ste janry 1720 
 
 SVG  Francoise VAN HOLSBEKE fs. Carel, overl. Meyghem bij de kercke den 18de Xbre 1719 
406 Hr.: Pieter HEGGHERICKX fa. Andries  
  6 K.: Anne Marie HEGGERICKX = 22 maenden eenich kindt  
 V.M.: Judocus DELVAL, oom, ghetraut met Pietronelle VAN HOLSBEKE fa. Carel 
  Gronden van erfven ende besette renten commende van soverledens sijde ende bijdien sijde 
 haudende goet belast met shauders bladt van bijleve naer costume 
 Het 5de paert onverscheen ende onverdeelt met soverledens broeders ende susters in een 
 behuyst hofstedeken gheleghen in Meyghem op den mersch cant abouterende suyt Jan 
 LAMPO met het wederdeel van de partije ofte hofstede oost het groen straetjen loopende 
 lancx de mersschen noort mijnheer SIJNGHELBAENST ende west mijnheer BOUVE ofte 
 den voetwegh in pachte ghebruyckt bij Jan FAELE, item ghelijck deel als vorren in eene 
 besette rente van 20 sch. gr. tsjaers crooserende den pennijnck 16e loopende tot laste van 
 wijlent Pieter VAN CAUBEKE alsnu sijne wdwe ende hoors vallende telckent den 11de 
 meye ende beset op eene herbeghe tot Peteghem bij Deynse buyten op den dries. 
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert dannof in de coopsomme 
 betaelt is 31 p. 1 sch. 4 gr. van de pennijnghen ghenomen van den aflos van een besette 
 rente de overledene ghecompeteert hebbende tot laste van Judocus DELVAL ende bijdien 
 ghedeelich naer costume . . .   . . . 
 Dheelft van een behuysde hofstede daer den hauder op woont gheleghen in Meyghem  
 dannof dander heelft competeert aen shauders moeder als tsaemen ghecocht van Mhr. 
 VAN DER MEERSCH heere van Baereldonck, abouterende west het kerckhof suyt de 
 straete oost den dries noort west de beke . . . . . . . . . 27ste febr. 1720 
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SVG  Frans DE PAEPE fs. Laureyns, overl. Poessele op de plaetse den 22ste 9bre 1719 
 He.: Marie COOMANS fa. Bertholomeus 
406 K.: Anne Marie = 14 jr, Guille = 12 jr, Pieter = 7 jr ende Cornelis DE PAEPE = 4 jr. 
 5 V.P.: Pieter DE PAEPE fs. Laureyns, oom 
  Den overledenen heeft ghedurende sijn huwelijck in cheynse ghenomen eene behuysde 
  hofstede met twee partijen van lande daermede gaende tsamen groot par lantboeck 1417 
 roeden arlis 117, 119, ende 120   . . .  . . . den 17de febr. 1720  
 
SVG  Pieter VAN VYNCKT fs. Pieters, overl. Hansbeke den 18de juny 1719 
 He.: Marie DE CUYPERE fa. Pieters 
406 K.: Joannes, Heynderick, Pieter, Judocus, Bauduyn ende Marie Rose VAN VYNCKT 
 8v       metsgaders Anne VAN VYNCKT ghetrauwt met Jooris VAN DER VENNET 
 V.P.: Jacques LAMME fs. Jans cause Pieternelle VAN VYNCKT sijne huysvrauwe 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledenen  
 Een partije lants in Hansbeke ghenaemt het brughsken suyt de wdwe Jan DE DECKERE 
 noort de naervolghende partije groot in eirfven 450 roeden ende een partije lants gheleghen 
 als vooren ghenaemt d'aude gracht oost de voorgaende partije groot 536 roeden ende een  
 bulcxken lants gheleghen jeghens den leybaerm oost Joffrauwe de wdwe van den heere 
 greffier DE ROO west dhoirs van den advocaet DE FAULX noort den leybaerm groot 
 150 roen ende een partijtien lants wesende leen ghehauden van den leenhove van Hansbeke 
 ende oock aldaer gheleghen west jeghens dhofstede van Jan LAMME groot 100 roen 
 Gronden van erfven gheconquesteert ghedurende het huwelick gheleghen in Hansbeke 
 Een behuysde hofstede met de landen daermede gaende gheleghen int gheweste ghenaemt 
 hammestraete groot tsamen ontrent 4 ghemeten ende een partije lants ghenaemt de meirsch 
 noort den leybaerm west dhofstede van Joffrauw de wdwe DE ROO groot ontrent 300 roen 
 Een onbehuysde hofstede met boomcatheylen daerop staende noort den leybaerm oost dhoirs 
 van den advocaet DE FAULX groot ontrent 250 roen  ende ten lesten een bulcxken lants 
 gheleghen t'eynden de bachterhaeghe meirsschen noort de caellene oost dhoirs van den 
 advocaet DE FAULX met consorten groot 501 roen  . . . . . . 18de maerte 1720 
 
SVG  Pieternelle DE GRUYTERE fa. Guille, overl. Poessel op den 22ste Xbre 1719 
 wdwe in (1ste x) met Pieter VAN DOORNE in zijn derde huwelijk 
406 K.: Marie Francoise VAN DOORNE fa. Pieters voornomt = 18 jr. 
11v Hr.: Pieter DHONT fs. Joos  
 V.P.: Frans VERMEERE fs. Philips ghetrauwt met Joanna VAN DOORNE fa. Pieters 
          verweckt bij Joosijne VAN PARIJS fa. Andries tweede huysvrauwe vanden selven 
           VAN DOORNE, swaegher 
 V.M.: Joannes DE GRUYTERE   
 Gronden van erfven competerende de weesen beneffens Frans VERMEERE ghetraut met 
 Joanna VAN DOORNE haer suster van halfven bedde wiens deel den hauder gheduerende 
 houwelijcke met doverledene heeft ghecocht 
 Het deurgaende sesde deel van de hofstede daer de overledene ghewoont heeft groot 206  
 roeden abouterende oost de straete suyt ende west Joos VAN DOORNE fs. Joos, dus hier 
 over het sesde deel 34 1/3 roen   
 Het sesde deel van een boomgaert groot 271 roen dus hier over het sesde deel 45 1/6 roen 
 Het sesde van een bosch ende gheweet ghenaemt bultijnckx stede groot 470 roen dus hier 
 over het sesde 78 1/3 roen  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van hunnen vader ende moeder tsamen ghecocht 
 De 2 deelen van drije van de behuysde hofstede ende landen meersch ende bosch commende 
  van sweesen vaders sijde tsamen groot de twee deelen van drije vier ghemeten 20 roeden . . . 
 Gronden van erfven bij den hauder ghedurende huwelijcke met doverledene ghecocht 
 Het 6de deel in de hofstede ende medegaende landen meersch ende bosch groot 300 roen 
 De wederheelft van de twee partijen lants groot seven ghemeten  20 roeden ende alhier over 
 dheelft tot 1060 roeden    . . .  . . .   4de april 1720 
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SVG  Jooris MAENHAUT overl. Meyghem op den 11de janry 1720 
 fs. Christoffel ende Livijne DE VOGHELAERE fa. Jans 
 He.: Catharina LAMME fa. Jans  
406  K.: Joannes = 12 jr, Judocus = 9 ½ jr, Emanuel = 7 jr ende Christoffel MAENHAUT = 1 ½ jr. 
 15 V.P.: Joannes MAENHAUT fs. Jooris 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde met den overlijden van Christoffel 
 MAENHAUT fs. Jacques sijnen vader ende Livijne DE VOGHELAERE fa. Jans sijne moeder 
 Drij partijkens lants in Meerendre ghenaemt de mosten op den wijck van oosterghem oost den 
 H. Gheest van Lovendeghem ende west Jan MARTENS tsamen groot 781 roen dannof de 
 twee minste partijkens sijn vercocht aen broeder Joseph COPPLEU eremijt sulcx dat er nu 
 competeert een partije groot ontrent 400 roeden ende een partije landts onverscheeden met 
 Bauduyn MAENHAUT ghenaemt de spapendam oost dhoirs van Guille MAENAUT suyt de 
 selve ende west het wederdeel groot int gheheele 2027 roen comt hier over dhelft 1013 ½ roen 
  Een partije ettijnghe meersch ghenaemt de bommelbrouck noort den leybaerme oost dhoors 
 Jooris MAENHAUT ende suyt de cruyscaelene groot 366 roen 
 Een partije maeymeersch gheleghen in de pouckmeersch groot 150 roen . . . . . . 
 Het 3de van den suytcant van een partije lants ghenaemt den ginstbulck groot 406 roeden suyt 
 Bauduyn MAENHAUT west den selven noort Jan DE VOGHELAERE dus hier over het  
 derde deel tot 135 1/3 roen  
 Gronden van erfven samen gheconquesteert staende het huwelijck 
 De twee deelen van drije van van drij partijen tsamen groot 1136 roeden  
 In de prochie van Meyghem een partije groot ontrent 600 roeden . . . 8ste april 1720  
 
SVG  Pieternelle VERDONCK fa. Pieters, overl. Poessele op den 30ste Xbre 1719 
 Hr.: Joannes BAFORT fs. Jans  
406 K.: Joannes = 7 jr, Pieter = 4 jr ende Philips BAFORT = 2 jr.  
18v V.M.: Pieter VERDONCK  
  Gronden van erfven commende van desen hauder ende staende huwelijck vercocht 
  Vercocht aen Frans HEYRPELS ten jaere 1716 dhilft van een partijken landt met een  
 deelken van een hofstedeken gheleghen in de prochie van Lootenhulle 
 Den hauder heeft in cheynse ghenomen een behuysde hofstede met de landen daermede 
 gaende gheleghen in Poessele competerende Franchois Joannes VAN LOO groot in erfven 
 volghens den cheynsbrief ontrent de vier ghemeten  . . . . . .    10de april 1720 
 
SVG  Gillis ROBIJT fs. Guillaeme, overl. Ste Maria Leerne op den 12de nov. 1719 
  He.: Janneken BISSCHOP fa. Jans  
406 K.: Joannes = 23 jr, Pieternelle = 21 jr, Joosijntien = 17 jr, Joos = 16 jr ende Lievijne ROBIJT 
 20       in huwelijck met Joseph DE WEERDT alhier voocht 
  V.P.: Joseph DE WEERDT fs. Pieters   
 Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende het houwelijck 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Ste Marie Leerne abouterende oost den heer baron 
 van dese lande suyt den selven heere baron west den hooghballiu van Gendt ende noort Jan 
 LOOTENS groot ontrent 321 roen  
 Hebben vercocht een partije gheleghen in Ste Marie Leeren commende van den overledens  
 sijde staende het houwelijck ende is ghecocht door Pieter VAN DAMME 16de april 1720 
 Op den 7de meye 1720 compareerde in persoone Joannes BISSCHOP fs. Thomas woonende 
 in Dronghen welcken comparant hem verclaerde te stellen seker ende borghe . . . 
 
SVG  Marie DE POORTERE fa. Jacques, overl. Landeghem op den 14de febr. 1720 
 Hr.: Christoffel VERHELST fs. Gulliaeme  
406 K.: Livijne = 20 jr, Pieter = 16 jr, Jacobus = 12 jr, Joannes bij houwelijcke sijn selfs ende 
 22       Caerel VAN DE WALLE in huwelijck hebbende Pieternelle VERHELST 
 V.M.: Gulliaeme COCQUYT  . . .  . . .   16de april 1720 
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SVG  Lieven DE WULF fs. Gillis, overl. Poesele op den wijck van kerrebroeck den . . .1720 
 wdwnr in (1ste x) van Martine DE BUCK fa. Jooris 
406 K.(1ste x): Joanna DE WULF beth dan 25 jr, Marie DE WULF = 21 jr 
 24 V.M.: Joos DE BUCK fs. Joos  
 He.(2de x): Lievijne DE WEERDT fa. Gillis 
  K.(2de x): Gillis = 9 jr, Joannes = 6 jr, Joosijntien = 3 jr ende Lieven  geb. 19de 8bre 1720 
 V.P.: Gillis DE WULF fs. Gillis woonende in Nevele 
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Het 12de paert beneffens sijne moeder broeders ende suster in een huys gheleghen in Nevele 
 inde Ste Jans straete streckende lancx het cattestraetken 
 Een ghelijck deel in een partijken lants op Vosselaere paelende aen Nevele ende een ghelijck 
 deel in een partije lants ghenaemt den begijnenbulck inde biebuyckstraete ghebruyckt bij  
 den deelvoocht paterneel ende een ghelijck deel in een partije lants op den wijck van oossche 
 ghenaemt het veldeken ghebruyckt bij  den deelvoocht paterneel . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van soverledens eerste huysvrauwe  Martijntjen DE BUCK 
 Dese gronden sijn ghecavelt tusschen de weesen en hunne vader . . .  
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck met dese hauderigghe gheconquesteert 
 300 roen lants in een meerdere partije groot int gheheele 850 roen ghenaemt den braembulck 
  gheleghen in Nevele  . . .  . . .  . . .  19de meye 1720 
 
SVG  Joos DHONT fs. Adriaen, overl. Vinckt den. . . (niet gegeven) 
 wdwnr in (1ste x) van Josijntjen DHUYVETTER fa. Michiel 
406 K.(1ste x): Elisabeth DHONT ghetrauwt gheweest met Frans COEN, met twee kinderen 
 28     genaemt Jan ende Pieternelle COEN ende Pieternelle DHONT in huwelijck met  
        Joannes PIJPPAERT, Fransoise DHONT ghetrauwt met Pieter HERMAN ende 
     Adriaen DHONT noch onderjaerigh  
  He.(2de x): Lievijne SUTTERMAN fa. Joos 
 K.(2de x): Marie, Judocus, Joanes, Anne Marie ende Guille DHONT  
  V.P.: Joannes PIJPPAERT fs. Marijn ende  
  V.M.: Jacques SUTTERMAN broeder van de hauderige tot Vynckt  18de juny 1720 
 
SVG  Andries DHONDT fs. Pauwels, coster (Andries DHONDT heeft een testament gemaeckt) 
 overl. Ste Maria Leerne op den 6de nov. 1713  
406 Wdwnr van.: Clara COPPIETERS fa. Joos  
 31 K.: Joannes Frans alsnu ongheprofesten religieus in het order van de eerweerde paters van de 
       recollecten gheboren in september 1701 ende Anna Catharine in october 1703  
 V.P.: Jan Baptiste DHAENENS fs. Jans ende  
 V.M.: Cornelis COPPIETERS tot Zele in plaets van Jacob COPPIETERS mits zijn impotentie 
  Gronden van erfven op de weesen verstorven naer het overlijden van hunne moeder met de 
 doodt van Joos COPPIETERS hun grootvader materneel gheleghen in de prochie van Zele  
 volghens de vercavelijnghe van den 23ste meye 1709 (SVG van haeren vader 2de july 1708)  
 Een 3de van seven vaetsel landt wannof de ander twee deelen competeren aen Cornelis ende 
 Gillis COPPITERS  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen het huwelijck van sweesen vader ende moeder 
 Een partije landt in Ste Maria Leerne bij coope van Philippe MAENHAUT 612 roen 
  Een partije landt in Ste Martens Leerne bij coope van Jan VAN PARIJS causa uxoris Isabelle 
 SCHAMP, oost west den heer Burghgrave VAN OOMBERGHE ende noort den Gendtschen 
 heirwegh groot 700 roen verpacht aen Pieter VERPLAETSEN   . . .  
 In de prochie van Zeveren een half bunder landts sijnde vrij eyghen goet ende een partijken 
 meersch wesende leen gehauden van den hove van Nevele groot een half bunder genaemt de 
 moerputten, west den heere van Huysse ende oost de beke ten deele gecommen van Frans  
 CODDE ende bij uytgrootijnghe jeghens Thomaes SPEECKAERT tsamen groot  900 roen 
 Een behuysde hofstede in Astene groot 150 roen suyt den heirwegh van Ghendt naer Cortrijck 
 ende een partijken landt wesende deel van den wulfacker groot 200 roen . . .2de july 1720 
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SVG  Joannes IDE fs. Guilliame, poorter van Cortrijck, overl. Vynckt 17de april 1720 
 He.: Janneken VAN QUATHEM fa. Pieters bij Marie DE WISPELAERE  
406 K.: Pieter = 7 jr, Joannes = 5 jr, Joseph = 3 jr, Guilielma = 2 jr ende Mariejanne IDE = 4 m. 
 36 V.P.: Pieter POPPE halfven broeder van den overledenen  
 V.M.: Pieter VAN QUATHEM fs. Jacques vader van de houderigghe woonende in Aerseele 
  Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijcken 
 De hofstede bewoont bij dese houderigghe bestaen met een wonhuys, schuere ovenbuer met 
 allederande fruyt boomen met noch vier partijen west aende hofstede lant meerschen ofte  
 gheweet abouterende oost de straete die van Poucques naer de leye loopt suyt den heere van 
 Sinte Martens Lierde west de hoirs van den advocaet PIJN en noort Pieter VAN QUATHEM 
 ende het ghescheet van Aerseele ende Vynckt al tsamen groot twee bunder 804 roen 
 Een partije lant groot 1226 roen ende een partije genaemt het fort groot 2375 roen 
 Noch ses dyverssche partije saeylant ende gheweet al gheleghen deen aen dander tsamen  
 groot ontrent de drij bunder en half abouterende oost de straete loopende van poucques naer  
 de leye al gheleghen in de prochie van Aerseele  . . . . . . . . .  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de houderigghe haere moeder ligghende 
 noch onverdeelt met haeren vader ende Joos VAN QUATHEM, Fransois PIJFEROEN 
 thuwelijck met Marie Janne VAN QUATHEM haere broeder ende suster, midtsgaders Jan  
 DE CLERCK in huwelijck met Jacqueminten VAN QUATHEM halfve suster bij haeren  
 vader ghewonnen in sijn eersten houwelijck met Janneken DE JANS fa. Jans  
 Een hofstede met noch een vervallen hofstedeken met ontrent de thien bunderen lant ende  
 bosch ende meerssch ende gheweet gheleghen in Aerseele ende Vynckt . . .  2de july 1720 
 
SVG  Christoffel VAN DER HEECKEN fs. Joos, overl. Nevele op den 16de 7bre 1717 
 He.: Marie DE WULF fa. Denijs  
406 K.: Elisabeth = 11 jr, Pieternelle = 9 jr, Marie Anne = 7 jr ende Pieter = 5 jr 
40v  V.P.: Charel VAN OOREBECKE fs. Pieters 
 Wort te kennen ghegheven dat men staende huwelijck gheconquesteert heeft eenen bosch 
  gheleghen in Waesschoot  . . .  . . .   30ste july 1720 
 
SVG  Lievijne RIJCKAERT, overl. Landeghem op den 16de meye 1720 
 Hr.: Joos DE GROOTE, schaapherder  
406 K.: Jan DE GROOTE bij huwelijck sijn selfs, Janneken DE GROOTE getrauwt met Pieter  
44v        DE SMET, Stoffelijne DE GROOTE = 20 jr ende Franchoise DE GROOTE = 15 jr  
 V.M.: Jan DE GROOTE voornoemt  
 Gronden van erfven staende hun huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede commende bij coope van mhr. CONINGH met consorten gheleghen  
 in Landeghem groot 300 roen ende twee partijen landt d'een an dander groot 600 roen ende  
 noch een partije landt groot 600 roeden  . . .  . . .  24ste sept. 1720 
 
SVG  Frans DANNEELS fs. Frans overl. Nevele op den 18de april 1720 
 He.: Janneken VAN RENTERGHEM fa. Jans  
406 K.: Frans = 20 jr, Joseph = 16 jr ende Anne Marie DANNEELS = 11 jr ende Marten 
 46      DANNEELS ende Joanna DANNEELS thouwelijck met Geeraert DE CUYPER hun selfs   
 V.P.: Pieter VAN RENTERGHEM fs. Servaes 
  Gronden van erfven commende van de sijde van de overledenen 
 Een behuysde hofstede bij de hauderigghe bewont abouterende noort de meulenaerstraete oost
 desen sterfhuyse groot in erfven 290 roeden ende een behuysde hofstede bewont bij Marten  
  DANNEELS hoor ten desen sterfhuyse groot in erfven 230 roen ende een behuysde hofstede 
 bewont bij Geeraert DE CUYPER oock hoor ten desen sterfhuyse groot in erfven 84 roeden  
 Een partije lant ghenaemt den steyn groot in erfven 1286 roeden  . . .  . . . 
  Een crooserende obligatie van 14 p. gr. jeghens den penninck, 16e ten laste van Geeraert  
 VAN RENTERGHEM ghesproten vuyt den vuytgroot van het 6de deel van een behuysde  
 hofstede daer dese hauderigghe gherecht was met het overlijden van Margriete VAN  
 HOUCKE zijne moeder   . . .  . . .  lesten sept. 1720 
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SVG  Anna DHAEYERE, overl. Vinckt den 10de july 1720 
  Hr.: Jan SCHATTEMAN wonende tot Vinckt 
406  K.: Catherine, Lieven, Marie, Fransoijse, Joseph, ende Joanna SCHATTEMAN  
 49 V.M.: Jacques SCHELSTRAETE getraut met Quatelijne DHAYERS soverledens suster 
 (men spreekt van zeven kinderen, maar er zijn er maar zes genoemd)  15de 8bre 1720  
 
SVG  Elisabeth DE VOS fa. Roelants, overl. in Vinckt den . . .  (niet gegeven)  
  wdwe in (1ste x) van Guille DE CUBBERE  
406 K.(1ste x): Joanna, Laureyns, Jacobus ende Joseph DE CUBBERE  
50v Hr.: Pieter DE NAEGHEL  
 Voocht: Joannes SCHAECK . . .  . . .   15de 8bre 1720 
 
   Declaratie int corte in plaetse van SVG ende inventaris ghemaeckt ende bevonden  
 ten sterfhuyse van Frans LIEVENS fs. Gheert overl. Hansbeke op den 27ste juny 1720 
406 He.: Pieternelle LOOTENS fa. Gillis  
51v K.: Joannes LIEVENS sijn selfs bij huwelijcke Jacquemijne, Pieternelle, Lievijne ende 
       Marie Anne LIEVENS  
 V.P.: Jan DHEUNINCK thuwelijck met Marie LIEVENS fa. Gheert voorseyt 
           15de oct. 1720 
 
SVG  Joosijne DE WEERDT fs. Joos overl. Nevele op den wijck van oosche den 4de juny 1720 
 Hr.: Pieter STEYAERT fs. Joos  
  K.: Joanne = 24 jr, Lieven = 21 jr ende Joannes STEYAERT = 17 jr 
406 V.M.: Pieter MORTIER fs. Adriaen, oom ghetraut met Lievijne DE WEERDT fa. Joos  
53v   Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene  
 Het 3de paert van een hofstede in Nevele groot in erfven int gheheele 100 roeden op den 
 wijck van oossche oost dhoirs Francois WITTEVRONGHEL suyt ende west de boschstraete 
 Een ghelijck 3de deel van een partije landts groot int gheheele 1000 roen gheleghen als vooren
 Gronden van erfven ghedurende houwelijck tsaemen gheconquesteert 
 De twee deelen van drije van de hofstede ende twee partijen van lande dannof het resterende 
 derde is ghebracht voor sijde haudent goet van de overledene ende een behuysde hofstede in  
 Nevele in den wijck van oossche groot 213 roeden . . .  . . . 22ste oct. 1720 
  
SVG  Cathelijne DE CLERCQ fa. Joos overl. Vosselaere op den 11de 7bre 1720 
 wdwe in (1ste x) van Guille DE MEESTER  
406 K.: Anna Gillijne = 20 jr, Lieven = 17 jr ende Elisabeth DE MEESTER = 15 jr 
171v Camerdeelvoocht: Jan BUYSSENS fs. Joos   
 Hr.: Judocus VOET fs. Joos 
 Gronden van erfven commende van de sijde van dese overledene 
 Het 3de deel van een partije landt in Vynckt int gheheel groot 400 roeden in pachte ghebruyckt 
  bij Joannes VAN WONTERGHEM waervan de ander twee deelen competeren aen de weesen 
 van Janneken DE CLERCQ ende de weesen van Jan DE CLERCQ,  
 Gronden van erfven gheconquesteert in het 1ste houwelijck van dese overledene daer desen  
 hauder gherecht is in het vierde van het catheyl ende behout sijn bladt van bijleve 
  Een behuyst hofstedeken in Vosselaere met stucxkens landt annex abouterende groot 300 roen 
 ende een vervallen hostedeken met een partije landt daerneffens groot 302 roen ende ten lesten 
 de vijf deelen van sesse van een partije lant waervan het 6de deel competeert aen Janneken 
 PIJFROEN, bij den hauder bewont groot 302 roeden  
 Aen den hauder competeert een partijken landts gheleghen binnen de prochie van Ste Gillis  
 lande van Waes groot 330 roeden    . . .  . . . 29ste 8bre 1720 
  Andermael overghebracht ten overstaen van Frans DE BEER woonende tot Ruysselede 
 cosijn paterneel ende gewesen vaderlijcken deelvoocht desen 
 Frans DE BEER wordt ook genoemd als cosijn materneel . . .   5de nov. 1720 
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SVG  Laureyns DE VREESE fs. Gillis, overl. Meyghem . . . (niet gegeven) 
 He.: Fransoise GANSBEKE fa. Pieters   
406 K.: Lievijne DE VREESE  
 52 V.P.: Marijn DE VREESE fs. Gillis      22ste 8bre 1720 
  Compareerde in persoone Jan SCHATTEMAN fs. Louys woonende in Meyghem welcken 
  comparant hem verclaerde te stellen als seker  ende borghe over Jacobus BELSENS in 
 huwelijck hebbende Franchoise VAN GANSBEKE fa. Pieters  . . . 20ste jan. 1722 
 
SVG  Livijne TIJTGAT, overl. Vinckt . . . (niet gegeven) 
  Hr.: Jan PROVIJN fs. Jans 
406 K.: Carel, Anne, Marie ende Joannes Baptist 
176 Joannes VAN WONTERGHEM als prijser alles volghens het aengheven van desen hauder 
 ende dat om bij elck gheproffiteert te worden als naer rechte . . .  19de 9bre 1720  
 
SVG  Joannes VAN WONTERGHEM fs. Joos, overl. Vinckt 20ste nov. 1720 
 He.: Susanne VAN HECKE fa. Martens 
406 K.: Judocus en Marie Cornelia VAN WONTERGHEM  
177v  V.P.: Lieven POPPE fs. Pieters ende V.M.: Joannes VAN HECKE broeder van de hauderigghe 
 Den staet is opgenomen door Joannes VAN WONTERGHEM fs. Adriaen ghesworen prijser 
 Er is ghemaeckt contract antinuptiael  
 Alsoo apparent huwelijck is te gheschieden tusschen Joannes VAN WONTERGHEM fs. Joos 
 ter eender ende Susanna VAN HECKE fa. Marten ter ander gheassisteert met Pieter VAN 
 HULLE   . . .  . . .   den 26ste april 1715 
 Patrimonaele leenen toecomende  het 1ste weese kindt belast met bijleve van de hauderigghe 
 Een leen in Vinckt groot ontrent de 5 bunderen bij de Vincktbrugghe 
  Den oostcant van de hofstede daer de hauderigghe woont oost een partije ghenaempt het 
 waterlat suyt den jonghen bogaert groot 100 roeden ende de wdwe Guille DE VOS west den 
 cheynsgront in de selve hofstede  . . .  . . .  . . . 
 Het stuck bachten het huys van Joos DE VOS fs. Roelants oost dheirstraete . . .  . . . 
 Twee meersschen d'een aen dander west dheirstraete noort de rivier de poucques oost  
 Cornelis VAN WONTERGHEM ende wdwe ende hoors van Mre Gregorius BAUDONCQ 
 suyt Roelant DE VOS . . .  . . .  . . .  
 Een mersschelken in Poucques oost ende noort den advocaet Mr. Lieven VAN DAMME 
 causa uxoris groot 200 roen ende noch een leen gheleghen in Caneghem groot een ghemet 
 en 9 roen Cortrijcksche maete . . . . . .  . . .      10de dec. 1720 
  
SVG  Janneken VAN NEVELE, overl. Landeghem op den 19de 8bre 1720 
  wdwe in (1ste x) van Jacques SCHAMP   
406 K.(1ste x): Geert SCHAMP noch minderjaerigh ende  Isabelle SCHAMP getrauwt met Geert 
184v     VAN DE KERCKHOVE 
 Hr.: Pieter GOETHALS  
 V.M.: Jacques VAN NEVELE broeder van d'overledene  
  Gronden van eerfven commende van s'overledene vader ende moeder  
 Een partije lants gheleghen in Nevele op den wijck van oossche genaemt den hooghe capt 
 staende ten lantboecke arlo 369 abouterende oost de beke suyt ende west Jacques ende 
 Daniel VAN DE WOESTIJNE noort Sebastiaen LAMME groot 711 roeden  
 Een partije genaemt den mautput staende ten lantboecke arlo 367 abouterende oost de beke  
  west de straete ende noort dhoors DELEWAERDE  
 Item het 7de paert ende deel in twee a drij partijkens meersch in Nevele ende de drij deelen 
 van sevene in een partijken bosch op Meerendre ende een partijken meersch op Hansbeke 
  Gronden van eerfven gedurende het 1ste huwelijck gheconquesteert gheleghen in Landeghem 
 Dhelft deurgaende van eene behuysde hofstede ende bulck bachten de schuere gheleghen in 
 den heirenthoeck groot int gheheele 655 roeden alhier over dhelft 327 roeden  
 dhelft van een partije genaemt het boschstuck groot int geheele 400 roeden dus over dhelft 
 200 roen  ende een partije recht over de voorgaende groot 271 roen . . .   18de febr. 1721 
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SVG  Jan DE GRAVE, overl. Meyghem op den 9de meye 1720 
 He.: Joosijntien DE SCHUYMERE  
406 K.:  Franchois = 13 jr, Francoise = 9 jr Jan = 5 jr ende Lenaert  = 3 jr (nu overleden) 
55v V.P.: Joannes BOELAERE ghetrauwt met Anthonijne DE GRAEVE 
 Gronden van eirfven dese weesen toecommende uyt den hoofde van hunnen overleden vader 
  En partije lant in Meyghem groot twee gemeten met daerop getemmert een huyseken ende 
 beplant met weynighe boomkens  . . .  . . . den 14de jan. 1721 
 
SVG  Livine VAN DE POORTERE fa. Frans, overl. Astene op den 23ste 9bre 1720 
 Hr.: Joannes VERMERSCH fs. Jacobus  
406 K.: Marie VERMERSCH = 5 jr. 
57v V.M.: Joannes DE POORTERE fs. Frans voornoemt,   
 Men staet schuldigh aen Frans VAN DAMME over huyspachte 405 p. gr.   21ste jan. 1721 
 
SVG  Lucas VAN DE WEGHE fs. Pieters, overl Nevele op veldeken den 3de oct. 1720 
 He.: Jaecquelyne BOOM fa. Gillis  
406 K.: Gillis = 16 jr, Joannes = 13 jr, Pieter = 11 jr, Marie Anne = 7 jr, Petronelle = 5 jr, 
59v       Joseph = 3 jr ende Lieven VAN DE WEGHE = 1 jr. 
 V.P.: Daniel VAN DE WEGHE fs. Pieters, oom   
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 dheelft van een partije lants een mersselken ende drij bosselkens allen teenen blocke gheleghen 
 in Ruysselede groot int gheheele ontrent de vijf ghemeten ende dheelft van een partije lants 
 groot twee ghemeten, item 't 4de van een rente van 33 p. gr. capitael crooserende den pennijnck 
 16e van daeten 4de juny 1658 ghepasseert voor Bailliu Burghmeester ende Schepenen van  
 hammes in Poucke tot laste van dhoors Danneel VAN DE WEGHE fs. Paulus 
 Gronden van erfven ghedurende hauwelijck gheconquesteert 
 Dheelft van de twee partijen lants mersch ende bosselkens midtsgaders het 4de van de besette 
 rente dannof de wederheelft is soverledenens sijde haudende goet . . . 
  Dheelft van een partije lants ghenaemt den ghevele dannof dander heelft competeert anden 
 priester BOUVE gheleghen in Nevele op veldeken groot 380 roeden . . . 
 Gronden van erfven commende van de hauderigghe  
 Een behuyst hofstedeken in Nevele op veldeken groot 350 roeden . . . 21ste jan. 1721 
 
SVG  Pieter MEHUYS, overl. Vinckt den 22 nov. 1720 
  wdwnr in (1ste x) van Pietronelle VAN HOUCKE  
406 K.(1ste x): Marie, Gillis, Cornelis, Janneken ende Albertus MEHUYS al onbedeghen weesen  
61v He.(2de x): Adriane GEVAERT fa. Godefroot 
 K.(2de x): Joannes MEHUYS   
 V.P.: Guille HOSTE   . . .  . . .  . . . 28ste jan. 1721 
 Op datum van 20 febr. 1729 is er een verschot gedaen bij Jan Lambert in huwelijck met 
 Marie MEHUYS fa. Pieter ende Pietronelle VAN HOUCKE over het sterfhuys van Gillis 
 MEHUYS sijnen swaegher overleden onbedeghen ten huyse van  Gillis BAUDONCQ 
 
 Project van SVG Lievijne DHAENENS fa. Frans, overl. Ste Maria Leerne  (niet gegeven) 
406    Hr.: Marten VERMEERE fs. Joos  
63v K.: Frans ende Francoise VERMEERE  
 V.M.: Joos DHAENENS fs. Frans  . . .  . . .  18de febr. 1721  
 
SVG  Elisabeth VAN OVERWAELE fa. Roelants, overl. Deurle op den . . . 9bre 1720 
 Hr.: Thomas TUYTSCHAEVERE fs. Pieters  
406 K.: Roelant bij huwelijcke staete sijn selfs, Marie in huwelijck met Jooris CROYELLE, 
70v        Pieter oock bij huwelijcke staaet sijn selfs, Cathelijne in huwelijck met Jacobus DE 
       CLERCQ, Monica in huwelijck met Marten DE WITTE, Livine in huwelijck met 
       Pieter DE CLERCQ, Joannes = 24 jr ende Cornelia DUYTSCHAEVERE = 21 jr.  
 V.M.: Herman STEVENS naesten bestaenden vrient     4de maerte 1721 
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SVG  Janneken GOETHALS fa. Frans bij Lievijne DE BAETS 
 overl. Landeghem op den 20ste april 1720 
406 wdwe in (1ste x) van Lieven VAN NEVELE  
64v K.(1ste x): Livijne VAN NEVEL getrauwt met Marten BISSCHOP, Marie VAN NEVEL 
     jonghe dochter bij ghetijdighe audde haer selfs ende Joannes VAN NEVELE audt 17 jr.  
 Hr.: Carel DE CUYPER 
 V.M.: Pieter GOETHALS fs. Frans voornoemt  
 Gestruyckte leenen competerende Joannes VAN NEVELE voornoemt als hoir feodael 
 Een partije lant leen wesende met weynighe catheylen daerop staende gelegen in Meyghem 
 oost dhoirs vanden Raetsheer PEETERS suyt de beke ende noort Mhr. SYNGHELBAENST 
  groot in erfven 400 roeden ende een stuck lant gelegen als vooren groot ontrent 300 roen 
 Gronden van erfven bij d'overledene in haer 1ste huwelijck geconquesteert 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem jegens den heysten driesch groot 100 roen 
 Een partije lant in Landeghem op heyste cauter groot 200 roen . . . 
 Gronden van erfven commende van s'overledene moederlijcke sijde  
 Het 4de paert van een behuysde hofstede wanof de doorgaende helft competeert aen Sr. Pieter 
 DE SMET ende het resterende 4de aen Jan VAN RENTERGHEM ende Christoffel WILLEMS 
 gheleghen in Meerendre suyt de straete west Mijnheer BALDE causa uxoris noort de Poeck 
 meerschen groot int gheheele 500 roeden dus over dit deel 125 roeden . . .  
 Gronden van erfven bij den hauder met d'overledene gedurende huwelijck geconquesteert 
 300 roeden erfve ligghende in de voorschreven hofstede bij den hauder bewoont commende  
 bij coope van Guille DE CUYPERE shauders broedere . . . . . . 4de maerte 1721 
  
SVG  Pro Deo Loys BOGAERT fs. Charles, overl. Vinckt 10de jan. 1720 
 He.: Josijne VAN OOST fa. Philips  
406 K.: Loys, Anne, Pieter ende Joseph BOGAERT  
73v V.P.: Rogier BOGAERT  
 Patrimoniaele gronden van erfven bij coope van Franchois LOOTTENS ligghende noch 
 onverdeelt met sijne twee broeders groot int gheheel 312 roeden met het woonhuys staende 
 op desen grondt bewoont bij dese hauderigghe . . .   4de maerte 1721 
 
SVG  Pieter NEYT fs. Jooris, overl. Nevele op den 7de oct. 1719 
 He.: Marie BUYDENS fa. Pieters  
406 K.: Joannes Frans = 23 jr, Maria Joanna Theresia = 20 jr ende Anna Catharina 18 jr  
77v V.P.: Jooris NEYT voornoemt, grootvader  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen  
 Eene partije lants groot 80 roeden abouterende oost de straete suyt dhoirs van Pieter 
 DE MAEGHT, west de schelde ende noort het leen van de aelmoessenije van Eenaeme 
 gheleghen binnen de prochie van Nedereenaeme . . . . . .   
   Jooris NEYT in desen deelvoocht heeft vercocht aen wijlent Jan THIJS een behuysde 
 hofstede gheleghen in Nedereenaeme groot 80 roeden ende een partijken lants twelcke nu 
 ghebruyckt wort bij de wdwe Loys VERLINDEN . . .  . . .  
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert 
 Een huys stede ende erfve gheleghen in Nevele in de langhemunte groot 20 roeden paelende 
 daeranne oost Joos DHAENENS hoir causa uxoris van de wdwe Daneel DE SCHUYTERE 
 suyt de straete west de wdwe van Jan George SIJMOENS noort de wdwe van dheer ende Mr. 
 Livinus Frans ODEVAERE bij de hauderigghe ghebruyckt commende bij coope van Jan  
 Baptiste ende Jacobus HENNEBERT ende een huyseken ende erfve staende dicht aen het  
 Ste Jans brughsken abouterende daeranne Jacobus VAN DE PUTTE fs. Frans alsnu in pachte  
 gebruyckt bij Joannes VAN RENTERGHEM den overledenen toecommende bij coope van 
 Pieter VAN DE PUTTE fs. Pieters, Guille VAN DEN BERGHE ende Joannes VAN DE  
 PUTTE verpacht in advenante van 3 p. 6 sch. 8 gr. aen Joannes VAN RENTERGHEM 
 Item een huys stede ende erfve gheleghen op den hul in Nevele abouterende suyt de straete 
 noort Mr. Emanuel VAN LANDEGHEM licentiaet inde medecijnen oost Jan IDE fs. Joos 
 den overleden toecommende bij coope van Christoffel JOORIS  . . . 7de april 1721 
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SVG  Marie DIERICKX fa. Jacobus, overl. Sinte Maria Leerne op den 12de july 1720 
 Hr.: Pieter WITTEVRONGHELE fs. Pieters 
406        in (1ste x) gheweest met Joosijne VAN REYBROECK fa. Joos (SVG 6de july 1717) 
74v K.: Jacobus WITTEVRONGHELE eenich kint  
 V.M.: Jacobus DIERICKX, grootvader   
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert 
 Den hauder heeft ten sterfhuyse van Joosijne VAN REYBROECK vuytghecocht van Pieter 
 VAN REYBROECK ende Jan VAN DE PUTTE beede hoors sijn paerten ende deelen bij  
 den SVG vermelt hem ghedeelich half en half   . . . . . .  24ste maerte 1721 
 
SVG  Tanneken VAN NEVEL, overl. Nevele op den 21ste Xbre 1720 
 wdwe in (1ste x) van Geeraert VAN DER PLAETSEN  
406 K.(1ste x): Jaecques = 17 jr, Joanna = 16 jr, Petronelle = 11 jr, Joosijntjen = 7 jr ende 
 84                 Magdalena VAN DER PLAETSEN = 4 jr 
 V.P.: Jaecques VAN DER PLAETSEN ende  
 V.M.: Jaecques VAN NEVEL broeder van de overledene   
 Hr.: Lieven VERHEYE  
 Gronden van erfven dese weesen competerende vuyt den hoofde van hunnen vader in den 
 SVG ghepasseert den 21ste febr. 1719 sijn aldaer vuytghetrocken 13 distyncte partijen met 
 hofstede landen ende meerschen anden welcken wort gereffereert  
 Gronden van erfven ghedurende haer 1ste huwelijck gheconquesteert 
 Een partije lants gheleghen in Nevele wijck van oossche groot 350 roeden ende een partije 
 lants genaemt het stedeken groot 250 roeden  . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde te weten een partije lants op den wijck 
 van oossche genaemt de groote ste staende ten lantboucke arlo 405 . . .  8ste april 1721 
 
SVG  Joosijne DE WEERT fa. Pieter, overl. Nevele wijck veldeken op den 11de nov. 1720 
  Hr.: Joos BEYAERT fs. Jaecques 
406 K.: Lievijne = 13 jr, Jacobus = 11 jr ende Lieven BEYAERT = 7 jr. 
 90 V.M.: Jan MEGANCK ghetrauwt met Lievijne DE WEERT fa. Pieters 
 Gronden van erfven bij den hauder ghedurende houwelijck gheconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken met een partijken landts gheleghen in Nevele op den wijck veldeken 
 tsamen groot 302 roeden abouterende west de straete ofte het pachtgoet van Mevrauwe van 
 Assenede noort dhoors Bauduyn DE PESTELE commende bij coope van Jan MAENHAUT 
 ende Jaecques VAN DER PLAETSEN sorterende onder dheerelijckhede van Nieuwenhove 
 gheseyt Wallebroeck par erffenisse van den 20ste 7bre 1712 ende een partije lants gheleghen 
 als vooren groot ontrent twee ghemeten sorterende onder dheerelijckhede van Meere 
 abouterende noort de straete loopende naer exeldamme commende bij coope van dhoors van  
 Joosijne LANDUYT par erffenisse van den 22ste 7bre 1718 . . .   8ste april 1721 
 
SVG  Tanneken VERHULST fa. Jans, overl. Vosselaere op den 2de nov. 1720 
 Hr.: Joannes HEYNDRICX fs. Philips  
406 K.: Lievijne VERHULST = 1 ½ jr. 
92v V.M.: Jan VERHULST fs. Jans grootvader 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde  
 Dheelft van eene behuysde hofstede gheleghen in Landeghem in den heirenthoeck 
 Een partijken lants gheleghen als vooren ghenaemt den ginstbulck  abouterende suyt Jan 
 HEYNDRICKX west de straete noort het broerstraetjen groot 450 roen  ende dheelft van 
 een partije lants in den heirenthoeck ghenaemt het fort wesende het oosteynde suyt dhoors 
  Jooris MAES west het wederdeel noort het verloren lant oost Lieven MAES groot 422 ½ roen 
 een partijken lants gheleghen in Nevele op oossche cauter abouterende suyt Maeyken 
 HEYNDRICKX west den cauter noort Mhr. SANDELIJN ende oost de meirsschen groot 
 300 roeden  . . .  . . .    8ste april 1721 
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SVG  Gillis DE WEIRT fs. Frans, overl. Nevele op den 14de febr. 1721 
 wdwnr in (1ste x) van . . . ? ? ? . . . 
406 K.(1ste x): Geen kinderen  
 95 wdwnr in (2de x) van Lievijne SNAUWAERT fa. Jans 
 K.(2de x): Lucas VAN NEVELE in huwelijck met Marie DE WEIRT, Adriaen VAN HECKE 
       ghetrauwt met Livijne DE WEIRT, Lieven COEN getrauwt met Pieternelle DE WEIRT, 
       Jan VAN DER PLAETSEN ghetrauwt met Tanneken MARTENS fs. Pieters te vooren 
       wdwe van Jan DE WEIRT ende alsoo stifvader ende vooght over de vier kinderen van 
       den selven Jan DE WEIRT ende Joos DE MEYERE fs. Jans vader ende vooght over sijn 
       vijf kinderen gedurende sijnen 2de huwelijck geprocreert bij Janneken DE WEIRT ende 
       tsijnen 1ste huwelijck met Lievijne SNAUWAERT fa. Jans geene kinderen heeft gewonnen 
 He.(3de x): Pieternelle VAN TENTE fa. Lievens 
  K.(3de x): Joannes DE MEESTER getrauwt met Joosijntien DE WEIRT en Anna DE WEIRT 
      noch minderjaerigh 
 V.P.: Lieven VAN VYNCKT . . .  
 Hebben vercavelt ende elckander uytlegh ghedaen op den 3de ende 16de april 1721 soo van  
 den grond als van de cattheylen van huysijnghen . . . . . . den 6de meye 1721 
 
SVG  Petronelle MADOU fa. Jans, overl. Wonterghem in de maent 8bre 1720 
 Hr.: Joannes TALLER, non poorter van Cortrijck 
406 K.: Marie Anne = 2 jr ende Francois TALLER overleden ontrent naer zijne moeder  
106 V.M.: Philips MADOU, oom  . . .  . . .  den 13de meye 1721 
 
SVG  Gillis STROBBE fs. Joos, overl. Meyghem . . . (niet gegeven) 
 wdwnr in (1ste x) van Joanna DE GRAEVE fa. Jans  
406 K.(1ste x): Joanna STROBBE, noch onderjaerigh 
108 V.M.: Jacobus DE GRAVE fs. Jans  
  He.(2de x): Joanna VAN OOTTEGHEM fa. Jans 
 K.(2de x): Jacobus STROBBE, noch onderjaerigh   
 V.P.: Joos STROBBE  
 Comt voor ghemeene baete een woonhuys het welck staet op verpachte landen ende waerop 
 staende het huwelijck met dese hauderigghe is doen stellen een coestal . . 27ste meye 1721 
 
SVG  Lievinne VAN HECKE fa. Marijn, overl. Poesele op den 11de maerte 1721 
  Hr.: Pieter VAN SPEYBROECK fs. Guille  
406 K.: Guilliame = 24 jr, Francoise = 20 jr, Jan = 16 jr, Pieternelle = 14 jr, Adriaeneken = 11 jr, 
110v       Pieter =  7 jr ende Frans VAN SPEYBROECK 12 maenden  
 V.M.: Christoffel VAN HECKE fs. Marijn voornoemt  . . . . . . 29ste meye 1721 
 
  SVG  Francoise VAN HOVE fa. Jans, overl. Meyghem op den 12de april 1721 
 wdwnr in (1ste x) van Jan BIJN ten wiens sterfhuyse geenen staet van goede is ghemaeckt 
406 K.(1ste x): Joannes ende Philips beede bij huwelijcke staet hun selfs ende Pieter BIJN = 21 jr 
112v Hr.(2de x): Pieter DE MEYERE fs. Pieters  
 K.(2de x): Geene descendenten 
 V.M.: Jan VAN HOVE   . . .  . . .   10de juny 1721 
 
SVG  Lieven DE RUYCK fs. Joos, overl. Ste Maria Leeren op den 27ste april 1721 
 wdwnr in (1ste x) van Adriane TEMMERMAN fa. Christoffel 
406 K.(1ste x): Pieternelle DE RUYCK = 6 jr  
119v He.(2de x): Pieternelle ROBIJN fa. Pieters  
 K.(2de x): Joannes = 4 jr ende Laureyns DE RUYCK = 2 jr 
 V.P.: Joos DE RUYCK fs. Lieven  . . .  
 Naer sommier calculatie bevonden sijnde geene baete voor de weesen, heeft den deelvoocht 
 verclaert over de weesen te renunchieren den SVG . . .  10de juny 1721 
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SVG  Jan DE BAETS fs. Lievens, overl. Meyghem op den 27ste jan. 1721 
 He.: Tanneken REYLOF fa. Seghers  
406 K.: Joosijntien DE BAETS = 14 jr. 
115 V.P.: Jan DE BAETS fs. Lievens, oom woonende binnen de prochie van Vynckt  
 Gronden van erfven bij dhauderigghe met den overledenen tsamen gheconquesteert 
 Eene behuysde hofstede wesende eene herberghe van auts ghenaemt de spoele gelegen in  
 Meyghem suyt dhoors van den heer hooghballiu DELLA FAILLE west de kercke commende 
 bij coope van den heer advocaet PIEN den 4de april 1711 groot in erfven 200 roeden 
 Een partije landt ghenaemt den bulck met vijf volghende partijen in Nevele ende Meyghem 
 commende bij coope van jonckheer Francois DE MAESSCHALCK is groot 1200 roen 
 Twee gemeten 12 roeden ghenaemt het groot poecken ende een partijken landts ghenaemt  
 den cleenen poel groot 100 roeden ende noch twee bunderen 37 roeden  
 Item eene partije landt abouterende daeranne oost de straete van Poesele walle suyt den  
 Thielsschen wegh west de kercke van Meyghem groot ontrent 547 roeden ende ten lesten  
 een partije landt ghenaemt den quaden driesch groot ontrent 1436 roen . . .    
  De hauderigghe is in eerste huwelijck gheweest met Leenaert DE GRAEVE fs. Jans ende 
 heeft gheprocreert vijf kinderen met naeme Andries, Francois, Cathelijne, Helena ende  
 Joanna waervan er 3 overleden sijn bij naeme Andries, Frans ende Joanna DE GRAEVE 
  (SVG Leenaert DE GRAEVE gepasseert opden 12de sept. 1702). . . 10de juny 1721 
 
SVG  Jan VAN QUATHEM fs. Gillis, overl. Sinte Martens Leerne op den 11de meye 1721 
  wdwnr in (1ste x) van Joosijne VAN DEN BRAEMBUSSCHE fa. Jans  
406 K.(1ste x): Joannes = 19 jr ende Anne Marie VAN QUATHEM = 11 jr 
124v He.(2de x): Janneken HUYGHE fa. Jans  
 K.(2de x): Isabelle VAN QUATHEM = 14 maenden eenich kindt met dese hauderigghe 
 V.P.: Pieter BOGAERT ghetraut met Elisabeth VAN QUATHEM fa. Gillis, oom 
 V.M.: Marten VOLCKAERT ghetraut met Lievijne VAN DEN BRAEMBUSSCHE fa. Jans 
  Den overledenen heeft ghedurende sijn 1ste huwelijck ghecocht een partije lants en ghedurende 
 sijn 2de huwelijck heeft moeten vuytcoopen en oock heeft daerop ghebaut een woonhuys ende 
 beplant met jonghe fruytboomen  . . .  . . .   29ste july 1721 
 Op den 11de 9bre 1721 compareerde in persoonen Philip DE SCHEEMAECKER fs. Nicolaeys 
 woonende op de prochie van Ste Martens Leerne ende Lieven DE JAEGHERE fs. Christoffel 
 woonende op de prochie van Nevele welcke comparanten hun verclaerden onder de clausule 
 solidaire van elck voor ander ende een voor al te stellen als seker ende borgen over Janneken 
 HUYGHE fa. Jans over haere voochdelijcke adminsitratie van haere weese . . . 
 
SVG  Janneken VAN DE VEIRRE, overl. Dronghen op den 12de juny 1721 
  wdwe in (1ste x) van Lieven DE SMET  
406 K.(1ste x): Lievijne = 24 jr ende Joosijne DE SMET = 22 jr 
121 Hr.(2de x): Jooris CORNELIS  
 K.(2de x): Geen 
 V.M.: Gillis VAN DE VEIRRE s'overledene broeder 
 Gronden van eirfven ghedurende het huwelijck geconquesteert  
 Een gemet (300 roen) meersch in meerder partije gelegen op baerle op de suytsijde van de 
 leye genaemt de west meersch ende een partijken meersch gelegen op Dronghen in den 
 keushoeck oost Jan IDE suyt de leye noort ende west de satereusen groot 100 roen 
  Sijnde voor alle het gonne voorschreven over den hauder als seker ende borghe bedegen 
 Pieter BEYAERT fs. Jans woonende tot Baerle  . . .  . . . 29ste july 1721 
 
SVG  Joosijntien SCHELPE fa. Laureyns, overl. Nevele . . . (niet gegeven) 
  Hr. Philip DE SUTTER fs. Jacques  
406 K.: Marie Jenne = 8 jr ende Joannes Frans DE SUTTER = 6 jr 
129 V.M.: Laureyns SCHELPE als grootvader woonende in Nevele . . . 9de 7bre 1721 
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SVG  Anna CORIJN fa. Lievens ende Janneken SIMOENS (= wdwe)  
 overl. Vosselaere in baerensnoodt op den 7de 7bre 1721 
406 ende Marie DE VOET haer achterghelaeten kindt vijf daeghen daernaer oock overleden 
130v Hr.: Judocus DE VOET (VOET) 
 Hoors: de vijf weesen van wijlent Pieter CORIJN fs. Lievens gheprocreert bij Joosijntjen 
   SCHEPENS als broeders kinderen van halven bedde  
 V.M.: Joos DE SNERCQ fs. Pieters  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Een partijken landt gheleghen in Vosselaere abouterende oost het rijsevelt straetien suyt de 
  wdwe van den voornoemden Pieter CORIJN groot in erfven 33 roeden  
 Comt in baete over het 4de deel deurgaende van een huyseken schuerken en opgaende boomen 
 ende troncken staende op het hofstedeken ende landen bij desen hauder bewondt waervan 
  dander drij deelen van viere competeren de weesen van wijlent Guille DE MEESTER 
  Comt noch in baete over het boomcatheyl staende op de gronden van erfven competerende  
 desen hauder op de prochie van Ste Gillis  . . . . . .  27ste 8bre 1721 
 
SVG  Joosijntjen DHAEYERE fa. Joannes, overl. Vynckt op den 16de sept. 1721 
 Hr.: Pieter VERMEIRE fs. Joos, mulder  
406 K.: Joosijntjen VERMEIRE = 2 jr 
133v V.M.: Joannes DHAEYER grootvader   
 Dit sterfhuys competeert een woonhuys ghedurende thuwelijck ghebaut  11de nov. 1721 
 
SVG  Pro Deo Frans FACK fs. Jans, overl. Nevele . . . (niet gegeven) 
  He.: Lowijse VAN WONTERGHEM fa. Loys  
406 K.: Joannes Frans ende Norbertus FACK  
136v V.P.: Joos VERMEERE ghetraut met Lievijne FACK soverledens suster  17de 9bre 1721 
 
SVG  Joosijntjen DE BUCK fa. Joos, overl. Nevele op den 7de 7bre 1721 
 Hr.: Lieven VAN DEN DAELE fs. Pieters 
406 K.: Marie VAN DEN DAELE = 4 jr. 
137  V.M.: Joannes DE BUCK fs. Joos  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder 
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van veldeken groot in erfven 300 roen ende  
 een partije lant ghenaemt den veldekens acker groot ontrent 250 roeden  
 Stelde hem seker ende borge Pieter VAN KERREBROECK fs. Thomas . . 18de 9bre 1721  
 
SVG  Jan LOOTTENS fs. Thomaes verweckt bij Marie VERMEERE fa. Lievens 
 overl. Sinte Maria Leerne noort west van den meulen den . . . (niet gegeven) 
406 He.: Thenijntjen LOONCKE fa. Jans 
141v K.: Lievijne = 21 jr, Thomaes =17 jr ende Joannes LOOTTENS =15 jr  
 V.P.: Bauduyn BOUDRIE ghetraut met Adriaeneken LIJBAERT, rechtsweire  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen ende bijdien sijde haudende 
 goet belast met shauderigghens bladt van bijleve naer costume 
  Dheelft van een gheruineerde hofstede in Maria Leerne inden maeyghemhoeck groot int 
 gheheele 181 roen oost de dreve loopende lancx den bosch van den heere baron van Nevele 
 noort de straete west den heere van Huysse suyt Jan MOERMAN ende Gillis DHAENENS 
 in cheynse gegeven voor 29 jaeren dannof het 1ste jaer is ingegaen kerstavond 1712 aen Joos 
 MOERMAN voor 1 p. gr. tsjaers die daerop een woonhuys heeft getemmert  
 Een behuyst hofstedeken groot 100 roen  . . . . . . . . . 18de 9bre 1721 
 
SVG  Joos SUTTERMAN fs. Gillis, overl. Vynckt op den 29ste maerte 1721  
 He.: Janneken DAMMANS fa. Joos  
406 K.: Joannes = 22 jr, Elisabeth = 17 jr ende Anne Claere SUTTERMAN = 15 jr.  
147 V.P.: Frans CORNELIS als naesten bestaenden     25ste 9bre 1721 
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 Rekenijnghe die bij desen overgeeft Joos TANT fs. Joos als staenden voocht over de weesen  
 van wijlent Adriaen TANT fs. Joos bij Francoise VAN VEIRDEGHEM fa. Frans datte van 
 den ontfanck ende administratie bij hem ghenomen tsedert den 21ste juny 1718 daete van sijn 
 leste rekenijnghe van de minderjaerighe weesen met naemen Joseph, Carel, Marie, Jeanne  
  ende Therese TANT  . . . Gegeven aen de weese Joanne TANT die gaet trauwen 
  met Pieter DE SCHUYMERE de somme van 13 p. 4 sch. gr. . . .  18de 9bre 1721 
 
SVG  Joos LANSHEER fs. Cornelis, overl. Vynckt op den 7de july 1721 
 He.: Fransoise DE VILAGIE fa. Frans  
406 K.: Joannes = 12 jr, Anne Loyse = 9 jr ende Lieven LANSHEER = 7 jr 
144v V.P.: Jacobus QUYNTIJN fs. Pieters 
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen overledenen 
 Een 3de deel van een partije landt in Vynckt groot 106 roeden dus het 3de deel tot 35 1/3 roen 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck 
 De twee deelen van de voorenstaende partije ghecocht bij forme van vuytgroetijnghen  
 jeghens soverledens susters tsamen groot tot 70 roeden  . . . . . . 25ste 9bre 1721 
 
 Ten versoecke van Marie DE WEIRT fa. Jans wdwe van Jan VERLEYEN . . .  prijsije 
406 ghedaen indies forme ende manieren voorschreven in aengheven van de versoeckerigghe 
149v in  bijwesen van Adriaen VAN WELDEN bijstanden man actum den 25ste 9bre 1718  . . . 
 de hauderigghe is gheexcuseert staet te maecken . . . . . .     desen 25ste 9bre 1721 
 
SVG  Pro Deo Loys DE RIDDERE fs. Adrianus, overl. Nevele op den 28ste 8bre 1719 
 He.: Marie DE VUYST fa. Rijckaert 
 K.: er sijn drij weesen   . . .  . . .   29ste 9bre 1721 
 
SVG  Marie DE COCQ fa. Pauwels, overl. Vynckt op den 29ste july 1721 
 Hr.: Guille VAN WONTERGHEM fs. Guille  
406 K.: Marten = 20 jr, Joos = 17 jr, Livijne = 16 jr, Joanna = 13 jr, Pieter = 11 jr, Guille = 7 jr 
150v       ende Isabelle VAN WONTERGHEM = 4 jr 
 Camerdeelvoocht: Joannes VAN WONTERGHEM gheswornen prijser 
 Den hauder heeft staende huwelijck ghestelt een woonhuys, coestal ende oven op cheyns  
 danof den gront compiteert aen dheer Jan DE BISSCHOP tot Ghendt . . .2de Xbre 1721 
 
SVG  Pieter ROMMEDIJ fs. Jaspaert, overl. Vynckt op den 26ste maerte 1720 
  He.: Janneken WIJTINCK fa. Jans  
 406 K.: Joanna = 25 jr, Joos = 24 jr, Jan = 22 jr, Josijne = 18 jr ende Marie ROMMEDIJ = 15 jr 
 153v V.P.: Joos ROMMEDIJ, oom woonende in Nevele  
 Gronden van erfven ghecommen van s'overledens sijde noch ghemeene met Joos ROMMEDE 
 ende de weese van Joosijntjen ROMMEDE  
 Een partije landt ghenaemt den boschbulck groot 400 roeden gheleghen in Everghem oost  
 Mhr Michiel HOORNE oost de begijnen van Ste Elisabeth west Lieven DE PRIESTER ende 
 een partije landt ghenaemt het beylken groot 203 roeden oost Pieter DE WISPELAERE suyt 
 Joos CRIEL west Marten DE WALSCHE noort Pieter VAN KERCKVOORDE 
 Item een partije landt ghenaemt den cauwenbrouck groot 332 roeden oost dhoors Loys 
 MOERAERT suyt den waterganck west de wdwe van Lieven SPEYBROECK noort Jan  
 VAN VLAENDEREN gheleghen als de voorgaende  
  Item een partije landt gheleghen in Everghem op den wijck van belsele groot 600 roeden  
 Gronden van erfven comende van de sijde van dese hauderigghe noch onvercavelt met Jan  
 ende Carel WIJTINCK waerinne d'auderigghe compiteert dhelft deurgaende ende een 3de  
 deurgaende in de wederhelft beneffens de voorseyde haere twee halve broeders  
 Een behuysde hofstede in Everghem in pachte ghebruyckt bij Pieter DE WISPELAERE 
 gheleghen in den wijck van schoonstraete  west Loys BOTERMAN noort den docteur  
 RANTSON groot int gheheele 154 roeden. Een stuck landts ghenaemt voor t'hof oost 
 Lieven DOOGE suyt de voorseyde patrimonie groot 340 roeden. . . 2de Xbre 1721 
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SVG Project ten sterfhuyse van Michiel MORTIER, overl. Vynckt den 13de april 1721 
 He.: Janneken VAN OOST fa. Pieters 
406 K.: twee weesen  
158v V.P.: Frans MORTIER broeder van de weesen  
 Men is schuldich aen Jacobus MORTIER ende Joannes MORTIER twee voorkinderen van 
 dese hauderigghe ghewonnen bij den overledenen ende Janneken MESTACH over haere 
 weese pennijnghen volghens den SVG  6 p. 15 sch. 1 gr. . . . 2de Xbre 1721 
 
SVG  Philippine VERTRIEST fa. Augustijn, overl. Meyghem op den 14de oct. 1721 
 Hr.: Adriaen GIJSELINCK fs. Gillis  
406 K.: Livijne GIJSELINCK = 7 jr 
159v V.M.: Joos VERTRIEST  . . .  . . .   9de Xbre 1721 
 
SVG  Joos DHUYVETTER fs. Michiels, overl. Vynckt op den 11de 9bre 1721 
 He.: Marie JOLIJT fa. Jooris 
406 K.: Joannes DHUYVETTER sijn selfs ghetrauwt man, Judocus vuytlants, Balthasar, Clara,  
162       Marie ende Veronica DHUYVETTER alle vijfve minderjaerigh 
 V.P.: Joannes DHUYVETTER, oom 
 Er is een woonhuys ghebauwt op de plaetse te Vynckt bij den meulen ten titel van cheynse  
 op den grondt van mijn heer BUNST . . .  . . .   9de Xbre 1721  
 
SVG  Jan DE GRUYTERE, overl. Vinckt op den 16de oct. 1721 
 He.: Joanna MORTIER  
406 K.: Marie Anne, Pierijntjen, Joosijne ende Lievijne DE GRUYTERE  
164 V.P.: Jan VAN LEYSEELE ghetraut met Pieternelle DE GRUYTERE soverledenene suster  
 De schult excedeert verre de baete      9de dec. 1721 
 
SVG  Pieter VAN RENTERGHEM fs. Gillis overl. Nevele den 14de nov. 1719 
406 He.: Marie HOSTE fa. Jans  
165v K.: vijf onderjaerighe kinderen   . . .  . . .  22ste dec. 1721 
 
SVG  Jaecquemijntien VAN DER BRUGGEN, overl. Astene op den 27ste oct. 1721 
 Hr.: Geeraert MORTIER fs. Frans  
406 K.: Josijne, Marianne ende Joanna MORTIER  
166 V.M.:Jacques VAN DER BRUGGHE fs. Jan 
 Staende huwelijck conquest van huys ende lant daermede gaende groot tsaemen ontrent 
 de 3 ghemeten abouterende oost dhr. Jan BRAET, suyt de straete, west Jacques VAN  
 DE WOESTIJNE ende noort de leye  . . .  . . .  23ste Xbre 1721 
 
SVG  Janneken HOUCK fa. Joos, overl. Deurle op den . . . (niet gegeven) 
  Hr.: Adriaen HERBRANT fs. Bavo 
406 K.: Joannes ende Joos HERBRANT 
 62 V.M.: Jan HOUCK fs. Joos  
 Gronden van erfven gheconquesteert in eersten huwelijck  
  Een hofstede schuere stallen fruyt ende andere boomen daer op staende groot ontrent 200 
 roeden bewoont bij Adriaen DOWIJN ende een partije lant gheleghen bij de casselrije  
 beke groot ontrent 400 roeden , doet te noteren dat den nieuwen casseyweegh loopt 
 tweers door de voornoemde partije . . .   . . . 10de febr. 1722 
 
SVG  Lieven HESSENS, overl. in Lootenhulle op den 13de meye 1721 
 wdwnr in (1ste x) van Joosijntjen LOOTENS (SVG ghepasseert den 16de maerte 1717) 
406 K.(1ste x): Joannes ende Joanna HESSENS  
76v   He.(2de x): Marie DE CLERCQ  
 K.(2de x): Anne Marie Cateriene HESSENS  . . .   
 V.M.: Pieter LOOTENS  V.P.: Christiaen DE COCQ  . . . 21ste april 1722 
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SVG  Catharina LANAUX fa. Jaen FRANCOIS, overl. Nevele den . .  april 1721  
   Hr.: Jan AMIE fs. Jans  
406 K.: Frans = 22 jr, Pieter AMIE = 20 jr 
470 Camerdeelvoocht: Jan BUYSSENS fs. Joos  
 Den hauder competeert een huyseken met consorten onverdeelt bij hem bewont  
 
SVG  Pro Deo (project)  Lievijne TANT fa. Jans,  
 overl. Nevele op den wijck van oossche op den . . .(niet gegeven) 
406  Hr.: Mathijs SNAUWAERT fs. Jaecques  
202v K.: Guille = 8 jr, Lieven = 6 jr, Pieter = 5 jr ende Lievijne SNAUWAERT = 4 jr 
 V.M.: Lieven COCQUYT ghetraut met Janneken TANT fa. Jans, oom  
 Den hauder heeft in cheynse van Sr. Jaecques CARTON een partijken lants op oossche  
 cauter ghenaemt het venneken met daerop een huyseken  . . . . . . 13de jan. 1722 
 
SVG  Joosijntjen LANSHEERE,  overl. Vynckt den 22ste 8bre 1721 
 Wdwe van Pieter QUYNTIJN (van hem is geen SVG ghemaeckt) 
406 K.: Lauwereyns , Phliepe bij huwelijcke sijn selfs ende Joanna QUYNTIJN 
203v V.M.: Joannes STEYAERT  
 Er is noch voor baete een behuysde hofstede groot in erfven ontrent de 27 roeden daer de  
 overledene in ghewont heeft, daerinne totter helft gherecht sauden wesen de kinderen in  
 den 1ste bedde verweckt bij  Marie PETTIJ    13de jan. 1722 
 
SVG  Joanne DE VEY fa. Guille, overl. Poessele op den 5de 9bre 1721  
 Hr.: Pieter CODDENS fs. Jans  
406 K.: Marie Joanne CODDENS = 2 maenden eenich kint  
204 V.M.: Jan Baptiste NOLLET ghetraut met Lievijne DE VEY fa. Guille   14de jan. 1722 
 
 SVG  Janneken DE DECKERE, overl. Nevele op den wijck veldeken op den 25ste juny 1721  
 fa. Gabriel verweckt bij Marie LOONTGENS 
406 Hr.: Lieven CAKAERT fs. Maurus verweckt bij Joosijntjen SCHAMP fa. Joos   
292 K.: Mauritius = 19 jr, Marie = 16 jr, Joosijntjen = 13 jr, Anna = 8 jr ende Jan = 4 jr 
 V.M.: Bauduyn DE DECKERE fs. Gabriel voornoemt 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Nevele inde boschstraete abouterende suyt 
 Simoen SNAUWAERT west de straete noort dhoors Frans CORIJN groot in erfven ontrent 
 200 roeden ende een partije lants commende oost aende hofstede west Frans CORIJN ende 
 de wdwe emmers dhoirs van Passchier HOORNAERT noort de selve . . . . . . 
  Gronden van erfven gedurende huwelijck tsamen gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van de boschstraete int peperstraetjen groot in 
 erfven 648 roeden ende een partije lant int taerwe stuck groot 291 roeden ende een partije 
 gheleghen in den keyserbulck groot 181 roeden  . . .  . . . 
 Een partije mersch in Lootenhulle heerelijckhede van Bellem groot dhelft van een ghemet 
 Een partije lants ghenaemt het taerwe stuck groot 285 roeden  abouterende daeranne suyt 
 Pieter DE BOCQ causa uxoris Tanneken DE KEYSERE . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde op hem verstorfven metten overlijden van 
 sijnen vader ende moeder   
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van veldeken bij den hauder bewoont groot 
 in erfven 474 roeden staende ten lantboecke arlo 1187 ende een partije lants ghenaemt de 
 twee ghemeten staende ten lantboecke arlo 1515 groot 585 roen  . . . . . . 
  Dhelft deurgaende onvercavelt met shauders suster Janneken CAKAERT van een partije  
 bosch gheleghen in Lootenhulle ghenaemt den guldenen bom in de Melsenstraete groot int 
 gheheele ontrent een ghemet  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Janneken CAKAERT fa. Maurus wdwe van Pieter 
 LOONTGENS ten desen present . . .  . . .  20ste jan. 1722 
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SVG  Pieter LOONTGENS, fs. Jans, overl. Nevele op den wijck vier boomen den 30ste aug. 1721  
 fs. Jans verweckt bij Janneken DE PESTELE fa. Joos  
406 He.: Janneken CAECKAERT fa. Maurus verweckt bij Joosijntien SCHAMP fa. Joos  
206v K.: Joseph = 22 jr, Anne Marie = 18 jr, Jan = 15 jr, Marie Joanne = 13 jr, Joosijntjen = 10 jr, 
      Pieter = 8 jr ende Lievijne LOONTGENS = 5 jr 
 V.P.: Laureyns MAENHAUT ghetrauwt met Janneken LOONTGENS fa. Jans, oom 
  Schriftelijck testament ghemaeckt den 27ste augusty 1721 bij forme van vuytterste wille . . . 
 Patrimoniale ghestruyckte leenen den overledenenen ghecompeteert hebbende vuytten hoofde 
 ende bij sucessie Jan LOONTGENS sijnen vader ende alsnu vervallen ende ghedevolveert 
 op Joseph LOONTGENS als autsten hoir feodael metten last van shauderigghens bijleve 
 In de prochie van Nevele een leen ghehauden ende sorterende onder den leene te Ritgaevere 
 ende imediatelijck van den hove ende Casteele van Nevele consisterende in ses diversche   
 partijen van lande groot tsamen ontrent 5 bunderen en half onbegrepen de juste maete . . . 
 Een ander leen in Nevele sorterende onder de heerlijckhede van den prelaet van Dronghene 
 consiterende in ses partijen onder lant ende bosch groot tsamen vier bunderen 260 roen 
 Gronden van erfven commende van den overledenen sijn vader ende moeder volghens de  
 vercaevelijnghe thunnen sterfhuyse ghemaeckt met soverledens susters den 14de febr. 1694  
 Een behuysde hofstede met een stuck lants achter de schuere in Nevele daer den overledenen 
 ghestorven is oost de straete suyt Niclaeys STOMMELIJNCK causa uxoris groot vier  
 ghemeten 91 roeden ende 37 roen lant beplant met eecke boomkens  . . . . . . 
  Een partije lants ghenaemt den kemels hul groot 475 roeden  . . . . . . 
 In Poessele een onbehuyst hofstedeken groot 156 roeden  
 Gronden van erfven commende vuyt den hoofde ende als hoir van wijlent Bauduyn  
 DE PESTELE fs. Joos sijnen oom materneel  
 De 3 deelen van viere van dheelft van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van 
 veldeken dannof dander heelft competeert ande kinderen van Jan MARTENS verweckt bij  
 Lievijne MAENHAUT fa. Geert ende tresterende 4de aen Bauduyn DE DECKERE causa  
 uxoris Lievijne LOONTGENS soverledens suster groot int gheheele 786 roeden . . . 
  Ghelijcke drij deelen van vier van dheelft in het derde van eene partije bosch in Lootenhulle  
 groot over tselve derde 130 roeden, dandere drij deelen competeren Bauduyn DE DECKERE 
 causa uxoris Lievijne LOONTGENS, Jaecques VAN DER PLAETSEN causa uxoris Joosijne 
 LOONTGENS ende Laureyns  MAENHAUT causa uxoris Janneken LOONTGENS . . . 
 Den overledenen is gherecht gheweest in het 16de paert van een behuysde hofstede met drij  
 partijen eertijts ghecompeteert hebbende aen wijlent Joos BUYSSENS daude . . . 
 Gronden van erfven bij den overledenen ghedurende huwelijcke tsamen ghecocht 
 De twee deelen van drije van een hofstede in Nevele op den wijck veldeken groot 200 roen 
 Gillis HOSTE ghetraut met Marie SNAUWAERT ende Joannes DE WAEGHENAERE  
 ghetraut met Joanne SNAUWAERT beede fa. Gillis verweckt bij Janneken CAKAERT fa. Jan 
 Gillis DE JAEGHERE ghetraut met Marie SERWEYTENS tevooren wdwe van Mathijs  
 SCHAMP als moeder ende voochde van haere kinderen vercreghen dese drij deelen van viere 
 bij transporte van Lieven VAN DOORNE fs. Jans die daeranne commen was bij transporte  
 van dhoors van wijlent Mathijs SCHAMP van daeten 24ste july 1716 ende competeert het  
 ander vierde ande weesen van Adriaen TANT tot Meyghem  
 Gronden van erfven commende van shauderigghens vader ende moeder 
 Een nieuwe behuysde hofstede in Nevele op den wijck van veldeken arlo 1510 groot 558 roen 
 Een partije lants gheleghen als vooren ghenaemt de strepe arlo 1512 groot 807 roeden 
 Een partije ghenaemt den kerckwegh gheleghen als vooren arlo 1503 groot 787 roeden 
 Dhelft van een dreve ofte lantstraete gheleghen als voorsen arlo 1507 wesende het west lijnghde 
 van 19 roeden ses voeten abouterende oost het wederdeel competerende Lieven CAKAERT 
 Item 1045 roeden lants op den westcant van een partije lants groot int gheheele 1573 roeden 
 dannof de resterende 528 roeden competeren aen Lieven CAKAERT gheleghen als vooren 
 ghenaemt den kemelshul arlo 1573 abouterende oost de wdwe ende hoors Gillis DE WEERDT 
 Een partije lants ghenaemt tsijnghelbulcxken commende van Jan ende Pieter MEGANCK oost 
 de straete suyt Pieter DUSAER met sijn dreve groo 273 roeden  . . . 20ste jan. 1722 
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SVG  Janneken DE MEYERE, overl. Vynckt op den 7de nov. 1721 
 Hr.: Jan DE BAETS fs. Lievens  
406 K.: Fransois DE BAETS = 22 jr ende Jacquemijntjen DE BAETS in huwelijck met Fransois 
218        VAN OOTEGHEM  
 V.M.: Pieter DE CONIJNCK naesten bestaende van soverleden sijde  
 Gronden van erfven ghedurende thuwelijck gheconquesteert 
 In Vynckt eenen block saeylant consisterende in diversche partijen tsaemen groot 4 bunderen 
 ghehauden van dheerelijckhede van Vliericx paelende oost ende suyt de straete loopende van 
 cruysweghe naer Zeveren  . . . . . . De volghende baeten sijn competerende aenden 
 hauder ende Fransois DE CLERCQ sijnen schoonsonne dewelcke tsaemen pachters sijn . . . 
 Is seker ende borghe bedeghen Joannes VAN LAECKE sijnen schoonsone woonende tot 
 Vynckt ten desen present  . . .  . . .   27ste jan. 1722 
 
SVG  Pro Deo Joos DE WULF fs. Jacques, overl. Ste Jans Leeren op den . .  8bre 1719 
  wdwnr in (1ste x) van Loyse HAELEMAN  
406 K.(1ste x): Magdaleene = 22 jr, Joannes = 19 jr, Pieter = 15 jr, Frans = 12 jr ende Jaecques  
223                  sijn selfs bij houwelijcke staete ende Lievijne DE WULF haer selfs vrouwe  
 He.(2de x): Lievijne VERBAUWEN fa. Pieters 
 K.(2de x): Marie DE WULF = 4 jr.  
 V.P.: Lieven DE WULF fs. Jaecques   
 Compt in baete dhelft van een huyseken ende wat jonghe fruytboomkens waervan de  
 wederhelft competeert aen de weesen van 1ste bedde  . . . . . . 27ste jan. 1722 
 
SVG  Joosijne DE MEYERE, overl. Nevele wijck van de caermstraete den 10de nov. 1721 
 fa. Jans verweckt bij Joosijne DE MEYERE fa. Joos 
 Hr.: Pieter VAN MALDEGHEM fs. Laureyns verweckt bij Therese DE BLIECK 
406 K.: Joos = 15 jr, Marie = 11 jr, Joanna = 8 jr ende Livijne VAN MALDEGHEM = 5 jr 
299 V.M.: Joos DE MEYERE fs. Jans, oom woonende in Nevele 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde metten overlijden ende als hoir van Isabelle 
 VAN MALDEGHEM sijne suster 
 Het 6de paert deurgaende in een huys ende erfve gheleghen in Hansbeke tusschen de kercke  
 ende meulen bewoont bij Cornelis ROOBIER groot 250 roeden ende een ghelijck deel in een 
 partije lants ghenaemt den dries groot 450 roeden ende een partije lants gheleghen als vooren 
 ghenaemt het roolant groot 200 roeden ende het 12de paert ende deel van een behuysde hofstede 
 gheleghen als vooren inde noortstraete bij het blau huys bewoont bij Jacobus DE BLIECK ende 
 een ghelijck deel in een partije lants gheleghen in Meerendre ghenaemt den bachten bossche 
 groot 900 roen. Alle de goederen belast met bijleve in proffijte van Jacobus DE BLIECK  
 hauder bleven van de voornoemde shauders suster Isabelle    27ste jan. 1722  
 
SVG  Marie VAN PARIJS fa. Maurus, overl. Vosselaere in de moerstraete den 13de Xbre 1720 
 Hr.: Guilliaeme BOGAERT fs. Joos  
406 K.: Mauritius = 3 ½ jr en Jacobus BOGAERT = 2 jr. 
301 V.M.: Lieven DIERICKX ghetraut met Tanneken VAN PARIJS fa. Maurus, oom 
 Van soverledens sijde vuytten hoofde van haeren vader sijn twee a drij partijen van lande 
 daerinne sij paert ende deel saude moeten hebben ende ghemerckt deselve worden  
 anghetrocken bij Jaecques VAN PARIJS ende consorten . . .  . . .  
 Heeft ghedurende sijn huwelijck in cheyns aenveirt van Jaecques VINCENT tot Dronghene  
 een onbehuysde hofstede met een partije lants   . . .  27ste jan. 1722 
 
SVG  Marie BOONE, overl. Ste Martens Leerne op den 28ste maerte 1721 
 fa. Jans verweckt bij Lievijne DE JONCKHEERE  
406 Hr.: Jan CLAEYS fs. Jans verweckt bij Cathelijne DE SCHRIJVERE    
302 K.: Joannes = 3 ½ jr ende Joannes Francois CLAEYS = 1 jr 
 V.M.: Pieter BOONE fs. Jans  . . .  . . .   27ste jan. 1722 
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SVG  Cornelis DHONT, overl. Vinckt op den 5de Xbre 1721  
  He.: Angelyne BIEBUCQ  
406 K.: Frans ende Marie DHONT   
216v V.P.: Joannes DHONT 
  Gronden van erfven tsaemen geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken in Vinckt groot in erfven 200 roen noort Joe VELAERE wdwe van 
 den advocaet VAN DAMME suyt de straete west Loys DE VOS noort het meulestraetjen 
 ende een partijken lant bij den meulen groot 330 roeden  . . . 27ste jan. 1722 
 
SVG  Lievijne MORTIER, fa. . . . en Marie DE MEYERE overl. Vinckt op den 15de dec. 1721 
  Hr.: Pieter VAN DE WALLE  
406 K.: Joos ende Pieter VAN DE WALLE  
221v V.M.: Pieter MORTIER ghetraut met Marie DE MEYERE s'overledens moeder  
          27ste jan. 1722 
 
SVG  Geeraert LOONTGIENS fs. Geeraert, overl. Nevele op den 25ste juny 1721 
 He.: Janneken CAKAERT fa. Baudewijn  
406 K.: Anna = 20 jr,  Jacobus = 18 jr, Lievijne = 15 jr, Pieter = 14 jr ende Joanna = 12 jr 
224v V.P.: Jacobus LOONTGIENS fs. Geeraert    
  Gronden van erfven commende van den sijde van den overledenen  
  Het 3de deel deurgaende in de seven deelen van achte in een behuysde ende beschuerde 
 hofstede in Nevele op den wijck van veldeken groot int gheheele 292 roeden 
 Noch het 3de deel als hiervooren in een partije lant abouterende noort ende west dese hoorije 
 suyt het herpelstraetken groot 264 roeden . . . . . .   
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck 
 Een partije ghenaemt den cauboren gheleghen in Nevele groot in ervfen 228 roeden . . . 
 Gronden van erfven commende van dese hauderigghe  
  Een behuysde hofstede bij de hauderigghe bewont groot 110 roeden . . . 3de febr. 1722 
 
SVG  Geert WITTEVRONGHELE overl. Ste Martens Leerne op den 29ste 7bre 1721 
 fs. Marten verweckt bij Cathelijne LAMBRECHT 
406 He.: Elisabeth BRACKE fa. Jans verweckt bij Cathelijne GHIJS fa. Pieters  
303v K.: Marie Anne = 11 jr, Joanna = 8 jr, Pietronelle = 6 jr, Joosijntjen = 3 jr ende Geert = 1 jr 
 V.P.: Lieven DE CLERCQ thuwelijck met Marie WITTEVRONGHELE fa. Marten, oom 
 Joos VAN VYNCKT, smet tot Landeghem soverledens broeder van halfven bedde saude  
 vercocht hebben aen Christoffel DE MUYNCK fs. Lievens tot Landeghem seker dreve  
 ghecommen van soverledens moeder . . .  . . . . . .  
 Stelde hem seker ende borghe Jan BRACKE d'aude woonende tot Nevele over sijne dochter  
 Elisabeth BRACKE hauderigghe ten desen sterfhuyse . . .   10de febr. 1722 
 
SVG  Pro Deo Jan DE CLERCQ fs. Lievens, overl. Nevele op den . .  8bre 1721 
 He. Pieternelle VAN HAUTE fa. Anthone  
406 K.: Joanna Fransoyse = 8 maenden  
310v V.P.: Norbert DE CLERCQ fs. Lievens   . . .  . . . 
 
SVG  Jaecques SUTTERMAN fs. Joos, overl. Vynct ten jaere 1722 
 He.: Anne Marie WALGRAEVE, tevooren wdwe gheweest van Pieter VAN OOST 
406 K. in haer (1ste x): twee 
471 K. in dit (2de x) metten overledenen: Judocus, Frans Jaecques ende Joanna SUTTERMAN 
 V.P.: Lieven DE LANGHE causa uxoris  
 Gronden van erfven gheconquesteert bij den overledenen ende dhauderigghe 
 Dhelft van een hofstede groot int gheheele twee ghemeten 80 roeden dies de wederhelft bij 
 dhauderigghe gheconquesteert is in haer 1ste huwelijck met Pieter VAN OOST 
 Een partije lant groot 286 roen dies dhelft bij dhauderigghe gheconquesteert is in 1ste huwelijck 
 paelende oost het kerckenstraetjen west Joe Barbara VAN DER SAEREN  
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SVG  Marianne VAN LOO fs. Jans , overl. Meyghem op den 3de jan. 1722 
 Hr.: Guille VAN OOTEGHEM fs. Philips 
406 K.: Emanuel VAN OOTEGHEM = 4 weken  
228 V.M.: Jan VAN LOO fs. Jans   
 Gronden van erfven desen houder competerende het 7de deel van sijne moeder 
 Een behuysde hofstede in Meerenter op den wijck van velde west de straete noort dhoors 
 van den procureur ROUCK groot in erfven met twee partijkens lants 400 roeden ende een 
 partije genaemt den winckelput groot 230 roeden  . . .  . . .  
 Een partijken meersch genaemt het brouckgat gelegen in Landeghem oost de caelene noort 
 Gillis VAN RENTERGHEM groot 36 roeden    
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Philips VAN OOTEGHEM shauders vader  
 woonende tot meerenter ten desen present   . . .   17de maerte 1722 
 
SVG  Margriete STROBBE fa. Joos, overl. Bachte op reckelinghe den 24ste maerte 1721 
 Wdwe in (1ste x) van Adriaen ACHTERGAELE  (SVG 24ste 9bre 1705) 
406 K.(1ste x): Joannes = 23 jr ende Marie ACHTERGAELE = 21 jr 
230 Hr.(2de x): Lieven VERMAERE fs. Jans  
  K.(2de x): Geen  
  V.M.: Jan STROBBE, oom 
  Hofstedeken in cheyns van Jor Jan Baptist Francois GILLEKENS waerop in 1ste huwelijck 
 ghetimmert is een woonhuys ende alsdan ghemeene ghebleven 
 Den hauder heeft ontfanghen uit den sterfhuyse van Joe Anna ACHTERGAELE ende Pieter 
 DELCAMPE haeren man de somme van 3 p. 14 sch. 2 gr.  . . . 24ste maerte 1722 
 
SVG  Jan ONDERBEKE fs. Gillis, overl. Poessele op den . . . (niet gegeven) 
  He.: Martijntin ROELS fa. Jans 
406 K.: Joanna = 16 jr, Pieter = 14 jr, Pieternelle = 9 jr ende Adriaen ONDERBEKE = 6 jr,  
232v V.P.: Pieter ONDERBEKE fs. Gillis ende  
 V.M.: Adriaen ROELS   . . .  . . .   15de april 1722 
 
SVG  Jacques Andryes DE MULDER fs. Jans, overl. Poessele op den 6de maerte 1722 
  Wdwnr in (1ste x) van Elisabeth DHONDT  
406 K.(1ste x): Joosijntjen = 20 jr ende Joannes DE MULDER = 19 jr  
234 He.(2de x): Pieternelle DROOMAERT fa. Jans  
 K.(2de x): Anna Marie = 10 jr, Jacobus = 7 jr, Pieterken = 5 jr, Janneken = 4 jr ende  
                 Francies DE MULDER = 2 jr 
 V.P.: Joannes DE MULDER broeder van den overledenen  
 Ghestruyckte leenen commende van soverledens sijde ghesuccedeert op Joannes DE MULDER 
 als autsten mannelijcken hoor  
 Een behuysde hofstede in Lootenhulle met een partije saeylandt daer annex groot 438 roeden 
 Een partije landt eertijdts vijver groot 638 roeden ende een partije bosch ende landt groot 869 
 roeden west de straete commende van Poucke naer Loo kercke 
 Ander gronden van erfven gheconquesteert ghedurende dat hij weduwnaer is gheweest 
 Een behuysde hofstede ende een partijken saeylandt suyt aen thof over de straete in Poessele  
  groot tsaemen 300 roeden waerop staende het 2de huwelijck een nieuw huys gebauwt is 
   Gronden van erfven gheconquesteert staende het 2de huwelijck 
 Een partije landt gheleghen in Poessele ende ten deele op Lootenhulle groot 600 roeden met 
 een partije meersch gheleghen in Poessele groot ontrent 300 roeden . . .   29ste april 1722 
 
SVG  Danneel WAEGHEBAERT fs. Lievens, overl. Landeghem bij de kercke  
 He.: Joanna Catharina DE POORTERE fa. Niclaeys  
406 K.: Barbarina = 16 jr, Marie Francoise = 14 jr, Carel = 8 jr, Marie Therese = 8 jr,  
239v       Marie Norbertina = 6 jr ende Emanuel WAEGHEBAERT = 4 jr.   
 Heeft aenveirt van wijlent Zacharias VAN DER VENNET 28 roen lants  28ste juny 1722 
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SVG  Pietronelle VAN TENTE fa. Lievens, overl. Nevele op den 22ste april 1722  
 wdwe van Gillis DE WEERT fs. Francois  
406 K.: Anna DE WEERDT noch minderjaerigh ende Joosijntjen DE WEERDT ghetraut met  
311v       Joannes DE MEESTERE fs. Charles 
 V.M.: Joannes CLAEYS fs. Ferdinandus ghetruat met Livijne VAN TENTE fa. Lievens  
 Gronden van erfven dese twee hoors tsamen competerende als hoors  
 Een behuysde hofstede in Nevele met een bulcxken lant daeranne ligghende groot 684 roen 
 Een partije lants ghenaemt den cleenen kemelshul groot 489 roen arlo 1688 . . . . . .  
 Een partije ghenaemt het bastiaens bulcxken groot 281 roen arlo 1693 . . . . . . 
 Een partije lants op den wijck van oossche ghenaemt het waeterlat suyt west de waeterlat 
 straete groot in erfven 444 roen ten lantboecke bekent arlo 463 . . . . . . 
 Gronden van erfven ghecocht bij Joannes DE MEESTERE  
 Een partije lant in Nevele ghenaemt den grootten meulewal groot 601 roen arlo 1700  . . . 
  Een partije ghenaemt den cleynen meulewal groot met dheelft van de dreve 367 roen bekent 
 ten lantboecke arlo 1701  . . . . . . . . . . . .  30ste juny 1722 
 
 SVG Project Pro Deo Joanna Petronella ADAMS fs. Jans,  
 overl. Nevele in de brabantstraete op den 9de juny 1722 
406 Hr.: Reynaut Jan HOUS fs. Jans  
240 K.: Anna HOUS eenich kint 
 V.M.: Judocus ADAMS fs. Jans, oom 
 Den hauder met doverledene heeft in cheynse aenveirt van Inghel DE PAEPE 81 roen erfve 
 ende daerop heeft doen bauwen een huyseken . . .  . . .  
 Er is meer schult dan baete = 2 p. 6 sch. 8 gr.    6de july 1722 
 
SVG   Project Pro Deo Paesschier VAN DER PLAETSEN 
 fs. Pieters bij Janneken SERWEYTENS  
406 overl. Ste Maria Leerne bij de kercke op den 4de meye 1717 
240v  He.: Magdalena VAN SPEYBROECK fa. Joos verweckt bij Lievijne VAN QUATHEM 
 K.: Lievijne alsnu = 10 jr, Judocus = 8 jr ende Pieter VAN DER PLAETSEN = 5 ½ jr 
 V.P.: Pieter VAN DER PLAETSEN fs. Pieters, soverledens broeder 
 De hauderigghe heeft ghedeelt van Pieternelle VAN SPEYBROECK overleden huysvrauwe 
 van Lieven VAN DOORNE de somme van 17 p. 17 sch. gr.   7de july 1722 
  
SVG  Pro Deo Joseph DE SCHRIJVERE fs. Joos overl. Ste Maria Leerne den 20ste meye 1719 
 He.: Livijne VINCENT fa. Andries  
406 K.: Joanna = 16 jr, Frans = 13 jr, Jan = 11 jr, Judocus = 9 jr, Guille = 7 ½ jr ende Pieter = 4 jr. 
241 V.P.: Jan DE SCHRIJVERE fs. Joos, oom  
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Een huys stede ende erfve op de plaetse van Ste Maria Leerne bij de hauderigghe bewoont  
 suyt de plaetse ofte dreve van t'casteel van Oydonck west Pieter VERSTRAETEN noort west 
 den capitain MURRAY causa uxoris oost Anthone VAN SPEYBROECK . . .  
 Een partije lants gheleghen achter dherberghe den blinden haene . . . 7de july 1722 
   
SVG  Frans VAN DE PUTTE fs. Jans, overl. Meyghem op den 2de oct. 1721 
 Wdwnr van Lievijne DIERICX fa. Jans, overl. Meyghem op den 18de juny 1718 
406 K.: Joanna VAN DE PUTTE = 8 jr, Anne Marie ende Pieternelle sijn nu oock overleden 
247 V.P.: Francois STROBBE ende V.M.: Pieter DIERICX  
 Gronden van erfven gheleghen in Meyghem een partije landts met een woonhuys ende wat  
 jonghe fruytboomen daerop staende groot 810 roeden abouterende daeranne oost ende suyt 
 dhoors Herman DE WULF ende oock suyt Pieter COPPENS west dit selve sterfhuys ende 
 noort de straete ende noch een partije landts ghenaemt  de leine meirie groot 563 roeden  
 abvouterende daeranne de de voornoemde partije suyt Pieter COPPENS west tcappittel 
 van Ste Baefs ende noort de straete . . .  . . .  14de july 1722 
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SVG  Joannes TIJTGAT fs. Jans, winkelier, overl. Vynckt op den 29ste maerte 1722 
 He.: Joosijne VAN OVERBEKE fa. Pieters 
406 K.: Joanna = 18 jr, Joannes = 16 jr, Marie Fransoise = 5 jr ende Gillis TIJTGAT = 3 jr. 
244 V.P.: Fransois TIJTGAT broeder van den overledenen  
 Op den overledenen is ghesuccedeert vuytten hoofde van sijn ouders het vierde deurgaende  
 van een huys stede ende erfve staende te Vynckt op de plaetse aen het kerckhof groot 40 roen 
  Ghedurende dit huwelijck sijn de resterende drij deelen van viere vuytghegroot waervan een  
 achtste paert deurgaende noch competeert aen Livijne HEYNSSENS fa. Philips gheprocreert 
 bij Marie TIJTGAT 
 Gronden van erfven ghecommen van shauderigghens sijde bij successie van haere ouders 
 Een partije saeylant in Aerseele groot 145 roeden  . . .   7de july 1722 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joos DE MEYERE fs. Jans woonende binnen de  
 prochie van Nevele te desen present  . . .     28ste july 1722 
 
 SVG  Frans VAN RENTERGHEM fs. Jans,  
 overl. Nevele in de boschstraete daerment noemt den wulfshoeck op den 17de meye 1722 
406 Wdwnr in (1ste x) van Janneken MAES fa. Maurus   
308v K.(1ste x): Cathelijne VAN RENTERGHEM ghetraut met Lieven LAMME fs. Joos  
 He.(2de x): Janneken DE MEYERE fa. Jans   
 K.(2de x): Joosijne = 20 jr ende innocent, Guille = 16 jr ende Janneken = 14 jr  
  V.P.: Bauduyn LAMME fs. Guille  
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde behaudens dat Lieven LAMME  
 causa uxoris moet ghenieten tgonne op sijn vrauwens moeder is verstorfven  
 Een behuysde hofstede gheleghen in de prochie van Caprijcke inde meulenaerstraete groot  
 in erfven 466 roeden ende twee stucken lants oost daeranne groot 727 roeden  ende een  
 stuck aen de noortsijde bij den westhende daeran groot 383 roeden  . . .  
 In de prochie van Landeghem dhelft van een partije mersch ghenaemt de meulemersch groot 
 279 roen ende noch dhelft van een partije lants ghenaemt den hooghen ackere suyt dhoors 
 Barbara HEYNDRICX met twederdeel groot 361 roeden  . . . 28ste july 1722 
 
SVG  Jan VERSTRAETE fs. Jans, overl. Nevele op den 27ste meye 1722 
 He.: Elisabeth VAN HIJFTE fa. Jans 
406 K.: Joos = 22 jr, Baudewijn = 19 jr, Lievijne = 18 jr, Marie = 16 jr, Lieven = 14 jr,  
315       Pieter = 12 jr, Francoise = 10 jr, Jacoba = 7 jr ende Ignatius VERSTRAETE = 2 jr 
  V.P.: Gillis CAKAERT fs. Gillis  . . .  . . .  28ste july 1722 
 
 SVG  Adriaen DE DECKER fs. Geeraert, overl. Nevele op den 9de febr. 1722 
 He.: Marie VAN RENTERGHEM fa. Gullaeme 
406 K.: Joannes = 12 jr, Gullaeme = 8 jr, Joosijntien = 6 jr, Christoffel = 4 jr ende Pieter DE 
249v       DECKER = 4 maenden  
 V.P.: Jan DE DECKER fs. Geeraert  
 Ghedurende het huwelijck sijn van de hauderigghe gronden van erfven vercocht waer van  
 de weesen moeten recompense doen als naer costuyme   7de 7bre 1722 
 
SVG  Anne MAERSCHALCK, overl. Ste Martens Laethem den . .  july 1722 
 Hr.: Jan BEYENS fs. Joos  
406 K.: Frederic BEYENS = 17 jr 
316 V.M.: Andries VAN DAMME  
 Den hauder moet recompense doen ande weesen voor de vercochte gronden van erfven  
 ghecommen van soverledens sijde maer worden niet afghetrocken daer de overledene beth 
 dan vier jaer sieck is gheweest, sijnde eenen ghemeenen last van het huwelijck  . . .   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Guilliame SEMAYS woonende tot Aughem  ten 
 desen present         30ste sept. 1722 
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SVG  Anna VERPLAETSEN fa. Geeraert, overl. Nevele op den 30ste 7bre 1722 
 Hr.: Joos BEELAERT fs. Jans 
406 K.: Joanna = 3 jr ende Joannes BEELAERT = 1 maent  
251 V.M.: Joseph VERPLAETSEN fs. Geeraert 
 Gronden van erfven commende van de overledene 
 Het 4de in een behuysde hofstede in Lootenhulle groot in erfven 225 roen ende een ghelijck 
 4de lant oock gheleghen in Lootenhulle groot in erfven 225 roen . . . 13de 8bre 1722 
 
 SVG  Pro Deo Frans DE CLOET fs. Michiels, overl. Vosselaere den 14de meye 1721 
 He.: Janneken DE CLERCQ fa. Livinus  
406 K.: Joannes = 19 jr, Marten = 16 jr, Marie = 13 jr, Petronelle = 10 jr ende Joseph = 8 jr  
318v       ende Joosijntien DE CLOET = 8 jr . . . . . . . . .  17de 8bre 1722    
  
SVG  Pro Deo Joos DE BRAUWER fs. Gillis, overl. Vosselaere den 11de 9bre. 1721 
 He.: Adrianeken SNERCQ fa. Pieter  
406 K.: Janneken = 20 jr, Marie = 18 jr, Catharina = 17 jr, Joannes = 14 jr, Francoise = 11 jr  
253        ende Frans DE BRAUWER = 9 jr,  
 V.P.: Pieter EXSPEEL fs. Anthone   . . .    27ste 8bre 1722 
 
SVG  Anne VAN OOTEGHEM fa. Jans, overl. Meyghem op den 15de 8bre 1722 
  wdwe in (1ste x) van Gillis STROBBE  
 K.(1ste x): Jacobus STROBBE = 22 maenden  
406 Hr.: Joseph DE WEERDT fs. Jans 
198 K.: gheene descendenten bij desen hauder achterghelaeten  
 V.P.: Jacobus DE VOESTERE  
 Er is ghemeene ghebleven ten sterfhuyse van Joosijne DE GRAEVE daer hauder bleven  
  is Gillis STROBBE een woonhuys, dat staet op ghepachte gronden  . . . 
 Jacques DE GRAEVE is voocht materneel over de weese Janneken STROBBE fa. Gillis  
 bij Joosijne DE GRAEVE   . . .  . . .  27ste 8bre 1722 
 
 SVG  Livijne VAN DER PLAETSEN, overl. Poessele op den 22ste meye 1722 
 Hr.: Lieven VAN DOORNE fs. Lievens  
406 K.: Joannes = 8 jr, Joosijntjen = 5 jr, Marie Terese VAN DOORNE = 2 jr 
194v V.M.: Jan VAN DER PLAETSEN  
 Gronden van erfven commende van sweesen moederlijcke sijde  
 Dhelft van een behuysde ende beschuerde hofstede met een stucxken landts alsnu bogaert 
 danof het wederdeel competeert aen Jan VAN DER PLAETSEN gheleghen in Poessele  
 oost hun selfs landt suyt de straete noort hautrap groot tsaemen over dhelft 277 roeden in 
 pachte ghebruyckt bij Jan IDE  
 Een ghelijcke helft van een partije landts ligghende achter de voornoemde hofstede wesende 
 eenen drijbeck ten landtboucke bekendt staende arlo 40 abouterende suyt de straete  west de 
 voorseyde hofstede noort de breestraete groot over dhelft 253 roeden. De gronden sijn belast 
 over het vijfde paert van een rente van 24 p. gr. capitaels crooserende den pennijnck 16e in 
 proffijtte van de kercke van Poessele . . .  . . .  . . . 
 De hoors competeert vuyten hoofde van de overledene 13  roeden landts vuyt een vervallen 
 hofstede gheleghen in Vosselaere teynde de moerstraete in pachte ghebruyckt bij Jan  
 VAN SPEYBROECK. Noch ontrent 19 roeden landts vuyt een meerder partije gheleghen  
 als vooren ghebruyckt bij den voornoemden VAN SPEYBROECK. . . 8ste nov. 1722 
 
SVG  Pieter BAETSELE fs. Pieters, overl. Meyghem op den 8ste april 1722  
 He.: Elisabeth COEN fa. Olivier  
406 K.: Tanneken, Angeline = 14 jr ende Pieternelle BAETSELE = 10 jr.  
254 V.P.: Frans DE WEERDT  
 Er is meer commer dan gereede baete . . .  . . .  19de Xbre 1722 
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 Prijsije  ten sterfhuyse van Marie DE PAEPE, overl. . . .(zie SVG van den 9de nov. 1723) 
 Hr.: Adriaen VAN WELDEN hauder bleven 
 K.: niet gegeven 
 V.M.: Lieven DE PAEPE  . . . . . . . . .   6de oct. 1722 
 
SVG  Marie Isabelle THIENPONT fa. Lievens,  
 overl. Landeghem in den westhoeck den 27ste febr. 1722 
406 Hr.: Hermanus VAN DER VENNET fs. Jans ende Elysabeth VAN DER VENNET 
256v K.: Marie Norbertine = 8 jr, Joanna Lowise =6 jr ende Marie Catherine = 3 jr. 
 V.M.: Pieter THIENPONT fs. Lievens oom 
 Er is aengegaen contract ofte houwelijcke voorwaerde tusschen Hermanus VAN DER 
 VENNET fs. Jan ende Marie Isabelle THIENPONT fa. Lieven haer selfs dochter bij  
 competente aude van 25 jaeren, soo ist dat deselve voor eenighen bant van huwelijck 
 sijn overeen ghecommen ter assistentie van Jan VAN DER VENNET ende Elisabeth 
 VAN DER VENNET vader ende moeder van den toecommende bruydegom ende van 
 Pieter THIENPONT broeder van de toecommende bruyt  . . . . . . 
   . . .  . . .   Actum tot Ghendt den 24ste meye 1713  
 Van soverledens sijde sijn er geene gronden van erfven, midts alle de selve bij haeren 
 consente ghedurende houwelijcke sijn vercocht aenden deelvoocht voor de somme van 
 112 p. gr. courant ghelt dannof aen de weese recompense sal ghedaen worden  
 Compt in baete de somme van 40 p. gr. wisselghelt over t'capitael van eene ghelijcke 
 obligatie dit sterfhuys competerende tot laste van Marie DE BEUNIS wdwe van Zacharias 
 VAN DER VENNET crooserende den pennijnck 20  . . .   15de Xbre 1722 
 
 SVG  Pieternelle CORNELIS fa. Pieters, overl. Landeghem op den 30ste ougst 1722 
  Wdwe in (1ste x) van Joannes SUCCAET  
406 K.(1ste x): geen lichaemelijcke hoirs 
498v Wdwe in (2de x) van Lieven DE PAEPE fs. Gillis  (SVG 15de 8bre 1709) 
 K.(2de x): Petronelle bij ghetijdighe audde haer selfs, Livijne = 23 jr, Anne Marie = 21 jr, 
     Joannes = 18 jr ende Catharina DE PAEPE = 14 jr  
 Hr.(3de x): Geert DE LOOSE fs. Geeraert  
 K.(3de x): Adriaen DE LOOSE = 10 jr 
  V.M.: Adriaen VAN DE MOORTELE getrauwt met Marie CORNELIS, oom 
 V.P.: Jacques DE PAEPE, oom  
 Gronden van erfven commende van de overledens sijde  
 Een partije lant in Nevele op den wijck veldeken ghenaemt den kerckwegh oost de straete 
 suyt Gillis MEGANCK causa uxoris groot 274 roeden ende een partije lant genaemt het  
 hoveken geleghen teynden de voorgaende groot ontrent 140 roeden . . .  
 Den hauder met de overledene hebben ghecocht bij uytgrootijnghe geheel de gerechtigheyt 
  van Servaes DE PAEPE fs. Lievens den welcken in de voorgaende partije gerecht was tot  
 drij roeden   . . .  . . .  . . .   26ste jan. 1723 
  
 SVG  Pro Deo Jan BEYAERT fs. Jaecques, overl. Severen op den 19de aug. 1722 
 He.: Joosijntjen VAN VYNCKT fa. Jans 
406 K.: Jacobus 12 jr, Fransoyse = 10 jr ende Joosijntjen = 6 jr 
260v V.P.: Joos BEYAERT fs. Jaecques 
 Dit sterfhuys competeert een cleen slecht huyseken  . . .  1ste febr. 1723 
 
 SVG  Frans VAN LOO fs. Jan, overl. Meyghem op den 26ste 8bre 1722 
 He.: Livijne DE RAEDT fa. Joos  
406 K.: Joannes = 3 jr ende Judocus VAN LOO = 12 maenden 
261v  V.P.: Jan VAN LOO sweesen grootvader 
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven bevonden  
 Voorts stelde hem seker ende borghe Jan VAN LOO sweesen grootvader ende deelvoocht 
 gheweest ten desen present      1ste febr. 1723 
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SVG  Philippe MAENHAUT fs. Pieters ende Marie VAN HECKE fa. Petrus 
 overl. Ste Martens Leerne op den ooscant van de moerstraete achter den herbergh den  
 vischcoop op den 27ste nov. 1722 
406 He.: Catherine TANT fa. Joos verweckt bij Joosijne LAMME fa. Jans 
263v K.: Marie Joanne MAENHAUT = 3 maenden eenich kint 
 V.P.: Carel VAN DER VENNET fs. Zacharias ghetrauwt met Livijne MAENHAUT fa. Pieters 
 Gronden van erfven  commende vande sijde van den overledenen 
  Een hofstede groot int gheheele 435 roeden ende dhelft van een partije meirsch groot int 
 gheheele 450 roeden ende dhelft van een partije partije mersch groot int gheheele 700 roeden  
 ende noch het vierde van een mersch wannof d'een helft competeert Joe Jenne DE BAETS  
 groot int gheheele 350 roeden . Item dhelft van dhelft ende het 3de in dander heelft van een  
 leen gheleghen in de prochie van Dronghene int gheheele groot 8 ghemeten luttel min ofte 
 meer suyt de straete van noorthaut west Jacques VINCENT oost ende noort Jan SCHAMP  
 de jonghe, op het leen staet een huys stallen ende fruytboomen  . . . . . . . . . 
 Dheelft in de 2 deelen van drije ende het 3de in het ander 3de van een stuck lant in Meerendre 
 abouterende oost de weesen van Jacques VAN LOOCKENE, suyt de straete west dhoirs 
 Christoffel DOBBELAERE ende noort de meerschen groot int gheheele 271 roen en half 
 Noch dhelft inde 2 deelen van drije ende het 3de int ander 3de van een stuck lants gheleghen 
  als vooren ghenaemt den schaeckelaere oost Olivier DE BAETS suyt volghende partije west  
 Jan VAN HULLE ende noort de straete groot int gheheele 400 roeden  ende ghelijcke deelen  
 van een stuck lant ghenaemt de schaepbulck paelende aen de voorgaende partije oost Mhr.  
 DE MEY suyt Joos DE BAETS ende west Joos VAN HECKE groot int gheheele 435 roeden  
 ende het 3de van een hofstede gheleghen in Ste Martens Leerne daer den overledenen  
 ghestorven is met een bulcxken landt annex ligghende . . .  . . .  . . . 
 Is over de hauderigghe als seker ende borghe bedeghen Joos TANT haeren vader tot  
 Meyghem ten desen present . . .   . . .  9de febr. 1723 
 
SVG  Janneken VAN VYNCKT fa. Joos overl. Poesele opd en 20ste Xbre 1722 
 Hr.: Pieter BEYS fs. Jans 
406 K.: Elisabeth = 5 jr ende Marianne BEYS = 3 jr  
268  V.M.: Jan VAN VYNCKT  
 Gronden van erfven tsaemen gheconquesteert  
 Een behuysde hofstede in Poesele oost de straete suyt Bauduyn VAN RENTERGHEM west 
 ende noort Pieter DE SCHUYTERE groot een ghemet 14 roeden. Een partije landt in Nevele 
  oost dhoors Frans WIEME met een wederdeel suyt Frans DE RUDDER west den raetsheer  
  PEETERS noort Joos DE PESTELE groot 101 roen  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen  Gillis BEYS sijnen broeder woonende binnen de 
 prochie van Meyghem ten desen present   . . . 10de febr. 1723 
 
SVG  Project ten sterfhuyse van Jeron VAN AKEN fs. Jeron, overl. Nevele op den 2de ougste 1720 
 He.: Catherine FASSEUR fa. Joos  
406 K.: Philip ende Jeron VAN AKEN 
319 V.P.: Norbert VAN AKEN fs. Jeron oom  
 Gronden van erfven dit sterfhuys competerende 
 Een huys stede ende erfve gheleghen in Nevele op den hul wesende een herberghe ghenaemt 
 Ste Huybrecht  ende twee cleyne partijkens lants op den wijck van oossche t'eene op den  
 cauter ende t'ander in den neeren capt tsamen groot 250 roeden 
 Dit sterfhuys is hebbende notable pretentien tot laste van Lievijne VAN ACKERE wdwe  
 van Jeron VAN AKEN d'aude over geleende gelde   
 Bevinden den commer verre te excederen de baete over de weesen het sterfhuys te vlieden 
 ende abandonneren welcke wij Burchmeester ende Schepenen verclaeren te consenteren 
 als over beter ghedaen dan gelaeten  . . .   15de febr. 1723 
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SVG  Joannes IDE overl. Nevele op de plaetse op den 27ste april 1722 
 fs. Jans (fs. Joos) verweckt bij Adrianeken SERLIPPENS fa. Gillis  
 He.: Isabelle Claere DE HERTOGHE fa. Joseph (fs. Geert ende Janneken DOMBRECHT) 
406        verweckt bij Elisabeth VAN DE VELDE fa. Niclaeys  
320 K.: Joannes Dominicus, Pieter Joannes, Philippe ende Carolus Mauritius Hubertus IDE  
 V.P.: Philippe Charles IDE fs. Jans broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde 
 Een huys stede ende erfve gheleghen in Nevele op den hul bewoont bij de wdwe van Geert 
 WITTEVRONGHELE staende tusschen thuys bewoont bij den procureur DE BUCK ende 
 Pieter VERMEIRE respectivelijck competerende de wdwe Jan LEDUCQ ende Philippe 
 Charles IDE groot in erfven 29 roeden ende een behuysde ende beschuerde hofstede  
 gheleghen binnen dese stede teynden de brabant straete in pachte ghebruyckt bij Jan 
  VERBRUGGHEN groot in erfven 218 roen en half paelende noort aen het ghemeente  
 ghenaemt den heghelaere ten landboecke bekent arlo 47 
 Een partije lants gheleghen in Vosselaere aen het rijssevelt straetjen groot 296 roeden ten 
 lanboecke bekent arlo 306 ende een partije lants ghenaemt den duystput ten lantboecke 
 bekent arlo 464. Sijnde de voorschreven goederen belast met eene rente van 66-6-8  
 wisselgelt capitaels crooserende den pennijnck 25 in proffijtte van de vrauwe douagiere 
 van wijlent Jor Cornelis Arnoldus SANDELIJN 
 Gronden van erfven commende van shauderigghens sijde  
 Het 10de paert ende deel in twee huysen met de schuere daer tusschen staende gheleghen in  
 Nevele op den hoeck van de plaetse recht over de kercke sijnde int gheheele belast met een 
 rente van 100=0=0 capitaels crooserende den pennijnck 20  . . .  8ste maerte 1723   
 
SVG  Pro Deo Carel DE MEYERE fs. Jans, herbergier 
 overl. Landeghem in den herbergh de swaene op de plaetse den 30ste meye 1722 
 He.: Pietronelle DE BRUYCKERE fa. Pieters 
406 K.: Pieter, Catherine, Jaecquemijntjen, Pietronelle ende Fredericus DE MEYERE  
272 V.P.: Geert BAETSLÉ ghetraut met Janneken COEN suster van halfven bedde  
 Gronden van erfven ghedurende houwelijck tsamen ghecocht bijdien gedeelich half en half 
 Een huys stede ende erfve wesende een heirberghe ghenaemt de swaene gestaen ende  
 gheleghen op de plaetse tot Landeghem daer de overledenen overleden is groot in erfven 
 ontrent de 30 roeden ende tselve huys boven de onlosselijcke renten daervuytte gaende 
 jaerlijckx noch belast met eene losrente van 5 p. gr. tsjaers den penninck 20 in proffijte 
 van Joe de wdwe van den advocaet Judocus Frans DE SMET 
 Den huyse in texte is bij de hauderigghe op den 23ste maerte 1723 met consent van de  
 oppervoochden  ghecedeert aen Jooris CLAYS chirurgijn als transport hebbende van Joe  
 de wdwe van den advocaet Judocus Frans DE SMET  . . . . . . 
 
SVG  Pro Deo Jaecques SNAUWAERT fs. Guille,  
 overl. Nevele op den wijck van oossche den 20ste juny 1722 
 406 He.: Jacquemijntjen VAN LAECKE fa. Charels  
 273v K.: Pieter, Matthijs, Jacobus, Marie Anne, Lievijne ende Joosijne SNAUWAERT, Pieter 
        LAFAILLE ghetraut met Janneken SNAUWAERT ende Frans DE DAPPERE ghetraut 
       met Tanneken SNAUWAERT  
 Dit sterfhuys competeert een huyseken met eenighe fruyt ende andere boomen staende op 
 cheyns dannof den gront competeert Mr. Frans VAN LANDEGHEM . . . 13de april 1723 
 
SVG  Pieter MEGANCK fs. Joos, overl. Nevele op den 12de maerte 1723 
 He.: Lievijne MEGANCK fa. Gillis  
406 K.: Joannes = 8 jr, Pieter = 7 jr, Joosijntjen = 4 jr ende Marie Anne MEGANCK = 1 jr 
275 V.P.: Joos MEGANCK fs. Joos      
 Er sijn geen gronden van erfven achterghelaeten bij den overledenen 
 Jan MEGANCK stelt hem seker ende borghe . . .  . . . 13de april 1723 
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SVG  Anne GHIJS, overl. Vosselaere op den 26ste sept. 1722op de hofstede competerende  
 Mr. Marcus Anthonius BASILIUS advocaet van den raede in Vlaenderen  
406  fa. Jans verweckt bij Cathelijne THIENPONT fa. Pieters 
321v  Hr.: Joannes HEYNDRICKX fs. Philippe 
 K.: Marie Isabelle HEYNDRICKX = 15 maenden, eenich kint  
 V.M.: Jan GHIJS fs. Pieters, grootvader   
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Het 8ste paert ende deel in een behuysde hofstede in Nevele inde brabantstraete noort ende  
 oost dhoors Lieven DE WULF suyt oost de prochie van Vosselaere suyt west Marten  
 BRENGIER ende noortwest de straete groot 110 roeden  
 Een ghelijck 8ste paert ende deel in een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne met een 
 partijken lant alsnu bewoont bij Jan VERGOTTE in de damstraete tsamen groot 600 roeden 
 Een ghelijck 8ste paert ende deel in een partije lants ghenaemt de bijle gheleghen in Vosselaere 
 groot int gheheele 400 roeden  abouterende suyt west  ende noort den prelaet van Dronghene 
 De ander deelen van de behuysde hofsteden ende landen competeert aen sweesen grootvader 
 materneel te weten dhelft, een 8ste aen Pieter GHIJS sweesen oom, een ghelijck 8ste aen Jan 
 MADOU ghetraut met Petronelle GHIJS sweesen moeye  ende tresterende 8ste aen Joannes 
 DE BUCK ghetraut met Marie GHIJS oock sweesen moeye  . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde 
 Dheelft van een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem inden heirenthoeck ende een 
 partijken lants ghenaemt den ginst bulck groot in erfven 450 roeden 
 Een partije lants in Nevele op oossche cauter abouterende suyt Maeyken HEYNDRICKX 
 west den cauter noort Mhr. SANDELIJN ende oost de meersschen groot 300 roeden 
 Dheelft van een partijen lants in Landeghem inden heirenthoeck ghenaemt het fort wesende 
 het oost eynde suyt dhoirs Jooris MAES west et wederdeel noort het verloren lant ende oost  
 Lieven MAES groot 422 roeden en half  . . .  . . . 5de april 1723 
 
  SVG  Adriaen FACK fs. Guille verweckt bij Tenijntjen LONCKE  
  overl. Ste Marie Leerne in de poorte vant casteel van Oydonck op den 3de april 1722 
406 He.: Jenne DE SMET fa. Michiels verweckt bij Marie DE LA RUE  
452 K.: Marie = 20 jr ende Joanne Philippine FACK = 8 jr. 
 V.P.: Frans IMPENS fs. Franscois ghetraut met Jenne FACK fa. Lievens, rechtsweire 
  Noch van deen noch van dander zijde zijn er geene gronden van erfven noch besette renten 
 dan dat aen dese hauderigghe competeert vuyt den hoofde van haer moeder een woonhuys 
 staende op cheyns binnen Peteghem bij Deynse tusschen brugghen in pachte ghebruyckt bij 
 Lieven WILLEMS ten 3 p. 6 sch. 8 gr. tsjaers  . . .  . . . den 20ste april 1723 
 
SVG  Pieternelle DAMOURS fa. Jaecques,  
  overl. Lootenhulle in haer wooninghe den 10de nov. 1722 
 Wdwe van Jooris DE MEYERE in sijn leven coster van Lootenhulle (SVG 12de 9bre 1715) 
406 K.: Joosijne, Rose, Joanna Marie, Guillielmus, Pieterken ende Pietronelle DE MEYERE  
270       mitsgaders Jacobus DE MEYERE alsnu Pietronelle DE MEYERE fa. Jacobus sijn 
       weese gheprocreert bij Apollonia ROGGHE  
  V.M.: Gillis BAUTE in huwelijck met Jacquemijntjen DAMOURS tot Swevezeele suster 
 V.P.: Jan DE MEYERE mits de impotentie door zijnen excessiven auderdom  
 Gronden van erfven comende van de moederlijcke zijde vuytten hoofde van Elisabeth VAN 
 DER STRATEN gheleghen in Lootenhulle, de twee deelen van drij van het derde van ses 
   bunderen lant ende de twee derden deelen van den westcant van den huyse dies het resterende 
 derde toecomt aen Gillis BAUTE in huwelijck met Jaecquemijntjen DAMOURS  . . . 
 Gronden van erfven staende dit huwelijck gheconquesteert geheleghen in Lootenhulle 
 Wat beth dan een vierde deurgaende van een behuysde hofstede mette landen bosch ende 
 ettijnck daermede gaende tsaemen groot vier bunderen 350 roeden  . . .  . . . 
 Een behuyst hofstedeken met het huys ende schuerken daer vuyt dhauderigghe is ghestorven 
 groot in erfven  38 roen ligghende bij de kercke   . . .  4de meye 1723 
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SVG  Anne Marie NEIRYNCK, overl. Vynckt op den 21ste april 1723 
 Hr.: Frans DE SMET fs. Frans 
406 K.: Pieter = 6 jr, Janneken = 5 jr ende Carel DE SMET = 1 jr. 
277 V.M.: Rijckaert VAN PARIJS als naesten bestaenden 
 Gronden van erfven comende van de sijde van desen hauder 
 Een partije landt alsnu een hofstede gheleghen  in Vynckt groot 418 roeden . . .  
 Voorst is daervooren over hem als seker ende borghe bedeghen Pieter DE SMET fs. Frans 
 sijnen broeder ten desen present  . . .  . . .  11de meye 1723 
 
SVG  Joannes DE MULDERE, overl. Nevele op den 23ste aug. 1722 
 fs. Jans verweckt bij Pietronelle VAN DEN DAELE 
 He.: Joosijntien VAN DE MIERLE fa. Michiel verweckt bij Joosijne BRACKE, winkelierster 
406 K.: Joseph, Francois, Pieter Francois, Engelbertus, Marie Jenne ende Joanna Pietronelle  
280  V.P.: Frans DE MULDERE, oom  
 Gronden van erfven gheduerende houwelijcke gheconquesteert 
 Een huys stede ende erfve in Nevele in de Ste Jans straete groot in erfven 24 roeden , aen  
 d'een sijde ghehuyst Cornelis FOLCKMAN ende aen d'ander Gillis HAUWE causa uxoris 
 Isabelle VERVIER fa. Frans ende een huys stede ende erfve in de selve straete groot 84 
 roeden ende op den hul een huys stede ende erfve groot 63 roeden  waervan 25 roeden is in 
 cheynse gegeven aen Christoffel JOORIS fs. Guille, waerop hij gebaut heeft een woonhuys 
 In Vosselaere een partije bosch groot 400 roeden abouterende west dese stede ende oost  
 ende west Mr. Judocus VAN LANDEGHEM . . .  . . . 14de juny 1723 
 
 SVG  Geeraert DE SCHUYTERE  fs. Jan, overl. Vynckt op den 4de april 1723 
 He.: Magdalene TIJTGAT fa. Francois  
406 K.: Francois DE SCHUYTERE = 5 jr 
283  V.P.: Joannes DE SCHUYTERE oom  
  Stelde hem seker ende borghe bedeghen Frans TIJTGAT tot Vynckt . . . 28ste juny 1723 
 
SVG  Isabelle VAN GANSBEKE fa. Pieters, overl. Meyghem op den 3de april 1723 
 Hr.: Jan SCHATTEMAN fs. Louys ende Janneken WITTEVRONGHEL  
 K.: Pieter SCHATTEMAN = 12 jr, Marcus = 8 jr ende Joanna SCHATTEMAN = 4 jr 
 V.M.: Pieter VAN GANSBEKE  
406 Gronden van erfven comende van shauders vaderlijcke seyde belast met sijn moeders bijleve 
285 Het 3de van een hofstedeken danof d'ander twee derden competeert aen Laureyns ende   
 Jacobus SCHATTEMAN gheleghen op Meyghem daer desen hauder in woont groot 25 roen 
 Den hauder heeft op den gront  staende sijn huwelijck ghebauwt ende ghetemmert een camer 
 aen het huyseken van sijne moeder ende oock een schuere . . .  27ste july 1723 
 
SVG  Adriaen MOERMAN, overl. Deurle den 11de july 1723 
  Wdwnr in (1ste x) van Anneken DE CONNIJNCK (DE CONINCK) 
406  K.(1ste x): Charles = 15 jr, Catharina MOERMAN = 8 jr 
288 He.(2de x): Marie Franchoise LIEVIJNS  
 K.(2de x): Vieronica MOERMAN = 8 maenden 
 V.P.: Joos MOERMAN fs. Gillis     14de sept. 1723 
 
SVG  Adriana DE SNERCK fa. Geert, overl. Deurle den 3de juny 1723 
 Hr.: Adriaen MAESEMAN fs. Pieters , timmerman 
406 K.: Jan = 22 jr, Pieter = 19 jr ende Lievijne MAESEMAN = 16 jr. 
290 V.M.: Lieven SPECTOIRE ?  
 Aen den hauder ende sijne weesen competeert een huyseken scheurken ende ander catheylen 
 staende op cheyns groot 50 roeden  . . .  . . .  14de sept. 1723 
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SVG  Pieter DIJCK, overl. Meyghem op den 14de dec. 1722  
 He.: Janneken DE CLERCQ fa. Geerts  
406 K.: Pieter DIJCK hoir unic  
325 Camerdeelvooght: Christoffel MARTENS fs. Jans  
 Dit sterfhuys competeert een woonhuys staende op cheyns van Christiaen DE COCK daer  
 de hauderigghe is woonende  . . .  . . .  . . . 20ste sept. 1723 
 
SVG  Pieter DIERICK fs. Steven, overl. Ste Jans Leerne op den 13de maerte 1723 
 He.: Livijne VAN SPEYBROECK fa. Pieters  
406 K.: Joosijntjen = 15 jr ende Anne Marie DIERICK = 7 jr. 
449v V.P.: Lieven DIERICK fs. Steven, oom  
 Er sijn van den overledenen geen gronden van erfven achterghelaeten 
 Dit sterfhuys staet schuldich aen de weesen van 1ste bedde over haer vaderlijcke weese  
 pennijnghen 15 p. 19 sch. 8 gr. (SVG van den 5de Xbre 1707) . . . 5de oct. 1723 
 
SVG  Joanna VAN OVERBEKE fa. Lucas ende Marie PARIJS 
 overl. Vynckt op den 8ste juny 1723 
 non poorteresse van Cortrijcke woonachtigh gheweest in Vynckt 
406 Hr.: Fransois DE WULF fs. Gillis  
327 K.: Joosijne = 11 jr, Joanna = 8 jr, Pieter = 5 jr, Fransois = Joannes Baptiste = 6 maenden  
 V.M.: Marten VAN OVERBEKE fs. Lucas, broeder,  woonende in Lootenhulle 
 V.P.: Joannes DE WULF fs. Gillis broeder van desen hauder woonende in Vynckt 
 Het kind Joosijne DE WULF is oock naer haere moeder overleden 
 Er is contract van houwelijcke ghemaeckt gheweest    
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen dit houwelijck 
 Een hofstede abouterende daer aen noort de straete oost Pieter VAN BIESBROECK bailliu 
 van Caeneghem gheleghen onder dheerlijckhede van Hammes groot met een stuck lant west 
 daer aen cortrijcsche maete 217 roeden ende een partieken lant met een bulcken gheleghen 
 onder dheerlijckhede van Poucques groot 100 roeden  . . . . . .  
 De hofstede ende landen sijn al gheleghen in Caeneghem ende in pachte ghebruyckt bij 
 Rijcquaert VAN PARRIJS dewelcke is toebehoorende een deurgaende 4de paert van het huys 
 schuere hovenbuer ende alle boomcatheylen soo langhe als hij leeft ende naer sijn overlijden 
  comen de gronden van erfven aen desen hauder ende sijne weesen   . . . 
 Een partije meersch gheleghen in Caeneghem groot een ghemet dus 133 roen ende een 
 partieken saeilant groot over erfven 66 roen Cortrijcsche maete . . .  12de oct. 1723 
 
SVG  Marie DE PAEPE fa. Lievens, overl. Deynse buyten de Baronnie van Nevel 
 Hr.: Adriaen VAN WELDEN  
406 K.: Joannes ende Adriaen VAN WELDEN noch minderjaerigh 
332 V.M: Lieven DE PAEPE vader van de overledene  . . . . . . 9de nov. 1723 
 
SVG  Jan VAN DE PUTTE, overl. tot Ste Jan Leerne den 25ste meye 1723 
 He.: Marie DHAENENS fa. Jooris  
406 K.: Pieter bij huwelijcke sijn selfs, Frans sijn selfs als vooren, Petronelle = 23 jr,  
337       Joannes = 21 jr,Lieven = 19 jr, Marie Anne = 16 jr, Aldegonde = 13 jr, Josijngen = 11 jr  
       ende Joanne Philippine VAN DE PUTTE = 8 jr. 
 V.P.: Andries LAUWAERT  
 Een huys ende scheurken staende op cheyns in ligghende waerde te prijsen ende een schip  
 ende een veirboot   . . .  . . .  . . . 9de nov. 1723 
 
SVG  Albertus VAN OOTEGHEM fs. Philips, overl. Vynckt den 7de juny 1723 
 He.: Marie DE BAETS fa. Geert 
406 K.: Jan Baptiste, Joannes ende Rosa VAN OOTEGHEM alle drije onderjaerighe weesen 
340 V.P.: Frans VAN OOTEGHEM als oom tot Vynckt  . . .  16de 9bre 1723 
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SVG  Joanna DE CEUCKELARE , overl. Severen in de maent Xbre 1722 
 Hr.: Fransois WITTEVRONGHEL fs. Pieters 
406 K.: Allegonde = 5 jr 
334 V.M.: Joos DE KEYSERE in huwelijck met de moeder van de overledene 
 Gronden van erfven vuytten hoofde van sijnen vader beneffens sijnen broeder ende susters 
 kinderen causa patris op Deynse buyten, een half bunder meersch, het wederdeel is op de 
  hoors ghesuccedeert bij versterfte van Jan DE WEIRT . . . . . . 9de nov. 1723 
 
SVG  Christoffel VAN HECKE fs. Marijn, in sijn leven Schepenen van Nevele 
 overl. Meyghem op den 2de dec. 1722 
 He.: Livijne DE COYERE fa. Martens  
406 K.: Joanne = 15 jr ende Pieter VAN HECKE = 10 jr 
481 V.P.: Pieter VAN HECKE fs. Marijn, oom 
 Gronden van erfven commende van s'hauderiggen sijde ende bijdien schuldich de selve 
 te volghen ter reserve van het catheyl dat deelsaem is naer costume 
 Dhelft van een partije land in Everghem ghenaemt het venneken groot 400 roen oost ende 
 suyt den Baron VAN KIESEGHEM west N. BASILIUS noort de wdwe Denijs CRIEL 
 Noch een partije landt ghenaemt den haselaer bulck oost het naervolghende suyt de wdwe 
 ende hoirs van Pieter VEREECKEN west Jan VAN DE VELDE noort Philips NUYT 
 groot ontrent 150 roeden ende noch 25 roeden landt genaemt den auden bogaert geleghen 
 als vooren noort oost den advocaet KERVIJN suyt Carel DE MEESTER west de wdwe  
 ende hoirs van Pieter VEREECKEN belast met heerlijcke rente aenden heer van Vinderhaute 
 Item competeert dit sterfhuys het 4de van een huys schuere ende catheylen op een hofstede  
 gelegen in Everghem op den wijck van belzele alwaer shauderigghe moeder is woonende  
 oost Jan STEYAERT suyt de straete west Mijnheer LIMNANDER 
 Wettelijcke venditie ghehauden op den 16de dec. 1722 van de meubelen, huyscatheylen, 
 bestialen ende vruchten inde schuere . . .  . . .  . . . 
 Item is op den 9 de july 1723 ghehauden eene 2de wettelijcke venditie . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Pieter SCHELSTRAETE woonende op de prochie 
 van Everghem ten desen present      7de dec. 1723 
 
SVG  Joannes PIJNAERT, overl. Landeghem inden westhoeck op den 5de febr. 1723 
 fs. Jacques verweckt bij Tanneken SPEECKAERT fa. Jans 
 He.: Cathelijne VAN PARIJS fa. Laureyns verweckt bij Marie DE CLOET 
406 K.: Guille PIJNAERT = 3 maenden eenich kint  
454 V.P.: Jan SPEECKAERT fs. Jans audden oom  
 Den overledenen is gerecht in een cleen deelken in een hofstedeken ende partijken lants in 
 Landeghem bewoont ende ghebruyckt bij sijne moeder breeder met grootte canten  ende 
 abouten ghedeclareert bij den SVG bij deselve sijne moeder ghemaeckt ende voor ulieden 
 heeren ghepasseert ten sterfhuyse van soverledenens vader 
 Is over haer als seker ende borghe bedeghen Joannes SERGEANT fs Gillis woonende tot 
 Meerendre ten desen present      28ste 7bre 1723 
 
SVG  Marie FRANCOIS, overl. Sinte Martens Leerne op den 26ste juny 1723 
 Hr.: Pieter DE WULF fs. Jacques 
406 K.: Frans DE SCHEPPERE ghetraut met Joanne DE WULF, Jacobus, Joosijntjen ende  
455       Marie DE WULF 
 Camer deelvoocht : Pieter Norbert VERVIER 
 Hebben ghedurende houwelijck emmers op den 21ste maerte 1699 in cheynse aenveirt voor  
 een termijn van 36 jaeren ingegaen kersavont 1698  voor 5 guldens ende 10 stuyvers tsjaers 
 ende met dheerlijcke rente daerinne begrepen een partijken lants van 118 roen competerende 
 den advocaet Mr. Jan Baptiste LOMBAERT, waerop sij hebben ghebaut een huyseken  
 tgonne ghemeene ghelaeten wort   . . .  . . . 23ste 9bre 1723 
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SVG  Jan VAN NEVELE overl. Nevele op den wijck van oossche den 14de dec. 1723 
 fs. Jans verweckt bij Tanneken SERWEYTENS 
 He.: Tanneken VAN RENTERGHEM fa. Marten verweckt bij Joosijne LOONTGENS 
406 K.: Marten VAN NEVELE = 6 jr eenich kint 
456 V.P.: Jacques VAN NEVELE fs. Jans, oom  
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde metten overlijden van sijne vader ende 
 moeder bij vercavelijnghe van den 21ste maerte 1716 
 Een partije lants alsnu een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van oossche groot in 
 erfven 244 roeden bekent arlo 408 oost de straete loopende naer Landeghem meulen suyt 
 dhofstede Luycas VAN NEVELE ende een partije lants ghenaemt het strekels gat groot 431 
 roeden bekent arlo 337 ende een partije lants groot 150 roen bekent arlo 207  
 Gronden van erfven ghedurende houwelijck gheconquesteert 
 Een partijken meersch in Nevele op oossche groot 250 roeden ligghende jeghens 'tpaert van 
 Geert VAN NEVELE commende bij coope van Lievijne LAMME par erffenisse van den  
 11de juny 1720 ende een partije lants ghenaemt de claespoel groot 550 roen abouterende oost 
 ende suyt dhoors Sr. Pieter VAN DAMME commende bij coope van Joe Marie Susanne  
 BAUWENS wdwe van dhr. Pieter DE SMET par erffenisse van den 15de Xbre 1722  
 Gronden van erfven commende van shauderigghens sijde als op haer verstorven metten  
 overlijden van Marie DE WEERDT par vercavelijnghe van den 4de july 1699 
 Een partije lants gheleghen op de prochie van Nevele in de boschstraete ghenaemt het heetgen 
 groot 315 roen abouterende oost Marie VAN RENTERGHEM suyt west Joos HANSSENS 
 ende noort dhoors PESTELE en gheduerende het huwelijck sijn er gronden vercocht aen  
 Frans MOERMAN 70 roen in sijn hofstede ende 150 roen int bulcxken voor de hofstede met 
 het woonhuys ende andere catheylen daerop staende . . .  . . . 
 Is daervooren over haer seker ende borghe bedeghen Marten VAN RENTERGHEM  
 woonende op Landeghem haeren vader ten desen present . . . 18de jan. 1724 
 
SVG  project Pro Deo Joos VAN DE MOORTELE ende Joosijne DE DAPPER 
 sijne huysvrauwe corts naer elcanderen overl. Nevele inde Blasiusstraete  
406 K.: Joannes, Francois ende Jenne VAN DE MOORTELE 
346 Deelvoocht : (niet gegeven) 
 Het kint Joannes VAN DE MOORTELE is dan oock overleden ende Jenne is ghetraut met 
 Balthazar GHIJS  
 Den overledene heeft gedient als soldaet ten dienste van de heeren van den Audenburch 
  Gronden van erfven bijde overledene achterghelaeten 
 Een behuyst hofstedeken gheleghen in de blasius dries straete groot in erfven 128 roen in 
 pachte gebruyckt bij Jan VAN OOTEGHEM ende Frans DE RUYCK  24ste jan. 1724 
 
SVG  Lievijne VERBAUWEN fa. Daniel, overl. Sente Jans Leeren den 30ste aug. 1723   
 Hr.: Joannes JOORIS fs. Guillaeme  
406 K.: Joannes Francies = 12 jr, Marie anne = 6 jr, Joanne = 2 jr ende Christine = twee maenden 
347 V.M.: Gillis CORIJN fs. Lievens 
 Den hauder heeft in cheynspachte van Mevr. VAN EECKELOO een hofstedeken voor 10 sch. 
 grooten tsjaers ende heeft betimmert met huys ende schuere . . .   1ste febr. 1724 
  
SVG  Josijngen WANSEELE fa. Charles, overl. Severen op den 9de 9bre 1727 
 Hr.: Jan DE POORTERE fs. Pieter, wdwnr in (1ste x) van Joanne DE MOORTEL fa. Joos  
407 K.(1ste x): Pieter sijn selfs man, Pieternelle in huwelijck met Pieter VERBORCHT ende  
128v      Joseph DE POORTER sijn selfs man 
 K.(2de x): Joannes Judocus DE POORTER = 13 jr.  
 V.M.: Joos WANSEELE als oom  
 De hauder heeft in (2de x) ghestelt een woonhuys, schuere, coestal, oven ende gheplant jonghe  
 boomen op cheyns . . .  . . .  . . .  23ste Xbre 1727 
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 Goederen achterghelaeten bij Petronelle DE PAEPE, overl. Poesele op den 24ste febr. 1728 
 fa. Lieven tsijnen 2de huwelijck ghewonnen met Pieternelle CORNELIS  
 Hoors:  Petronelle DOBBELAERE wdwe van Servaes DE PAEPE fs. Lieven voorseyt 
              tsijnen 1ste huwelijck ghewonnen bij Petronelle OVAERE, met haer eenigh kint 
  Joannes DE PAEPE , representerende een 5de staecke in de vaderlijcke sijde  
  Voorts Joannes DE PAEPE, Joannes CLAEYS in huwelijck met Livijne DE PAEPE, 
   Marten CLAEYS in huwelijck met Marie DE PAEPE ende Catharine DE PAEPE 
    alle kinderen van den voornoemden Lieven tsijnen 2de huwelijck ghewonnen met  
    de voornoemde Pieternelle CORNELIS. (SVG 26ste jan. 1723) 
  Gheert DE LOOSE als vader ende voocht over Adriaen DE LOOSE ghewonnen  
  met de voornoemde Pieternelle CORNELIS thaeren 3de huwelijck. 
  De voornoemde Pieternelle CORNELIS in 1ste huwelijck gheweest met Joannes 
  SUCCAET waervan geene kinderen in leven wesende . . . 2de maerte 1728 
 
  Bundel nr 450 Staten van goed  (1724)  
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Francois BAUDUYNS als ampman der 
 stede van Nevele van al sulcken ontfanck handelinghe ende administratie als hij ghenomen  
 heeft van de wettelijcke venditie op de lesten Xbre 1722 ghehauden in Severen ten versoecke 
 van Jan DHARTE ende Joos DE MEYERE pater ende maternele voochden van de weesen  
 van Pieter DHARTE gheprocreert bij Martijnken DE MEYERE . . . 10de meye 1723 
 
SVG  Lieven BRUYNEEL, overl. Ste Martens Leerne op den 22ste nov. 1722 
 fs. Joos verweckt bij Elisabeth LIJBAERT 
 He.: Janneken FEYTENS fa. Franchois verweckt bij Geerijntjen VAN PARIJS fa. Franchois 
406        gebortich van de stadt van Ipre prochie van Ste Martens   
459 K.: Joannes Baptiste ende Cornelis BRUYNEEL beede bij getijdigeh audde hun selfs man, 
       ende Marie Anne BRUYNEEL = 20 jr 
 V.P.: Gillis BRUYNEEL fs. Jooris oom   
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert 
 Een huys ende erfve gheleghen in Ste Martens Leerne groot de gront 20 roeden ende 30 roen 
 in de hofstede ghecomprehendeert gecocht van wijlent Joosijntjen VAN REYBROECK ende 
 400 roeden mersch gelegen in Ste Maria Leerne in de gavers ghecoht van dhoors Huybrecht 
 SCHAMP  . . .  . . .  . . .    25ste jan. 1724 
 
SVG  Margrita DE PAUW fa. Geeraert, overl. Nevele op den 10de sept. 1723 
 Hr.: Jaecques BEAUFORT fs. Jans (BAFORT) 
406 K.: Joannes BEAUFORT = 11 jr eenich kint (BAFORT) 
349 V.M.: Joannes LOONTGENS fs. Geeraert woonende tot Jabbeke  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Een behuysde hofstede in Nevele abouterende oost Baudewijn MAENHAUDT suyt west de 
 straete noort west Baudewijn DE DECKER groot ontrent de twee ghemeten  ende een partije 
 landt ghenaemt het bulcxken abouterende oost Jan VAN DRIESSCHE suyt de straete west 
 Jan MEGANCK met consorten ende noort de naervolghende, item een partije landt ghenaemt 
 het groot stuck gheleghen binnen de prochie van Hansbeke abouterende oost Jan VAN  
 DRIESSCHE suyt het voorgaende west  Jan MEGANCK ende noort den meester Pieter VAN 
 KERREBROUCK, item een partijken landt in Hansbeke ghenaemt het cleen damputtien  
 abouterende oost de naervolghende, suyt de straete, west den voorseyden VAN DRIESSCHE 
 ende noort tlant van den meester Pieter VAN KERREBROUCK . . . . . . . . . 
 Gronden van  erfven gheconquesteert ghedurende het huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Lootenhulle groot 600 roeden abouterende oost den heere van 
 HAEVERSKERCKE suyt den advocaet BASILIUS west de straete ende noort tlandt  
  ghebruyckt bij Jan VAN PARIJS . . .  . . .  8ste febr. 1724 
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SVG  Cathelijne DE SCHUYTERE overl. Landeghem in den westhoeck den 17de dec. 1723 
 fa. Pieters verweckt bij Paesschijne DE VRIENT 
406 Hr.: Guilliaem SNAUWAERT fs. Louys verweckt bij Marie DE CLOET  
352v K.: Pieter SNAUWAERT = 11 ½ jr eenich kint  
 Camerdeelvoocht: Jan MAENHAUDT fs. Guilliame 
  Gronden van erfven commende van haeren overleden vader 
 Het 3de paert van een behuysde ende beschuerde hofstede in Landeghem in den westhoeck 
 groot 450 roeden abouterende west Pieter DHAENENS ende oost Jan COPPENS causa  
 uxoris Isabelle SIERENS ende een ghelijck 3de deel in een partije lants ghenaemt den  
 callebulck groot ontrent 600 roeden noort oost Jan COPPENS suyt d'hautstraete  . . . 
 Gronden van erfven ghedurende huwelijck gheconquesteert 
 Te weten de wederdeelen van de hofstede ende partijen van lande . . .  
 Is over hem als seker ende borghe bedeghen Pieter VAN DER VENNET fs. Joos tot  
 Landeghem ten desen present . . .  . . .  . . . 16de febr. 1724 
 
SVG  Caroline MARTENS fa. Joos, overl. Poessele op den 20 april 1723 
 Hr.: Pieter VAN DER PLAETSEN fs. Pieters 
406 K.: Joanne Isabelle VAN DER PLAETSEN = 11 jr, hoor unic 
356 V.M.: Joos MARTENS  
 Gronden van erfven aen desen hauder competerende 
 26 roen vuyt een vervallen hofstedeken teynde de moerstraete tot Vosselaere ende 29 roen  
 vuyt een partije gheleghen als vooren ghebruyckt bij Jan EECKHAUTE . . . 
 Gronden van erfven commende van shauders vaderlijcke sijde 
 Dhelft van een behuysde hofstede met de landen daermede gaende groot 966 roen gheleghen 
 in Poesele bekent arlo 21 in pachte ghebruyckt bij Jan SCHAUT ende wanof de wederhelft 
 competeert aen mijn heer DUERMAEL tot Ghendt  . . .  . . .  
 Gronden van erfven staende huwelmijck gheconquesteert 
 Een partije landts in Poessele paelende daeranne oost Laureyns DE CLERCQ noort de straete 
 ende west dhoors van den raedtsheer KERRENS groot beth 500 roen . . .16de febr. 1724   
 
SVG  Frans ADAMS ende Joosijne VAN QUEQUEBURNE sijne huysvrauwe beede 
 overleden in Ste Maria Leerne in de herberghe den blinde haene den . . .(niet gegeven)  
406 K.: minderjaerighe kinderen ende mits de renunchiatie bij de gonne hun selfs sijnde 
437v V.M.: Joannes CLAEYS fs. Ferdinand in huwelijck met Isabelle VAN QUEQUEBURNE 
  Gronden van erfven een huys ende erfve gheleghen in Ste Maria Leerne wesende een 
 herbergh ghenaemt den blinden haene groot 250 roeden, paelende suyt de strate loopende 
 van de plaetse naer tselve Leerne west ende noort de meulestrate, mitsgaders 2 huysekens 
 op den selven grondt staende, het eene is bewoont bij Jan BIJN ende het andere bij Lucas  
 HAECK tsamen belast in proffijte van Joe de wdwe Sr. Laureyns STEVENS met een rente
 van 7 p. gr. tsjaers den pennijnck 16e . . . . . .  den 21ste febr. 1724 
 
SVG  Jooris BEKAERT fs. Marijn, overl. Vosselaere op den 28ste nov. 1723 
  Wdwnr van Janneken DE CLOET fa. Michiel  
406 K.: Marie Anne in huwelijck met Joannes DE VLEESSCHAUWER ende Joseph = 21 jr.  
343v V.P.: Francois DHANENS fs. Joos  
 Gronden van erfven ten desen sterfhuyse bevonden 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere groot 300 roeden abouterende oost den prelaet van 
 Dronghen west dit sterfhuys ende noort Joos COPPENS ende een partije den ronden bulck 
 abouterende oost Joos COPPENS west Pieter DOORE ende noort de hofstede groot 374 
 roeden  ende een partije westwaerts aen de hofstede groot 325 roen ende ten lesten dhelft  
 van een partije landt oost de voorgaende suyt Pieter VINCENT ende Pieter DOORE ende 
 west het groot begijnhof groot 200 roeden  . . . . . .   
 Stelde hem als seker ende borghe bedeghen Frans MARTENS fs. Pieters tot Nevele ten  
 desen present   . . .   . . .  22ste febr. 1724 
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SVG  Pieter VAN MOEREBEKE fs. Jans, overl. Hansbeke den 11de dec. 1723 
 He.: Lievijne VAN PARIJS fa. Laureyns  
406 K.: Joanne VAN MOEREBEKE in huwelijck met Christiaen MATTHIJS, Pieternelle  
360      VAN MOEREBEKE ghetrauwt met Jan MUYS, Anne ende Marie VAN MOEREBEKE 
       noch onderjaerighe weesen  
 V.P.: Vincent VAN MOEREBEKE naesten bestaende  
 Anne VAN MOEREBEKE is weest dienen bij den greffier van Bellem 22ste febr. 1724 
 
SVG  Joannes VAN DER PLAETSEN jonghman,  
 fs. Jans bij Janneken LOONTIENS fa. Jans fs. Andries 
 overl.  Nevele op den wijck van de vier boomen op den 6de febr. 1724 
 Hoors van de vaderlijck sijde 
406 Pieter CARRON in huwelijck met Marie VAN DER PLAETSEN fa. Andries 
469 V.P.: Pieter CARRON voornoemt en V.M.: Jacques VAN NEVELE fs. Jans over de 5 weesen 
 van wijlent Geert VAN DER PLAETSEN fs. Andries verweckt bij Tanneken VAN NEVELE 
 fa. Jans met naeme Jacques, Janneken, Pieternelle, Joosijne ende Magdalene VAN DER  
 PLAETSEN ende Joos DE DECKERE getrauwt met Janneken VAN DER PLAETSEN fa. 
 Jacques, Jan ROEGES getrauwt met Philippine VAN DER PLAETSEN fa. Jacques,  
 Joosijntien LOONTIENS fa. Jans wdwe van den voornoemden Jacques VAN DER PLAETSEN 
 ende moeder van Lieven, Joannes, Marie ende Pieternelle VAN DER PLAETSEN fii Jacques  
 die sone was van Andries  
 Hoors van de moederlijcke sijde 
 Laureyns MAENHAUT fs. Bauduyn in huwelijck met het voornoemde Janneken LOONTIENS 
 s'overledens moeder    
 Gronden van eirfven den overledenen toecommende als hoor 
 Ligghen ghemeene de gronden van de weesen van Geert VAN DER PLAETSEN fs. Andries  
 met den overledenen in een behuysde hofstede met diversche partijen van lande ende meersch 
 als bij vercavelijnghe van den 24ste maerte 1696 te saemen te cavel gevallen ende een partije  
 landts op den wijck van oossche genaemt het beeckstuck, noch een partije geleghen als vooren 
  genaemt den eeckbulck paelende oost de voorgaende partije suyt de beke groot 520 roeden 
 Dhelft van een partije lants gelegen als vooren genaemt den ginstbulck abouterende noort 
 Jacques VAN NEVEL met het wederdeel groot desen helft 247 ½ roen . . . . . . 
 In Meyghem een partije lant abouterende suyt oost den heirwegh van Nevele meulen naer 
 Severen suyt west den prelaet van Dronghen groot 375 roeden  . . . 22ste febr. 1724 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt doet ende overgheeft Dhr. Frans  
 BAUDUYNS Ampman ende stockhauder van Nevele van al sulcken ontfanck ende 
 administratie als hij ghehadt heeft van de venditie van de meubelen van huysraede op den  
 27ste nov. 1723 ghehauden in Vynckt ten versoecke van Pietronelle VAN OOTEGHEM wdwe 
 van Guille VAN WONTERGHEM fs. Guille midtsgaders Pieter VAN HULLE fs. Anthone 
 als voocht over de weesen van den voornoemden Guilliaeme VAN WONTERGHEM . . . 
 Ontfanck van de somme van 20 p. 11 sch. 7 gr. 6 dnrs tot Nevele naer presisse opneminghe 
 ende calculatie bedraeghen alle de coopen ende ghescheet 't import der voorschreven venditie 
 dus hier deselve somme van 20 p. 11 sch. 7 gr. 6 dnrs . . .  . . . 
 Aldus gherekent gheliquideert ghesloten ende ghearresteert over alle behoorlijcke protestatien 
 ende onverletheden in ghelijcken gheuseert desen 7de maerte 1724  
 
SVG  Marie DE MAEGHT fa. Jans, overl. Landeghem op den 24ste jan. 1724 
 Hr.: Francois DE VOGELAERE fs. Lievens  
406 K.: Lieven bij huwelijcke staet sijn selfs ende Marie DE VOGELAERE = 18 jr 
371 V.M.: Lieven BISSCHOP als naesten bestaende  . . .  
 Van soverledens sijde sijn er geen gronden van erfven ten huwelijck ghebracht noch staende 
 het huwelijck geene gheconquesteert  . . .  . . . 
 De baete sijn beter bevonden dan den commer ende comt de weesen goet tot de somme van  
 29 p. 4 sch. 10 gr. . . .   . . .   28ste maerte 1724 
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SVG  Janneken PROVOOST, overl. Landeghem in den westhoeck den 25ste jan. 1724 
 fa. Joos verweckt bij Janneken AERTS 
 Hr. Andries DE PUYT fs. Geeraert verweckt bij Janneken DE VRIENT  
406 K.: Livijne, Joanne ende Joannes DE PUYT  
465 V.M.: Jan GEVAERT cosijn   
 Gronden van erfven geduerende thuwelijck tsaemen gheconquesteert 
 Een partije lants in Landeghem in den westhoeck groot 350 roeden commende bij coope van 
 de ghemeene hoirs van Jacques VAN PARIJS  . . . . . .  
 Gronden van erfven commende van shauders sijde 
 Een behuysde hofstede op Landeghem inden westhoeck groot in erfven 150 roen abouterende 
 suyt de wdwe ende hoirs Lieven DE MAECHT west de volghende partije ligghende achter  
 de hofstede groot 125 roeden  . . . . . .   
 Stelde hem seker ende borghe Lieven DE PUYT tot Landeghem . . . 7de maerte 1727 
 
SVG  Marianne DE MEYERE fa. Laureyns, overl. Vynckt op den 19de maerte 1724 
 Hr.: Joannes DE RAET fs. Joos  
406 K.: Laureyns = 11 jr, Frans = 4 jr, Joseph = 2 jr ende Joanne Marie DE RAET = 3 maenden 
363 V.M.: Joannes DERDEYN, oom   
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen hauder 
 160 roeden landts gheleghen in Vynckt oost Joos DE RAET suyt de straete west ende noort 
 Gillis DE RAET ende noch een partije landts groot 236 roeden  . . .   . . . 
  Gronden gheconquesteert constant het huwelijck belast met bijleve van den hauder 
 Een partije landt sijnde leen in Lootenhulle groot 262 roeden ende noch een partije landts 
 groot 859 roeden oost ende suyt mijn heere VAN DE VIJVERE in Ghendt  . . . 
 Is daervooren seker ende borghe bedeghen shauders broeder Gillis DE RAEDT woonende  
 tot Nevele ten desen present . . .  . . .   28ste maerte 1724 
 
SVG  David DE CLOET fs. Michiel, overl. Vynckt . . . (niet gegeven) 
   Wdwnr van Martijne LIJBAERT  
406 K.: Marie = 27 jr, Joannes = 25 jr, Tanneken = 22 jr ende Francoise DE CLOET = 16 jr 
368 V.P.: Frans DE SMET ende V.M.: Joannes LIJBAERT  
 Gronden van erfven de welcke met het overlijden van hun vader ende moeder aen dese hoors 
 competeren, een behuysde hofstede in Vynckt groot 200 roeden oost Frans DE SMET met sijn 
 hofstede suyt Joseph SANTENS west ende noort Jan LIEVENS dewelcke noch tusschen dese 
 hoors wort ghemeen ghelaeten ende 300 roeden landt op den Vynckt cautere oost ende west  
 Jan LIEVENS   . . .  . . .   . . .  28ste maerte 1724  
 
SVG  Pro Deo Joos DE MEYER fs. Joos overl. Nevele ca. 1724 
 ende Marie DE MUYTER sijne huysvrauwe, overl. Nevele ca. 1724 
 beede overleden d'eene corts naer d'ander in Nevele op den wijck van vier boomen 
406 K.: Jan FERDINAND ghetrauwt met Marie DE MEYER, Janneken DE MEYER beth dan 25 jr 
370       ende Livijne DE MEYER = 22 jr 
 V.P.: Joos DE MEYER fs. Jans   
 Den overledenen heeft geen gronden van erfven nochte besette renten achterghelaeten 
 Den commer excedeert de baete ende verclaeren het sterfhuys te vlieden  28ste maerte 1724 
 
SVG  Pieter DHARTE fs. Marten, overl. in Zeveren ten jaere 1720 
 ende Martijntjen DE MEYERE fa. Marten, overl. in Zeveren ten jaere 1722 
406 K.: Janneken, Joannes, Appollonia ende Charolus DHARTE alle viere noch minderjaerich 
381 V.P.: Jan DHARTE ende V.M.: Jan DE MEYERE (moet zijn Joos? zie rekenijnghe) 
 Gronden van erfven ghecommen bij successie ten sterfhuyse van sweesen grootvader 
 Een 3de deurgaende in Severen van een behuysde hofstede met twee stucken saeylant daer  
 annex tsamen groot ontrent 800 roeden dies dander twee derde deelen competeren aen de 
 wdwe ende hoors van Lieven DHARTE alsnoch onvercavelt . . . 4de april 1724 
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SVG  Guille VAN QUICKEBURNE, overl. Nevele opden 29ste jan. 1724 
 fs. Jans ende Joosijntjen MOENS  
 He.: Marie VAN VYNCKT fa. Jans 
406 K.: Joannes = 12 jr, Joosijntjen = 10 jr, Pieter = 7 jr, Joanne = 5 jr ende Pieternelle = 17 m. 
467 V.P.: Joos VAN QUICKEBURNE als naesten bestaende 
 Gronden van eirfven commende van den overledenen noch belast met bijleve van sweesen  
 grootmoeder ende met bijleve van de hauderigghe 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van oossche groot int geheele 
 214 roen ende alhier over dhelft 107 roen ende dhelft van een partije lant genaemt den  
 forreest geleghen als vooren groot int geheele tot 194 roeden dus over dhelft 97 roeden  
  . . .  . . .       4de april 1724  
 
SVG  Janneken DE WEIRT fa. Geert, overl. Vynckt op den 1ste febr. 1724 
 Hr.: Joos DE SCHIETTERE fs. Jans    
406 K.: Josijntjen = 22 jr ende Joannes DE SCHIETERE = 19 jr  
373 V.M.: Pieter DE WEIRDT, oom  . . .  . . .  4de april 1724 
 
SVG  Janneken SCHAUT fa. Charles, overl. Nevele in de caermestraete op den 19de jan. 1724 
 Hr.: Pieter MORTIER fs. Pieters  
 K.: Livijne = 21 jr, Joosijne = 19 jr, Joanna = 17 jr, Petronelle = 15 jr, Catharine = 13 jr,  
406       Marie = 10 jr ende Anna MORTIER = 7 jr 
376  V.M.: Jacques RUTSAERT fs. Jans ghetrauwt gheweest met Marie SCHAUT fa. Charles   
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Het 8ste deel van een hofstedeken in Lootenhulle groot int gheheele 47 roen ende een ghelijck 
 8ste deel van een partije bosch ghenaemt het veldeken groot int gheheele 232 roen ende het 
 8ste van een stucxken saeylant groot int gheheele 170 roen  
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck tsamen gheconquesteert 
 Het 8ste paert in het hofstedeken bosch ende lant op Lootenhule . . . 
 De 4 deelen van 7 van een behuyst hofstedeken met een partijken lants gheleghen in Nevele 
 op den wijck van de vierboomen inde caermstraete groot 442 roeden . . . 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde, de drij deelen van seven van het voornoemt 
 hofstedeken ende partijken lants. Joannes BULCKE causa uxoris in de gheheele hofstede ende 
 bulcxken lant pretendeert het 7de van een 8ste deel  . . .  . . . 
  Is daervooren over hem seker ende borghe bedeghen Guilliame MORTIER tot Hansbeke  
  sijnen broeder ten desen present      4de april 1724 
 
SVG  Jacobus SNAUWAERT fs. Jacques, overl. Nevele op den 7de maerte 1724 
 He.: Joanna DE LOOF fa. Joos 
406   K.: Joannes = 5 jr, Pieter = 3 jr ende Lieven SNAUWAERT = 1 jr 
379 V.P.: Pieter SNAUWAERT fs. Jacques   
 Den overledenen heeft in cheynspacht ghenomen van den armen van Nevele een partije landt  
 voor 13 sch. 4 gr. tsjaers en betemmert met huys ende schuere . . .  
 Dit sterfhuys is gherecht in het 8ste deel deurgaende van de drooghe ende groene catheylen  
 van een behuysde hofstede in Landeghem op den wijck van welde welcken gront competeert  
 aen de moeder van dese hauderigghe . . .  . . .  4de april 1724 
 
SVG  Joannes BLANCQUE, overl. Vynckt . . . (niet gegeven) 
 He.: Pieternelle VAN DAMME 
406 K.: Josijntien = 19 jr, Pieter = 16 jr, Marianne = 11 jr ende Mauritius BLANCQUE = 9 jr. 
387 V.P.: Jan GRUWAERT als naesten bestaende   
 Hebben tsamen gheduerende hemlieden huwelijck ghestelt een woonhuys met een slecht 
 schuerken, oven troncken ende fruytboomen op cheyns waervan den grondt competeert aen 
  Mhr. WASSENHOVE  . . .  . . .   25ste april 1724 
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SVG  Joanne VAN OOST fa. Pieters, overl. Vynckt 23ste maerte 1724. 
  Hr.: Joseph VAN DE MOERE  
406 K.: Frans VAN DE MOERE = 18 jr 
384 V.M.: Charles VAN OOST  
 Gronden van erfven van de sijde van desen hauder 
 De deurgaende helft van drij partijkens landt deen aen dander gheleghen in Severen oost dhoors 
 Lieven DHARTE suyt Pieter DE POORTERE pachter west de straete van cruysweghe naer 
 Severen ende noort den voornoemden DE POORTERE tsaemen groot 822 roen  
 Een ghelijck deurgaende helft van een ander partije landts oost Christiaen VAN HECKE suyt  
 ende west dhoors Sr. CREMERS tot Ghendt groot tot 432 roeden ende wort al tsaemen in 
 cheyns ghebruyckt bij Frans WITTEVRONGHELE . . .  . . . 
 Den hauder compiteert beneffens dese weese het 4de paert in een woonhuys staende op cheyns 
 waervan den gront compiteert aen de wdwe ende hoors Joos LUYTTENS  
 Zijne overleden vrauwe beneffens Michiel MORTIER haeren 1ste man hebben tsaemen ghestelt 
 een schuerken op den voornoemden grondt aen haer was compiterende  
 Stelde hem seker ende borghe Pieter VAN DE MOERE shauders broeder   25ste april 1724 
 
SVG  Janneken VAN QUATHEM, overl. Vynckt op den 25ste jan. 1724 
 fa. Pieters ende Marie DE WISPELAERE  
 Poorteresse der stede van Cortrijcke 
406 Wdwe in (1ste x) van Joannes IDE (SVG den 8ste july 1720 
485 K.(1ste x): Pieter, Joannes, Joseph, Guilienus ende Marie Anne IDE 
 Hr.(2de x): Philippus GALLE fs. Geroni 
 K.(2de x): Joanne Therese ende Martine GALLE  
 V.P.: Jan HOUTEMAN fs. Jans, voocht van de kinderen van 1ste bedde 
 V.M.: Pieter VAN QUATHEM fs. Jacques vader van dese overledene   
 V.P.: Joos VAN HECKE fs. Laureyns stifvader van desen hauder ten desen sterfhuyse  
          woonende binnen de prochie van Caeneghem  
 Naer het overlijden van dese hauderigghe is een kint vuyt haer lichaeme ghesneden ende  
 ontrent de twee daghen daernaer heeft gheleeft  
 Er ligghen gronden van erfven  sorterende onder casselrije van Cortrijcke ende dese in  
 Vynckt in de casselrije van Auwerburgh  
 Gronden van erfven bij dese overledene gheconquesteert in haer 1ste huwelijck 
 De hofstede bewont bij desen houder bestaende met een woonhuys schuere ovenbuer met alle 
 derande fruyt boomen dooren haeghen daerop staende met noch vier partijen west aen de  
 voorseyde hofstede landt meerschen ofte gheweet al gheleghen deen aen dander gheleghen 
 in de prochie van Vynckt abouterende oost de straete van Poucques naer de leye ende noort 
 het gescheet van Aerseele ende Vynckt al tsaemen groot twee bundere 804 roeden  
 Een partije landt abouterende oost ende suyt den heere baron VAN KIESEGHEM west de 
 straete noort Pieter VAN QUATHEM groot tot een bunder 226 roen . . .  . . . 
 Noch ses diveersche partijen saeylant ende gheweet aldaer geleghen deen aen dander tsamen 
 groot drij bunder en half abouterende oost de straete van Poucques naer de leye  . . . . . . 
 Een partije landt palende noort ende oost Joseph JONCKHEERE suyt de straete west  
 Jan ende Pieter VAN QUATHEM groot 243 roen  . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven de overledene verstorfven van haere moedere voor daete van haer eerste 
 huwelijck 
 De gronden ligghen noch ghemeene met haer vader, Joos VAN QUATHEM, Francois  
 PIJFEROEN met sijne weesen thuwelijck ghehat Marie Jeanne VAN QUATHEM broeder  
 ende suster van dese overledene, mitsgaders Jacquemijntjen VAN QUATHEM fa. Pieter in  
 1ste huwelijck ghewonnen bij Janneken DE JANS, houderigghe bleven ten sterfhuys van Jan 
 DE CLERCK halfve suster van  dese overledene sijn alle bestaende in een hofstede met  
 diversche fruytboomen met noch een vervallen hofstede met ontrent 10 bunder landt onder  
  bosch meersch ende gheweet gheleghen in Aerseele ende dese op Vynckt . . .  
  . . .  . . .   . . .   25ste april 1724 
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SVG  Laureyns VAN HOVE fs. Jans, overl. Meyghem in de maent july 1723 
 He.: Catharine VAN VEERDEGHEM fa. Pieters 
406 K.: Francois = 24 jr, Anne Marie = 20 jr, Francoise = 17 jr, Cornelis = 15 jr, Pieter = 11 jr  
391       ende Joosijntjen VAN HOVE = 10 jr  
  V.P.: Jan VAN HOVE, oom  
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Meyghem daer den overledenen erfachtich vuytte ghestorven is 
 groot 187 roeden oost dhoors Gheeraert DE WYNTER noort de straete ende een partije daer 
 achter gheleghen groot 597 roen ende 226 roen lant oost dhoors Charles VAN VEERDEGHEM 
 suyt Gillis CORNELIS noort Pieter VAN HECKE ende west aen de hofstede een stucxken  
 lant groot 270 roen ende in de prochie van Severen een stuck lant ghenaemt de reyne stede  
 groot int gheheele 415 roen  . . .  . . .  . . . 25ste april 1724 
 
SVG  Christiaen VERBAERE fs. Jacques, overl. Landeghem op den 14de maerte 1724 
 He.: Gillijntjen VAN GANSBEKE fa. Jans  
406 K.: Pieter = 22 jr, Jacobus = 18 jr, Catharine = 15 jr, Anna = 13 jr ende Joannes = 9 jr.  
475 V.P.: Marten VAN OOTEGHEM als naesten bestaenden woonende in Hansbeke 
 Gronden van eirfven bij den overledenen gecocht voor het huwelijck 
 Een behuyst hofstedeken in Landeghem inden heirenthoeck suyt Pieter GOETHALS west 
 den waegenwegh groot 65 roeden 
 Gronden van eirfven gedurende hun huwelijck geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken suyt het voorgaende ende west Jan DE SCHEPPER, noort Mhr. 
 SANDELIJN oost Guille DE WULF commende bij coope jegens de wdwe Jan VAN VYNCKT 
 ende Marie VAN VYNCKT getrauwt geweest met Guilliame VAN QUICKEBURNE met 
 conditie dat de wdwe het hofstedeken mach gebruycken haer leven lanck sonder eenighe 
 reparatien te moeten doen . . .  . . .     16de meye 1724 
 
SVG  Anna DE JAEGHER fa. Simoen verweckt bij Tanneken VAN PARIJS fa. Maurus  
 overl. Dronghen op den 8ste juny 1723 
 Wdwe in (1ste x): van Pieter LIJBAERT  
406 K.(1ste x): Jacobus = 22 jr ende Joos, Jan ende Pieter LIJBAERT hun selfs man bij houwelijck  
388 Hr.(2de x): Philips VAN MALDEGHEM fs. Philips 
 K.(2de x): Charles VAN MALDEGHEM = 18 jr eenich kint 
 V.M.: Jacques VAN PARIJS fs. Maurus, cosijn   
 De overledene is hoir ende presenteert een 2de deel in een 6de hooft staecke ten sterfhuyse  
 van  Jacques VAN PARIJS fs. Maurus ende gerecht tot een 12de deel in dhelft van een  
 croiserende obligatie van 16 p. gr. tot laste van Jan IDE fs. Joos . . .  
 Voorts is daervooren over hem als seker ende borghe bedeghen Jan CORNELIS woonende  
 tot Ste Martens Leerne . . .   . . .   23ste meye 1724 
 
SVG  Jacques VAN OOST fs. Pieters fs. Jacques, jonckman  
  overl. Vynckt op den 11de april 1724 
 Hoors : Pietronelle = 19 jr ende Marie Francoise VAN OOST = 16 jr, soverledens susters 
406  mitsgaders Francois VAN DER MOEREN fs. Joos = 19 maenden verweckt bij  
397  Joanne VAN OOST oock soverledens suster 
 V.P.: Chaerles VAN OOST fs. Jacques oom 
  Gronden van erfven bij de overledenen achterghelaeten deelsaem tusschen dese weesen 
 Het 4de deurgaende van de 3 deelen van viere van een behuysde hofstede gheleghen in  
 Vynckt  groot int gheheele twee ghemeten 80 roeden abouterende oost het kercken straetjen 
 suyt Pieter DHAENENS west dhoors Loys BOGAERT 
 Ghereede baete bij den overledenen achterghelaeten 
 Het sesde paert ende deel van eene crooserende obligatie van 100 p. gr. sterck wisselghelt 
 capitaels tot laste van de prochie van Deurle vallende telckent den . . octobre tot den 
 valdach 1720 ghecrooseert hebbende in advenante van den penninck 20 ende daer tsedert  
 in advenante van den penninck 25  . . . . . . . . .   13de juny 1724 
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SVG  Huybrecht VAN DEN MIERLE fs. Joos, overl. Lootenhulle den 17de meye 1724 
 Wdwnr in (1ste x) van Margriete THIJS  
406 K.: Gillis VAN DER MIERLE soldaet sonder dat men weet waer hij nu te vinden is 
399 He.(2de x): Lievijne PLANCKE fa. Jacques  
 K.(2de x): Pieter, Mariannen Joanne, Isabelle ende Bresiete VAN DEN MIERLE   
 V.P.: Lucas DE CORTE  . . .  . . .  . . . 13de juny 1724 
 
SVG  Joos MARTENS, overl. Vynckt den 1ste maerte 1724 
  Wdwnr in (1ste x) van Isabelle BEHAEGHEL fa. Jacques  
406  K.(1ste x): Caerlijne ghetrauwt ghewesst met Pieter VERPLAETSEN, Frans, Domijn,  
402      Jacques ende Marie MARTENS  
 He.(2de x): Laurijne MEGANCK fa. Joos   
 K.(2de x): Judocus, Laureyns ende Marianne MARTENS  
 V.P.: Pieter VERPLAETSEN voornoemt  
 Wort in baete ghebracht een woonhuys gheleghen in Vynckt metten coestal dooren  
 haeghen ende wat fruytboomen staende op cheyns waervan den gront competereert aen  
 Frans WILLEMOT tot Dronghen  . . .   20ste juny 1724 
 
SVG  Judocus CLAYS, overl. Meyghem op den 24ste sept. 1723 
  He.: Joanne VIJNKIERS  
406 K.: Albertus Francois CLAYS hoor unic = 8 maenden 
403  V.P.: Joannes CLAYS  
 Gronden van erfven aen dese hauderigghe competerende, een hofstede deel van behuysde  
 ende beschuerde hofstede op Deynse buyten oost suyt ende west het clooster van Eckerghem 
  groot 225 roeden met een partije landts groot 575 roen. Het 6de van een andere partije landts  
 gheleghen als vooren groot 475 roen . . .     20ste juny 1724 
 
SVG  Judocus CLAUWAERT, overl. Ste Martens Laethem den 6de april 1724 
 He.: Petronelle VAN HOECKE  alsnu in huwelijck met Joos DE VREESE  
406 K.: Joannes = 9 jr, Isabelle = 7 ½ jr, Lievijne = 6 jr, Pieter = 5 jr, Francois beth 2 jr ende  
406      Judocusken CLAUWAERT aut ontrent vier maenden  
  V.P.: Laureyns CORIJN als naesten bestaenden causa uxoris  
 Gronden conquest het huwelijck 
 Een behuysde hofstede groot in erfven een half ghemet gheleghen in Laethem alwaer den 
 overledenen vuyt geqstorven is belast emet een rente van 40 p. gr. capitael courant  
 Item noch vier partijken lant bosch ende mersch gheleghen als vooren al deen aen dander 
 Ghedurende het huwelijck sijn van dhauderigghe eenighe erfgronden vercocht aen haeren  
 broeder Pieter VAN HOUCKE ende oock bij vuytgrootijnghe jeghens Joos CLAUWAERT 
 soverleden styfvader oock eenighe erfve ende besette renten waer vuyt volght naer deductie 
 dese hauderigghe noch suyver souden moeten instant doen aen haere weesen tot 6 p. 1 sch. gr. 
  dewelcke naer licquidatie van commer ende baete sullen gheaugmenteert worden  
 . . .   . . .   . . .   20ste juny 1724 
 
SVG  Pieter HESSENS fs. Joos, overl. Nevele op den 15de april 1724 
 He.: Janneken LAQUET fa. Jans 
406 K.: Marie = 21 jr, Joos = 19 jr ende Lievijne HESSENS = 16 jr  
409 V.P.: Jan HESSENS fs. Baudewijn   
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen   
 Een deel van een hofstede gheleghen in Nevele abouterende oost Jan DE GROOTE suyt  
 ende west dit sterfhuys ende noort den advocaet BOUVE groot in erfven 53 roeden  
 Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende hemlieden houwelijck 
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van veldeken bij de hauderigghe bewont, 
 oost de straete suyt den meester van het goet van Jan MEGANCK groot in erfven 106 roeden 
 ende een partijken landt groot 227 roeden oost dese hofstede . . . 20ste juny 1724 
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SVG  Adriaen HEIRBRANT fs. Bavo, overl. Deurle op den 15de dec. 1723 
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntien BEKAERT  
 K.(1ste x): Joosijntien HEIRBRANT in huwelijck met Lieven MOERMAN fs. Olivier  
 Wdwnr in (2de x) van Elisabeth D'HONDT fa. Laureyns  
  K.(2de x): Anthone bij huwelijcken staet sijn selfs, Adriaen = 16 jr ende Lievijne = 18 jr 
 Wdwnr (3de x): Janneken HOUCK fa. Joos  
 K.(3de x): Joannes = 7 jr ende Joseph = 5 jr 
 Camerdeelvoocht: Jan HOECK over de onderjaerighe weesen uyt het 2de ende 3de ende  
       4de huwelijck 
 He.(4de x): Joosijntien MEERSMAN fa. Pieters 
 K.(4de x): Anne Marie HEIRBRANT = 14 maenden 
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Dhelft doorgaende dies de wederhelft competeert de kinderen van 2de bedde (SVG van 
 den 31ste jan. 1713) van een hofstedeken ende een bulcxken landt ghenaemt het Olivierken  
 gheleghen in Astene groot ontrent een ghemet hem toeghecommen bij coope jeghens  
 Francoise DE RUYCK wdwe van Adriaen DHONDT tsijnen sterfhuyse ende midts de  
 renunchiatie ghedaen bij Jan DONT oom ende deelvoocht paterneel over haere vijf weesen 
 par acte voor Burchmeester ende Schepenen van Overmeersch den 9de meye 1707 ende een 
 partije landts geleghen in Deurle op den wijck van wallebeke casselrije Cortrijcke groot  
 twee ghemeten bij coope jeghens Jan SCHEPENS fs. Arents ende Philip VAN LAERE  
 fs. Danneels respective vaderlijcke ende moederlijcke voochden van Joanna SCHEPENS  
 fa. Albert verweckt bij Livijne VAN LAERE fa. Jans bij acte van den 22ste  jan. 1709  
 welcke partije bij den overledenen ghebruyckt is gheweest  . . .  . . . 
 Venditie ghehauden op den 4de jan. 1724 . . .  . . . 22ste juny 1724 
 
SVG  Frans CORNELIS fs. Pieters, overl. Severen . . . (niet gegeven) 
  He.: Janneken SUTTERMAN fa. Gillis 
406 K.: Pieter = 19 jr, Marie = 16 jr, Joannes = 12 jr ende Judocus CORNELIS = 3 jr. 
418 V.P.: Jan DE POORTERE ende  
 V.M.: Gillis SUTTERMAN broeder van de hauderigghe tot Vynckt 
 Wort voor baete ghebracht den gheheelen landtprijs volghens het aengheven van Pieter 
 CORNELIS ende Pieter DE POORTERE . . . . . .   4de july 1724 
 
SVG  Jacques VAN DER PLAETSEN overl. Nevele op den 21ste dec. 1723 
 fs. Andries ghewonnen bij Janneken BEELAERT 
 He.: Joosijntien LOONTIENS fa. Jans ghewonnen bij Janneken DE PESTELE fa. Joos 
406 K.: Janneken VAN DER PLAETSEN wdwe van Joos DE DECKERE fs. Gabriels  
411       overleden Nevele op den 11de maerte 1724, met drij minderjaerighe kinderen, voorders 
       Philippine ghetrauwt met Jan ROUGES fs. Geeraert, Marie = 24 jr, Pieternelle = 21 jr, 
        Lieven = 19 jr ende Joannes VAN DER PLAETSEN = 14 jr 
 Gronden van eirfven commende van den overledenen geleghen in Nevele 
 Dhelft van een behuysde hofstede wanof de ander helft is te cavel gevallen an Marie VAN  
 DER PLAETSEN s'overledens suster getrauwt met Pieter CARRON abouterende suyt de 
 biebuyckstraete groot 311 roeden ende een gelijcke helft van een partije landt wanof d'ander 
 helft te cavel is gevallen als vooren groot int geheele 1066 roeden  . . .  . . . 
  Gronden van eirfven gedurende het huwelijck geconquesteert 
 Dhelft van de voorseyde behuysde hofstede groot int geheele 311 roeden commende bij  
 coope van Pieter CARRON van den 12de 7bre 1712 . . . . . .   
 Den overledenen heeft gedurende het huwelijck van de hauderigghe van haere sijde haudende 
 gronden vercocht, een partije lant genaemt den veltbulck gelegen in Lootenhulle groot 641 
 roeden an Jan MAENHAUT tot Hansbeke ende een behuyst hofstedeken gelegen in Nevele 
 op den wijck van veldeken met het landt daermede gaende wanof dander helft competeerde 
 aen Jan MAENHAUT tot Hansbeke, vercocht aen Joos BEYAERT . . . 
 Item het 4de van dhelft van een behuysde hofstede ten sterfhuyse van Bauduyn DE PESTELE 
 gelegen als vooren ende vercocht aen Pieter LOONTIENS  . . .  11de july 1724     
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SVG  Servaes DHOORE, overl. Nevele daerment noemt den ham op den 11de juny 1724 
   fs. Christiaen verweckt bij Elisabeth VAN TENTE 
 He.: Lievijne DE MEESTERE fa. Charles verweckt bij Jacquemijntjen LOOTTENS 
406 K.: Elisabeth, Barbara ende Adriane DHOORE  
425 V.P.: Joos DHAENENS ghetraut met Elisabeth Aerdijne DHOORE fa. Christiaen sijn suster 
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Een behuysde hofstede met de schuere stallen oven en alle de catheylen gheleghen in Nevele 
 op den wijck van kerrebroeck daer ment noemt den ham scheedende jeghens dhofstede van  
 Pieter DHOORE die vuyt dese hofstede ghenomen is groot int gheheele 429 roeden 
 Dhelft van een partije lants gheleghen als vooren dannof het wederdeel competeert aen Pieter 
 DHOORE ende aen Jan DHOORE competeert tot 230 roen sulcx dat dese partije maer groot 
 is 1217 roeden abouterende aen de partije de beke  . . . . . . 
 Gronden van erfven ghedurende huwelijck gheconquesteert  
 Dheelft van een partije lants groot int gheheele een ghemet gheleghen op den wijck van  
 kerrebroeck ghenoemt den ham commende bij coope van Frater Joannes Baptiste VAN 
 DE VIJVERE fs. Jans geprocreert bij Joe Catharine LIBAERT fa. Pieters die gheprocureert 
 was bij Joe Elisabeth ELAUT par erffenisse van den 10de febr. 1711 
 Een partije lants gheleghen als voorgaende ghenaemt den poeldijck abouterende suyt oost 
 dhoors Christiaen DHOORE, groot met een deel in den put 307 roeden arlo 1751 commende 
 bij coope van heer Lowijs DE LA VILLETTE procureur generael van een raede in Vlaenderen 
 die te vooren daeranne commen was bij coope van Jor Frans DE LA VILLETTE heere van 
 Altena etc. sone van mhr. Judocus ende Marie Therese BELLERO . . . 18de july 1724 
 Op den 1ste jan. 1725 is er noch een kint gheboren ghenaemt Jacquemijntjen DHOORE ende 
 is dan overleden op den 1ste april 1725  
 
SVG  Guille LEDUCQ fs. Jooris, overl. Nevele  . . . (niet gegeven) 
 He.: Anthonette VAN HEIRSEELE fa. Domijn 
406 K.: Anne Marie, Pietronelle ende Elisabeth LEDUCQ  
429 V.P.: Frans IDE fs. Guille verweckt bij Joe Jenne LEDUCQ fa. Jooris 
 Gronden van erfven leen wesende (Men versoeckt tot de vercoopijnghe van het leen) 
 Ontrent een bunder lants leen wesende gheleghen op Lootenhulle bij verderdijnghe in vier 
 bunderen leen eertijts ghespleten vuyt den goede VARISEELE in pachte ghebruyckt bij   
 Joannes DERDIJN ende danof dander drij bunderen competeren aen Sr. DE JANS backer 
 tot Ghendt die daeranne commen was bij coope van N. DE CUYPERE ende Francoise  
 LEDUCQ sijn huysvrauwe . . .  . . .     24ste july 1724 
 
SVG  Joos DE DECKERE overl.  Nevele op den 11de maerte 1724 
 fs. Gabriel gewonnen bij Marie LOONTIENS  
 He.: Janneken VAN DER PLAETSEN fa. Jacques bij Joosijntien LOONTIENS fa. Jans 
 K.: Jacobus = 7 jr, Marie = 5 jr ende Monica DE DECKERE = 1 maent  
 V.P.: Bauduyn DE DECKERE broeder van den overledenen 
 Gronden van eirfven commende uyt den hoofde van desen overledenens vader ende moeder 
 volghens het contract van uytlegh aengegaen van daeten 23ste Xbre 1715 
 Een behuysde hofstede met een partije lants daer annex op Nevele groot 787 roeden ende 
 een dreve geleghen als vooren suyt west tvoorseyde landt ende hofstede groot 31 roeden 
 Een partije landt genaemt het doolaeghken geleghen als vooren abouterende noort oost 
 Christiaen VAN RENTERGHEM ende Bauduyn CAECKAERT groot 282 roeden 
 Gronden van eirfven gedurende sijn huwelijck geconquesteert 
 Een partije landt genaemt hemerijcke gheleghen in Nevele oost Carel VAN DER PLAETSEN 
 west Jan VAN THIENEN ende noort de boschstraete commende bij coope van Omaert VAN 
 BRANTEGHEM in huwelijck met Marie DE DECKERE hunne medehoors 
 Een partije landt genaemt het apstuck suyt oost Joos DE WEIRT suyt ende west Joos DE 
 PESTELE met sijne leenen ende noort Paesschier HOORNAERT, liggende in Nevele op 
 d'heerlijckhede van Ste Baefs groot 469 roeden      24ste july 1724 
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SVG  Janneken IMPENS fa. Adriaen, overl. Vinckt op den 22ste july 1724 
 Hr.: Pieter BEHAEGHEL , schoenmaker 
406 K.: Guilliame = 23 jr, Isabelle = 21 jr, Marie Jeanne = 19 jr, Frans = 15 jr ende Pieter = 12 jr 
430v V.M.: Jan IMPENS wonende tot Deynse  
 Gheconquesteerde gronden van erfven  
 Een behuysde hofstede in Vinckt oost Jacobus BEHAEGHEL groot 141 roeden ende noch 
 een partije lant groot 501 roeden west dheerstraete . . . . . .  12de sept. 1724 
 
SVG  Joos VAN VYNCKT overl. Landeghem op den 7de Xbre 1723 
 fs. Lieven verweckt bij Lievijne DE WEIRT 
  He.: Joanne LAMME fa. Jans fs. Jans woonende tot Hansbeke 
406 K.: Judocus Frans VAN VYNCKT = 5 maenden, hoir unicq 
432 V.P.: Amandus DE COSTERE fs. Jans ghetrauwt met Joanne VAN VYNCKT fa. Lievens 
 Gronden van erfven commende van de overledenen haeren vader belast met bijleve van de  
 wdwe Lievijne DE WEIRT van den voorseyden Lieven VAN VYNCKT sijnen vader 
 Het 4de paert van een behuysde hofstede met gelijck deel van alle de catheylen soo van 
 huys schuer boomen ende hovenbuer wanof dander drij deelen competeren dhelft aen de 
 wdwe van Lieven VAN VYNCKT als bij haer geduerende haer huwelijck gheconquesteert 
 ende het resterende 4de deel aen Amandus DE COSTERE causa uxoris Janneken VAN 
 VYNCKT gelegen in Landeghem abouterende oost de renterghemstraete west de straete 
 loopende naer de gaevers suyt desen goede groot int gheheele 200 roeden 
 Een ghelijck 4de in een partije landt genaemt den bogaert gelegen  als vooren groot 400 roen 
 Een ghelijck 4de van een partije lant genaemt bachten huyse oost de renterghemstraete suyt  
 de gaeverstraete west Pieter GOETHALS groot 300 roeden  . . . 24ste oct. 1724 
 
SVG  Pro Deo Joannes PROVIJN fs. Jans, overleden in Vynckt op den 29 febr. 1724 
 ende zijn vrauw Josijne LIJBAERT fa. Frans overleden in Vynckt op den 7de oct. 1724 
406 K.: Frans = 11 jr, Joanna = 5 jr ende Catharina PROVIJN = 3 jr 
436 V.P.: Frans PROVIJN  ende V.M.: Marten LIJBAERT  
  Comt in baete twee woonhuysen staende op cheyns op de plaetse in Vynckt op den grondt 
 compiterende aen Mhre. VAN HUYSSE  . . .  . . . 7de 9bre 1724 
 
  Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Joos TANT fs. Joos als staende voght  
 over de weesen van wijlent Adriaen TANT fs. Joos ende Francoise VAN VEERDEGHEM  
 fa. Frans zijne huysvrauwe . . . bij hem ghedaen tsedert den 18de 9bre 1721 . . .  
 Pieter DE SCHUYMER t'huwelijck hebbende Joanne TANT . . . desen 21ste 9bre. 1724 
  
 Één blad van dese SVG teruggevonden  
 SVG  Magnus FIEVER (FIJFVE),  overl. Deurle den 29ste april 1723, koster  
406  He.(2de x): Petronelle DE SMAELE   
436v K.: vijf weesen te weten drij van den 1ste bedde ende 2 van den 2de bedde 
        ghepasseert den 5de Xbre 1724 
 Hierbij zit dan ook de SVG van Livijne VAN THIENEN zijn 1ste huisvrouw 
SVG  Livijne VAN THIENEN fa. Philips, overl. Deurle op den 1ste nov. 1712 
 Hr.: Magnus FIJVE  
405 K.: Pieter Guillielmus = 4 jrn Livinus = 2 jr ende Joannes Cornelis = 3 maenden   
 50 V.M.: Lieven DE LEEUW, ouden oom, afsetenen onser jurisdictie 31ste jan. 1713  
 De volgende bladen zijn van het jaar 1715  
   Vertoogh bij het overlijden van Lievijne VAN THIENE fa. Philips bij Petronelle DE LEEUW 
 Deelvooght: Lieven DE LEEUW auden oom, afsetenen onser jurisdictie 
 ende V.M.: Lieven VAN THIENEN oom 
  Aen de weesen competeert dhelft van een behuyst hofstedeken groot 125 roeden in Deurle  
 onder dheerlijckhede van de Brouckstraete in pachte ghebruyckt bij Adriaen VERHEGGHE 
 ende alsnu aen hem vercocht . . .  . . .  . . . 24ste 7bre 1715 
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SVG  Guille VAN WONTERGHEM fs. Guille, overl. Vynckt 6de nov. 1723 
  Wdwnr in (1ste x) van Marie DE COCK (SVG 2de dec. 1721) 
406 K. (1ste x): Marten, Joseph, Livijne, Joanne, Pieter, Guille en Isabelle VAN WONTERGHEM 
439  He.(2de x): Pieternelle VAN OOTEGHEM fa. Lievens  
 K.(2de x): Joannes VAN WONTERGHEM = 3 maenden  
 V.P.: Pieter VAN HULLE  
 Dese hauderigghe competeert het 4de paert in een woonhuys op cheyns waervan den gront 
 competeert aen mijn heere Bisschop tot Ghendt 
 Wettelijck venditie ghehauden op den 27ste nov. 1723  . . .  12de dec. 1724 
 
SVG  Janneken VAN REYBROUCK, overl. Maria Leerne den 19de 8bre 1723  
 fa. Joos ghewonnen bij Joosijntien DE WEERT 
 Wdwe in (1ste x) van Pieter LIJBAERT 
406 K.(1ste ): Petronelle LIJBAERT 
442v Hr.: (2de x) Guillaume VAN SPEYBROUCK fs. Joos ghewonnen bij Joosijntien MORTIER 
 K.(2de x) Joanna VAN SPEYBROUCK  in huwelijck gheweest met Pieter SIERENS ende  
    Joannes VAN SPEYBROUCK in huwelijck gheweest met Marie WAELKENS 
  Jacques VINCENT ende Pieter SIERENS vaders ende voochden over hunne minderjaerighe 
 weesen respectievelijck verweckt bij Petronelle LIJBAERT en Joanna VAN SPEYBROECK 
 ende Pieter DE STOOP in huwelijck met de voorseyde Marie WAELKENS 
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert  
 Een hofstede met de lande daermede gaende groot 1000 roeden gheleghen in Maria Leerne  
 den hauder toecommende bij coope van de wdwe Charles CORNELIS den 25ste 9bre 1721 
 Noch twee partijen van lande op Ste Martens Leerne tsamen groot 600 roeden den comparant 
 toecommende bij coope jeghens dhoirs ten sterfhuyse van den advocaet Mr. Jacques  
 DHONDT den 24ste 8bre 1699      12de dec. 1724 
 
 SVG dubbel met voorgaande maar met meer uitgebreide gegevens  
SVG  Janneken VAN REYBROECK, overl. Ste Jans Leerne 19de 8bre 1723  
 fa. Joos verweckt bij Joosijntjen DE WEERT 
 Wdwe in (1ste x) van Pieter LIJBAERT,  
 K.(1ste x): Jacques VINCENT als vader ende vooght over Pieter VINCENT sijn minderjaerighe 
    sone ghewonnen tsijnen tweeden huwelijck bij Petronelle LIJBAERT  
 Hr.: Guille VAN SPEYBROECK fs. Jan ghewonnen bij Joosijntien MORTIER 
 K.(2de x): Pieter SIERENS vader ende vooght over Joannes SIERENS sijnen minderjaerighe  
  sone ghewonnen bij Joanna VAN SPEYBROECK, Pieter DE STOOP in huwelijck  
  hebbende Marie WAELKENS te vooren wdwe van Joannes VAN SPEYBROECK 
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert  
 In Ste Martens Leerne twee partijen landt tsaemen groot 600 roen den hauder toecommende 
 bij coope jeghens dhoirs van den advocaet Mr. Jaecques DHONDT den 24ste 8bre 1699 
 In Ste Jans Leerne een behuysde hofstede groot met de lande daermede gaende 1000 roen 
 den hauder toecommende bij vercoopijnghe ten versoecke van de wdwe Chaerles CORNELIS 
 den 25ste 9bre 1721 bij den hauder ghebruyckt 
 Den hauder geeft te kennen dat ten sterfhuyse van Joosijntjen VAN REYBROECK haere 
 suster huysvrauwe gheweest van Pieter WITTEVRONGHEL tot Ste Jans Leerne overleden 
 den 16de meye 1717 is hoir gheweest tot een vijfde staecke  . . .  . . . 
 Daer tsedert oock onbedeghen is commen te overlijden Joanna VAN MALDEGHEM  
 fa. Lievens verweckt bij Livijne VAN REYBROECK soo dat dese overledene daer doore  
 gerecht is tot een vierde in de hofstede ende partije meersch . . . 27ste nov. 1725 
 
SVG  Carel DE DAPPER fs. Jans, overl. Nevele op den 25ste 8bre 1722 
 He.: Anna Marie DE BUCK fa. Pieters 
407 K.: Caroline Colete DE DAPPER = 15 maenden eenich kindt 
  3 V.P.: Jan DE DAPPER fs. Joos  . . .  . . .   
 Bij den overledenensijn geen gronden van erfven bevonden . . . 8ste jan. 1725 



 258 

  Bundel nr 451 Staten van goed  (1725-1726) 
SVG  Lievijne VAN TENTE fa. Lievens  
 overl. Nevele in de keiremelck ofte Poucke straete den 28ste dec. 1722 
  Hr.: Joannes CLAEYS fs. Ferdinand  
406 K.: Pietronelle, Andries, Francois ende Joanne Lievijne CLAEYS   
497 V.M.: Joannes DE MEESTER ghetraut met Joosijne DE WEERDT fa. Gillis verweckt bij  
       Pietronelle VAN TENTE fa. Lievens rechtsweir  
 Den hauder heeft met de overledene gheconquesteert een huys staende op cheyns dannof de 
 gront competeert aen de religieusen penintenten binnen Nevele daer doverledene gestorven 
 is belast met een rente van 20 p. grooten courant gelt capitaels crooserende den pennijnck 20 
 in proffijte van Alexander VAN CROMBRUGGHE  
 Recompense die den hauder moet doen van gronden commende van soverledens sijde  
 vercocht eerst aen Jacobus DE CLERCQ dhelft van een huys ende erfve op Ste Jans 
 Leerne, aen den docteur LANDEGHEM een meersch, aen Sr. Jan VAN DER VENNET  
 ende aen Joos GOETHALS een partije lant op Landeghem . . . 8ste jan. 1725 
 
 SVG  Livijne BRAET, overl. Nevele op den wijck van veldeken den 20ste juny 1724 
  fa. Pieters verweckt bij Joosijne MAERE  
 Hr.: Joos HANSSENS fs. Anthone verweckt bij Jacquemijntjen LOONTGENS 
407 K.: Pieter woonende tot Vosselaere, Frans ende Jacquemijntjen HANSSENS hun selfs man 
 4v       ende vrauwe, mitsgaders Pieter WIJCKHUYS ghetrauwt met Aldegonde HANSSENS 
       ende Pieter VAN DER VENNET ghetrauwt met Marie HANSSENS ende Angeline,  
       Joannes, Pieternelle, Joanne, Joosijntjen ende Bauduyn HANSSENS noch minderjaerigh 
 V.M.: Sr. Franchois BRAET fs. Pieters, oom, voocht over de minderjaerighe weesen 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene op haer verstorfven met den  
 overlijden van haeren vader Pieter BRAET fs. Christiaen (SVG van den 15de maerte 1679) 
  Gronden ligghende noch ghemeene ende onvercavelt met haere moeder ende broeders 
  Gronden van erfven ghedurende het huwelijck tsamen gheconquesteert 
 Op den wijck veldeken in Nevele een partije lants ghenaemt de vier bunders groot 771 roen 
 staende ten lantboecke arlo 785 ende een partije lants gheleghen als vooren groot 450 roen 
 staende ten lantboecke arlo 784 ende een partije lants gheleghen als vooren ghenaemt den 
 meerschbulck groot 498 roeden staende ten lantboecke arlo 786 . . .  . . . . . .  
 In Lootenhulle inde caele becken een partije bosch ende mersch groot 600 roen commende 
 bij coope van Joos ende Guille VAN VYNCKT . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van shauders vader ende moeder  
 Een behuysde hofstede gheleghen in Nevele op veldeken groot 560 roeden staende ten  
 lantboeck arlo 1124 ende een partijken lants ghenaemt het parcxken gheleghen als vooren  
 groot 320 roen staende ten lantboecke arlo 817   . . .  . . .  
 Een partije bosch ghenaemt den huyvanck bosch gelegen in Hansbeke groot 350 roen oost  
 ende suyt Joos DE MEYERE causa uxoris  . . . . . .   9de jan. 1725 
  
SVG   Geeraert MAES fs. Pieters, overl. Landeghem in den westhoeck op den 14de Xbre 1724 
 wdwnr in (1ste x) van Janneken DE BAETS fa. Jans  
407  K.(1ste x): Pieter, Carel ende Joosijntjen MAES getraut met Pieter MAES fs. Judocus  
11v He.(2de x): Tanneken CROES fa. Jans  
 K.(2de x): geen kinderen bij dese hauderigghe ghewonnen . . .  
 Daer den commer excedeert verre de baete verclaeren sij bij desen den selven sterfhuyse te 
 vlieden ende abandoneren ende aldaer geene baete te heffen . . . 9de jan. 1725 
 
SVG  Pro Deo Pieter VAN REYBROUCK, overl. Ste Martens Leerne den 25ste juny 1724 
 Wdwnr in (1ste x) van Joanne DE WEIRT fa. Gillis 
 He.(2de x): Barbara WEYNS, Norbert VAN DE KERCKHOVE haeren jeghenwoordighen man 
407 K.(2de x): seven kinderen  
17v Den SVG is gherenunchiert soo bij de kinderen van 1ste bedde als van 2de bedde 
 Dhauderigghe is toecommende van haeren man eenen herberghe 'in den hert' 
         . . . 23ste jan. 1725 
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SVG  Joanne HEULENBROUCK, overl. Nevele op den wijck oossche den 12de 9bre 1724 
 fa. Jans verweckt bij Pietronelle CADÉ 
 Hr.: Pieter ROEGES fs. Pieters verweckt bij Elisabeth STEENBEKE  
407 K.: Joannes ROEGES = 20 maenden eenich kint  
 16 V.M.: Jan BOELENS ghetraut met Marie HEULENBROUCK fa. Jans 
 Gronden van erfven commende van de overledene haeren vader 
 Het 12de deel van een behuysde hofstede met vijf partijen van lande gheleghen bij elckander 
 in Everghem op den wijck van Meerbeke tsamen groot 5 ghemeten 100 roen. Het 6de van 
 een partije lants geleghen als vooren ghenaemt den elsbulck groot int gheheele 130 roeden 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde 
 Het 4de paert ende deel van een behuysde hofstede ende een partije lants dannof dander  
 deelen competeren aen shauders vader ende broeder gheleghen in Sleydinghe inde west 
 straete bij shauders vader bewoont ende ghebruyckt . . . . . .  9de jan 1725 
 
 SVG  Marie DUYGHELAERE fa. Pieters fs. Jacques 
 overl. binnen het district van Reckelijnghe op den 2de juny 1724 
 Hr.: Pieter CANOOT fs. Lievens 
407 K.: Joannes ende Judoca CANOOT beede audt 7 maenden 
 14 V.M.: Pieter DUYGHELAERE fs. Jacques grootvader  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder 
 Dhelft van een audt ghemet mersch in Meyghem waervan de wederhelft competeert dhoors 
 van wijlent Jan BRAET groot int gheheele ontrent 300 roeden ende dhelft van een bunder 
 bosch in Lootenhulle waervan de wederhelft competeert de wdwe van N. VERPIET tot  
 Deynse groot int gheheele 900 roeden ende dhelft van 200 roeden meersch in Nevele  
 inde muelemeerschen waervan de wederhelft competeert aen den voornoemden Norbert  
 VERPIET ende ten leste het 4de deel van 557 roeden bosch in Ste Martens Laetem  
 ghenaemt de broeckmeersch waervan de drij ander 4de competeren aen de weesen van  
 Pieter DUYVETTER  . . .  . . .    9de jan. 1725  
   
SVG  Pietronelle VAN MALDEGHEM fa. Pieters, overl. Vosselaere op den 29ste febr. 1724 
 Hr.: Jan LOOTENS fs. Joos  
407 K.: Joannes = 11 jr, Joanne = 7 jr ende Philipine LOOTENS = 18 maenden 
 18 V.M.: Pieter SNAUWAERT fs. Jaecques  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene  
 Het 8ste paert van een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne in pachte ghebruyckt  
 bij Pieter SNAUWAERT waervan de ander seven deelen competeren aen de wdwe van  
 Pieter VAN MALDEGEM sweesens grootmoeder groot in erfven 400 roeden. . . 
          6de febr. 1725 
  
 SVG  Joosijne GALLE fa. Jaecques, overl. Gotthem den 18de maerte 1724 
 Hr.: Frans GALLE fs. Joos  
407 K.: Adriaeneken GALLE  
 20 V.M.: Joos GALLE broeder van de overledene woonende in Wyngene 
 Compt voor baete een behuyst hofstedeken gheleghen in Gotthem groot 50 roeden  
 Cortrijcksche maete ende een vierendeel meersch in Grammene . . .20ste maerte 1725 
 
SVG  Martijntjen DOBBELAERE fa. Geert,  
 overl. Landeghem in den westhoeck op den 14de april 1725 
 Hr.: Jacobus DE DECKERE fs. Pieters 
407 K.: Christoffel = 2 ½ jr ende Jeronimus DE DECKERE = 3 maenden 
 23 V.M.: Geert DOBBELAERE grootvader  . . . . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jan DE DECKER sijnen broeder woonende tot 
 Landeghem ten desen present  . . .  . . .   24ste april 1725 
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SVG  Adriaen GIJSELIJNCK, overl. Meyghem . . . (niet gegeven) 
  Wdwnr in  (1ste x) van Livijne VERTRIEST   
407 K.(1ste x): Livijne GIJSELIJNCK fa. Andries voornoemt (Is het nu Andries of Adriaen?) 
 24 V.P.: Jacobus DE CLERCQ fs. Jans causa uxoris 
 He.(2de x): Joanne VAN OOTEGHEM  
 Venditie gehauden den 17de maerte 1725  . . .  24ste april 1725 
 
 Allen den ghonnen die dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen Schepenen van 
 ghedeele Raeden ende Paysierders der stadt Ghendt salut met kennisse der waerhede doen 
 te weten dat voor ons commen ende ghecompareert is in persoone Sr. Louys Franchois  
 Balthasar DELWAERDE heere van Claermeersch bij huwelijcke staete sijn selfs man fs. 
 Michiel verweckt bij Joe Franchoise BILLEMONT ter eender ende Jan Baptiste CALLANT 
  procureur van desen collegie als camervoocht van de vaderlijcke ende voocht testamentaire 
 van de moederlijcke sijde over Joannes Michiel, Guille Emanuel Lieven ende Catharine  
 Franchoise DELWAERDE alle drije onderjaerighe kinderen van den voornoemden Sr.  
 Michiel DELWAERDE ende van Franchoise BILLEMONT ter tweeder, derder ende vierder 
 tsaemen hoirs ten sterfhuyse van hunnen vader ende moeder . . . 28ste april 1725 
 
SVG  Marie CORNELIS fa. Jans, overl. Nevele op den 20ste jan. 1725 
 Hr.: Pieter OPPEEL fs. Pieters, schoenmaker 
407 K.: Marie Jenne OPPEEL eenich kint  
 25 V.M.: Jan CORNELIS grootvader 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jacques CORRET tot Hansbeke 30ste april 1725 
 
SVG  Joos VAN GEERTRUYT fs. Adriaen, overl. Nevele op den 26ste meye 1724 
 He.: Marie COSAERS fa. Jacques  
407 K.: Amelberghe = 12 jr, Lieven = 10 jr, Herman = 8 jr, Joanne = 6 jr ende Anne = 2 jr 
26v V.P.: Joannes VAN HAUGHEM fs. Simoen verweckt bij Amelberghe VAN GEERTRUYT 
          fa. Adriaen ende alsoo rechtsweir  
 Den overledenen is gherecht in tvijfde deel in twee partijkens lants in Nazarette ende de 
 hauderigghe int derde van een hofstedeken geleghen in Moen  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes VAN HAUWEGHEM sweesen gewesen 
 deelvooght alhier present . . .   . . .  7de meye 1725 
 
SVG  Pro Deo Joanna VAN DOORNE fa. Pieters, overl. Nevele op den hul den 14de july 1721 
 Hr.: Frans VERMEEREN fs. Philips  
 K.: Pieternelle = 4 jr ende Joanne VERMEEREN = 2 jr 
 V.M.: Jan DE RIJCKE  
 De gronden van erfven gecommen van de sijde van de overledene sijn vercocht aen Pieter 
 DHONT tot Poessele volgens het contract van den 13de jan. 1718. . .  14de meye 1725 
 
SVG  Janneken DE WEIRT, overl. Ste Maria Leerne op den 20ste juny 1723 
 fa. Jans verweckt bij Joosijne DE SCHRIJVERE 
 Wdwe in (1ste x) van Lieven VOLCKAERT fs. Gillis  
407 K.(1ste x): Marie = 19 jr ende Jacobus VOLCKAERT = 14 jr 
 30 V.M.: Pieter VAN RENTERGHEM 
 Hr.: Danneel VERMEERE fs. Joos  
 In huwelijck in cheynse aenveirt een huyseken met 40 roeden erfve . . . 12de juny 1725  
 
SVG  Marie Therese VATIN, overl. Poessele op den 25ste febr. 1725 
 Hr.: Pieter VAN VEERDEGHEM fs. Carel  
407 K.: Pieter = 2 ½ jr ende Pieternelle VAN VEERDEGHEM = 2 maenden 
 31 Camerdeelvoocht: Jan BUYSSENS fs. Joos  . . .   11de july 1725 
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SVG  Caerel DE CUYPER fs. Pieters, overl. Landeghem op den 4de juny 1725 
 wdwnr in (1ste x) van Janneken GOETHALS die tevooren wdwe was van Lieven VAN NEVEL 
 volgens acte gepasseert den 25ste aug. 1723 bij Marten BISSCHOP ende Marie VAN NEVEL 
 soo over sijn selven als vooght over Joannes VAN NEVEL  
407 He.: Pieternelle SPEECKAERT fa. Marten  
 33 K.: Marie Catriene = 3 ½ jr, Livijne = 2 jr ende Joanne Therese DE CUYPER = 7 maenden 
 V.P.: Tomaes DE CUYPER fs. Pieters voornoemt  
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde als hauder ende hoir nessesaire  
 gebleven ten sterfhuyse van Janneken GOETHALS sijne 1ste huysvrauwe 
 Dhelft van een behuysde hofstede op Landeghem jegens den heysten dries op dheerlijckhede 
 van Vynderhaute suyt Sr. Mathijs VERBERCKMOES west Jacques DE PROST noort Lieven  
 DE MEYERE groot over dit deel 100 roeden . . .  . . . 
 Een partijken meersch in meirendre inde poeckmairsch groot ontrent 50 roeden  
 Een partije landt op Labdeghem cauter west den Brusschen heirwegh groot 150 roeden 
 Een deel in de hofstede met een bulcxken achter de scheure bij coope jeghens Guilliaeme  
 DE CUYPER sijnen broeder groot in eirfven 300 roeden . . . . . . 17de july 1725 
 
SVG  Thomas SPEECKAERT fs. Jans, overl. Vosselaere op den 7de juny 1725 
 wdwnr in (1ste x) van Joosijntjen DE WEERDT   
407 K.(1ste x): Joanne SPEECKAERT  
35v He.(2de x): Lievijne DE CLERCQ fs. Joos  
 K.(2de x): Marie Anne, Joosijntjen, Judocus ende Joannes Frans SPEECKAERT  
 V.P.: Jan SPEECKAERT fs. Jans, oom 
 Gronden van erfven gedurende het huwelijck gheconquesteert 
 Dhelft van een behuysde hofstede met de landen daermede gaende tsamen groot een bunder 
 gheleghen op Vosselaere inden westhoeck sorterende onder dheerlijckhede van Santvoorde 
 commende bij coope van Philip DE SCHEEMAECKERE ende Jan VAN QUATHEM beede 
 causa uxoris kinderen van Jan HUYGHE verweckt bij Laureyntjen SPEECKAERT dannof 
 dander helft competeert aen shauderigghens moeder    
 Recompense die de weesen moeten doen ande hauderigghe ter causen van vercoopijnghe  
 van haere gronden. Eerst vercocht aen Jan DE RAET dhelft van een partije lants groot int 
 gheheele een half bunder geleghen bij de kercke van Zeveren dannof dander helft competeerde 
 aen haere suster. Item inde selve prochie vercocht aen Mhr. CREIMERS pbre dhelft van een 
 cleen deelken in een hofstede ende noch vercocht binnen de selve prochie aen dhoors Andries 
 DHONT een deel van een meirsch  . . . . . . . . .     6de 9bre 1725 
 
SVG  Lievijne VAN HECKE fa. Martens, overl. Vynckt op den 1ste maerte 1725 
 Hr.: Pieter VAN HULLE fs. Martens 
407 K.: Marten sijn selfs, Judocus = 21 jr, Joanne = 18 jr, Joannes Baptiste VAN HULLE = 15 jr  
 38 V.M.: Joannes VAN HECKE als oom 
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen hauder vanweghe sijne moeder 
 Een 6de paert in 8 ghemeten landt ende bosch ligghende noch onverscheen met sijne broeders 
 ende susters gheleghen in Maechelen alsnu in pachte ghebruyckt bij Joannes HAUWAERT 
 Gronden van erfven comende van de sijde van dese overledene 
 140 roeden landt in Vynckt oost d'heirstraete suyt de meulestraete west Jan VAN HECKE  
 Gronden van erfven gheconsteert staende hemlieden huwelijck 
 300 roeden landts gheleghen in Vynckt oost de heirstraete suyt de voorgaende partije, waerop 
 den hauder heeft ghestelt twee woonhuysen  
 Item noch een partije landt in Vynckt ghenaemt het strobbelant oost Christiaen VAN HECKE 
 suyt dhoors Pieter MATTHIJS west Joannes VAN WONTERGHEM groot 933 roeden 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joos VAN HECKE fs. Marten woonende tot  
 Gotthem sweesen oom materneel alhier present  . . . . . .  22ste jan. 1726 
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SVG  Janneken SPEECKAERT fa. Jans, overl. Hansbeke den 17de juny 1725 
  tevooren in (1ste x) wdwe van Jan VAN MEENEN fs. Jans  
 K.(1ste x): Joannes, Jacquemijntjen, Pieternelle en Francoise VAN MEENEN noch minderjarigh 
407 Hr.(2de x): Joos VAN RENTERGHEM fs. Adriaen  
 41 K.(2de x): Isabelle, Marie Anne ende Catherine VAN RENTERGHEM noch minderjarigh 
 V.M.: Jan SPEECKAERT fs. Jans voorseyt woonende tot Laldeghem 
 Goederen commende van de ghemelden Jan VAN MEENEN daeranne desen haudere gheen 
 recht van bijleve is hebbende nemaer is in het catheyl gherecht tot een vierde, te weten dat 
 de vier weesen van 1ste bedde competeren onverdeelt met hunne medehoors ten steirfhuyse  
 van hemlieden grootvader een 14de paert ende deel in een huys ende erfve staende ten deele 
 op cheyns in de prochie van Bellem ten noortsijde van den vaert op ende jeghens den leybaerm 
 bij de brugghe aldaer groot in erfven int gheheele tot 28 roen  
 Gronden van erfven tsamen in 1ste huwelijck gheconquesteert belast met bijleve van den hauder 
 Een behuyst hofstedeken met stalleken boomen ende haeghen in Hansbeke groot 50 roen met 
 een partije lants groot 325 roen suyt de hammestraete. Item een stucxken lants west het   
 voorgaende oost Pieter COPPENS suyt de straete ende gheleghen als vooren. Een stucxken  
 lants ghenaemt het evenstuck gheleghen als vooren noort Sr. Jacobus DE MAEGHT oost 
  dhoors Joos DE RIJCKE west Sieur N: SALLET groot 245 roen ende ten lesten het cleyn 
 eeckputjen noort Pieter DE CUYPERE oost de wdwe Joos STANDAERT groot 40 roeden 
 . . .   . . .   . . .   29ste jan. 1726 
 
SVG  Pieternelle DE KEYSER, overl. Meyghem op den 10de april 1725 
 Hr.: Pieter DE CLOET fs. Pieter 
407 K.: Joosijntjen = 15 jr ende Joos DE CLOET = 11 jr 
 44 V.M.: Jooris DE KEYSER 
 Gronden van erfven aen desen hauder competerende behaudens sweesen deel 
  Een behuysde hofstede in Meyghem groot 766 roen abouterende daeranne oost ende noort den 
 marquis DE LEDE suyt de beke west den Baron VAN PIJRONNE belast met een rente van  
 15 p. gr. courant gelt in proffijte van Lieven VAN RENTERGHEM coster van Meyghem danof  
  de croosen van dien hier sullen ghebracht in het capittel van de commeren. . .19de febr. 1726 
 
SVG  Pieternelle CLAYS fa. Jans, overl. Nevele op den 10de sept. 1725 op dhofstede van den 
          prelaet van de abdije van Dronghen   
407 Hr.: Geeraert VERMEIRE fs. Geert 
 46 K.: Pieter VERMEIRE jonckman bij gheteyde sijn selfs man ende Anne Marie, Emanuel, 
       Francois Isabelle, Jacquemijntien, Marten ende Jacobus VERMEIRE noch minderjaerigh 
 V.M.: Guilliame CORTHALS ghetrauwt met Pitronelle HOSTE fa. Jan, rechtsweir 
  Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter VERMEIRE shauders sone woonende binnen  
 de stede ende vrijhede van Nevele ten desen present . . . . . . 25ste febr. 1726 
 
SVG  Joosijntjen VAN VYNCKT fa. Guilliaeme, overl. Landeghem op den 24ste febr. 1726 
 Hr.: Lieven CLAEYS fs. Caerel  
407 K.: Pieter = 10 jr, Joannes = 4 jr ende Caerel CLAEYS = één maent 
 53 V.M.: Christoffel VAN VYNCKT als naesten bestaenden 
 Borghe Pieter DE CUYPER tot Meerendre . . .  . . .  2de april 1726 
 
SVG  Pieternelle VAELLENS fa. Joos, overl. Lootenhulle op en 17de april 1725 
 Hr.: Joannes VAN DAELLE fs. Maurus   
407 K.: Lieven VAN DAELLE = 14 maenden hoir unick 
54v V.M.: Pieter VAN DE MOORTEL 
 Ghebruycken in cheynspacht van Mhr. AELSTEYN pbr. een hoveken met een stucxken 
 landt tsamen groot 380 roen voor eenen termijn van 29 jaeren die inganck ghenomen heeft 
 int jaer 1704 euvert noch 9 jaeren met het loopende jaer ende daerop getemmert staet een 
 huyseken met een schuerken ende voorder catheylen van boomkens . . .  9de april 1726  
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SVG  Livijne MAENHAUT, overl. Landeghem in den westhoeck op den 18de jan. 1726 
 fa. Pieters ghewonnen bij Marie VAN HECKE thaeren 1ste huwelijck 
  Hr.: Carel VAN DER VENNET fs. Zacharias bij Marie DE BEUNIS thaeren 2de huwelijck 
407 K.: Isabelle VAN DER VENNET = 14 maenden, hoir unick 
315v V.M.: Joannes MAENHAUT fs. Philip cosijn  
 Er is een huwelijckscontract ghemaeckt  
 Compareerde voor Joannes BLOMME notaris tot Ghendt ter presentie van de naerschreven 
 ghetuyghen in persoone Chaerles VAN DER VENNET fs. Sacharias oudt 23 jaeren 
 gheassisteert met Marie BEUNIS sijne moeder ende vooghde midtsgaders van Pieter  
 VAN DER VENNET fs Jan sijnen swaegher alle woonende in Landeghem ter eender ende 
 Livijne MAENHAUT fa. Pieter oudt ontrent 23 jaeren gheassisteert van Frans VAN  
 RENTERGHEM haeren styfvader beede woonende in Ste Martens Leerne ende van Joannes 
 MAENHAUT woonende in Meerendre haeren vooght  . . . . . .desen 5de july 1720 
 Leen bij de overledene achterghelaeten commende van haeren vader ende moeder 
 Dhelft van dhelft ende een 3de inde wederhelft van een leen in Dronghen groot int gheheele  
 acht ghemeten bestaende in een hofstede met een huyseken fruytboomen en een stuck lants 
 Gronden van erfven commende van haeren vader ende moeder 
 Een stuck landts in Ste Martens Laethem groot 435 roeden suyt Olivier DE BAETS 
 Noch in Ste Martens Laethem dhelft van een partije meersch groot 400 roeden . . . . . . 
 Het 3de deel van een partije landt in Meerendre groot int gheheele 271 roeden . . . . . . 
 Item ghelijcke gherechticheydt in een partije van lande gheleghen in Meerendre ghenaemt  
 den schaeckel groot int gheheele 700 roeden . . . . . . . . .  
 Een ghelijck deel van een partije gheleghen in Vosselaere groot int gheheele 400 roeden . . . 
 In deselve prochie ghelijcke gherechticheydt in eene partije ghenaemt den dambulck groot  
 364 roeden oost Joannes DE MOOR suyt de moerstraete . . .  . . .  . . . 
 Een ghelijck 3de in een partije landt gheleghen in Dronghen groot int gheheele 600 roeden . . . 
 een ghelijck 3de in een partije landt gheleghen in Ste Martens Leerne ghenaemt het langhe 
 stuck groot 1400 roeden  . . .  . . .    25ste febr. 1726 
  
SVG  Gillis CLAYS fs. Anthone, overl. Vosselaere op den 6de nov. 1725 
 He.: Pieternelle DE DAPPERE fa. Joos  
407 K.: Marie Catherine = 5 jr, Joseph = 3 jr ende Joannes CLAYS = 1 jr  
 56 V.P.: Jan CLAYS fs. Anthone 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Dhelft van een 8ste deel in een behuysde hofstede in Vosselaere groot int gheheele 234 roen 
 ende een ghelijck 8ste deel in een partije lant in Vosselaere groot 600 roen ende ten lesten  
 een 8ste paert in een vervallen hofstede ende partije lant in Vosselaere groot int gheheele  
 900 roen suyt d'abdije van Drongen, ghemeene ligghende onvercavelt ende onverdeelt met 
 de broeders ende suster van den overledenen  . . .  . . . 7de meye 1726 
 
SVG  Phelippe AUTEQUEET fs. Adriaen, overl. Ste Martens Leerne in juny 1725 
 He.: Marie DE WEIRT fa. Joos  
407 K.: Pieter, Joannes, Michiel ende Marie Therese AUTEQUEET alle vier noch minderjaerigh 
58v V.P.: Pieter AUTEQUEET fs. Adriaen, oom   
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven 
 Hebben in cheynse ghenomen van Adriaenneken SAEGHEMAN een partije landt groot  
 225 roeden binnen de prochie van Ste Martens Leerne oost de kercke van Ste Martens  
 Leerne suyt den Gendtschen herwegh west den meulewegh noort mijnheer MORÉE 
 midtsgaders nogh een partijken landt gheleghen als vooren groot een alf ghemet oost den 
 Nevelschen wegh suyt den advocaet PEIN west mijnheer MORÉE ende noort Mhr VAN 
 HEMELVERDEGHEM waerop zij hebben ghebauwt twee huysen wanof het 1ste naest de  
 kercke wort ghebruyckt bij Joannes ACHTERGAELE ende Joosijntjen VAN LOO ten  
 advenante van 4 p. 3 sch. 4 gr. tsjaers ende het ander huys met noch een partijken landt  
 groot een alf ghemet bij Joannes ADAMS oock gheleghen in Ste Martens Leerne  
 . . .  . . .       4de juny 1726 
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SVG  Joannes GOORMAN, overl. Landeghem 25ste febr. 1725 
 He.: Marie DE PAEPE fa. Jans  
407 K.: Marie (is commen toverlijden) ende Pieternelle GOORMAN beyde audt 8 maenden 
 61 V.P.: Jan VRIENT als naesten bestaenden 
 Stelde hem seker ende borghe Jan DE PAPE fs. Jan tot Landeghem 18de juny 1726 
 
SVG  Joanne VAN HOORICK fa. Jans, overl. Hansbeke wijck van hamme den 2de  meye 1726 
 Hr.: Joannes LIEVENS fs. Francois  
407 K.: Joannes 6 jr, Martinus = 4 jr ende Anne Marie LIEVENS = 15 maenden 
 65 V.M.: Jan MARTENS thuwelijck met Pieternelle VAN HOORICK woonende tot Lootenhulle   
 Gheduerende het huwelijck is gheconquesteert een behuyst hofstedeken gheleghen in  
 Hansbeke suyt jeghens hammestraete bij den hauder bewont  . . . 10de 7bre 1726 
 
SVG  Joosijntjen WILLEMS fa. Lievens, overl. Hansbeke op den 8ste nov. 1722 
 Hr.: Jooris DE BRABANTER fs. Jans 
407 K.: Lievijne = 14 jr, Pieternelle = 13 jr, Marie = 12 jr Joanne = 11 jr, Brisite = 10 jr ende 
 67       Willemijntjen DE BRABANTER = 8 jr 
 V.M.: Marten MARTENS fs. Jans causa uxoris  
 Gronden van erfven commende van s'overledene sijde 
 Dhelft van een partije danof dander helft competeert aen mijnheer SANDELIJN gheleghen 
 in Hansbeke oost Lieven DE MEUNCK suyt Geert WILLEMS west Mijnheer SANDELIJN 
 noort Joannes ROTSAERT groot over dhelft 150 roeden ende noch dhelft van een partije 
 landts in Hansbeke danof dander competeert als vooren 
 Gronden van erfven tsamen binnen huwelijck gheconquesteert 
 Dhelft van een behuysde hofstede danof dander helft competeert desen hauder gheleghen in 
 Hansbeke groot int gheheele 300 roeden  . . .   . . . 17de sept. 1726 
 
SVG  Thomaes TUYTSCHAVER fs. Pieter, overl. Deurle 28ste febr. 1725 
 Wdwnr in (1ste x) bij.: Elisabeth VAN OVERWAELE fa. Roelant   
407 K.(1ste x): Roelant, Marie in huwelijck met Joris CROUELLE, Pieter oock bij huwelijck sijn 
 63         selfs Catharina in huwelijck met Jacobus DE CLERCQ, Monica in huwelijck met  
en ook  Marten DE WITTE, Livina in huwelijck met Petrus DE CLERCK, Joannes bij 
 69v  huwelijck sijn selfs man ende Cornelia TUYTSCHAVER in huwelijck met Joannes 
  LAUWAERT 
  He.: Josijne VINDEVOGEL fa. Jans 
 V.P.: Joris CROUELLE voornoemt  
 Men vint goet aen Pieter TUYTSCHAVER over den coop ende leverijnghe van eenen  
 waeghen de somme van 6 p. grooten. Item aen Joannes TUYTSCHAVER soo veele hij in 
 de venditie heeft ghecocht ter somme van 1 p. 10 sch. gr. . . . 8ste 8bre 1726  
 
SVG  Lieven VAN DE MOORTELE fs. Lieven, overl. Vynckt op den 1ste 8bre 1726 
 He.: Janneken DE CLERCQ fa. Jacques  
 K.: Emanuel = 24 jr, Elisabeth = 21 jr, Catharina = 19 jr en Lieven = 18 jr,  
 V.P.: Joannes CLAEYSENS fs. Jacques als naesten bestaenden 
 V.M.: Frans DE CLERCQ fs. Jacques als broeder  
 Hebben  tsamen ghestelt een woonhuys coystal met een hoven ende gheplant diveirsche 
 fruyt ende andere boomen alles staende op cheyns waervan den gront compiteert aen Pieter 
 VAN DE PUTTE  . . .   . . .   17de oct. 1726 
 
SVG  Marie HUYGHE fa. Jans, overl. Landeghem op den 15de 8bre 1726 
 Hr.: Guille VAN DE WALLE fs. Jans bij Adriaene MORTIER 
407  K.: Joanne VAN DE WALLE = 3 jr hoir unicq 
 73 V.M.: Jan HUYGHE vader van de overledene  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Frans VAN DE WALLE sijnen broeder woonende 
 op Nevele ten desen present  . . .  . . .  5de 9bre 1726 
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SVG  Magdalena DE WULF fa. Joos, overl. Ste Martens Leerne op den 7de 9bre 1726 
 Hr.: Jacobus BOGAERT fs. Joos  
407 K.: Joannes BOGAERT = 1 jr en  8 maenden eenigh kindt 
 78 V.M.: Jacobus DE WULF fs. Joos, oom  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Guilliame BOGAERT tot Vosselaere shauders  
 broeder    . . .   . . .  26ste 9bre 1726 
 
 SVG  Joosijntjen VERCRUYSSEN, overl. Meyghem op den 26ste febr. 1726 
 wdwe van Jan VERMEEREN 
407 K.: Jacquemijntjen = 20 jr, Adriaen = 18 jr, Abraham = 16 jr ende Frans = 14 jr 
 81 V.P.: Joannes DE BUCK   
 Stelde hem seker ende borghe Pieter VAN DE WALLE tot Vynckt  
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene grodnen van erfven bevonden . . . 17de Xbre 1726 
 
SVG  Lievijne DE WEERT fa. Pieters, overl. Nevele op den 29ste 8bre 1726 
 Hr.: Jan MEGANCK fs. Gillis  
407 K.:  Lieven = 16 jr, Pieter = 13 jr ende Joosijntjen MEGANCK = 7 jr 
 50 V.M.: Joos BEYAERT fs. Jacques 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den houder 
 Het 7de paert ende deel in een partije lant in Nevele genaemt het peirboom stuck abouterende 
 oost de straete suyt Laureyns ONDERBEKE west ende noort Jan DE MEYERE ligghende 
 gemeene ende onvercavelt met Lieven MEGANCK groot int geheele 350 roeden ende een 
 gelijck 7de paert in een partije genaemt het polderken abouterende oost Jacques BAFORT  
 suyt de straete west ende noort Joos HANSSENS groot int geheele 150 roen ende noch een 
 7de deel in een partijkenbosch groot int geheele 40 roeden ende ten lesten een partije bosch 
 in Meerendre groot int geheele 200 roeden abouterende oost de beke 
 Gronden van erfven geconquesteert gedurende het huwelijck 
 268 roen gelegen in de voorenstaende vier partijen comende bij uytgrootinge van Geeraert, 
 Jacobus ende Lievijne MEGANCK shouders broeders ende suster ende een behuysde 
 hofstede in Nevele groot in erfven 100 roeden  . . .  . . . 
 Een partije lant genaemt het vijvercalen gelegen in Lootenhulle oost de beke suyt west Joe  
 DE WAELE ende noort Mr. Jan Francois VAN LANDEGHEM groot in erfven 500 roeden  
 Den hauder heeft staende sijn huwelijck vercocht eenighe gronden van erfven van sijne sijde 
 gelegen binnen de prochie van Hansbeke  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Lieven MEGANCK fs. Gillis shauders broeder woonende op 
 de prochie van Nevele ten desen present  . . .  . . .  18de febr. 1727 
 
SVG  Marie VERSTRAETEN, overl. Ste Martens Leerne op den 26ste 7bre 1726 
  fa. Olivier verweckt bij Martijntjen CNAPPAERT 
 Wdwe in (1ste x) van Louis VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Jan bij Cathelijne MIJLEMAN 
 K.(1ste x): Anne Marie = 20 jr ende Petronelle VAN DEN BRAEMBUSSCHE = 16 jr  
         ende Jacobus VERMEIRE in huwelijck met Joanna VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
 V.M.: Pieter VERSTRAETEN fs. Olivier, oom 
 Hr.(2de x): Jacobus VERBAUWEN fs. Daniel 
 K.(2de x): Francois = 14 jr ende Joannes VERBAUWEN = 12 jr 
 Hofstede ende erfve staende haer huwelijck met desen hauder gheconquesteert 
   De vier deelen van vijfve dies het resterende vijfde deel is aencommende de kinderen van  
 1ste bedde van een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot int gheheele 300 roeden  
 oost daeranne ghelant Pieter COPPENS zuyt den procureur Jacques Beernaert DE DOBBELE 
 ghehauden van de heerlijckgeydt van Strobbinghe . . . de voornoemde vier deelen van  
 vijfven den overledene ende desen hauder toeghecommen bij cessie ende overlaetinghe van  
 Marten VOLCKAERT in huwelijck met Lievijne VAN DEN BRAEMBUSSCHE, Jan VAN 
 QUATHEM in huwelijck met Joosijntien VAN DEN BRAEMBUSSCHE ende Lieven  
 MOERMAN ghetrauwt met Marie VAN DEN BRAEMBUSSCHE ende Pieter VAN DEN 
 BRAEMBUSSCHE alle kinderen van Jan ende Cathelijne MIJLEMAN 
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SVG  Pieter VAN COMPOSTELLE fs. Jans, overl. Nevele op den 2de febr. 1726, smid 
 He.: Pieternelle VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Pieters 
407 K.: Pieter VAN COMPOSTELLE bij competente aude sijn selfs, Guille = 22 jr ende Philip  
82v VAN COMPOSTELLE = 20 jr  
 V.P.: Sr. Bonaventura VAN DE VELDE, oom 
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Een deel in een partije landt in Vosselaere groot tot int gheheele 230 roen ende een ghelijck 
 deel in een partije landt gheleghen als vooren oost Mijnheer DE LA FAILLE suyt Mijnheer 
 BERCKMOES noort Pieter VAN COMPOSTELLE tot Ghendt west Marie VERHEGGE  
 groot int gheheele ontrent 450 roeden . . .  . . .  7de febr. 1727 
  
SVG  Guilain DE NEEF fs. Guille, overl. Nevele op den 12de dec. 1726 
 Corporael van de Ouderburgsche soldaeten ligghende binnen Nevele  
 He.: Marianne SEMMORTHIER  fa. Geerts SEYMORTIER 
407 K.: Marie Catherina DE NEEF = 8 jr eenigh kindt 
 85 Camerdeelvooght : Jacques DE CLERCQ fs. Pieter 
 Er is contract voor houwelijck gemaeckt . Alsoo houwelijck staet te gebeuren tusschen 
 Guillain DE NEEF fs. Guille corporael van de ouderbursche soldaeten liggende binnen 
 Nevele gheassisteert met Anthone TIJTGAT ter eender ende Marianne SEMMORTHIER 
 fa. Geerts ter andere gheassisteert met haeren vader   . . .  . . . 14de febr. 1718 
 Gronden van erfven geconquesteert gedurende t'houwelijck   
  Een behuysde hofstede in Nevele suyt de straete loopende van Nevele naer Vosselaere groot  
 in erfven volgens den coopbrief 77 roeden . . .  . . . 10de maerte 1727 
 
SVG  Marie DE CLERCQ fa. Pieters, overl. Vynckt op den 9de maerte 1727 
 Hr.: Lieven DE DECKERE fs. Gillis  
407 K.: Gillis, Joannes, Joseph ende Joanne DE DECKERE 
 87 V.M.: Geert MARTENS fs. Joos als oom  
 Stelde hem seker ende borghe Jan LIEVENS fs. Gillis tot Vynckt  1ste april 1727 
 
SVG  Pieter DE WITTE fs. Jans overl. Landeghem op den 26ste july 1723 
  He.: Marie DE ROOSE fa. Pieters alsnu ghetraut met Jacobus CASAERT 
407 K.: Pieter DE WITTE aut ontrent vier maenden  
  1 V.P.: Joos VAN HECKE fs. Arnaut, oom causa uxoris woonende tot Meerendre  
 Een slecht huys subject van veel reparatie staende op 60 roeden cheynsgront van Laureyns 
 AERENS fs. Jans met noch eenighe fruytboomen . . . . . . 4de july 1724 
  Supplierende verthoont reverentelijck Jacobus CASAERCK fs. Jans, in huwelijck met  
 Marie DE ROOSE fa. Pieters, te vooren wdwe van Pieter DE WITTE fs. Jans, moeder ende 
 vooghde over Pieter DE WITTE eenich kindt thaeren 1ste huwelijck ghewonnen bij den selven 
 haeren overleden man dat aen haer beneffens haere weese heeft ghecompeteert de catheylen 
 van een huyseken ende eenighe fruytboomkens ghestaen op 60 roeden  cheynsgrondt  
 competerende Laureyns ARENTS daer vooren jaerlicx moeste betaelt worden 16 sch. gr.  
 tsjaers ende ghemerckt het selve huyseken geheel was vervallen ende den suppliant hem niet 
 instaet en vont om het te connen herstellen heeft hij met consent van Joos VAN HECKE  
 fs. Arnaut oom paterneel causa uxoris, de gemelde catheylen vercocht aende wdwe van  
 Pieter  ARENTS voor de somme van 12 p. gr.   . . .  22ste april 1727 
 Jan CASAERCK fs. Jans woonende in den braeckelhouck op de prochie van Laethem 
 Joos VAN HECKE fs. Arnault  
 
SVG  Jan DHAENENS fs. Pieter, overl. Landeghem op den 4de april 1727 
 He.: Jenne Marie CLAYS fa. Jooris 
407 K.: Pieter = 7 jr, Frans =5 jr ende Norbertine DHAENENS = 2 jr 
 90 V.P.: Pieter DHAENENS grootvader   
 Stelde hem seker ende borghe Jooris CLAYS shauderigghens vader 29ste april 1727 
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SVG  Joannes DE RAET fs. Joos, overl. Vynckt den 2de april 1727 
  Wdwnr in (1ste x) van Marie Anne DE MEYERE fa. Laureyns  
407 K.(1ste x): Laureyns, Frans, Joseph ende Joanne Marie DE RAET  
91v He.(2de x): Helena DE BRUYNE fa. Pieters  
  K.(2de x): Joannes = 18 maenden ende Francoise DE RAEDT daervan de hauderigge  
     begort is ghebleven en geboren den 24ste 9bre 1727  
 V.P.: Joos DE RAET als oom  
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen overledenen 
 Een partije landt in Vynckt oost Joos DE RAET suyt de straete west ende noort Gillis 
 DE RAET groot 116 roeden waerop staet een woonhuys schuere waghenhuys oven  
 dooren haeghe ende boomen ende noch een partije landts groot 236 roeden . . . . . . 
 Gheconquesteerde goederen staende het 1ste huwelijck 
 Een partije landt wesende leen in Lootenhulle oost Joannes VAN DOORNE suyt Mhr  
 VAN VORMSEELE west het dreefken groot 262 roeden . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Louis DEVENIJN tot Vynckt . . . 29ste april 1727 
 
SVG  Joosijntjen VAN QUATHEM fa. Loys, overl. Ste Maria Leerne 23ste . .  1727 
 Hr.: Frans DE SCHRIJVER fs. Joos  
 K.: Joannes VAN DER BEKEN in huwelijck met Joosijntjen VAN QUATHEM fa. Jan, 
        Pieter VAN LAERE in huwelijck met Catharine VAN QUATHEM ende Jan  . . . 
       in huwelijck met . . . VAN QUATHEM midtsgaders Pieter VAN DAMME als vader 
       ende vooght over Pieter VAN DAMME ghewonnen met Marie TUYTSCHAEVERE 
       fa. Goddefroidt audt ontrent de 12 jaeren.  
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert.  
 Een behuysde hofstede met het ovenbeur in Ste Maria Leerne noort den Gendtschen 
 herwegh oost Guilliaume VAN SPEYBROUCK suyt ende west Joe VAN LESSENBOSCH 
 comende bij coope ten decrete inden raede van Vlaenderen vande wdwe Lieven VAN DE 
 WALLE in daete . . .1694  . . .     (geen datum) 
  
SVG  Marianne DESSEYN fa. Frans, overl. Vynckt op den 20ste meye 1727 
 Hr.: Joos LOOTTENS fs. Laureyns 
407 K.: Frans = 12 jr, Joanne = 10 jr, Joseph = 6 jr ende Joannes LOOTTENS = 3 jr 
 95 V.M.: Frans DESSEYN oom 
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen hauder 
 Een partije landt in Vynckt genaempt den ginstbulck groot 456 roen ende noch 2 partijen 
 landts ghenaempt de becken tsamen froot 2 bunder 4 roeden . . . Hebben staende hemlieden 
 huwelijck ghestelt een woonhuys ende schuer op dese gronden . . . 10de juny 1727  
  
SVG  Jan MORTIER fs. Jans, overl. Nevele op den 14de febr. 1727 
 He.: Josijntien VAN LACKE fa. Carel  
407 K.: Joannes ende Pieter MORTIER  
 96 V.P.: Jan MORTIER fs. Laureyns grootvader  
 Gronden van erfven commende van de sijde vande sijde vanden overledenen 
 Het 8ste deel deurgaende in een huys ende erfve in Nevele in de Ste Jans straete west aen het 
 brughsken groot ontrent de 15 roen int gheheele aen d'een sijde ghehuyst de wdwe Frans  
 JOORIS ende aen dander sijde de beke ofte calene competerende de ander seven deelen van 
 achte aen den voorschreven deelvooght ende sijne kinderen ende een ghelijck part ende deel 
 in het 3de van een onbehuysde hofstede in de blasius driesstraete groot int gheheele 90 roen 
 abouterende aen d'een sijde Pieter BRAET causa uxoris ende aen d'ander sijde Anthone  
 TIJDTGADT competerende de ander deelen als vooren . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende de sijde van de hauderigge gheleghen in Meirentre 
 Het 3de van een partije bosch genaempt den blommerswijn groot int gheheele 300 roeden 
 Een 3de in een partije landt in Landeghem groot int gheheele 400 roeden 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Laureyns RUTSAERT fs. Jacques tot Vosselaere 
 ten desen present       16de juny 1727 
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SVG  Gillis HEYERICK fs. Joos overl. Severen op den 6de juny 1727 
 Wdwnr in (1ste x) van Marie REYNODTS  
407 K.(1ste x): Josijne ghetrauwt met Joannes CNUDDE, Pieternelle in huwelijck met Frans 
 98  WITTEVRONGHEL, Joanne = 24 jr, Andries = 22 jr en Frans HEYERICK = 19 jr 
 He.(2de x): Marie SPEYBROECK fa. Danneel  
 K.(2de x): Pieter ende Josijne beede ontrent 7 jr ende Joannes HEYERICK = 2 jr 
  Ter presentie van Joannes CNUDDE ende Camerdeelvoocht: Jan LIEVENS 
 Een woonhuys staende op cheyns waervan den grondt compiteert aen den heere Baron van 
 desen lande waervan dhelft compiteert aen de vijf 1ste kinderen ende een 4de ter causen van 
 hunnen vader . . . . . .      8ste july 1727 
 
SVG  Lieven VERPLAETSE fs. Jans, overl. Hansbeke den 12de april 1727 
 He.: Passchijntien VAN OOTEGHEM fa. Geert  
407 K.: Jan = 22 jr ende Pieternelle VERPLAETSE = 13 jr 
100  V.P.: Joseph VERPLAETSE tot Lootenhulle 
 Hebben ghetemmert een huyseken met stallijnghen daer hij vuyt ghestorven is staende op  
 cheyns gront compiterende de wdwe Jan BRAET   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jan VAN OOTEGHEM fs. Bauduyn woonende tot 
 Hansbeke ten desen present  . . .     . . .   8ste july 1727 
 
SVG  Janneken DE RAET, overl. Vinckt den 27ste april 1727 
  Wdwe in (1ste x) van  . . . VAN PARIJS 
 Wdwe in (2de x) van  . . . LIEVENS 
407 Kinderen die doverledene verweckt heeft thaeren 1ste ende 2de huwelijck 
102        Catelijne in huwelijck met Joos DERDIJN, Anne VAN PARIJS  in huwelijck met  
       Joannes BIEBUYCK ende Tanneken LIEVENS in huwelijck met Marijn HAERICK,  
       Lievijne LIEVENS jonghe dochter haer selfs bij getijde aude,   
 Hr.(3de x): Louis DEVENIJN 
 Gronden van erfven ghecomen van soverledene sijde 
 Een partije lant behuyst genaempt den ravenbulck met een dreefken gelegen tot Vinckt groot  
 tot 106 roeden oost suyt Marten VAN HECKE ende noch een partije lant genaempt de  
 slabbijnghe oost Marten VAN HECKE groot in erfven 1404 roeden 
 Item noch dhelft van 500 roeden ghelegen in de prochie van Maria Leerne wannof de  
 wederhelft competeert Pieter GERNAY  
 Een partije lant ghenaempt den schaep driesch gheleghen in Vinckt oost Marten VAN  
 HECKE suyt Joe joanne VAN ALSTIJN met de vijfvere groot tot 5 58 roeden ende noch  
 dhelft van een partije lant groot over dit deel 280 roeden  . . .  . . .  
 De commeren exederen de baete  . . .  . . .  15de july 1727  
 
SVG  Jacques DE PROST fs. Jans, overl. Landeghem op den 9de meye 1727 
 He.: Isabelle VAN DER VENNET fa. Zacharias 
407 K.: Joannes = 11 jr, Geeraert = 8 jr, Caerel = 4 jr ende Pieter DE PROST = 22 maenden 
104 V.P.: Pieter VERHEGGHE als naesten bestaenden 
 Gronden van eirfven comende van de sijde van den overledenen sijnen vader 
  Een behuysde hofstede in Landeghem, daer den overledenen vuyt gestorven is suyt den 
 heirwegh van Landeghem naer Nevele west dhoirs van Norbert SERWEYTENS ende noort 
 desen goede den overledenen toecomende bij versterfte van sijnen vader die hetselve 
 vercreghen hadde bij coope met de volgende partije van Guilliaeme HAERENS ende groot 
 in eirfven 167 roeden ende een partije meirsch gelegen als vooren groot 247 roeden suyt de 
 voornoemde hofstede west den aermen van Landeghem noort de caelene ende oost Mr. 
 Jooris CLAEYS ende een behuysde hofstede gelegen aen den heistendriesch heerlijckhede 
 van Vynderhaute noort ende oost het broeckstraetjen suyt dhoirs van den procureur  
 DOUBELLE ende west de voorseyden driesch groot in eirfven 250 roeden in pachte  
 gebruyckt bij Pieter COCQUYT . . .    9de 7bre 1727 
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SVG  Joanne DE GROOTE fa. Joos, overl. Landeghem op den 16de maerte 1727 
 Hr.: Pieter DE SMET fs. Marten 
407 K.: Pieternelle = 10 jr, Joanne = 5 jr ende Laureyns DE SMET = 2 ½ jr  
107v V.M.: Joos DE GROOTE vader van de overledene 
 Gronden van eirfven commende van de sijde vande overledene belast met bijleve van 
 s'overledens vader ende daernaer aen desen hauder als naer costuyme 
 Het 8ste paert van een behuysde hofstede in Landeghem in den heirenthoeck suyt de straete 
 leedende van Landeghem naer Hansbeke ende noort desen goede met een ghelijck 8ste part 
 groot int geheele 314 roeden ende een 8ste deel in een partije landt daer bij gelegen genaemt  
 het bolleweirck west den aermen van Hansbeke suyt Jacobus SCHAMP oost Pieter  
 COPPENS noort desen goede groot int geheele 486 roeden ende een gelijck 8ste part in een 
 partije landt genaemt den maegeren bulck oost de voorseijde hofstede ende zuyt de straete 
 groot int gheheele 358 roeden   . . .  . . .  16de 7bre 1727 
 
SVG  Laureyns CEUTERECHT fs. Jans, overl. Vosselaere op den 7de maerte 1727 
 He.: Anna CLAEYS fa. Anthone alsnu in huwelijck met Lieven DE WEERDT 
407 K.: Marie = 18 jr, Joosijntien = 4 jr ende Laureyntien CEUTERECHT in huwelijck met  
110       Lieven DE PAPE  
 V.P.: Jan CEUTERECHT fs. Jans (CEUTRECHT) 
 Gronden van erfven comende van de sijde van dese hauderigge  
 Een 12de paert ende deel in een behuysde hofstede gelegen in de prochie van Vosselaere 
 abouterende noort oost Joos FIERS suyt west de straete groot in erfven 234 roen met een 
 gelijck 12de paert in een partije lant groot in erfven 600 roeden ende een 8ste paert in een 
 vervallen hofstede met een partije lant abouterende noort het straetien suyt de abdije van 
 Drongen ende west Pauwels D'HAMERE groot 900 roen . . . Sijnde dese gronden noch 
  onverdeelt met shauderigghens vader ende broeders 
 Gronden van erfven geconquesteert gedurende het houwelijck 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere abouterende oost den aermen van Vosselaere ende  
 noort de straete met een partije lant genaemt den plas west de damstraete noort dhoirs van 
 den advocaet PARMENTIER ende oost Mhr. LA FAILLE groot in erfven 502 roen ende 
 een partije lant in de selve prochie oost Lieven DE DAPPERE groot 402 roeden ende ten 
 lesten dhilft van een partije lant wannof dander hilft competeert  aen de weesen Anthone  
 DE VREESE groot voor dit deel 400 roeden      16de 7bre 1727  
 
SVG  Geert VAN THIENEN fs. Jans, overl. Nevele op den 10de juny 1726 
 He.: Elisabeth COQUYT fa. Bauduyn 
407 K.: Jan = 14 jr, Gillis = 13 jr, Joosijntjen = 11 jr, Pieternelle = 9 jr, Marie = 7 jr,  
113       Livijne = 3 jr ende Lieven VAN THIENEN = 18 maenden  
 V.P.: Pieter UYTTERHOVE fs. Joos 
  Stelde hem seker ende broghe Lieven LANTSGRAVE tot Vosselaere  16de 7bre 1727 
 
SVG  Francoise DHAENENS fa. Joos, overl. Ste Jans Leerne op den 14de meye 1727 
 Hr.: Anthone CLAYS fs. Anthone  
407 K.: Judocus = 4 jr ende Joanne Louise CLAYS = 3 jr 
114v V.M.: Marten VERMEERE fs. Joos   
 Gronden van erfven commende van den sijde van de overledene 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Ste Jans Leerne abouterende oost dhoors DHAENENS 
 met de wederhilft suyt de straete west Marten VERMEERE noort de muelewegh groot in 
 erfven 60 roeden, het wederdeel van de hofstede wort in cheynspacht ghebruyckt bij den  
 hauder ende de drooghe ende groene catheylen daerop staende competeren aen den hauder 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder 
 Het 4de part ende deel van een partijken lant in Vosselaere ligghende onverdeelt met Pieter 
 DE RUYCK en consorten groot int gheheele 200 roen ende het 4de deel van een partijken 
 meersch gheleghen in Deynse onverdeelt als voorgaende groot int gheheele 100 roeden   
 Stelde hem seker ende borghe Lieven DE DAPPER alhier present . . . 30ste 7bre 1727 
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SVG  Gillis DE RAET, overl. Vynckt op den 16de april 1727 
  fs. Joos verweckt bij Livijne BAUDONCK 
 Camerdeelvoocht: Pieter VAN HULLE fs. Marten over de weesen achterghelaeten bij  
407 Joannes DE RAET van s'weth weghe daertoe ghecommiteert ende Lieven KERSBULCK 
130v versaempt met Marie DE RAET fa. Joos tsijnen 2de huwelijcke bij Cathelijne VAN DE  
 VELDE commende hier maer van alven bedde.  
 Joos DE RAEDT als broeder rendant van desen staet, Pieter GERNAY in huwelijck met  
 Alexandrine DE RAEDT soverledens suster van vollen bedde ende Louis DEVENIJN in  
 huwelijck met Janneken DE RAEDT oock suster van vollen bedde ende Laureyns, Francois, 
 Joseph ende Joanne Marie DE RAEDT fii Jans tsijnen 1ste huwelijck bij Marie Anne  
 DE MEYERE ende Joannes ende Francoise DE RAEDT tsijnen 2de huwelijck met Helena  
 DE BRUYNE, welcken Joannes oock broeder was van vollen bedde. Helena DE BRUYNE 
 alsnu in huwelijck met  Joannes MARTENS  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven 
 Een bogaert gheleghen in Vynckt oost dhoors Joannes DE RAET suyt de straete west Adriaen 
 DHAENENS noort Joos DE RAET groot 308 roeden  met dhelft van een schuere hetwelck hij 
  heeft ghegheven aen Francoys DE RAET fs. Joannes sijnen peter ende noch een partije landt 
 west Joos DE RAET suyt dhoors Joannes DE RAET ende noort de priesterage groot 148 roen 
 ende een behuysde hofstede met een stuck landts groot 970 roeden 
 Een partije landt binnen deselve prochie oost dhoors LAMPEREEL suyt Pieter VAN HULLE 
 pachter west dhoors Charles VERSTICHELE groot 300 roen . . . 
 Den overledenen heeft een testament ghemaeckt den 15de april 1727 7de 8bre 1727 
 
SVG  Jan DE CLERCQ fs. Engels, overl. Bachte op den wijck reckelijnghe den 10de 7bre 1727 
 He.: Joanne VERMERRE fa. Jaecques 
407 K.: Joannes DE CLERCQ = 2 jr eenich kindt 
116 V.P.: Joannes PAPPENS fs. Jans  
 Hebben in cheynspachte ghenomen van Joe Jacqueline Sabine CODDE wdwe van wijlent  
 den advocaet Mr. Mattheus DUBOIS 1100 roeden landt ende mersch in Bachte en daerop 
 getemmert een huyseken met een cleen schuerken . . . . . .  
 Stelde hem seker ende borghe Steven VAN DER HAEGHE tot Vosselaere   7de 8bre 1727 
 
SVG  Joos DE BUCK fs. Jooris, overl. Poessele op den 7de meye 1727 
 He.: Marie DE WULF  
407 K.: Lieven DE BUCK bij huwelijcke staet sijn selfs ende Frans DE BUCK = 19 jr 
118 V.P.: Herman SUTTERMAN  
 Gronden van erfven commende van soverledens seyde  
 Een behuysde hofstede gelegen in Poessele te kerrebroeck oost Herman SUTTERMAN,  
 west Jan BOSSCHAERT noort de straete groot ontrent 300 roen ende een partije landts  
 ghenaemt den locht gelegen in Nevele suyt Mr. Jan Baptiste DE LAFAILLE heere van 
 Huysse wes de straete noort dhoors van Lieven HUYGHE met noch een partije landts 
 ghenaemt den braembulck geleghen als de voorgaende oost Jan BOSSCHAERT suyt  
 Herman SUTTERMAN west den heere van Huysse groot 850 roen ende noch een 
 partijken landt ghenaempt het leentjen geleghen in Nevele oost de kercke van Meyghem 
 noot Bertholomeus MORTIER groot ontrent 160 roeden . . . 
 Compt voor baete de somme van 37 p. 2 sch. gr. over den prijs van 212 hammen gepresen 
 door Cornelis DEN TROOSTERE ende Frans MARTENS hamslaeghers van hunnen style 
  . . .   . . .   . . .  5de 9bre 1727 
 
SVG  Joosijngen VAN DE PUTTE, overl. Deurle den 16de augst 1727 
  Hr.: Andries LAUWAERT 
406 K.: Joannes bij huwelijck sijn selfs, Pieter = 27 jr, Petronelle = 25 jr, Joanna = 19 jr ende 
473       Maurus LAUWAERT = 15 jr  
 V.M.: Lieven VAN DE PUTTE als naesten bestaenden    11de 9bre 1727 



 271 

 Vervolg bundel nr 452 Staten van goed  (1727)  
SVG  Tanneken VERHELST fa. Guille, overl. Meyghem op dn 10de aug. 1726 
 Wdwe in (1ste x) van: Philip DE GRUYTERE fs. Joos  
407 K.(1ste x): Joos wdwnr met kinderen, Christine ghetrauwt met Pieter VAN DE WALLE,  
 74v     Joosijne ghetrauwt met Joannes DE BUCK, Livijne  DE GRUYTERE ghetrauwt  
     met Adriaen CORNELIS, Frans DE GRUYTERE bij ghetijde aude sijn selfs,  
     Brisite DE GRUYTERE = 21 jr ende Pieter DE GRUYTERE = 17 jr 
 V.M.: Christoffel VERHELST   
 Hr.: Joannes VAN DEN BULCKE  
 K.(2de x): Geen descendenten achterghelaeten  . . .  . . . 12de 9bre 1726 
 
SVG  Joos TANT fs. Adriaen, overl. Severen op den 12de aug. 1727 
 He.: Janneken SUTTERMAN fa. Gillis : in (1ste x) geweest met Frans CORNELIS 
407 K.: sonder descendenten 
120v V.P.: Joos TANT oom  
 Broeders en susters van den overledenen: Marie haer selfs, Joanna TANT ghetraut met 
 Pieter DE SCHUYMERE, Trese TANT ghetraut met Pieter VERHEGGHE ende Carel 
  TANT aut ontrent 21 jaeren  
 Gronden van erfven commende van soverledens moederlijcke seyde bijdien aen dese hoors 
 competerende behaudens shauderigghens bijleve naer costume 
 Het 5de van een partije landt danof dander 4 deelen competeren aen de voornoemde hoors 
 gheleghen in Severen ghebruyckt bij Jan DHARTE oost mijn heere van Severen suyt de 
 straete west mijnheer LAMPREEL groot int gheheel 138 roeden   
 Item het 5de van een partij landt danof d'ander 4 deelen competeren als vooren gheleghen 
 binnen de voornoemde prochie van Severen oost mijnheere van Severen suyt Lieven DE 
 VIJLDERE west mijn heer LAMPREEL noort de straete ghebruyckt bij den voornoemden 
 DHARTE groot int gheheele 244 roeden ende het 5de deel van een partije landt suyt ende 
 west dhoendervelden ghebruyckt bij Gillis WIEBO groot int gheheele 644 roeden  
 Noch het 5de van een partije landts gheleghen als vooren suyt ende west de voornoemde 
 hoendervelden ghebruyckt bij den voorseyden WIEBO groot int gheheele 146 roen 
 Gronden van erfven commende van soverledens vaderlijcke seyde bijdien aen de hoors 
 competerende behaudens shauderigghens bijleve ende haer deel in de catheylen 
  18 roen uyt een partije landt gheleghen in Meyghem oost de kercke van Meyghem suyt het 
 Capittel van Doornijcke west den Marquis DE LEDE noort de kerckstraete ghebruyckt bij 
 Jan MADOU. Item ende ten lesten noch 20 roeden uyt eene partije landt in de prochie van 
 Meyghem oost den Cannoninck ALSTEYN suyt mijn heer CODDE west Charles VAN  
 VEERDEGHEM noort de kerckestraete ghebruyckt bij Pieter DE SCHUYMERE  
 Dit sterfhuys staet schuldich aen s'hauderigghens kinderen verweckt in 1ste huwelijck met  
 Frans CORNELIS ter somme van 52 p. 10 sch. 11 gr. 6 dnrs . . . . . . 18de 9bre 1727 
 
SVG  Pietronelle BAELLE fa. Lievens, overl. Landeghem op den 8ste 9bre 1727 
 Hr.: Guilliaeme VAN DE WALLE fs. Jans 
407 K.: Pieternelle VAN DE WALLE = 3 weken, hoir unicq 
125 V.M.: Lieven BAELLE vader van den overledenen 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Frans VAN DE WALLE tot Nevele s'hauders  
 broeder alhier present  . . .      2de Xbre 1727 
 
SVG  Joosijntjen BLANCKE fa. Joannes, overl. Vynckt op den 14de 7bre 1727 
 Hr.: Geert DE VOLDERE  
407 K.: Joanna Catharina ende Marie Francoise DE VOLDERE  
127 V.M.: Jan GRUWAERT oom en voocht over de weesen achterghelaeten bij Joannes  
 BLANCKE s'overledens susters ende broeders  . . . . . .  16de Xbre 1727 
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SVG  Lieven DE SCHRIJVER fs. Joos, overl. Nevele op den 13de aug. 1727 
 He.: Janneken MEGANCK fa. Pieters  
407 K.: Lievijne = 23 jr, Francois = 21 jr ende Jan DE SCHRIJVER bij competente aude sijn selfs 
133 V.P.: Pieter DE SCHRIJVER fs. Jans 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jaecques VEEGAETE . . . 13de jan. 1728 
 
SVG  Lievijne LESSENS fa. Jan, overl. Deurle den 12de april 1727 
 Hr.: Charel VAN OOST  
407 K.: Joannes in huwelijcke sijn selfs, Petronelle in huwelijck met Frans DE SCHUYTER, 
135       Joanne in huwelijck met Pieter DE SCHUYTER, Isabelle jonghe dochter = 26 jr, ende 
       Pieter VAN OOST = 24 jr  
 V.M.: Pieter VAN HESSCHE  
 Gronden van erfven commende van de sijde vande overledene. Dese hoirs competeert het  
 deurgaende 3de van een gemet lant in Laethem gebruyckt bij Pieter SEMAEIS  
 Gronden ghedurende het huwelijcke geconquesteert deelsaem alf ende alf. Aen desen hauder 
  ende hoirs competeert een hofstede met de lande daermede gaende  tsaemen groot 6 bunders  
 en alf gelegen in Deurle . . . Item competeert desen hauder ende  hoirs een hofstedeken  
 gelegen in Ste Martens Leerne groot in erfven ontrent een gemet . . . 13de jan. 1728 
 
SVG Pro Deo Livijne WIJNDELS, overl. den 26ste juny 1727 
 Hr.: Joos DE VREESE  
407 K.: Pieter = 15 jr, Jan = 14 jr onnoosel, Christina = 11 jr, Joanne = 9 jr ende Marie = 2 jr 
140 Gecommiteerden deelvooght: Jacobus KEIRSSE mits dat men van soverledene sijde geene 
 naere vrienden en kende  . . .  . . .  . . . 13de jan. 1728 
 
SVG Lievijne MANGELAERE fa. Lievens, overl. Nevele op den 16de Xbre 1727 
 Hr.: Joos DE PRATER fs. Joos  
407 K.: Joanne = 9n jr, Pieternelle = 7 jr ende Norbertine DE PRATER = 6 jr. 
140v V.M.: Lieven SUTTERMAN fs. Pieters  . . .   13de jan. 1728 
 
SVG Gillis VAN LAECKEN fs. Andries, overl. Landeghem op den 18de oct. 1727 
 He.: Francoise BRANDT fa. Gillis 
407 K.:Frans VAN LAECKEN bij huwelijcke staete sijn selfs, Jan VAN KERREBROUCK in 
142v      huwelijck met Joosijntien VAN LAECKEN, Pieter = 18 jr ende Marten = 16 jr  
 V.P.: Joos VAN LAECKEN als naesten bestaenden 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde hofstede in Landeghem groot 126 roeden suyt oost ende west Joannes 
 SUTTERMAN met consorten ende noort Joannes GOETHALS ende een partije landt 
 genaemt den veltacker gelegen als vooren oost Joos DE MEYERE suyt dhoirs Jacobus 
 SCHAMP ende west Pieter GOETHALS groot 340 roeden . . .  13de jan. 1728  
 
SVG Marie Catarina VAN DER VENNET fa. Marten, overl. Vynckt op den 4de 9bre 1727 
 Hr.: Frans GALLANT fs. Lucas  
407 K.: Anne Marie = 9 jr, Joannes Baptiste = 6 jr, Pieternelle = 4 jr ende Joanne = 2 jr 
145 V.M.: Jaecques VAN DER VENNET fs. Martens, oom 
 Het 4de paert van alle gronden van erfven comende van de sijde van desen hauder 
 Een hofstede in Vynckt oost ende noort Joe Barbara VAN DER SAEREN west de poucque 
 straete suyt Jor Pieter VAN DER SAEREN groot 800 roen ende een partije landt gheleghen 
 op den clijnckaert cauter oost de poucquestraete suyt d'hoorije van Jor  Pieter VAN DER 
 SAEREN west Louys VAN OOTEGHEM ende noort het goet te bastis groot int gheheele 
 570 roeden ende noch een stuck landt op den selven cauter oost het leen van wijlent Pieter 
 VAN DER SAEREN suyt ende noort dhoorije van Joe Barbara VAN DER SAEREN west 
 dhoors Joannes VAN WONTERGHEM ende dhoors Joos DE PESTE groot 231 roen  
 Stelde hem seker ende borghe Arnaut LEGUYN tot Poucques  . . . 27ste jan. 1728 
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SVG Pieter DE MEULENAERE fs. Joos, overl. Nevele den 21ste Xbre 1727 
 He.: Anna Marie SPEEKAERT fa. Marten  
407 K.: Frans = 5 jr ende Joannes DE MEULENAERE = 3 jr. 
149v V.P.: Joos DE MEULENAERE voornoemt   
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven  . . . 17de febr. 1728 
 
SVG Susanna DE CLERCQ fa. Adriaen, overl. Vynckt op den 11de 8bre 1727 
 Hr.: Joseph (Joos) DHUYVETTER fs. Joannes  
407 K.: Joanne = 12 jr, Marie Francoise = 10 jr, Martijntien = 7 jr ende Adriaen = 4 jr 
152  V.M.: Simoen DE BROCQUOY fs. Jans, oom (DE POURQUOY) 24ste febr. 1728 
 
SVG Anna Marie ISEBAERT fs. Gillis, overl. Poessele op den 22ste 8bre 1727 
 Hr.: Jan HYDE fs. Joos  
407 K.: Joos = 16 jr, Jan = 13 jr, Anna Marie = 11 jr, Marie Cornelie = 8 jr, Susanne = 5 jr ende 
154       Pieter HYDE = 2 jr 
 V.M.: Pieter ISEBAERT fs. Gillis      
 Ten desen sterfhuyse sijn er geen gronden van erfven achterghelaeten 10de maerte 1728 
 
SVG Pieter DE MEYERE fs. Pieters, overl. Meyghem op den 6de Xbre 1727 
 He.: Cathalijne DE GRAEVE  
407 K.: Laureyns = 6 jr ende Pieter DE MEYERE = 2 jr  
155 V.P.: Joos DE CLERCQ, oom  
 De hauderigghe heeft staende huwelijck vercocht van haere sijde haudende goederen bij  
 forme van vuytgrootijnghe aen ende in proffijtte van Pieter SEYE haer recht ende deel die 
 sij hadde in een herberghe in Meyghem ghenaemt de spoele met de landen daermede gaende 
 haer verstorfven van Tanneken REYLOF haere moeder was naer aftreck ende reductie van 
 de catheylen voor de somme van 12 p. gr. welcke somme over dhelft moet worden 
 gherecompenseert dus over dhelft tot 6 p. gr. . . .  . . .  16de maerte 1728 
 
SVG Martijntien LANDTSHEERE fa. Frans, overl. Ste Martens Leerne in de maent dec. 1727 
 Hr.: Jan LIJBAERT fs. Pieters  
407 K.: Marie = 4 jr ende Geeraert LIJBAERT = 2 jr   
157 V.M.: Jan CAMPE fs. Mattheus, oom      16de maerte 1728 
 
SVG Janneken VAN VEERDEGHEM fa. Pieters, overl. Meyghem op den 4de april 1725 
 Hr.(2de x): Jan VAN LOO fs. Jans en wdwnr in (1ste x)   
407 K.(2de x): de kinderen van Frans VAN LOO ghetrauwt gheweest met Livijne DE RAEDT 
159v     Joanne VAN LOO in huwelijck gheweest met Jacobus DE VOS met kinderen,  
     Joannes VAN LOO = 23 jr  ende Jacobus VAN LOO = 20 jr 
 V.M.: Frans VAN HOVE  . . .  . . .   16de maerte 1728 
  
SVG Jaecquemijnthien BOLLAERT fa. Guilliaeme, overl. Nevele op den 22ste july 1727 
 Hr.: Joannes VERSTRAETEN fs. Pieters   
407 K.: Pieternelle = 11 jr, Joanne = 9 jr, Marie = 7 jr ende Pieter VERPLAETSEN = 3 jr  
162 V.M.: Laureyns HUYVAERT fs. Joos   
 Er is meer commer dan baete de somme van 3 p. 14 sch. 7 gr. 3 dnrs. 23ste maerte 1728 
 
SVG Lieven LANTSGRAEVE fs. Lievens, overl. Vosselaere op den 26ste Xbre 1727 
 He.: Joosijnthien DOBBELAERE fa. Gillis 
407 K.: Joannes = 6 jr, Anne Marie = 3 jr ende Pieter LANTSGRAEVE = 5 maenden 
163 V.P.: Jacques QUEKEBOREN fs. Joos   
 Den overledenen heeft in cheynse ghenomen van den armmeester van Vosselaere een 
 behuysde hofstede bij de hauderigghe bewont . . .   23ste maerte 1728 
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SVG  Elisabeth VAN OOTEGHEM fa. Lievens, overl. Nevele op den 9de maerte 1727 
  Hr.(2de x): Lieven VERPLAETSEN fs. Carel 
407 K.(2de x): Joosijnthien= 12 jr ende Frans VERPLAETSEN  = 9 jr 
164v V.M.: Joos VAN DE MOERE fs. Andries 
 Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende hemlieden 2de houwelijck daerop den 
 hauder behaut sijn blat van bijleve op sweesens deel als naer costume 
 Een partije landt in Nevele ghenaemt den daesdonck nu ten deele een behuysde hofstede 
 abouterende oost Pieter MORTHIER suyt Laureyns LOOTENS west de straete ende noort 
 Pieter VAN NEVELE groot in erfven met een drefken tsaemen 537 roen  
 Een partije lant ghenaemt den grooten daesdonck gheleghen binnen de prochie van Nevele 
 abouterende oost . . . LAEREBEKE suyt Jan DE MEYER west Lucas VAN NEVELE  
 ende noort de weduwe Frans MOERMAN groot in erfven 500 roeden  
 Sijnde de voorseyde gronden belast met eene besette rente van 24 p. grooten wisselgeldt 
 crooserende jeghens den pennijnck 16e spekende in proffijtte van Guillaeme IDE . . . 
 Men staet schuldich aen de kinderen van 1ste bedde over het gonne hun toequam in het  
 sterfhuys van Lievijne MARTENS ende bij den hauder ontfanghen tot de somme van 
 2 p. gr. Item aen staet men schuldich aen Marie VERPLAETSEN over gheleende gelden 
 tot de somme van 4 p. gr.  . . .  . . .   5de april 1728  
 
SVG Tanneken MARTENS fa. Adryaen , overl. Poessele op den 3de january 1728 
 Hr.: Jacobus VAN DE MOORTEL  
407 K.: Judocus = 13 jr, Marie Anne = 11 jr, Francoise = 4 jr en Joanne Catherine = 1 jr en 7 m. 
168v V.M.:Joannes MARTENS broeder van de overledene woonachtigh tot Sleynghe 
 Hebben tijdens het huwelijck in cheynse ghenomen in Poessele een partije landt van twee 
 ghemeten competerende dheer Frans VAN DE VIJVERE ende hebben doen maecken een 
 woonhuys met daerop staende fruyt en ander boomen  . . . . . . 7de april 1728 
 
SVG  Pro Deo Carel BRACKMAN fs. Jans, overl. Ste Jans Leerne op den 11de 9bre 1727 
 He.: Pieternelle PAPPENS fa. Joos  
407 K.: Pieter BRACKMAN sijn selfs bij competente aude, Jacques = 21 jr, Monica = 19 jr  
171       ende Guilliaeme DOOMS in huwelijck met Pieternelle BRACKMAN . . .  
  . . .   . . .     13de april 1728 
 
SVG Joos QUEKEBOREN fs. Jans, overl. Nevele op den 25ste febr. 1728 
 ende He.: (2de x): Martijntjen BOONE fa. Gillis overl. Baerle op den 13de maerte 1728 
407 Wdwnr in (1ste x) van Margriete BOGAERT  
172 K.:(1ste x): Jaecques QUEKEBOREN ende Alexander POLET (POLLET) in huwelijck  
       met Janneken QUEKENBOREN (QUICKENBORNE) 
  Gillis BUS fs. Marijn eenigh kint van wijlent Lievijne BOONE fa. Gillis voornoemt  
 mitsgaders Jan BOVIJN fs. Hindricx eenigh kint ghebleven van Marie BOONE fa. Gillis 
 voornoemt ende de drij weesen van Frans DE MEYERE fs. Jans met naeme Joannes,  
 Marie ende Petronelle DE MEYER vuyt den hoofde van  wijlent Catharine BOONE  
 fa. Pieter hunne moeder, kint ende eenighe hoir ghebleven van wijlent Pieter BOONE  
 fs Gillis voornoemt haeren vader   
  V.P.: Gillis BUS voornoemt  . . .  . . .  13de april 1728 
 
SVG Judocus DHAENENS fs. Frans, overl. Poessel op den 9de Xbre 1727 
 Wdwnr in (1ste x) van Florence DE VIS  
407 K.(1ste x): Joannes DHAENENS  
166v He.(2de x): Marie Anne VAN HERSEELE fa. Dominicus 
 K.(2de x): Frans = 22 jr, Pieter = 21 jr, Judocus = 16 jr, Jacobus = 13 jr, Albertus = 12 jr   
     ende Adriaeneken DHAENENS = 6 jr. 
 V.P.: Jan DHAENENS fs. Jooris    
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven   17de april 1728 
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SVG Jan SCHATTEMAN fs. Jaecques, overl. Vynckt op den 8ste nov. 1727 
 Wdwnr in (1ste x) van Joanne DHAYERE fa. Jaecque s  
407 K.(1ste x): Catarina = 21 jr, Lieven = 19 jr, Marianne = 18 jr, Marie = 17 jr, Francoise = 16 jr,  
178v       Joseph = 13 jr ende Joanne SCHATTEMAN = 9 jr 
 He.(2de x): Pieternelle DE ROOSE fa. Lievens 
 K.(2de x): Joanne = 5 jr, Frans = 4 jr, Jacobus = 2 jr ende Joanna Theresia SCHATTEMAN  
     geboren den 13de meye 1728  
 V.P.: Jan VAN BRUSSEL als naesten bestaenden    20ste april 1728 
 Wettelijcke venditie ghehauden ten hove van dese hauderigghe op den  15de dec. 1727  
 
SVG  Pieter VAN DE WALLE, overl. Hansbeke op den 27ste maerte 1728 
 fs. Gillis ghewonnen bij Pieternelle BEELAERT 
407 He.: Isabelle DE BAETS fa. Pieters ghewonnen bij Pieternelle STANDAERT   
181v K.: Frans = 3 jr ende Joannes VAN DE WALLE = 13 maenden  
 V.P.: Mattheus VAN DE WALLE, broeder ende naesten bestaenden van den overledenen 
 Gronden van eirfven gedurende hun huwelijck tsaemen geconquesteert 
 Een behuysde hofstede op Hansbeke in de hammestraete abouterende noort de hammestraete 
 oost ende suyt den armen van Hansbeke groot 228 roeden ende een partije saylandt genaemt 
 de groote boonmeirsch gelegen als vooren groot 400 roeden suyt Jor Theodor Ignatius VAN 
 DER MEERSCH west Matthijs . . . noort de bachten raeghe meersschen ende een partije 
 landt genaemt het cleyn boonmeesselken gelegen als vooren groot 270 roeden ende een 
 partijken landt gelegen als vooren genaemt het locxken groot 165 roeden suyt Guilliaeme 
 STANDAERT ende noort het locxstraettien  . . . . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Jan MORTIER tot Hansbeke  . . .  27ste april 1728 
 
SVG Cornelis HAUTERMAN fs. Jan, overl. Lootenhulle den 22ste maerte 1728 
 He.: Pieternelle JACOBS fa. Pieters alsnu in huwelijck met Pieter COOPMAN  
407 K.: Joanneken = 6 jr ende Pieter HAUTERMAN  = 3 jr 
184v V.P.: Joannes HAUTERMAN fs. Joos grootvader van de weesen . . . 25ste meye 1728 
 
SVG  Anna DE BOODTS fa. Gillis, overl. Nevele op den 20ste 7bre 1727 
 Hr.: Pieter SIJMORTIER fs. Lauwereyns  
407 K.: Frans = 3 ½ jr ende Catelijne SIJMORTIER = 1 jr  
187 V.M.: Jan Baptist DE BOODTS broeder van d'overledene   
 Er sijn geen gronden van erfven nochte besette renten    31ste meye 1728 
 
SVG Jan WANZEELE, overl. Sinte Martens Laethem den lesten maerte 1728 
 He.: Joanne GOTTHEYN fa. Adriaen  
407 K.: Livijne = 6 jr ende Jan Baptiste WANZEELE = 3 jr 
188 V.P.: Pieter WANZEELE broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven commende van de sijde van d'hauderigghe  
 Een hofstede in Sinte Martens Laethem onder dheerlijckhede van terlact belast met een 
 losrente van 60 p. gr. wisselghelt crooserende den penninck 20 in proffijcte van Joe Anne 
 DELCHUNE tot Ghendt haer toecommende bij versterfte van Joannes DE CRIMMERE  
 haeren 1ste man  ende bij uytgrootijnghe van Jacques DE COSTERE thuwelijck met  
 Cornelia DE CRIMMERE ende Lieven DE VREESE volghens den contracte van den  
 8ste juny 1720 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half 
 Een partije land groot 400 roeden in dese prochie daer op ghestaen hebbende een verbrant 
 huys ghenaemt de maene staende thuwelijck afghebrocken sorterende onder dheerlijckhede 
 van Sinte Baefs ende aldaer belast met cleene heerelijcke rente toecomende bij coope van 
 Petronelle DHUYVETTER met consorten in daeten 8ste febr. 1725  . . . 
 Den overledenen heeft hem gestelt als seker ende borghe voor wijlent Loys MOYKENS 
 voor eene somme 13 p. gr.  . . .  . . .   8ste juny 1728 
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SVG Frans JOORIS fs. Jans, overl. Nevele den 4de meye 1727 
  Wdwnr in (1ste x) van Pieternelle SERWEYTENS  
407 K.(1ste x): Joannes JOORIS = 19 jr 
191 He.(2de x): Marie VAN DER STRAETEN fa. Carel  
 K.(2de x): Lieven = 13 jr, Marianne = 11 jr, Pieter Jacobus = 8 jr ende Joseph JOORIS = 6 jr  
 V.P.: Jan JOORIS fs. Jan, oom  
 Gronden van erfven ghedeeligh tusschen de hauderigghe ende de weesen alf en alf 
 Dhilft van het 3de deurgaende van een onbehuyst hofstedeken in Nevele op den blasius driesch 
 abouterende oost Pieter BRAET causa uxoris suyt Anthone TIJDTGAT, west Cornelis  
 BAERVOETS ende noort Jan IDE groot over dit deel 15 roeden ende een ghelijcke hilft van  
 het 3de in een huys ende erfve groot int gheheele 30 roeden wanof de wederhilft competeert 
 aenden voornoemden Joannes JOORIS  . . .  . . .   14de juny 1728 
 
SVG Catharine COCQUYT fs. Lievens, overl. Ste Jans Leerne op den 28ste ougste 1725 
 Hr.: Frans VERBAUWEN fs. Jans 
407 K.: Lieven = 10 jr, Jaecques = 7 jr, Joannes = 5 jr ende Pieter VERBAUWEN = 2 jr 
193v V.M.: Jaecques BEELAERT fs. Pieters  
 Hebben gheduerende het huwelijck in cheynspachte ghenomen van den Edelen heere Baron 
 van desen lande een hofstedeken gheleghen in Ste Jans Leerne ende beplant ende betemmert 
 met een huys ende schuere   . . .  . . .  15de juny 1728 
 
SVG  Phelippus Charles IDE fs. Jan, overl. Nevele op den 26ste meye 1727 
 He.: Joanne Francoise DE HERTOGHE fa. Joseph  
407 K.: Theodorus Josephus = 9 jr, Frans Guillelmus = 6 jr, Isabelle Clara = 4 jr ende Anna 
195v       Brezitte IDE = 4 maenden 
 V.P.: Joos IDE fs. Joos  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een huys in Nevele op den hul wesende een houck huys bestaende in twee woonsten groot 
 in erfven ontrent 90 roeden ten landboucke bekent arlo 79 het houckhuys gebruyckt bij de 
 hauderigge ende het ander bij Pieter VERMEIRE abouterende aen de straete loopende naer 
 Ghendt oost de straete naer Deynse suyt de wdwe Pieter NEYT ende west Isabelle Clara 
 DHERTOGHE   . . .  . . .  . . .  21ste juny 1728 
  
SVG Joos GOETHALS fs. Philips, overl. St Jans Leerne op den 24ste aug. 1727 
 Wdwnr in (1ste x) van: Francose DE POORTERE  
407 K.(1ste x): Joannes GOETHALS bij huwelijck sijne selfs, Norbertus = 18 jr, Veronica = 16 jr 
175     ende Frans GOETHALS = 15 jr 
 V.P.: Joannes CLAYS  
 He.: Cathelijne STEVENS fa. Gillis, geen kinderen bij dese hauderigghe 
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde vuyt den hoofde van sijnen ouders 
 Een behuyst ende beschuert hofstedeken in Ste Jans Leerne bij de plaetse oost Pieter 
 WITTEVRONGHEL suyt het kerckhof ende Marten VOLCKAERT ende noort den 
 Gentschen herwegh, groot in erfven 25 roeden ende het 4de van een bunder landt binnen de  
 prochie van Machelen oost de capelle suyt Louys DE RAEDT groot 225 roeden ende noch 
 binnen de selve prochie twee virendeelen landts in een meerdere partije van drij vierendeelen 
 oost mijnheer VAN HOVE west ende noort Louys DE RAEDT groot 450 roeden 
 Gronden competerende dese hoors bij donatie inter vivos ghepasseert den 18de febr. 1727 
 Een partije landts in Meyghem groot 700 roeden ghenaemt de groote miere noort de straete 
 suyt dhoors Guilliame CORNELIS west Charles VAN VEERDEGHEM ende een partije 
  ghenaempt de smalbeke oost Geert CORNELIS suyt  Coen marquis DE LEDE west Anthone 
 DE WEERT groot 400 roen ende een behuyst hofstedeken ghenaemt de Janne Volckaerts 
 stede noort de straete suyt de voorgaende partije, groot 235 roen . . . 22ste juny 1728 
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SVG  Lieven VAN RENTERGHEM fs. Philips, overl. Meyghem op den 22ste febr. 1728 
 He.: Joanne HAUTEMAN fa. Alexander 
407 K.: Francoise = 12 jr, Anne Marie = 6 jr ende Livinus VAN RENTERGHEM geboren  
197       den 21ste 7bre 1727 ? daer hauderigghe mede begordt ghebleven is  
 V.P.: Frans VAN RENTERGHEM fs. Lievens 
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde uyt hoofde van sijnen vader 
 Een meersselken nu hofstede in Meyghem commende oost aen de straete suyt de kerckstraete 
 west Joe DHAMERE noort de beke groot 271 roen ende een meersselken oost de voornoemde 
 partije west Philips DE GRUYTERE suyt de kerckstraete noort de beke groot 77 roeden 
 Item een partije landts gheleghen in Vynckt in den clijnckaerts cautere groot  400 roeden  
 oost ende noort Joannes LAGAYSSE suyt Frans MARTENS ende west Jan DE CLOET 
 Item noch een partije saylandt in den clijnckaerts cautere groot twee ghemete suyt Adriaen  
 DE CLERCQ west Joannes LAGAYSSE noort Joos MARTENS  
 Item noch eene partije landts ghenaempt de vier doorens inden selven clijnckaerts cautere 
 groot ontrent een ghemet noort ende oost mijnheer MULDER suyt Mhr VAN BEVOORDE 
 west Adriaen DE CLERCQ ende noch een partije landt ghenaempt den poracker groot ontrent 
 800 roeden gheleghen in de prochie van Vynckt oost de straete suyt het drefken van dhofstede 
 van dhoors Jan DE CAMER west mijn heer VAN BEVOORDE ende ten lesten een partije 
 landt gheleghen als vooren oost de straete suyt Charel JANSSENS west Mhr. DE BUNST 
 noort Frans DHAMMAN groot een ghemet  
 Ander gronden van erfven binnen huwelijck tsaemen gheconquesteert 
 Een partije landt in Meyghem ghenaempt den bosch noort oost Joos MARTENS suyt oost  
 het groen straetien west ende noort mijnheer LIJPE groot 407 roen . . . . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes HAUTEMAN fs. Alexander haeren broeder 
 tot Poucques ten desen present       22ste juny 1728 
 
SVG  Jacquemijntjen VAN LOVENDEGHEM fa. Jans, overl. Vynckt op den 10de dec. 1726 
 Pieter DE NAEGHEL tevooren wdwnr in (1ste x) van Susanne BLANCQUE  
407 K.(1ste x): Pieternelle ende Joanne DE NAEGHEL  
200 K.(2de x): Joanne = 6 jr, Susanne = 5 jr ende Ga   DE NAEGHEL = 2 jr 
 V.M.: Laureyns DE VOLDER fs. Adriaen, oom  . . .  28ste juny 1728 
 
SVG  Gillijntien BAECKELANDT fa. Matthijs,  
 overl. Nevele in de bosch ofte peperstraete op den 23ste april 1728 
407 Hr.: Gillis VAN HOVE fs. Bauduyn  
201 K.: Bauduyn, Joannes, Pieter, Joosseph, Lievijne ende Joanne VAN HOVE  
 V.M.: Joos BAECKELANDT fs. Matthijs voorseyt tot Bellem 
 Gronden van eirfven commende van de sijde van de overledene belast met shauders bijleve 
 Het 4de van een behuysde met schuerke ende boomen ende 400 roeden bogaert ende lant 
 daermede gaende gheleghen in Bellem ten noortsijde van de Brughsche vaert danof d'ander 
 drij deelen competeren de wdwe van Matthijs BAECKELANDT ende den vooght oost den 
 kerckwegh west Jan DAUW, noort Cornelis VERMEIRE ende andere  
 Gronden van eirfven gheconquesteert binnen huwelijck ghedeeligh alf en alf 
 Een stuck lants in Hansbeke ghenaempt het bulcxken oost eenen waeterloop ende suyt de 
 gaeversche straete groot ontrent 300 roen  
 Stelde hem seker ende borghe Joos MEGANCK fs. Joos tot Hansbeke 28ste juny 1728  
 
SVG Joannes DE CRAENE fs. Adriaen, overl. Poesele op den 22ste maerte 1728 
 He.: Janneken TEMMERMAN fa. Lievens 
407 K.: Adriaen = 4 jr, Lieven = 2 jr ende Joosijntjen DE CRAENE gheboren den . . april 1728 
204 V.P.: Jaecques DE CRAENE fs. Adriaen  
 Stelde hem seker ende borghe Carel TEMMERMAN tot Poessel  28ste 7bre 1728 
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SVG  Joos DE GROOTE, overl. Landeghem in den heirenthoeck op den 24ste july 1728 
 Wdwnr in (1ste x) van Livijne RIJCKAERT (SVG gepasseert op den 24ste 7bre 1720) 
407 K.(1ste x): Jan bij huwelijck staete sijn selfs, Stoffelijne DE GROOTE getraut met Joannes  
206     VAN RENTERGHEM, Francoise DE GROOTE = 21 jr, de kinderen van Pieter 
     DE SMET geprocreert met Janneken DE GROOTE  
 He.(2de x): Joanne DE COCQ fa. Geert    
 K.(2de x): Philip DE GROOTE  . . .   
 V.P.:Joos DE GROOTE fs. Daniel  
 Den overledenen heeft in 1ste huwelijck gecocht eene behuysde hofstede met 9 partijen 
 landt ende meirsch die alsnu vercocht sijn bij vriendelijcke vuytgrootijnghe aen Jan 
 DE GROOTE, Jan VAN RENTERGHEM ende dat Joanne DE COCQ daerinnen soude 
 competeren den 4de pennijnck van delft bedraegende 7 p. 10 sch. gr.    . . .5de 8bre 1728 
 
SVG  Janneken STIJNAERT fa. Jacques, overl. Lootenhulle den 15de maerte 1728  
 Hr.: Niclaeys RAES fs. Niclaeys 
407 K.: Jacobus = 19 jr, Niclaeys Andries = 12 jr ende Pieternelle RAES = 8 jr 
212v V.M.: Joannes DE MEYER fs. Ollevier naesten bestaenden    12de 8bre 1728 
 Jan DE GROOTE haeren behuwden sone staende vooght over Francoise DE GROOTE 
 sijne minderjaerighe suster  (blad dat bij dezen SVG zit) . . . 5de 8bre 1728 
 
SVG  Jan BEYDENS fs. Joos, overl. Laethem op den 25ste juny 1728 
 He.: Lievijne DE SMET fa. Lievens 
407 K.: Maria = 5 jr, Joanna = 3 jr ende Jacobus BEYDENS = 13 maenden 
215 V.P.: Guilliame SOMAIT (handtekening = VAN SIJMAERS)  
 Stelde hem seker ende borghe Jacques CORNELIS shauderigghens swaegher woonende 
  op de prochie van Dronghen ten desen present . . .   12de 8bre 1728 
 
SVG Pieter DE VUSSERE fs. Cornelis, overl. Nevele den . . . april 1728 
  Wdwnr in (1st x) van Joosijntjen VAN DEN BOSSCHE fa. Christiaen thaeren 2de huwelijck 
407 K.(1ste x): Gillis DE VUSSERE, Marie DE VUSSERE in houwelijck met Thomas BAETSELE 
217      ende Adriane DE VUSSERE in huwelijck met Pieter VAN VEERDEGHEM alle drije 
      hun selfs ende Geeraert = 21 jr ende Frans DE VUSSERE = 17 jr 
 He.(2de x): Catharine POPE fa. Jans 
 Camerdeelvoocht: Jan BUYSSENS  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Het 3de deel in den gront van een behuysde hofstede in Nevele abouterende suyt oost het peper 
 straetjen west dhoirs van Joos PUTTE ende noort Jan LEYSEELE wanof de 2 deelen van drije 
 toecomt aen de voorseyde hoirs ende Lievijne DIERICK in houwelijck met Joannes DE COCK 
 hunne suster van halven bedde verweckt bij Joosijntjen VAN DEN BOSSCHE, danof groot  
 sijnde int gheheele ontrent 100 roeden . . .  . . .  12de 8bre 1728 
 
SVG  Marijn STEYAERT fs. Joos, overl. Landeghem op den lesten meye 1728 
 He.: Anna Marie VAN HOVE fa. Guillaeme  
407 K.: Joannes = 21 jr ende Pieternelle STEYAERT = 18 jr ende Joos, Pieter ende Catharine 
219v       STEYAERT in huwelijck met Gillis LOOTENS fs. Jans tot Meerentre alle drije bij  
       competente  aude ende huwelijcke staet hun selfs 
 V.P.: Pieter STEYAERT  fs. Joos  . . .  . . .  19de 8bre 1728 
 
SVG  Joosijntjen FAELENS fa. Joos, jonghe dochter, overl. Lootenhulle op den 10de Xbre 1727 
 Declaratie ghemaeckt door Pieter VAN DE MOORTELE in huwelijck gheweest met  
407 Janneken FAELENS ende Joannes VAN DAELE in huwelijck gheweest met Petronelle 
222 FAELENS beede suters gheweest van dese overledene ende vaders ende vooghden over  
 hunne minderjaerighe kinderen midtsgaders Joos FAELENS fs. Joos innocente broeder  
 van de overledene 
 Er sijn geene vaste goederen achtergelaeten  . . . . . .  19de 8bre 1728 
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SVG Joos VAN DE PUTTE fs. Joos, overl. Nevele op den . . . 1728 
 Wdwnr in (1ste x) van Tanneken VAN HIJFTE  
407 K.(1ste x): Pietronelle VAN DE PUTTE in huwelijck met Charles TUYTSCHAVERE fs. Carel 
223 Wdwnr in (2de x) van Janneken DE VREESE in haer 2de huwelijck  
 K.(2de x): Joosijntjen VAN DE PUTTE = 23 jr 
 Wdwnr in (3de ): Marie TUYTSCHAVERE  
 K.(3de x): Pieter VAN DE PUTTE = 12 jr 
 V.P.: Adriaen TRION fs. Frans  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Het vierde deel deurgaende in een behuysde hofstede in Nevele met dhilft van de drooghe ende 
 groene catheylen daerop staende waervan de drij resterende deelen met dhilft van de catheylen 
 competeren Joosijntjen VAN DE PUTTE weese verweckt in 2de huwelijck commende uyt den 
 hoofde van haere moeder, oost dhoirs Pieter DE VUSSERE suyt het peperstraetjen west Lieven 
  LAMME ende noort Jan LEYSEELE groot int gheheele 350 roen ende voor het vierde deel  
 87 roeden en half. De hofstede is int gheheele belast met losrente van 8 p. capesaets crooserende  
 den pennijnck 16e sprekende in proffijtte van mijnheere VAN HUYSSE  . . . 26ste 8bre 1728 
 
SVG Joossijne DE MUYNCK fa. Bauduyn, overl. Nevele op den wijck veldeken den 9de 7bre 1728 
 Hr.: Geeraert DE DECKERE fs. Jan  
407 K.:  Lievijne = 20 jr, Joannes = 17 jr, Pieter = 15 jrn Joos = 9 jr, Bauduyn = 6 jr,  
223v        Lieven = 2 maenden , Joanne DE DECKERE in huwelijck met Gillis VAN NEVEL  
 V.P.: Gillis VAN NEVELE voornoemt 
 V.M.: Joos DE DECKERE oom,  
           ghetrauwt met Anna Marie DE MUYNCK fa. Bauduyn voorseyt  
 Gronden van eirfven gheconquesteert gheduerende hemlieden huwelijck 
 Een partije lants ghenaemt den ganssen bulck  gheleghen in Hansbeke op dheerlijckhede van 
 Vinderhaute oost Geeraert COCQUYT suyt dhoirs BAENEGHEM groot ontrent 400 roeden 
 Een partije lants ghenaemt het stuck over tvelt gheleghen op de prochie van Loo ten hulle west  
 den volghende bosch groot ontrent 600 roen 
  Eenen bosch gheleghen als vooren jeghens de voorgaende partije groot ontrent 900 roeden 
 Een rente van 200 p. grooten wisselghelt ,capitaels ten laste van de prochie van Nevele  
 crooserende den pennijnck 25 ende vallende telcken jaere den 20ste february      
 Dit sterfhuys is schuldich aen den heer advocaet BOUVE in Ghendt 43 p. 12 sch. gr. (het 
 verlegghen van stroot daerinne begrepen) over een jaer pacht van den pachtgoede bij den 
 hauder ghebruyckende te verschijnen met kerssavont 1728 . . . . . . 
 Recompense die den hauder schuldich is te doen an sijne kinderen ter causen van de vercochte  
 goederen gheduerende sijn huwelijck met doverledene commende van haere sijde 
 Hebben vercocht bij vuytgrootijnghe an Pieter VAN DEN BOSSCHE in huwelijck geweest  
 met Anne Marie DE MUYNCK het 4de paert van een behuysde ende beschuerde hofstede met  
 lant meirsch ende de eeckdreve daermede gaende daerin sij ghemeene waeren ligghende met 
 andere haere medehoors voor de somme van 36 p. volghende de contracte van vuytgrootijnghe 
 danof wesende in daeten 11de juny 1712 danof den haudere dhilft van de ghemelde somme in  
 recompence doende wesende 18 p. groote daerop afghetrocken 6 p. gr. over dhilft dat de  
 catheylen weirdich sijn staende op de vercochte goederen blijft noch goet tot 12 p. grooten 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen den voornoemden Gillis VAN NEVEL sweesen  
 swaegher alhier present  . . .   . . .    16de nov. 1728 
 
SVG Pieternelle HOSTE fa. Pieters, overl. Poessele op den 25ste aug. 1728 
 Hr.: Joos DULST fs. Pieters 
407 K.: Marie = 6 jr ende Pieter DULST = 4 jr   
147v V.M.: Pieter HOSTE fs. Pieters, oom woonende tot Swijnaerde  . . . . . . 
 De weesen commen goet tot de somme van 11 p. 11 sch. 4 gr. 6 dnrs 9de febr. 1729 
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SVG Looys DE CEUKELAERE fs. Pieters, overl. Ste Martens Leerne op den 17de febr. 1726 
 He.: Marie DIERICK fa. Stevens 
406 K.: Emanuel = 11 jr  
472 V.P.: Joos DE CEUKELAERE, oom  
 
SVG Lieven DE ROOSE fs. Marten, overl. Poessele op den 25ste aug. 1728 
 He.: Lievijne LANGHERAET fa. Laureyns 
407 K.: Joosijntjen = 24 jr, Jacobus = 22 jr ende Marie Anne DE ROOSE = 18 jr, midtsgaders 
231       Laureyns DE ROOSE sijn selfs bij competente aude  
 V.P.: Pieter DE ROOSE fs. Martens  
 Pieteronelle DE ROOSE oock verweckt tusschen dese hauderigghe ende den overledenen 
 is anveert in het spienhuys tot Ruysselede met eene dote van 10 p. gr. voor haer leven ende 
 ter dier causen niet vernoemt in het hooft van desen staet 
 Hebben in cheynspacht ghenomen van de wdwe van Mr. Pieter MATTHEUS een behuysde 
 hofstede in Poessele met twee partijen landt  . . . . . .  12de jan. 1729 
 
SVG Joanne Petronelle VAN DEN DAELE fa. Lievens,  
 overl. Nevele in de meulenaerstraete op den 9de 7bre 1728 
407 Hr.: Jacobus VAN BRUYSSEL fs. Petrus, metser   
233v K.: Judoca Franchoise = 4 jr ende Marie Therese VAN BRUYSSEL = 3 jr 
 V.M.: Philippe SLOCK fs. Joos in huwelijck met Marie VAN DEN DAELE fa Lievens 
 Dhilft deurgaende van een behuyst hofstedeken  met huys schuere stallen boomen haeghen 
 daerop staende danof d'ander hilft ghemeene met den voorseyden Philippe SLOCK causa 
 uxoris gheleghen in Nevele west de meulenaer straete noort dhoirs van Franchois DANEELS 
 oost den oostbroeck suyt Lieven VAN HEIRSEELE groot 34 roen . . . 24ste jan. 1729 
 
SVG  Pro Deo Anne VAN DE VELDE, overl.  Maria Leerne  op den 21ste febr. 1728 
 Wdwe in (1ste x) van Carel VAN SPEYBROECK  
407 K.(1ste x): Joannes VAN SPEYBROECK bij getijde aude sijn selfs, Joosijne = 27 jr,  
236v     Livijne = 22 jr ende Marie Caroline VAN SPEYBROECK = 22 jr 
 Hr.(2de x): Lieven BERIJNGIERS 
 K.(2de x): Lieven = 15 jr ende Joannes Frans BERIJNGIER = 13 jr. 
 V.M.: Joannes VAN SPEYBROECK voornoemt  
 Een huyseken getemmert op cheyns competerende aen den heer Baron van de landen  
 ende baronije van Nevele  . . .  . . .    25ste jan. 1729 
 
SVG Joannes DIERKENS fs. Marten, overl. Lootenhulle op den 21ste 8bre 1728 
 He.: Catharine LOOTENS fa. Jacques  
407 K.: Joanne Marie = 12 jr ende Adriaen DIERKENS = 9 jr  
240v V.P.: Carel GERNAY fs. Fictor 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe daer de weesen gherecht 
 sijn in dhilft van het catheyl als naer costume 
 Het 3de deel deurgaende van een behuysde hofstede ende een stuck lant in Lootenhulle 
 abouterende noort oost de malsemstraete suyt dhoors Joos VAN VYNCKT west de bolle  
 straete ende noort west de weesen Lieven HESSENS groot 676 roeden voor het 3de deel 
 225 roeden ende het 3de deel in een partijken bosch oost Pieter DE MEYERE nu Lievijne 
 CAKAERT suyt dhoors Joos VAN VYNCKT groot int gheheele 176 roen dus voor het  
 3de deel 58 roeden 
 Gheconquesteerde gronden van erfven waervan het sweesens deel belast blijft met 
 shauderigghens blat van bijleve als naer costume 
 De twee deelen van drije van een behuysde hofstede ende een stuck lant in Lootenhulle 
 noort oost de malsemstraete suyt dhoirs Joos VAN VYNCKT west de  boltestraete ende 
 noort de weesen van Lieven HESSENS . . . . . .   31ste jan. 1729 
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SVG Janneken LIEVENS fs. Jacques, overl. Hansbeke den 15de dec. 1728 
 Hr.: Marten TAETS fs. Joos, timmerman  
407 K.: Joanne = 13 jr, Pieternelle = 11 jr, Lievijne = 9 jr, Mattheeus = 7 jr,  Monica = 5 jr ende 
238       Marie Franchoise TAETS = ses weken 
 V.M.: Pieter LIEVENS fs. Jacques voorseyt 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Een behuysde hofstede met een bulcxken in Hansbeke suyt de straete west Joos LIEVENS met  
 sijn hofstede groot ontrent 250 roeden ende een partije lants ghenaemt het langhe stuck voor  
 thof noort de straete groot ontrent 150 roeden ende een stuck lants ghenaemt den oostdonck 
 west hammeveldeken groot 250 roeden 
 Gronden van erfven bij den hauder gheconquesteert met doverledene in huwelijck 
 Een partije lants te vooren meirsch in de bachterhaeghen  groot 300 roen met een streepken 
 lants groot 30 roeden  . . .  . . .  . . . 31ste jan. 1729  
 
SVG Marie CORNELIS fa. Pieters, overl. Poessele op den 6de Xbre 1728 
 Hr.: Adriaen VAN DE MOORTELE fs. Joos  
407 K.: Pieter VAN DE MOORTELE eenigh kindt = 17 jr 
243 V.M.: Jan CLAYS fs. Baudewijn   
   Stelde hem seker ende borghe bedeghen Marten VAN DE MOORTELE tot Lootenhulle 
 alhier present         9de febr. 1729 
  
SVG Lievijne MESTDACH fa. Gillis, overl. Poessele op den 28ste Xbre 1728 
 Hr.: Frans VAN RENTERGHEM fs. Jans  
407 K.: Pieternelle = 8 jr ende Anna VAN RENTERGHEM = 2 jr 
245v V.M.: Jan MESTDACH fs. Gillis  
 Den hauder heeft gheduerende sijn huwelijck in cheynspacht ghenomen van Mevrauwe 
 MASEUW drij partijen lant in Poessele  . . .  . . . 9de febr. 1729 
 
SVG  Josingien VAN VYNCKT fa. Andries, overl. Severen op den 21ste 8bre 1728 
 Wdwe in (1ste x) van Jan BEYAERT  
407 K.(1ste x): Jacobus = 18 jr, Francoise = 15 jr, Marianne = 12 jr ende Josingien = 9 jr 
247v Hr.(2de x): Pieter DE POORTER fs. Jans  
  K.(2de x): Joanne = 4 jr ende Apollona DE POORTER = 2 jr 
 V.M.: Jan DE MEYER   
 Aen den hauder compiteert met sijne twee kinderen dhelft van een woonhuys waervan 
 d'ander helft compiteert aen de vier eerste kinderen . . . 8ste maerte 1729 
  
SVG Janneken STEYAERT fa. Lieven, overl. Vynckt op den 28ste 9bre 1728 
 Hr.: Adriaen DE CLERCQ fs. Mauris tevooren in huwelijck heeft gheweest met Martingien 
407        SUTTERMAN fa. Joos (1ste x) 
253v K.(1ste x): Janneken ende Susanne DE CLERCQ beede hun selfs 
 K.(2de x): Adriaene in huwelijck met Simoen DE BROCQUOY, Josingien = 18 jr ende  
     Ferdinandus DE CLERCQ = 15 jr.  
 V.M.: Carel TANT in huwelijck met Janneken DE CLERCQ als swagher over de twee 
            voornoemde onderjaerighe weesen 
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen hauder 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Vynckt oost Pieter DHAENENS suyt Pieter 
 BEHAEGHEL west de heirstraete ende noort dhoors Loys BOGAERT groot 502 roen. 
 Volcht aen den hauder als sijn sijde haudende goet ter reserve van het cattheyl dat deelsaem 
 is als naer costume 
 Een partije landt ghenaemt den wever oost dheirstraete suyt ende west mijnheer VAN 
 IMBIESE ende noort het werverstraetken groot 500 roen 
 Gheconquesteerde gronden van erfven belast met shauders recht van bijleve 
 Een partije landt in Vynckt oost ende noort Philips VAN RENTERGHEM suyt dhoors van 
 KERSTELOOT west Heyndrick LIEVENS . . . . . .    8ste maerte 1729 
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SVG Franchois WITTEVRONGHEL fs. Pieters, overl. Severen op den 18de dec. 1728 
  Wdwnr in (1ste x) van Joanne DE KEUCKELAERE 
407 K.(1ste x): Allegonde WITTEVRONGHEL = 11 jr 
249 He.(2de x): Pieternelle HEYERICK fa. Gillis  
 K.(2de x):  Jacobus WITTEVRONGHEL = 3 maenden 
 V.M.: Joos DE KEYSERE ende V.P.: Pieter WITTEVRONGHEL fs. Pieters 
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen overledenen 
 Een partije landts op Deynse-buyten te weten de 2 deelen van drije abouterende oost Sr. Jan 
 VAN EECKHAUTE ende noort de beke groot over dit deel 300 roeden.    
 Aen de hauderighe competeert een 4de in een woonhuys schuere oven boomcatheyl dooren 
 haeghen ende andersints staende op den grondt van Pieter WITTEVRONGHEL  ende de drij 
 deelen van achte competeren aen Allegonde WITTEVRONGHEL ter causen van haeren  
 vader ende een vierde aen den proprietaris van den grondt ende een resterend achtste part  
 aen shauderighens kindt  . . .  . . .  . . . 8ste maerte 1729 
 
SVG Livijne SUTTERMAN fa. Joos overl. Vynckt op den 30ste 9bre 1728 
 Wdwe van Joos DHONT 
407 K.: Marie = 30 jr, Judocus = 27 jr, Joannes = 24 j, Anne Marie = 22 jr ende Guille DHONT 
252 V.M.: Pieter BLANCKE fs. Frans ende V.P.: Joannes PIJPPAERT 8ste maerte 1729 
 
SVG Janneken SUTTERMAN fa. Gillis, overl. Severen op den 9de nov. 1728  
  Wdwe in (1ste x) van Frans CORNELIS 
407  K.(1ste x): Pieter CORNELIS bij huwelijck sijn selfs, Marie CORNELIS ghetrauwt met 
256      Joannes DHARTE, Joannes = 17 jr ende Judocus CORNELIS = 12 jr 
 Wdwe in (2de x)van Joos TANT, sonder kinderen uit dit huwelijck   
 V.P.: Jan DE POORTERE ende V.M.: Gillis SUTTERMAN   29ste maerte 1729 
 
SVG Pieter STEYAERT fs. Joos, overl. Nevele op den 11de febr. 1729 
 Wdwnr in (1ste x): van Pierijntke OLDERBEKE 
407 K.(1ste x): de zeven kinderen van Laureyns STEYAERT fs. Pieter met naemen Pieternelle, 
260       Joannes, Catherine, Frans, Lieven, Pieter, Marie ende Macharius STEYAERT,  
 Wdwnr in (2de x) van Judoca DE WEERT fa. Joos 
 K.(2de x): Lieven ende Joannes STEYAERT ende Pieter BETTENS in huwelijck met  
      Janneken STEYAERT bij competente aude ende huwelijcken staet hun selfs 
 He.(3de x): Joanne DE SMET fa. Adriaen  
 K.(3de x): Anne Marie Philippine = 6 jr, Joseph = 4 jr ende Engelbert STEYAERT = 1 jr 
 V.P.: Joseph STEYAERT fs. Jans   
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een hofstede west ende suyt de straete groot 213 roeden 
 Een partije landt wesende hapte oost Mhr. MASSON noort Mhr. VAN DE VIJVERE suyt 
 selfs voorgaende west Pieter BETTENS groot 437 roeden . . .  26ste april 1729 
 
SVG Janneken DE WULF fa. Laureyns, overl. Meyghem op den 28ste april 1725 
 Hr.: Joannes VAN DE MOORTELE  
407 K.: Therese = 23 jr, Joannes = 20 jr, Carel = 16 jr ende Pieternelle VAN DE MOORTELE = 14 jr 
263v V.M.: Joos VERTRIEST      24ste meye 1729 
 
SVG Niclaeys RAES fs. Niclaeys, overl. Lootenhulle op den 17de nov. 1728 
 Wdwnr in (1ste x) van Janneken STIJNAERT  
407 K.(1ste x): Jacobus = 20 jr ende Pieternelle RAES = 10 jr. 
265 He.: Janneken VAN GAVER fa. Jan   
 V.P.: Jacobus RAES broeder van den overledenen 
 V.M.: Joannes DE MEYER fs. Olivier  
 Daer de commeren excederen de baete verstaet men over den weesen geene baete te 
 heffen noch te commer te gelden . . . . . .    24ste meye 1729 
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SVG Lievijne CALLIERS, overl. tot Ste Jans Leerne den 29ste jan. 1729 
 Wdwe in (1ste x) van Jan DE WEERT 
407 K.(1ste x): Gillis DE WEERT = 23 jr 
267v Hr.(2de x): Adriaen HUYGHE, geen kinderen uyt dit huwelijck 
 V.M.: Pieter CALLIERS (CAULIER) 
 Gronden ghecommen van dese overledene  
 Een alf ghemet erfve in Ste Jans Leerne alwaer de hofstede op staet  
 Gronden conquest dit huwelijck deelsaem half ende half 
 Een partije lants in Bachte ghenaemt het bijl ghemet ghecommen bij coope jeghens dhoirs 
 Mr. Andries DHONT oost daeranne ghelant Guillaeme VAN DEN BERGHE  
 Item noch twee partijen landt d'een groot een vierendeel  ende een ghelijcke partije ghecomen 
 bij gifte van Charles WIEME alle beyde gheleghen in Leerne . . . 24ste meye 1729 
 
SVG  Jan MAENHAUT fs. Bauduyn, overl. Hansbeke den 14de maerte 1729 
 He.: Franchoise DE BRABANTER fa. Jans  
407 K.: Francois = 22 jr, Bauduyn = 19 jr, Pieternelle = 17 jr, Joannes = 14 jr, Pieter = 13 jr,  
270 Jooris = 11 jr, Jacobus = 8 j ende Jacquemijntien MAENHAUT = 5 jr 
  V.P.: Franchois MAENHAUT fs. Bauduyn voornoemt 
 Gronden van eirfven gheconquesteert gheduerende het huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Hansbeke wanof het resterende competeert an dese hauderigghe als 
 haer sijde haudende goet west de straete loopende naer de brughsche vaert groot in erfven over 
 dit deel 151 roen ende de drij deelen van viere danof het ander 4de competeert an dhauderigghe 
 van dhilft van een partije landt op Meirentre ghenaemt den meirschbulck groot over dit deel 
 tot 234 roen . . .  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Jooris DE BRABANTERE fs. Jans tot Hansbeke 31ste meye 1729 
 
SVG Marie DE SCHRIJVER fa. Joos, overl. Ste Jans Leerne op den 8ste dec. 1727 
 Hr.: Daniel VERMEIRE fs. Joos  
407 K.: Petronelle = 2 jr ende Emerentiana VERMEIRE = 10 maenden 
273 V.M.: Pieter LIEVEVRAUW fs. jooris, cosijn   
 Den hauder heeft in cheynspacht ghenomen van Pieter VAN DAMME 40 roeden landts 
 in Ste Jans Leerne ende betemmert met een huys ende een schuerken.  31ste meye 1729 
 
SVG  Laureyns MAENHAUT fs. Bauduyn, overl. Nevele op den 27ste febr. 1729 
 He.: Joanne LOONTIENS fa. Jans 
407 K.: Pieter MAENHAUT = 17 jr 
276 V.P.: Jan MAENHAUT fs. Bauduyn  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigge 
 Een hofstede met het huys schuere ende stallijngen daerop staende west de straete noort 
 mijnheer CARDON oost ende suyt selfs met een partije landt west de hofstede noort 
 Niclays STOMMELIJNCK. Item een partije noort de voorgaende west de straete suyt ende 
 oost Christiaen MESTDAGH causa uxoris groot met de voorgaende partije 5 ghemeten  
 Item dhilft van een partije landt ghenaemt den stebulck wanof de wederhilft competeert aan 
 Jan MAENHAUT tot Hansbeke oost ende west dhoirs Gillis BOOM suyt de wdwe Pieter 
 LOONTIENS groot voor dese hilft 180 roeden.  
 Item op Lootenhulle een partije bosch oost dhoirs Sr. Frans CRUYS west ende noort het  
 clooster van Deynse suyt dhoirs GARNAVAL groot 295 roeden  
 Gronden van erfven sijnde conquest bijdien ghedeeligh alf ende alf 
 Een partije landt ghenaemt de twee ghemeten noort oost de biebuyck straete suyt enden west 
 Mhr. VAN BEAUVOORDE ende noort Frans MARTENS commende bij coope van Pieter 
 CARON in huwelijck met Marie VAN DER PLAETSEN ende de weese Geeraert VAN DER 
 PLAETSEN met consorten par erfvenisse van den 4de april 1724 groot in erfven 650 roeden 
 Een partije landt ghenaemt de Clays stede oost de straete suyt Jor Mattheus DUBOIS causa 
 uxoris west dhoirs Mr. Charles VAN ALSTEIN ende noort de crekel weede het cauterken  
 ende putbulck bekent arlo 1370 groot 1460 roeden . . . . . .   31ste meye 1729 
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SVG  Pieternelle VERHEECKEN fa. Laureyns, overl. Severen op den 30ste maerte 1729 
 Hr.: Carel COCQUYT fs. Andries 
407 K.: Anne Marie COCQUYT = 20 maenden  
274v V.M.: Frans VERHEECKEN fs. Laureyns, oom 
 Den hauder met sijn overleden huysvrauwe heeft ghestelt een woonhuys staende op cheyns 
 waervan den gront compiteert aen Joannes DE SCHUYMER  
 Stelde hem seker ende borghe Jacobus DE BRABANDERE tot Zeveren  31ste meye 1729 
 
SVG Charles VAN HULLE fs. Marten, overl. Vynckt op den 5de april 1729 
 He.: Catharina VAN DER HELSTRAETE fa. Gillis 
407 K.: Joanne = 28 jr, Catharina = 19 jr ende Joannes VAN HULLE = 16 jr 
280 V.P.: Pieter VAN HULLE, oom ende 
 V.M.: Sr. Joannes VAN DER HELSTRAETEN, broeder van dese hauderigghe ende  
           Bailliu van de prochie van Laethem   
 Gronden van erfven comende van de sijde van desen overledenen 
 Het 6de part in een behuyst hofstedeken in Wonterghem groot int gheheele tot 4 bunderen 
 ende in pachte ghebruyckt bij Joannes VAN MEENEN waervan de 5 resterende parten 
 in de gheconquesteerde goederen ghebracht worden ende noch het 6de part in 8 ghemeten 
 bosch ende landen in Machelen ligghende noch onverscheen met sijne medehoors  
 Item een partije saeylant in hoesselghem in den leyhoeck ligghende onverdeelt met sijne  
 medehoors in het gheheele groot tot 600 roeden dus hier 100 roeden 
 Gronden van erfven comende van de sijde van dese hauderigghe 
 De deurgaende helft van een partije saylant in Cruyshautem abouterende oost ende noort 
 de bouckstraete suyt ende west den graeve van Cruyshautem groot int gheheele 600 roen 
 ligghende onverdeelt met Sr. Joannes VAN DER HELSTRAETE 
 Gheconquesteerde goederen constant huwelijck 
 Een partije landt in Vynckt ghenaemt den ginst bulck oost Mhr. VAN DER HAEGHEN suyt 
 Pieter DE SCHRIJVER west Mhr. VAN MEERLE ende Joos LOOTTENS noort het naer 
 volghende groot één bunder. Item noch twee partijen landt met een partije bosch ligghende 
 d'een aen d'ander ghenaemt de becken oost den braembulck suyt ende west Joos LOOTTENS 
 ende noort het goet ter borcht tsaemen groot 1 bunder 300 roen . . . 
 Een hofstede gheleghen in Vynckt ghenaemt den braembulck, abouterende oost de wdwe   
 van Lieven DE MOORTEL suyt het te bracx west de becken ende noort het goet ter borcht  
 groot 300 roeden ende nogh een behuyst ende beschuerde hofstede in Wonterghem groot int 
 gheheele tot 4 bunderen          9de juny 1729 
 
SVG Marie DHERTOGHE fa. Adriaen, overl. Nevele op den 24ste maerte 1729 
 Hr.: Jaecques QUEKEBOREN fs. Joos  
407 K.: Martinus = 16 jr, Joosijntien = 11 jr, Isabelle = 8 jr ende Joanne QUEKEBOREN = 4 jr 
284v V.M.: Marten MORTHIER fs. Lievens     14de juny 1729 
 
SVG Livijne DE RUYCK fa. Pieters, overl. Ste Maria Leerne den 4de april 1729 
 Hr.: Joannes VAN QUATHEM  fs. Gillis 
407 K.: Pieter = 4 jr ende Joannes Frans VAN QUATHEM = een maendt  
286v V.M.: Pieter DE RUYCK, grootvader     21ste juny 1729 
 
SVG Marie COCQUYT fa. Andries, overl. Severen op den 29ste 9bre 1728 
 Hr.: Jacobus DE BRABANTER fs. Gillis 
407 K.:Joanne = 13 jr, Livijne = 9 jr ende Judocus DE BRABANTER = 3 jr 
288 V.M.: Pieter COCQUYT fs. Andries, oom 
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen hauder 
 Een 6de paert in 300 roen landts ligghende onverscheen met sijn ooms ende suster in Vynckt 
 oost Guille WYNCKELMAN suyt de biestemmen west Joannes DE WULF ende noort Joos 
 DE RAET, dus over het 6de paert 50 roeden ende nogh een 8ste part in 100 roeden oost ende  
 suyt Joos DE RAET west de kercke van Vynckt  . . . . . .   21ste juny 1729 
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SVG Jacquemijntien VAN DAMME, overl. Poessele op den 2de maerte 1729 
 fa. Danneels verweckt bij Livijne DE METS 
407 Hr.: Geeraert BAETSLE fs. Jan verweckt bij Elisabeth DHONDT 
290 K.: Joannes = 19 jr, Elisabeth = 17 jr, Marie = 12 jr ende Pieter Thomas BAETSLE= 9 jr   
 V.M.: Jan DE MEYER fs. Marijn, oom  
 Den hauder heeft in cheynse ghenomen van Mre. Petrus Zeverinus VAN ALSTEIN pbr.  
 een gheruineerde hofstede met vier partijen landt daermede gaende tsaemen groot acht 
 ghemeten 271 roeden gheleghen in Poessele  . . .   30ste juny 1729 
 
SVG Matheus BETTENS fs. Matheus, overl. Nevele den 14de maerte 1729 
 He.: Catarine VAN PARIJS fa. Roelant  
407 K.: Joanne = 23 jr, Marie = 21 jr ende Joosijntien BETTENS = 17 jr ende Pieter sijn selfs man 
292       ende Pieternelle BETTENS in huwelijck met Joos MESTDACH fs. Maurus  
 V.P.: Jacques DE WAELE fs. Joos 
 Gronden van erfven gheconquesteert ghedurende het huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Nevele oost de straete suyt dhoirs van Joos VAN DE MORTEL 
 west mhr. VAN HUYSSE  groot in erfven 60 roen  
 Een partije landt in Vosselaere oost den herwegh suyt Vosselaere dreis ende west de straete 
 loopende van Nevele naer Vosselaere groot in erfven 497 roeden  4de july 1729  
 
SVG Laureyns AERENS fs. Jans, overl. Landeghem op den 27ste meye 1729 
 He.: Marie DE WITTE fa. Lucas ende Adriaene VERSTICHELE 
407 K.: Marie = 18 jr, Pieter = 10 jr ende Joanne AERENS in huwelijck met Pieter VAN DIJCKE 
295 V.P.: Camervoocht Jan Baptiste CLAYS 
 Gronden van erfven gheduerende thuwelijck tsamen gheconquesteert 
 Eene behuysde hofstede groot int gheheele een bundere ten deele leen wesende gheleghen 
 in Landeghem ende een partije landt ghenaemt meulemshoeck  in coope vercreghen van Jan, 
 Marten ende Pieter SIERENS groot ontrent 450 roeden west Laurents ARENTS noort 
 Jan HANSSENS ende oost Carel DE CUYPERE  
 Gronden van erfven dhauderigghe toecommende bij versterfte van Lucas DE WITTE ende 
 ende Adriaene VERSTICHELE haere vader ende moeder 
 Een hofstedeken in den herrenthoeck groot 75 roen in cheyns ghegheven aen de wdwe van 
 Pieter VAN RENTERGHEM ten advenante van 10 sch. gr. tsiaers 12de july 1729 
 
SVG  Joanne VERDURME fa. Marcus, overl. Nevele op den 2de 7bre 1728 
 Hr.: Pieter VERMEIRE fs. Geeraert, herbergier en winkelier 
 K.: Jacobus VERMEIRE = 2 jr eenigh kint 
407 V.M.: Philips ROGHIERS fs. Pieters, oom causa uxoris (ROUGIERS)  18de july 1729 
299 Contract van houwelijck ghemaeckt voor notaris Jacques VAN RAE in Ghendt 
 Compareerde Pieter VERMEIRE wonende tot Nevele jonghman bij competente aude van 
 25 jaeren sijn selfs man ter eender ende Joanne VERDURME fa. Marcus oock woonende 
 in Nevele jonghe dochter bij competente aude haer selfs . . . . . . . . . 
 Ter presentie van Sr. Franchois VAN BENEDEN ende Jacobus Franciscus  VAN RAE 
 sone mijns notaris hiertoe aensocht . . .  . . .  1ste febr. 1726 
 Huys stede ende erfve ertwortel ende naeghelvast gheconquesteert staende het huwelijck 
 gheleghen in Nevele ten voorhoofde inde Ste Jansstraete teghen over het clooster vande  
 penintenten oost de wdwe van Mr. Emanuel VAN LANDEGHEM zuyt dheer Frans  
 DE BROUX west de wdwe van Jan DE MULDER ende noort de selve straete groot in  
 erfven 48 roeden den hauder toeghecommen bij coope jeghens Gillis HAUWE fs. Pieters 
 ende Isabelle VERWEE fa. Frans sijne huysvrauwe per contract van den 19de aug. 1727 
 ende acte van erfvenisse van den 10de 9bre van den selven jaere niet anders belast dan met 
 alsulcke heerlijcke kerckelijcke ofte ander onlosselijcke rentiens als van ouden tijde 
 daeruyt souden moghen gegaen hebben   . . .  . . . 18de july 1729 
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SVG Livijne DE COEYERE fa. Marten, overl. Meyghem op den 3de maerte 1729 
 Wdwe van Christoffel VAN HECKE (SVG ghepasseert op den 7de Xbre 1723) 
407 K.: Joanne VAN HECKE in huwelijck met Jacques BRACKE fs. Joos  
321v       ende Pieter VAN HECKE noch onderjaerighe weese 
 V.M.: Pieter SCHELSTRAETE fs. Christoffel 
 Gronden van erfven daer dese overledene erfachtigh vuyt ghestorven is 
 Dhelft van een partije landt in Everghem op den wijck belsele ghenaemt het venneken oost 
 ende suyt den baron VAN KIESEGHEM west N. BLASIUS ende noort Denijs CRIEL groot 
 int gheheele tot 400 roeden ende noch een partije landt in deselve prochie ghenaemt den  
 haege (haese?) bulck suyt de wdwe ende hoors van Pieter VERHEECKEN ende west Jan 
 VAN DE VELDE ende noort Philips NUYT groot 150 roeden. Item noch 25 roeden landts 
 in een meerder partije ghenaemt den hauden bogaert noort oost den advocaet KERVIJN suyt 
 Carel DE MEESTER west de wdw ende hoors Pieter VERHEECKEN ende noch een partije 
 in Everghem wijck belsele op den suyt cant van dien oost den baron VAN KIESEGHEM 
 suyt Jan COOMAN west Marten PLASSCHAERT ende noort Pieter SCHELSTRAETE 
 groot 100 roeden. Item een partije saylandt ghenaemt het haverken ligghende in drij parceelen 
 palende aen mallecanderen oost Jan VAN KERCKVOORDE suyt Jan VAN OOTEGHEM 
 west den advocaet BASILIUS ende noort het heer meerschstraetken groot 375 roeden 
 Item een partije landt oost Marten MENAERS suyt Jan VAN KERCKVOORDE west belseel 
 bosch ende noort Jan DE BUCK ghenaemt d'heye groot 500 roeden 
 Item een partijken maeymersch wijck schoonstraete achter overdam in de westdurmen oost 
 Lieven DE WEVER suyt de caelene west Joe de wdwe van den advocaet Augustijn VAN DE 
 PERRE noort den geest groot 150 roeden . . . . . . . . .  
 Staenden vooght ghecreert Jacques BRACKE voornoemt en stelde hem seker ende borghe  
 bedeghen Jooris BRACKE tot Vynckt sijn vader alhier present   26ste july 1729 
 
SVG Heirman ZUTTERMAN fs. Pieters, overl. Poessele op den 20ste meye 1729 
 He.: Marie DE WULF fa. Lieven 
407 K.: Joannes ZUTTERMAN = 7 jr eenich kint 
302v V.P.: Gillis ZUTTERMAN fs. Pieters, oom van alven bedde  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen volgende aen de weese 
 alleene belast met shauderiggen bijleve ende haer deel in de cattheylen als naer costume  
 Het 6de deel deurgaende van twee partijen landt d'een aen d'ander groot 3 gemeten en alf 
 ghelegen in Meyghem wanof de ander deelen competeren aen Gillis ZUTTERMAN , 
 Pieter VAN RENTERGHEM ende consorten abouterende van alle zijden den heer marquis 
 DE LEDE ghebruyckt bij Jan  MADOU.  
 Een ghelijck deel in een partijken bosch in Hansbeque groot 200 roen abouterende oost de 
 wdwe Lieven VAN VINCKT ghebruyckt bij Pieter VAN RENTERGHEM  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe  
 Dhelft van een behuysde hofstede in Poessel op den wijck van kerrebrouck met dhelft van 
 het huys ende schuere, stallen ende boomen daerop staende abouterende oost ende suyt  
 Lieven VAN DOOREN, west Lieven DE BUCK noort de straete wanof de wederhilft 
 competeert aen Joanne DE WULF groot over dese hilft 125 roen . . . 7de sept. 1729 
 
SVG  Gillis DE METS fs. Jans, overl. Ste Martens Leerne op den 24ste Xbre 1728 
 He.: Joanna COPPENS fa. Lieven alsnu ghtrauwt met Andries CRAMPE  
407 K.: Joannes = 7 jr, Anna Marie = 5 jr, Ignatius = 3 jr ende Martinus DE METS = 1 jr. 
305 V.P.: Jan BISCOP s'overledens swaegher 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Het 4de van dhilft van een huys stede ende erfve in Ste Martens Leerne abouterende noort  
 Frans VAN RENTERGHEM oost Mhr. RIJM suyt d'aerme camere, west Jan DHAENENS 
 met consorten groot over dit deel 50 roeden 
  Stelde hem seker ende borghe bedeghen Carel TEMMERMAN woonende tot Poessele ten 
 desen present        13de 7bre 1729 
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SVG Joanne VAN MOERBEKE fa. Pieters, overl. Poessele op den 8ste july 1729 
 Hr.: Christiaen MATHIJS fs. Gillis 
407 K.: Lievijne = 5 jr ende Pieter Frans MATHIJS = 3 jr 
310v V.M.: Jan MUYS fs. Jans woonende tot Bellem  . . . 
 De overledene heeft geen gronden van erfven achterghelaeten . . . 9de nov. 1729 
 
SVG Norbertus DE GRAEVE fs. Jans, overl. Nevele in de maent van 7bre 1729 
 K.(1ste x): Joanne = 25 jr ende Pieternelle DE GRAEVE = 23 jr 
407 Wdwnr in (1ste x) van Jacquemijntien BRANDT fa. Gillis (SVG den 7de meye 1709) 
312v Camerdeelvooght paterneel: Martens BELSENS   
  He.(2de x): Magdalene DE WINTER fa. Lieven 
  K.(2de x): Joannes = 19 jr, Norbertus = 17 jr, Gillis = 12 jr, Pieter = 10 jr, Joseph = 6 jr, 
     Thomas = 4 jr ende Arnaut DE GRAEVE = 1 jr. 
  Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van oossche met dhilft van het huys boomen 
 ende voorder catheylen daerop staende wanof de wederhilft competeert aen de voornoemde 
 twee kinderen van den 1ste bedde , abouterende noort oost de wdwe ende hoors van Simon 
 SNAUWAERT west den advocaet PIEN ende suyt de straete groot in erfven 200 roeden 
 Item een partije landt gheleghen alsvooren genaempt den baeren lochtinck west ende noort 
 den heere VAN DER BURCHT ende suyt de wdwe van Pieter VAN DE PUTTE groot  200 
 roen ende een stripken landts op den cautere van oossche noort Frans STOMMELINCK suyt 
 de wdwe Pieter VAN DE PUTTE ende west den cauter groot 75 roen  . . .  .  . . 
  Gronden van erfven conquest bijdien ghedeelich alf ende alf 
 Een partije landt gheleghen als de voorgaende ghenaempt den beck abouterende suyt oost 
 een beke suyt ende west de straete noort Philippe VERVIER  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Andries DE WINTER woonende op Nevele  22ste 9bre 1729  
 
SVG Adriaen MAESSEMAN fs. Petrus, overl. Deurle den 23ste juny 1729 
 Wdwnr van: Adriana DE SNERCK fa. Geert 
407 K.: Joannes ende Petrus MAESSEMAN hun selfs bij huwelijcke staet ende Livijne  
307v       MAESEMAN minderjaerighe weese 
 V.P.: Geeraert HEYNSSENS   . . .     18de 8bre 1729 
 
SVG Tanneken LEYTENS, overl. Bachte  
 Wdwe van Lieven VERMAERE  
407 Hoir: Lieven LEYTENS fs. Joos  met de renunchiatie ghedaen bij de voordere hoors soo ten 
309           sterfhuyse van Janneken LEYTENS als Lieven VERMAERE  18de 8bre 1729 
  
 Bundel nr 455 Staten van goed  (1730) 
SVG  Janneken VRIENT fa. Pieter, overl. Vynckt op den 11de 9bre 1726 
 Hr. Pieter DHAENENS fs. Jans 
407 K.: niet gegeven  
378v V.M.: niet gegeven   
 Gronden van erfven commende van de sijde van dese overledene belast met shauders recht 
 van bijleve als naer rechte 
 Een partije landt gheleghen in Vynckt abouterende noort oost Pieter VAN OOST suyt  
 Joannes DHUYVETTER ende west Adriaen DE CLERCQ groot met de hofstede 500 roen 
 Wort in baete ghebracht het woonhuys schuere oven met het ovenbuer steenput met de 
 pompe fruytboomen ende ander midtsgaders de doornhaeghen alles staende op den grondt 
 twelcke is gheextimeert door Joannes DHUYVETTER fs. Joos timmerman van sijnen 
 style ter somme van 68 p. 7 sch. 10 gr.  
 Recompense die dese hoors aen den hauder moeten doen 
 Den hauder heeft constant sijn huwelijck van sijn eyghen erfgront vercocht tot 51 roeden 
 landts aen Joos DE RAET voor de somme van 7 p. gr. dewelcke alhier moeten worden  
 vuytghesteken         31ste jan. 1730 
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SVG Jan VOLCKAERT fs. Gillis, overl. Vosselaere den 10de dec. 1728 
  Wdwnr in (1ste x) van Joosijntien VAN SPEYBROECK 
407 K.(1ste x): Christiaen VAN VINCKT als vader ende vooght over Joosijntien VAN VINCKT 
324v      ghewonnen bij Pieternelle VOLCKAERT  
       He.(2de x): Elisabeth VAN RENTERGHEM fa. Servaes nu ghetrauwt met Joannes STEYAERT 
 K.(2de x): Jan MAENHAUT in huwelijck met Marie VOLCKAERT, Pieter = 17 jr,  
     Joannes = 14 jr ende Gillis VOLCKAERT = 11 jr  
 V.P.: Guilliaeme VERBAUWEN     31ste jan. 1730 
 
SVG Marie BOULAERE fa. Lievens, overl. Ste Martens Leerne op den . . . july 1725 
 Hr.: Pieter DE CORTE fs. Adriaen, schoenmaecker 
407 K.: Sonder lichaemelijcke hoirs 
327 Hoors: Theresia BOELAERE fa. Jans fs. Lieven, welcken Jan broeder was van de overledene 
             en Carel VAN LANGERAERT vader ende voocht van sijn vier kinderen met naemen 
             Judocus, Petronelle, Catharina Joanne ende Marie Anne VAN LANGERAERT, die hij 
             ghewonnen heeft bij Livijne BOELAERE oock fa. Lieven en suster van de overledene 
 V.M.: Pieter Joseph BOEDRIE oom  
 Den hauder heeft staende sijn huwelijck in cheynse aenveert van Pieter Joseph BOEDRIE 
 30 roeden erfve gheleghen in Ste Martens Leerne abouterende oost Thomaes SLOCK suyt 
 ende west den voornoemden BOEDRIE ende noort de straete . . . 14de febr. 1730 
 
SVG Jacobus DE CLERCK fs. Geeraert, overl. Sinte Maria Leerne. 25ste meye 1729 
 He.:Joosijntien HOSTE fa. Christiaen  
407 K.: Joos DE PRAETER in huwelijck met Marie DE CLERCK ende Susanna DE CLERCK 
329       in huwelijck gheweest met Carel DEBBAUT ende Pieter DE CLERCK = 23 jr 
 V.P.: Joos DE PRAETER voornoemt woonende tot Nevele  
 Gronden van erfven gheconquesteert geduerende het huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Ste Maria Leerne groot in erfven 150 roeden 
 Men heeft aen Jenne DE SMET fa. Michiel ten jaere 1727 in cheynse gegheven 10 roeden  
 erfve uyt dese hofstede voor eenen termijn van 29 jaeren 
 In Ste Martens Leerne een partije landt abouterende daeranne oost den capiteyn MURAY  
 causa uxoris zuyt Geeraert SLOCK west Anthone VAN SPEYBROECK ende noort den 
 platten gracht   . . .  . . .  . . .   14de febr. 1730 
 
 SVG  Joannes VEREECKEN fs. Laurens, overl. Severen . . . (niet gegeven) 
  He.: Marie DE BIL fs. Jans 
407 K.: Brigita VEREECKEN = 3 jr.  
380 V.P.: Frans VEREECKEN, broeder van den overledenen 
 Dit sterfhuys competeert een slecht woonhuys met twee camers boomen ende doornhaeghen 
 dies den gront competeert aen dhoors Laurens VAN HOVE   14de febr. 1730 
  
SVG Anthone BELSENS fs. Jacques, overl. Nevele op den 28ste maerte 1729 
 He.: Joanna GOETHALS fa. Geeraert  
407 K.: Marten = 23 jr, Joseph = 9 jr, Marie Rose = 6 jr ende Joannes BELSENS = 3 jr 
331v V.P.: Marten BELSENS, oom      6de maerte 1730 
 
SVG Marie DE WEIRT fa. Joos, overl. Ste Martens Leerne op den 24ste nov. 1729 
 Wdwe van Philippe HAUTEKEET  
407 K.: Pieter = 20 jr woonende tot Amsterdam, Joannes = 18 jr Michiel = 15 jr ende Theresia  
381       HOUTEKEET = 9 jr 
 V.P.: Pieter HOUTEKEET fs. Adriaen ende V.M. Pieter Joseph BOEDRI  
 S'weesen vader heeft in cheyns anveert eenighe gronden van erfven in Ste Martens Leerne 
 oost de kercke alsnu aencommende Geert SLOCK, daerop sijn gebaut eenighe woonsten in 
 eene van de welcke de overledene deser weirelt ghepasseert is . . . 7de maerte 1730 
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SVG Pieter HEVERAERT (EVERAERT) fs. Bauduyns, overl. Meyghem op den 22ste dec. 1729 
 He.: Livinne DE GROOTE fa. Jans alsnu ghetrauwt met Pieter DE WEERDT 
407 K.: Joannes Frans = 7 jr, Theodorus = 5 jr, Joseph = 4 jr ende Frans HEVERAERT = 2 jr 
333 V.P.: Jacques BAELE   
 Is over haer seker ende borghe bedeghen Joannes VAN LAECKE woonende tot Vynckt  
 ten desen present       7de maerte 1730 
 
SVG Lieven CACKAERT fs. Maurus en Judoca SCHAMP, overl. Nevele op den 3de febr. 1730 
 Wdwnr.: Janneken DE DECKERE fa. Gabriel  
407 K.: Marie CACKAERT in huwelijck met Joseph LOONTIENS fs. Jans, Joosijntien = 22 jr 
336       Bauduyn = 19 jr, Anna = 17 jr ende Jan CACKAERT = 13 jr  
 V.P.: Joseph LOONTIENS fs. Pieters, cousin ende V.M.: Bauduyn DE DECKERE fs. Gabriel 
 Gronden van erfven daer den overledenen erfachtigh vuyt ghestorven is 
 Dhilft dies de wederhelft aen dese hoirs toecomt uyt hoofde van hunne moeder van een 
 hofstede schuere ende catheylen daerop staende gheleghen in Nevele op den wijck van de 
 boschstraete in het peperstraetien groot int gheheele 648 roeden ende dhilft van een partije 
 lands gheleghen als vooren in het taerwe stuck oost Jan BOONE suyt den keysersbulck ende 
 de hofstede west ende noort de kinderen Niclays SLOCK groot int gheheele 291 roeden . . . 
 Dhilft van dhilft van een partije landt in de daesdoncken onvercavelt ende onverdeelt met 
 Lieven VAN DOORNE groot 217 roeden noort oost het cappittel van Ste Baefs  
 Dhelft van een partije meersch in Lootenhulle heerelijckhede van Bellem bij den langen brugh 
 stock te weten dhilft van dhilft als ligghende onverdeelt met de wdwe ende hoirs van Pieter 
 LOONTIENS groot 300 roeden (de wdw is Janneken CACKAERT) . . .  
 Op den 31ste 8bre 1730 stelde Joannes LOONTIENS fs. Lievens hem seker ende borghe 
 over Joseph LOONTIENS sijne sone  . . . . . . . . . . . .  1ste april 1730 
 
SVG Gabriel WALLAERT fs. Joos, overl. Vynckt op den 30ste nov. 1729 
 He.: Angeline BIEBUYCK fa. Jans, is te vooren in 1ste huwelijck geweest 
407 K.: Joseph WALLAERT = 7 jr de hauderigghe is noch bevrucht van een kint 
350 V.P.: Joos WALLAERT grootvader woonende tot Lootenhulle . . .  6de juny 1730  
 
SVG  Livijne DE CLERCQ fa. Joos, overl. Vosselaere in de maent van jan. 1730 
 Wdwe in (1ste x) van Thomas SPEECKAERT fs. Jans  
407 K.: Marie Anne SPEECKAERT = 17 jr, Joosijntien = 15 jr, Judocus = 11 jr ende Joannes 
352       Frans SPEECKAERT = 4 jr 
 V.M.: Guilliaeme FIERS fs. Joos   
 Hr.: Pieter SNAUWAERT fs. Simoen  
  Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene volgende aen de vier hoirs 
 alleene belast met shauders bijleve ende de catheylen ghedeeligh alf en alf 
 Dhilft van een behuysde hofstede met de landen daermede gaende annex aen elckanderen 
 tsaemen groot int gheheele ontrent een bunder gheleghen in de prochie van Vosselaere in 
 den den westhanck sorterende onder de heerlijckhede van Zantvoorde commende dhilft van 
 dese hilft bij coope van Philippe DE SCHEEMACKER ende Jan VAN QUATHEM beede  
 causa uxoris  kinderen van Jan HUYGHE verweckt bij Laureyntien SPEECKAERT ende 
 de ander hilft van dhilft bij successie van soverledens moeder. Competerende de wederhilft 
 aen de voornoemde vier weesen vuyt den hoofde van hun vader, over dhilft ende de ander  
 hilft van dhilft aende wdwe ende hoirs van Joos VERLEYE 
 Sijnde de selve hofstede int gheheele belast met eene rente van 2 p. 10 sch. gr. tsjaers den 
 penninck 16e in proffijtte van Joe de wdwe BILLEMONT 
 Den hauder is gheobligeert gheweest te vercoopen het 4de deel deurgaende van een hofstede 
 met de gronden van erfven gheleghen in de bosch straete in Nevele ghebruyckt bij Gillis 
 SUTTERMAN aen sijne broeders Frans ende Jacobus SNAUWAERT . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Gillis SUTTERMAN fs. Pieters woonende op de 
 prochie van Nevele ten desen present . .   . .   6de juny 1730 
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SVG Joos VERLEYE fs. Erasmus, overl. Vosselaere op den 18de febr. 1730 
 He.: Joanne DE CLERCQ fa. Joos bij Gillijntien SPEECKAERT 
407 K.: Rogier = 8 jr, Ignatius = 6 jr ende Marie Therese = 3 jr 
355 V.P.: Joos DE SLOOVER  
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 De vijf deelen van sesse van een behuysde hofstede in Vosselaere in noorthaut danof dander 
 deelen competeren aen dese hauderigghe en de weesen Joos COPPENS groot int gheheele 
 een bunder oost den eerweerden prelaet van Dronghen suyt Jooris BEKAERT west mijn heer 
 RUYLOF ende noort Anthone VAN HECKE desen sterfhuyse toecommende vuyt crachte 
 van vuytgrootijnghe ghedaen jeghens Marie DE WULF fa. Pieters als hoir van Carel DE WULF 
  van daeten 26ste feb. 1719. Item competeert desen sterfhuyse een huyseken staende op 125 
 roen landt suyt een meerder partije ghenaemt den vlieghers beck te voorent in cheynse 
 ghebruyckt bij de wdwe Louys VAN PARIJS ende Louys VAN PARIJS haeren sonne van 
 daete, 4de jan. 1716 ende alsnu bij cedatie van Jan VAN PARIJS hem sterck maeckende over 
 de weese van Joos VAN PARIJS ende Lieven VAN PARIJS midtsgaders Helias VAN 
 MEENEN ghetrauwt met Adriaenne VAN PARIJS  
 Item competeert desen sterfhuyse vuyt crachte van vuytgrootijnghe ghedaen jeghens Lieven  
 VERHEGGHE thuwelijck met Marie COPPENS fa. Joos COPPENS ende Gheeraert VAN 
 DEN BRAEMBUSSCHE thuwelijck met Franchoise COPPENS alsulcke meuble als in 
 meuble goederen als ten sterfhuyse van Joos COPPENS te bevinden is . . . . . . 
 Gronden van erfven dese hauderigghe toecomende bij versterfte van haere moeder 
 Het 3de van een behuysde hofstede in Vosselaere noort Pieter VAN DER VENNET oost 
 dhoors Pieter DE VREESE suyt dese hauderigghe groot met een partije landt daermede  
 gaende drij ghemeten . . .  . . .  . . .  6de juny 1730 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Lieven VAN DEN BOSSCHE tot Hansbeke ten 
 desen present        21ste juny 1730 
 
SVG Geeraert DE LOOSE , overl.  Landeghem opd en 19de meye 1729 
 Wdwnr in (1ste x) van Pieternelle CORNELIS te voorent wdwe was van Lieven DE PAEPE 
407 K.(1ste x): Adriaen DE LOOSE = 17 jr. 
360 He.(2de x): Joosijntien TANT fa. Jans alsnu ghetrauwt met Jacobus DE CLERCQ 
 K.(2de ): Joanne DE LOOSE = 6 jr.  
 V.P.: Adriaen DE LOOSE, broeder van den overledenen als naesten bestaenden 
  Gronden van erfven commende van s'overleden sijde 
 Het 5de paert ende deel van een behuysde hofstede wannof de ander vier deelen competeren  
 de kinderen van Pieter GOETHALS Adriaen DE LOOSE ende consorten gheleghen op de 
  prochie van Landeghem op den heirenthoeck groot in erfven 800 roen  20ste juny 1730 
    
SVG  Augmentatie toecommende de vijf weesen van wijlent Janneken DE WEERDT fa. Gillis 
 verweckt bij Livijne SNAUWAERT fa. Jans met naeme Pieter, Joannes, Lieven, Judocus 
407 ende Livijne DE MEYERE fa. Joos met den overlijden van Gillis DE WEERDT fs. Frans 
362 hunnen grootvader materneel ende Janneken SNAUWAERT fa. Jans hunne aude moeye 
 materneel welcke augmentatie maeckt ende overgeeft Joos DE MEYER fs. Jans vader 
 ende vooght van sijne vijf kinderen in 1ste huwelijck verweckt bij Janneken DE WEERDT 
 V.M.: Luycas VAN NEVELE fs. Jans, oom, ghetraut met Marie DE WEERDT fa. Gillis  
  Gronden van erfven op de weesen verstorven met den overlijden van hun grootvader 
 Een partije landts in Nevele ghenaemt de eeschuere wesende den suytcant van een meerder 
 partije groot over dit deel 544 roen west de beke loopende van de eeschuere naer de Poessel 
 waele oost Joannes LOONTGENS ende noort het wederdeel staende ten landboeck in twee 
 deelen te weten arlis 1782 ende 1783 
 Item een partije lants in Nevele op den wijck van kerrebroeck ghenaemt het robulcxken 
 De gronden van erfven op dese weesen verstorven metten overlijden van Janneken  
 SNAUWAERT fa. Jans hunne audde moeye materneel sijn vercocht bij kersbrandijnghe 
 om het cleen deel dat de weesen competerende als onder hun vijfven maer gherecht sijn  
 tot een vijfde van een sesde . . .  . . .  . . . 20ste juny 1730 
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SVG Pieternelle JACQUES fa. Pieters, overl. Lootenhulle 11de meye 1730 
  Wdwe in (1ste x) van Cornelis HAUTERMAN  
407 K.(1ste x): Joanneken = 8 jr endePieter HAUTERMAN  = 6 jr 
364 V.M.: Adriaen JACQUES  27ste juny 1730 
 Hr.(2de x): Pieter KOOPMAN fs. Pieters (COOPMAN)  .  . . 27ste juny 1730 
 Den 11de july 1730 seker over den hauder Pieter COOPMAN, Gillis VAN HOVE tot  
 Hansbeke ende Jacobus COOPMAN tot Lootenhulle te desen present 
 
SVG Geert DE CLERCQ fs. Geert, overl. Meyghem op den 15de nov. 1729 
 He.: Cathelijne TANT fa. Joos te voorent wdwe van Jacobus GIJSELINCK  
407 K.: Pieter DE CLERCQ = 21 jr ende Therese DE CLERCQ = 19 jr 
347 V.P.: Adriaen COCQUYT  . . .  . . .   4de july 1730 
 Den 11de july 1730 seker ende borghe Jacobus DE CLERCQ fs. Jans tot Zeveren 
 
SVG  Jacobus VERMEIRE fs. Joos , overl. Ste Martens Leerne den 9de july 1729 
  Wdwnr in (1ste x) van Pieternelle DE WANNEMACKER  
407 K.(1ste x): Jacobus VERMEIRE bij huwelijcke staet sijn selfs ende Marie Joanne VERMEIRE 
373v       in huwelijck met Pieter PAEPENS  
 He.(2de x): Pieternelle DE METS fa. Jans   
 K.(2de x): Marie Livijne = 19 maenden ende Engelbert Carolus VERMEIRE = 3 maenden 
 V.P.: Joos VERMEIRE oom   
 Gronden van erfven ghecommen van soverleden sijde  
 Een behuysde hofstede met de voordere edificiien daer op staende bij de hauderigghe  
 ghebruyckt oost de straete suyt den heere Barok DE REYLOF west Mhr KIMPE ende noort  
 selfs ende een partije landt oost de selve straete suyt de selve hofstede west Mhr KIMPE  
 ende noort Mhr SANDERLIJNCK ende een partijken landt oost ende suyt den heer Baron  
 DE REYLOF west Mhr KIMPE noort selfs groot met de twee voorgaende partijen twee  
 ghemeten        9de july 1730   
 
SVG  Jan VAN LOO fs. Jans, overl. Meyghem den 20ste meye 1730 
 Wdwnr in (1ste x) van Janneken VAN VEERDEGHEM  
407 K.(1ste x): de kinderen van Joanna VAN LOO ghetrauwt gheweest met Jacobus DE VOS, de  
384       kinderen van Frans VAN LOO in huwelijck gheweest met Livijne DE RAEDT, Joannes 
       VAN LOO bij ghetijde aude sijn selfs, Jacobus VAN LOO = 24 jr  
 He.(2de x): Adriaene DE CUYPERE fa. Pieters 
 K.(2de x): Joosijne = 4 jr ende Pieter VAN LOO = 2 jr 
 V.P.: Joannes PLAETSAERT  
 Jacobus DE VOS staet schuldich aen de hauderigghe over vier jaeren haudenisse van sijn 
 kint ter somme van 12 p. gr. 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter VERHEUGE tot Meyghem  18de july 1730 
 
SVG  Cathelijne DE SMET fa. Pieter, overl. Deynse op den wijck van reckelinghe den . .  april 1729 
 Hr.: Lieven HAESBROECK fs. Matthijs  
407 K.: Joannes ende Pieter HAESBROECK 
367 V.M.: Joos DE SWEEMER fs. Lievens, oom causa uxoris 
 Stelde hem seker ende borghe Louys DE HEYGHER woonende tot Deynse  10de oct. 1730 
 
SVG Alexander POLLET fs. Niclays, overl. Nevele in de maent van 7bre 1730 
 He.: Janneken QUICKENBURNE  
407 K.: Martijntien = 13 jr, Anne Marie = 10 jr, Josijntien = 8 jr ende Lieven POLLET = 2 jr 
369 V.P.: Marten ROUGIERS fs. Frans woonende op de prochie van Nevele 
 Stelde hem sekere ende borghe bedeghen Jacques VAN QUICKENBURNE broeder van  
 de hauderigghe woonende op de prochie van Nevele   24ste 8bre 1730 
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SVG  Joosijntien DOBBELAERE fa. Joos, overl. Nevele op den 22ste april 1729 
 Hr.: Jan BEYS fs. Jans   
407 K.: Pieter = 3 jr en 4 maenden, Elisabeth = 2 jr ende Omaert BEYS = 4 maenden 
371v V.M.: Guillaeme DOBELAERE fs. Joos  
 Den hauder heeft gheduerende sijn huwelijck van Jor Leopoldus VANDERMANDEL in  
 cheyns pacht ghenomen eene behuysde hofstede op den wijck veldeken in Nevele  
 Men staete schuldich aen Catharine DOBBELAERE over gheleende gelden tot  9 sch. 4 gr. 
  Aen Marten DE MOOR over haudenisse van de jonghste weese 16 sch. 7 gr. en men staet  
 schuldich aen de wdwe van Jan BEYS over gheleende gelden 3 sch. 6 gr.  31ste 8bre 1730 
 
SVG Franchies COPPENS fs. Jan, overl. Ste Martens Leerne den 7de nov. 1730 
 He.: Franchoyse BEKAERT fa. Jans 
407 K.: Julliane COPPENS gheboren den 26ste aug. 1720 
386 V.P.: Pieter COPPENS fs. Jan voornoempt, oom 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter BEKAERT shauderigghens broeder  
 woonende tot Eecke op de schelde alhier present . . .  5de dec. 1730  
 
SVG Livijne DE MEYER, overl. Sinte Maria Leerne op den 24ste oct. 1730 
 fa. Joos DE MEYER ghewonnen in sijn 1ste huwelijck met Janneken DE WEIRT fa. Gillis  
407 Hr.: Joannes VAN SPEYBROECK fs. Anthone  
387v K.: Joannes Baptiste VAN SPEYBROECK gheboren den 14de 8bre 1730 
 V.M.: Joos DE MEYER voornoemt als grootvader  
 Gronden van eirfven  ghecomen van de sijde van de overledenene haere moeder ligghende 
 noch ghemeene met haere broeders ende susters ende belast met bijleve van haeren vader 
 Een 5de van dhilft van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck vierboomen ten 
 landboecke bekent arlo 1491 abouterende suyt oost Sr. Frans CALLANT west Bauduyn  
 MARTENS groot in het gheheele 471 roeden ende over dhilft 235 ½ roeden  
  Een 5de van dhilft van een stuck landt gheleghen als vooren ten landboecke bekent arlo 1561 
 abouterende oost de vierboomstraete suyt een ander straetien groot int gheheele 470 roen 
 ende bij dien over dhilft 235 roeden ende een 5de van d'hilft van een partije landts ghenaemt 
 het half bunder gheleghen als vooren ten landboecke bekent arlo 1559 abouterende noort 
 oost sijn selfs en west Niclaeys SLOCK groot in het gheheele 455 roen over dhilft 227 ½ roen 
 Noch een 5de van dhilft van een partije landt ten landboecke bekent arlo 1366 abouterende 
 oost de veldekens straete suyt Jor Frans VAN HULTEM ende west Gillis DE WEIRT groot 
 het gheheele 176 roen wesende over d'hilft 88 roen. 
 Gronden van eirfven haer toeghecommen staende het huwelijck van haer vader ende moeder 
  Een 5de van dhilft van een partijken bosch in Lootenhulle inde malsemstraete ligghende 
 onverscheen met Pieter DE BUCK sijne medehoirs groot int gheheele 400 roen abouterende 
 noort west het meulen straetien ende suyt de malsemstraete en het huyseken van Bauduyn 
 NESSENS en oost Pieter VERDONCK  
 Gronden van eirfven op hun verstorven met den overlijden van  Gillis DE WEIRT fs. Frans  
 hunnen  grootvader materneel 
 Een partije landts in Nevele ghenaemt de neeschuere groot 544 roeden  . . .  
 Een partije landts in Nevele op den wijck van kerrebroeck ghenaemt het robulcxken groot in 
 eirfven 360 roen abouterende noort oost Joannes LOONTIENS suyt oost zuyt west het  
 priesteragie landt van Nevele ende Guilliaeme GOETHALS staen ten landboeck arlo 1738 
 Ten lesten een partije landts op den wijck van kerrebroeck leen wesende ghehauden van den 
 hove ende casteele van Nevele groot 145 roen oost de kinderen van Lieven VAN OYGHEM 
 zuyt west Sr. Anthone VAN DER STRAETEN noort west dhoirs van Joos TEMMERMAN 
 staende ten landboecke arlo 1897 
 Jan VAN DER PLAETSEN en de vier kinderen van Jan DE WEIRT fs. Gillis verweckt bij 
 Tanneken MARTENS fa. Pieters moeten betaelen alle de rechten die sullen dependeren aen 
 het verheffen van de partije leen conforme de vercavelijnghe van den 16de april 1721 
 . . .   . . .   . . .   12de dec. 1730 
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SVG Joannes DE BRABANDER fs. Lievens, overl. Nevele op den 19de 9bre 1730 
 He.: Catharina DE WULF fa. Gillis  
407 K.: Marie = 24 jr, Judocus = 21 jr, Lieven = 17 jr ende Philips DE BRABANDER= 14 jr 
390v V.P.: Lieven VAN DE WALLE fs. Jacques  
 Stelde hem seker ende borghe Gillis DE WULF fs. Gillis tot Nevele . . .  19de Xbre 1730  
 
SVG Jan DE BAETS fs. Lievens, overl. Vynckt op den 25ste maerte 1730 
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntjen SAEMAN  
407 K.(1ste x): Janneken DE BAETS in huwelijck met Frans DE CLERCQ,  Joosijntjen  
392     DE BAETS in huwelijck met Joannes VAN LAECKE, Livijne DE BAETS  
     in huwelijck met Joos VAN DE WALLE  
 Wdwnr in (2de x) van Janneken DE MEYERE 
 K.(2de x): Francois DE BAETS ende Frans VAN OOTEGHEM als vader ende vooght over  
     Joannes, Philippe, Albertus ende Jacobus VAN OOTEGHEM sijne vier kinderen 
     tsijnen 1ste huwelijck ghewonnen van Jacquemijntjen DE BAETS 
 Gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten 
 Dhelft van diversche partijen van lande in Vynckt dies de wederhelft competeert Franchois 
 DE BAETS sijnen sone tsijnen 2de huwelijck ghewonnen bij Janneken DE MEYERE . . . 
 bij coope jeghens Jan MAES ende Joe Livijne Judoca DUYCK sijne huysvrauwe te vooren  
 wdwe van den advocaet Joos VAN HECKE . . .  . . . . . .  19de Xbre 1730 
 
SVG Jacques DE BUCK fs. Pieter, kamslager, overl. Nevele den . . . 8bre 1727 
 He.: Isabelle DE LATEUR fa. Pieters 
407 K.: Pieter = 19 jr, Joanne Catherine = 16 jr, Francoise = 13 jr ende Marie Anne = 9 jr 
394 V.P.: Anthone SCHELPE fs. Laureyns oom causa uxoris  
 Gronden van erfven commende dhilft van de sijde van den overledenen sijnen vader ende 
 Francyse DE BUCK sijne moeye ende d'ander helft bij overnemijnghe  
 Een partije landt in Nevele op den wijck van veldeken ghenaempt den hooghen bulck oost 
 ende noort Pieter DUSAER groot 400 roeden in pachte ghebruyckt bij Lieven LIPPENS 
 Een partije landt ghenaempt den steenacker groot 267 roeden  
 Een partije landt ende meersch in Poessele groot twee ghemeten in pachte ghebruyckt bij 
 Pieter HAUTEQUIET ten advenante van een pondt 13 sch. 4 gr. tsaers 
 In Vosselaere een partije landt groot twee aude ghemeten van beede sijden van de straete 
 noort Mre. Jan Francoys VAN LANDEGHEM ghebruyckt bij Jacques DE PAPPE 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigge bij vercavelijnghe ten  
 sterfhuyse van Joe Joosijne STALINS van daten 13de april 1714 
 In Ste Jans Leerne een partije bosch ghenaempt den meire bosch groot twee ghemeten oost 
 den heere MEIRE west de wdwe Gillis DE WULF ende dhoors Lieven VAN DE WALLE 
  ende een partije leymeersch groot 100 roeden wesende wisselmeersch wisselende jeghens 
 de kinderen van Loys VAN PARIJS   . . .    . . . 
 Gronden van erfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert 
 Een partije landt in Marie Leerne ghenaempt de gauwe groot twee ghemeten oost den pont 
 wegh suyt N. CODDE west Mhr. VAN BIESELIJNGHE ende noort Joos DE RAET ende 
 een partijken meersch inden leymeersch groot 70 roeden  . . . 20ste Xbre 1730 
 
SVG Petronelle HAUTEKEETE fa. Pauwels, overl.  Ste Martens Leerne den 27ste dec. 1730 
 Wdwe in (1ste x) van Anthone CLAEYS  
407 K.(1ste x): Lieven ende Joosijntien CLAEYS 
376 Hr.(2de x): Jan VERGOTTE fs. Pieter 
 K.(2de x): Martijntien = 20 jr, Livijne = 17 jr ende Geerdintien VERGOTTE = 11 jr 
 V.M.: Joannes HAUTEKEETE fs. Pauwels, oom 
 Gronden van erfven ghecomen van de sijde van de overledene 
 Een 4de van een behuyst hofstedeken in Landeghem groot 100 roeden abouterende oost 
 Guilliaeme MORTIER suyt west het kerckenstraetien ende noort Jooris CLAEYS  
 Stelde hem seker ende borghe Marten DE MOOR fs. Pieters tot Nevele  16de jan. 1731 
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SVG  Cathelijne BRACKE fa. Jans, overl. Ste Martens Leerne . . . ? . . . 1728 
 Hr.: Pieter DE SCHRIJVERE fs. Pieters  
407 K.: Maximus = 25 jr, Joanne Therese = 23 jr, Juliaene = 19 jr, Guilliaume = 12 jr ende  
382       Jacoba DE SCHRIJVER = 8 jr 
 V.M.: Guilliaem BRACKE fs. Jans, oom  
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede met het huys schuere fruyt ende andere boomen gheleghen in Ste Martens 
 Leerne west de straete suyt ende oost mijnheer VAN OVERDAM noort de weesen Pieter 
 MAENHAUT groot in erfven 500 roeden . . .  . . . 22ste meye 1731 
 
SVG  Florentia JOLIJT fa. Jooris, overl. Lootenhulle den 7de dec. 1741 
 Hr.: Joos WALLAERT fs. Mathijs, kleermaecker 
 K.: Het eenigh kint van Gabriel WALLAERT fs. Joos, Joannes WALLAERT uytlandigh, 
       Jacobus WALLAERT het eenigh weesekint van Pieter WALLAERT ende Joseph 
       WALLAERT midtsgaders Joannes MAIRE in huwelijck met Joorijne WALLAERT  
       ende Carel VAN HECKE in huwelijck met Isabelle WALLAERT  
 Gronden van erfven de welcke geduerende dit huwelijck geconquesteert zijn 
 Een stede ende erfve in Lootenhulle groot in erfven 77 roeden commende ten voorhoofde 
 op den hul suyt Adriaen ROGGEMAN met consorten west de wdwe Lieven PLAYHIE 
 ende noort het straetien loopende van den hul naer de kercke commende bij coope van  
 Lieven PLAYHIE ende consorten . . .  . . .  19de april 1742 
 
 Bundel nr 456 Staten van goed  (1731)  
 Bewijs ende renseinge van goede ten sterfhuyse van Catharina LAMME fa. Jans,  
 Wdwe in (1ste x) van Jooris MAENHAUT fs. Christoffel, overl. op den 11de jan. 1720  
 K.(1ste x): Joannes, Judocus, Emanuel ende Christoffel MAENHAUT  
 Hr.(2de x): Anthone DE PAEPE fs. Jans 
 K.(2de x): Frans ende Christine DE PAEPE  
 V.P.: Joannes MAENHAUT fs. Jooris ende V.M.: Joos TANT oom causa uxoris 
 Drij partijkens lants gheleghen deen aan dander in Meerendre genaemt de mosten op den 
 wijck van oosterghem oost den H. Gheest van Lovendeghem ende west Jan MARTENS 
 tsaemen groot 787 roeden welcke partijen alle drije sijn vercocht  
 Een partije lants gheleghen in Meyghem abouterende oost ende suyt het straetjen van den 
 meersch cant suyt west mijnheer ALSTIJN noort mijn heer RICHEBOURGH ende noort 
 oost Sr. Judocus CREMMERS   . . .  . . .   30ste jan 1731 
 
SVG Catharina LAMME fa. Jans, overl. Meyghem 2 nov. 1730 (SVG bij augmentatie) 
 Wdwe in (1ste x) van Jooris MAENHAUT fs. Christoffel, overl. op den 11de jan. 1720 
407 K.(1ste x): Judocus = 20 jr, Emanuel = 18 jr ende Christoffel MAENHAUT = 13 jr 
402v Hr.(2de x): Anthone DE PAEPE fs. Jans 
 K.(2de x): Frans = 9 jr ende Christine DE PAEPE = 7 jr  
 V.P.: Joannes MAENHAUT fs. Jooris ende  
 V.M.: Joos TANT oom causa uxoris  . . .  . . .  7de maerte 1731 
 Augmentatie van SVG toebehoorende Joos = 20 jr, Emanuel = 18 jr ende Christoffel = 13 jr, 
 (Joannes hunnen broeder is overleden) drij kinderen van Jooris MAENHAUT fs. Christoffel 
 die hij ghewonnen heeft bij Catharina LAMME fa. Jans thaeren 1ste huwelijck  
 Hr.: Anthone DE PAEPE sweesen styfvader ten desen sterfhuys ghesloten den 13de febr. 1731 
 V.M.: Joos TANT oom causa uxoris van de weesen 
 Gronden van erfven ten huwelijck ghebracht metten voornoemden Jooris MAENHAUT 
 De drij deelen van vijfve in dhelft dies de wederhelft competeert aen dese weesen ende de 
 twee resterende vijfde aen Frans ende Christine DE PAPE van alfven bedde van een partije 
 landts geleghen in Meyghem  
 Gronden van erfven gheconquesteert in haer 2de huwelijck met desen hauder 
 Een partije landt in Meyghem ghenaemt de pijlestraete west de pijlestraete ende noort den 
 heirwegh groot volghens den landtboeck 996 roeden   10de april 1731 
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SVG  Franchoys VAN LAEKEN fs. Gillis, overl. Landeghem wijck overdam den 15de ougste 1730 
 He.: Marie DE PAEPE fa. Jans te vooren wdwe van Joannes GOORMAN  
407 K.: Pieter VAN LAECKEN = 18 maenden hoir unicq 
398v V.P.: Jan VAN KERREBROECK als naesten bestaenden 
 Den overledenen competeert het 3de deel van een hofstedeken ende landt groot drij gemeten 
 gelegen op Landegem bewont bij soverledene moeder . . . . . .  23ste jan. 1731 
 
SVG Marie DE WITTE, overl. Landeghem op den 4de jan. 1731 
 fa. Lucas ende Adriaene VERSTICHELE,  
407 Wdwe van Laureyns ARENTS fs. Jans  
399v K.: Joanne ARENTS in huwelijck met Pieter VAN DIJCKE , Marie = 20 jr ende Pieter 
       ARENTS = 12 jr 
 V.M.: Lieven VAN OOST  
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Landeghem met de lande daermede gaende mitsgaders den uytplant 
 in den vaerentdriesch tsamen groot een bunder met 200 roeden cheynsgoet  op den suytcant 
 ende is de hofstede met het voorder lant daermede gaende leen hun toecommende bij coope 
 jeghens Joe Anna DE GRAEVE wdwe van den deurwaerder Jan VERBUST  
 Een partije landt in Landeghem bij coope jeghens Jan MARTENS ende Pieter SIERENS  
 groot 450 roeden ghenaemt den mullemshouck ende een hofstedeken gheleghen in den 
 heirenthouck groot 30 roeden in cheyns ghebruyckt bij de wdwe Pieter VAN RENTERGHEM 
 paelende noort oost de kercke van Landeghem suyt west de straete  23ste jan. 1731 
 
SVG Marijn BAELE fs. Joos overl. Nevele op den 27ste maerte 1724 
 He.: Pieteronelle BEYS fa. Jans 
407 K.: Joanne = 9 jr, Joannes = 7 jr, Pieter = 5 jr, Joseph = 3 jr ende Frans BAELE = 1 jr  
397v V.M.: Pieter BAELE fs. Joos   
 Stelde hem seker ende borghe Gillis BEYS woonende tot Meygem  30ste meye 1724 
 Supplierende verthoont reverentelijck Jacobus DANNEELS in huwelijck hebbende Petronelle 
 BEYS wdwe van Marijn BAELE waervoor SVG ghemaekt is op den 30ste meye 1724 
 met vijf minderjaerighe kinderen ghewonnen bij haeren overleden man waervan het oudtse  
 kint slecht 7 jaer was. Den suppliant sal moghen employeren het baetelijck slot tot onderhaut 
 van de vijf voornoemde weesen  . . .  . . .  30ste jan. 1731 
 
 Compareerde  Janneken VAN RENTERGHEM fa. Jans hauderigghe gebleven ten sterfhuyse 
407  van Frans DANNEELS fs. Frans overl. . .  (niet gegeven)  ter eendere  (zie bundel 446) 
405 K.: Marten DANNEELS , Frans DANNEELS, Joseph DANNEELS, Geeraert DE CUYPERE 
       in huwelijck met Joanne DANNEELS sijne husvrauwe ende Anne Marie DANNEELS  
       noch minderjaerigh  
 Deelvoocht: Pieter VAN RENTERGHEM  fs. Servaes   
 Gronden in Nevele binnen 
 Een behuysde hofstede bewoont bij de hauderigghe abouterende oost ende suyt het leen groot  
 168 roen het gonne niet mede vuytgeleyt wort mits het moet volghen Marten DANNEELS  
 als hoir feodael west de meulenaerstraete ende noort desen sterfhuyse groot 290 roeden 
 Een huys dat staet op het leen met de catheylen van boomen en een nieuw huys dat ghemaeckt  
 is ghedurende het huwelijck en oock op het leen staet    
 Noch een behuysde hofstede in Nevele in den blasius driesch oost de straete suyt Sieur Jan  
 Baptist VAN DEN BOSSCHE west dhoirs van den heere VAN HUYSSE . . .  
 Gronden in Nevele-buyten 
 Een partije landt gheleghen op oossche met catheylen daerop staende ghenaemt het cauterstuck  
 oost den oostbrouck suyt de wdwe van Jan COOMAN west de straete ofte cauterwegh groot 
  in erfven 486 roen ende dhelft van een partije waervan de wederhelft competeert Jan JOORIS 
 causa uxoris west de straete noort den selven Jan JOORIS ende suyt de wdwe van dheer ende 
 meester Livinus Frans ODEVAERE groot 225 roeden  . . .  16de febr. 1731 
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SVG Livijne ICKET fa. Marten, overl. Hansbeke wijck van hamme den . . . april 1726 
 Wdwe van Gillis SLOCK   
407 K.: Franchois = 21 jr, Marie SLOCK in huwelijck met Thomas VAN KERREBROECK  
407v       ende Cathelijne SLOCK ghetrauwt met Thomas VAN MALDEGHEM  
 V.P.: Thomas VAN KERREBROECK voornoemt  
 V.M.: Pieter ICKET fs. Marten voorseyt tot Meirentre 
 Gronden van eirfven ghedeelich tusschen dhoirs volghens costume 
 Een behuysde hofstede in Hansbeke met de lande daermede gaende achter hammestraete in 
 pachte ghebruyckt bij Marten DE MEYERE groot tsamen ontrent vijf ghemeten, wesende  
 dese hofstede ende lande belast met eene rente van 1 p. 10 sch. gr. tsiaers in proffijtte van  
 den aermen van Hansbeke . . .  . . .  . . . 6de maerte 1731 
 
SVG Jan VRIENT fs. Pieters, overleden Vosselaere in de maent january 1731 
 He.: Janneken DE CLOET fs. Pieters 
407 K.: Pieter = 14 jr ende Lievijne VRIENT = 7 jr 
411v V.P.: Andries DE PUYT fs. Geeraert   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter DE CLOET shauderigghens vader woonende 
 op de prochie van Nevele ten desen present    6de maerte 1731 
 
SVG Guilliaeme BOGAERT fs. Joos, overl. Nevele den 1ste jan. 1731 
 K.(1ste x): Mauritius = 13 jr ende Jacobus BOGAERT = 9 jr  
407 Wdwnr in (1ste x) van Marie VAN PARIJS  
409v He.(2de x): Anna DHAENENS fa. Jans  
 K.(2de x): Pieter Frans BOGAERT = 9 maenden 
 V.P.: Jacobus BOGAERT s'overledens broeder  
 Den overledenen heeft voor sijnen doodt vercocht aen Pieter DE LE BULCKE tot Ste 
 Martens Leerne het 5de deel van 2 partijkens landt 
 Stelde hem seker ende borghe Frans DHAENENS tot Ste Martens Leerne 6de maerte 1731 
 
SVG Joanna VAN LENDT fa. Jans, overl. Baerele op den 28ste febr. 1731 
407  Hr.: Carel AELMAN fs. Jan ende Elisabeth DE POORTERE, winckelier 
413v  2de huysvrauwe gheweest van Carel AELMAN,  
 K.: Pieternelle = 9 jr, Lieven = 5 jr, Judocus = 3 jr ende Livijne AELMAN = 5 maenden 
 V.M.: Jan VAN LENDT (VAN LENT)vader van de overledene woonende tot Ertvelde 
 Gronden van erfven comende van s'overledens sijde vercreghen bij versterfte van haere 
 moeder ende bijdien competerende aen dese weesen met den last van bijleve van den hauder 
 Jan ende Lieven VAN LENDT soverledens twee broeders moeten hebben bij versterfte van 
 hunne moeder de deurgaende helft van een partije meersch gheleghen in Ertvelde noort de 
 dreve van walpreyt ende west mijn heer Paulo DE KIMPE ghenaemt het hueleken groot een 
 ghemet wanof de ander helft competeert Pieter GIJSSELMAN ligghende noch onvercavelt 
 Het 4de paert met de voorseyde twee broeders tsaemen bij versterfte als vooren van een  
 partije lant gheleghen op Ertvelde suyt een waghenslagh ende west den aermen van Ertvelde 
 ghenaemt den west cauter groot drij ghemete wanof de ander drij deelen competeren als 
 vooren aen den voornoemden Pieter GIJSSELMAN ligghende oock voorals noch ghemeene 
 Item met de twee broeders bij versterfte van hunne moeder het vierde paert van een partije 
 lant gheleghen op den selven westcauter noort den voorseyden waghenslagh suyt de Burch 
 graeve van Ghendt ende west de pastorije van Ste Jacops binnen Ghendt groot drij ghemeten 
 Item met de twee broeders bij versterfte van hunne moeder de deurgaende helft van een partije 
 meersch gheleghen in de prochie van Winckel west de smaldonckstraete groot een half bunder 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert  
 De vijf deelen van sesse van een behuyst hofstedeken gheleghen in Baerel abouterende daer 
 anne oost den Deynschen herwegh suyt west de baerel velstraete noort west Jooris CORNELIS 
 ende Lieven DE GRAEVE causa uxoris groot 100 roeden  . . .   
 Louys VERMEERSCH causa uxoris sijnder huysvrauwe Marie AELMAN ende Norbertus 
 AELMAN sijnen broeder  . . .  . . .  . . . 24ste april 1731 
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SVG  Geeraert CORNELIS fs. Lievens, overl. Bachte den 27ste aug. 1730 
 He.: Janneken VERBEKEN fa. Passchier  
407 K.: Joannes Baptista CORNELIS eenich kint  
417 V.P.: Nicolays DHONDT fs. Jan   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jan Baptista CORNELIS fs. Jacques woonende 
 op Deynse cauter ten desen present     8ste meye 1731 
  
SVG Pieternelle DE BRABANDER fa. Jan, overl. Lootenhulle  den 5de febr. 1730 
 Hr.: Pieter LOOTENS fs. Joos  
407 K.: Gillis = 11 jr ende Emanuel LOOTENS = 4 jr 
419 V.M.: Jooris DE BRABANDER broeder van de overledene  8ste meye 1731 
 
SVG ende 1ste augmentatie toebehoorende Joannes, Bauduyn, Joanne ende Joosijntjen HANSSENS 
 alle viere noch minderjaerighe kinderen van Joos die hij ghewonnen heeft bij Livine BRAET 
407 fa. Pieters bij Joosijne MEERE in haer 1ste huwelijck bij den overlijden van de voornoemde 
420v Joosijne MEERE haerlieder maternele grootmoeder overl. op den 17de juny 1727 
 Benevens Pieter Frans, Jacquemijntien Aldegonde, Marie, Angeline ende Petronelle  
 HANSSENS hunne broeders ende susters eenen 8ste staecke representerende welcken   
 overgeeft den voornoemden Joos HANSSENS vader ende staende vooght 
 Een vercaevelijnghe in vier cavels is ghebeurt tusschen de 8 staecken sulcx dat in ideren  
 cavel twee staecken  sijn gheweest  
 Frans BRAET fs. Pieters hunnen oom materneel oock maeckende eenen 8ste staecke 
 Een huys in Poessele wesende een oude herberghe ghenaemt de popelieren staende op  
 eeuwighen cheynsgront ligghende recht over Poessel meulen commende bij coope van dheer 
 Jan DHAENENS ende dhoirs Marcus BRAET   
 Een behuyst hofstedeken in Lootenhulle met het schuerken boomen haeghen ende een  
 bulcxken suyt daeranne oost de straete noort de herberghe het meuleken west ende suyt den  
 Bailliu VAN DE VOORDE ende een partije landts oost de straete suyt Joannes CLAYS west  
 de naervolghende partije groot 234 roen ende een partije landts oost de voorgaende suyt den 
 den voorseyden Joannes CLAYS west dhoirs CAECKAERT groot 488 roeden ende noch een 
 partije landts groot een alf bunder suyt de straete west Jan LAMBRECHT noort den greffier 
 ROELANTS dese ende de drij voorgaende partijen in pachte ghebruyckt bij Pieter LOOTENS 
 Desen cavel moet noch ontfanghen van Joannes BOOM in huwelijck met Anne Marie DE 
 CLERCQ over inbringhen van sijn huwelijcke dote . . .  . . . 8ste meye 1731  
 
SVG Joannes DE MEULENAERE fs. Joos, overl. Nevele op den 7de febr. 1731 
 He.: Livijne MEIRE fa. Pieters 
407 K.: Pieternelle = 10 jr, Pieter = 7 jr, Joosijntien = 5 jr ende Lieven DE MEULENAERE = 4 jr 
421v V.P.: Joos DE MEULENAERE voornoemt, grootvader 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe haer volghende alleene 
 Het 4de deurgaende van een hofstedeken in Nevele met het 8ste van het huys scheure ende 
 voorder catheylen daer op staende abouterende oost de wdwe MAENHAUT tot Ghendt suyt 
 de selve west dhoirs van Frans HAERENS ende noort de straete groot beth 200 roeden 
 Een ghelijck deel van een partije landt ghenaemt het buyck landt oock met het 8ste in het 
 catheyl  abouterende oost de straete noort dhoirs van mijnheer VELTGANCK west mijnheer  
 WALCKIERS suyt dhoirs  Jor DE WULF groot ontrent 400 roen. De voorschreven goederen 
 int gheheele belast met een rente van 20 p. gr. wisselgelt croiserende den pennijnck 16e in 
 proffijte van Lieven VAN DOORNE  
 Stelde hem seker ende borghe Joos MEERE fs. Pieters haeren broeder 22ste meye 1731 
 
SVG Arnaut SERLETH fs. Pieters, overl. Poessele op den 22ste jan. 1731 
 He.: Marie MESTDACH fa. Mauries  
407 K.: Pieternelle = 7 jr ende Joanne SERLETH = 6 jr 
423v V.P.: Joannes SERLETH fs. Pieters (CHERLET)   13de juny 1731 
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SVG  Pro Deo van Jan EVERAERT fs. Lieven, overl. Lootenhulle op den 30ste nov. 1728 
407 He.: Pieternelle BOUCKAERT fa. Matthijs 
424 K.: Lieven ende Joannes EVERAERT hun selfs, Pieter HINGHELS thouwelijck hebbende 
   Joanne EVERAERT midtsgaders Pieternelle ende Catharine EVERAERT noch  
       minderjaerighe weesen  
  V.P.: Lowijs BOGAERT woonende tot Vinckt     13de juny 1731 
 
SVG   Pieter BEHAEGHEL fs. Jans, schoenmaker, overl. Vynckt op den 1ste meye 1731,  
 Wdwnr van Janneken IMPENS fa. Adriaen  
407 K.: Jacobus DELBAERE in huwelijck met Isabelle BEHAEGHEL, Guilliaeme, Marie Joanne 
424v       ende Frans  BEHAEGHEL al hun selfs ende Pieter BEHAEGHEL noch onbedeghen   
 V.P.: Jacobus BEHAEGHEL als oom  
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Vynckt oost ende suyt Jacobus BEHAEGHEL west dhoors van 
 dhr. Baltasar DE BUENS ende noort de Thieltstraete groot 141 roeden 3de july 1731 
 
SVG Pieter DE SCHUYTERE fs. Jans, overl. Baerle op den 11de maerte 1731 
 He.: Pieternelle HERMÉ fa. Pieters  
407 K.: Lucie DE SCHUYTERE = 21 maenden eenigh naerghelaeten kint 
426v V.P.: Jacobus DE SCHUYTERE, oom      
 Is daervooren over de hauderigghe seker ende borghe bedeghen Pieter HERMÉ s'hauderigghe 
 vader alhier present    actum int collegie den 10de july 1731 
 
SVG  Joossijne DE MEYERE fa. Jans, overl. Hansbeke in den wijck hamme den 24ste juny 1731 
 Hr.:Guilliaeme STANDAERT fs. Geeraert   
407 K.: Joannes STANDAERT sijn selfs bij huwelijcke staete, Pieter ende Gheert STANDAERT 
427v       hun selfs bij ghetijde aude van beth dan 25 jaeren ende Guilliaeme STANDAERT = 22 jr. 
 V.M.: Pieter DE MEYERE fs. Jans voorseyt tot Aeltre oom 
 Gronden van eirfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Een stuck lants ghenaemt dhelft gheleghen in de prochie van Hansbeke op dheerelichede van 
 Vinderhaute oost de cruys caelen noort ende suyt Jooris VAN DER VENNET groot 400 roen 
 Een meirselken gheleghen als vooren op de jurisdictie van Nevele bachter haeghen noort de 
 caelen suyt Joos LIEVENS groot 90 roeden ende een stucxken lants gheleghen als vooren in 
 hamme cauterken suyt ende noort den aermen van Hansbeke groot 75 roeden 
 Item dhelft van een behuysde hofstede schuere stallen boomen ende haeghen met 2 bulcxken 
 lants daermede gaende danof d'ander hilft compt van de sijde van den haudere gheleghen oock 
 als vooren suyt hammestraete noort de caelen groot tsaemen 280 roeden 
 Dhilft danof d'ander hilft compt van den hauder in twee partijen lants met wat sompelijnghe 
 gheleghen in Lootenhulle groot over dhilft ontrent 600 roeden 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen den voonoemden Joannes STANDAERT woonende 
 tot Ruysselede s'hauders sone ende sweesen broeder ten desen present   11de sept. 1731 
 
SVG Pieter VAN DE PUTTE fs. Pieters, overl. Vosselaere op den 12de febr. 1731 
 He.: Janneken DE SWEEMER fa. Franchois  
407 K.: Catharina = 10 ½ jr, Joannes = 8 jr, Joanne = 5 jr ende Gillis VAN DE PUTTE = 3 jr 
430 V.P.: Joannes VAN DE PUTTE oom 
  Gronden van eerfven comende van soverledens sijde competerende aen dese weesen 
 Een behuyst hofstedeken in Vosselaere oost ende suyt d'hoirs van Jan STOFFERIS suyt west 
 het straetien groot 400 roeden ende een partije saeylant ghenaemt het bulcxken voor het hof 
 oost ende suyt daer anne ghelant d'aerme scholle west de wdwe Gheerts DHAENENS ende 
 noort de straete groot 200 roeden 
 Een partije lant gheleghen in Landeghem ghenaemt den vaers bulck oost daeranne ghelant de 
 wdwe van Lieven DE WULF suyt Lieven VAN OOST west Jan COPPENS ende noort het 
 rijcke gasthuys groot 400 roeden . . .  . . .  2de 8bre 1731 
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SVG Franchois VAN DIJCKE fs. Jans, overl. Vosselaere op den . . jan. 1730 
 He.: Livijne VAN OOST fa. Franchois  
407 K.: Marie = 18 jr ende Philippe VAN DIJCKE = 15 jr 
431 V.P.: Gillis DE VREESE mits den overlijden van Jan DHAENENS naesten bestaenden vrient 
  Gronden van erfven comende van soverledens seyde  
 Een partijken mersch gheleghen in Dronghen groot ontrent 60 roeden 
 Item competeert dit sterfhuys noch uyt eenen cheyns in Merentre het 4de paert welcken cheyns 
 jaerelijckx bedraeght tot 16 sch. en 8 gr. courant      2de 8bre 1731  
 
SVG Joanne VAN DER NIEUWSTADT fa. Jacques, overl. Vosselaere in de maent ougst 1731 
 Hr.: Anthone CLAYS fs. Jans  
407 K.: Livijne = 20 jr, Joosijntien = 15 jr, Jacobus = 14 jr ende Marie CLAYS = 10 jr.  
432 V.M.: Jan DE POORTERE fs. Pieters woonende in Zeveren   
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder 
 Dhilft van een behuysde hofstede in Vosselaere groot 234 roeden abouterende noort oost 
 Joos FIERS suyt west het straetien, wanof de wederhilft competeert aende kinderen bij 
 den hauder in 1ste huwelijck ghewonnen met Marie DE CLOET 
 Dhelft van een partije landt gheleghen in Vosselaere wanof de wederhelft competeert als  
 vooren groot int gheheele 600 roeden abouterende noort oost den voornoemden FIERS 
 west het marquette landt suyt den heere advocaet BASILIUS . . .   
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck geconquesteert 
 Dhilft van een partije landt in Vosselaere genaemt den dieren coop beneffens Jan CLAYS 
 sijnen sone abouterende oost dhoirs van mijnheer DHAEMERE suyt Jooris VAN DEN 
 BOSSCHE causa uxoris west den heer prelaet Dronghen groot 386 roen  16de oct. 1731 
 In de marge 
  Op den 22ste jan. 1732 compareerde Jan CLAEYS fs. Anthone den welcken exhibeerde 
 acte van affirmatie  van desen staet onder eedt als naer costume bij den voornoemden 
 Anthone CLAEYS hauder gepasseert voor Burchmeeter ende Schepenen van den Ambachte 
 heerlijckhede ende Baronnie van Maldeghem den 9de jan. 1732 bij den onderschreven 
 greffier gheparapheert ende neffens desen staet ghevoucht 
 
SVG Marie Anna CACKAERT fa. Gillis, overl. Poessele den 8ste juny 1731 
 Hr.: Joannes DE SCHRIJVERE fs. Pieters  
407 K.: Marie Pieternelle DE SCHRIJVERE = 2 jr 
434 V.M.: Gillis CACKAERT voornoemt, grootvader 
 Gronden van erfven tsaemen gheconquesteert bijdien ghedeeligh alf en alf sweesens deel 
 belast met bijleve als naer costume 
 Een behuysde hofstede in de prochie ende vrij egendom van Poessele op den wijck van  
 kerrebrouck groot 400 roen abouterende oost dhoirs dhr. Maximiliaen VAN HAUWEGHEM 
 suyt de straete west dhoirs Frans VAN LOO noort de volghende partije  
 Een partijken meersch groot ontrent 300 roen noort ende oost de poucque suyt de voornoemde 
 hofstede west de voorseyde hoirs VAN LOO ende een partije landt ghenaemt de maelte groot 
 boven den vuytplant hiermede oock gaende 800 roeden noort de straete oost dhoirs Bauduyn 
 VAN AUWEGHEM suyt dhoirs van den advocaet HUWE west dhoirs VAN LOO al  
 ghebruyckt bij den hauder 
 Commende de voorschreven goederen bij coope als gedenommeerden command par acte 
 ghepasseert in den raede van Vlaenderen den 11de aug. 1729 ten curateelen sterfhuyse van  
 heer ende Mr. Petrus Severinus VAN ALSTIJN wanof de erfvenisse voor alsnoch niet en is 
 ghedaen, niet anders belast als met de heerlijcke rente daer vuytte gaende. 
 Recompense die den hauder moet doen aen sijne weese 
 Den hauder heeft gheduerende het huwelijck van haer sijde haudende goet vercocht gheleghen 
 binnen de prochie van Bellem ghenaemt den hauw aen Frans RUTSAERT s'overledens oom  
 voor de somme van 77 p. gr. courant 
 Stelde hem seker ende borghe Lieven DE BUCK woonende op kerrebroeck   17de oct. 1731 
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SVG Anna DE WISPELAERE fa. Gillis, overl. Poessele op den 24ste 9bre 1730 
 Hr.: Pieter VAN DER PLAETSEN fs. Pieters 
407 K.: Marie Franchoise = 7 jr, Anna Geliene = 5 jr en Franchois VAN DER PLAETSEN = 2 jr 
436       kinderen verweckt gheduerende hemlieden 2de houwelijck 
 V.M.: Pieter DE WISPELAERE fs. Gillis   
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder  
 Alvooren 26 roeden vuyt een vervallen hofstede in Vosselaere oost dhoirs van Jooris VAN 
 SPEYBROUCK suyt oost de moerstraete in pachte ghebruyckt bij Jan VAN SPEYBROUCK 
 Dhilft van een behuysde hofstede met de landen daermede gaende tsaemen groot 936 roen 
 gheleghen in Poessele in pachte ghebruyckt bij Jan SCHAUT, het wederdeel competeert aen 
 mijnheer DUERMAEL tot Ghendt abouterende oost ende noort Jan STOMELIJNCK ende 
 west de straete ende noch dhilft van een partije landt ghenaemt den corten knecht dannof de 
 wederhelft competeert den voornoemden DUERMAEL . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert in 2de huwelijck met dese overledene 
 Een partije landt in Poessele abouterende oost ende suyt mijnheere OVERWALLE noort de 
 straete groot ontrent  300 roeden 
 Gronden van erfven bij den hauder gheduerende sijn 1ste huwelijck gheconquesteert 
 Een partije lants in Poessele paelende daeranne oost Laureyns DE CLERCQ west dhoirs van 
 den raetsheer KERRENS ende noort de straete groot 500 roeden  
 Stelde hem seker ende borghe Jan VAN DER PLAETSEN shauders broeder woonende in 
 Nevele ten desen present      5de 9bre 1731 
 
SVG Joanne STEYAERT fa. Jans ende Marie DHAENENS,  overl. Bachte den 5de jan. 1731 
 Hr.: Joannes VINCENT fs. Jacques 
407 K.: geen 
438 Pieter VAN DER PLAETSEN in huwelijck met Marie DHAENENS, moeder van de overledene 
 Hoors: Jan ende Philippe CORNELIS mitsgaders Marie CORNELIS al kinderen ende kints 
  kinderen van Marie STEYAERT maeckende den 1ste hooftstaecke 
  De drij weesen van Gillis CORNELIS, Jacques CORNELIS ende weese van Lieven 
  CORNELIS ende Jan CORNELIS kinderen ende kints kinderen van Margriete 
  STEYAERT representerende eenen 2de hooftstaecke 
  Jooris ende Pieter STEYAERT, de drij weesen van Livijne STEYAERT, de weesen 
  van Philippe STEYAERT, kinderen ende kints kinderen van Pieter STEYAERT 
  maeckende eenen 3de hooftstaecke van de vaderlijcke sijde 20ste 9bre 1731 
 
SVG Adriaen DE WEIRT fs. Pieters, overl. Vosselaere in de maent april 1731 
 He.: Tanneken DE MEDTS fa. Jans 
407 K.: Gillis = 18 jr, Frans = 16 jr, Joanne ende Cathelijne = 15 jr, Maximus = 12 jr,  
441v       Pieternelle = 11 jr ende Pieter DE WEIRT = 8 jr 
 V.P.: Pieter DE WEIRT fs. Pieters, oom  
 Gronden van erfven tsaemen in huwelijck geconquesteert 
 Een hofstedeken in Vosselaere groot ontrent 250 roeden met alle catheylen van huysijnghe 
 boomen ende haeghen daer op staende paelende oost het rijssevelt straetien suyt de moer 
 straete, west ende noort mijnheer VAN OVERDAM commende bij coope van Geeraert 
 FLACQ  par erfvenisse van den 7de 7bre 1722 . . . . . . 
 De wdwe met consorten is gherecht in de catheylen van een hofstedeken in Ste Martens  
 Leerne bewoont bij de wdwe van Gheraert WITTEVRONGEL, dan gelijk sij om de cleene 
 importantie niet precies en weet wat haer deel is  5de febr. 1732 
 
SVG Pro Deo Adriaeneken HUYGHE fa. Jans, overl. Voselaere den 18de Xbre 1731 
 Hr.: Jan DE DAPPERE fs. Joos  
 K.: Joanne = 17 jr ende Carel Joannes DE DAPPERE = 6 jr 
 V.M.: Adriaen HUYGHE oom   
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven . . . . . . 13de meye 1732 
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 Purgative van den SVG ten sterfhuyse van Jan VAN WANZEELE (zie Bundel 453) 
407 He.: Joanne GOTTHEYNS fa. Adriaen  
188 K.: Livijne ende Jan Baptiste WANZEELE  
 V.P.: Pieter WANZEELE broeder van den overledenen  
SVG Joanne  GOTTHEYNS fa. Adriaen, overl. Ste Martens Laethem den 13de juny 1731 
 Wdwe in (2de x) van Jan VAN WANZEELE  
407 K.(2de x): Livijne WANZEELE = 13 jr, Joannes Baptiste WANZEELE is overleden 
456 V.P.: Pieter WANZEELE broeder van den voornoemden Jan WANZEELE 
 V.M.: Lieven GOTTHEYN broeder van de overledene  
 Hr.(3de x): Joannes DE COSTERE fs. Pieters 
 K.(3de x): Pieter DE COSTERE = 3 jr 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Een hofstede in Laethem metten lande daermede gaende groot in erfven 500 roen met noch 
 twee partijen landt groot een bunder. De hofstede is vercocht aen Jan DE SCHUYTERE  
 voor de somme van 21 p. gr. wisselghelt ende noch twee partijen aen Joannes DE WULF 
 ende Frans HIMPENS voor de somme van 60 p. 10 sch. gr. wisselghelt den 26ste juny 1731 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter DE COSTERE sijnen vader woonende tot 
 Nazareth ten desen present       5de juny 1732 
 
 blad  met Zegel 1713 van 4 stuyvers in totaal 5 bladen tekst 
 Compareerde voor mij Charles VAN DAMME notaris publicq residerende binnen de stadt 
 van Ghendt present de onderschreven ghetuyghen in persoonen Nicolays EGGERMONT 
 fs. Guilliaeme ende met hem bij sijne consente ende authorisatie Anne Marie DE BOEVERE 
 fa. Gillis sijne huysvrauwe die alhier present ende medecomparerende de selve authorisatie 
  overdanckelijck accepteerde, woonende buyten de petercelle poorte, welcke voornoemde 
  comparanten verkennen lijdden ende verclaerden wel ende deuchdelijck opgedreghen 
 ghecedeert ende ghetransporteert thebben, soo sij doen bij desen, aen ten behouve ende 
 prouffijcte van heer ende Mre. Franciscus RAES Pbre fs. Sr. Gillis die alhier present ende 
 medecomparerende den selven transport heeft aenveert ende gheaccepteert, eene rente van  
 vijf ponden grooten tsiaers losselijck den pennijnck sesthien vallende telcken 24ste  augusty 
 originelijck verkent bij Jan DE CREMMERE fs. Pieters tot Laethem in prouffijcte van  
 wijlent den voornoemden Gillis DE BOEVERE, besedt op eene behuysde hofstede met de 
 huysijnghen schueren ende stallen boomen ende cattheylen ghestaen ende gheleghen is binnen 
 de voornoemde prochie van Ste Martens Laethem met de lande daermede gaende, al breeder 
 volghens den rentebrief daervan sijnde ghepasseert voor Ampman Burchmeestere ende  
 Schepenen van de lande ende Barronnije van Nevele op den 7de 7bre 1700 . . . . . . . . . 
 Jacques DE COSTERE fs. Cornelis als ghetrauwt sijnde met Cornelia DE CREMMERE onder 
 het hanteecken van daeten 27ste april 1700 . . .  . . .  . . . 
 Op het 5de blad een bijgevoegde tekst met een ander schrift 
 Ontfaen bij den onderschreven vuyt handen van Joannes DE COSTERE in huwelijck gheweest 
 sijnde met de wdwe Jan VAN WANSEELE te vooren wdwe van Jan DE KREMERE de somme 
 van 80 p. grooten wisselghelt over ende in aflossijnghe van de capitaele pennijnghen bij de  
 voorenstaenden transport ende den rentebrief danof sijnde vermelt . . .  22ste Xbre 1731 
 Blad met zegel 1718 van vier stuyvers -  een 7 tal bladzijden tekst 
  Compareerde voor Ampman Burghmeester ende Schepenen der Baronie van den lande ende 
 Roede van Nevele  in persoone Joannes DE CREMMER fs. Jans jongman audt ontrent de 
 28 jaeren den welcken bekende deuchdelick opghelicht ende ontfanghen thebben vuyt dhanden 
 van heer ende Mre. Franchois RAES pbr. de somme van 20 p. grooten sterck wisselghelt den 
 schellijnck a ses stuyvers ende ander specien naer advenant belovende daer over te sullen 
 ghelden ende betaelen croos jeghens den penninck twintich in courant gelt in te gaen den 25ste 
 deser maent 9bre 1718 ende wannof het 1ste jaer van betaelijnghe sal vallen ten ghelijcke daeghe 
 1719 ende soo voorts van jaere te jaere tot den oplegh van dien die den comparant sal moghen 
 doen tsijnder beliefte mits teender reyse op legghende ende weder keerende de voorseyde 20 p. 
 in wisselgelt ghelijck als dan het wisselgelt sal gherepeteert worden met de croosen van dien 
 naer raet van tijde verschenen daertoe verbindende sijnen persoon . . . 22ste 9bre 1718 
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SVG Marijn LOBBENS fs. Marten, overl. Nevele in de maent nov. 1731 
 He.: Pieternelle VAN OOTTEGHEM fa. Jans 
407 K.: Joannes = 21 jr, Philippine = 17 jr, Carel = 15 jr, Marianne = 8 jr ende Joanne Norbertine 
443       LOBBENS = 5 jr  
 V.P.: Carel LOBBENS fs. Martens, oom 
 Hebben staende hun huwelijck in eeuwighen cheyns genommen een partijken landt in Nevele 
 groot 100 roeden west de religieusen penintenten noort Engel DE PAEPPE ende oost de 
 brabantstraete waerop sij ghebauwt hebben een huys ende scheurken ende beplant met 
 fruytboomen ende haeghen . . .  . . .    4de febr. 1732 
 
SVG Jenne HUYGHE fa. Jans, overl. Vosselaere den 26ste oct. 1730 
 Wdwe in (1ste x) van Danneel VERBAUWEN  
407 K.(1ste x): Franchoyse VERBAUWEN = 21 jr ende Carel VERBAUWEN = 19 jr 
444 Hr.(2de x):  Jan CLAYS fs. Carel 
 K.(2de x): Joannes CLAYS = 9 jr   
 V.M.: Adriaen HUYGHE oom  
 Er is meer commer dan baete  . . .  . . .   5de febr. 1732 
 
SVG Lieven VAN SPEYBROECK fs. Guilliaeme, overl. Ste Maria Leerne den 11de aug. 1731 
 He.: Magdalena VAN SPEYBROECK fa. Joseph  
407 K.: Petronelle = 7 jr ende Guilliaeme VAN SPEYBROECK = 5 jr  
445 V.P.: Joannes VAN QUATHEM fs. Gillis als naesten bestaenden rechtsweir  
 Goet ghecomen van s'overledens sijde belast met s'hauderigghe bijleve 
 Seker deel van een rente loopende tot laste van Nevele crooserende den penninck 25 in 
 capitael ter somme van 16 p. 10 sch. gr. courant ghelt hem toeghecomen als hoir ten 
 sterfhuyse van Petronelle VAN SPEYBROECK fa. Erasmus  
 Conquest staende dit huwelijck ghedaen gedeelich half en half 
 Seker deel van een rente tot laste van Nevele crooserende den penninck 25 beloopende over 
 dit paert in capitael de somme van 8 p. 10 sch. gr. courant ghelt vercreghen bij coop ende 
 uytgrootinghe ghedaen jeghens Judocus VAN SPEYBROECK fs. Joseph voornoemt van 
 sijne successie ten sterfhuyse van Petronelle VAN SPEYBROECK fa. Erasmus overleden 
 huysvrauwe van Lieven VAN DOORNE ligghende de selve voor alsnoch ghemeene 
 Ghemeene catheylijcke baete desen sterfhuys competerende 
  Een woonhuys met de schuere stallinghen ende voorder edificien ghebauwt op den gront van 
 Mevr. VAN EECLOO in de prochie van Ste Maria Leerne oost Joe Clara DE WACHTERE 
 suyt den Deynschen herwegh west Pieter VAN DAMME ende noort Joannes JOORIS  
 met het wederdeel den overledenen ten titel van cheynse beseten bij hem voor sijn huwelijck 
 ghekocht, de catheylen ende actie van cheyns van Jan VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. 
 Jan ghewonnen bij Livijne VAN QUATHEM mitsgaders van Pieter VAN COMPOSTELLE 
 ende Guilliaeme VAN DE VOORDE alle hoirs causa uxoris ten sterfhuyse van Livijne 
 VAN QUATHEM voornoempt   . . .  . . .  19de febr. 1732 
 
SVG Janneken HUYGHE fa. Jans, overl. Ste Martens Leerne op den 28ste 7bre 1731 
 Wdwe in (1ste x) van Jan VAN QUATHEM  
407 K.(1ste x): Isabelle VAN QUATHEM = 12 jr 
446v Hr.(2de x): Marten DE JAEGHERE 
 K.(2de x): Anne Marie = 9 jr, Joanna = 7 jr ende Emerentiane DE JAEGERE = 2 maenden 
 V.M.: Philippe DE SCHEEMAEKER fs. Niclays, oom  
 Gronden van erfven  staende het huwelijck gheconquesteert daerinne dat aen de weese 
 van 1ste bedde competeert 1/6de vuyt den hoofde van haeren vader 
 Een partije landt in Ste Martens Leerne groot 364 roen alsnu bebauwt met een huys scheure 
 ende voordere edificien oost het meulenstraetien noort dhoirs van den president VAN DER 
 PIETE west Mhr. VAN DE CAEMERE commende bij coope van Joannes ende Anna Marie 
 VAN QUATHEM den 28ste meye 1729 . Stelde hem seker ende borghe bedeghen Lieven  
 DE JAEGHER s'hauders broeder woonende op de prochie van Nevele  26ste febr. 1732 
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SVG Janneken VAN QUICKENBURNE fa. Joos, overl. Nevele den 14de febr. 1732 
 Wdwe in (1ste x) van Alexander POLLET  
407 K.(1ste x): Martijntien = 14 jr, Anne Marie = 11 jr ende Joosijntien POLLET = 9 jr 
449 Hr.(2de x): Pieter VAN WIJNSBERGHE fs. Carel 
 V.P.: Marten ROUGES fs. Frans oom causa uxoris 
 V.M.: Jacques QUICKENBURNE fs. Joos, oom   
 Een besette rente van 16 p. gr. courant capitaels croiserende den penninck 20 commende 
 van de sijde van de overledene tot laste van de wdwe Jan QUICKENBURNE  tot Nevele 
 beset op haere erfgronden . . .  . . .   4de maerte 1732 
 
SVG Marten DANNEELS fs. Frans, overl. Nevele op den 15de jan. 1732 
  He.: Marie DE CUYPERE fa. Joos alsnu in huwelijck met Joannes VERBAUWEN 
407 K.: Frans = 7 jr ende Joseph DANNEELS = 3 maenden 
451 V.P.: Frans DANNEELS fs. Frans, oom  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Dhilft deurgaende van een behuysde hofstede in Nevele soo de selve met den huyse ende 
 schuere midtsgaders groene ende drooghe catheylen daerop staende, daer den overledenen 
 ghestorven is, danof, de wederhilft competeert aen den voornoemden Frans DANNEELS  
 groot in erfven 230 roeden oost den oostbrouck west de straete ende noort dhoirs van Joe  
 VAN BOURGOINGNE ende dhilft van een partijken meersch groot 70 roeden oost Mre.  
 Jan Frans VAN LANDEGHEM suyt de poucque west de kercke van Nevele ende dhilft  
 van een partije landt gheleghen als vooren ghenaemt het lisseken groot 520 roeden oost de 
 straete suyt Pieter VAN RENTERGHEM ende noort west den heere president VAN DEN 
 MEERSCHE. Item dhilft van een partijken bosch gheleghen als vooren groot 243 roen 
 noort oost meester Jan Frans VAN LANDEGHEM suyt Jacques VERPLAETSE ende west 
 de heere advocaet VAN DER MEULEN. 
 De voorschreven goederen aenden overledenen te caevel ghevallen beneffens Frans 
 DANNEELS ten sterfhuyse van hunnen vader onder de letteren Aende B den 16de febr. 1731 
 Gronden van erfven sijnde een leen volghende de oudste weese alleene behaudens het  
 catheyl dat deelsaem is ende s'hauderigge recht van bijleve. 
 Een partije leen aen de zuytzijde van de hofstede van de wdwe Frans DANNEELS groot 
 168 roeden releverende van den casteele ende Leenhove van Nevele  . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe 
 Dhilft van een partije landt in Nevele ghenaemt de grootte hulst groot int gheheele 700 roen 
 wanof de wederhilft competeert Geert DE CUYPERE shauderiggen broeder oost dhoirs van 
 wijlent Pieter MARTENS suyt Gillis DE WEIRT west de kinderen van Jan LOONTIENS 
 ende noort het hulststraetien  . . . . . . De hauderigghe beneffens haeren broeder 
 Geeraert DE CUYPERE competeert een 4de deurgaende in een hofstede met de landen  
 daermede gaende gheleghen in Nevele ghebruyckt bij Gillis DE WULF midtsgaders het 4de  
 van een cheynseken in Ste Maria Leerne ghebruyckt bij dhoirs van Lieven DE PESTELE, 
 alsmede ghelijck 4de in een cheynseken ghebruyckt bij Geeraert DE BIL tot Vinckt, oock noch 
 een ghelijck deel in eenighe landen ende bosschen gheleghen in Vinckt al tsaemen groot  
 18 ghemeten hun toecommende bij successie van Marie SCHAMP afghestorven huysvrauwe 
 van Gillis DE WULF voornoemt  . . .  . . .   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter VERBAUWEN fs. Michiel woonende op de 
 prochie van Nevele ten desen present      26ste april 1732 
 
 Project van SVG van Jacquemijntien ONDERBEKE fa. Laureyns,  
 overl. Nevele op den wijck van veldeken op den 16de aug. 1731 
407 en Pieter CODDE fs. Jans oock overl. Nevele op den 13de meye 1731 
454  K.: Joannes = 8 jr, Jacobus = 5 jr ende Joanne CODDE = 3 jr 
 Deelvoocht: Geert CODDE fs. Jans  
 Wettelijcke venditie ghehauden op den 20ste aug. 1731 . . . . . . 13de meye 1732 
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SVG Pieter GIJS fs. Jans, overl. Nevele op den 13de april 1732 
 He.: Janneken VERLEYE fa. Pieters 
407 K.: Joannes GIJS = 7 jr.  
454v V.P.: Jan MADOU in huwelijck hebbende Pieternelle GIJS, oom  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen deelsaem alf en alf 
 Het 8ste deel deurgaende van een hofstede in Nevele met huys schuere boomen ende voorder 
 edifitien abouterende oost Pieter HANSSENS suyt Marten BERINGIER west de brabant  
 straete noort Hermanus  LAMME groot 110 roeden  
 Gronden van erfven gheleghen buyten Nevele volghende aen de weese alleene 
 Het 8ste deurgaende van een partije landt in Vosselaere ghenaemt de bijlle oost ende west den 
 heere prelaet van Dronghene noort Pieter HANSSENS groot 400 roen . 
 Item een 8ste deel van een partije landt ghenaemt de langhe strepe groot 500 roen abouterende 
 oost Anthone CLAYS ende den heere advocaet BASILIUS suyt Pieter HANSSENS west  
 ende noort de prelaet van Dronghene 
 In de prochie van Ste Martens Leerne het 8ste van een behuysde hofstede groot met het landt 
 daermede gaende ligghende in een partije van ontrent 500 roeden ghebruyckt wordende bij 
 Jan VERGOTTE abouterende noort oost ende suyt Pieter DE SCHUYTERE ende west de 
 damstraete . . .  . . .  . . .  26ste meye 1732 
 
SVG  Joosijntien VAN DAMME overl. Ste Martens Laethem den 10de febr. 1732 
   Wdwe in (1ste x) van Jan VAN DE WALLE 
407 K.(1ste x): Jan VAN DE WALLE = 22 jr bij huwelijcke staet sijn selfs 
462v Wdwe in (2de x) van Pieter BUYCK (Er is gheenen SVG ghemaeckt) 
 K.(2de x): Joanne = 22 jr ende Marie BUYCK beth dan 18 jr 
 Hr.(3de x): Jan CASAERCKT fs. Jan 
 K.(3de x): geen 
 V.M.: Gillis MOENTIENS thuwelijck met Livijne VAN CAMELBEKE nichte van  de 
            overledene   
 Er is meer commer dan baete . . .   . . .  10de juny 1732 
 
SVG Francoys MARTENS fs. Pieters, rietmaeckerswinckel, overl. Nevele op den 29ste dec. 1731 
 He.: Marie DE VLEESCHAUDERS, alsnu in huwelijck met Lieven VAN DE STEENE 
407 K.: Joanne = 13 jr, Niclays = 7 jr, Pieter = 5 jr, Lieven = 3 jr ende Petronelle MARTENS 
463v       daer dese hauderigghe ten overlijden bevrucht van ghebleven is 
 V.P.: Niclays STOMMELINCK fs. Joos, oom causa uxoris     
  Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde hofstede in Nevele oost de straete suyt de volghende partije west mijnheer 
 VAN POTELBERGHE ende noort Gillis DE WULF groot in erfven 300 roeden 
 Een partije landt ghenaempt den lisgaert abouterende oost de straete suyt ende west Gillis 
 DE WULF ende noort de voorgaende groot in erfven ontrent 500 roeden . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende hemlieden huwelijcke 
 Een partije landt ghenaempt den drooghen oost de straete suyt de hoors van den advocaet 
 PIEN west Niclays STOMELIJNCK groot in erfven 800 roeden  . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van dese hauderigghe 
 Het 3de deel van een hofstede met dhilft van een huys op deselve staende in Nevele in den 
 blaerden driesstraete abouterende oost de wdwe van Pieter NEYT suyt de voornoemde  
 straete west mijn heere VAN DE WALLE . . .  . . . 10de juny 1732 
 
SVG Rosa DE PAUW fa. Gillis, overleden Poessele op den 14de maerte 1732 
 Hr.: Joannes HAUTEQUEET fs. Adriaen  
407 K.: Gillis HAUTEQUEET = 9 jr 
466 V.M.: Philippe SLOCK   
 Ten desen sterfhuyse sijn er geen gronden van eerfven 
  Stelde hem seker ende borghe Maximiliaen BRAEM  . . .  11de juny 1732 
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SVG Marie LAMPAERT fa. Geeraert, overl. Severen op den 20ste oct. 1731 
 Hr.: Jacobus DE BRABANDER fs. Gillis die te vooren in huwelijck is gheweest in  
407        (1ste x) met Marie COCQUYT fa. Andries  
468 K.(1ste x): Joanne, Livijne ende Jacobus DE BRABANDER  
 K.(2de x): Philips = 22 maenden ende Vieronica DE BRABANDER = 3 maenden  
 V.M.: Philips WATERLOO fs. Philips, oom  
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen hauder 
 Een 6de part in 300 roeden landts noch onverscheen met sijn ooms ende suster gheleghen 
 in Vinckt oost Guille WIJNCKELMAN suyt de biessemen west Joannes DE WULF ende 
 noort Joos DE RAET dus over het 6de part 50 roeden . . .   
 Den hauder woont op cheyns waervan den gront compiteert aen Sr. Pieter VAN DAMME 
 ende dat hij heeft ghestelt een schuerke . . .  . . .  15de juny 1732 
 
SVG Anne Marie VAN GANSBEKE fa. Pieters, overl. Meyghem op den 9de april 1732 
 Hr.: Thomas SOENS fs. Pieters 
407 K.: Joannes SOENS hoor unic  
467 V.M.: Pieter VAN GANSBEKE oom . . .  . . .  23ste juny 1732 
 
SVG Pieternelle VERSTRAETEN fa. Pieter,  
 overl. Landeghem in den heirenthoeck den 8ste Xbre 1731 
407 Hr.: Pieter DOBBELAERE  fs. Lieven  
469v K.: Joannes = 17 jr ende Joanne DOBBELAERE = 10 jr 
 V.M.: Joannes VERSTRAETEN fs. Pieter voornoemt woonende tot Hansbeke 
 Gronden van eirfven met deelen van huysijnghen op de weesen ghesuccedeert met den 
 overlijden van hunne grootmoeder materneel naer de doodt van hunne moeder 
 Een 8ste paert commende van sweesen grootmoeder danof noch een 8ste paert van hunnen 
 grootvader binnen huwelijck is vercocht waervan recompense sal ghedaen worden in eene 
  behuysde hofstede met de landen daermede gaende in Hansbeke bewoont bij Joannes 
 VERSTRAETEN medehoir groot int gheheele 1000 roeden  . . . 23ste 7bre 1732 
 Daete onderschreven kendt Joseph VERSTRAETEN fs. Pieters tot Aeltre vercocht thebben 
 aen Joannes VERSTRAETEN sijnen broeder tot Hansbeke al het recht paerten ende deelen 
 van eene behuysde hofstede met de landen daermede gaende gheleghen in Hansbeke in den  
 wijck van reybroeck al het gonne den vercoopere verstorven is bij de doodt ende overlijden 
 van den voornoemden Pieter VERSTRAETEN fs. Pieter en Elisabeth WITTEVRONGHEL 
 hunlieden vader  ende moedere was . . .  . . . desen 9de july 1732 
 
SVG Joos VAN DE PUTTE fs. Pieters, overl. Nevele op den 7de aug. 1732 
 Wdwnr in (1ste x) van Pieternelle BEGIJN fa. Jans 
407 K.(1ste x): Joannes VAN DE PUTTE = 16 jr 
471 He.(2de x): Adriaeneken VAN GANSBEKE fa. Jans  
 V.P.: Charles TUYTSCHAVER fs. Charles  . . . . . .  30ste 7bre 1732   
 
SVG Joosijntien MOREEL fa. Lieven, overl. Vosselaere op den 16de juny 1732 
 Wdwe in (1ste x) van Jan COPPENS fs. Jan  
407 K.: Pieter, Joannes ende Jacobus COPPENS midtsgaders Magdalena COPPENS in huwelijck 
472v       met Pieter ROETS, Janneken COPPENS in huwelijck met Jan ACHTERGAEL, Livijne 
       COPPENS in huwelijck met Jan MARTENS ende Anne Marie COPPENS in huwelijck 
       met Lieven ROETS ende Juliana COPPENS fs. Francies fs. Jan COPPENS voornoemt 
 Hr.: Geeraert VERMEULEN fs. Joos  
 V.M.: Pieter COPPENS voornoemt   
 Baete desen sterfhuyse competerende daerinne den hauder gherecht is tot een vierde paert 
 Een woonhuys in Vosselaere ghebauwt ende beplant gheduerende haer 1ste huwelijck van de 
 overledene met  Jan COPPENS alsdan in cheynse anveirt ende bij den hauder ghebruyckt  
 Een partije landt in Dronghene ghenaemt het bulcxken oock begrepen onder den cheyns 
 welcke den hauder met d'overledene heeft beplant ende  gheconquesteert 7de oct. 1732 
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SVG Franchois DHONDT fs. Lievens , overl. Landeghem den 15de dec. 1731 
 He.: Marie Catharine D'HERTOGHE fa. Joseph, winckelierster 
407 K.: Frans DONT = 12 jr 
474         zij is in (1ste x) gheweest met wijlent Pieter VAN DER VENNET en hebben in cheyns 
         pacht een huys ghemaeckt het welcke tenden den cheyns pacht sal ghepresen worden  
         volghens den cheyns brief welcken cheyns ende catheylen sijn belast met een rente 
         van 2 p. gr. tsiaers den pennijnck 16e in proffijte van Pieter GOETHALS tot Nevel 
 Camervoocht: Pieter SIERENS    . . .   14de 8bre 1732 
 
SVG Joanne DE WINTERE fa. Lievens, overl. Meyghem op den 23ste sept. 1732 
 Hr.: Arneydt STEYAERT fs. Arneydt 
407 K.: Emanuel = 10 jr, Laureyns = 7 jr ende Marie Magdalene STEYAERT = 1 jr en 7 m. 
475 V.M.: Andries DE WINTERE oom  
 Stelde hem als seker ende borghe bedeghen Andries DE WINTER sweesen oom materneel 
 ende ghewesen deelvoocht woonende op den wijck van kerrebroeck   27ste 8bre 1732 
 
SVG Marie DE WEIRDT fa. Joannes, overl. Meyghem den 14de july 1732 
 Hr.: Pieter DE CLERCQ fs. Geert 
407 K.: Joannes Frans DE CLERCQ = 3 weken 
479 V.M.: Pieter DE WEIRDT, oom   
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Het 4de van een behuysde ende beschuerde hofstede in Nevele groot in erfven 515 roeden 
 gheleghen in de caermstraete abouterende suyt oost ende suyt west Niclays STOMMELIJNCK 
 causa uxoris in de voornoemde straete noort Jor Charles ALLEGAMBE heere van Basijngien 
  Augem etc. causa uxoris ende Lieven VAN RENTERGHEM staende ten landboeck der selver 
 prochie in arlis 1432 en 1433 volgt aen dese weesen  
 Van ghelijcken het 4de van een partije landts gheleghen als vooren ghenaempt den gaevere  
 groot in erfven 560 roeden abouterende daeranne suyt oost de voornoemde hofstede suyt west 
 de carmstraete ende noortwest den heere van Basijngien ende den advocaet Mr. Pieter 
 CARDON staende ten landboeck oock in twee articlen arlis 1434 en 1435 
 Item het 4de van noch een ander partije landts ghenaempt den cnockaert groot 385 roen suyt 
 Pieter VAN HEEDE noort de straete loopende van veldeken naer de prochie van  Poesele 
 Item het 4de van een partije landts gheleghen in Nevele ghenaemt den couborm groot in erfven 
 625 roen abouterende daeranne suyt oost ende suyt west dhoors  Bauduyn SUTTERMAN 
 Het 4de van een partije landts ghenaemt den luytensbulck groot 418 roen suyt oost dhoors 
 Jan VAN GANSBEKE ende suyt west Joos SOLEWIJN  . . .  4de 9bre 1732 
 Op den 3de Xbre 1732 heeft Pieter VYNCKIER woonende op Deynse cauter hem over den 
 hauder ghestelt  als seker ende borghe volghens de particuliere acte op seghel   
 
SVG Jan SNAUWAERT fs. Gillis, overl. Lootenhulle tsijnder wooninghe den 3de aug. 1732 
 He.: Marie DE MAESSCHALCK fa. Pieter 
407 K.: Bregita = 17 jr, Gillis = 13 jr, Livijne = 15 jr, Therese = 11 jr ende Marianne = 7 jr 
476 V.P.: Joseph KLEEMPUT, thouwelijck met Catharina SNAUWAERT  4de 9bre 1732 
 
SVG Pieter SOENS, overl. Landeghem op den 9de 7bre 1732 
 He.: Elisabeth CLAYS fa. Pieter 
407 K.: Joannes = 19 jr, Thomas ende Lieven bij huwelijck hun selfs, midtsgaders Mortier  
478       DE KEYSERE thuwelijck hebbende Joanne SOENS        
 Camervoocht: Jan Baptist CLAYS ghesworen prijser  . . .    
  Besitten een huyseken met een bogaert op cheyns . . . . . . 11de 9bre 1732 
 Compareerden in persoonen Thomaes ende Lieven SOENS midtsgaders Marten DE 
 KEYSERE thuwelijck hebbende Joanne SOENS de welcke verclaerden het sterfhuys van 
 hunnen vader te renunchieren ende aldaer gheen baete te heffen nochte commer te ghelden 
 nemaer laetende alle tselve aen de ghonne daertoe gherecht   . . . 11de 9bre 1732 
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SVG Pieter SPEECKAERT fs. Jan, overl. Vosselaere op den 30ste 9bre 1732 
 He.: Joosijntien DE LOOF fa. Joos 
407 K.: Guilliaeme = 3 jr ende Joannes SPEECKAERT = 14 maenden  
481 V.P.: Guiliaeme VERBAUWEN in huwelijck met de wdwe van s'overledens vader  
          woonende tot Landeghem  
 Hebben gheduerende hun huwelijck vercocht aen Guilliaeme DE LOOF goederen op de 
 hauderigghe ghedevolveert metten overlijden van Laureyns DE LOOF shauderigghens 
 grootvader . . .  . . .  . . .  . . . 13de jan. 1733 
 
SVG Janneken BISSCHOP fa. Jans, overl. Ste Maria Leerne den 27ste dec. 1732 
 Wdwe van Gillis ROBIJT fs. Guilliaeme (SVG ghepasseert den 16de april 1720) 
407 K.: Joannes ende Joos ROBIJT sijn selfs midtsgaders Lieven DE SCHEPPERE in huwelijck 
482v       met Petronelle ROBIJT ende Joannes DE VOLDERE in huwelijck met Joosijntien  
         ROBIJT voorts Joseph DE WEIRT vaeder ende vooght over Joannes Baptiste ende  
       Joanne DE WEIRT ghewonnen met Livijne ROBIJT oock fa. Gillis ende dese overledene 
 De helft van een hofstede in Ste Maria Leerne dies de wederhelft competeert dese hoirs uyt 
 den hoofde van hunnen vaeder groot in erfven 320 roeden oost ende suyt den heere Baron 
 van desen lande west LA FAILLE ende noort Jan LOOTENS wijlent soverledene man 
 staende hun huwelijck toeghecommen bij coope de eene helft van Jan MOERMAN ende de 
 wederhelft bij coope als vooren       27ste jan. 1733 
 
SVG Lieven VAN OOST, overl. Landeghem op den 6de jan. 1733 
 He.: Joosijntien DE WITTE fa. Lucas ende Adriaeneken VERSTICHELE 
407 K.: Janneken = 24 jr, Laureyns = 19 jr ende Catharine VAN OOST = 14 jr 
484v V.P.: Jan VAN OOST, soverleden broeder  
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck tsaemen gheconquesteert sweesen deel 
 belast in proffijte van de hauderigghe over haer recht van bijleve naer costume 
 Desen sterfhuyse competeert al sulck paert ende deel ende gherechtigheyt als Adriaeneken  
 VERSTICHELE fa. Joos wdwe van Lucas DE WITTE ende Laureyns AERENS in huwelijck 
 ghehadt hebbende Marie DE WITTE fa. Lucas hebben ghecompeteert in eene behuysde 
 hofstede met de schuere ende andere cattheylen daerop staende ende landen daermede gaende 
 daer den overledenen vuyt ghestorfven is, al deen aen dander ghestaen ende gheleghen in de 
 prochie van Landeghem in den heirenthoeck groot tsaemen ontrent 1178 roen  onbegrepen 
 conforme ende volghens den contracte van vuytgrootijnghe van daete 7de maerte 1707  
 waertoe niet min vuyt corthede gherefereert wort, wannof het resterende paert ende deel inde 
 voornoemde behuysde ende beschuerde hofstede ende de landen als voorschreven daermede 
 gaende competeert aen dese hauderigghe ende alsoo te reputeren voor sijde haudende goet 
 sijnde dese goederen belast met een onlosselijcke rente van 2 p. gr. tsjaers in proffijte van  
 den aermen der prochie van Landeghem verkent bij wijlent Jan DE WITTE fs. Lucas . . . 
 Stelde hem seker ende borghe over de hauderigghe Pieter VAN DIJCKE woonende  
 tot Landeghem ten desen present     10de febr. 1733  
 
SVG Pieter VAN SPEYBROECK fs. Guille, overl. Poessele op den 18de febr. 1733 
 He.: Livijne VAN HECKE fa. Marijn 
407 K.: Guilliaeme ende Petronelle hun selfs ende Franchoise VAN SPEYBROUCK in 
489v       huwelijck met Marijn VERPLAETSE fs. Pieters ende Adriaeneken = 23 jr, 
         Pieter = 19 jr ende Frans VAN SPEYBROECK = 13 jr    
 V.P.: Laureyns RUTSAERT fs. Jacques als naesten bestaenden  
 Gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten ende deelsaem naer costuime 
 Een behuyst hofstedeken met het lant daermede gaende in Poessele sijnde ten landboucke 
 begrepen in een partije abouterende oost Gillis KESTELOOT suyt de straete west 
 Guilliaeme DHUYNSLAGHER ende noort den selven groot in erfven 600 roeden 
 blijft vooralsnoch ghemeene tusschen de hoirs   . . . 25ste febr. 1733 
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SVG Joanne FAELE fa. Jans, overl. Nevele in en wijck vierboom straete den 28ste Xbre 1732 
 Hr.: Lieven VAN DOORNE fs. Jans 
407 K.: Marie = 13 jr, Pieternelle = 11 jr, Joannes = 8 jr ende Pieter VAN DOORNE = 5 jr 
487 V.M.: Jacobus LOONTIENS cosijn woonende op Nevel 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder 
 Een behuysde hofstede met de partije landt oost de biebuyck straete, suyt de wdwe van 
 Jacques VERPLAETSE west de vierboom straete ende noort Lieven TUYTSCHAEVERE 
 groot in erfven 825 roen commende bij coope van Adriaen MORTIER den 3de dec. 1709 
  ende vuytgrootinghe bij den hauder ghedaen jeghens dhoirs van sijne overleden huysvrauwe 
 Pieternelle VAN SPEYBROUCK ende een partije landts ghenaempt het pierooms bulcxken 
 groot 346 roeden bij coope van Jacobus SCHAMP fs. Matthijs den 20ste maerte 1708 . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Een partije landt in Nevele groot een ghemet abouterende oost Jacques LOONTIENS suyt  
 Pieter VERBAUWEN noort oost de weese van Geeraert LOONTIENS in pachte ghebruyckt 
 bij den voornoemden  Pieter VERBAUWEN  . . .  25ste febr. 1733 
 
SVG Jan CORNELIS, overl. Sinte Martens Leerne op den 22ste dec. 1732 
 fs. Ermanus ghewonnen bij Margriete MEIRESONNE 
407 He.: Livijne CLAEYS fa. Jan ghewonnen bij Marie DHONDT 
491 K.: Joannes = 16 jr, Marie Anne = 14 jr, Philippine = 12 jr ende Joseph CORNELIS = 9 jr,  
 V.P.: Joos CORNELIS  fs. Ermanus voornoemt   
 Gronden van erfven staende desen huwelijck gheconquesteert   
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot in erfven 120 roeden oost suyt Pieter 
 VAN DE STEENE noort west mijnheer BAUWENS gheacquireert bij coope jeghens 
 Pieter VAN DE STEENE die het selve hadde ghekocht van Jan CLAEYS in daete den 
  28ste maerte 1713       17de maerte 1733 
 
SVG Livine VERMAERE , overl. Bachte Maria Leerne ca. 1733  
 Hr. Pieter DE PAEPE sonder achter te laeten eenich lichaemelijcke hoir  
407 Hoors: Joannes, Pieter ende Caroline VERMAERE gewonnen bij Jan VERMAERE  
493  soverledens broeder midtsgaders Joanne, Jan, Marie ende Pieter VERMAERE 
  ghewonnen bij Laureyns VERMAERE  
 Vooght van de onderjaerighe weesen: Joannes VERMAERE  
 ende Livine ende Salomon VERBAUWEN ghewonnen bij Petronelle VERMAERE suster 
 van de overledene waervan V.M. is Jacobus VERBAUWEN . . .  17de maerte 1733 
 
SVG Janneken DE CLOET fa. Pieter, overl. Vosselaere op den 17de febr. 1733 
 Wdwe in (1ste x): Jan VRIENT 
407 K.(1ste x): Pieter = 16 jr ende Livijne VRIENT = 10 jr 
495 Hr.(2de x): Pieter DE SCHUYTERE fs. Joos sonder lichaemelijcke hoors van dit huwelijck 
 V.P.: Andries DE PUYT ende V.M.: Joseph DE CLOET, oom 
 De overledene heeft met haeren 1ste man in cheynspacht genomen het hofstedeken ende  
 landt bij hem ghebruyckt met proprietaris Andries SLOCK . . .  17de maerte 1733 
 
SVG Pieter THESSALY overl. Deynse op het gehucht reckelinghen den 26ste meye 1732 
 He.: Pieternelle DE CLERCQ fa. Jan  
407 K.: Joanne Catharina, Marie, Joseph, Marie Pieternelle, Pieter, Ludovicus, Rebecca,  
497       Angeline, Joannes Baptiste, Marie Isabelle en Ignatius THESSALY (THESSELY) 
 V.P.: Joannes VERBAUWEN   
 Den sterfhuys competeert een huys appendentien en dependentien ghebruyckt in cheynse 
 dies den gront competeert het beggintien SUTTERMAN tot Ghendt  . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Christiaen DE CLERCQ fs. Arnault tot Bachte 
 ten desen present       24ste maerte 1733 
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SVG Claesijntien DE BUCK fa. Joos, overl. Nevele op den 6de jan. 1733 
 ende haeren man Pieter DE CLOET fs. Pieter, overl. Nevele op den 16de jan. 1733 
407 K.: Lieven , Frans, Guilliaeme ende Joannes DE CLOET hun selfs man bij competente aude 
498v       Marie Anne = 21 jr ende Joosijntien DE CLOET = 18 jr 
 V.M.: Joannes DE BUCK fs. Joos 
 Gronden van erfven bij de overledenen achter ghelaeten deelsaem onder de hoors   
 Een behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Nevele daerment noemt de boschstraete 
 abouterende oost Pieter VAN NEVELE suyt ende west dit sterfhuys noort dhoors van Joos  
 DE DECKER met een partijken lant ghenaemt het torremanneken abouterende oost den 
 voornoemden VAN NEVELE suyt ende west Pieternelle SUTTERMAN ende noort de hofstede 
  Ten leste een partije lant ghenaempt het helfthien abouterende oost de hofstede suyt Pieternelle 
 SUTTERMAN voornoemt west Pieter ONDERBEKE ende noort dhoors Joos DE DECKER 
 Sijnde de hofstede ende landen belast met een besette rente van 25 p. grooten capitaels  
 crooserende jeghens den pennijnck 20 sprekende in proffijtte van den heere Baron RIJLOF 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Frans DE CLOET sweesen broeder woonende tot 
 Lootenhulle ten desen present voocht sijnde de weesen sijne susters ghenomen ende beloft  
 heeft te hauden ende onderhauden  . . .  . . .   24ste maerte 1733 
 
SVG Joos DE RAEDT fs. Joos, overl. Meyghem op den 14de dec. 1732 
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntien VAN HECKE  
407 K.(1ste x): Lievijne DE RAEDT ghetrauwt met Pieter DE BIL, Philips VAN GANSBEKE 
500            over Jacquemijntien DE RAEDT ghetrauwt met Joannes VAN PARIJS trecht  
      vercreghen hebbende bij contracte van de uytgrootijnghe ghepasseert voor den 
      notaris S. VAN RISSEGHEM op den 15de dec. 1732   
 He.(2de x): Jacquemijntien DHONDT fa. Joos 
  K.(2de x): Joosijntien DE RAEDT ghetrauwt met Philips VANGANSBEKE, Marie = 27 jr,  
     Joos = 24 jr, Pieter = 21 jr ende Catharine DE RAEDT = 19 jr 
 V.P.: Pieter GERNAY, oom  
 Gronden van erfven commende van soverleden sijde  
 Dhelft van een cauterken gheleghen in Vynckt suyt de straete west de hofstede van Joannes 
 DE RAEDT groot ontrent 4 ghemete ende noch een partije ettijnghe suyt dhoors Jan VAN 
 LOOCKENE oost ende noort de priesterage van Vynckt groot 450 roen 
 Een partije saylandt in Ste Maria Leerne ghenaempt den keysersbulck groot 800 roen oost  
 dhoors Cornelis DE SMEDT suyt de straete west het leen van Gillis DHAENENS met een 
 hofstede groot 300 roeden oost het leen van Gillis DHAENENS suyt west de straete ende 
 noort dhofstede van Joos DE SCHUYTERE   
 Het 6de paert van ontrent de 2 ghemete meersch suyt de kinderen van Joseph WAMBEKE 
 noort de straete west den heere Baron van Nevele gheleghen in het voornoemde Nevele 
 Een partije meersch gheleghen in de prochie van Poucques oost de beke groot 297 roen 
 Een hofstedeken wesende een drijbeck gheleghen in Vynckt oost de heirstraete suyt het 
 naervolghende west ende noort den kerckwegh groot 154 roeden met ten lesten noch een 
 partijken landt oost de heirstraete suyt west den lijndebulck groot 200 roeden 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck met de hauderigghe 
 Een partije landt in Vynckt in het cauterken groot vier ontrent ghemeten suyt dese hoors  
 west de priesterage noort dhoors van Niclays SCHAMP ende oost den advocaet LAMPREEL 
 De vijf deelen van sesse van een partije meersch gheleghen in Leerne suyt de kinderen van 
 Joseph VAN WAMBEKE noort de straete west den heere Baron van Nevele groot over dit 
 deel ontrent 500 roeden ende een hofstedeken gheleghen in Vynckt suyt Jan RANTSOEN 
 west ende noort Christoffel DHUYVETTER oost het straetjen groot 54 roen met een partije 
 landt ghenaemt het neerbundere daeranne abouterende groot 800 roen ende noch een behuyst 
 hofstedeken in Vynckt oost het straetien suyt LA FAILLIE ende noort Adriaen DHAENENS 
 groot 25 roeden salvo justo  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter DHONDT fs. Joos shauderigghen broeder 
 woonende tot Poessel ten desen present       31ste maerte 1733 
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SVG Francois DE WULF fs. Gillis, overl. Vinckt den 14de jan. 1733 
  Wdwnr in (1ste x) van Elisabeth VAN DE WEGHE fa. Daniel, sonder lichaemelijcke hoirs  
407  Wdwnr in (2de x) van Joanne VAN OVERBEKE fa. Luycas  
504 K.(2de x): Pieter, Francois, Jan Baptiste ende Joanne DE WULF noch onderjaerighe kinderen 
 He.(3de x): Theresia VAN OVERBEKE fa. Jans, getrauwt met Adriaen BAUDONCK fs. Gillis 
 K.(3de x): Judocus, Anne Mary ende Joosijntien DE WULF  
 V.P.: Joannes DE WULF fs. Gillis tot Vinckt ende  
 V.M.: Marten VAN OVERBEKE fs. Lucas tot Lootenhulle   
 Bijstaende V.M.: Jan DE VOET in huwelijck met s'hauderigghens suster woonent tot Aerzeele 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde gheleghen in Caneghem 
 De twee deelen van vijfve van een hofstede in Caneghem Casselrije van Cortrijcke paelende 
 daeranne noort de straete oost Sr. Pieter VAN BIESBROUCK Balliu van Caneghem zuyt  
 west selfs groot met een stucxken lant 217 roeden  . . . . . . 14de april 1733 
 
SVG Geeraert ROUGES fs. Jans, overl. Dronghene in den wijck noorthaut den 14de febr. 1733 
 He.: Joosijntien LIPPENS fa. Lieven  
407 K.: Lieven ROUGES bij huwelijcke staete sijn selfs woonende in Poessele, Joanne ROUGES 
508       in huwelijcke met Jooris NEYT, Anna ROUGES in huwelijck met Gillis COPPENS, Marie 
       ROUGES in huwelijck met Joannes DE SCHRIJVERE ende Geeraert ROUGES = 17 jr  
 V.P.: Geeraert SLOCQ tot Ste Marten Leerne   
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een partijken landt in Sleyne ghenaemt den achtersten ackere groot 200 roeden abouterende 
 suyt Pieter ROUGES west mijnheer VAN LICHTERVELDE noort Christoffel VAN 
 EENAEME oost mijnheer VAN WASSENHOVE   
 Een partijken meersch in Everghem groot 60 roeden in de lambeke daer ment noempt den 
 ritsenburgh wesende wisselmeersch west den waterloop oost Jooris CRIEL den overledenen 
 toecommende ten sterfhuyse van sijn vader ende moeder van daete den 4de oct. 1713 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe 
 Een partije landt in Sleydijnghe ghenaempt de ste groot 360 roeden oost Christoffel DE 
 WALSCHE suyt Christoffel VAN DE VELDE west Jan LIPPENS noort het meulestraetjen 
 alf daermede gaende commende bij versterfte van haere houders den 19de augst 1720 
 Gronden van erfven gheduerende hun huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede in Dronghen in den wijck noorthaut met twee partijkens landt daer annex 
 tsaemen groot 4 ghemeten en alf oost dhoirs van Lieven DE WULF suyt oost Pieter DE  
 BAETS ende de weese van Michiel DE BAETS ende west den baron van Nevele ende twee 
  ghemeten landts deel van 4 ghemeten danof het wederdeel competeert den voornoemden 
 Pieter DE BAETS ende de weese van Michiel DE BAETS commende bij coope van Lieven 
 SCHAMP par erfvenisse van daete 11de maerte 1715 . . .  
 Een partijken landt in Vosselaere groot 350 roeden suyt oost het rijssevelt straetien west  
 Jacques VINCENT ende noort Jacques VAN AKEN   . . . . . . 21ste april 1733 
 
SVG Christijne DE GRUYTERE fa. Philips, overl. Meyghem op den 20ste july 1732 
 Hr.: Pieter VAN DE WALLE ende alsnu oock overl. op den . . .? . . . 
407 K.: Joannes = 10 jr ende Jacobus VAN DE WALLE = 6 jr 
516 V.P.: Joos VAN DE WALLE oom, V.M.: Frans DE GRUYTERE    28ste april 1733 
 
SVG Pieter VAN DE WALLE, overl. Meyghem op den 3de 8bre 1732 
 Wdwnr in (1ste x) van Lievijne MORTIER  
 K.(1ste x): Joos = 19 jr, Pieter VAN DE WALLE= 15 jr 
 Wdwnr. in (2de x) van Christine DE GRUYTERE  
 K.(2de x): Joannes n= 10 jr ende Jacobus VAN DE WALLE = 6 jr 
 V.P.: Joos VAN DE WALLE oom woonende tot Knesselaere  
 V.M.: Frans DE GRUYTERE  . . .  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes VAN LAECKE fs. Pieter woonende op 
 de prochie van Vinckt ten desen present     28ste april 1733 
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SVG Olivier DE BAETS fs. Pieters, overl. Meyghem op den 1ste jan. 1733 
 He.: Therese VAN DE KERCKHOVE fa. Geert  
407 K.: Francoise = 5 jr, Marie = 2 jr ende Pieternelle DE BAETS = 1 jr 
514 V.P.: Pieter DE ROOSE  
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert 
 Een partije landt gheleghen in de prochie van Meyghem noort ende oost den raedsheer 
 PEETERS suyt de naervolghende partije ende west Jacques DE BUCK groot 365 roen  
 staende ten landboucke van Meyghem fo 168 arlo 2 
 Item een audt hofstedeken gheleghen binnen het voornoemde Meyghem oost mijn heer 
 VAN CROMBRUGGHE suyt Judocus VAN WONTERGHEM suyt west de straete ende  
 noort Jacques DE BUCK groot 202 roen staende ten landboucke fo 168 arlo 1 
 Noch een partijken landt op den bergh oost de straete suyt den raedtsheer PEETERS west  
 ende noort Jacques DE BUCK groot 72 roeden staende ten landboucke fo 179 arlo 2  
 Dit sterfhuys competeert een woonhuys met de boomen ende haeghen staende op cheyns  
 van Judocus VAN WONTERGHEM daer dese hauderigghe op woont  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joos MARTENS haeren swaegher woonende op 
 Meyghem ten desen present  . . .   . . . 28ste april 1733 
 
SVG Marie BERCKMOES , overl. Ste Maria Leerne op den 23ste febr. 1733 
 fa. Pieter ghewonnen bij Martijntien DE CONINCK 
407 Hr.: Joannes JOORIS fs. Guilliame  
517v K.: Francies JOORIS = 4 jr ende Louise JOORIS = 6 maenden  
 V.M.: Pieter BERKCMOES als grootvader  
 Aen desen sterfhuyse competeert een woonhuys schuere coeystal backhoven en steenput 
 etc. alles bij desen hauder ghebauwt ende gheplant in sijn 1ste huwelijck met Livijne 
 VERBAUWEN op den grondt van  Mevr. VAN EECLOO bij hem in cheynse aenvert   
 nemaer datter gheduerende desen huwelijcke merckelijcke melioratie aen het huys sijn  
 ghedaen ende de schuere per malheur is afghebrant ende daernaer herbauwt  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Charles DE MOOR fs. Jans woonende op 
 de prochie van Ste Martens Leerne ten desen present    5de meye 1733 
 
SVG Pieter DHAENENS fs. Christiaen, overl. in Landeghem ca. 1732 
 ende Janneken CLAYS sijne huysvrauwe oock overl. in Landeghem ca. 1732 
407 sij was oock wdwe in (1ste x) van Lucas DE WINDELE 
521v K.: de 4 minderjaerighe weesen van Jan DHAENENS fs. Pieter ghewonnen bij  Jenne 
       Marie CLAYS fa. Mhr Jooris met naemen Pieter, Joannes Frans, Hubertus ende 
       Jan Baptiste ende de 5 minderjaerighe kinderen van Joos DE VREESE ghewonnen 
       bij wijlent Livijne DE WINDELE fa. Janneken CLAYS voornoemt in haer 1ste 
       huwelijck ghewonnen met Lucas DE WINDELE te weten Pieter, Jan, Christiaen 
       Joanne ende Marie DE VREESE  
 Vooght.: Pieter VAN WASSENHOVE in huwelijck met de voornoemde Jenne Marie 
    CLAYS fa. Mhr Jooris  
  Gronden van erfven tusschen de hoors ghedeeligh als naer costume 
 Een behuyst hofstedeken in Landeghem in den westhouck groot 154 roen paelende suyt 
  oost Guillaeme SNAUWAERT, west Pieter VERVENNET ende noort  Jacques VAN 
 PARIJS commende bij coope van Livine VAN DE VIJVERE fa. Jans wdwe van  
 Lieven CACKAERT fs. Gillis  . . .  . . .   
 Stelde hem seker ende borghe Jooris CLAEYS Mre chirurgijn woonende tot Landeghem 
 haeren vader ten desen present      12de meye 1733  
 
SVG Joannes DE BRUYNE fs. Pieter, overl. Vynckt op den 2de febr. 1733 
 He.: Joosijntien DE SCHIETTER fa. Joos 
407 K.: Joannes = 4 jr ende Joanne Marie DE BRUYNE = 2 jr 
520 V.P.: Joannes MARTENS, oom  . . .  . . .  12de meye 1733 
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SVG Pro Deo Pieter VAN HECKE fs. Marijn, overl. Poessele den 10de febr. 1733 
 Wdwnr in (1ste x) van Livijne CACKAERT  
407 K.(1ste x): Adriaen VAN HECKE bij competente aude sijn selfs 
523v He.(2de x): Jacquemijntien THIENPONDT fa. Gillis  
 K.(2de x): Anne = 22 jr, Frans = 20 jr, Pieter = 17 jr ende Marijn VAN HECKE = 15 jr 
 V.P.: Jacobus BRACKE   . . .    13de meye 1733 
 
SVG Pieter VAN HOVE fs. Erasmus, overl. Poessele op den 22ste febr. 1733 
 He.: Livijne POLLET fa. Niclays  
407 K.: Joannes VAN HOVE bij huwelijcke staete sijn selfs, Marie = 24 jr, Joanne = 22 jr, 
524       Catharine = 19 jr, Pieternelle = 15 jr ende Livijne VAN HOVE = 9 jr 
 V.P.: Jan VAN HOVE oom tot Landeghem  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen haeren sone Joannes VAN HOVE woonende 
 tot Ste Maria Leerne ten desen present  . . .   13de meye 1733 
 
SVG Jacobus BOGAERT fs. Joos, overl. Ste Martens Leerne op den 26ste maerte 1733 
 Wdwnr in (1ste x) van Magdaleene DE WULF  
407   K.(1ste x): Joannes BOGAERT = 8 jr 
526 He.: Anne Marie VAN DEN BRAEMBUSSCHE  
 V.P.:  Joannes DHAENENS fs. Frans, oom alsnu in huwelijck met Norbertus GOETHALS 
 De hauderigghe heeft met den overledenen in cheynse ghenomen van Joe Frans Joan 
 SANDELIN een vervallen hofstedeken in Ste Martens Leerne groot met het landt daermede 
 gaende 600 roeden ende hebben het huys merckelijck verbetert  . . . 
 Den overledenen heeft staende sijn huwelijck met de hauderigghe beneffens sijne susters  
 ende broeders vercocht eenigh landt in Ste Jans Leerne . . . . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes CLAYS fs. Ferdinand woonende binnen 
 Nevele ten desen present   . . .  . . .  2de juny 1733 
 Compareerde in persoone Frans COPPENS inwoonder van Dronghen welcken comparant  
 hem verclaerde te stellen seker ende borghe over Joannes DHAENENS fs. Frans ditte over 
 de administratie bij hem anveirt  . . .  . . .  12de 7bre 1741 
 
SVG Carel COCQUYT fs. Andries, overl. Severen op den 25ste febr. 1733 
 Wdwnr in (1ste x) van Pieternelle VEREECKEN fa. Laureyns  
407 K.(1ste x): Marie COCQUYT = 6 jr 
529 He.(2de x): Joanne TOGH fa. Jooris  
 K.(2de x): Joanne = 3 jr ende Andries = 6 maenden  
 V.P.: Joos DE WINTER fs. Maximiliaen   
 Dese hauderigghe competeert de deurgaende helft van een woonhuys coestal doorenhaeghen 
 ende boomen op den gront van Joannes DE SCHUYMERE, waervan de ander helft  
 competeert aen Marie COCQUYT voornoemt  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter DE WINTER fs. Maximiliaen tot Zeveren  9de juny 1733 
 
SVG Guilliaeme WALRAVE fs. Geeraert, overl. Ste Maria Leerne op den . . febr. 1733 
 He.: Marie VERBAUWEN fa. Jan 
407 K.: Geeraert = 19 jr, Francies = 17 jr, Joannes = 13 jr, Philipe = 11 jr, Anne Marie = 8 jr, 
530v       Bauduyn = 6 jr, Guilliaeme = 4 jr ende Christina WALRAVE = 1 jr 
 V.P.: Alexander WALRAVE fs. Geeraert voornoemt als naesten bestaenden oom 
 Aen desen sterfhuys competeert een woonhuys met een schuere boomen ende haeghen etc. 
 ghestaen in Sinte Maria Leerne  inden maeyghemhoeck alwaer den overledenen is ghestorven 
 ende hebben gheduerende desen huwelijcke ghebauwt ende gheplant op een partije landt 
 competerende aen de Cappellanije van Sinte Michiels in Ghendt bij den overleden in  
  cheynse anveirt  met noch een partije meirsch voor een termijn van 30 jaeren inghegaen met 
 kerssavont 1713 voor de somme van 2 p. 6 sch. en 8 gr. tsjaers  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Frans VERBAUWEN woonende tot Ste Marie 
 Leerne ten desen present       9de juny 1733 
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SVG Frans GALLANT fs. Luycas, overl. Vinckt den 20ste meye 1733 
 Wdwnr in (1ste x) van Marie Catharine VAN DER VENNET fs. Marten 
407 K.(1ste x): Joannes Baptiste, Anne Mary, Petronelle ende Joannes GALLANT 
532v V.M.: Jacobus VAN DER VENNET fs. Marten  
 He.(2de x): Joanne MOREEL fa. Francois  
 K.(2de x): Augustinus ende Francoise GALLANT 
 V.P.: Abraham GALLANT oom, woonende tot Thielt buyten  
 V.M.: Frans MOREEL grootvader woonende tot Poucques 
 Gronden van erfven daerinne den overledenen gherecht was voor de vijf deelen van achte 
 mette deurgaende hilft in de catheylen dies de resterende drij deelen in de gront toecommen 
 aen de weesen van 1ste bedde gheroert bij den SVG ghepasseert den 27ste jan. 1728 ten 
 sterfhuyse van sijn 1ste huysvrauwe  
 Een hofstede in Vinckt paelende oost ende noort dhoors Joe Barbara VAN DER SAEREN 
 west de pouckstraete suyt Jor Pieter VAN DER SAEREN groot 800 roen ende een partije 
 lant gheleghen op den clijnckaert cauter groot 570 roen . . .  . . . . . . . . . 
 Hunne grootmoeder materneel Pietronelle DE VOS is overleden naer de doot van sweesen 
 moeder tot Poucques Casselrije van Cortrijck . . .  . . . 16de juny 1733 
 
SVG Marie COPPENS fa. Lieven, overl. Poussele op den 8ste febr. 1733 
 Hr.: Caerel TEMMERMAN fs. Lieven (sijnen vader woonende op Dronghen) 
407 K.: Lieven = 7 jr, Joannes = 4 jr ende Livijne TEMMERMAN = 4 maenden 
535v V.M.: Andries CRAMPE fs. Jan, oom causa uxoris   17de juny 1733  
 
SVG Pro Deo Pieter SEMMORTIER fs. Laureyns, overl. Ste Marens Leerne den 20ste febr. 1733 
 Wdwnr in (1ste x): Anna DE BOOT  
407 K.(1ste x):Francies SEMMORTIER 
537 He.(2de x): Catharina LEERSNIJERS fa. Jans 
 K.(2de x): Marie Anne = 3 jr ende Joannes SEMMORTIER = 13 maenden 
 V.P.: Bertholomeeus VAN COTTEM, als naesten bestaeenden oom  
 Aen dit sterfhuys competeert een woonhuyseken met eenighe voordere catheylen ende 
 hebben ghebauwt op den grond van Augustinus DHAENENS causa uxoris sonder titel 
 van cheyns ter causen dat alle het selve sal moeten gheweirt worden  23ste juny 1733 
 
SVG Janneken GOOSSENS fa. Lievens, overl. Laethem den . .  febr. 1733  
 Hr.: Frans HIMPENS fs. Jans 
407 K.: Barbarine = 25 jr, Loys = 20 jr, Marcus = 17 jr, Pieter = 14 jr, Joanne 10 jr en Lucia = 7 jr 
538 V.M.: Marcus GOOSSENS broeder van de overledene  
 Corts naer het overlijden van Janneken GOOSSENS sijn oock overleden de weesen Loys ende 
 Joanne HIMPENS  
 Bij den overlijden van Jan HIMPENS sijnen broeder sijn op den hauder eenighe gronden van 
 erfven ghesuccedeert gheleghen in Nazarette en staende het huwelijck vercocht  
 Gronden van erfven staende thuwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een hofstedeken schuere stallijnghen boomen ende catheylen in Laethem met gront groot in  
 erfven 36 roeden in de braeckelstraete bij coope jeghens Charels VAN OOST den 9de jan 1720 
 Item een partije landt ghenaemt het smettelijnck groot 400 roen oost ende suyt de braeckel 
  straete west Loys MOENTIENS ende Pieter VAN DAMME ende noort Joos DE MEYERE 
 commende bij coope van den selven DE MEYERE  . . .   
 Stelde hem seker ende borghe Pieter DE MOOR woonende te Nazarette 23ste juny 1733 
 
SVG Mauritius DE BACKER, overl. Deurle op den 13de febr. 1733  
 fs. Lieven ghewonnen bij Janneken HEBBELIJNCK 
407 He.: Petronelle VAN DAMME fa. Laureyns bij Livijne DE SCHUYTER 
542v K.: Joannes = 14 jr, Livijne = 10 jr, Joanna = 3 jr ende Franchoyse DE BACKER = 4 m. 
 V.P.: Lieven DE BACKER fs. Maurus als naesten bestaenden cousijn  23ste juny 1733 
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SVG Jan VERBORGHT fs. Gillis, overl. Hansbeke wijck hammestraete den lesten 8bre 1732 
 Wdwnr in (1ste x) van Pieternelle MAENHAUT fa. Gillis 
407 K.(1ste x): Bauduyn ende Gillis VERBORGHT  
541 He.(2de x): Janneken COPPENS fa. Jans, uyt dit huwelijck geen kinderen 
 V.P.: Pieter VERBORGHT fs. Gillis ende V.M.: Bauduyn MAENHAUT fs. Gillis 
  Van sweesen vader ende moeder en worden geene gronden van erfven bevonden dan een 
 slecht huyseken met schuerken staende op cheyns grondt competerende de aermen van 
 Hansbeke daerinne dese weesen met een deelken gherecht sijn beneffens andere medehoirs 
 ten sterfhuyse van Sara VAN WASSENHOVE ende andere al twelcke niet separelijck en is 
 ter causen de cleyne weirde voor de weesen, om die redenen hebben de vooghden in desen 
 sweesen deel op het adveu van de oppervooghden vercocht aen Adriaen DE VLIEGHER fs. 
 Jooris woonende tot Hansbeke in daete 9de Xbre 1732   . . .  23ste juny 1733 
 Nog een paar bijkomende blaadjes met aanvullende gegevens 
 Wij onderschreven Pieter COPPENS fs. Jans gheprocreert bij Sara VAN WASSENHOVE 
 tot Hansbeke, Pieter VERBORGHT fs. Gillis tot Meirentre ende Bauduyn MAENHAUT 
 fs. Gillis tot Hansbeke de twee leste als voocht paterneel ende materneel over de twee 
 weesen sijn alsoo ghemeene hoirs ten sterfhuyse van Sara VAN WASSENHOVE met 
 voordere overledene consorten ende medehoirs gheweest . . .  9de Xbre 1732 
 
SVG Pieternelle DHONT fa. Joos, overl. Vynckt op den 4de juny 1733 
  Wdwe in (1ste x) van Joos VAN HOUCK fs. Gillis 
407 K.(1ste x): Livijne VAN HOUCK = 17 jr 
545 Hr.(2de x): Joannes PIJPPAERT fs. Marijn  
 K.(2de x): Joseph = 14 jr, Marie Catharine = 10 jr, Francoise = 8 jr ende Joannes = 4 jr 
 V.M.: Adriaen DHONT fs. Joos als oom  
 Gheconquesteerde gronden van erfven belast met shauders recht van bijleve naer costuyme 
 Een behuyst hofstedeken gheleghen in Vynckt met een stucxken landt achter het huys oost de 
 wdwe van Louys DE BIL, suyt de naervolghende partije west Joe HEYTENS ende noort mijn 
  VAN AUGHEM tsaem groot 300 roen ende een partije meirsch oost de wdwe Louys DE BIL 
 suyt mijn heer RAEPPAERT met het weverstraetken west de volghende partije ende de Joe  
 HEYTENS ende noort de hofstede groot 260 roen, dese partije meirsch is belast met X sch. gr. 
 tsjaers te weten 5 sch. gr. aen dese kercke voor een ghesonghen jaer ghetijde ende voor 5 sch. gr 
 broot tsjaers aen den armen deser prochie noch voor den tijdt van 37 jaeren alles inghevolghe de 
 briefven daer van sijnde ende een partije saeylant gheleghen in de selve prochie ghenaemt het 
 groot stuck abouterende oost het voorschreven  meirsselken suyt het weverstraetken west de  
 pouckestraete ende noort het begintien HEYTENS groot 400 roeden  
 Waervan alle catheylen soo van huys boomen dooren haeghen ende alle de andere drooghe 
 ende groene catheylen op desen gront staende worden tusschen den hauder ende sijne weesen 
 voor alsnoch voor ghemeene ghelaeten    . . .  30ste juny 1733 
 
SVG Anne Marie VAN MALDEGHEM fa. Pieters, overl. Ste Martens Leerne den 23ste april 1733 
 Hr. Bauduyn DUCHATEAU fs. Jean Francois ende Anthonette DE NOLLET 
407 K.: Joannes = 7 jr, Pieternelle = 4 jr ende Philippe DUCHATEAU = 2 jr 
547 V.M.: Athone VAN DE KERCKHOVE fs. Diericx oom woonenden op Dronghene 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 het 8ste deel van een hofstede in Ste Martens Leerne suyt het drefken west de straete noort 
 ende oost mhr. KIMPE groot int gheheele een oudt ghemet ende een partije landt ghenaemt 
 den hooghen bulck groot int gheheele een bunder west Pieter DE GRAEVE 
 De hofstede ende partije landt belast met twee distincte renten in proffijte van Geeraert 
 DOBBELAERE croiserende den pennynck 16e vallende jaerlijckx den 12de maerte   
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder 
 Het 5de deel van een hofstede in de prochie van Neuville Casselrije van Rijssel met een partije 
 landt groot int gheheele 500 roeden commende bij successie van shauders moeder Anthonette 
 DE NOLLET        30ste juny 1733 
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SVG Joanne HAUTEMAN fa. Alexander, overl. Meyghem op den 25ste meye 1733 
 Wdwe in (1ste x) van Lieven VAN RENTERGHEM  
407 K.(1ste x): Francoise = 17 jr, Therese = 14 jr, Marie = 12 jr ende Lieven VAN  
549     RENTERGHEM = 5 jr 
 Wdwe in (2de x) van Joannes DE RAEDT geene kinderen achterghelaeten 
 Hr.(3de x): Gillis GIJSELIJNCK   
 K.(3de x): Judoca GIJSELIJNCK  
 V.M.: Joannes HAUTEMAN oom  
 Gronden van erfven commende van Lieven VAN RENTERGHEM  
 Een meersselken nu een behuysde hofstede in Meyghem groot 272 roeden oost de straete 
 suyt de kerckstraete west het naervolghende meersselken groot 77 roeden 
 Noch een partije landt in Vynckt inden clynckaerts cautere groot 400 roen oost ende noort 
 Joannes LAGAYSSE suyt Frans MARTENS ende west Jan DE CLOET met noch een 
 partije saylandt in den selven clynckaerts cautere groot twee ghemeten suyt Adriaen 
 DE CLERCQ west Joannes LAGAYSSE noort Joos MARTENS  . . . . . .   
 Gronden van erfven gheconquesteert met Lieven VAN RENTERGHEM 
 Een partije landts in Meyghem ghenaemt den bosch noort oost Joos MARTENS suyt oost 
 het groenstraetien west ende noort mhr. SIJPE groot 407 roen  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter DE CLERCQ fs. Geert woonende op  
 Meyghem ten desen present   . . .   . . . 7de july 1733 
 
SVG Jan VAN PARIJS fs. Maurus, Burghmeester van Poessele, overl. Poessele den 3de jan. 1733 
 Wdwnr in (1ste x) van Livijne VERHEYEN fa. Joos 
407 K.(1ste x): Joseph VAN PARIJS, Joosijntien VAN PARIJS in huwelijck met Joos DE  
553     GROOTE ende Franchoise VAN PARIJS in huwelijck met Jacques DE ROO  
 He.(2de x): Marie STOMMELINCK  fa. Jan  
  K.(2de x): Livijne VAN PARIJS in huwelijck met Christoffel MARTENS ende Joanne  
     VAN PARIJS in huwelijck met Carel BOGAERT ende Petronelle VAN PARIJS 
     oudt ontrent 23 jr. 
 V.P.: Joannes VAN PARIJS fs. Joos cosijn 
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert 
 De vier deelen van vijve dies het resterende vijfde deel competeert an dese hauderigghe als 
 haer sijde haudende goet gheleghen in Poessele van een behuysde hofstede met drij partijen 
 van lande paelende d'een aen d'ander groot ontrent seven ghemeten  15de july 1733 
 
SVG Joos DE MEULENAERE fs. Pieters, overl. Nevele in den wijck oossche den 22ste juny 1733 
 Wdwnr in (1ste x) van: Lievijne MEIRE fa. Pieters 
407 He.: Janneken STOMMELIJNCK fa. Frans 
562 Kinderen en Kleinkinderen 
 wijlent Joannes DE MEULENAERE in huwelijck gheweest met Lievijne MEIRE fa. 
 Pieters met vier kinderen met naemen Pieternelle = 12 jr, Pieter = 10 jr, Joosijntien = 8 jr 
 ende Lieven DE MEULENAERE = 6 jr midtsgaders de twee achterghelaeten kinderen 
 van wijlent Pieter DE MEULENAERE verweckt bij Anne Marie SPEECKAERT ghenaemt 
 Franchois = 11 jr ende Joannes DE MEULENAERE = 8 jr  
 V.P.: Judocus DE MEULENAERE fs. Jans vooght over de vier 1ste weese kinderen ende 
 Jacobus VAN VOOREN in huwelijck met de wdwe Anne Marie SPEECKAERT ende alsoo 
 stifvader ende vooght van de twee leste weese kinderen  
 Stelde hem seker ende borghe over Jacobus VAN VOOREN Arnaut VAN VOOREN 
 woonende tot Hansbeke ten desen present    15de 7bre 1733 
 
SVG Janneken SCHAUT fa. Jans, overl. Meyghem op den 22ste juny 1733 
 Hr.: Joannes DE VOS fs. Jans 
407 K.: Adriaen = 14 jr, Joannes = 6 jr ende Adriana = 2 ½ jr.  
568 V.M.: Joannes SCHAUT  . . .   . . . 
 Mits de becommerthede gheordonneert ter Greffie te legghen . . . 28ste 7bre 1733 
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SVG Marie ROETGIENS (ROEGENS) fa. Franchois, overl. Nevele op den 21ste febr. 1733 
 Hr.: Guillaeme DE MUYNCK fs. Guillaeme 
407 K.: Lievijne DE MUYNCK = 9 jr eenigh kindt verweckt gheduerende hemlieden 2de huwelijck 
565 V.M.: Gillis ROETGIENS fs. Franchois  
 Den hauder heeft gheduerende sijn houwelijck in cheyns pachte ghenomen van Mhr. VAN  
 HULTEM een partije landts in Nevele en betemmert met een huys en beplant met boomen. 
 Ten overlijden van Marie DE MEULENAERE sijne 1ste huysvrauwe is er omme de sober 
 ghestaethede geenen SVG ghemaeckt . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter DE MUYNCK s'hauders sone  . . . 6de 8bre 1733 
 
SVG Pieter DHAENENS fs. Jans, overl. Vynckt op den 14de 9bre 1731 
 He.: Marie DE WULF fa. Lieven 
407 K.: Franchois = 4 jr ende Joanne Marie DHAENENS = 1 jr  
566v  V.P.: Joos DHUYVETTER fs. Joannes 
 Een behuyst ende beschuert hofstedeken in Vynckt abouterende oost het kerckestraetken suyt 
 Joannes DHUYVETTER, west dhoors Pieter BEHAEGHEL ende Adriaen DE CLERCQ ende 
 noort  Joannes DHONT, groot in erfven met het stucxken lant 500 roen 
 Er is meer commer dan baete  . . .  . . .  6de 8bre 1733 
 
SVG Joannes CLAEYS fs. Marten , overl. Landeghem op den 10de sept. 1733 
 He.: Catharine VAN OOST fa. Augustijn 
407 K.: Jacobus = 13 jr, Judocus = 10 jr, Marie Magdalene = 7 jr ende Adriaenken CLAEYS = 3 jr 
569 Camerdeelvoocht: Jan Baptiste CLAYS gheswoornen prijser ende costumier 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 De 5 deelen van achte in eene behuysde hofstede in Landeghem groot int gheheele 200 roen 
 oost de straete suyt de wdwe Jan DE PROST west de selve ende noort den boontant conforme 
 ende volghens de uytgrootijnghe ghedaen jeghens Petronelle DE SMET wdwe Peter VAN 
 LAECKE, Jan DE SMET, Marten DOBBELAERE, Janneken ende Adriaen DE SMET van 
 daeten 11de 7bre 1714 ende 19de meye 1715  
 Ander gronden van erfven gheduerende het huwelijck tsaemen gheconquesteert 
 De resterende 3 deelen van achte in eene behuysde hofstede volghens de contracte daer van  
 sijnde ende aenghegaen jeghens Janneken VAN MALDEGHEM wdwe Pauwel DE SMET 
 ghepasseert den 28ste jan. 1721   . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe Jan VAN OOST fs. Augustijn, shauderigghen broeder woonende 
 binnen de stede ende vrijhede van Nevele ten desen present  27ste 8bre 1733 
  
SVG Frans DIERICX fs. Francois, overl. Severen den 23ste meye 1733 
 He.: Magdaleene DHARTE fs. Lievens 
407 K.: Amplonia = 8 jr, Joannes = 5 jr, Frans = 3 jr ende Brigita DIERICX daervan de hauderigghe 
575       begort is ghebleven  
 V.P.: Frans DIERICX fs. Pauwel woonende op Cruyshouthem, grootvader 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe bijdien haer volghende alleene 
 behaudens het cattheyl dat deelsaem is volgnes costume 
 De twee deelen van drije van een hofstedeken in Severen met het landt daermede gaende  
 abouterende int gheheele oost ende suyt den heere marquis DE LEDE west dhoirs Frans 
 WITTEVRONGEL nu selfs noort de straete, groot int gheheele 800 roeden commende ten  
 sterfhuyse van haer  vader par contract van den 19de sept. 1726  
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem ald ende alf 
 het 3de deurgaende van het hofstedeken commende bij coope van Joannes SOMMERMIJNCK  
 in huwelijck met Janneken DHARTE soo over sijn selven als inde qualiteyt van staenden 
 voorght over Joanne, Applonia ende Catharine DHARTE den 7de 8bre 1727 . . . . . . 
 Een partije landt oock gheleghen in Severen groot ontrent een alf bunder oost ende noort dhoirs 
 van Marten DHARTE ende west de straete, commende bij coope van Christine EVERAERT  
 par contract van den 4de Xbre 1731  . . .  . . .  24ste 9bre 1733  
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SVG Jacques BAUFORT fs. Jans, timmerman 
 overl. Lootenhulle heerlijckhede van Reybroeck den 5de juny 1729 
 Wdwnr in (1ste x) van Margriete DE PAU fa. Gheeraert 
 K.(1ste x): Joannes BAUFORT = 16 jr   
 He.(2de x): Joanne BRAET fa. Gheeraert  
 K.(2de x): Laureyns = 4 jr ende Marie Catharine BAUFORT = 5 weken 
 V.P.: Joannes BAUFORT broeder van den overledenen 
 V.M.: Francois VAN DAELE als ghemachticht bij procuratie van Joannes LOYNTGENS 
            vooght van den audsten sone ende VM. van de hauderigghe: Laureyns ONDERBEKE 
 Gronden van erfven commende van de sijde van Margriet DE PAU  
 Een behuysde hofstede in Nevele met een partijken daer annex abouterende oost Baudwijn 
 MAENHAUT suyt west de straete noort Baudwijn DE DECKERE tsaemen groot 581 roen 
 ende een partije landt abouterende oost Jan VAN DEN DRIESSCHE suyt de straete west 
 Jan MEGANCK ende noort de naervolghende partije ghenaemt het groot stuck gheleghen 
 in Hansbeke oost den voornoemden VAN DRIESSCHE suyt de voorgaende, alsnu in een 
 partije ghebracht west den voornoemden MEGANCK ende noort de beke groot 509 roen 
 Gronden van erfven tsaemen in 1ste huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede met het saylandt achter den huyse gheleghen in Lootenhulle daer 
 dhauderigghe jeghenwordich op wondt oost den heere VAN HAVERSKERCKE suyt dese 
 proprieteyt west de straete ende noordt den heere VAN OVERWAELE groot 600 roen ende 
 een partije ghenaemt het waterlat groot 640 roen ende een partije landt paelende oost aende 
 voorgaende suyt west de straete ende noort den heere VAN HAVERSKERCKE . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe  
 Een onbehuyst hofstedeken in Nevele oost Baudwijn CACKAERT suyt west de boschstraete 
 noort west desen goede groot 107 ½ roen ende een partije landt ghenaemt het papenbulcxken 
 oost Francois CORIJN suyt des selfs west de boschstraete . . . . . . 21ste july 1729 
SVG ende 1ste augmentatie toebehoorende Joannes BEAUFORT fs. Jacques tsijnen 1ste huwelijck 
 ghewonnen bij Margriete DE PAUW fa. Geert, oudt ontrent 17 jaeren . 
407 Bij den overlijden van sijnen vader in Lootenhulle op den 5de juny 1729 
574 ende bij den overlijden van sijne moeder, overl. in Nevele op den 10de 7bre 1723 
 ende bij den overlijden van sweesen suster van alfven bedde Joanne Maria BEAUFORT 
 fa. Jacques voornoemt ghewonnen bij Joanne BRAET fa. Geert, overleden naer haere vader  
 Joannes BEAUFORT sweesen oom paterneel woonende tot Poessele deelvoocht gheweest 
 den 16de jan. 1731 sij gecedeert den naerschreven goederen 
 Een rente van 3 p. gr. tsiaers losselijck den penninck 20 danof het capitael is uytgegeven in 
 courant gelt vallende telckent den 18de juny verkent bij Jan LANGERAERT tot Lootenhulle 
 ende beset op gronden van erfven aldaer gheleghen conforme de brieven van constitutie 
 Een rente van 20 sch. gr. tsjaers losselijck den penninck 16e danof het capitael is uytgegeven 
 in wisselgelt vallende telckent 16de maerte verkent bij Guille VAN DER GINST tot Hansbeke 
 ende beset op sijne gronden van erfven gheleghen in Hansbeke . . . . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Guille VAN SPEYBROECK fs. Pieter woonende tot 
 Poessele ten desen present      27ste 8bre 1733 
 Redres van den SVG overgegeven bij Joanne BRAET fa. Geeraert ten sterfhuyse van 
 Jacques BAUFORT fs. Jans haeren overleden man in 1ste huwelijck gheweest met Margriete 
 DE PAUW fa. Geeraert voor Bailliu Burghmeester ende Schepenen der heerlijckhede van 
 Reybroeck in Lootenhulle den 21ste july 1729 
 SVG ghepasseert bij den overlijden van Margriete DE PAUW sijne 1ste huysvrauwe den 
 8ste febr. 1724 om daer uyt te vinden een juste liquidatie tusschen haer hauderigghe ter eender 
 sijde ende Joannes BAUFORT fs. Jacques bij Margriete DE PAUW midtsgaders Laureyns  
 ende Marie Catherine BAUFORT in 2de huwelijck verweckt bij dese hauderigghe, mits de 
 doodt van Joanne Marie BAUFORT overleden onbedeghen naer haer vader dit ter interventie 
 van Joannes BAUFORT broeder van den overledenen als vooght paterneel ende Laureyns 
 ONDERBEKE bijstaenden vooght . . .  . . .  . . . den 10de jan. 1730 
 In de marge : Joanne BRAET alsnu in huwelijck met Adriaen ROGGHEMAN  
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SVG Jan GIJS fs. Pieters, overl. Meyghem in de maent van maerte 1733 
 Wdwnr van Catharina THIENPONT fa. Pieters 
 K.: Jan MADOU in huwelijck met Pieternelle GIJS, Joannes DE BUCK in huwelijck met 
       Marie GIJS, Joannes HEYNDRICK vader ende vooght over Marie HEYNDRICK bij hem 
       ghewonnen staende sijn 2de huwelijck met Anna GIJS ende Pieter VERMEULEN in 
       huwelijck met Janneken VERLEYE moeder ende vooghde over Joannes GIJS ghewonnen 
       met Pieter GIJS alle viere kinderen ende kints kinderen van Jan GIJS voornoemt 
 Gronden van erfven competerende het sterfhuys 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele waervan het wederdeel competeert de vier hoirs 
 vuyt den hoofde van Cathelijne  THIENPONT fa. Pieters hunne moeder ende grootmoeder 
 gheleghen in de brabantstraete noort ende oost dhoirs Lieven DE WULF suyt oost de prochie 
 van Vosselaere suyt Marten BERENGIER ende west de straete groot in erfven 110 roeden 
 Een partije landt in Vosselaere ghenaemt de bijlle groot int gheheele 400 roeden ende dhelft 
 van een partije landt ghenaemt de langhe strepe  . . .  . . .  . . . 
 Dhilft van een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne met dhilft van een partijken landt 
 daermede gaende oost Pieter DE SCHUYTERE west de damstraete ende noort een dreefken 
 ende de partije landt ende oost den voornoemden DE SCHUYTERE groot al tsaemen int 
 gheheele ontrent 600 roeden . . .  . . .  . . . 7de juny 1733 
 Supplierende verthoonen reverentelijck Joannes HEYNDERICK tot Vosselaere in huwelijck 
 ghehadt hebbende Anna GIJS fa. Jans, vader ende vooght over Marie HEYNDERICK sijne 
 dochter ende Pieter VERMEULEN in huwelijck hebbende Janneken VERLEYE moeder ende 
 vooghde over Joannes GIJS bij haer 1ste huwelijck ghewonnen met Pieter GIJS fs. Jan  
 voornoemt, dat met den overlijden van Jan voornoemt op hen is verstorven een 4de van de 
 goederen wanof de resterende twee 4de sijn competerende aen Jan MADOU in huwelijck met 
 Pieternelle GIJS ende Joannes DE BUCK in huwelijck met Marie GIJS beede fa. den  
 voornoemden Jan  . . .  . . .  . . .  27ste oct. 1733 
 
SVG Jan DE WILDE fs. Jans, overl. Poessele in sijn woonijnghe op den 25ste meye 1733 
 He.: Joosijntien DE BAETS fa. Jans nu in huwelijck met Jacobus VERHELST 
407 K.: Pieter = 9 jr, Joanne Marie = 3 jr ende Marianne DE WILDE = 5 maenden 
572v V.P.: Bernardus LAMMENS thuwelijck met Passchijntien DE WILDE fa. Jans voornoemt 
           suster van de overledene  . . .  . . .   18de 9bre 1733 
 
SVG Pieter VAN GANSBEKE fs. Pieters, overl. Meyghem op den 10de meye 1733 
 He.: Cathelijne DE SCHUYMERE fa. Philips 
407 K.: Bonifacius VERVENNE in huwelijck met Joanne VAN GANSBEKE, Philippe VAN 
577       GANSBEKE, Carel VAN GANSBEKE, Frans VAN GANSBEKE bij huwelijck hun selfs 
       ende Pieter = 22 jr ende Agnesse VAN GANSBEKE = 20 jr 
 V.P.: Guille VAN GANSBEKE oom  
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem alf ende alf 
 De vier deelen van vijve dies het resterende vijfde competeert de hauderigghe als haer sijde 
 haudende goet van een behuysde hofstede in Meyghem met de schuere boomen ende voorder 
 cattheylen daerop staende groot met de landen daermede gaende ontrent 7 ghemeten paelende 
 d'een aen d'ander daer jeghenwordich woont Philips VAN GANSBEKE commende bij 
 uytgrootinghe jeghens d'hauderigghe broeders ende susters   
 Een vervallen hofstede met de boomen haeghen en voorder catheylen daerop staende gheleghen 
 in Meyghem groot een bunder in diverssche partijen oost desen sterfhuyse, suyt de partije landt 
 den couck west het cauterken noort het armstraetien commende bij coope van vrauwe Jenne 
 Alexandrine BILLET douariere van Joe Louis Frans DHEYNE van daete den 27ste juny 1720 
 Een partije landts in Severen groot twee ghemeten ghebruyckt gheweest bij Gillis HEYERICK 
 Een behuysde hofstede in Meyghem daer dese hauderigghe wont groot met noch drij partijen 
 van lande daermede gaende ontrent vijf ghemeten . . .  24ste 9bre 1733 
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SVG Marie TOLS fa. Lucas, overl. Vynckt op den 2de oct. 1733 
 Hr.: Joos TIJTGAT fs. Frans  
407 K.: Joannes Baptiste = 21 jr, Vieronica = 17 jr, Francois = 15 jr, Theresia = 13 jr ende  
580v       Marie TIJTGAT = 7 jr 
 V.M.: Gillis DE WULF fs. Laureyns, oom    
 Gheneene ende deelsaeme baete midts er gheen gronden van erfven sijn  . . . 7de Xbre 1733 
 
SVG Joosijntien VAN DEN HEEDE fa. Jans, overl. Vinckt den 25ste dec. 1732 
  Wdwe in (1ste x) van Philips VAN OOTEGHEM  
407 Hoirs: Jacobus VAN OOTEGHEM fs. Jacobus fs. Philips voornoemt ende de ses onderjaerighe 
582            kinderen van Philippe VAN OOTEGHEM fs. Philips voornoemt, met naemen, Joannes 
            Jacobus, Philips, Frans overleden naer sijn grootmoeder, ten 3de Geert ende Brigitta, ten 
           4de de weesen van Albertus VAN OOTEGHEM fs. Philips gheprocreert bij Marie DE 
           BAETS woonende tot Caneghem met naeme Joanne, ten 5de Frans VAN OOTEGHEM 
            fs. Philips ende ten 6de Albertus BAUDONCQ in huwelijck met Philippine VAN  
            OOTEGHEM oock fa. Philips, alle kinderen ende kints kinderen van 1ste bedde  
 Hr. (2de x) : Jan DHAYER fs. Rogier, schaapboer  
 K.: (2de x): Rogier, Jan Baptiste, Andries, Gillis ende de weese Joosijntien van Joosijntien  
        DHAYERE gheprocreert met  Pieter VERMEIRE woonende tot Nazarette  
 V.M.: Francois VAN OOTEGHEM  
 Leenen ende gronden van erfven staende dit huwelijck gheconquesteert  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede met de voorder edifien ende catheylen daerop staende 
 ende medegaende midtsgaders vier bunderen lant daermede gaende wesende twee leenen 
 ghenaemt de samans al d'een aen d'ander ghehauden van den leenhove van Nevele  paelende 
 oost de biessemen, zuyt Francois D'HAEYERE metten advocaet Mr. Louys VAN DAMME 
 ende noort Joe BUNST ende Simon POURQUOI hebbende incommen van heerlijcke renten 
 Zijnde belast met eene losrente van 2 p. grooten t'sjaers loopende den penninck 16e  
 Noch een leen in Vinckt ghehauden van den voorseyden hove groot vier ghemeten met het 
 boomcatheyl daerop staende paelende noort oost Jan VAN DER VENNET met sijn leen, zuyt 
 de weese van Guilliame VAN RENTERGHEM ende west het voorgaende 
 Sijnde belast met eene losrente van 2 p. 12 sch. 6 gr. tsjaers loopende op den penninck 16e  
 In Severen onder dheerlijckhhede van leystraete vier ghemeten cheynsgront paelende oost 
 mijn heer ODEVAERE zuyt mijn heer van leystraete west den voornoemden ODEVAERE 
 noort den advocaet DUBOIS  zijnde belast met een losrente van 1 p. gr. tsjaers loopende op  
 den penninck 16e als vooren  . . .   . . .  10de Xbre 1733 
 
SVG Cornelia WAUTERS fa. Jaecques, overl. Deurle op den 8ste meye 1733 
 Hr.: Jacques LE PEIRE fs. Jan 
407 K.: Joannes = 20 jr, Petronelle = 19 jr Francies = 17 jr, Ermanus = 14 jr ende Pieter = 9 jr  
558v V.M.: Jan VAN HOECKE fs. Lieven oom causa uxoris    
 Ghemeene catheylijcke baete ten desen sterfhuyse bevonden 
 Desen sterfhuys competeert een woonhuys met schuere stallinghen boomen ende haeghen 
 ghestaen in Deurle gheduerende het huwelijck ghebauwt op den gront van jonckheer Florus 
 Bonaventura Ferdinand Denijs VAN VAERNEWIJCK heere van Belleghem Pijnbeke etc. 
 bij den hauder in cheynse anveirt voor eenen termijn van 27 jaeren ingegaen met kerssavont 
 1712 bestaende ontrent in 4 bunderen voor ende omme de somme van 1 p. 10 sch. gr. tsjaers 
 Ghedurende dit huwelijck met den overlijden van Pieter WAUTERS oock geseyt WUYTS 
 oom paterneel, overleden in de procincie Brabant onder de jurisdictie van auturnhaut onder 
 Turnhaut sijn vervallen eenighe meubilaire catheylijcke ende vaste goederen, ten wiens  
 sterfhuyse dese overledene was representerende eenen derden deele in eenen derden hooft 
 staecke  welcke  goederen sijn verkocht met ghemeen consent van alle de erfghenaemen van 
 den voornoemden Pieter WAUTERS  . . .   . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Alexius LE PAIRE s'hauders broeder woonende 
 op de prochie van Dronghen ten desen present    27ste july 1734 
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SVG Josijne CNUDDE fa. Frans, overl. Vynckt op den 4de meye 1733 
 Hr.: Joannes DE WULF fs. Gillis  
408 K.: Frans = 19 jr, Joseph = 17 jr ende Joanne Marie = 9 jr 
 1 V.M.: Judocus CNUDDE fs. Frans, oom 
 Gronden van erfven comende van de sijde van den hauder  
 Het 4de part in een hofstede in Vynckt met een stucxken landt abouterende oost de douagiere 
 van Mhr. Nicolaes DU JARDIN suyt Mevr. VAN MEULEBEKE west ende noort de bijlocke 
 van Ghendt groot in het gheheele 418 roeden  
 Gheconquesteerde gronden van erfven belast met shauders recht van bijleve 
 De 3 deelen van 4 in de hofstede ende in het landt oostwaerts groot int gheheele 418 roen 
 Item een partije landt in Vynckt oost Mhr. VAN MEULEBEKE suyt het naervolghende 
 west mijn heer SMET ende noort Heyndrick VAN HECKE groot 650 roeden ende noch 
 twee partijen paelende d'een aen d'ander oost ende suyt de bijlocke van Ghendt west mijn 
 heer DE SMET tsaemen groot 600 roeden  . . . . . . . . . 12de jan. 1734 
 
SVG  Phelipe VAN MALDEGHEM fs. Phelipe, overl. Drongen den 23ste Xbre 1732 
 Wdwnr in (1ste x) van Anna DE JAEGERE  
408 K.(1ste x): Carel VAN MALDEGHEM woonende tot Antwerpen, bij competente aude 
 3v He.(2de x): Marie DHAENENS fa. Jans 
 K.(2de x): Joannes = 9 jr, Pieter = 7 jr, Lieven = 5 jr, Pieternelle = 5 jr ende Philippine  
     Angeline VAN MALDEGHEM 
  V.P.: Anhtone VAN DE KERCKHOVE fs. Diericx woonende op Dronghen 26ste jan. 1734  
 
SVG Jan JOORIS fs. Guilliame, overl. Ste Maria Leerne op den 28ste aug. 1733 
 Wdwnr in (1ste x) van Livijne VERBAUWEN fa. Daniel  
408 K.(1ste x): Joannes, Joanne ende Christina JOORIS alle drije noch minderjaerigh 
 4v Wdwnr in (2de x) van Marie BERCKMOES fa. Pieter 
 K.(2de x): Francies ende Louise JOORIS  
 He.(3de x): Livijne VAN DE KERCKHOVE fa. Anthone 
 K.(3de x): Marie Franchoise JOORIS  
 V.P.: Christoffel JOORIS fs. Guiiliame, oom 
 V.M.: Gillis CORIJN over de weesen van 1ste bedde 
 Aen dese sterfhuyse competeert een woonhuys alwaer den overledenen is uyt ghestorven 
 met een schuere coeystal backhoven en steenput ende boomen alles bij den overledenen 
 ghebauwt ende gheplant in sijn 1ste huwelijck op den grondt van Mevr. VAN EECKLOO bij  
 hem in cheyns anveirt . . .  . . .  . . .    1ste febr. 1734 
 
SVG Simoen DE BROCQUOY fs. Jans, smid, overl. Vynckt op den 2de nov. 1733 
 He.: Adriaene DE CLERCQ  fa. Adriaen  
408 K.: Adriaen = 8 jr, Pieter Joeph = 6 jr, Josijnken = 4 jr, Catharine = 2 jr ende Joanne 
14v       Marie DE BROCQUOY = 6 weken  
 V.P.: Pieter WITTEVRONGHEL fs. Pieters als oom  
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen overledenen  
 De deurgaende helft van een partije landt in Vynckt ghenaempt den bosch abouterende 
 oost de biesssemmen suyt Jan DHAYER west Joe BUENS ende noort Joe HEYTTENS 
 groot int gheheele 585 roen compt over dhelft 287 ½ roen 
 Gheconquesteerde gronden van erfven belast met shauderigghens recht van bijleve 
 Het 4de part in de voorschreven partije landt waervan het resterende 4de competeert aen 
 desen deelvoocht alhier over het 4de deel tot 146 ¼  roen ende een partije landts ghenaemt 
 den beck alsnu een behuyst ende beschuert hofstedeken met een smisse abouterende oost 
 den Bruschen herwegh suyt de Thieltschen herwegh west de wdwe ende hoors Cornelis 
 DHONT ende noort het meulenstraetken groot 200 roen  . . . 
 Stelde hem over haer als seker ende borghe bedeghen Frans BEHAEGHEL fs. Pieter  
 woonende tot Vynckt ten desen present        23ste febr. 1734 
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SVG  Marie Dorothe VERVENNE fa. Chaerles,  
 overl. Dronghen in den wijck noorthaut  op den 11de jan. 1734  
408 Hr.: Jacobus DE MEYERE fs. Bauduyn  
  8 K.: Pieter bij competente aude sijn selfs, Joannes  ende Lieven in huwelijcke staete ende 
       Janneken DE MEYERE in huwelijck met Gillis DE SMEDT fs. Louys, Lievijne DE 
       MEYERE in huwelijck met Gheeraert DE SMEDT fs. Jans, Joosijntien DE MEYERE 
       ghetrauwt met Joannes HEYNTIENS, Pieternelle DE MEYERE in huwelijck met  
       Louys DE SMEDT fs. Gheeraert ende Marie Dorithe (Dorothea) DE MEYERE = 22 jr. 
 V.M.: Jan WIEME in huwelijck met de suster van de overledene  23ste febr. 1734 
 
SVG Livijne VINCENT, overl. Sinte Maria Leerne op den 21ste 7bre 1733 
 Wdwe van Joseph DE SCHRIJVER   
408 K.: Norbertus, Franchies ende Joanne DE SCHRIJVER bij competente aude hun selfs 
 12       ende Joannes, Judocus, Pieter ende Guilliaeme DE SCHRIJVER noch minderjaerigh  
 Camerdeelvooght: Norbertus DE SCHUYTER    
 De overledene heeft ghecompeteert een behuysde hofstede met de voorder edificien ende 
 catheylen daer op staende in Ste Maria Leerne bij haer lest ghebruyckt gheweest  groot in 
  eirfven 140 roeden paelende oost Louis Norbertus DE SCHUYTER suyt den herwegh  
 van Ghendt naer Deynse west het meulenstraetien ende noort de hoors van mevrauw de 
 douariere van Jonckheer Louis DORTEGA  . . .  . . . 
 Een partije landt in Ste Maria Leerne groot 700 roeden bij haer lest ghebruyckt gheweest 
 paelende oost Geert SLOCK suyt de meulenwegh ende noort den wegh welcke partije 
 landt mits die was belast met eene rente van 32 p. gr. sterck wisselghelt capitaels 
 crooserende in advenante van den penninck 16e in proffijte van joffr. Isabelle ODEVAERE 
 in Ghendt. Ten versoecke ende uyt crachte van het consent alsvooren alhier in wettelijcke 
 ghebannen vierschaere van Ulieden heeren met het branden van drij distincte keirssen 
 insghelijckx is verkocht gheworden op den 24ste nov. 1733 aen Joos DOBBELAERE voor 
 de somme van 45 p. gr. sterck wisselghelt . . .  . . . 23ste febr. 1734 
 
SVG Jan VERHULST, overl. Nevele op den 10de 9bre 1733 
 Wdwnr in (1ste x) van Janneken CROOCK  
408 K.:(1ste x): Joannes HEYNDRIX wdwnr in (1ste x) van Tanneken VERHULST als vader ende 
 17       voocht over sijne minderjaerighe weese 
       Jan SLOCK fs. Geert in huwelijck met Pieternelle VERHULST fa. Jans  
 Een huys stede ende erfve ertwortel ende naeghelvast gheleghen in Nevele in de brabant 
 straete noortwest deselve straete suyt de wdwe Pieter BRAET ende oost de wdwe Jan 
 DE MULDER groot in erfven 200 roeden . . . . . . . . . 8ste maerte 1734 
 
SVG Guille SNAUWAERT fs. Louys, overl. Landeghem op den 9de febr. 1734 
 Wdwe in (1ste x) van Cathelijne DE SCHUYTERE fa. Pieter (SVG 15de febr. 1724) 
408 K.(1ste x): Pieter SNAUWAERT = 21 jr 
20v He.(2de x): Jacquemijntien MAENHAUT fa. Bauduyn  
 K.(2de x): Joannes = 8 jr, Marie Anne = 6 jr, Marie Franchoise = 4 jr ende Allegonde 
     Catharine SNAUWAERT = 3 maenden   
 V.P.: Andries DE PUYDT thuwelijck hebbende dalfve suster van den overledenen 
 Gronden van erfven gheduerende huwelijck tsaemen gheconquesteert 
 Een partije landt groot een bundere in coope vercreghen van Sr. Jan PHARASIJN  
 coopman in de neirijnghe van de meulenaers der stadt Ghent  van daete den 2de jan. 1728 
 Pieter DHAENENS in huwelijck met Janneken DE SCHUYTERE ende Lieven DE PUYT 
  in huwelijck met Martijntien DE SCHUYTERE  . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Joannes ZUTTERMAN fs. Pieters woonende op de prochie 
  van Landeghem ten desen present     23ste maerte 1734 



 322 

 Vervolg bundel nr 459 Staten van goed  (1734) 
SVG Joannes VOLCKMAN, overl. Nevele op den 10de ougste 1733, schoenmaker 
 fs. Cornelis verweckt bij Willemijntien BRAECKE 
408 He.: Joosijntien VAN MALDEGHEM fa. Pieters bij Pieternelle VAN REYBROECK 
 24         alsnu in huwelijck met Heyndrick HEYNDRICX  
 K.: Norbert VOLCKMAN = 4 jr en 4 maenden eenigh kint 
 Camerdeelvoocht: Pieter VERMEIRE fs. Geert mits het ghebreck aen vrienden 
 De hauderigghe is uyt den hoofde van haer vader en moeder  gherecht gheweest in een 
 vierde paert van een behuysde hofstede groot een ghemet als van een partije landts groot 
 een bunder beede gheleghen in Ste Martens Leerne ende is vercocht gheduerende het 
 huwelijck aen Bauduyn CHASTEAU op den 5de aug. 1733 . . . 
 Huys ende erfve gheleghen in Nevele bij den overledenen achterghelaeten te weten de vijf 
 deelen van sesse, dies het resterende deel aencompt Anna VOLCKMAN sijn suster, van 
 een huys stede ende erfve aertwortel ende naegelvast ten voorhoofde in de St Jans straete 
 teghen over het clooster van de penintenten oost de wdwe Jan DE MULDER suyt ende 
 west dhr. Frans DE BROUX ende noordt de voornoemde straete groot in erfven 25 roeden 
 den overledenen toegehecommen eerst een 6de paert bij successie van het voornoemde 
 Willemijntjen BRACKE een ghelijck 6de paert bij uytgrootinghe ghedaen jeghens Philippe 
 VOLCKMAN sijnen broeder per contract van den 28ste maerte 1725 . . . 5de april 1734 
 Compareerde Jan LOOTENS fs. Joos woonende in Vosselaere  den welcken hem over de 
 hauderigghe verclaerde te stellen als seker ende borghe . . .  12de Xbre 1735 
 
SVG Joosijntien VAN DAELE fa. Carel, overl. Nevele den 25ste jan. 1734 
  Hr.: Lieven DE JAEGERE fs. Christoffel  
408 K.: Joannes, Catherine ende Pieter DE JAEGERE alle drije bij competente aude hun selfs 
 19       ende Christoffel = 18 jr ende Jacquemijntien DE JAEGERE = 15 jr. 
 V.M.: Joannes CACKAERT fs. Joos woonende tot Lootenhulle  
 Den hauder competeert een huys met het schuerken daer aen ghebauwt staende op cheyns 
 van de priesterage van Nevele  . . .  . . .   11de meye 1734 
 
SVG Marten MORTHIER fs. Lievens, overl. Nevele op den 6de maerte 1734 
 He.: Jacquemijntien HERTOGHE fa. Adriaen 
408 K.: Jan = 24 jr, Frans 19 jr ende Marie Anne MORTHIER = 16 jr 
26v V.P.: Frans DE MULDER fs. Jans, oom 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen daer de hauderigghe 
 behaudt haer blat van bijleve naer costume 
 Ontrent de 38 roen landt gheleghen in Nevele in een meerder partije ghenaempt de rostijne 
 abouterende oost de straete suyt Joos HANSSENS west joffrauwe BOUVE ende noort Joe  
 Anne DE WULF 
 Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende hemlieden huwelijck daer de hauderigghe 
 behaudt haer blat van bijleve naer costume 
 De elf deelen van twalfve in de voornoemde partije ghenaemt de rostijne sijnde nu ten deele 
 een behuysde ende beschuerde hofstede bij de hauderigghe bewoont groot int gheheele 457 
 roeden dus hier over de 11 deelen van twalfve 419 roeden 
 De voornoemde gronden sijn belast met een losrente van 16 p. gr. sterck wisselghelt 
 crooserende jeghens den penninck 16e in proffijte van Jan DE MEYER fs. Joos 
 . . .  . . .       18de meye 1734  
 
SVG  Vincent DE VRIENDT overl. Thielt maent jan. 1729 
 ende sijne huysvrauwe  Joanne VAN DAELE, overl. Thielt maent Jan. 1729 
  K.: Lodewijck DE VRIENDT als geprocreert stante matrimonium ende Joannes DIERCKENS 
       gewonnen bij de voornoemde sijne moeder ante matrimonium ende midts sijn overlijden 
       sijn twee kinders met naeme Adriaen ende Mary DIERCKENS beyde woonende op de 
       prochie van Loo ten hulle  
 V.P.: Lodewijck DE VRIENDT voornoemt    25ste meye 1734 
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SVG  Lieven VERSCHELDE fs. Jooris, overl. Meyghem op den 1ste nov. 1732 
 ende sijne huysvrauwe Marie VAN DE KERCKHOVE fa. Geert, corts daerna oock  
408 overl. Meyghem den 6de dec. 1732 
 28 K.: Jooris = 15 jr, Norbertus = 7 jr ende Pieter VERSCHELDE = 5 jr 
 V.P.: Jooris VERSCHELDE grootvader  woonende op Meyghem 
 Gronden van erfven aen dese weesen competeren  
 Een partije landts in Meyghem groot 1100 roeden oost Pieter VAN PARIJS fs. Lievens met 
 sijn leen noort Daneel DE SPLENTERE west den abt van Dronghene ende suyt comende 
 aen de beke ende 200 roeden landt ligghende in een meerder partije daeranne abouterendee 
 oost den abt van Dronghene noort Mre. Jacques PEETERS ende dhoors vrauw Margritte 
 VAN DER SIJPE west de selve met het voornoemde stuck suyt comende aen de beke ende 
 noch een stuck landts ligghende boven den auden dam groot 648 roen . . . . . . . . . 
 Een huys schuere boomen ende haeghen staende op cheyns danof den gront toebehoort aen  
 Jor Medard DE CLERQUE daer de overledenen vuyt ghestorven sijn  6de july 1734 
 
SVG Judocus VAN PARIJS, overl. Vosselaere op den 25ste meye 1734 
 fs. Louys verweckt bij Pieternelle CLAYS 
408 He.: Alegonde VAN DE PUTTE fa. Jans verweckt bij Marie DHAENENS 
31v K.: Pieter Joseph = 3 jr en 2 maenden ende Marie Joanne VAN PARIJS = 10 maenden 
 V.P.: Louys VAN PARIJS fs. Laureyns soverleens vader  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joseph DE PUYT woonende op de prochie van 
 Ste Maria Leerne ten desen present     13de july 1734 
 
SVG Pieternelle PILLECAEN (=BALCAEN) fa. Joos, overl. Nevele op den 24ste maerte 1734 
 Hr.: Adriaen CORIJN fs. Pieters  
408 K.: Joseph CORIJN = 5 jr eenigh kint 
 33 V.M.: Pieter VERMEERE fs. Philips woonende in Nevele  
 Desen hauder heeft gheduerende sijn huwelijck in cheyns pachte ghenomen van mijn heere  
 VAN RUDDERVOORDE een behuyst hofstedeken gheleghen in Nevele abouterende oost 
 de blasius dries straete suyt Lieven CANOOT west Mre. Judocus VAN LANDEGHEM voor 
 eenen termijn van 29 jaeren inganck ghenomen den 1ste meye 1732  19de july 1734 
 
SVG Joannes NEERIJNCK fs. Adriaen, overl. Vynckt op den 26ste meye 1734 
 He.: Joanne VERHAEGHEN fa. Laureyns  
408 K.: Joanne = 8 jr, Joannes = 6 jr, Marie Fransoise 4 jr ende Mauritius NEERIJNCK = 2 jr 
34v V.P.: Pieter NEERIJNCK fs. Adriaen als oom  27ste july 1734  
 
SVG Marijn VAN DER PLAETSEN fs. Pieter, overl. Poessele op den 15de maerte 1734 
 He.: Francoyse VAN SPEYBROECK fa. Pieters nu ghetrauwt met Jan DE SCHRIJVER 
408 K.: Joannes Francoys VAN DER PLAETSEN = 2 jr eenigh kindt 
 36 V.P.: Jan VAN DER PLAETSEN  
 Gronden van erfven comende van de sijde van den overledenen 
 Een partije landt ghenaemt den quaenedries nu een hofstede gheleghen in Poessele oost 
 abouterende overwaele suyt den mispelaere ende noort de straete groot 952 roen ende een 
  partije landt ghenaempt den grootackere groot 752 roen aboeterende oost VAN DER 
 CAEMEREN suyt Lieven MORTHIER west Jan SCHAUT ende noort OVERWAELE 
 Noch het 7de deel in 4 partijen lant gheleghen in Vosselaere onvercavelt ende onverdeelt met 
 Jan, Pieter ende Guilliaeme VAN DER PLAETSEN midtsgaders Lieven VAN DOOREN 
 Jan MORTHIER groot int gheheele 1686 roeden ende voor dit deel 36 roeden salvo susto 
 Gronden van erfven comende van de sijde van de hauderigghe 
 Het 6de deel in een behuyst hofstedeken in Poessele met het landt daermede gaende oost 
 Judocus VAN NEVELE suyt de straete noort west Guilliaeme DUYNSLAGHER groot int 
 gheheele 600 roeden compt voor dit deel 100 roeden . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Guilliaeme VAN SPEYBROECK woonende in 
 Poessele ten desen present      28ste july 1734  
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SVG Gillis TANT fs. Adriaen, overl. Meyghem op den 24ste dec. 1733 
 He.: Janneken SCHAMP fa. Mathijs 
408 K.: Gillis bij ghetijdighe aude sijn selfs, Catherine in huwelijck met Pieter VAERNEWIJCK, 
37v       Marie in huwelijck met Pieter CARON, Francoise = 21 jr, Pieternelle = 20 jr, Jan = 18 jr 
       Joos = 16 jr, Cecilia = 14 jr ende Tresia TANT =12 jr  
 V.P.: Norbertus TANT  
 Gheconquesteerde gronden van erfven deelsaem half en half 
 Een hofstede in Meyghem oost dhoirs Jonckheer Louys VAN HOOBROECK suyt de straete 
 west den heylighen Gheest van Meyghem groot 699 roeden ende een partije landt oost van 
 den voornoemden HOOBROECK suyt ende west het selve goet noort Susanne  BOELAERT 
 ende Gillis DE RAET groot 558 roeden  . . .  . . . 14de 7bre 1734  
 
SVG Pieter BRAET fs. Frans ende Pieternelle DHAENENS, overl. Nevele den 4de juny 1734 
 He.: Catharine FASEUR fa. Joos  
408 Sonder lichaemelijcke hoirs achter te laeten  
 41 Het sterfhuys moet verdeelt worden tusschen Pieternelle DHAENENS fa. Jans, Frans 
 BRAET, Jacobus, Jan, Paulus CALLAERT in huwelijck met Philippine BRAET, Theresia 
 BRAET ende de 4 kinderen van Pieter VAN RENTERGHEM ghewonnen bij Joanne  
 BRAET met naemen Joannes, Catherine, Livijne ende Philippus ter andere 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe 
 Een huys ende erfve in Nevele sijnde een herberghe ghenaemt 'St Huybrecht' abouterende 
 suyt de calseyde west de braebant straete noort dhoors van Jan VERHULST oost Jacobus  
 VAN LEYSEELE ende Joe Marie GOETHALS groot ontrent 100 roeden . . . 
 Gronden gheconquesteert staende het huwelijck 
 Een partijken meersch in Nevele groot 65 roen oost dhoors Philippe VERVIER suyt de 
 wdwe Lieven DE WULF west den heere Baron van Nevele . . .  14de sept. 1734 
 
SVG Livijne DE GRAEVE fa. Jans, overl. Vynckt op den 2de juny 1734 
 Hr.: Judocus VAN HULLE fs. Pieters woonende oock tot Vynckt  
408 K.: Joanne Theresia = 2 jr ende Pieter VAN HULLE = 6 maenden 
42v V.M.: Jacques DE GRAEVE  
 Ten titel van cheynse is aenveirt een woonhuys, camer ende scheurken al aen elkander 
 die den grondt competeert aen mijnheer LIMNANDER   . . .  20ste 7bre 1734 
 
SVG Joannes STROBBE fs. Joos, overl. Meyghem op den 15de april 1734 
 He.: Joanne DE TROOSTER fa. Cornelis (hij woont  oock op Meyghem) 
408 K.: Joseph STROBBE = 2 jr hoor unicq 
45v V.P.: Joos STROBBE fs. Gillis cosijn 
 Gronden van erfven wesende leen commende van de vaderlijcke sijde  
 Een behuysde hofstede in Meyghem oost ende suyt de straete ende noort dhoors Anthone 
 VAN DAELE groot 344 roen ende is belast met eene rente van 1 p. gr. tsjaes den pennijnck 
 16e in proffijtte van den armen van Meyghem  
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert  
 Een onbehuysde hofstede gheleghen in Meyghem groot 172 roen ghenaempt het pijlaerken 
 oost de straete noort dheer Pieter ALSTEYN met den grooten bouck west de naervolghende 
  partije suyt Jan STROBBE fs. Jans met sijn leen nu dese weese ende twee ghemeten landts 
 ghenaempt het waterlat daeranne abouterende oost de hofstede noort dheer Pieter ALSTEYN 
 west dhoors Joos CORNELIS suyt  dese weese met sijn leen . . .   28ste 7bre 1734 
 
SVG Joanna TAELMAN fa. Lieven, overl. Deurle op den 17de july 1734 
 Hr.: Geeraert PAPPENS fs. Jacques  
408 K.:Jacobus = 7 jr, Livijne = 4 jr ende Adriaen PAPPENS = 6 maenden 
48v V.M.: Lieven TAELMAN voornoemt, grootvader    
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes PAPPENS s'hauders broeder woonende 
 op Deurle ten desen present      28ste 7bre 1734 
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SVG Petronelle ZUTTERMAN fa. Bauduwijn, overl. Nevele op en 30ste maerte 1734 
 Wdwe in(1ste x) van Adriaen D'HERTOGHE 
408 K.(1ste x): Jacques VAN QUICKEBORNE fs. Joos in huwelijck ghehadt hebbende Marie  
 44     D'HERTOGHE als vader ende vooght over Marten = 21 jr, Joosijntien = 16 jr ende 
     Joanne QUICKENBORNE = 9 jr, Isabelle QUICKENBORNE is overleden voor 
     haer grootmoeder materneel   
 Wdwe in (2de x) van Franchois MOERMAN fs. Lieven 
 Gronden van erfven in Nevele  
 Een behuysde hofstede groot in erfven 234 roeden suyt oost de naervolghende partije suyt west 
 de straete noort west Laureyns ONDERBEKE ende Carel VAN DER PLAETSEN ende noort 
 sijn selfs ten landboecke arlo 768 ende een partije landt groot 293 roen ten landboecke arlo 767 
 suyt oost Sr. Frans CALLANT ende Mr. Pieter VAN LAEREBEKE met arlis 765 ende 766 
 suyt west de straete noort west de voorgende hofstede  . . .  . . .  . . . 
 In de daesdoncken 267 roeden lant in een meerdere partije van 467 roeden ten landboecke arlo 
 741 danof dat 200 roeden competeren aen Laureyns LOOTENS causa uxoris noort oost dhoirs 
 dhr. Franchois VILAIN met sijne dreve   . . . . . . . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Adriaen VAN HECKE ten desen present woonende 
 op de prochie van Nevel      28ste 7bre 1734 
 
SVG Jacobus BEGHIJN, overl. Sinte Maria Leerne op den 21ste febr. 1734 
 He.: Joosijntien DE WEIRDT fa. Jan 
408 K.: Lieven ende Jan BEGHIJN bij competenten oude hun selfs, Joanna = 31 jr overjaerighe 
51v       innocente weese, Marie Anna = 24 jr, Philippe = 22 jr ende Catharina BEGHIJN = 15 jr 
 V.P.: Joseph KINDT fs. Passchier cousijn   
 Gronden van eirfven gheduerende desen huwelijcke gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Sinte Maria Leerne groot in eirfven 110 roen paelende oost den heere 
 grave van Wackene suyt de dreve naer hoydonck Casteel en noort den herwegh van Ghendt naer  
 Deynse vercreghen bij coope jeghens Jonckheer Charles ALLEGAMBE heere van Aughem etc. 
 Acte van erffenisse gepasseert voor Burghmeester ende Schepenen van dese lande ende van 
 Hansbeke in date 4de nov. 1705 ende 20ste maerte 1709 met de twee volghende partijen 
 Binnen de voornompde prochie eene behuysde hofstede paelende oost den heere Graeve van  
 Wackene, suyt den heere Baron van desen lande west de dreve naer hoydonck Casteel ende  
 noort de hofstede, in pachte gebruyckt bij Joannes ROBIJT ten 2 p. 13 sch. en 4 gr. tsjaers 
 Een partije landt in Ste Martens Leerne groot ontrent 200 roeden paelende suyt ende noort  
 den heere Baron van dese lande west desen sterfhuyse met de volghende partije ende noort 
 Geeraert SLOCK ende noch een partije landt groot 160 roeden paelende oost de voorgaende 
 suyt den heere Baron west den meulenwegh ende noort Geeraert SLOCK vercreghen bij coope 
 jeghens Lieven SCHAMP in date 14de jan. 1721 met de volghende partije landt ligghende in 
 Sinte Maria Leerne groot 475 roeden paelende oost den heere Baron suyt Louis Norbert DE 
 SCHUYTER west Judocus DE LOIRE ende noort den meulenwegh bij desen sterfhuyse 
 ghebruyckt met de twee voorenstaende partijen . . . . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joos DE WEIRDT tot Ste Maria Leerne  
 s'hauderigghen broeder ten desen present       5de 8bre 1734 
 
SVG Jacquemijntien VAN BRAMBUS fa. Joos, overl. Vosselaere op den 21ste meye 1734 
 Hr.: Carel OOSTERLIJNCK fs. Philips 
408 K.: Joanne OOSTERLIJNCK = 18 jr eenigh kindt 
57v V.M.: Lowijs CORTVRIENT fs. Simoen 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende hemlieden huwelijck 
 Een partije lant in Vosselaere ghenaempt het hoveken oost N. MIELLEMAN suyt den heere 
 van Meere ende west de meerstraete groot ontrent  300 roeden  
 Dit sterfhuys is gherecht in dhilft van alle de drooghe ende groene catheylen staende op een 
 behuysde hofstede in Vosselaere comende van Margriete DE CLERCQ shauders 1ste 
 huysvrauwe sijnde nu proprietaris Michiel OOSTERLIJNCK shauders sone verweckt in 
 eerste huwelijck    . . .   . . . 3de 8bre 1734  
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SVG Anne Marie COPPENS fa. Lievens, overl. Deurle op den 23ste aug. 1734 
 Hr.: Jan MESTACH fs. Geert 
408 K.: Livinus = 4 jr, Joanne Peternelle = 2 jr ende Philipus Inghelbertus MESTACH = 6 maenden 
50v 'Soverledens vader ende moeder hebben ghecocht binnen huwelijck drij partijen landt tsaemen 
 groot vijf dachwanden Aelstersche maete gheleghen in Melle ende hebben oock ghebauwt een 
 huys wesende een herberge ghenaemt het Swaentjen, sijnde al het selve belast met een rente 
 van 50 p. gr. capitaels in ghevolghe den SVG ten sterfhuyse van den selven Lieven COPPENS 
 ghemaeckt waer naer vuyt corthede gherefereert wort waerinne de overledene een 6de deel 
 competeerde van dhilft ende dander hilft an Marie Jenne BRUYNBROECK haere moedere 
 blijvende skinders belast met bijlevijnghe naer costuyme . . . 5de 8bre 1734 
 
SVG Joos MARTENS fs. Jans, overl. Meyghem op den 14de april 1734 
 He.: Francoise VAN DE KERCKHOVE fa. Geert   
408 K.: Joannes = 20 jr, Marie = 18 jr, Pieter = 16 jr, Catharine = 14 jr, Trese = 10 jr, Livinus ende 
54v       Francoise MARTENS = 5 jr tweelijnghen     
 V.P.: Christoffel MARTENS fs. Jans oom, woonende tot Meyghem  
 Gronden van erfven comende van soverledens vaderlijcke sijde  
 Dhelft van een behuysde hofstede danof dander helft competeert aen Carel MARTENS fs. Jans 
 gheleghen in Meerendre op den wijck van velde oost Sr. Joannes Laureyns DE ROUCK suyt 
 het straetien west van den voornoemden MARTENS met de ander helft van de hofstede groot 
 190 roen met een partijken landt op het cauterken boven den vennet suyt mijn heer GAIGE 
  oost dhoirs van den procureur ROUCK groot 118 roen  
 Gronden van erfven aen dese hauderigghe competerende bij gifte met der waermder handt 
  ghegeven bij Jan SUTTERMAN haeren oom  
 Een behuysde hofstede in Meyghem in de kerckstraete groot twee ghemete 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende haer huwelijck met den overledenen 
 Een behuysde hofstede met de landen daermede gaende gheleghen in een beluyck in Meyghem 
 oost ende noort het koeystraetien suyt ende west Jan SUTTERMAN ende mijn heer SEIJPE 
 noort den herwegh groot 1246 roen met een partije landt op den cauter groot 75 roen oost den 
 heerwegh suyt den heere marquis DE LEDE west de wdwe RISSEBOURGH noort de kercke 
  ende noch een partije landt wesende maymeersch oost N. BRAECKMAN suyt end noort den 
 marquis DE LEDE west het straetien groot 450 roeden . . . . . . 5de 8bre 1734 
 
SVG Jacobus DE BLOCK fs. Pieter, meulenaer, overl. Nevele op den 21ste dec. 1733  
 He.: Elisabeth DE LOORE fa. Pieters (DE LOIRE) 
408 K.: Jan Baptiste = 23 jr en 3 m., Marie Anne Pieternelle ende Anna Caerliene DE BLOCK 
59v       hun selfs vrauwen bij ghetijdighe aude 
 Camerdeelvoocht: Pieter VERMEIRE fs. Geeraert  
 Aen de hauderigghe heeft ghecompeteert een partije van lande gheleghen in Calcken ghenaemt 
 de Cadonck groot 400 roeden de welcke vercocht is . . .  . . . 22ste 9bre 1734   
 
SVG Pieternelle VAN DE PUTTE fa. Joos, overl. Nevele op den 31ste meye 1734 
 Hr.: Carel TUYTSCHAEVERE fs. Carel 
408 K.: Norberine = 14 jr, Marie Pieternelle = 12 jr, Joannes = 10 jr ende Jacobus  
62v       TUYTSCHAEVERE = 3 jr  
 V.M.: Domijn VAN RE NTERGHEM fs. Pieters, oom 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder deelsaem alf en alf 
 Het 3de deel deurgaende van een hofstede in de meulenaerstraete in Nevele met ghelijck deel in 
 het huys ende schuere groot int gheheele 60 roeden, oost west de meulenaers straete end Jan 
 COCQUYT suyt de paneque oost den oostbrouck ende noort Lieven VAN HERSEELE  
 Het 3de van een partijken landt in oossche cauter groot 200 roeden met noch een ghelijck 3de in 
 een partijken groot 125 roeden oost de wdwe Norbert DE GRAEVE suyt de selve west Joos 
 STOMMELIJNCK ende noort Pieter TUYTSCHAEVERE, het voorsijde 3de desen hauder 
 toecommende bij successie van sijn vader ende moeder ende dander twee deelen competeren 
 aen Pieter ende Joannes TUYTSCHAEVERE   . . .  13de Xbre 1734 
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SVG Laureyns VAN LEYSEELE fs. Guilliaeme, overl. Nevele in de maent july 1729 
 ende Isabelle DE BLONDE fa. Jacques overl. Nevele in de maent maerte 1731 
408 K.: Jacobus bij huwelijcke staete sijn selfs, Marten = 25 jr, Norbert = 23 jr, Joannes = 17 jr  
 65       ende Pieter VAN LEYSEELE = 14 jr 
 V.P.: Jacobus VAN LEYSEELE beneffens V.M.: Jacobus VERVIER ouden oom 
 Gronden van erfven wesende leen comende van Laureyns VAN LEYSEELE  
 Een lochtijnck abouterende west de blasius driesstraete noort Jan HEMBAERT causa uxoris 
 oost Gillis DE WULF ende noort de wdwe van Pieter BRAET groot in erfven 100 roen 
 Gronden van erfven tsaemen gheconquesteert 
 Een erfveken in Nevele met het huys bewoont bij den voornoemen Jacobus LEYSEELE ende 
 bij Pieter VAN RENTERGHEM, suyt de calseye, west de wdwe van Pieter BRAET, oost  
 ende noort Joe Marie GOETHALS groot 20 roeden    13de Xbre 1734 
 
 Bundel nr 460 Staten van goed  (1735) 
SVG Amandus DE SCHENCKELE fs. Jan, overl. Deurle op den 6de aug. 1734 
 He.: Petronelle BOONE fa. Jan 
408 K.: Marie = 7 jr ende Joannes DE SCHENCKELE = 4 jr 
66v V.P.: Pieter MOENTIENS oom causa uxoris  
 Ghemeene cathelijcke baete te weten een woonhuys met Coeystal, kotten ende boomen 
 gestaen in Deurle op de priesterage grondt ten titel van cheynse beset gheweest ten advenante 
 van 16 sch. 8 gr. tsjaers met conditie dat de catheylen daer op staende te expireren van de 
 cheynspacht moeten gepresen worden in weirde d'een helft staende ende d'ander helft  
 ligghende   . . .  . . .   . . . 11de jan. 1735 
 
SVG Joos LIJBAERT fs. Pieter, overl. Vosselaere den 20ste oct. 1734 
 He.: Joanna DE SCHEEMAECKER fa. Philippe bij Maria VERBAUWEN   
408 K.: Anna Marie = 17 jr, Petronelle = 13 jr, Philippe = 10 jr, Emerentiana = 8 jr,  Aldegonde 
67v     = 4 jr ende Pieter LIJBAERT = 2 jr 
 V.P.: Jan LIJBAERT fs. Pieter voornoemt 
 Ghemeene catheylijcke baeten te weten een deurgaende 8ste deel in de catheylen soo van 
 huysinghen schuere stallen boomen etc. gestaen in Ste Martens Leerne op drij hofsteden ende 
 medegaende landen bij Philippe DE SCHEEMAECKER ende Maria VERBAUWEN haere 
 vader ende moeder gheconquesteert met noch drij andere kinderen . . .  11de jan. 1735 
 
SVG Laureyntien VAN OOTEGHEM fa. Charel, overl. Landeghem op den 25ste nov. 1734 
 Hr.: Louys BAETSLE  
408 K.: Joanne = 23 jr, Amandus = 19 jr ende Pieter BAETSLE = 10 jr 
 70 V.M.: Joannes DE MULDER als naesten bestaenden 
 Jacobus DE CLERCK bij huwelijcke staete sijn selfs bij doverledene ghewonnen met  
 Jacobus DE CLERCK  toen sij noch jonghe dochter was 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Geeraert BAETSLE sijnen broeder woonende tot 
 Landeghem ten desen present      25ste jan. 1735 
 
SVG Pieter VAN HEE fs. Lievens, overl. Nevele op den 27ste Xbre 1734 
 He.: Joanne BETTENS fa. Matheys  
408 K.: Marie Catharine = 2 jr ende Pieteronelle VAN HEE = 5 maenden 
 72 V.P.: Lieven VAN HEE fs. Lievens  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe 
 Het 8ste paert ende deel van een behuysde hofstede in Nevele ligghende met haere moeder 
 broeder ende susters ghemeene onvercavelt ende onverdeelt suyt de blasiendries 
 Item het 8ste deel in een partije lant in Vosselaere oost mijnheer BERCKMOES suyt de  
 straete west blasiendries  ende noort de straete . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Joos MESTDAGH woonende tot Meyghem  21ste maerte 1735 
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SVG Catarine STROBBE fa. Gillis, overl. Meyghem op den 25ste dec. 1734 
 Hr.: Lieven DE BAEDTS fs. Jans 
408 K.: Joosijntien DE BAEDTS = 3 jr hoir unicq 
 74 V.M.: Joos STROBBE fs. Gillis  oom woonende tot Meyghem  
 Dit sterfhuys competeert een huyseken met de boomen ende haeghen staende op cheyns 
 danof den gront competeert aen den heere Baron van Nevel 22ste maerte 1735 
 
SVG Pietronelle DHONDT fa. Matthijs, overl. Landeghem in den heirenthoeck den 27ste 7bre 1734 
 Hr.: Jacobus DE PAEPE, in 1ste huwelijcke gheweest met  Pietronelle STEYAERT 
408 K.: Pieter DE KEYSERE thuwelijck met Livijne DE PAEPE ende Lieven DE PAEPE = 24 jr 
 77v De twee kinderen sijn gherecht in het 8ste van de catheylen staende op dhofstede den hauder 
 ende de weesen bij hem ghewonnen in 1ste huwelijcke an Pietronelle STEYAERT gheleghen 
 in Landeghem daer d'overledene vuyt ghestorven is  . . .   5de april 1735 
 
SVG Livijne DE BACKERE fa. Pieter, overl. Landeghem in den westhoeck den 17de maerte 1735 
 Hr.: Livinus MAES fs. Joos  
408 K.: Joanne Catherine MAES = 2 jr eenigh kint  
75v V.M.: Livinus GILLIS, oom woonende op Baerle    5de april 1735 
 
SVG Anne Marie PIETERS fa. Pancratius, overl. Poessele op den 10de aug. 1734 
 Hr.: Pieter DHAENENS fs. Judocus 
408 K.: Marie Therese DHAENENS = 2 jr eenigh kint  
78v V.M.: Maximiliaen BRAEM fs. Pieters     11de meye 1735 
 
SVG Joanne COPPENS fa. Louys, overl. Nevele op den 26ste 7bre 1734,  
 Hr.: Joos STEP fs. Jan, winkelier 
408 K.: Francisca, Joannes ende Isabelle hun selfs, Joseph = 24 jr ende Petrus STEP = 20 jr 
79v V.M.: Rougier MARTENS fs. Louys oom causa uxoris 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes STEP shauders sonen woonende tot 
 Cortrijcke ten desen present       16de meye 1735 
 
SVG Deersaeme Elisabeth POELMAN fa. Jan , overl. Landeghem op den 23ste april 1735 
 Hr.: Herman VAN DER VENNET fs. Pieters 
408 K.: Joanne = 15 jr, Jan = 11 jr, Pieter = 7 jr, Marie Magdaleene VAN DER VENNET = 3 jr 
81v V.M.: Jan PHILIPS thuwelijck hebbende Petronelle POELMAN suster van de overledene 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Dhelft van een behuysde hofstede met de catheylen daer op ende anne staende vuyt crachte 
 van cavelijnghe ghetrocken ten sterfhuyse van Jan POELMAN fs. Christoffels ende Janneken 
 VAN DER VENNET fa. Joos soverledens vader ende moeder ghestaen ende gheleghen in  
 Landeghem daer d'overledene vuyt ghestorven is, tusschen Lieven COPPENS thuwelijck  
 ghehadt hebbende Petronelle POELMAN, Lieven MEGANCK in huwelijck met Marie  
 POELMAN groot in erfven over dhelft 271 roeden van daete den 29ste 9bre 1714  
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck tsaemen gheconquesteert  
 Desen hauder en de weesen competeert tsaemen de deurgaende helft van eene behuysde 
 hofstede met alle groene ende drooghe catheylen daerop staende in Landeghem groot over 
 dese helft 271 roeden wannof de wederhelft competeert an de weesen hun toecommende vuyt 
  crachte van vuytgrootijnghe ghedaen jeghens Jacques VINCENT fs. Jan thuwelijck hebbende 
 Franchoise POELMAN fa. Jan conforme den contracte van daete den 3de july 1718 
 Item competeert desen sterfhuyse half ende half seker deurgaende helft van een meirsch met 
 alle de cattheylen daerop staende gheleghen in Landeghem op dheerlijckhede van Vinderhaute 
 groot int gheheele 700 roeden wannof de wederhelft competeert aen Marie Magdaleene  
 POELMAN oost dhoirs van Jooris SIERENS ende west sheeren straete . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter VAN DER VENNET fs. Joos tot Landeghem 
 shauders vader ten desen present      24ste meye 1735 
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SVG Joannes VAN DER VENNET fs. Pieter, overl. Landeghem op den 13de meye 1735 
 He.: Catharine VERBAERE fa. Christiaen  
408 K.: Marie Franchoise VAN DER VENNET = 9 maenden 
 85 V.P.: Livinus VAN DER VENNET als naesten bestaenden 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 't 4de van een behuysde hofstede wies t'ander 4de toecomt aen Sr. Livinus VAN DER VENNET  
 voocht over dese weesen ende 2/3de deel van de voornoemde goederen aen Pieter BOGAERT 
 tsaemen groot 4 ghemeten gheleghen in Ste Jans Leerne hun toecommende bij vercavelijnghe 
 ten sterfhuyse van Joe Catharine ende Joosijntien DE WULF van daete 29ste Xbre 1716 
 Item competeert desen sterfhuyse ende hauderigghe half ende half een huys met de catheylen 
 gheleghen in Landeghem staende op cheyns vercreghen bij coope van Anthone BUYSSE in 
 huwelijck met Catharine DHERTOGHE te voorent wdwe van Pieter VAN DER VENNET 
 soverledens vader ende wiens voorsaet te voorent hadde van Herman VAN DER VENNET fs. 
 Christiaen ende daernaer van Carel VAN DER VENNET fs. Zacharias  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter VERBAERE haeren broeder woonende tot Landeghem 
 ten desen present       5de july 1735 
 
SVG  Pieter MORTIER fs. Pieters, overl. Nevele in de quaremstraete op den 27ste febr. 1735 
 Wdwnr van Janneken SCHAUT fa. Chaerles  
408 K.: Guilliame DE PAPE in huwelijck met Livijne, Geeraert VAN DER GINST in huwelijck 
87v       met Joosijne, Joos TUYTSCHAEVER in huwelijck met Joanne ende Marten MESTDAGH 
       in huwelijck met Petronelle MORTIER ende Catharine, Marianne ende Anna MORTIER 
       alle drij noch minderjaerighe kinderen 
 V.P.: Guilliame MORTIER oom   
 Gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten 
 Een hofstede in Nevele met het partijken landts op de westsijde gheleghen tsaemen groot 442 
 roeden ten landboecke arlo 1376 in de caremstraete wijck van de vier boomen ende ghecocht 
 door Guille DE PAEPE voornoemt op den 5de april 1735 
 Het 4de part doorgaende van een hofstedeken oost Mevr. de Baronesse van Bellem suyt ende 
 west de straete noort het naervolghende groot 47 roeden met een vierde paert in een bosch 
 ghenaemt het veldeken oost de Baronesse van Bellem suyt het voorgaende hofstedeken west 
 de bolle straete groot int gheheele 232 roeden ende is vercocht aen Judocus VAN OOST . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes SCHAUBROECK fs. Jan woonende tot 
 Poessele ten desen present        5de july 1735 
 
SVG Joanne CORNELIS fa. Herman, overl. Poessele op den 30ste maerte 1735 
 Hr.: Guillaeme BRAET fs. Guillaeme 
408 K.: Anna  Marie BRAET = 5 jr eenigh kint  
 91 V.M.: Simoen HEVERAERT fs. Jans 
 Gronden van erfven gheduerende hun houwelijck gheconquesteert 
 Een partije lant in Poessele ghenaempt de perboomstede nu ten deele een behuysde hofstede 
 abouterende oost Jan VERPLAETSEN ende Lieven VAN DOOREN suyt de straete west 
 Judocus DE LOIRE end noort den advocaet BASILIUS groot 311 roen ende een partije lant 
 ghenaempt het bouverken oost den aermen van Poessele suyt ende west Judocus DE LOIRE 
 ende noort de straete groot 282 roeden  . . .  . . . 
 De overledene is met haere broeders ende suster gherecht gheweest in een hofstede ende lant 
 gheleghen in Dronghen in den noorthautschen teerlijnck groot 550 roeden twelcke vercocht 
 is voor 65 p. gr. wesende over het 5de deel van de overledene  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter CODDE fs. Roelandt woonende binnen dese 
 prochie van Poessele ten desen present      6de july 1735 
 
Project van SVG van Pieternelle VAN SPEYBROUCK fa. Pieters, overl. Poessele den 1ste jan. 1735 
 Hr.: Pieter LAMMERECHT fs. Bauduyn  
408 K.: Jacobus Frans LAMMERECHT eenigh kindt  
92v V.M.: Guille VAN SPEYBROUCK fs. Pieters      6de july 1735 
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SVG Geeraert GHEVAERT fs. Geeraert, overl. Deurle op den 11de juny 1734 
 He.: Livijne DHAENENS fa. Joos   
408 K.: Joannes GHEVAERT gheboren den 28ste sept. 1734 eenigh kindt  
96v V.P.: Jan GOETGHELUCK aenghetrauwden grootvader  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter DE MULDER fs. Anthone woonende op de 
 prochie van Vosselaere ten desen present    4de 8bre 1735 
 
SVG Pieter VAN DAMME fs. Joos, overl. Ste Maria Leerne op den 1ste july 1735 
  Wdwnr in (1ste x) van Marie TUYTSCHAEVERE fa. Godefridus  
408 K.: Pieter VAN DAMME = 18 jr 
93v He.(2de x): Joosijntien VAN WAELBROECK fa. Lieven 
 K.(2de x): Marie Jenne= 11 jr, Joseph = 4 jr ende Joannes VAN DAMME = 3 jr  
 V.P.: Carel DE VREESE cosijn paterneel  
 Gronden van erfven ghecomen van de sijde van den overledenen sijnen vader  
 Een behuysde hofstede in Ste Maria Leerne groot in eerfve ontrent 300 roeden paelende 
 oost Mhr. VAN EECKLOO suyt den Deynschen herwegh west dhoors Joos DHAENENS 
 ende noort den meulenwegh  
 Den overledenen heeft staende huwelijck verkocht aen Frans ROOMAN in huwelijck met 
 Janneken VAN DAMME te voorent wdwe van Jan VAN WAELBROECK een deurgaende 
 helft van een behuysde hofstede gheleghen in Nazareth gecomen van de hoirs van dese 
 hauderigghe uyt den hoofde van haeren vader ende moeder . . . 4de 8bre 1735 
 
SVG Joannes DE SCHEPPER, overl. Deurle op den 12de jan. 1735 
 fs. Lieven bij Joosijntien VERMEERE 
408 He.: Petronelle VAN DAMME fa. Laureyns 
98v K.: Francies DE SCHEPPER = 4 maenden eenigh kindt 
 V.P.: Joos DE SCHEPPER fs. Lieven voornoemt    4de 8bre 1735 
 
SVG Marten LIJBAERT overl. Waterlandt lande van den vrijen van Sluys op den 3de maerte 1734 
 Woonachtich gheweest op de prochien van Vynckt ende Meyghem 
408 Wdwnr in (1ste x) van Marie PUTMAN  
100v K.(1ste x): Joannes Baptiste geb. Vynckt den 18de juny 1716 ende Franchois LIJBAERT  
     Franciscus geb. Vynckt 5de febr. 1718 
 V.P.: Joannes MEULENACKER, cosijn woonende op de prochie van Vynckt 
 Wdwnr in (2de x) van Therese WIJCKHUYS sonder kinderen uyt dit huwelijck 
 Marten LIJBAERT is overleden in het huys Louis Charles BAUDEWIJNS alwaer hij hadde 
 gelogeert. Hij was aerbeyder voor Abraham VAN HOUTTE hooftman van Waterlant 
 Betaelt aen Joos WALLAERT over het cleer maecken voor de weese Frans LIJBAERT 6 gr. 
 Betaelt aen Jan VAN DRIESSCHE over een hemtrock ende broeck bij hem  vercocht aen  
 den overledenen per quittantie 1 p. 9 sch. gr.    . . . . . .  11de 8bre 1735 
 
SVG Marie VERHEYE fa. Marijn, overl. Vynckt den . . . febr. 1735 
 Hr.: Joannes DE GAVE fs. Matthijs 
408 K.: Joanna DE GAVE = 3 ½ jr 
102v V.M.: Joannes VERHEYE broeder van d'overledene woonende tot Caneghem 11de 8bre 1735 
 
SVG Joannes VAN DE MOORTELE, overl. Meyghem op den 14de febr. 1733 
 Wdwnr in (1ste x) van Janneken DE WULF  
408 K.(1ste x): Joannes bij ghetijde aude sijn selfs, Carel = 21 jr ende Petronelle VAN DE 
103v     MOORTELE = 19 jr. 
 He.(2de x): Godelieve LORJOU  
 K.(2de x): Frans VAN DE MOORTELE  
 V.P.: Carel VAN DE MOORTELE oom  
 Staende huwelijck van dese hauderigghe met den overledenen sijn vercocht van haere seyde 
 haudende goet voor de somme van 6 p. gr.     18de 8bre 1735 
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SVG Joanne COPPENS fa. Gillis, overl. Vosselaere op den 12de april 1733 
 Hr.: Lieven VAN PARIJS fs. Louys  
408 K.: Joos = 19 jr ende Petronelle VAN PARIJS = 17 jr 
104v V.M.: Pieter BRAECKMAN oom cauisa uxoris   
 Gronden van erfven  gheconquesteert staende den houwelijcke gheleghen in Vosselaere 
 Een partijken leen groot ontrent een ghemet paelende oost dhoirs van dheer Livinus Frans 
 ODEVAERE suyt ende west wijlent dhr hoogh Bailliu DELLA FAILLIE ende noort 
 Elisabeth SERLIPPENS desen hauder toecomende uyt naerhede jeghens den hr. pastor 
 van Vosselaere ende Jan VAN EECHAUTE kerckmeester . . . 
 Een huys op cheyns grondt competerende aen Mr. Marcus Anthone BASILIUS advocaet 
 in den raede van Vlaenderen  . . .  . . .    18de 8bre 1735 
 
SVG Matheus DHONDT fs. Jans, overl. Zeveren op den 16de dec. 1734 
 Wdwnr in (1ste x) van Marie VINCENT 
408 K.(1ste x): Lieven VAN DOORNE ghetrauwt met Isabelle DHONDT ende Joos DHONDT 
105v He.(2de x): Cathelijne VERCAUTERE fa. Gillis  
 K.(2de x): Andries bij ghetijde aude sijn selfs, Ignatius = 24 jr, Lieven DE GRAEVE in 
     huwelijck met Pieternelle DHONDT Marten DE MEYERE in huwelijck met 
     Joanne DHONDT, Marie DHONDT = 21 jr, Joosijne ende Catharine DHONT 
     beede = 18 jr als wesende tweelijnghen ende Rosa DHONDT = 12 jr 
 V.P.: Joos DHONDT  . . .  . . .  . . .  18de 8bre 1735 
 
SVG Marie Anne VAN DER VENNET, overl. Nevele op tgoet van ten heule den . . nov. 1735 
 fa. Christiaen ghewonnen bij Marie Therese POELMAN  
 welcken Christiaen sone was van Zacharias ende Marie DE BEUNIS ende 
 Marie Therese POELMAN dochter van Jan  
 Overleden sonder lichaemelijcke hoirs te hebben achter ghelaeten 
 Hoirs van de vaderlijcke sijde  
 Carel VAN DER VENNET fs. Zacharias, Pieter LAMBRECHT thuwelijck hebbende  
 Joanne VAN DER VENNET fa. Zacharias , Jan VAN DER HAEGHEN in huwelijck  
 hebbende Isabelle VAN DER VENNET ende Pieter VAN DER VENNET fs. Jans  
 thuwelijck  hebbende Catharine VAN DER VENNET fa. Zacharias midtsgaders Jan 
 PHILIPS in huwelijck hebbende Petronelle POELMAN , Livinus DE BEUNIS thuwelijck 
 ghehadt hebbende Joosijne POELMAN ende alsoo vader ende voocht over sijne kinderen 
 Livinus MEGANCK thuwelijck met Marie POELMAN, Jacques VINCENT in huwelijck 
 met Franchoise POELMAN ende Herman VAN DER VENNET fs. Pieter thuwelijck 
 ghehadt hebbende Elisabeth POELMAN, maeckende tsaemen een 2de staecke van de 
 moederlijcke sijde in gheschrifte ghestelt door Jan Baptiste CLAEYS ghesworen prijser 
 De hoirs van de vaderlijcke sijde competeert dhelft van een behuysde hofstede gheleghen  
 in Landeghem in den westhoeck , wannof dander helft competeert aen Sr. Jan VAN DER 
 VENNET fs. Christiaen met ghelijck deel van alle catheylen van huysijnghen boomen 
 stallen etc. daerop staende abouterende daeranne west de westhoeck straete noort Jan  
 VAN DER VENNET oost dese hoirije suyt dhoirs van Jooris SIERENS groot int gheheel 
 508 roeden ende over dhelft 254 roeden  
 Item een partije lands ghenaemt de thiende bulck groot 777 roeden oost Jan VAN DER 
 VENNET noort den selven west de voornoemde hofstede ende suyt het doorestraetien 
 Item een partije landts ghenaemt het veldeken noort Jacques DE CUYPERE oost dhaut 
 straete  west den thiendebulck suyt Jan VAN DER VENNET groot 762 roen 
 Een partije ghenaemt den cleynen doorne oost dhautstraete noort het doorestraetien west 
 Jan VAN DER VENNET suyt dhoirs van Jooris SIERENS groot 722 roeden  . . . 
 Een partije meirsch in Vosselaere ghenaemt de callainge meirsch noort de calene oost 
 dhoirs Jooris SIERENS suyt dalmoesenije groot 400 roen. . . .  15de dec. 1735 
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SVG Brigiete VAN WONTERGHEM fa. Pieters, overl. Lootenhulle den 9de 8bre 1733 
 Hr.: Pieter LOOTENS fs. Joos  
408 K.: Marie Therese LOOTENS = 2 ½ jr eenigh kint  
107v V.M.: Livinus GHEVAERT thuwelijck met soverledens suster  . . . 31ste jan. 1736 
 
SVG Lievijne BLANCKE fa. Frans, overl. Vynckt op den 6de aug. 1735 
 Hr.: Joannes DHUYVETTER fs. Michiels 
408 K.: Joos, Pieter, Marie in huwelijck met Pieter VAN QUATHEM, Joosijne in huwelijck 
109       met Joannes DE BACKERE, Jacobus PROVIJN ghetrauwt gheweest met wijlent  
       Fransoise DHUYVETTER, Lieven TUYTSCHAVERE in huwelijck met Livijne  
        DHUYVETTER, Elisabeth ende Joanne DUYVETTER bij ghetijde oude hun selfs 
  V.M.: Pieter BLANCKE  
  Gronden van erfven ghecomen van shauders sijde 
 Een partije saylant in Vynckt groot 500 roeden oost de kerckwegh suyt het clooster van  
 Marquitte west Pieter BEHAEGHEL noort de wdwe ende hoors Pieter DHAENENS ende 
 een bulck mette boomen daer op staende groot 500 roeden oost de wdwe MEULENAERS 
 suyt Chaerles DE JANS west dherstraete noort Adriaen DHAENENS 7de febr. 1736  
        
SVG Livijne DE SMEDT fa. Lieven, overl. Ste Martens Laethem den . . oct. 1732 
 Wdwe in (1ste x) van Jan BEYDENS fs. Joos  
408 K.(1ste x): Marie = 13 jr, Joanna = 13 jr ende Jacobus BEYDENS = 9 jr 
111v Hr.(2de x): Jacobus BUYCK fs. Joos gewonnen bij Livijne BEKAERT   
 K.(2de x): Judocus = 6 jr ende Joannes BUYCK = 4 jr 
 V.P.: Joseph DE CLERCQ fs. Jan, cosijn ende V.M.: Jacobus CORNELIS oom causa uxoris 
 Wettelijcke venditie den 13de oct. 1732 . . .  . . .  21ste febr. 1736 
 
SVG Jacoba COOPMANS , overl. Nevele op den 8ste Xbre 1733 
 fa. Joannes verweckt bij Magdalene ANDRIES,  
408 Hr.: Christoffel PIETERS fs. Pieter, Copperslaegher 
119v K.: Joannes = 6 jr, Judocus = 4 jr,  Emanuel = 2 jr en 4 maenden ende Joseph = 9 maenden 
 Camerdeelvoght: Pieter VERMEIRE fs. Geeraert  
 Gronden van erfven comende van s'overledene sijde 
 Een partijken lant groot 100 ½ Cortrijckx maete gheleghen binnen het Schependom van 
 Haerlebecke ghenaemt het sevenghesterre abouterende suyt den auden herrewegh naer  
 Ghendt  west het lant van dheer Jacques COURLENS noort Passchier TERRIN ende oost 
 dhoirs mijn heer HUYS de overledene toecomende van haeren vader . . . . . . 
 Gronden van erfven staende haer huwelijck vercocht 
 Ontrent 2000 lants ende meersch Cortrijckxe maete in Waerreghem onder het district van 
 Peteghem consisterende in drij partijen  . . .     20ste maerte 1736 
 
SVG Pieter COPPENS fs. Jans, overl. Hansbeke in de ammestraete op den 28ste july 1735 
 He.: Isabelle DE MEYERE fa. Caerel  
408  K.: Marie = 18 jr, Joannes = 17 jr, Joosijntien = 11 jr, Pieternelle = 9 jr, Pieter = 8 jr 
121v      onnoosel gheboren, Joanne = 6 jr ende Isabelle COPPENS = 3 jr 
 V.P.: Adriaen DE VLIEGHER fs. . . . verweckt bij Janneken COPPENS suster van den 
          overledenen ende alsoo naesten bestaenden bloetvrient 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen  
 Een behuysde hofstede met schuere stallijnghen boomen ende haeghen daerop staende in  
 Hansbeke met het lant ende bosch daermede gaende in de amme straete ende daer ontrent 
 groot tsaemen in erfven ontrent ses ghemeten commende bij coope van wijlent den heer 
 pensionaris THIJSEBAERT volghens de briefven van toecomste met d'erfvenisse 
 daerachter staende ghepasseert in daeten 12de juny 1712  . . .  27ste maerte 1736 
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SVG Joanne Marie VAN DAMME, overl. Vynckt op den 14de 8bre 1724 
 Hr.: Adriaen VAN WONTERGHEM fs. Frans 
 K.: Joannes, Judocus, Franchois, Chaerles ende Pieter VAN WONTERGHEM midtsgaders 
408       Joanne VAN WONTERGHEM in huwelijck met Emanuel VAN DE VOORDE alle 
112v       sesse bij huwelijcke staete hun selfs  
 V.M.: Judocus VAN WONTERGHEM   
 Gronden van erfven commende van shauders vaderlijcke ende moederlijcke sijde 
 Een behuysde hofstede in Vynckt met een stuck landts alsnu bosch ende bogaert oost ende 
 noort het goet thulsbeke suyt de straete west de pouckacker dreve groot 2 bunder 210 roen 
 ende een stuck landts ghenaemt Jan dems stuck oost suyt ende west desen hauder noort 
 de straete groot twee ghemeten 83 roeden . . .  . . .  . . . 
 Een partije landts in Huysse bij heyjockdriesch te Rechem oost Pieter VAN BOGAERDE 
 suyt Laureyns VAN DE MOORTELE west Pieter VAN SIMAY noort Joos VAN BOGAERDE 
 groot twee vierendeelen vijftich roeden Audenaersche maete volghens den cavelbrief danof 
 sijnde van daeten den 17de febr. 1659 . . .  . . .  . . . 
 Een partije meersch in Sijnghem in den bulck noort de straete west Cornelis BAUTERS groot 
 een vierendeel twaelf roeden Adenaersche maete  . . .  . . . 
 Een partije landt en meersch in Lootenhulle suyt de beke west de wdwe Marten VAN HECKE 
 en den procureur General noort ende oost den selven ende noort dhoors CACKAERT tsaemen 
 groot een bunder 400 roeden  . . .  . . . 
 Een partije landt in Aerseele groot 137 roeden Cortrijcksch maete daerin begrepen ontrent 50 
 roeden leen suyt de prochie van Denterghem west Jan DE MEYERE noort Pieter WANNIJN 
 met het wederdeel ende oost de straete groot tsaemen 137 roeden  . . . 
 Een aude hofstede in Thielt alsnu saylandt . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven staende huwelijck ghecocht ende met sijne moeders pennijnghen betaelt 
 Een meersch gheleghen in Vynckt oost west ende noort de groote beke suyt de pouckacker 
 groot twee ghemeten 10 roeden  . . .  . . .  
 Een hofstede gheleghen in Severen in cheyns gheruyckt bij de wdwe Philips VYNCENT met 
 twee partijen landt suyt ende noort daeranne oost de leystraete . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van dese overledene 
 Een behuysde hofstede in Nasareth in den willekenshouck met 2 stuckxkens landt daermede  
 gaende tsaemen groot twee vierendeelen en 64 roen  . . . . . . . . . 
 Eenen bosch gheleghen in Machelen in de verre velden oost de straete suyt de weesen Joos 
 VAN PRAET west Gillis VAN AELST ende noort Joos DELBO groot drij vierendeelen 
 ende een partije landts groot drij vierendeelen oost de beke suyt Hendrick EVERAERT west 
 het naervolghende ende noort dhoors Charel VAN WONTERGHEM groot drij vierendeelen 
 West daeranne noch een partije groot drij vierendeelen oost het voorgaende suyt Heyndrick 
 HEVERAERT west de straete noort Pieter THOORENS groot als vooren    . . .  
 Een 6de deel in een ham gheleghen in Astene ligghende noch onverscheen met vijf ander 
 hoors groot ontrent vier aude bunders . . . . . . . . . . . . 28ste febr. 1736 
 
SVG Lieven VAN DE WALLE fs. Jan, overl. Landeghem op den 29ste febr. 1736, winkelier 
 He.: Livijne DE REU WIEME fa. Andries bij Marie CORNELIS  
408 K.: Marie Catharine = 19 jr ende Petronelle VAN DE WALLE = 17 jr 
123v V.P.: Jan VAN DE WALLE fs. Jans broeder van den overledenen 
 Van s'overledens sijde zijn er gheen gronden van erfven achterghelaeten  
 Gronden van erfven commende van shauderigghens sijde ende schuldich haer te volghen 
 Een behuysde hofstede ten voorhoofde jeghens de plaetse van Landeghem groot ontrent 
 19 roeden ende belast gheweest nevens de ghonne van Jan DE MEYERE causa uxoris  
 Cathelijne WIEME met een losrente van 38 p. 2 sch. en 2 gr. 6 dnrs courant capitaels den 
 penninck 16e in proffijte van Frans IDE causa uxoris Cathelijne DHERTOGHE dewelcke 
 gheduerende hemlieden huwelijck sijn afghelost . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jan DE MEYER fs. Chaerles woonende op de 
 prochie van Landeghem ten desen present    24ste april 1736 
  (Ook in bundel 1276 maar onvolledig en daar is WIEME niet doorstreept) 
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SVG Marie TANT fa. Joos, overl. Nevele op den 2de april 1736 
 Hr.: Jacobus VEEVAETE fs. Laureyns  
408 K.: Lieven = 10 jr, Joanne = 8 jr ende Francies VEEVAETE = 2 ½ jr 
125v V.M.: Joos TANT oom 
 Ten desen sterfhuyse sijn er gheen gronden van erven 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Geeraert DOORNEVELT woonende binnen de 
 stede ende vrijhede van Nevele ten desen present    5de juny 1736 
 
SVG Maria Anna VAN RENTERGHEM fa. Francois,  
 sijne 3de overleden huysvrauwe, overl. Bachte reckelijnghe ca. jan. 1736 
 Hr.(3de x): Joannes VINCENT Jacques:  
408 K.(3de x): Joanne Pieternelle VINCENT  
127v V.M.: Francois VAN RENTERGHEM vader van de overledene 
 Men acht het niet noodigh de twee voorghaende staeten van goede ten sterfhuyse van sijne 
 1ste ende 2de huysvrauwe over gegeven thebben  . . .  . . . 
 Sijn 1ste huysvrauwe was: Joanne DHAENENS fa. Joannes 
 Sijn 2de huysvrauwe was:  Joanne STEYAERT fa. Joannes  19de juny 1736 
 
SVG Marten COCHUYT fs. Lievens, overl. Hansbeke den 24ste meye 1736 
 He.: Catharine DE LOOSSE fa. Paulus  
408 K.: Marie Joanne = 6 jr ende Franchoise COCHUYT = 3 jr 
129v V.P.: Jacobus COCHUYT fs. Lieven voornoemt , oom 
 Gronden van erfven gheconquesteert in huwelijck 
 Een stuck lants ghenaemt het langhestuck gheleghen in Hansbeke op den wijck van hamme 
 abouterende noort de straete west Joannes VAN VYNCKT commende bij coope van Sr. Jan 
 ende Franchois BONNE groot in erfven 400 roeden . . . . . .  10de july 1736 
 
SVG Francies DE CLERCQ fs. Jacques, overl. Vynckt op den 29ste meye 1736 
 He.: Janneken DE BAETS fa. Jan  
 K.: Joannes = 27 jr, Pieter = 25 jr, ghetrauwt sijnde, Francies = 21 jr, Marie = 16 jr, 
408       Joosijne = 14 jr ende Joanna DE CLERCQ = 12 jr  
131 V.P.: Emanuel VAN MOORTELE fs. Lievens ghewonnen bij Janneken DE CLERCQ 
          die suster was van den overledenen 
 Gronden van erfven tsaemen gheconquesteert binnen huwelijck deelsaem alf ende alf met  
 den last van s'hauders bijleve naer naer costume 
 Een behuyst hofstedeken in Vynckt met het stuck landt voor dhofstede ligghende noort de 
 maerkette straete oost ende west Carel DE JANS groot 150 roeden ende suyt Joe de quesel 
 BOUVE tsamen groot 1050 roeden ende noch een partije landt die ghebruyckt wordt met 
 tvoornoemde hofstedeken  noort de maerkettestraete oost Lowijs VAN OOTEGHEM nu  
 Pieter VAN HULLE west Adriaen VAN WONTERGHEM groot 300 roeden  
 Gronden van erfven commende dhelft van de hauderigghe ende dander helft gheconquesteert 
 bij uytgrootinghe van Joos VAN DE WALLE ende Livijne DE BAETS sijne huysvrauwe, 
 volght aende hauderigghe als haer sijde haudende goet met den last van recompense aen  
 haere kinderen ter causen van de ghedaen uytgrootinghe. 
 Een partije landt abouterende oost de straete suyt Joannes VAN LAECKE ende Frans DE 
 BAETS haeren halven broeder noort nu Pieter VAN LAECKE groot 550 roeden  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Frans DE BAETS fs. Jans haeren broeder ten desen 
 present          17de july 1736 
 
SVG Pro Deo Joos CLAEYS fs. Caerel, overl. Vosselaere op den . . . aug. 1734 
 He.: Livijne VERMEIRE fs. Jans 
408 K.: Joannes = 2 jr, Jacobus CLAEYS  = 2 maenden  
140 V.P.: Jan CLAEYS fs. Carel oom . . .  . . .   27ste 7bre 1736 
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SVG Joanna DE BOEVERE, overl. Ste Martens Leerne op den 14de juny 1734  
 fa. Pieter ghewonnen bij Janneken DE WEIRT 
408 K.: Petronelle DE SCHEEMAECKER = 3 jr fa. Pieter, extra matrimonium 
133v Hr.: Joos DE MOOR fs. Pieter 
 K.: Geeraert DE MOOR = 14 maenden  
 V.M.: Pieter DE BOEVERE voornoemt  
 Gronden van erfven ghecomen van de sijde van de overledene 
 Een 3de deurgaende van dhilft van den gront met ghelijck deel van de catheylen in een 
 hofstede in Vosselaere groot int gheheele 145 roeden paelende oost Anthone CLAEYS 
 causa uxoris suyt Jan LOOTENS west Pieter DOBBELAERE ende noort de oude hof 
 straete wannof de resterende 5 ander deelen competeren aen Pieter DE BOEVERE 
 voornoemt met sijn twee kinderen bij Janneken DE WEIRT verweckt   
 Een ghelijck deel in een partije landt gheleghen als vooren ghenaemt den rollant groot int 
 gheheele 623 roeden paelende oost dhoirs ALSTEIN suyt dhoors van Jan IDE west Jan 
 LOOTENS ende noort de kercke van Vosselaere  . . . . . . 9de oct. 1736 
 
SVG Anna MEGANCK fa. Gillis, overl. Nevele op den 24ste febr. 1736 
 Hr.: Pieter VAN GANSBEKE fs. Jans  
 K.: Geeraert = 24 jr, Joanna = 22 jr, Joseph = 20 jr ende Pieternelle = 14 jr, midtsgaders 
408       Joannes VAN GANSBEKE, Adriaene VAN GANSBEKE in huwelijck met Pieter 
135       DE RAET ende Joosijne VAN GANSBEKE in huwelijck met Marten VAN LAECKE 
       ende Thomas SOENS als vader ende vooght over Joannes SOENS verweckt bij Marie 
       VAN GANSBEKE in sijn 1ste huwelijck   
 V.M.: Pieter MEGANCK fs. Gillis 
 Gronden van erven comende van de sijde van den hauder 
 Dhelft van een partije lant in Nevele genaemt het waterlat abouterende suyt oost Jan  
 VERBAUWEN west de straete ende noort Jan VERNIERS groot int geheel 320 roen en  
 een partije lant genaemt het luytens bulcxken abouterende oost mijn heer BAERT suyt Jan 
 VERBAUWEN west de voorgaende ende noort dhoirs Jan DE WEIRT groot 200 roen 
 Den hauder heeft aenveirt in cheynse een onbehuyst hofstedeken . . .  9de 8bre 1736 
 
SVG Joannes BOGAERT fs. Jacques, overl. Meyghem op den 17de maerte 1736 
 He.: Jacquemijntien VERSCHELDE fa. Jooris  
408 K.: Jacobus = 13 jr, Marie = 9 jr, Emanuel = 7 jr ende Pieternelle BOGAERT = 3 jr  
136v V.P.: Lieven BOGAERT oom  
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Meyghem op den noorden van den bergh oost den raedtsheer 
 PEETERS alsnu Sr. Ferdinand VAN DOORNE suyt Joe Anne ende Joanne VAN DER 
 LIJNDEN west dhoirs Joos DE GRUYTERE noort de straete groot 510 roen 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jan Baptiste DE RAEDT woonende op Meyghem 
 ten desen present        16de 8bre 1736 
 
SVG Jan VAN GANSBEKE fs. Jan, overl. Nevele in de vierboomstraete op den 16de aug. 1736  
 Wdwnr Janneken DE POORTER  
408 K.: Pieter = 23 jr en 5 maenden, Adriaen = 20 jr, Geerdijntjen VAN GANSBEKE = 18 jr 
138v V.P.: Pieter VAN GANSBEKE fs. Jan, oom  
 Gronden van erfven comende van s'overledens sijde uyt den hoofde van sijn vader Joos ??? 
 (het moet waarschijnlijk zijn Jan maar er staat Joos) VAN GANSBEKE fs. Pieter 
 Dhelft van een partije lant in Nevele in den wijck van vierboomstraete suyt oost Joannes 
 VERBAUWEN west de voorseyde straete noort Jan VERNIERS groot 320 roen ligghende 
 onverdeelt met Pieter VAN GANSBEKE fs. Jans 23ste oct. 1736 
 Compareerde in persoone Joannes VAN GANSBEKE fs. Pieters welcken comparant hem 
 verclaerde te stellen seker ende borghe over den voornoemden Pieter VAN GANSBEKE 
 sijnen vader ditte ter causen van de vooghdelijcke administratie over de weesen van Jan 
 VAN GANSBEKE fs. Jan ghewonnen bij Janneken DE POORTER  13de 9bre 1736 
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SVG Lievine VAN DER VENNET, overl. Dronghen wijck van noorthaut op den 6de april 1736 
  fa. Charles ghewonnen bij Lievine SCHAMP  
 Hr.: Jan WIEME fs. Joos ghewonnen bij Marie HAERTS  
 K.: Pieter WIEME bij huwelijcke staet sijn selfs woonende in Meerendre ende Joos, Joannes, 
408       Francis ende Lievine WIEME noch minderjaerighe kinderen 
141 V.M.: Joannes VAN DER VENNET cousijn  
 Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende het huwelijck. Een partijken lant in 
 Dronghen in den noorthautschen teirlinck groot een aut ghemet onbegrepen abouterende 
 oost d'hoirs van Pieter MAENHAUT zuyt de noorthaut straete, west de wdwe Pieter DE 
 WAEGHENEERE gheacquireert bij gifte mette warmder hand ghejont bij Lievine SCHAMP 
 fa. Christiaen wdwe van Charles VAN DER VENNET . . . . . .   4de dec. 1736 
 
SVG  Pro Deo Gillis DE SCHRIJVERE fs. Jan, overl. Ste Martens Leerne op den . . . aug. 1734 
 He.: Lievijne VAN DEYNSE  
408 K.: Pieter DE SCHRIJVER = 7 maenden eenich kindt  
143 V.P.: Jan DE SCHRIJVER fs. Jan, oom    
 Er gheen gronden van erfven achterghelaeten noch van d'een of d'andere sijde  4de dec. 1736 
 
SVG Marie CLAEYS, overl. Ste Martens Leerne op den 7de april 1736 
 fa. Carel ghewonnen bij Janneken DE CLERCQ  
 Hr.: Jacobus VERBAUWEN fs. Daniel  
408 K.: Guilliame = 9 jr, Joanne = 7 jr, Philippe = 5 jr ende Pieter VERBAUWEN = 1 jr 
144 V.M.: Jan CLAEYS fs. Carel voornoemt oom 
 Gronden van erfven staende desen huwelicke gheconquesteert 
 Een 6de deel deurgaende in den grondt van een hofstede  in Ste Martens Leerne groot 340 
 roeden paelende oost Pieter DHAENENS suyt dheer Paul DE KEMPE west ende noort de 
 straete met dhelft van den huyse schuere ende voordere edificien daer op staende dies de 
 wederhelft van de catheylen competeren aen de kinderen van den eersten bedde ghewonnen 
 bij Marie VERSTRAETEN alsoock de 5 deelen van twelfve in den grondt midtsgaders de 
 resterende vijf twaelfste van den grondt aen desen hauder    4de Xbre 1736 
 
SVG Pieter DE SCHRIJVER, overl. Poessel op den 5de 7bre 1736 
 fs. Jan verweckt bij Janneken DHAENENS 
 He.: Janneken DHONDT fa. Jans verweckt bij Livijne DE VOS  
408 K.: Pieter = 20 jr en Jan DE SCHRIJVER sijn selfs man mitsgaders Joanne DE SCHRIJVER 
145v       in huwelijck met Lieven DE BUCK fs. Joos ende Anne Marie DE SCHRIJVER in  
       huwelijck met Frans DE BUCK  
 V.P.: Norbert TANDT anderswiert van den overledenen  
 Gronden van erfven staende den huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een behuysde hofstede gheleghen in Poessel op den wijck van Kerrebrouck, oost de straete 
 leedende van Nevele naer Poessel noort de poucque suyt ende west hun selfs groot in erfven 
 526 roeden met een stuck lant genaemt den costershul suyt ende west dhoirs van Baudewijn 
 VAN RENTERGHEM noort oost de poucque groot in erfven 533 roeden  
 Noch een stuck lant genaemt het stuck voor thof abouterende oost ende suyt mijn heer VAN 
 BEVOORDE west de straete noort de poucque groot int geheele ontrent 1200 roeden 
 Item een stuck  lant ghenaemt het evenbulcxken abouterende oost west ende noort de straete 
 suyt Lieven VAN DOORNE groot ontrent 500 roeden 
 Item noch een partije lant ghenaemt den hovenbulck abouterende oost de straete suyt Pieter 
 BIJS west ende noort hun  selfs groot in erfven ontrent 300 roeden 
 Item ende ten lesten een stuck lant ofte meersch gheleghen op den wijck van kerrebrouck als 
 de voorgaende partijen abouterende noort oost de straete van de Poessel waele leedende naer 
  Poessel kercke suyt de poucque west mijn heer SMET groot 200 roen  
 Desen sterfhuyse is schuldigh aen Lieven DE BUCK ontfangher der prochie van Poussel van 
  den jaere 1735 ter somme van 6 p. 16 sch. 5 gr. . . . . . .  12de Xbre 1736 
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SVG Laureyns QUYNTIJN fs. Pieters, overl. Vynckt op den 10de aug. 1733 
 He.: Magdalena TIJTGAT fa. Franchoys 
407 K.: Vieronica = 9 jr, Teresa = 8 jr, Judocus = 5 jr ende Catharina QUYNTIJN = 3 jr 
585 V.P.: Philips QUYNTIJN, oom 
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen overleden 
 D'helft van 20 roeden erfve in Vynckt waervan de wederhelft competeert aen Jaocus 
 QUYNTIJN fs. Pieters abouterende oost dhoors Cornelis DHONT suyt den Thieltschen 
 herwegh west Gillis LIEVENS ende noort het meulenstraetken 
 Aen de hauderigghe met haere kinderen competeert dhelft van d'helft van een keucken 
 camer ende coestal waervan de ander helft competeert aen Jacobus QUYNTIJN staende 
 op den voorschreven gront  . . .  . . .   15de Xbre 1733 
 
SVG Elisabeth VERHEECKEN, jonghe dochter, fa. Guille 
 overl. Meyghem in den herbergh de spoele in de maent april 1737 
408 K.: Jacobus DE MEYERE = 5 maenden hoor unic ende onwettigh kindt van Elisabeth 
215v       de weese is commen toverlijden 
 Camervooght: Christoffel MARTENS  
 De weese soude gherecht sijn in een deel van een huys staende op de plaetse in Denterghem 
 Er is geen SVG ghemaeckt ten sterfhuyse van Guille VERHEECKEN 
 Er compt voor baete 6 p. 19 sch. 2 gr. soo veele Albertus VERHEECKE schuldigh is over 
 diensthuere van Elisabeth VERHEECKE . . .  . . . 14de jan. 1738 
 
SVG Jan LIJBAERT, herbergier, overl. Ste Martens Leerne op den 5de dec. 1737 
 fs. Pieter gewonnen bij Anna DE JAEGHER 
 Wdwnr in (1ste x) van Martijntien LANDTSHEERE fa. Frans (SVG van den 16de maerte 1728) 
408 K.(1ste x): Anne Marie = 14 jr ende Geeraert LIJBAERT = 12 jr 
216 He.(2de x): Cecilia GOETHALS fa. Frans  
 V.P.: Pieter LIJBAERT fs. Pieter voornoemt woonende in Hansbeke  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen over de hauderigghe Jan CAMPE woonende op de  
 prochie van Dronghen ten desen present     28ste jan. 1738 
 Stelde hem over den vooght Pieter LIJBAERT seker ende borghe bedeghen Jan BRESSEEL 
 fs. Anthone woonende in Bellem ten desen present   15de july 1738 
 
 Inventaris van de papieren competerende de weesen Lieven VAN DOORNE fs. Jans 
 Ghewesen V.P.: Lieven VAN DOORNE fs. Joos  
407 Sr. Martinus DE BRAUWERE ende Sr. Judocus DE JANS beede woonachtigh in Ghendt 
487 als staende ende administrerende vooghden over de selve weesen 
 Den originelen SVG van Jan VAN DOORNE fs. Jans, overl. Ghendt den 17de maerte 1715 
  ghelicquideert ende ghesloten den 8ste april 1715 
 Den SVG van Pietronelle VAN SPEYBROECK fa. Erasmuus 1ste huysvrauwe van Lieven 
 VAN DOORNE fs. Jans ghelicquideert ende ghesloten den 21ste july 1717 
 Het testament van Pietronelle VAN SPEYBROECK fa. Erasmus  . . . . . . 
 Een originele voorwaerde van een partije landt in Nevele in den wijck veldeken groot een 
 ghemet verpacht aen Pieter VERBAUWEN voor een termijn van 9 jaeren ingegaen  
 kersmisse 1733 ten advenante van 1 p. 3 sch. 4 gr. sjaers. 
 Copie autenticq van den SVG van Jacques SCHAMP fs. Jans overgegeven bij Pierijntien  
 VAN SPEYBROECK fa. Erasmus sijne wdwe den 12de juny 1691, dewelcke daernaer in 
 huwelijck is gheweest met Lieven VAN DOORNE fs. Jans 
 De originele toecompsten van de hofstede ende landen daermede gaende gheleghen in Nevel 
 in de vierboomstraete  
 Den origineelen SVG bij Lieven VAN DOORNE fs. Jans ghemaeckt van Joanna FAELE sijne 
 2de huysvrauwe overleden den 28ste dec. 1732 ghepasseert in Nevele den 25ste febr. 1733 
 Den SVG van Lieven VAN DOORNE fs. Jans ghepasseert in Nevele den 17de meye 1735 met 
 V.P.: Lieven VAN DOORNE fs. Joos ende V.M.: Jacobus LOINTJENS . . . 15de maerte 1738  
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SVG Jacobus WELVAERT fs. Geeraert, overl. Nevele op den 1ste 9bre 1735, winkelier 
 He.: Clara DE BOODTS fa. Gillis  
408 K.: Lieven ende Joostiene Lievijne WELVAERT alle beede = 3 jr en 10 maenden 
218 V.P.: Lieven WELVAERT fs. Geeraert voornoemt  
 Weynighe daeghen voor den overlijden van haeren man is binnen de stadt Ghendt commen 
 te overlijden heer ende Mr. Frans RAES pbr. alwaer dese hauderigghe heeft ghehadt graet van 
 hoirije tot concurrentie van een 4de deel in eenen 7de hooftstaecke in de vaderlijcke sijde  dat bij 
 de hauderigghe is geemployeert tot haer onderhaudt  . . . . . . 
 Comt noch in baete de somme van 9 p. gr. tot laste van de weese van Pieter SIJMORTIER die 
 hij ghewonnen heeft in 1ste huwelijck bij Anna DE BOODTS fa. Gillis over haudenisse van 
 de selve weese gheduerende den tijdt van 3 jaeren ende 5 maenden 17de febr. 1738 
 
SVG Jan COUCHUYT, overl. Nevele op den 25ste april 1737 
 fs. Jacques verweckt bij Janneken DE CLOET 
408 He.: Lievijne VERDONCK fa. Jan 
215v K.: Pieternelle COUCHUYT = 22 jr ende Judocus COUCHUYT = 18 jr 
 V.M.: Marten BELSENS fs. Jacques verweckt bij het voorseyde Janneken DE CLOET  
          10de maerte 1738 
SVG Marie BETTENS fa. Matthijs, overl. Nevele op den wijck veldeken den 26ste april 1738 
 Hr.: Jacobus WALLAERT fs. Joos (de vader Joos woont in Lootenhulle) 
408 K.: Joseph Frans = 3 jr ende Joanne Catherine WELVAERT = 1 jr 
221 V.M.: Pieter BETTENS broeder van de overledene 
 Gronden van erfven commende van soverledene sijde 
 Een 8ste paert in een behuyst ende beschuert hofstedeken in Nevele op haer ghedevolveert 
 met den overlijden van haeren vader, oost de straete loopende van Deynse naer Nevele suyt 
 dhoors Joos VAN DE MOORTEL west mhr. VAN HUYSSE ende noch een 8ste deel in  
 een partije landt gheleghen in Vosselaere oost den herwech suyt Vosselaere driesch west de 
 voorseyde straete groot in erfven 497 roeden    20ste meye 1738 
 
SVG Jan HERPELS fs. Jan, overl. Nevele op den 4de april 1738 
 He.: Pieternelle VORTHIER fa. Vincent 
408 K.: Joosijntien HERPELS haer selfs vrauwe, Gillis = 24 jr, Thomas = 22 jr, Joannes = 20 jr 
224v       ende Adriaen HERPELS = 18 jr.  
 V.P.: Francies HERPELS fs. Geeraert rechtswiere  
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde  
 Een behuyst ende beschuert hofstedeken in Nevele op den wijck van de boschstraete daer den 
 overledenen is comen toverlijden abouterende suyt Mauris CACKAERT west ende noort 
 Jan BOONE ende oost Jan SNAUWAERT groot in erfven 150 roeden ende een partije landt 
 ghenaemt de 530 roeden abouterende noort Frans VAN RENTERGHEM oost Passchier  
 HOORNAERT suyt Simoen SNAUWAERT west den selven ende noch een partije lant op 
 den  wijck van de boschstraete heerlijckhede van het Denterghemsche groot 300 roeden 
 oost de straete loopende naer den reywegh suyt den pensionaris VAN DE VIJVERE noort de 
 weese Gillis VAN DER PLAETSEN west Frans VAN RENTERGHEM  
 Gronden van erfven staende den huwelijck gheconquesteert daeelsaem half ende half 
 Een partije landt in Nevele op den wijck van de boschstraete ghenaemt den moenenbulck  
 groot 685 roeden noort west ende noort oost Sr. Anthone BAUWENS nu sijne hoirs suyt west 
 de weesen van Gillis VERPLAETSEN noort west Jan BOONE  . . .  . . . 
 Een partije landt in Nevele op den wijck van de boschstraete heerlijckhede van het Santvoorsche 
 ghenaemt den wanbosch groot 500 roen abouterende west dhoirs Frans VAN RENTERGHEM 
 suyt den cooper oost dhoirs Joos BAUWENS noort Jan SNAUWAERT den overledenen 
 toecomende bij coope jeghens Joos BEELAERT fs. Jans en Passchijntien HERPELS fa. Frans 
 sijne huysvrauwe  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter HEMELSOETE fs. Guilliame woonende op de 
 prochie van Nevele ten desen present      3de juny 1738 
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SVG Joosijntien LEYTENS, overl. Ste Martens Leerne op den 5de meye 1734 
408 Hr.: Bauduyn DE MEYERE fs. Jacques  
241 K.: Jacobus DE MEYERE sijn selfs man     . .   . . . 1738  
 
SVG Marie HUYS fa. Anthone, overl. Vynckt op den 28ste jan. 1738 
 Hr.: Frans COENS fs. Lauwerijns  
408 K.: Isabelle, Joseph, Francoyse, Marie Jacobe ende Catherine COENS 
222v V.M.: Joos VAN OVERBEKE fs. Pieters wonnende tot Aerseele 3de juny 1738 
 
SVG Francoise VAN HOVE fa. Laureyns, overl. Vynckt op den 3de nov. 1737 
 Hr.: Frans DE BAEDTS fs. Jans, schaapboer  
408 K.: Joannes = 10 jr, Cornelis = 8 jr, Marianne = 5 jr, Pieter ende Judocus = 3 jr, tweelinghen 
227 V.M.: Frans VAN HOVE fs. Laureyns, oom 
 Gronden van erfven aen desen hauder competerende commende van sijne vader ende moeder 
 Een partije lant in Vynckt ghenaemt de wieroocken groot een bunder oost Janneken DE BAETS 
 wdwe van Frans DE CLERCQ sijn suster suyt de straete west Pieter VAN DAMME noort  
 Joannes VAN LAECKE ende noch een partije lant abouterende oost Cornelis VAN HOVE 
 suyt het straetien west desen hauder noort Joannes VAN LAECKE groot 420 roeden 
 Gronden staende het huwelijck gheconquesteert bij uytgrootijnghe jeghens Frans VAN 
 OOTEGHEM   . . .  . . .  . . .  3de juny 1738 
 
SVG Passchijntien HERPELS fa. Frans, overl. Nevele wijck veldeken op den 6de febr. 1738 
 Hr.(2de x): Joos BEELAERT fs. Jan  
408 K.(2de x): Francis BEELAERT eenigh kindt uyt dit huwelijck 
229v V.M.: Joos DE MEYERE fs. Jan bij Janneken HERPELS die suster was van de overledene 
  Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem als naer costume 
 Een behuyst hofstedeken in Nevele op den wijck veldeken heerlijckhede van wallebrouck 
 oost het herpelstraetjen suyt  Lieven CANOOT west de veldekensstraete groot 168 roeden 
 ende een partijken landt ten deele in cheynspachte gegheven aen Alexander CNEUVELS 
 ende de wederhelft bij hem ghebruyckt oost de veldekenstraete suyt Joe Susanne VAN  
 HAUGHEM west Lieven GLORIEUS ende noort dhoirs Lieven CACKAERT groot in erfven 
 300 roeden desen sterfhuyse toecommende met de hofstede bij coope jeghens Gillis  
 SERWIJTTENS fs. Jan  in daete 30ste maerte 1732  . . .  . . . 
 Item compt ten proffijte van Joanna BEELAERT s'hauders dochter tsijnen 1ste huwelijck 
 ghewonnen bij Anna VERPLAETSEN de somme van 5 p. 16 sch. 5 gr. en 4 dnrs soo veele 
 haer is goede commende over haere moederlijcke weese penninghen volghens den SVG van 
 haeren overledenen broeder naer de doodt van haere moeder volghens den SVG ghepasseert 
 den 13de sept. 1722 . . .   . . .   17de juny 1738 
 
SVG Carel DE MEYERE fs. Joos, overl. Landeghem op den 14de april 1738 
 He.: Joosijntjen VAN RENTERGHEM 
408 K.: Joanna = 11 jr, Pieternelle = 9 jr, Marie Magdaleene = 6 jr, Joannes = 5 jr ende Isabelle 
231       DE MEYERE  = 2 jr 
 V.P.: Jan DE MEYERE, broeder van den overledenen   15de july 1738 
 
SVG Joosijntien VAN HEISTE fa. Pieters, overl. Deurle op den 29ste aug. 1737 
 Hr.: Joos SEVERUS fs. Jans, meulenaer 
408 K.: Livinus = 22 jr, Joannes = 14 jr, Catharina in huwelijck met Geeraert VASTERSAEGHE 
233v       ende Livijne SEVERUS in huwelijck met Ludovicus DAMMAN, corts naer haere moeder 
       oock overleden  
 V.M.: Joannes VAN HECKE fs. Philips, soverledens cosijn 
 De meulen is ghepresen tot 193 p. 8 sch. ten jaere 1687 
 De meulen is ghepresen tot 217 p. 16 sch. 5 gr. den 2de july 1738  
 Stelde hem seker end borghe bedeghen over den hauder Geeraert tot Ste Martens Leerne 
 alhier present         15de july 1738 



 340 

 Vervolg bundel nr 462 Staten van goed  (1738)  
 Inventaris ende prijsije van de cleederen ende effecten bevonden ten huyse van Jan DE 
 WAEGENEERE fs. Adriaen op den 29ste ougste 1724 gheexecuteert met de coorde binnen 
 Nevele ghemaeckt den 2de 7bre 1724 ten overstaen van Mre. Jan Frans VAN LANDEGHEM 
 ende Pieter DUSAER mannen van leene . . .  . . .   . . . 
 Ten selven daege is den hr. Bailliu met Cathelijne COPPENS wdwe van den gheexecuteerden 
 Jan DE WAEGENEERE ten overstaen van ons commissarissen geconveniert dat hij heere 
 Bailliu sal behauden de cleederen hiervooren vermelt . . . . . . 
 
SVG Laurens FAELENS, overl. Ste Martens Leren op den 9de juny 1737 
 fs. Heyndrick bij Lievijne TANT 
408 He.: Martinken DE METS fa. Jans bij Janneken DE MEESTER 
232v K.: Joannes , Pieter, Gabriel, Francois, Maximus , Marie Anna ende Lievine FAELENS 
 V.P.: Joannes FAELENS s'overledens broeder  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe  
 Het 4de van dhilft van een huys stede ende erfve in Ste Martens Leren abouterende oost de 
 weesen van Philips ende Livine MAENHAUT suyt d'heer Paulus DE KIMPE ende noort 
 Jan DE MOOR causa uxoris met de wederhelft  
 Desen 14de jan. 1713 heeft Joannes IDE vuytghegeven in cheynse voor eenen termijn van 
 29 jaeren achtereenvolghende aen Laurens FAELENS fs. Heyndrick eene gheruineerde 
 hofstede voor desen ghecompeteert hebbende Jan TUYTSCHAEVER ende Pieter VAN 
 HECKE groot met het stuck landt achter de schuere drij ghemeten en 22 roen niet begrepen 
 in den cheyns, maer an ditto FAELENS verhuert  . . . . . . 15de july 1738 
 
SVG Janneken LAMIS fa. Pieters, overl. Meyghem op den 28ste dec. 1737 
 Hr.: Cornelis DEN TROOSTER fs. Cornelis  
408 K.: Joos = 25 jr, Joanne in huwelijck met Carel VAN GANSBEKE te voorent wdwe van 
236v       Joannes STROBBE, Pieternelle = 24 jr ende Livijne DEN TROOSTER = 20 jr  
 V.M.: Pieter COLPAERT oom causa uxoris  
 Gronden van erfven aen desen hauder  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede met een partije landt daer noort anne groot int 
 gheheele 1535 roeden gheleghen in Meyghem oost de straete suyt de beke west ende noort 
 den baron VAN PIJRONNE met de pietbulcken met noch een partije landt wesende leen 
 oost de wdwe ende hoors Adriaen DHAEMERE suyt de beke west Lucas VAN NEVELE 
 ende mhr. SIJNGHELBAENST noort de lijckstraete groot 468 roen   22ste july 1738 
 
SVG Guille VAN GANSBEKE fs. Pieters, overl. Meyghem op den 5de maerte 1738 
 He.: Pieternelle VAN DE KERCKHOVE fa.Geert 
408 K.: Pieter VAN GANSBEKE bij huwelijck sijn selfs, Joannes = 28 jr, Anne Marie in 
239       huwelijck met Joannes KNEUVELS, Joos = 24 jr, Adriaen = 21 jr ende Joanne VAN 
       GANSBEKE = 18 jr 
 V.P.: Philips VAN GANSBEKE cosijn      22ste july 1738 
 
SVG Marie VAN VYNCK, overl. Nevele wijck veldeken op den 5de july 1738 
 Hr.: Jan DE MEYER fs. Joos  
408 K.: Feronica = 17 jr, Joannes = 16 jr, Joos = 14 jr, Marie Joanne = 11 jr, Francis = 9 jr 6 maent 
242       Jacobus = 7 jr, Joanne Lievijne = 5 jr  
 V.M.: Joannes BAUFORT fs. Jans causa uxoris  
 Gronden van erfven staende den huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van veldeken abouterende oost zuyt  
 ende west desen goede noort Marten ROUGENS groot in erfven over dit deel 116 roeden dit 
 sterfhuys toecommende bij uytgrootijnghe jeghens Abraham VAN DE VELDE in huwelijck 
 met Anna Marie DE MEYERE fa. Joos  van daete 20ste meye 1724 ende dhelft van 75 roeden 
 landts gheleghen nevens de hofstede dit sterfhuys toecommende als vooren ende noch dhelft 
 van een partije landt gheleghen als vooren groot 200 roeden  . . . 23ste 7bre 1738  
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SVG Joosijntien VERHEGGHE fa. Joos, overl. Vynck op den 24ste maerte 1738 
 Hr.: Frans VAN GANSBEKE fs. Pieters 
408 K.: Judocus = 2 jr ende Carel VAN GANSBEKE = 3 weken die nu oock is overleden 
246v V.M.: Joannes VAN DER MEERSCH fs. Andries, cosijn tot Ruysselede  
 Gronden van erfven van sijnen vader sijn voor alsnoch onvercavelt  23ste 7bre 1738 
 
SVG Janneken FEYTENS, overl. Ste Martens Leerne op den 12de nov. 1734 
 fa. Francies gewonnen bij Joorijntien VAN PARIJS 
408 Wdwe van Lieven BRUYNEEL,  
245  K.: Cornelis bij competente aude sijn selfs, Philippe VAN NIEUWLANDT in huwelijck met 
       Anna Marie BRUYNEEL ende Joosijntien CLAEYS fa. Jacques, wdwe van Jan Baptiste 
       BRUYNEEL die oock sone was 
 V.M.: Cornelis BRUYNEEL sone voornoemt met de overledene ghewoont hebbende 
 Gronden van erfven aen dese hoirije ghemeene competerende uytten hoofde van hunne vader  
 ende moeder gheleghen in Ste Martens Leerne 
 Een behuysde hofstede met den huyse ende voordere edificien boomen ende haeghen drooghe 
 ende groene catheylen daerop ende annex staende groot in erfven 50 roeden dannof 20 roeden 
 leen is daer het huys op staet dies de resterende 30 roeden is allodiael, paelende oost den heere 
 van Hansbeke ende de heere marquis DE BOUSIE suyt den herwegh west desen sterfhuyse met 
 de hofstede ende noort het kercken landt van Ste Martens Leerne  
 Een nieuwe behuysde hofstede groot in erfven 200 roeden paelende oost de voorgaende, suyt  
 den herwegh west dhoors van wijlent Geeraert SLOCK ende noort het kercklandt 
 Een partije meersch groot 400 roeden paelende oost de kercke suyt den heere Baron van Nevel 
 west Sr. Mathijs VERBERCKMOES ende noort de caelene gheseyt de steendam beke bij 
 wijlent Lieven BRUYNEEL gekocht jeghens dhoors van Huybrecht SCHAMP  7de oct. 1738 
 
 Licquidatie van de coopschat van de ghedecreteerde huyse ghecompeteert hebbende Pieter 
 J. GURDEBEKE tot Deynse die bij dese maeckt ende overgheeft Heyndrick LIEVENS tot 
 Vinckt heeschere bij requeste jegens den selven Pieter J. GURDEBEKE ghecondemneerden 
 Sr. Francois VAN DOORNE, aldaer Jacques Floris BAUWENS fs. dhr. Pieter procureur tot 
 Audenaerde, Joannes Ferdinandus KERREMANS kerckmeester tot Deynse Sr. Joannes  
 HEYNDRICK in qualiteyt van ontfangher van de heerlijcke renten van den heere Prelaet van 
 den Dronghenschen de vrauwe Baronesse van Nevele in Ghendt ende Jan Baptiste MOERMAN 
 tot Peteghem alle gheinsinueerde verweerders op de selve licquidatie ter andere mitsgaders 
 oppervooghden der stede van Audenaerde over de weese kinderen van den ghecondemneerden 
 mede gheinsinueerde. Voor mijne edele heere den Raedtsheer DE MERLIER commissaris in 
 de saecke 
 Alvoorens doet den heeschere ende overgever deser licquidatie te notteren dat hij uyt crachte 
 van acte condemnatie van den hove in daeten den 24ste january 1741 mette letteren executoriale 
 daertoe ghedepescheert den 16de february 1741 sprekende  tsijnen proffijte ende laste van den 
 voornoemden Pieter J. GURDEBEKE tot Deynse de selve acte inhaudende condemnatie aen 
 den heescher te betaelen de somme van 26 p. gr  . . . . . . 18de april 1744  
 
SVG Joos DHULST fs. Gillis, overl. Poussele den 18de juny 1738 
 Wdwnr in (1ste x) van Petronelle OSTE  
408 K.(1ste x): Marie Anne = 16 jr, Pieter DHULST = 13 jr,  
251v He.(2de x): Catharine VAN HEYFTE fa. Gillis 
 K.(2de x): Frans = 9 jr, Joanne = 5 jr, Anne = 4 jr, Adriaen = 2 jr ende Judocus DHULST = 1 jr 
 Kamervooght van swetsweghe Pieter VERPLAETSE  
 De hauderigghe competeert het 4de part in een behuyst hofstedeken gheleghen op de prochie 
 van Hansbeke met een partije landt daermede gaende op haer verstorven van haeren vader 
 wesende onverscheen ende onverdeelt met haere broeders  
 Staende vooght over de twee eerste weesen Pieter OOSTE tot Swijnaerde broeder van de 1ste 
 vrauwe       Staet ghepasseert den 17de Xbre 1738  
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SVG Philippe MARTENS fs. Jans, overl. Lootenhulle in sijn wooninghe den 24ste meye 1738 
 He.: Magdeleene LOOTENS  
408  K.: Marie Anne = 13 jr, Joannes = 11 jr, Joanne = 9 jr, Frans = 7 jr, Guilliaeme = 4 jr ende 
250v       Livijne (er staat LOOTENS) = MARTENS = 2 jr 
 V.P.: Joannes MARTENS broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven ten desen sterfhuys bevonden tsaemen in huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede met huys, schuere, ovenbuer boomen ende haeghen daer op staende 
 paelende noort oost de malsem straete suyt Adriaen ROELS ende west Joe Regina CARDON 
 groot het stuckxken achter den huyse tsaemen 412 roeden  
 Item  een stuck landt paelende noort ende oost Joe Regina CARDON suyt Mevr. Van Bellem 
 ende west de volghende partije groot 616 roen 
 Item dhilft van een bosselken nu saeylandt paelende oost de voorgaende partije suyt ende 
 noort den voornoemden Adriaen ROELS ende west Joe Regina CARDON groot met het 
 stuck achter den huyse 252 roeden 
 Item een stuck landt paelende noort ende oost Joe Regina CARDON suyt Mevr. van Bellem 
 ende west de volghende partije groot 613 roeden ende dhelft van een bosselken nu saylandt 
 paelende oost de voorgaende partije suyt ende noort den voornoemden Adriaen ROELS 
 ende west Joe CARDON groot 252 roeden 
 Welcke voorschreven hofstede ende lande sijn belast met een besette rente in capitael 
 100 p. gr. wisselgelt ten proffijte van Mijnheer CLOOSTERMAN in Ghendt croserende in 
 advenante van den pennijnck 20 vallende ende verschijnende telcken jaere den 3de van 
 january    . . .   . . .   4de nov. 1738 
 
SVG Anne Marie ADAM fa. Jans, overl. Vinckt den 3de oct. 1737 
 Hr.: Andries DE VOS fs. Charles , kleeremaecker 
408 K.: Joannes Frans = 30 jr, Joanne Marie = 23 jr, Cathariene = 21 jr, Joseph = 19 jr, Isabelle 
248       = 12 jr ende Joanna DE VOS = 7 ½ jr.  
 Camerdeelvooght.: Judocus VAN OOST daertoe aensocht van de oppervooghden 
 Gronden van erfven die den hauder met doverledene tsaemen binnen huwelijck hebben 
 gheconquesteert deelsaem alf ende alf met den last van shauders bijleve naer costume 
 Een behuysde hofstede met een schuerken ovenbuer, boomen ende haeghen daer op staende 
 ende medegaende gheleghen bij de plaetse tot Vinckt abouterende met het partijken landt ten 
 oosten daer aen paelende groot 668 roen suyt de Thielt straete west Francies VAN DAMME 
 noort Adryaen VAN LEYSEELE ende het landt van marquette tsaemen groot 668 roeden.  
 Daeronder sorteert 100 roeden leen ghehauden van de heerlichede van Reybroeck 
 Item een partije landt gheleghen op den kauter paelende oost de wdwe van Guilliaeme 
 WONTERGHEM suyt de nonen? van Thielt west dhoors Lieven VAN DER VENNET ende 
 het capittel van Doornijck noort de Thieltstraete groot 670 roen 
 Item een meerselken paelende oost de wdwe Mre. Joos DE ROECK suyt ende west dheer 
 straete ende noort Marten VAN HECKE fs. Jan groot 210 roen 
 Item een partije landt gheleghen op den suyt kant van den selven kauter paelende oost de 
 bijlocke van Ghendt west dhoors Marten VAN HECKE ende noort Charles VERSTICHEL 
 groot 300 roeden, welcke voorschreven hofstede van lande sijn belast met twee besette 
 renten in capitael, deene van 60 p. gr. wisselgelt in proffijte van mijnheer LIMNANDER  
 ende dander van 40 p. gr. wisselgelt in capitael tot proffijte van Joe de wdwe ALSTEYN  
 crooserende deselve in advenante van den pennijnck 20  . . .  . . . 
 Item kompt in baete over den prijs van wollen goederen in de winckel van kleeremaecken 
 bestaende in wollen laecken serghe callemande ende ander goederen volghens particuliere 
 opneminghe bedraeghende 43 p. 9 sch. gr. . . .  . . . 27ste 8bre 1738  
 Compareerde voor Ampman Burchmeester ende Schepenen van den lande ende Roede van 
 Nevele in persoone Joannes Franchois DE VOS fs. Andries woonende op de prochie van 
 Vynckt welcken comparant hem cerclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe 
 over den voornoemden Andries DE VOS sijnen vader  . . . . . . 17de febr. 1739 
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SVG Lieven CLAEYS fs. Carel, overl. Landeghem op den 18de maerte 1738 
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntjen VAN VYNCKT  
408 K.(1ste x): Pieter = 22 jr ende Caerel CLAEYS = 12 jr, Joannes CLAEYS is overleden 
253 He.(2de x): Livijne SNAUWAERT fa. Jacques 
 K.(2de x): Joannes = 7 jr, Joseph = 6 jr, Frans = 2 jr ende Joanna Catharina = 4  maenden 
 V.P.: Pieter BOUCQUET ende V.M.: Christoffel VAN VYNCKT tot Nevel 
 Dit sterfhuys iqs schuldigh aen de twee audste weesen over de successie van Livijne VAN 
 NEVEL sweesen grootmoeder tot 3 p. 2 sch. 2 gr. 6 dnrs  . . .   27ste jan. 1739 
 
SVG Caerel DE VOS fs. Philips, overl. Nevele op den 4de Xbre 1738 bakker, winkelier, slachter 
 He.: Joosijntien VAN DER PIET fa. Joos  
408 K.: Pieter = 20 jr, Tresia = 15 jr, Marie Rose = 12 jr, Philip Anthone = 8 jr, Anne Marie = 7 jr 
254v       ende Joannes DE VOS sijns selfs man bij ghetijde aude van beth 25 jr.  
 V.P.: Andries DE VOS fs. Chaerl cosijn   
 Huys ende erfve staende in Nevele tsaemen in huwelijck gheconquesteert met alle sijne 
 toebehoorten ertwortel ende naeghelvast staende ten voorhoofde op den maert abouterende 
 noort de voorseyde maert oost end suyt Joos SLOCK ofte sijne hoirs west Pieter DUSAER 
 groot in erfven 10 roeden toecommende bij coope jeghens Laureyns VAN LEYSEELE  fs. 
 Guillaeme ende sijne huysvrauwe Isabelle DE BLONDE fa. Jacques per contract van den 
 26ste april 1722 ende acte van erfvenisse den 4de meye 1722 
 Comt in baete de somme van 50 p. gr. soo veele dit sterfhuys is goetvindende tot laste van 
 differente persoonen ter causen van leverijnghe van brandewijn, broot, vlesch ende ander 
 wijnckelwaeren  . . .  . . .  . . .  9de febr. 1739 
 
SVG Philip SLOCK , overl.  Nevele op den 21ste maerte 1738 
 fs. Joos verweckt bij Tanneken COCQUYT thaeren 2de huwelijck 
408 He.: Marie VAN DAELE  fa. Lieven  
257 K.: Judoca = 14 jr, Jacobus = 11 jr, Rosa = 8 jr, Caroliene = 6 r, Joanne SLOCK = 3 jr 
 V.P.: Guillaeme HAECK fs. Lucas bij Tanneken COCQUYT voornoemt thaeren 1ste huwelijck 
 Huys ende erfve in Nevele commende van soverledens sijde ende niet meer deelsaem half en  
 half, van onder tot boven ertwortel ende naeghelvast ghestaen ten voorhoofde op den maert 
 noort de voorseyde maert oost Vincent VAN HOOLANDT suyt ende west Pieter DUSAER 
 ende dhoirs van Caerel DE VOS groot in erfven 60 roeden den overledenen toecomende met 
 den overlijden van sijn vader ende moeder Joos ende Tanneken COCQUYT tot de drij deelen 
 van viere ende het 4de paert vercreghen bij uytgrootijnghe ten sterfhuyse jeghens Guillaeme 
 HAECK fs. Lucas den 20ste 8bre 1738 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde belast met bijleve van de hauderigghe 
 Een partije lant in Nevele ghenaemt den dieren coop oost Pieter LOONTIENS nu sijne hoirs 
 suyt de priesteraghe van Nevele west ende noort dhoirs van Gillis DE WEERDT groot int 
 gheheele 700 roeden den overleden toecomende tot de 3 deelen van viere met den overlijden 
 van Joos SLOCK ende Tanneken COCQUYT die de selve vercereghen hadde bij coope  
 jeghens Pieter DUSAER fs. Martens den 3de juny 1710 
 Grondt van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Een 4de paert deurgaende in de voorenste partije landt van 700 roeden vercreghen van 
 Guillaeme HAECK fs. Lucas ghewonnen bij Tanneken COCQUYT . . .  16de febr. 1739 
 
SVG Joosijntien PLASMAN fa. Anthone, overl. Landeghem op den 18de jan. 1739 
 Hr.: Augustinus RAMON fs. Jan, winkelier 
408 K.: Livinus Frans = 18 jr, Petronelle = 15 jr, Pieter Franchois = 14 jr ende Marie = 10 jr 
259 V.M.: Livinus VAN RENTERGHEM in huwelijck met soverleden suster 
  Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Desen sterfhuyse competeert het 3de deel in een behuysde hofstede wannof de 2 ander deelen 
 competeren aen soverleden susters gheleghen in Landeghem ontrent de plaetse groot 84 roen 
 west ende suyt het kerckstraetien oost Jan DE MEYERE ende suyt Jooris CLAEYS desen 
 sterfhuyse toecommende van Anthone PLASMAN voornoemt    . . . 10de maerte 1739 
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SVG Marie Franchoise DE ROOSE, overl. Nevele op den 14de aug. 1738 
 Hr.: Joannes BELSENS fs. Marten 
408 K.: Pieter Jacobus = 5 jr ende Judoca Joanne BELSENS = 4 jr 
261 V.M.: Jan HEYSE thuwelijck hebbende de suster van de overledene 
 Ghevende den hauder ende voocht noch te kennen datter van soverlden sijde gheen gronden 
 van erfven en sijn nochte gheduerende het huwelijck ghheconquesteert . . . 
 Ghepasseert ende versekert met Marten BELSENS vader van den hauder 16de maerte 1739 
 
SVG Janneken DE WILDE, overl. Hansbeke op den 26ste 9bre 1738 thaerder woonijnghe 
 fa. Pieter et Francijne DE WULF  
 Hr.: Pieter LIEVENS fs. Jacques  
408 K.: Jacques LIEVENS sijnen soone bij ghetijde aude sijn selfs van beth dan 25 jaeren 
262       Anna = 24 jr ende Joosijne beth 20 jaeren  
 V.M.: Geert DE BRABANDER fs. Gillis tot Hansbeke, alven broeder van d'overledene 
  Goederen ende gronden van erfve commende van soverledens sijde bij successie van haeren 
 vader ende moeder als van haeren alfven broeder Pieter DE BRABANDER fs. Geert bij de 
 gheseyde Francijne DE WULF  
 Dhelft deurgaende van een reepken meersch in Hansbeke inde bachterhaeghen dies de  
 wederhelft is conquest  groot over dese helft tot 15 roen ende een partije lant ghenaemt den 
 vaerentbergh west den waterloop ofte ghescheet jeghens Bellem groot 250 roeden 
 D'helft deurgaende van een partije lant ghenaemt de stede groot 329 roeden dies de 
 wederhelft staende huwelijck is ghecocht van haere moeder den 23ste Xbre 1709 ten 
 reserve dat haere moeder op den noort hoeck tot 25 roeden heeft behauden daer een cleen 
 huyseken op staet abouterende int gheheele west de straete noort Guille STANDAERT 
 oost de voorgaende partije, daer hij gheduerende het huwelijck heeft ghebauwt een woon 
 huyseken schuerken oven ende boomen op gheplant 
 Goederen ende erfgronden gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Dhelft van een partije lant de stede bij tvoorgaende vermelt ende noch dhelft deurgaende 
 van het meirselken in bachterhaeghen abouterende noort daude caele groot 15 roeden 
 Een partije lants ghenaemt den brant gheleghen als vooren abouterende suyt den prelaet 
 van Dronghene west de kercke van Hansbeke, noort Lieven DOBBELAERE groot dese 
 helft ontrent 203 roeden ghecommen bij coope van Francoyse LIEVENS 
 Noch de 4 deelen van vijfve deurgaende van den oostcant van een partije meirsch nu 
 saeylant inde bachterhaeghen gecommen bij coope van Joos, Joannes et Francoise  
 LIEVENS mitsgaders Marten TAETS causa uxoris den 27ste 9bre 1711 abouterende noort 
 d'aude caele west het volghende wederhelft deser partije suyt hammevelt groot dese helft 
 in 't gheheele 113 roeden  
 Gronden van erfven commende van shauders sijde bijdien hem alleene volghende 
 De wederhelft van een partije landt ghenaemt den brant groot over desen helft 203 roen 
 Een partije lant 't beunmeirselken met een dreefken commende ter straete gheleghen in 
 bachterhaeghen oost Lieven DOBBELAERE groot 310 roeden . . . 17de maerte 1739 
 
SVG Pieter HAUTEKEET fs. Adriaen, overl. Poessele op den lesten jan. 1739 
 Wdwnr in (1ste x) van Adriaene DERDIJN  
408 K.(1ste x): Catharine HAUTEKEET in huwelijck met Joannes DUCHELAER, Frans = 24 jr 
264v      Pieter = 22 jr, Guille = 19 jr, Philips = 13 jr, Anne Marie HAUTEKEET = 11 jr  
 He.(2de x): Joosijntien DE BAETS fa. Laureyns  
  K.(2de x): Pieternelle = 4 jr  
 V.P.: Joannes HAUTEKEET oom  
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Poessele groot 200 roeden daeranne 
 abouterende Guille DUYNSLAEGHERE suyt de naervolghende partije groot een half ghemet 
 oost de straete suyt Sr. Judocus DE LOORE west Guille DHUYNSLAEGHERE ende noort 
 de voorseyde hofstede    . . .  . . .  23ste april 1739 
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SVG Pieter PIJNAERT fs. Jacques, overl. Landeghem op den 23ste april 1739 
 He.: Joosijntien STEYAERT fa. Joos  
408 K.: Anne Marie = 8 jr, Joannes = 3 jr ende Pieter Jacobus PIJNAERT = 9 maenden  
265v V.P.: Reynier GOEGELUCK fs. Gheeraert als naesten bestaenden 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Landeghem groot met den lande daermede gaende 
 450 roeden commende ten deele van sijnen vader ende bij coope ende uytgrootijnghe ghedaen 
 jeghens Jan ende Thomas SPEECKAERT mitsgaders Anthone VAN HUFFELE ende andere 
 den 11de jan. 1706 ende de vercavelijnghe ten sterfhuyse van Jan SPEECKAERT fs. Louys 
 Den overledene heeft hem als seker ende borghe ghestelt over Pieter HERMÉ tot Baerle ten 
 sterfhuyse van Catherine CORTVRIENT  . . .    26ste meye 1739 
 
SVG Lieven DE GRAEVE, overl. Poessele op den 14de febr. 1739 
 fs. Joos ghewonnen bij Antonette VAN DE GHEHUCHTE 
 Wdwnr in (1ste x) van (niet gegeven) 
408 He.(2de x): Tanneken VAN DAMME fa. Daniel ghewonnen bij Livijne DE MEDTS 
267v K.(2de x): Isabelle DE GRAEVE = 12 jr, eenigh kindt 
 V.P.: Pieter VAN DER PLAETSEN burghmeester van dese prochie van Poessele 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter CODDE alhier present  27ste meye 1739 
 
SVG Frans IMPENS fs. Jan, overl. Ste Martens Laethem wijck braeckele op den 17de nov. 1738 
 Wdwnr in (1ste x): Janneken GOOSSENS fa. Lieven  
408 K.(1ste x): Barbarina IMPENS in huwelijck hebbende Judocus DE VREESE, Marcus = 22 jr 
269     Pieter = 19 jr ende Lucia IMPENS = 13 jr  
 V.M.: Marcus GOOSSENS woonende in Deurle  
 He.(2de x): Jacquemijntien VAN DER MEERSCH fa. Pieter, 
         alsnu in huwelijck met Geert VAN QUICKENBERGHE 
 K.(2de x): Petronelle aut beth 2 jr ende Joanna IMPENS = 1 maent   
 V.P.: Pieter DE MOOR causa uxoris oom 
 Gronden van erfven gecommen van de sijde van den overleden 
 Dhelft van een hofstedeken in Ste Martens Laethem inden wijck van braeckel groot int 
 gheheele 36 roeden paelende oost dheer Rochus HAMMELIJNCK suyt de braeckelstraete 
 ende west den heere secretaris DE BISSCHOP die de wederhelft competeert aende kinderen 
 van den 1ste bedde met de twee volghende partijen 
 Dhelft van een partije landt ghenaemt het smettelijnck groot int gheheele 400 roeden oost  
 Jan DE SCHUYTER suyt de braeckelstraete west de straete naer de leye ende dhelft van 
 een partije landt groot int gheheele 350 roeden paelende oost het hospitael van Ste Baefs 
 suyt dhoors van den heer president VAN DER MEIRSCHE west Livijne VAN DAMME 
 ende noort Joe Theresia VAN DER MEEREN begijntien  . . . . . .   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen over de hauderigghe Pieter VAN DER MEERSCH 
 fs. Jacques woonende tot Dronghen ten desen present      2de juny 1739 
 Compareerde voor Ampman Burghmeester ende Schepenen van de lande ende Roede van 
 Nevele in persoone Frans DE VREESE fs. Lieven woonachtigh op de prochie van Laethem 
 welcken comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe over 
 Marcus GOOSSENS woonende op de prochie van Deurle staenden ende administrerenden 
 vooght over de weese kinderen van Frans IMPENS tsijnen 1ste huwelijcke ghewonnen bij 
 Janneken GOOSSENS  . . .  . . .  . . .  19de july 1740 
 
SVG Livijne DE MEYERE fa. Joos, overl. Nevele op den wijck vierboomstraete den 3de 9bre 1738 
 Hr.: Rijckaert FAELLE fs. Gullaeme  
408 K.: Joannes = 13 jr en 6 maenden, Frans = 9 jr en 10 maenden, Pieter = 7 jr, anna Marie = 3 jr 
276 V.M.: Jan VERNANT fs. Marten causa uxoris  . . . . . . 17de 9bre 1739 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jacques VAN BRUSSEL fs. Pieters binnen de stede 
 ende vrijhede van Nevele alhier present    . . .   23ste febr. 1741  
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SVG Frans DE BUCK fs. Joos, overl. Poussel op den wijck van kerrebrouck den 10de 9bre 1738 
 He.: Anna Marie DE SCHRIJVER fa. Pieters bij Janneken DHONDT  
408 K.: Joanne Catherine = 4 jr ende Joosijntien DE BUCK = 2 jr 
271 V.P.: Lieven DE BUCK fs. Joos  
 Gronden van erfven comende van soverledens sijde vercocht aen Lieven DE BUCK sijnen 
 broeder  te weten een 4de deel  van een behuysde hofstede in Poussel groot 500 roeden 
 Dhelft van een partije gheleghen in Nevele ghenaemt den braembulck oost Jan BOSSCHAERT 
 suyt Lieven DE BUCK west Mhr. Jan Baptiste DELLA FAILLE noort Lieven DE BUCK met 
 sijn leen groot int gheheele 859 roen ende dhelft van een partije landt in Nevele gheleghen  
 ghenaemt den loth oost den voorghemelden Lieven DE BUCK met sijn leen suyt Mhr. Jan 
 Baptiste DELLA FAILLE west de straete noort Bertholomeus MORTHIER groot 434 roen  
  Gronden van erfven ghecommen van shauderigghens sijde commende van haeren vader bij 
 uytgrootijnghe jeghens Janneken DHONDT haer moeder midtsgaders Jan DE SCHRIJVER 
 haeren broeder ende Lieven DE BUCK in huwelijck hebbende Joanne DE SCHRIJVER haere 
 suster ende bijdien schuldigh te volghen haer sijde  met den last van recompense ten proffijte 
 van haer weesen, te weten een behuysde hofstede met alle sijne toebehoorten daer op staende 
 gheleghen in Poussel op den wijck van kerrebrouck abouterende oost de straete leidende van 
 Nevele naer Poussel noort de poucque suyt ende west haer selfs groot in erfven 526 roeden 
 Item noch op Poussel een stuck landt ghenaempt den costers hul abouterende suyt ende west 
 dhoirs Bauduwijn VAN RENTERGHEM noort oost de poucque groot in erfven 533 roen 
 ende noch het stuck landt voor thof abouterende oost ende suyt Mhr. VAN BEVOORDE 
 west de straete noort de poucque groot int gheheele 1200 roen . . . 10de juny 1739 
 
SVG Lieven DIERIJCX (Diericx) overl. Dronghen in den wijck noorthaut den 30ste dec. 1738 
 fs. Stephanus ghewonnen bij Adriaeneken DHERTOGHE  
 He.: Tanneken VAN PARIJS fa. Mauries ghewonnen bij Tanneken CLAEYS  
408 K.: Pieternelle haer selfs = 26 jr, Joannes = 23 jr, Marie = 21 jr, Geeraert = 18 jr,  
274       Lieven = 14 jr ende Pieter DIERIJCX = 11 jr  
 V.P.: Livinus HAESBROECK fs. Mathijs sweesen cosijn  
 Gronden van erfven komende van de sijde van den overledenen volghende aen dhoirs 
 alleene behaudens s'hauderigghens het recht van bijleve  
 Een deurgaende 4de deel van een aude behuysde hofstede in Vosselaere met de fruyt ende 
 andere boomen daerop staende wannof de ander drij deelen competeren den voornoemden 
 deelvooght, Marie DIERIJCX wdwe van Lowijs KEUKELAERE ende consorten ghebruyckt 
 bij dit sterfhuys, abouterende oost de wdwe van Francies VAN DIJCKE zuyt den herwegh 
 loopende naer Ghendt west de haudtstraete hun  toecommende bij versterfte van hunnen vader 
 Steven DIERIJCX niet anders dan met alsulcke heerlijcke kerckelijcke ende onlosselijcke 
 renten als daer van audden tijdden vuytghegaen hebbende 
 Gronden van eirfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Een behuysde hofstede in Dronghen in den wijck noorthaut met de schuere stallen fruyt ende 
 ander boomen daer op staende met noch twee partijkens landt daer annex tsaemen groot  
 ontrent 600 roeden abouterende oost Adriaen VAN HECKE suyt den heere baron van Nevel 
 west mijn heer SIMPELS ende noort de moerstraete hun toecomende bij coope van Lieven 
 SCHAMP ende Lieven VAN DE STEENE par eirfenisse voor den weth van Nevele in daeten 
 den 1ste april 1732 . . .     . . .    10de 9bre 1739 
 
SVG Joannes ROMMEDIE fs. Pieters, overl. Vynckt den 30ste aug. 1739 
 He.: Petronelle DE WEERT fa. Gillis  
408 K.: Joanne Marie = 5 jr, Anne Marie = 2 jr ende Joannes Frans = 1 jr ende 6 maenden 
278 V.P.: Joos ROMMEDIE, oom  
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven bevonden 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter VAN HEIRSELE woonende op de prochie 
 van Meerendre ten desen present     15de dec. 1739  
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SVG Joosijntien DE KLERCQ fa. Adryaen , overl. Vinckt den 21ste april 1739 
 Hr.: Francies BEHAGHEL fs. Pieter, schoenmaecker 
408 K.: Francies = 8 jr, Jacobus = 4 jr ende Joannes Baptiste BEHAGHEL = 1 jr ende 8 m. 
281 V.M.: Ferdinandus DE KLERCQ broeder van de overledene  
 Gronden van erfven komende van de sijde van de overledene 
 Een behuyst hofstedeken met een lochtinck gheleghen in Vinckt dies het huys ende voorder 
 temmeringhe ghebaudt sijn gheduerende hun huwelijck paelende oost dhoors ende wdwe 
 Pieter DHAENENS suyt Pieter BEHAGHEL west dheerstraete ende noort Adriaen 
 KORNOU? groot 250 roen. Volcht aen s'overledens hoirs met den last van shauders bijleve 
  Wesende de hofstede belast met een besette rente van 30 p. gr. courant geldt crooserende in 
 advenante van den penninck 20 te betaelen jaerlijckx 25 sch. croos in proffijte van Charel 
 DE JANS tot Deynse verschijnende telcken jaere te baefmisse    19de jan. 1740 
 
SVG Martijntien COCQUYT, overl. Poessele op den 30ste april 1739 
 fa. Lieven gewonnen bij Tanneken DE JAEGHER 
  Wdwe in (1ste x) van Joannes VAN HESE  
408 K.(1ste x): Pieter ende Joannes VAN HESE alsmede Judocus VAN DOORNE in huwelijck  
283          met Petronelle VAN HESE, Joanna = 21 jr ende Lieven VAN HESE = 18 jr   
 Hr.(2de x): Gulliaeme DUYNSLAEGHER fs. Jan 
 K.(2de x): Frans = 15 jr ende Marie Cornelia DUYNSLAEGHER = 12 jr 
 V.M.: Joannes DE RONNE causa uxoris oom   
 Een besette rente gecommen van de sijde van de overledene van 75 p. gr. courant capitaels 
 crooserende den penninck 20 vallende telckens 16de january sprekende tot laste van Joosijne 
 COCQUYT fa. Lieven wdwe van Joos DE VREESE soo over haer selven als haer sterck 
 ghemaeckt hebbende over haere kinderen mitsgaders beset ende gehypoticqueert op een  
 behuysde hofstede groot 250 roeden gheleghen in Dronghen in den wijck van noorthaut . . . 
 van welcke rente alsnu debiteur is Joannes DE RONNE fs. Lieven in huwelijck hebbende de 
 wdwe van Joos DE VREESE 
 Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Poessele met een bulckxken landt paelende oost de straete suyt  
 Judocus  VAN NEVEL west dhoors Pieter VAN SPEYBROECK ende noort desen sterfhuyse 
 groot 233 roeden gecommen bij coope van 't sterfhuys van meester Severius VAN ALSTEYN 
 den 1ste juny 1729 ende een partije landt geleghen als vooren groot een gemeth paelende oost 
 de straete suyt dhoors Pieter VAN SPEYBROECK . . . . . . . . . . . . . . . 
 Een behuysde hofstede groot met het landt daer annex tsaemen groot 1400 roeden genaemt 
 den quade dam paelende oost ende noort desen sterfhuyse suyt de straete ende west Mevr.  
 VAN DER CAEMERE in pachte gebruyckt bij Carel TEMMERMAN . . . . . . . . . 
  In Lootenhulle dhelft van een behuysde ende beschuerde hofstede groot over dit deel ontrent 
 een ghemeth wesende het suyteynde met het voorhuys kelderken keucken ende pompe sijnde 
 de west sijde naest de straete alsmede d'helft van de schuere met geheel den dorschvloer tot  
 aende staeke ofte rotte fruytboomen midtsgaders het waeghenhuys int geheele ende het oven 
 buer met alle de boomen ende haeghen op den voorseyden grondt staende. Dus de wederhelft 
 soo ende ghelijck de vercavelinghe ende splijtinghe gebeurt is competeert aen Joe Isabelle  
 Caroline DE WEERDT gecommen bij coope van den advocaet Mre Adrianus Franciscus  
 VAN DER CRUYSSEN per contract onder handt teecken ende acte van erffenisse ghepasseert 
 voor Bailliu Burghmeestere ende Schepenen der heerlijckhede van Reybroeck respectivelijck 
 in daeten 30ste oct. 1737 met de volghende 
 Dhelft van een partije landts groot 450 roeden paelende oost den procureur BLOMME suyt 
 de voornomde Joe DE WEERDT met het wederdeel west de straete noort de hofstede 
 Een partije landt genaemt het bouckstuck groot een bunder paelende oost de straete die loopt  
 van malseme naer de briemeersch suyt Frans HERPELS west ende noort het sterfhuys 
 Een partije bosch groot 200 roeden oost de straete suyt Marten VAN DE MOORTELE west 
 desen sterfhuyse ende noort den procureur BLOMME (in  totaal 39  artikels van gronden)  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jan VAN DER VENNET fs. Lievens woonende tot 
 Lootenhulle ten desen present         27ste jan. 1740 
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SVG Aldegonde VAN DE PUTTE, overl. Vosselaere op den 12de nov. 1739 
 fa. Jan ghewonnen bij Marie DHAENENS 
408 Wdwe in (1ste x) van Judocus VAN PARIJS fs. Lowijs  
280 K.(1ste x): Pieter Joseph = 8 jr ende Marie Joanna VAN PARIJS = 6 jr  
 Hr.(2de x): Joseph COEN fs. Pieter ghewonnen bij Barbara SERLIPPENS 
 K.(2de x): Isabelle Theresia = 3 jr ende Joanna Catharina COEN = 1 jr  
 V.M.: Joseph DE PUYDT fs. Jooris s'overledens schoonvader   . . . 
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van eirfven bevonden . . . 19de jan. 1740 
 
SVG Jacques BOGAERT fs. Joos, overl. Meyghem op den 18de nov. 1739 (= 95 jr.) 
 Wdwnr in (1ste x) van Anna VAN HEYSTE 
408 K.(1ste x): Dhoors van Joos BOGAERT fs. Jacques voornoemt: Pieter BOGAERT, dhoors  
290           van Janneken BOGAERT ende van Jacquemijntien BOGAERT  
 Wdwnr in (2de x) van Janneken  STOMMELIJNCK 
 K.(2de x): Pieter DE PAEPE in huwelijk hebbende Jacquemijntien VERSCHELDE tevoorent 
     wdwe van Joannes BOGAERTmet kinderen, Lieven ende Frans BOGAERT  
 He.(3de x): Joosijntien GOETHALS fa. Geert 
 K.(3de x): Adriaen, Pieter DE VOS in huwelijck hebbende Marie Jenne BOGAERT, Anthone 
     ende Bauduyn BOGAERT  
 V.P.: Pieter DE PAEPE  styfvader van de weesen van Joannes BOGAERT  16de febr. 1740 
 
SVG Cornelis DEN TROOSTERE fs. Cornelis, overl. Meyghem op den 18de sept. 1739 
 Wdwnr van Janneken LAMIS 
 K.: Jan TACK in huwelijck met Pieternelle DE RAEDT wdwe van Jan DEN TROOSTERE  
408       Pieter Gillis DEN TROOSTERE fs. Joannes noch minderjaerigh sone representerende 
293       den 1ste sevensten staecke ten desen sterfhuyse 
       De vier weesen van Pieter VAN PARIJS gewonnen bij wijlent Marie DEN TROOSTERE 
       fa. Cornelis voornoempt representerende den tweeden sevensten staecke 
       Pieter DEN TROOSTERE fs. Cornelis representerende den 3de sevensten staecke   
       Carel VAN GANSBEKE in huwelijck hebbende Joanna DEN TROOSTERE fa. Cornelis 
       representerende den 4de sevensten staecke ende Joos DEN TROOSTERE bij ghetijde aude 
       sijn selfs representerende den vijfden sevensten staecke, Joannes DHARTE in huwelijck 
       met Pieternelle DEN TROOSTERE fa. Cornelis representerende den 6de sevensten staecke 
        ende Pieter DE MEYERE in huwelijck met Livijne DEN TROOSTERE fa. Cornelis 
       representerende den lesten sevensten staecke  
 V.P.: Jan TACK voonoemt deelvooght ghecreert bij acte van Burghmeester ende Schepenen 
          der gemeene vierschaere van Overmeersch 
 Gronden van erfven commende vuyt den hoofde van den overledenen 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede met een partije landt daerachter gheleghen groot int 
 gheheele 1535 roeden gheleghen in Meyghem oost de straete suyt de beke west ende noort 
 den baron VAN PIJRONNE met de pietbulcken en den deurwaerder RAEVERICX ende een 
 partije landt wesende leen daeranne abouterende oost de wdwe ende hoors van Adriaen  
 DHAEMERE suyt de beke west de hoors Lieven VERSCHELDE ende Joannes VAN  
 NEVELE noort de lijckstraete groot 468 roeden alsnu competerende aen Pieter DE 
 TROOSTERE als hoor feodael van Cornelis DE TROOSTERE sijnen vader. . . . 
          16de febr. 1740 
 
SVG Joannes BELSENS fs. Marten, overl. Nevele op den 5de jan. 1740 
  Wdwnr in (1ste x) van Franchoise DE ROOSE fa. Jan  
408 K.(1ste x): Pieter Jacobus = 6 jr ende Joanne Judoca BELSENS = 5 jr 
295v He.(2de x): Therese KERSSE fa. Jacques  
 K.(2de x): Petronelle Joanne BELSENS ende weynighe daeghen naer sijn gheborte overleden 
 V.P.: over de kinderen van den 1ste bedde Marten BELSENS als grootvader 
          28ste maerte 1740  
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SVG Gulliaeme VAN SPEYBROECK, overl. Ste Maria Leerne op den 4de jan. 1740 
 fs. Jan ghewonnen bij Joosijntien MORTIER 
 He.: Adriaene LIJBAERT fa. Marten  
408 K.: Pieter SIERENS wdwnr in 2de huwelijck van Joanna VAN SPEYBROECK ende staenden 
296v       vooght over sijnen minderjaerighen sone Joannes SIERENS, Joseph DE CABOOTER in 
       huwelijck met Marie WAELKENS die tevooren in huwelijk is gheweest met Joannes 
       VAN SPEYBROECK met haer eenigh kindt Joanna VAN SPEYBROECK fa. Joannes 
 V.P.: Pieter SIERENS  
 Contract van huwelijck aengegaen voor notaris Jacques RICART in Ghendt  
 Present Guilliame VAN SPEYBROECK fs. Jans, wewenaere ter eender en Adriane LIJBAERT 
 fa. Marten wdwe van Bauduyn BODRY respectivelijck woonende in Maria Leerne ter andere 
 te kennen gevende dat tusschen hun apparent huwelijck staet te geschieden  . . . . . . 
 ter presentie van heer ende meester Egidius COPPIETERS pbre pastoor van Maria Leerne ende 
 Livinus MUSSCHE fs. Lieven als getuyghen hiervoor aensocht . . . desen 18de febr. 1724 
 Gronden van erfven staende 1ste huwelijck geconquesteert  
 Dhelft deurgaende van twee partijen landt in Ste Martens Leerne tsaemen groot 600 roeden 
 dies de wederhelft oock competeert aen dese hoors beneffens Pieter VINCENT fs. Jacques 
 ghewonnen bij Petronelle LIJBAERT als op hun gesuccedeert bij de doodt van Janneken  
 VAN REYBROECK hemlieden grootmoeder soverleden 1ste huysvrauwe was . . . . . . 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Ste Maria Leerne groot met de landen daermede gaende 
 1000 roeden dies de wederhelft oock competeert aen dese hoors beneffens Pieter VINCENT 
 uytten hoofde als bij voorgaende, bij den overleden gebruyckt geweest 29ste maerte 1740 
 
SVG Joanna MESTDAGH fa. Marten, overl. Nevele op den 28ste febr. 1740 
 Hr.: Louis VAN DE VOORDE fs. Pieters 
408 K.: Louis = 20 jr, Carel = 16 jr, Anne Marie = 14 jr, Pieternelle = 7 jr ende Joosijntien = 5 jr 
300 V.M.: Adriaen ROELS oom  
 Stelde hem seker ende borghe Jan VERBIEST fs. Geeraert tot Poessel  5de april 1740 
 
SVG Joos SEVERIS fs. Jan, mulder, overl. Deurle op den 10de nov. 1739 
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntien VAN HEYSTE fa. Pieter  
408 K.(1ste x): Lieven sijn selfs man bij huwelijck ende Geeraert VASTERSAEGHE in huwelijck  
301             met Catharina SEVERIS ende Joannes SEVERIS = 14 jr 
 He.(2de x): Joosijntien VAN SPEYBROECK fa. Anthone  
 Camerdeelvooght.: Louis Norbert DE SCHUYTER midts het ghebreck aen vrienden 
  . . .  . . .  . . .    26ste april 1740 
 
SVG Jan CLAYS fs. Anthone ende Marie DE CLOET, overl. Vosselaere op den 27ste april 1739 
 He.: Anne Marie LOOTENS fa. Frans  
408 K.: Pieter sijn selfs man, midtsgaders Adriaen DE VREESE in huwelijck met Joanna  
305       CLAYS, Carel = 20 jr, Pieternelle = 12 jr ende Frans CLAYS = 10 jr 
 V.P.: Lieven DE WEERT fs. Pieters, oom causa uxoris   
 Gronden van erfven comende van soverledene sijde bij successie van sijne moeder ende bij 
 uytgrootijnghe jeghens sijn broeder ende susters ende vercavelijnghe jeghens sijn vader  
 Een behuyst hofstedeken in Vosselaere abouterende noort het straetien comende vande haut 
 straete oost Pieter PUTTE suyt daerme schole ende west Pieter DE ROOSE groot in erfven 
 150 roeden door sijnen vader ghecocht jeghens dheer Jan VAN DER BRUGGHEN in daete 
 den 3de july 1714 
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije landt met het boomcatheyl daer op staende gheleghen in Vosselaere ghenaemt 
 de strepe noort west den dorsch wegh naer Landeghem oost dhoors dhr Gillis DE WULF 
 suyt Lieven RAEMAN causa uxoris groot tot 228 roeden ende een partije lant in dhaude 
 stede abouterende oost den advocaet BASILIUS suyt Marten BRIJNGIER west dhoors 
 Jan GHIJS noort Joe DE WULF groot 261 roeden . . . . . . 26ste april 1740 
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SVG Pieter DE GRAVE fs. Jooris, overl. Ste Martens Leerne op den 23ste meye 1738 
 He.: Joanna DAELE fa. Lieven gewonnen bij Livijne VAN ACHTE   
408 K.: Jan ende Lieven DE GRAVE alsmede Joannes DE PAU in huwelijck met Joanna 
307v       DE GRAVE, Agnes = 22 jr, Martinus = 20 jr, ende Joseph DE GRAVE = 13 jr ende 
       Carel Norbertus, Agnes ende Lucia VAN DER PLAETSEN alle drij minderjaerighe 
       kinderen van Joannes VAN DER PLAETSEN fs. Pieter die hij gewonnen heeft met 
       Petronelle DE GRAVE  die oock dochter was van Pieter ende Joanna DAELE 
 Camerdeelvooght.: Louis Norbert DE SCHUYTER bij gebreke van bloedvrienden 
 V.P.: Pieter VAN DER PLAETSEN grootvader van  de drij laetste kinderen 
 Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert gedeeligh half ende half 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot in erfven 400 roeden paelende oost 
 ende west Mevr. VAN OOMBERGHE suyt ende noort Mhr. DELWAERDE bij den 
 overledenen bij coope vercreghen jeghens wijlent Geeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
  in daete den 5de oct. 1722 met de partije landts groot 263 roeden  
 Item dhelft van een hofstede wesende den west kant groot over dit deel 222 roeden met 
 dhelft van de keucken kelder ende westcaemer van den huyse scheedende ten halfven van 
 de kaeve alsmede het suyt eynde van de schuere tot den halfven van den dorschvloer den 
 steenput swijnskot midtsgaders de boomen ende haeghen paelende oost de kinderen van  
 Joannes VAN DER PLAETSEN met het wederdeel suyt het waeterlat west ende noort de 
 straete den overledenen toegecommen bij coope jeghens Joos CORNELIS fs. Guillaeme 
 met consorten den 9de aug. 1722 met de volghende partije genaemt het cauterken wesende 
 den noortwest kant groot over dit deel 600 roeden . . . . . .  
 In Ste Maria Leerne 27 roeden meersch in de leymeersschen paelende oost Mhr. SANDELIN 
 suyt dhoors Geeraert SLOCK west de caelene . . . . . . . . .  17de meye 1740 
 
SVG  Pro Deo Cathariene VAN WONTERGHEM, overl. . . . op den 6de maerte 1740 
 Hr.: Lieven GHEVAERT  
408 K.: Judocus = 8 jr ende Joannes GHEVAERT = 6 jr  
311v V.M.: Jooris WILLE als naesten bestaenden vrient  
 Ten desen sterfhuyse sijn er geen gronden van eirfven bevonden den een huyseken staende 
 op cheyns van Joos GEVAERT  . . .  . . .  31ste meye 1740 
 
SVG Pieter MARTENS fs. Geert, overl. Nevele op den 5de maerte 1721 
 He.: Marie BEYS fa. Jans  
408 K.: Joannes MARTENS bij huwelijcke staet sijn selfs, Geert bij huwelijck sijn selfs, Frans 
312v       van ghelijcken bij huwelijcken staet sijn selfs, Andries = 26 jr, Pieter = 24 jr ende 
       Lievijne MARTENS = 22 jr 
 V.P.: Joannes MARTENS oom  
 Een huys met de schuere boomen en haeghen staende op cheyns van den gront competerende 
 de priesterage   . . .  . . .  . . .   14de juny 1740  
 
SVG Lieven DE JAEGHER fs. Christoffel, overl. Nevele op den 11de maerte 1740 
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntien VAN DAELE fa. Caerel 
408 K.(1ste x): Pieter, Christoffel ende Catharine DE JAEGHER alle drije bij huwelijck hun selfs 
314v      ende Jacquemijntien DE JAEGHER = 21 jr 
 He.(2de x): Isabelle DE SMEDT fa. Frans, alsnu in huwelijck met Joannes SNAUWAERT 
 K.(2de x): Anna Marie = 5 jr, Joannes = 3 jr ende Frans DE JAEGHER = 2 maenden 
 V.P.: Marten DE JAEGHER fs. Christoffel   
 Een hofstedeken alwaer den overleden is commen te overlijden van wijlent den eerweerde 
 prelaet van de abdije van Dronghen in cheynse pachte aenveirt voor een termijn van 29 jaer 
 inganck ghenomen kerstavont 1727 ten advenante van 13 sch. 4 gr. tjaers.   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Christoffel DE JAEGHER sijnen ende sweesen  
 broeder woonende in Nevele ten desen present    14de juny 1740 
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SVG Joseph DE SEYN fs. Joannes, molenmaecker, overl. Nevele voor july 1740 
 Hr.: Livijne GAELENS fa. Matheus  
408 K.: Marie Franchoise DE SEYN = 6 maenden 
317 V.P.: Joannes DE SEYN vader van de overledenen  
 Van soverledens sijde sijn er geene gronden van eirfven ten huwelijcke ghebracht 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Frans GAELENS fs. Matteus shauderigghens 
 broeder tot Vinderhaute alhier present      4de july 1740 
 
SVG Louys VAN PARIJS fs. Lauwereyns, overl. Vosselaere op den 17de juny 1740 ten huyse 
 van Lieven DE MEESTER in huwelijck met Isabelle VAN PARIJS 
 Wdwnr van Petronelle CLAEYS  
408 K.: Lieven DE MEESTER in huwelijck met Isabelle VAN PARIJS ende Pieter COEN 
319       in huwelijck met Marie VAN PARIJS midtsgaders de twee minderjaerighe weesen 
       achterghelaeten bij Allegonde VAN DE PUTTE thaeren 1ste huwelijck met Judocus 
       VAN PARIJS met naemen Pieter = 10 jr ende Marie = 8 jr  
 V.M.: Joos DE PUYDT in huwelijck hebbende de wdwe van Jan VAN DE PUTTE ende 
            grootmoeder materneel van de weesen van Judocus VAN PARIJS gewonnen bij 
             Aldegonde VAN DE PUTTE fa. Jan in haer 1ste huwelijck   12de july 1740 
 V.P.: Pieter COEN per acte van den 7de maerte 1741 
 
SVG Cathelijne VAN RENTERGHEM fa. Frans verweckt bij Janneken MAES fa. Maurus 
 overl. Nevele op den wijck van de boschstraete op den 18de febr. 1740 
 Wdwe van Lieven LAMME fs. Joos verweckt bij Tanneken SERWEYTENS 
408 K.: Joanna = 17 jr, Gullaeme LAMME = 13 jr  
320 V.P.: Geeraert VAN NEVEL fs. Jan bij het voornoemde Tanneken SERWEYTENS, oom 
 ende V.M.: Guilliaeme VAN RENTERGHEM fs. Franchois bij Joosintien DE MEYERE  
                   fa. Jans halven broeder van de overledene   
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde van haere overledene moeder  
 Een partije landt in Nevele staende ten landboucke arlo 440 groot 413 roeden genaemt den  
 grooten cauterbulck abouterende noort oost arlo 439 suyt oost den cauterwegh suyt west 
 ende noort west Guillaeme MUSSCHE ende arlo 441 ende een partije landt ghenaemt 
 den Ghendtwegh oost Mre. Maximiliaen DE JONGHE ende de wdwe ende hoirs Marten 
 ARENTS suyt Jan SNAUWAERT west tvoorgaende ende Jacques SCHAMP met keysers 
 bulck, noort Jan BOONE staende ten landboucke arlo 852 groot 1058 roen  
  Gronden van erfven commende van soverledens sijde van haeren overleden vader belast 
 met bijleve van Joosijntien Janneken DE MEYERE fa. Jan sijn 2de huysvrauwe  
 Een partijken maymeersch in Nevele suyt west arlo 256 noort west Sr. Jan LOMBAERT 
 noort oost de caelene staende ten landboucke arlo 255 groot 183 roeden . . . . . .  . . . 
 Een behuysde hofstede alwaer de overledene is commen toverlijden oost het peperstraetien 
 suyt west een partije landt noort west Jooris MAES ende noort oost Pieter DE VREESE 
 staende ten landboucke arlo 800 groot 210 roeden  
 Item binnen de prochie van Landeghem een partijken meersch paelende oost de caelene 
 suyt de voorgaende west den cauter staende ten landboucke van Landeghem arlo 1090 
 aldaer groot tot 279 roeden . . .  . . .  
 Item binnen de prochie van Caperijcke een behuysde ende beschuerde hofstede met al de 
 voordere drogghe ende groene catheylen daerop staende abouterende daeraen noort ende  
 west Lieven WEYTSENS fs. Inghels oost den selven west de meulestraete noort Lieven 
 VAN TESSEL staende ten landboucke arlo 216 aldaer groot in erfven 466 roeden 
 Item een partije landt met twee stucx oost aen de voorgaende partije west ende noort de 
 selve ende oock oost den dweesgracht suyt Lieven WEYTSENS staende ten landboucke 
 arlo 217 aldaer groot tot 2227 roeden  . . . 
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert 
 Dhelft van een hofstede gheleghen in Landeghem inden hiertenhouck ten landboucke  
 bekent arlo 1126 groot 440 roeden oost den wegh naer Hansbeke suyt Joos DE MEYERE 
 west de renterghemstraete  . . . . . . . . . . . .  26ste july 1740 
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SVG Marie VERMEIRE fa. Geeraert, overl. Nevele op den 26ste jan. 1740 
 Hr.: Franchoys DANEELS fs. Frans 
408 K.: Pieter = 9 jr en 3 maenden, Joachim = 8 jr, Joseph = 6 jr ende Frans = 1 jr en 11 m. 
324v V.M.: Pieter VERMEIRE fs. Geeraert voorseyt   
 Gronden van erfven comende van shauders sijde  
 Dhelf deurgaende van een behuysde hofstede in Nevele bewont bij Joannes VERBAUWEN 
 groot in erfven 230 roeden oost den oostbrouck suyt de wdwe Frans DANEELS west de 
 straete ende noort dhoirs Joe VAN BOURGONGNUN op den hauder ghedevolveert uyt den 
  hoofde van sijn vader in daete 16de febr. 1731 . . . . . .  . . .    26ste 7bre 1740 
 
SVG Pieter BEHAEGEL, waeghenmaecker, overl. Nevele op den 1ste 7bre 1739  
 fs. Jacobus ghewonnen bij Joosijntien DE WULF fa. Gillis 
408 He.: Petronelle MOEREMAN fa. Adriaen bij Pieternele DE POORTER fa. Frans 
326v K.: Joseph = 6 ½ jr, Jacobus = 4 jr en 5 maenden, Catharine = 2 jr en 3 maenden en Joannes  
       BEHAEGEL = 3 maenden 
 V.P.: Jacobus BEHAEGEL fs. Jan vader van den overledenen  
 Gronden van erfven comende van soverledens seyde  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede op de plaetse in Vynck oost ende suyt de straete west 
 het kerckelant van Vynck noort dhoirs Pieter BEHAEGHEL groot in erfven met een stuck  
 lant achter de schuere tot 662 roeden waerin den overledenen gherecht is tot 1/8ste paert op  
 hem verstorven vuyt den hoofde van sijne moeder ende Joseph sijnen broeder  
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert 
 Een huys stede ende erfve in Nevele ertwortel ende naeghelvast staende ten voorhoofde inde 
 Ste Jans straete oost dhr. Frans DE BROUX suyt den selven west Guillaeme BRACKE noort 
 de straete groot 204 roeden de hauderigghe toecomende bij coope voor Schepenen van  
 ghedeele der stadt Ghendt bij coopmanschap van den procureur ONDERHEET jeghens dheer 
 Frans DE BROUX in daete 26ste ouste 1739 . . . . . . . . . 3de 8bre 1740 
 
SVG Joos VINCENT fs. Joannes, overl. Nevele op den 9de july 1740 
 He.: Joanna VERDONCKT (VAN DER DONCKT) fa. Lievens 
408 K.: Marianne = 23 jr, Philippijne = 21 jr, Joannes Baptiste = 19 jr ende Joosijntien = 15 jr 
328v V.P.: Pieter VINCENT, cosijn   
 Gronden van erfven commende van soverledens moederlijcke sijde  
 Een partije landt gheleghen in Aerseele daer anne abouteert oost mijn heer VAN DUERNE 
 suyt ende west Pieter VAN DIERDONCK met consorten noort Joseph COURTENS groot 
 ontrent een half bunder   . . .   . . .   4de oct. 1740 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jan VERDONCKT fs. Lieven haeren broeder 
 woonende in Nevele alhier present     23ste febr. 1741 
 
SVG Joannes VAN DER PLAETSEN fs. Pieter bij Marie DHAENENS 
 overl. Ste Martens Leerne op dheerlijckhede van Strobbijnghe op den 3de aug 1737 
 Oock overl. sijn huysvrauwe:  Petronelle DE GRAVE fa. Pieter op den 17de july 1737 
408 K.: Agnes = 6 jr, Carel Norbertus = 4 jr ende Lucia VAN DER PLAETSEN = 2 jr  
330v V.P.: Pieter VAN DER PLAETSEN ende V.M.: Pieter DE GRAVE  
  Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten ende aen dese weesen competerende 
 Dhelft van een hofstede in Ste Martens Leerne groot over dit deel 222 roen waervan het 
 wederdeel soo ende ghelijck daer van de splijtinghe is gedaen competeert aen de wdwe ende 
 hoirs van Pieter DE GRAVE paelende oost d'heer Paulo DE KIMPE suyt het waterlat west 
 het wederdeel ende noort de straete, den overleden toegecommen bij coope emmers als 
 gedenommeerden commant van Pieter DE GRAVE . . .  . . . 
 Een partije landt gheleghen als vooren groot twee gemeten paelende oost mhr. WYME  
 suyt dhoors Pieter VAN DAMME met consorten west dheer Paul DE KIMPE ende noort 
 het waeterlat gecommen bij coope . . . . . . . . .    
  SVG Pieter DE GRAVE haeren vader gepasseert den 17de meye 1740.  4de 8bre 1740 
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SVG Frans CLAYS fs. Jooris ende Joosijntien DE LOOSE, in sijn leven meester chirurgijn 
 overl. Landeghem op den 4de meye 1740 
 He.: Marie Joanne VAN DER AMEYE fa. Pieters 
408 K.: Pieter Josephus = 2 jr ende Bernardus Benedictus CLAYS = 3 maenden 
333v V.P.: Jooris CLAYS oock meester chirurgijn vader van den overledenen 
 Gronden van erfven desen sterfhuyse toecommende 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Landeghem groot 30 roen wesende een herbergh 
 ghenaemt de swaene paelende oost de straete suyt Jacobus DE LOOSE noort de priesterage 
 ende west Augustinus RAMON met een partije landt groot 300 roen oost den  herwegh  
 suyt Pieter MORTHIER west den Cautere slagh  . . . . . . 
 Item een partije bosch op Meirentre groot ontrent 160 roen noort Matheus MAENHAUT 
 suyt Lieven DE BEUNIS ende west Mhr SCHOORMAN  
 Dese goederen desen sterfhuyse toecommende vuyt den hoofde van Joosijntien DE LOOSE 
 fa. Geert ghewesen huysvrauwe van den voornoemden Jooris CLAYS volghens den SVG 
 ghemaeckt  ende ghesloten midtsgaders den vuytlegh vandiere in plaetse van cavelijnghe 
 bij de overledenen, Pieter VAN WASSENHOVE thuwelijck met Jenne Marie CLAYS, 
 ende Joe Catharine CLAYS ghestede begijntien int groot begijnhof binnen Ghendt jeghens 
 den voornoemden hunnen vader  gedaen  . . .  . . .   12de 8bre 1740 
 
SVG Joos DE WINTERE fs. Maximiliaen, overl. Meyghem op den 29ste maerte 1739 
 He.: Janneken COCQUYT fa. Andries alsnu in huwelijck met Lieven NUYT 
408 K.: Pieternelle = 20 jr ende Catharine DE WINTERE = 12 jr 
335v V.P.: Pieter DE WINTERE oom . . .  . . .   
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven  18de 8bre 1740 
 
SVG Marie VERDONCKT, overl. Landeghem op den 15de Xbre 1739 
 Hr.: Geert VERHEGGHE  
408 K.: Pieternelle = 23 jr, Christiaen = 19 jr ende Catharine VERHEGGHE = 16 jr 
336v V.M.: Franchois DE NEVE 
 Een huys staende op cheyns van Geeraert SCHAMP ende ghemeene blijft tusschen den 
 hauder ende sijne kinderen       18de 8bre 1740 
 
SVG Pieternelle VAN DAELLE fa. Jan, overl. Nevele op den 28ste 7bre 1739 
 Hr.: Lieven HERSELE fs. Dominicus  
408 K.: Joannes Baptist ende Christiene HERSELE beede hun selfs ende Philipe = 23 jr,  
338 Marie Anna = 15 jr, Frans = 14 jr, Pieter HERSELE = 10 jr 
 V.M.: Joannes VAN DAELLE fs. Maurus cosijn  
 Staende het huwelijck is vercocht een hofstedeken ghecomen van soverleden sijde ghestaen  
 ende gheleghen in Lootenhulle welcke vercoopijnghe soude gedaen sijn bij den hauder voor 
 ontrent 30 p. gr. courant gheldt ende ghemerckt dat het hofstedeken belast was met een rente 
 van 25 p. gr. courant gheldt capitaels, waervan geen recompense moet ghedaen worden ter  
 causen ter proffijte van de weesen ghebruyckt gheweest 
 Een huys ende erfve in Nevele sijnde twee woonsteden ertwortel ende naeghelvast ghestaen 
 ten voorhoofde in de muelenaerstraete oost den oostbrouck suyt de wdwe ende hoirs Jan 
 COCQUYT west de straete noort Jacobus VAN BRUSSEL groot in erfven 86 roeden de 
 overledene toeghecommen vuyt den hoofde van haere vader ende moeder  24ste 8bre 1740 
 
SVG Joos KEUCKELAERE fs. Pieters, overl. Vynckt op den 15de maerte 1740 
 He.: Marianne SCHOLIERS fa. Pieters 
408 K.: Joanne = 23 jr, Joosijntien = 17 jr, Anna Therese = 13 jr, Marie Catherine = 7 jr ende 
339       Pieter KEUCKELAERE = 4 jr 
 V.P.: Pieter DE VREESE, cosijn  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes VAN HULLE fs. Pieter Anthone ten desen 
 present         25ste 8bre 1740 
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SVG Janneken MELSENS, overl. Ste Martens Leerne op den 27ste meye 1740 
 fa. Jan ghewonnen bij Pieternelle CORNELIS 
 Hr.: Jan HAERENTS fs. Martinus ghewonnen bij Joosijntien DE VOGHELAERE 
408 K.: Marten HAERENTS  bij competenten aude van 25 jr sijn selfs, Isabelle = 23 jr, 
340v       Pietronelle = 21 jr ende Pieter HAERENTS = 19 jr 
 V.M.: Pieter WILLEMS fs. Jacques, cosijn  
 Gronden van erfven commende van de sijde van d'overledene bij versterfte van haere moeder 
 Een hofstede in Ste Martens Leerne met nogh een bulcxken landt daer annex t'saemen groot 
 318 roeden, abouterende  oost het strobbenstraetien zuyt de wdwe ende hoirs van Lowijs 
 KEUKELAERE west joncker Cornelis SANDELIN ende noort de voornoemde wdwe  
 Gronden van erfven gheduerende hun huwelijck gheconquesteert 
 Een stuck landt in Ste Martens Leerne wesende leen groot 300 roeden paelende oost Jan 
 SPEYBROECK zuyt joncker Cornelis SANDELIN west de hoirs wijlent Pieter MAENHAUT 
 ende noort de moorstraete hun toecommende bij coope van Pieter DE SMEDT met consorten 
 par toekomste van de wet ofte greffie van Dronghen den 4de april 1725  
 Den hauder heeft gheduerende het huwelijck verkocht van sijnen haudende goet een partije 
 landt gheleghen in Meerendre aen Franchois DE ROOSE voor de somme van 22 p. gr. courant 
 gelt, waervan hier over dhelft recompense moet ghebeuren  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen  over den hauder, Marten ARENTS shouder broeder 
 alhier present        25ste 8bre 1740 
 
SVG Amelberghe HERMANS, overl. Ste Martens Leerne op den 10de april 1740 
 fa. Joos ghewonnen bij Joanne MEERSMAN 
408  Hr.: Joseph DAELMAN fs.  Gillis ghewonnen bij Amelberghe DE RIJCKE  
342v K.: Pieter Franchois = 15 jr, Joannes = 13 jr, Jacobus = 11 jr ende Marie Therese = 9 jr 
 V.M.: Pieter VAN DER PLAETSEN Schepenen der barronnie van Nevele  
 Gronden van eirfven commende van de zijde van d'overledene van haeren vader 
 Een partije landt in de prochie van Nieuwkercke lande van Waes groot 400 roen abouterende 
 oost Franchois DE MEESTER, suyt Matthijs MEGANCK west Bauduyn DE JONGHE ende 
 noordt Gillis BOLSENS dese partije bij hem in pachte ghebruyckt . . . 25ste 8bre 1740 
 
SVG Joanne VAN RENTERGHEM fa. Jan, overl. Landeghem op den 18de sept. 1740 
 Hr.: Maurus BRUYNGIER fs. Jan 
408 K.: Guille = 7 jr ende Marie Magdaleene BRUYNGIER = 4 jr 
344v V.M.: Joannes GHEVAERT in huwelijck met de suster van doverledene  
 Den hauder met doverledene hebben vercocht haer gherechtigheyt die haer nevens andere  
 was competerende in een behuyst hofstedeken met de lande daermede gaende gheleghen in  
 den heirenthoeck aen Philips LOOTENS  . . .  . . . 8ste 9bre 1740 
 
SVG Jooris VERSCHELDE fs. Joos, overl. Meyghem op den 8ste 8bre 1740 
 Wdwnr van ? (niet gegeven) 
408 K.: Joannes Baptiste DE RAEDT in huwelijck met Janneken VERSCHELDE, Pieter 
346       DE PAEPE in huwelijck met Jacquemijntien VERSCHELDE te voorent wdwe van 
       Joannes BOGAERT, Frans DE VOESTERE in huwelijck met Joosijntien VERSCHELDE 
       voorts Jooris, Norbert ende Pieter VERSCHELDE alle drije fs. Lieven VERSCHELDE 
       die sone was van den overledenen 
 Den overledenen heeft een leen ghecocht gheleghen in Meyghem groot 800 roeden in Schamp 
 cautere suyt dhoors van den heere PEETERS west Martens DHAENENS ghebruycker noort 
 Gillis AUDOORE van daeten deen 14de aug. 1714 ghepasseert voor Bailliu Burghmeester 
 ende Schepenen ende leenmannen der heerelijckhede van het Dendermondsche in de prochien 
 van Lootenhulle Nevele ende Meyghem. Item noch een partije landt oock leen wesende groot 
 een half bunder gheleghen en scheedende Nevele ende Meyghem ten deele op Nevele ende ten 
 deele op Meyghem van wedersijden van den Thielsche herwegh  soo men van den cauter naer 
 den herbergh de spoele gaet   . . .  . . . 29ste 9bre 1740 
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SVG Joannes LIJBAERT fs. Anthone, overl. Nevele op den 22ste july 1740 
 He.: Joosijntien DE WEIRDT fa. Gillis ende Petronelle VAN TENTE  
408 K.: Francies LIJBAERT eenigh kindt, geboren den 12de aug. 1740 waervan dese hauderigghe 
349       begort is ghebleven   
 V.P.: Joos DE WULF fs. Pieter in huwelijck met Isabelle LIJBAERT fs. Anthone 
 Den overledenen met dese hauderigghe hebben staende hemlieden huwelijck eenighe partijen 
 ende deelen van lande vercreghen commende van shauderigghens seyde bij uytgrootijnghe 
 jeghens Pieter HAUTEKEETE thuwelijck hebbende Anne Marie DE WEERDT fa. Gillis 
 shauderigghens suster van daete 19de maerte 1738 ten sterfhuyse van Gillis DE WEERDT 
 hunnen vader benevens Petronelle VAN TENTE hunne moeder aenghecaevelt van daete den 
 3de april 1721  . . .  
 De hauderigghe is in 1ste huwelijck gheweest met Joannes DE MEESTER fs. Charel en comt 
 voor ghemeene commer de somme van 70 p. 8 sch. 2 gr. 3 dnrs soo veel desen sterfhuys is  
 schuldigh aen de ses weesen ghewonnen thaeren 1ste huwelijck volghens de SVG ghemaeckt 
 ende overghegeven den 26ste juny 1737   . . .   . . . 
 Er wordt gepretendeert door Anne Marie LIJBAERT fa. Anthone s'overledens suster tot 
 Ghendt een somme van 6 p. wisselgheldt soo veele den overledenen heeft gheleendt aen sijne 
 suster inghevolghe sijn obligatie thaeren proffijte gheteekent  . . . 4de dec. 1740 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Adriaen VAN HECKE fs. Pieter tot Nevele alhier 
 present         25ste febr. 1741 
 
 Bundel nr 465 Staten van goed  (1741) 
SVG Pieternelle DE GRUYTERE fa. Louis, overl. Nevele op den boschstraete den 12de dec. 1740 
 Wdwe in (1ste x) van Pieter VAN LAECKEN 
408  K.(1ste x): Pieter MIJLLE als wdwnr van Livijne VAN LAECKEN fa. Pieter voorseyt ende als 
352v       vader ende vooght over sijne minderjaerighe kinderen Joachem, Jacobus Frans,  
       Guille ende Maria Barbara MIJLLE representerende den 1ste staecke 
       midtsgaders Joannes ende Gillis VAN LAECKEN, Pieter VAN ACKER fs. Joos 
       in huwelijck met Jacoba VAN LAECKEN presenterende eenen 4de staecke 
 Hr.(2de x): Jan VAN LEYSEELE fs. Lieven, sonder eenighe kinderen achterghelaeten thebben 
 Gronden van erfven comende van de vaderlijcke ende moederlijcke sijde 
 Een behuyst hofstedeken in Nevele daer desen hauder jeghenwordigh woont groot 200 roen 
 oost het peperstraetien  suyt Gillis DE VEUSERE west dhoors Lieven LAMME ende noort 
 Joseph LOONTJENS     . . .  . . .  17de jan. 1741 
 
SVG Pieter DHAENENS fs. Martens , overl. Astene op den 26ste juny 1740  
 Wdwnr in (1ste x) van Petronelle LIJBAERT (SVG 1ste jan. 1717 heerlijckhede van wallebeke) 
 K.(1ste x): Joannes DHAENENS bij huwelijck sijn selfs man  
408 He.(2de x): Anna VAN DE WOESTIJNE fa. Jacques   
354 K.(2de x) Joannes = 21 jr, Marie =19 jr, Isabelle = 12 jr, Agnes = 10 jr, Jacobus = 8 jr, 
     Pieter = 6 jr ende Augustinus DHAENENS = 3 jr 
 V.P.: Lieven MESTDAGH in huwelijck met Marie DHAENENS suster van den overledenen 
 Al het meubele ende inmeubele van soverledens (groot)vader Marten DHAENENS wordt  
 noch beseten bij sijn achterghelaeten wdwe  . . . . . .  24ste jan. 1741 
 
SVG Jacobus VAN DE MOORTELE , overl. Poessele op den 17de febr. 1740 
 fs. Joos ghewonnen bij Joosijntien DEMS  
 Wdwnr van Tanneken MARTENS fa. Adriaen  
408 K.: Judocus VAN DE MOORTELE bij huwelijck sijn selfs, Marie Anne = 23 jr,  
357       Francoise = 16 jr ende Joanna Catharina VAN DE MOORTELE = 13 jr  
 V.P.: Marten VAN DE MOORTELE fs. Joos voornoemt 
 V.M.: Joannes MARTENS fs. Adriaen, oom  
 Den overledenen heeft in cheynse aenveirt een partije landt van twee ghemeten gheleghen in 
 Poessele competerende d'heer Franchois VAN DE VIJVERE in Ghendt ende daer heeft op 
 doen maecken een woonhuys met fruyt ende ander boomen  . . . 25ste jan. 1741 
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SVG Adriaen DE SCHEPPER fs. Frans, overl. Ste Marten Leerne op den 22ste aug. 1739 
 He.: Marie WIEME fa. David  
408 K.: Marie Jenne DE SCHEPPER in huwelijck met Pieter HAERENTS, Pieter = 24 jr, 
359       Frans = 18 jr ende Isabelle DE SCHEPPER = 16 jr 
 V.P.: Frans DE SCHEPPER fs. Frans voornoemt  21ste maerte 1741  
  
SVG Adriaen VAN WONTERGHEM , overl. Vynckt op den 20ste july 1737 
 fs. Franchois ghewonnen bij Joanne SIMAY  
 Wdwnr van : Joanne Marie VAN DAMME  
408 K.: Judocus, Charles ende Pieter VAN WONTERGHEM ende Emanuel VAN DE VOORDE 
360v       in huwelijck met Joanne VAN WONTERGHEM ende Joanne VAN WONTERGHEM 
       begijntien in het cleyn begijnhof tot Ghendt wdwe van Joannes VAN HULLE ende de 
       minderjaerighe kinderen Pieter ende Francoise VAN WONTERGHEM van Joannes  
       VAN WONTERGHEM ende eyndelinghe Adriaen TANT in huwelijck met Adriaeneke 
       BAUDONCK te voorent wdwe van Frans VAN WONTERGHEM moeder ende vooghde 
       over haer eenigh kind Adriaen VAN WONTERGHEM fs. Frans 
 Camerdeelvooght: Christoffel MARTENS over de twee weesen achterghelaeten bij den 
         voornoemden Joannes VAN WONTERGHEM 
 Gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten  
 Een behuysde hofstede in Vynckt met een stuck landt nu ten deele bogaert paelende daeranne 
 oost ende noort tgoet thulsbeke suyt de straete ende west de pouckackerdreve groot twee  
 bundere  210 roen ende een stuck landt ghenaemt Jan Demstuck paelende oost suyt ende west 
 desen sterfhuyse ende noort de straete groot twee ghemeten 83 roen ende een partije paelende 
 daeran oost suyt ende noort desen sterfhuyse ende oost de straete groot 206 roeden ende noch 
 een partije landts paelende daeranne oost den sterfhuyse suyt west ende noort de straete groot 
 vier ghemeten 29 roeden ende een partije landt ghenaemt het cauterken paelende daeran oost  
 de pouckaker dreve suyt den marquis bosch west dheer ende Mr. Paul Frans DE LAMPREEL 
 noort de dreve groot vijf ghemeten 60 roeden  . . . . . . . . . . . .  
 De voorschreven gronden in pachte ghebruyckt bij Charles VAN WONTERGHEM voornoemt 
 Een partije landt in huyse bij hoydonck driesch  te reckhem paelende daeran oost Pieter VAN 
 DEN BOGAERDE suyt Laureyns VAN DE MOORTELE west Pieter VAN SIMAY ende  
 noort Joos VAN DEN BOGAERDE groot twee vierendeelen vijftigh roeden Audenaerdsche 
 maete in pachte ghebruyckt bij Joannes MEERHAEGHE  . . . . . . . . . 
 Een partije meersch gheleghen in Sijnghem in den bulck daeranne abouterende west Cornelis 
 BAUTERS ende noort de straete groot ontrent een vierendeele twaelf roeden . . . . . . 
 Een partije landt ende meersch in Lotenhulle paelende daeranne oost Mhr. COSTENOBEL 
 heere VAN VORMESEELE suyt de beke west de wdwe Martens VAN HECKE ende den  
 voornoemden VAN VORMESEELE noort den selven ende dhoors CACKAERT tsamen groot 
 vier ghemeten 100 roeden begrepen in den pacht van  Carel VAN WONTERGHEM voornoemt 
  ende een hofstede in cheyns ghebruyckt bij de wdwe van Pieter MAENHAUT paelende oost 
  Frans VERSPEYEN suyt Lievijne DE MEY west de naervolghende partije ende noort de 
 heirstraete voorbij de hove van Poucques naer Ghendt  . . .  . . .  . . . 
 Een partije landt in Aerseele groot 137 roeden Cortrijcksche maete daerin begrepen is 50 roen 
 leen paelende oost de straete suyt de prochie van Denterghem west Jan DE MEYERE ende 
 noort Pieter WANIJN in pachte ghebruyckt bij Lucas VAN HOVERBEKE . . .  . . . 
 Een hofstede alsnu saylandt in Thielt paelende oost Joos VAN DE VELDE suyt Marie DE 
 VOLDER west Louis VAN BETHSBRUGGHE groot 450 roeden in pachte ghebruyckt bij 
 Joos VLAEMIJNCK ten 10 sch. gr. tsiaers boven alle lasten 
 Gronden van erfven den overledenen toecommende ten sterfhuyse van sijn huysvrauwe bij  
 vercaevelijnghe van den 14de meye 1736 
 Een partije meersch in Vynckt groot 610 roen oost west ende noort de groote beke suyt den 
 pouckacker begrepen in den pacht van Carel VAN WONTERGHEM voornoemt  . . . 
 Een vervallen hofstede in Severen abouterende oost de dreve van het goet van dheer Alouisius 
  Josephus DE LAMPREEL  . . .  . . .  . . . 28ste maerte 1741 
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SVG Catherine LOOTENS fa. Jacques, overl. Lootenhulle den 8ste jan. 1741 in haer woonijnghe 
 Wdwe van Joannes DIERKENS 
408 K.: Joanne Marie = 25 jr ende Adriaen DIERKENS = 22 jr  
377v V.P.: Joannes WAMBEKE   
 Gronden van eerfven op de twee kinderen ghesuccedeert  
  Een behuysde hofstede met een partijken landt paelende ten westen noort de volghende  
 partije van desen sterfhuys over de malsemstraete tsamen groot 676 roeden 
 Noch een behuyst hofstedeken met boomen ende haghen daerop staende met het saeylandt 
 daermede gaende groot 223 roeden . . . . . . . . .     18de april 1741 
 
SVG ten civilen sterfhuyse van Anna CACKAERT, overl. op den 18de july 1734 
 religieuse gheworden in de abdije van Oosteecloo binnen Ghendt 
 fa. Lievens ende Janneken DE DECKERE  
408 Hoors:  Joseph LOONTJENS fs. Jans in huwelijck met Marie CACKAERT, Marie 
379  CACKAERT, Lieven MEGANCK fs. Jans in huwelijck met Joosijntjen CACKAERT 
      Bauduyn CACKAERT bij ghetijde aude sijn selfs ende Jan CACKAERT = 24 jr 
    alle broeders ende susteres van de overleden religieuse  
  Staenden vooght: Joseph LOONTJENS voornoemt  
 Gronden van erfven competerende Anna CACKAERT comende van haere vader ende moeder 
 bij vercavelijnghe ghedaen op den 1ste april 1730 
 Een partije landt in Nevele op den wijck van veldeken ghenaemt den drooghen daeranne  
 abouterende oost de straete suyt dhoors Jan SERWEYTENS west Mhr. VAN HAMME ende 
 noort dhoors Lucas VAN DE WEGHE ghecomen bij coope van Maximiliaen VAN DER 
 PLAETSEN ende Joosijne BOOM sijne huysvrauwe per erfvenisse van den 14de july 1718 
 groot 300 roeden ende een behuysde hofstede ghestaen op den selven wijck van veldeken 
 groot in erfven 474 roeden  . . .  . . .    
 Item is haer te cavel ghevallen beneffens Jan CACKAERT het 4de deurgaende van een 
 partije landt gheleghen in Lootenhulle in den wijck den malsem dies dander drij deelen van 
 viere heeft ghecompeteert Janneken CAECKAERT wdwe van Pieter LOONTIENS ende 
 Bauduyn CAECKAERT oom ende moeye van Anna CAECKAERT groot int gheheele 
 470 roeden paelende oost Joos CLOOSTERMAN suyt den procureur BLOMME west Mevr. 
 SANDELIJN  . . .  . . .  . . .   desen 25ste april 1741  
 
SVG Marie DE NEVE fa. Gillis, overl. Vosselaere op den 1ste febr. 1740 
 Hr.: Gillis CORIJN fs. Lieven  
408 K.: Joannes ende Adriaen hun selfs beth 25 jaeren, Gillis = 23 jr, Marie Angheliene = 18 jr 
383v V.M.: Jan VAN DEN BERGHE in huwelijck met Joanna DE NEVE fa. Gillis voornoemt 
 Den hauder ghebruyckt in cheyns pachte een hofstedeken met de landen daermede gaende 
 gheleghen in Vosselaere competerende aen dhr Jan DIERICX tot Ghendt   9de meye 1741 
 
SVG Anna DE KLERCK fa. Geeraert, overl. Vinckt den 10de nov. 1740 thaerder wonninghe 
 Hr.: Pieter KORDIER fs. Jan (CORTIER) 
 K.: Geeraert = 19 jr, Francies = 16 jr, Pieter = 14 jr, Joanne = 14 jr, Joosintgen = 10 jr ende 
       Adryaen KORDIER = 7 jr  
 V.M.: Adryaen KOECKOET thuwelijck met de suster van halfven bedde van doverledene 
 Den hauder gheeft te kennen dat sijne kinderen te versterfven staet naer de doot van hunne 
 grootmoeder dhelft van een behuyst hofstedeken met ontrent de vier ghemeten landt daer 
 mede gaende gheleghen in Vinckt alwaer de grootmoeder op is woonende met het last van 
 eene besette rente daer op sijnde  . . .  . . .   16de meye 1741 
 
SVG Carel MAES fs. Geeraert, overl. Landeghem op den 23ste april 1741 
 He.: Marie Joanne LENAERT  
408 K.: Joanne Catherine = 14 jr, Livijne = 10 jr, Petronelle = 5 jr ende Marie Franchoise  
387       MAES = 2 ½ jr 
 V.P.: Pieter DE BOCQ (DE BOCK) als naesten bestaenden   30ste meye 1741 
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SVG Marie COPPENS fa. Pieter, overl. Landeghem inden westhoeck op den 1ste febr. 1741 
 Hr.: Jan MAENHAUT fs. Guilliaeme  
408 K.: Pieter ende Joannes hun selfs man, Guilliaeme = 22 jr, Jacobus = 19 jr ende Marie 
388v       Catharine MAENHAUT =16 jr. 
 V.M.: Jan COPPENS fs. Pieter broeder van doverledene 
 Gronden van erfven commende van den sijde van doverledene 
 Een partije landt in Landeghem ghenaemt dackermeirs groot 567 roeden abouterende noort 
 mevr. VAN BEIRLAERE oost ende suyt Lieven DE PUYT ende west Chiprianus CHIRON 
 Een partije landt gheleghen als vooren boven de puttemeirsschen groot 175 roeden oost de 
 voorgaende partije suyt Chiprianus CHIRON met de puttemeirs west ende noort Joannes 
 CORNELIS ende een partije landt ghenaemt boven Brugghe gheleghen als vooren oost de 
 straete ende suyt den advocaet BROECK groot 400 roeden  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Een partije landt in Landeghem groot 200 roen noort west den heirwegh oost Jan COPPENS 
 ende suyt de dreve, ghecommen bij coope van Jacques VAN PARIJS  
 Noch ander gronden van erfven commende vuyt den hoofde van Charles COPPENS fs. Pieter 
 dhelft van dhelft wannof de selve helft toequam an Jan COPPENS ende de ander heelft ten 
 gherechtigheyt benevens den voorseyden COPPENS vuyt crachte van vuytgrootijnghe  
 tsaemen ghedaen jeghens dhoirs van Pieter COPPENS gewonnen tsijnen 2de huwelijck aen 
 Isabelle VAN DER VENNET fa. Pieter ende bij vercavelijnghe van daete 12de 9bre 1739 
 Een partije bosch ghenaemt den draybijnck ofte langhen bosch gheleghen binnen Landeghem  
 heerlijckhede van Vinderhaute groot 334 roen suyt de caelene noort ende oost den draybijnck 
 ende een dreefken loopende naer den voorschreven bosch groot 20 roen west de mosgaver 
 straete ende Jan VAN HOVE   . . .  . . .        13de juny 1741 
 
SVG Joanna SEVERUS fa. Albert, overl. Deurle den 24ste meye 1741 
 Hr.: Joannes VAN OOST fs. Carel  
408 K.: Joannes Baptiste = 14 jr, Petronelle = 11 jr, Anna Marie = 8 jr, Augustinus = 6 jr ende 
391v       Isabelle VAN OOST = 13 maenden 
 V.M.: Lieven SEVERUS fs. Joos als naesten bestaenden   
 Gronden van erfven ghecomen van de sijde van de overledene van haere moeder 
 Een behuysde hofstede in Deurle met vijf partijen van lande ende bosch bij desen sterfhuyse 
 ghebruyckt tsamen groot ontrent de twee bunderen en 400 roeden ende nogh een behuysde 
 hofstede in Deurle met een partije landt groot int gheheele ontrent 686 roeden in pachte 
 ghebruyckt bij Pieter DE BACKER . . . . . . . . .  
 Gronden van erfven ghecommen van desen hauder  
 Een behuysde hofstede in Deurle met den lande daermede gaende groot  seven ghemeten in  
 pachte ghebruyckt bij Frans VAN DEN STICHEL  . . . . . . 13de juny 1741 
 
SVG Mattheus CORNELIS fs. Gillis, overl. Vosselaere op den 25ste maerte 1741 
 He.: Isabelle DHAESE fa. Adriaen  
408 K.: Gillis = 4 jr ende Joanne Petronelle CORNELIS = vijf maenden 
393v V.P.: Joannes CORNELIS broeder van den overledenen  
 Stelde hem over haer seker ende borghe bedeghen Adriaen DHAESE tot Landeghem te. 
 desen present         20ste juny 1741 
 
SVG Joos DE WAGHENAERE, overl. Astene, overl. in de herberghe de swaene  (niet gegeven) 
 Wdwnr in (1ste x) met Gillijntjen DE WAELE eerst wdwe van Jan VAN QUICKENBORNE 
408 He.(2de x): Anne Marie COPPENS fa. Joos 
395 K.: De twee audste Marie ende Joanne emediatelijck naer hunnen vader oock overleden, 
       ende Jacobus DE WAGHENAERE unicque weese 
 V.P.: Gillis DE LANGHE in huwelijck met Marie DE WAGHENAERE soverledens suster 
  Er is ghedaen een vuytgrootijnghe van den huyse ende erfve ghenaemt de swaene alwaer 
 den hauder is overleden midtsgaders bij renunchatie dit sterfhuys competerende een ander 
 huys ende erfve ghenaemt den rooden leeuw  . . . . . .  27ste juny 1741  
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SVG Livijne ROBIJT fa. Gillis, overl. Ste Maria Leerne op den 3de febr. 1725 
 Hr.: Joseph DE WEERDT fs. Pieter 
 K.: twee kinderen  
 V.M.: Joannes ROBIJT fs. Gillis voorseyt   
 Jan BUYSSENS ghesworen prijser heeft ghedaen prijsen alle de meubelen alleenlijck 
 bestaen hebbende in eene cleene muniteyt  . . .  . . .  . .  
 ende dat Jan BUYSSENS nu is overleden ende deselve prijsije niet vindelijck is verclaert 
 den hauder dat de commeren verre hebben geexcedeert de baete . . . 20ste juny 1741 
 
SVG Pieter VAN DIJCKE fs. Jans, overl. Landeghem . . .(niet gegeven) 
 He.: Joanne HAERENS fa. Laureyns  
408 K.: Isabelle = 11 jr, Franchoys = 8 jr, Marie Joanne = 7 jr ende Marie Christine VAN  
397       DIJCKE gheboren naer den doodt van de vader 
 V.P.: Louys VAN MALDEGHEM  
 Gronden van erfven binnen huwelijcke gheconquesteert 
 Te weten 75 roeden landt gheleghen binnen de prochie van Landeghem onder dheerlijckhede 
 van Vinderhaute  vercreghen bij coope Judocus DAENEELS ende Jacquemijntien DE  
 LANSGRAEVE in daeten den 29ste maerte 1739 . . . . . . 
 Frans DE BRABANDER heeft in huwelijck ghehadt Marie HAERENS fa. Laureyns 
 De hauderigghe ende deelvooght gheven te kennen dat de huysijnghe bij de hauderigghe 
 bewont staen op haer eyghen seyde haudende goet beneffens haeren minderjaerighen 
 broeder ende niet en sijn ghepresen om reden van ghemeensaemheyt   4de july 1741 
 
SVG Anne DOORNEVELT, overl. Poessele op den 3de april 1741 
  fa. Daneel ghewonnen bij Tanneken LAMOEN 
408 Hr.: Joannes PIETERS fs. Pieter ghewonnen bij Anne DE CLERCK 
398 K.: Joanne = 4 jr ende Laureyns Norbertus PIETERS = 3 maenden 
 V.M.: Philippe COCKAN in huwelijck met Tanneken LAMOEN voornoemt  
 Er sijn geen gronden van erfven achterghelaeten  . . .   5de july 1741 
 
SVG Christiaen MORTIER overl. Nevele op den 13de juny 1741 
 fs. Jan ghewonnen bij Marie CORTVRIENDT 
 He.: Isabelle DE VEY fa. Guilliaeme bij Joosijntien BOGAERT 
408 K.: Pieter bij huwelijcke staet sijn selfs, Marie = 23 jr, Joannes = 18 jr, Lieven = 15 jr, 
399v       Joosijntien = 11 jr, Pieternelle = 9 jr ende Joseph MORTIER = 5 jr  
 V.P.: Jan MORTIER fs. Jan voornoemt woonende in Landeghem  
 Gronden van erfven commende van de zijde van den overledenen 
 Een hofstedeken met fruyt ende andere boomen midtsgaders doornhaeghen daer op staende 
 in den westhoeck in Landeghem abouterende oost daer anne ghelandt Jan DE MEYERE zuyt 
 Meester Jooris CLAEYS west het kerckenstraetien ende noort Rogier . . .    groot 80 roen 
 den overledenen toekomende bij vriendelijcke vuytlegginghe jeghens desen deelvooght ten 
 sterfhuyse van hun vader ende moeder volghens den contracte tusschen malkanderen daer 
 van ghemaeckt van daete 23ste oct. 1725 
 Gronden van erfven tsaemen gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Een schoone behuysde hofstede in Nevele met de schuere ende hovenbuer midtsgaeders 
 fruyt ende andere boomen met de doornhaeghen daer op staende ende voorder catheylen  
 daermede gaende groot 250 roeden staende jeghens den keer ofte den hoeck van de straete 
 comende van Nevele en loopende naer Poessele paelende oost de wdwe ende hoirs van  
 Joannes DE MEESTER, zuyt ende west de queeselbunst ende noordt Gillis DE WULF  
 Item nogh een partije landt in den hamacker in Nevele groot 500 roeden paelende oost daer 
 anne ghelandt den heilighen Gheest van Meyghem zuyt Franchois CALLANDT west de  
 priesterragiie van Nevele ende noordt de wdwe ende hoirs van Nicolaes SCHAMP desen  
 sterfhuyse toekomende bij coope jeghens Daniel LIJBAERT par erfvenisse voor de weth van 
 Nevele in daeten van den 27ste jan. 1734  . . .  . . . 18de july 1741 
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SVG  Joos DE MEYERE fs. Jan overl. Nevele op het goet te rietgavere op den 26ste meye 1740 
 Wdwnr in (1ste x) van Janneken DE WEIRDT fa. Gillis ende Livijne SNAUWAERT 
 K.(1ste x): Pieter, Joannes ende Judocus DE MEYER 
408 ende Wdwnr in (2de x) van :  Joosijntjen VAN DIJCKE fa. Geeraert bij Livijne BRAL 
402 oock overl. op het goet te rietgavre den 15de jan. 1740  
 K.(2de x): Joanna Theresia = 14 jr, Frans = 8 jr ende Albertus DE MEYER = 3 jr  
 V.M.: Joannes DE WULF causa uxoris, cosijn  
 V.P.: Guilliaeme VAN RENTERGHEM fs. Frans, cosijn   
 Gronden van erfven bij Joos DE MEYER achtergelaeten gedeeligh tusschen sijne 6 kinderen 
 Dhelft van 200 roeden gheleghen in Lootenhulle dies de wederhelft competeert aen Pieter, 
 Joannes ende Judocus DE MEYERE uytten hoofde van hunne moeder Janneken DE WEIRDT 
 deselve partije onverdeelt met Pieter DE BUCK ende consorten oost Pieter VERDONCK  
 suyt de malsemstraete ende west het meulenstraetien bij desen sterfhuyse gebruyckt geweest  
 Staende het huwelijck van Joos DE MEYERE met Joosijntien VAN DIJCKE sijn verkocht 
 aen Pieter VAN DAMME ende Frans IMPENS differente gronden van erfven gecommen  
 van haere sijde alle geleghen in Ste Martens Laethem . . . . . . 18de july 1741  
 
SVG Pieter LOVAERT fs. Jan, waeghenmaecker, overl. Poessele op den 24ste jan. 1741 
 Wdwnr in (1ste x) van Francoise VAN WAEYENBERGHE 
 K.(1ste x): Pieter LOVAERT 
408 He.(2de x): Janneken DE REU fa. Joos  
406 K.(2de x): Jan HERPELS in huwelijck met Adriana LOVAERT, Lieven VAN DE WALLE 
       in huwelijck met Joosijntien LOVAERT, Pieter = 17 jr, Frans = 9 jr ende Gillis = 5 jr 
 V.P.: Pieter LOVAERT, cosijn 
 Aen desen sterfhuys was competerende een behuysde hofstede gheleghen in Poessele daeranne 
 abouteert oost dhoors Maximiliaen VAN AUWEGHEM nu N. OVERWAELE suyt den 
 advocaet VAN DER CRUYSEN west Jacques Andries DE MULDER ende noort de straete 
 groot 669 roen welcke hofstede de hoors hebben vercocht aen Joannes HERPELS voornoemt 
 als commandt van sijnen vader Frans HERPELS     
 Stelde hem over haer als seker ende borghe bedeghen Bauduyn PUTTE fs. Jans tot Bellem  
 ten desen present       25ste july 1741 
 
SVG  Pro Deo Joannes VERMAERE, overl. vrij eyghendomme van Poessele op den 3de juny 1741  
 fs. Laureyns ghewonnen bij Jacquemijntien TIMMERMAN 
408 He.: Joanna POPPE fa. Franchois ghewonnen bij Joanna VAN LAETHEM  
429 K.: Pieter = 5 jr ende Anna Marie VERMAERE = 2 jr 
 V.P.: Jan DE VREESE fs. Jan, oom causa uxoris  . . . . . . . . . 
 
SVG Frans SNAUWAERT fs. Simoen, overl. Nevele op den 14de juny 1741 
 He.: Lievijne VERVENNE fa. Jan  
408 K.: Joannes Frans = 2 jr hoir unicq 
409 V.P.: Pieter SNAUWAERT fs. Simoen voornoemt  
 Gronden van erfven commende van s'overledene seyde  
 Dhelft deurgaende van een hofstede ten lantboucke van Nevele arlo 703 suyt oost dhoirs  
 Jacques DE GRAEVE ende dhoirs van Mre Maximiliaen DE JONGHE suyt west de  
  boschstraete ende noort oost de wdwe ende hoirs Jan LAMME groot int geheel tot 524 
 roeden ende noch een partije land daer het streepstraetien overloopt ten landboucke arlo 
 709 genaemt de helshaeghe noort west Mre. Jan Frans VAN LANDEGHEM noort oost 
 dhoirs Lieven CAECKAERT suyt oost Jan BOONE ende suyt west Lucas VAN NEVEL 
 groot 204 roeden dus over dhelft tot 102 roeden  . . . . . . . . . 
 Gillis SUTTERMAN fs. Pieters in huwelijck met de wdwe van Simoen SNAUWAERT 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Guilliaeme DE SUTTER tot Lootenhulle ten  
 desen present        25ste 7bre 1741 



 361 

 Vervolg bundel nr 465 Staten van goed  (1741)  
SVG Jacobus DIERICKX fs. Theodor, ketelaer, overl. Nevele op den 24ste sept. 1740 
 Wdwnr van Janneken D'HONDT fa. Adriaen   
408 K.: Theodor ende Joseph DIERICKX ende Joannes VAN HOECKE in huwelijck met 
411       Livijne DIERICKX midtsgaders Pieter WITTEVRONGHEL wdwnr van Marie 
        DIERICKX vader ende vooght over sijnen minderjaerighen sone Jacobus  
 Gronden van erfven bij den overleden totter helft achtergelaeten in huwelijck met de 
 voornoemde Janneken DHONDT geconquesteert 
 Een hofstede in Vynckt groot 25 roeden paelende oost Gillis PENNINCK suyt de straete 
 west het kerckenstraetien ende noort den selven PENNINCK ende een partije landt 
 groot 300 roeden paelende oost dhr. Charles DE JANS suyt ende west Pieter DE BIL 
 ende noort Frans VAN OOTEGHEM ende noch een partije gheleghen als vooren groot 
 700 roen paelende oost mijnheer LAMPREEL suyt ende west het Clooster van marquette 
 ende noort dhoirs Joannes VAN HULLE    
 Den overledenen heeft vercocht aen sijnen sone Joseph  op den 30ste april 1727 alle soorte 
 copperwerck in den ketelaerswinckel . . . . . . . . . 26ste 7bre 1741 
 
SVG Joannes DE KEYSERE fs. Joos, timmerman, overl. Landeghem den 29ste ougste 1741 
  ongheluckelijck overleden in den steenput op dhofstede competerende Jan COPPENS 
408 He.: Adriaeneken MORTHIER fa. Lieven 
413v K.: Judocus = 8 jr ende Pieter DE KEYSERE = 5 jr 
 V.P.: Marten DE KEYSERE broeder van den overledenen 
 Een huyseken staende op cheyns groot 180 roeden proprieteyt van Andries DE PUYDT 
  welcke catheylen sullen ghemeene blijven . . .  . . .   3de 8bre 1741       
  
SVG Louis VAN DE VOORDE fs. Pieters, overl. Nevele op den 26ste july 1741 
 Wdwnr van : Joanne MESTDAGH fa. Marten 
408 K.: Louis = 23 jr, Carel = 18 jr, Anne Marie = 15 jr, Pieternelle = 9 jr ende Joosijntien 
414v       VAN DE VOORDE = 6 jr 
 V.P.: Geeraert SCHELSTRAETE fs. Pieter oom causa uxoris 
 V.M.: Jan ROELS, oom causa uxoris  . . .  . . .  10de 8bre 1741 
 
SVG Livijne MESTDAGH, overl. Dronghen op den 22ste dec. 1740 
 fa. Frans bij Joosijntien DE BAETS 
 Hr.: Frans DE RONNE fs. Lieven  
408 K.: Pieter = 12 jr, Joannes = 10 jr, Anthone = 8 jr, Frans Judocus = 6 jr, Adriaen = 4 jr 
417       ende Anne Marie DE RONNE = 1 jr. 
 V.M.: Pieter MESTDAGH fs. Frans voornoemt, oom  
 Aen de weesen competeert uyt den hoofde van hunne moeder d'helft van een huys ende 
 voordere edificien staende op gronden van den hauder  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes DE RONNE shauders broeder ten desen 
 present          10de oct. 1741 
 
SVG  Pro Deo Joos CORIJN fs. Pieters, overl. Nevele op den 22ste 7bre 1741 
 He.: Joosijne VERDONCK fa. Lieven  
408 K.: Angenesse = 5 jr 4 maenden ende Susanne CORIJN = een maent 
418v V.P.: Pieter CORIJN soverledens broeder 
 Aen desen overledenen met sijne broeders ende suster soude competeren een hofstedeken 
 van 200 roeden uyt den hoofde van hunnen vader betemmert met een slecht huyseken  
 
SVG  Pro Deo Lievijne CLAES , overl. Poessele op den 31ste meye 1741 
 fa. Anthone ghewonnen bij Janneken VAN NIEUWSTADT 
408 Hr.: Joannes DE GRAEVE fs. Norbertus ghewonnen bij Magdalena DE WINTER 
419 K.: Magdalena = 6 jr, Norbertus = 3 jr ende Joanne Catharina DE GRAEVE = 9 maenden 
 V.M.: Lieven DE WEIRDT fs. Pieter woonende in Vosselaere oom causa uxoris  
          18de 8bre 1741 
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SVG Mr. Joannes SIMOENS, overl. Nevele op den 19de maerte 1741, schoolmeester 
 fs. Mr. Jooris geprocreert bij Isabelle DHAENE fa. Mr. Jan 
408 He.: Florence DE KEYSER fa. Anthone, winckelierster  
420 K.: Frans = 8 jr, Pieter = 5 ½ jr, Marie = 3 jr en 8 maenden, Philippine = 5 maenden 
 Camerdeelvooght ex officio: Pieter VERMEIRE fs. Geeraert  23ste 8bre 1741 
 
SVG Lievijne CLAUWAERT, overl. Nevele op den 18de maerte 1741 
 fa. Jan verweckt bij Jacquemijntien VAN DER MOEREN fa. Lieven 
408 Hr.: Andreas CALIER  fs. Louys  
421v K.: Joannes ende Frans CALIER bij huwelijck un selfs, Philippine = 21 jr, Pieter = 15 jr 
       ende Joanne = 13 jr 
 Camerdeelvooght : Pieter VERMEIRE fs. Geert 
 Gronden van erfve commende van soverledene sijde van haere vader ende moeder 
 Een huys stede ende erfve in Nevele in de brabantstraete suyt oost Vosselaere suyt west  
 Herman LAMME noort west de voorseyde straete groot in erfven 60 roen  23ste 8bre 1741 
 
SVG Marie Jenne MARTENS fa. Jan ende Joanne LIJBAERT, overl. Nevele op den 18de july 1741 
 Hr.: Jacobus VEEVAETE fs. Lauwereyns  
408 K.: Anna Catherine VEEVAETE = 3 jr en drij maenden 
423 V.M.: Pieter BRAEMBUS fs. Jan oom causa uxoris 
 Den hauder ende sijne weesen sijn gerecht in een 4de deel deurgaende van alle de drooghe  
 ende  groende catheylen uyt den hoofde van sijne overledene huysvrauwe staende op cheyns 
 gronden in den ham in Nevele bij haer vader vercheynst van den heer prost van Nevele ende 
 beplant ende betemmert met bogaert, huys, schuere hovenbuer ende doorenhaeghe in pachte 
 ghebruyckt bij Pieter BRAEMBUS fs. Jan voornoemt   . . .  31ste 8bre 1741 
  Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jan DE SCHRIJVER fs. Lieven ten desen present 
 
SVG Pieternelle CAELLEWE, overl. Ste Martens Leerne op den 23ste maerte 1740 
 fa. Pieter ghewonnen bij Cathalijne BRESSE 
408 Hr.(2de x): Bauduyn DUCHATTEAU fs. Jean Francies ghewonnen bij Anthonette NOLLET 
425 K.(2de x): Joanne = 5 jr, Isabelle = 4 jr, Pieter = 3 jr ende Caerel DUCHATEAU = 2 jr 
 V.M.: Pieter CAELLEWE voornoemt fs. Jans woonende op Nazareth     
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half 
 Een 4de deel van een hofstede in Ste Martens Leerne abouterende zuyt een dreefken west 
 de straete noort ende oost mijnheer Paulo DE KIMPE groot in het gheheele een ghemet ende 
 een ghelijck deel van een partije landt ghenaempt den hooghen bulck groot int gheheele een 
 bunder paelende oost ende noort het ghebruyck van Geeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
 zuyt het selve ghebruyck ende west dhoirs Pieter DE GRAEVE . . . . . . 
 Competerende de andere drij deelen van viere aen de weesen van wijlent Anne Marie VAN 
 MALDEGHEM voorkinderen van desen hauder in sijn 1ste huwelijck 
 Gronden van erfven commende van de zijde van den hauder 
 Het 5de deel van een aude hofstede ende partije land in Neuville in de Casselrije van Rijssel 
 met ghelijck deel van alle de catheylen daer op staende groot int gheheele 500 maeten van 
 aldaer commende bij successie van zijnmoeder . . .  . . . 28ste 9bre 1741 
 
SVG Jacobus DE WITTE fs. Jan, overl. Vosselaere op den 8ste july 1741 
 He.: Joanne DHAENENS fa. Jan 
408 K.: Magdaleene = 13 jr, Anne Petronelle = 10 jr, Marie Anne = 9 jr, Philippine = 6 jr,  
427       Joanne Petronelle = 4 jr ende Jacobus DE WITTE = 2 maenden gheboren naer het 
       overlijden van sijn vaeder  
 V.P.: Mattheus DE WITTE broeder van den overledenen   
 Desen sterfhuyse competeert alf en alf een behuysde ende beschuerde hofstede met de  
 voordere edificien daerop staende op cheyns van Carel VAN DER VENNET fs. Zacharias 
 ten prijse van 1 p. 16 sch. 8 gr. tsjaers  . . .  . . . 12de Xbre 1741 
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SVG Marie Anne VAN HEIRSEELE, overl. Poessele op den 7de oct. 1741 
 fa. Dominicus ghewonnen bij Tanneken MINNAERT 
408 Wdwe in (1ste x) van Judocus DHAENENS fs. Franchois 
430 K.(1ste x): Franchois Pieter ende Judocus DHAENENS ende Adriane DHAENENS = 20 jr 
 V.M.: Lieven VAN HEIRSEELE fs. Dominicus voornoemt, oom 
 Hr.(2de x): Franchois VERMEIRE fs. Martinus    
 Den hauder heeft in cheynspachte ghenomen van vrauwe Catharine Louise SPEECKAERT 
 douariere van den heere Hieronimus MASSEAU in sijn leven Raed ordinaire van den  
 Raede van Vlaenderen, seker hofstede met nogh voorder landen gheleghen in Poessele bij 
 de kercke inganck ghenomen sedert kersavont 1729    20ste Xbre 1741 
 
  Bundel nr 466 Staten van goed  (1742)  
 SVG Geeraert ROEGES, overl. Dronghen in den wijck van noorthaut op den 9de oughste 1741   
 fs. Geeraert ghewonnen bij Joosijntien LIPPENS 
409 He.: Marie Anne BRACKE fa. Guilliaeme ghewonnen bij Clara VAN LANGHERAERT 
 1         nu in huwelijck met Jacobus COMPARE 
 K.: Guilliaeme = 3 jr ende Livijne ROEGES = 15 daeghen  
 V.P.: Lieven ROEGES fs. Geeraert voornoemt, oom 
 Gronden van eirfven commende van de zijde van den overledenen 
 Het 4de deel van een stuck landt in Sleyne ghenaemt den achtersten acker groot 200 roen 
 wannof de ander drij deelen competeren Lieven ROEGES voornoemt ende Jooris NEYT 
 causa uxoris met consorten paelende oost mijn heere VAN WASSENHOVE zuyt Pieter 
 ROEGES west mijn heer VAN LICHTERVELDE ende noort Christoffel VAN EENAEME    
 Een ghelijck deel deurgaende van een partijken maymeersch in Everghem groot 60 roen 
 in de lambeke daerment noemt den ritsenburgh wesende wisselmeersch west den waterloop 
 oost Jooris CRIEL in pachte ghebruyckt bij Pauwel LIPPENS  
 Een 8ste deel deurgaende van een hofstede gheleghen in Dronghen noorthaut met het huys 
 schuere ende stallinghen daer op staende met nogh drij partijen landts daer annex tsaemen 
 groot 4 ghemeten en half wannof de ander deelen competeren totter helft aen Joosijntien 
 LIPPENS voornoemt ende de resterende 3/8ste deelen aen Lieven ROEGES voornoemt ende 
 Jooris NEYT causa uxoris met consorten . . . . . . . . .   16de jan. 1742 
  
 Augmentatie omme de 4 minderjarighe kinderen achterghelaeten bij Joosijntien PLASMAN  
 Hr.: Augustinus RAMON met den overlijden van Janneken PLASMAN 
409 sweese moye, overleden onbedeghen in  Landeghem op den 28ste sept. 1741 
 5 V.M.: Livinus VAN RENTERGHEM  
 Gronden van erfven op de selve weesen verstorfven 
 Aen de weesen competeert het 6de deel in eene behuysde hofstede gheleghen in Landeghem 
 ontrent de plaetse tsaemen groot 84 roeden abouterende west ende suyt het kerckestraetien 
 oost jan DE MEYERE ende suyt Jooris CLAEYS wannof een ghelijck 6de deel toecomt aen 
 Livinus VAN RENTERGHEM in huwelijck met Petronelle PLASMAN . . . 19de juny 1742 
 
SVG Joos DE BRAUWERE fs. Pieter, overl. Ste Martens Laethem op den 8ste nov. 1741 
 He.: Joanna DE MUYNCK fa. Jans nu in huwelijck met Pieter AERENTS 
409 K.: Cornelia = 6 jr, Angeline = 3 jr ende Petronelle DE BRAUWERE = 2 jr 
 6v V.P.: Pieter DE BRAUWERE, grootvader   
 Conquesten staende dit huwelijck ghedaen  
 Een behuysde hofstede mette schuere stallen boomen ende catheylen ende lande daermede 
 gaende gheleghen in Ste Martens Laethem groot in erfven 800 roen oost daeranne ghelandt 
 Mevr. COMEYNS met haer leen noort de meerschstraete west dhoors Jan REYSCHOOT 
  ende suyt de brakelstraete commende bij coope van Sr. Pieter VOLLAERT causa uxoris 
 van daete 16de febr. 1740 belast met shauderigghen bijleve  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter VAN HERSEELE tot Meerendre alhier 
 present         20ste febr. 1742 
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SVG Jacquemijntien DE METS, overl. Deurle . . . niet gegeven 
  Wdwe in (1ste x) van Gillis DE WILDE fs. Livibus  
409 K.(1ste x): Pietronelle = 21 jr, Joanne = 18 jr ende Marie Angeline DE WILDE = 15 jr 
 9 V.P.: Adriaen GANSBERGHE  
 Hr.(2de x): Adriaen VAN DEN BERGHE fs. Jans 
 K.(2de x): Adriaene beth 10 jr, Marie Josepha = 8 jr, Cornelis = 6 jr ende Joannes = 5 jr  
 V.M.: Joannes DE METS broeder van de overledene    20ste febr. 1742 
 
SVG Joe Tresia DE LA SIERRA, overl. Nevele den 30ste april 1741  
 fa. Jor Jan Leo bij vrouwe Marie Tresia TIERRIE fa. Jor Pieter 
409 Hr.: Francois PAINDAVIJN fs. Anthone en Elisabeth VAN DE WIELE, kleermaecker 
13v K.: Tresia Elisabeth = 4 jr en 8 maent, Emanuel Frans = 3 jr, Regina Francoise = 2 jr ende 
        Joanna Carolina PAINDAVIJN = 2 maenden  
 V.M.: Jor Jan Leo DE LA SERRA voornoemt fs. Jan, oom 
 Is op haer met den overlijden van vrauwe Catharina DE FRAYE douariere van Jor Philippe 
 BATAILLE tot Brussel ghesuccedeert benevens soverledens broeder ende susters seker 
 deel in twee capitale huysen staende binnen Brussel . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Elisabeth VAN DE WIELE s'hauders moeder ten  
 desen present met renunchiatie in forma     26ste febr. 1742 
 
SVG Jan BEELAERT fs. Jan, overl. Nevele op den . . . 7bre 1741 
 He.: Christiene TEEGAET (TIJTGAT) fa. Anthone  
409 K.: Joanne = 11 jr, Emanuel = 9 jr, Judocus = 5 jr ende Philippe BEELAERT = 1 ½ jr 
16v V.P.: Joos BEELAERT fs. Jan voorseyt  
 Gronden van erfven commende van shauderigghens seyde 
 Een behuyst ende beplant hofstedeken in Nevele in de blaerde driesch straete groot in erfven 
 64 roeden staende ten lantbouck arlo 60 oost Frans DE BUCK ende Norbert DE CLERCK 
 suyt de wdwe Pieter FAELENS west de straete ende noort Jan JOORIS dese hauderigghe 
 toecomende over dhelft uyt den hoofde van haer vader ende de wederhelft jeghens Emanuel 
 GOETHALS in huwelijck met Christiene TIJTGAT fa. Anthone  
 Een partijcken lant in Vosselaere groot 123 roeden geleghen tusschen de kercke en den eeck 
 bosch dese hauderigghe toecomende uyt den hoofde als vooren . . .  26ste febr. 1742 
 
SVG Petronelle VAN DER STRAETEN, overl. Ste Maria Leerne op den 16de july 1741 
 fa. Jan bij Marie D'AMOURS  
409 Hr.: Jan Baptiste BEHAEGHEL, wagenmaker, fs. Jacobus ende Joosijntjen DE WULF,  
 18 K.: Marie geboren den 13de oct. 1729, Joannes Baptiste geboren den 9de juny 1733, Joseph  
        geboren den 12de maerte 1736 ende Frans BEHAEGHEL geboren den 21ste juny 1741   
 V.M.: Joseph VAN DER STRAETEN fs. Jan voornoemt, oom  
 Gronden van erfven gecommen van de sijde van de overledene 
 Het deurgaende 5de in d'helft van drij behuysde hofsteden geleghen in Caneghem dies de 
 resterende vier vijfden van d'helft competeren aen de naergelaeten kinderen van Joannes 
 VAN DER STRAETEN ende deurgaende wederhelft aen Marie D'AMOURS wdwe van 
 ende grootmoeder van de weesen, ligghenden noch gemeene ende onverdeelt  
 Een gelijck vijfde van d'helft van het capitael eender besette rente van 70 p. gr. wisselgeldt 
 capitael sprekende ten laste van Joannes KEUCKELAERE met consorten beset op twee 
 hofstedekens geleghen in Caneghem  
 Gronden van erfven staende desen huwelijcke geconquesteert 
 Een hofstede in Ste Maria Leerne alwaer d'overledene is gestorven groot 400 roen paelende 
 oost dhoirs Guilliaeme VAN SPEYBROECK suyt de volghende west den heer van Dronghen 
 ende noort den herwegh ende een partije meersch groot 400 roeden paelende oost Carel 
 VOLCKAERT suyt de caelene west den heere van Dronghen ende noort de hofstede  . . . 
  Voorts competeert aen dit sterfhuys een 4de in d'helft van de catheylen op een hofstede in  
 Vynckt op den hauder verstorven met de doodt van Joosijntjen DE WULF shauders moeder 
 dies de resterende drij 4de competeren aen shauders medehoirs . . . 6de maerte 1742 
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SVG Adriaen CORIJN fs. Pieters, overl. Vosselaere op den 23ste jan. 1740 
 actueel soldaet van den Audenburgh van Ghendt in hun corthier binnen Nevele  
409 Wdwnr in (1ste x) van Petronelle PELECAEN fa. Joos  
 21 K.: Joseph CORIJN = 13 jr, eenigh kindt  
 V.P.: Pieter VERMEIRE fs. Philips causa uxoris ende Joos CORIJN soverledens broeder 
          alsnu oock overleden 
  Gronden van erfven commende van soverledene seyde belast met bijleve van sijn moeder 
 Een behuyst hofstedeken in Vosselaere bewoont bij soverledens moeder waerin den  
 overledenen gerecht was nevens sijn broeders ende suster tot een 5de deel onvercavelt ende 
 onverdeelt ende een 10de paert ende deel in de catheylen daer op staende abouterende zuyt 
 Lieven DE WEERDT causa uxoris zuyt west Lieven DE DAPPER noort het rijsevelt 
 straetjen oost Pieter DUSAER groot 150 roeden  . . .   6de maerte 1742 
 
SVG Christiaen DE VOS overl. Ste Maria Leerne op den 28ste juny 1741, gewesen aermmeester 
 fs. Carel bij Petronelle PENNINCK  
409 He.: Veronica GOETHALS   
23v K.: Pieter = 3 jr, Marie Joanna = 2 jr ende Bernardus DE VOS = 20 daeghen 
 V.P.: Pieter DE VOS fs. Carel voornoemt, oom  
 Desen sterfhuys competeert een deurgaende 4de van alle drooghe ende groene catheylen op 
 een hofstede ende landt in Meyghem ghebruyckt bij Joannes GOETHALS shauderigghens 
 broeder alsmede op een hofstede ende landt in Ste Maria Leerne met een partije landt op 
 Machelen alwaer den overleden is gestorven dies een 4de vanden grondt competeert aen dese 
  hauderigghe uyt den hoofde van haere ouders  . . .   . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes MORTIER fs. Pieters woonende tot Nevel 
 ten desen present          6de maerte 1742 
 
SVG Adriaen DE LOOSE, overl. Landeghem op den 26ste Xbre 1741 
 fs. Geert verweckt bij Petronelle CORNELIS 
409 He.: Lievijne HERPELS fa. Jan 
26v K.: Petronelle DE LOOSE = 1 maent eenigh hoir  
 V.P.: Joannes DE PAEPE fs. Lieven oom  
 Gronden van erfven commende van soverledene seyde  
 Desen sterfhuyse competeert een 6de deel in dhelft van een behuyst hofstedeken gheleghen in 
 Landeghem in den herenthoeck groot 100 roen den overledenen toecommende uyt den hoofde 
 van sijne vader ende moeder benevens de kinderen van Lieven DE PAEPE verweckt bij de 
 gemelde Petronelle CORNELIS sijne huysvrauwe ende een 10de deel deurgaende oock  
 onverdeelt in een behuysde hofstede met de landen daermede gaende tsamen groot 800 roen 
 geleghen als voorgaende hofstede den overledenen toecommende van sijn vader . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Gillis HERPELS shauderigghens broeder alhier 
 present          13de maerte 1742 
 
SVG Sara DE SCHUYTER fa. Lucas, overl. Nevele op den 9de Xbre 1741 
 Hr.: Norbert DE CLERCQ fs. Lievens  
409 K.: Philipe bij competente aude sijn selfs, Judocus = 21 jr ende Helena Petronelle = 16 jr 
29v V.M.: Frans COENE fs. Laureyns, oom  causa uxoris  
 Gronden van erfven staende den huwelijcken geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een 3de deel deurgaende van 30 roeden erfve onvercavelt geleghen in Nevele wannof de twee 
 wederdeelen competeren aen Jan MORTHIER causa uxoris ofte sijne hoirs ende de wdwe ende 
  hoirs van Frans JOORIS fs. Jans abouterende noort west den blasius driesstraete zuyt Anthone  
 TIJTGAET oost de wdwe Pieter BRAET wannof de twee derde deelen worden gebruyckt bij 
 desen sterfhuyse in cheyns pachte voor een termijn van 29 jaeren inganck genomen hebbende 
 den 1ste meye 1717 ten 8 sch. gr. tsjaers alsnu betemmert ende beplant met een huys schuere 
 boomen ende haeghen de gonne ten expiereren van den cheyns bij de proprietarissen moeten 
 aenveirt worden in dhelft staende ende dhelft ligghende weirde . . . 20ste maerte 1742 
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SVG Pieter VAN PARIJS, fs. Pieter, overl. Landeghem op den 15de jan. 1742 
  He.: Livijne DOBBELAERE fa. Lieven, alsnu in huwelijck met Petrus VAN HOECKE  
409 K.: Joannes Franchoys VAN PARIJS = 18 maenden 
32v V.P.: Joannes VAN PARIJS fs. Pieters broeder van den overledenen 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter VAN HOUCKE vader van shouderigghens 
 jeghenwordighen man wonnende tot Somerghem    17de april 1742 
 
SVG Catharine STEYAERT fa. Marijn, overl. Landeghem in den heirenthoeck . . .? ? ? 
 Hr.: Gillis LOOTENS fs. Jan  
409 K.: Lieven = 15 jr ende Pieter LOOTENS = 12 jr 
34v V.M.: Joannes STEYAERT broeder van doverledene   24ste april 1742 
 
SVG Joosijntien MAES fa. Frans, overl. Landeghem in den heirenthoeck den 15de maerte 1742 
 Hr.: Andries VAN LAECKE fs. Joos  
409 K.: Petronelle = 11 jr, Franchois = 6 jr ende Pieter VAN LAECKE = 2 jr. 
36v V.M.: Joannes MAES broedere van doverledene 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck tsaemen gheconquesteert 
 Desen sterfhuyse competeert half en half een partije landts groot 161 roen noort  Pieter 
 GOETHALS oost den doswegh loopende naer Nevele suyt Gheeraert VERHEGGHE ende 
 west Jan DE COOMAN ende noch een partije landt gheleghen in den heirenthoeck genaemt 
 den veltackere groot 550 roeden noort Pieter VAN DER VENNET oost dhoirs Lieven VAN 
 VINCKT west de selve hoirs suyt den landwegh 
 Een partije meirsch in overdam groot 100 roeden oost de calene suyt mijn heer MOREES 
 noort Joos DE GROOTE west Jan HEYNDRICX  . . .  . . . 
 Item competeert desen sterfhuys alf ende alf een huyseken staende op 150 roeden cheyns 
 competerende de kercke van Landeghem  . . . . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Marten VAN LAECKE woonende in den heirent 
 houck ten desen present        24ste april 1742 
 
SVG Petronelle DE BEYL, overl. Poessele op den 19de april 1741  
 fa. Joannes ghewonnen bij Marie Anne WASSENHOVE  
409 Hr. (3de x):: Pieter VAN DER PLAETSEN fs. Pieter bij Joosijntien STOMMELINCK 
 39 K.(3de x): Joannes Franchois = 4 jr ende Brigitte VAN DER PLAETSEN = 7 maenden 
 V.M.: Joannes WASSENHOVE auden oom  
 Gronden van eirfven commende van de zijde van den hauder behaudens het catheyl dat moet 
 volghen tot een 4de aen dese hoirs ende het ander 4de aenden hauder ende de resterende helft 
 aen de weesen van wijlent Anna DE WISPELAERE bij desen hauder gheprocreert in sijn  
 2de huwelijck dit volghens den SVG ghemaeckt ende ghepasseert den 5de nov. 1731 
  Een behuysde hofstede in Poessele met nogh twee partijen landts annex ten eenen block groot 
 936 roeden abouterende oost ende noort de wdwe van Jan STOMMELINCK ende zuyt west 
 de straete ende nogh een partije landt in Poessele ghenamet den cortenknecht abouterende oost 
 daeranne ghelandt dhoirs van Abraham VAN LAEREBEKE  suyt west ende noort de straete 
 groot tot 875 roeden ende een partije ghenaempt het doorentien abouterende oost Joffr. Clara 
 SPEECKAERT west dhoirs van Simoen DE CRAENE ende noort de straete groot 192 roen 
 ende nogh een partije landt ghenaempt de grendelbulck groot 203 roeden abouterende oost 
 dhoirs van Joncker Charles VAN DER CAMERE zuyt Jan VAN DAMME west Joos VAN 
 DOORNE ende noort de straete  . . .  . . . 
 Gronden van eirfven den hauder in sijn 3de huwelijck met dese overledene gheconquesteert 
 Een hofstede in Poessele met de landen daermede gaende ligghende al ten eenen block  
 wesende leen groot tsamen drij bunderen paelende oost desen sterfhuyse, dhoirs van Lieven 
 VAN DOORNE  ende mijn heer OVERWAELE zuyt ende noort de straete . . . . . . 
 Gronden van eirfven bij den hauder gheconquesteert in sijn 2de huwelijck 
 Een partije landt in Poessele groot 300 roeden . . . . . . 
  Gronden van eirfven bij den hauder gheconquesteert in sijn 1ste huwelijck  
  Een partije landt in Poessele groot tot ontrent 500 roeden   . . .  28ste april 1742 
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SVG Jacques VAN QUCKELBORNE, overl. Nevele op den 27ste dec. 1741  
 fs. Joos ghewonnen bij Margriete BOGAERT  
409 Wdwnr in (1ste x) van Marie D'HERTOGHE  
 44 K.(1ste x): Martinus sijn selfs man, Joanna = 18 jr VAN QUCKELBORNE  
 He.(2de x): Petronelle DE CLERCK fa. Pieter ghewonnen bij Janneken DE CLERCK 
 K.(2de x): Marie Catharina = 7 jr, Laureyns = 6 jr, Marie Petronelle = 3 jr ende Anne 
     Marie VAN QUCKELBORNE = 2 jr    
 V.P.: Jan CORIJN fs. Franchois cosijn  
 Onder de hauderigghe is berustende tot 18 p. gr. courant gelt dat het selve sterfhuys niet is 
 toecommende want het selve goet is toecommende aen de weese van Alexander POLET aen 
 haer uyt den hoofde van haeren vader ende moeder verstorven de welcke den overledenen 
 als maternelen oom ende vooght over de voorseyde weesen heeft ontfanghen van den heer 
 ampman van de lande van Nevele . . . . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter VAN DIJCKE tot Meyghem ten desen 
  present         lesten april 1742 
 
SVG Joos VAN VYNCKT, overl. Landeghem tsijnder wooninghe op den 10de jan. 1742  
 fs. Jacques bij Cathelijne LAMBRECHT  
409 wdwnr in (1ste x) van Livina VAN DE WALLE 
 47 K.(1ste x): Joannes VAN VYNCKT 
 Wdwnr in (2de x) van Jacqueline BRACKE  
 K.(2de x): Gheert ende Marie Petronelle VAN VYNCKT in huwelijck met Jan DE PUYT  
 He.(3de x): Petronelle WIEME fa. Maurus 
 K.(3de x): Martinus = 19 jr, Livinus = 16 jr, Marie Franchoise = 9 jr Pieter = 6 jr ende Joanne  
           VAN VYNCKT = 3 jr. 
 V.P.: Christoffel DE MUNCK fs. Lieven tot Hansbeke  
 Gronden van eirfven commende van de zijde van den overledenen 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem op de plaetse sijnde den noort oost cant  
 bestaende in een ceucken caemerken ende de smesse met de schuere boomen den haeghen  
 alsmede een 4de deel in de wederhelft van de selve hofstede met ghelijck deel van de camer 
 en de kelder op de wederhelft daer den overledenen vuyt ghestorfven is groot int gheheele 
 150 roeden paelende suyt oost het kerckhof suyt west de straete noort  oost de abdije van 
 Dronghen ende een 8ste deel van een partije landt ghenaemt het lindeken groot int gheheele 
 336 roen de resterende deelen competeerden de kinderen van Marten WITTEVRONGHEL 
  bij deselve Cathelijne LAMBRECHT  . . .  . . .  
 Gronden van erfven staende sijn 1ste huwelijck met Livina VAN DE WALLE ghecocht  
 Het doorgaende 4de paert van dhelft sijnde de suyt west cant van de hofstede met ghelijck 
 deel van de camer ende kelder mitsgaders boomen ende haeghen daer op staende valt over 
 dit deel van tsterfhuys in eirve tot beth 9 roen . . . . . .  
 Gronden van eirfven ghconquesteert staende sijn 2de huwelijck met Jacqueline BRACKE 
 Dhelft van dhelft van den suytwest cant van de behuysde hofstede bij de voorenstaende 
 twee cappittelen vermelt met ghelijck deel van de camer ende vaute ofte kelder boomen 
 ende haeghen gecommen bij cessie van Pieter ende Joosijne WITTEVRONGHEL 
 soverledens alve broeder ende suster  . . .  . . .    . . . 
  Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter WYME fs. Mauritius woonende tot 
 Ronsele ten desen present      lesten april 1742 
 
SVG Laureyns VAN OOST fs. Jan, overl. Ste Maria Leerne op den 29ste maerte 1740 
 He.(2de x): Livijne MOERMAN fa. Lieven  
409 K.: Isabelle VAN OOST = 10 maenden  eenigh kindt 
52v V.P.: Judocus DE LOIRE Burghmeester mits d'absentie van Gillis VAN OOST, oom 
  Desen sterfhuys competeert dhelft van een woonhuys op den grondt van den heere Baron 
 VAN ESTEMPUIS ten titel van cheynse dies den wederhelft competeert aen de kinderen
 van dese hauderigghe thaeren 1ste huwelijck met Adriaen HUYGHE 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter ROGGHE tot Meyghem  lesten april 1742 
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SVG Lieven PROVIJN, overl. Nevele op den wijck van veldeken op den 20ste Xbre 1741 
 fs. Pieter gewonnen bij Marie Anna VAN PARIJS fa. Rijckaert  
409 He.: Livijne HESSENS fa. Pieter gewonnen bij Janneken LAQUET 
56v K.: Lieven PROVIJN = 1 maent en 8 daeghen waervan dese hauderigghe begort is  
       gebleven ende alsoo hoir unicq  
 V.P.: Pieter PROVIJN vader van den overledenen 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Lieven MOERMAN      22ste meye 1742 
 
SVG Anna VAN DER STEDE fa. Anthone, overl. tot Reckelijnghe in Bachte op (niet gegeven) 
 Hr.: Joannes NACHTERGAELE  
409 K.: Pieter Joannes, Joanna Barbara, Angeline ende Belle Rosa NACHTERGAELE  
 59 V.M.: Joannes VAN DER STEDE  soverledens broeder  
 Dit sterfhuys competeert het huys ende voordere groene ende drooge catheylen eerst ten  
 titel van cheynse ende nu bij coope ten sterfhuyse van Mevr. GILLEKENS groot 99 roen 
 Gentsche maete suyt de straete oost dhoors FLORENT ende een partije meersch genaempt 
 den Dronghen meirsch groot een half bunder gheleghen suyt voor de hofstede ende een 
  partije cauterlandt gheleghen west van de hofstede . . . . . .  22ste meye 1742 
 
SVG Lieven VERPLAETSEN fs. Caerel, overl. Nevele op den 23ste april 1741 
 Wdwnr in (1ste x) van Marie MARTENS fa. Adriaen  
409  K.(1ste x): Joannes VERPLAETSEN, Chaerel TUYTSCHAEVER in huwelijck met Petronelle 
62v  VERPLAETSEN, Joos BEELAERT in huwelijck met Marie VERPLAETSEN   
 Wdwnr in (2de x) van: Elisabeth VAN OOTEGHEM fa. Lievens (SVG van den 5de april 1728) 
 K.(2de x): Jooris BISSCHOP in huwelijck met Joosijntien VERPLAETSEN, ende  
     Frans VERPLAETSEN = 23 jr, 
 V.P.: Joannes VERPLAETSEN fs. Lieven voornoemt 
 Gronden van erfven gheconquesteert geduerende het 2de huwelijck  
 Een partije landt genaemt den daesdonckt nu ten deele een behuysde hofstede in Nevele groot 
 in erfven met een dreefken 537 roeden ende een partije landt genaempt den grooten daesdonckt 
 abouterende oost N. LAEREBEKE zuyt Jan DE MEYERE west Lucas VAN NEVEL ende  
 noort de wdwe Frans MOEREMAN groot in erfven 100 roen    22ste meye 1742  
 
SVG Pieter SNAUWAERT fs. Guilliaeme, overl. Landeghem in den westhoeck op 14de maerte 1742 
 He.: Marie Joanne WIEME fa. Jan  
409 K.: Guilliaeme = 4 jr ende Joannes Franchois = 19 maenden 
 65 V.P.: Pieter DHAENENS als naesten bestaenden   
 Gronden van erfven desen sterfhuyse toecommende van sijnen vader ende moeder 
 Een behuysde hofstede in Landeghem in den westhoeck groot int gheheele 450 roeden  west 
 Pieter DHAENENS ende oost Jan COPPENS causa uxoris Isabelle SIERENS end een partije 
 landts ghenaemt den callebulck groot met het lochtynck bulcxken jeghens thof 600 roeden 
 noort oost ende suyt west Jan COPPENS suyt dhautstraete ende noort de hofstede  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Lieven CLAUS tot Landeghem    5de juny 1742 
 
 Ampman Burghmeester ende Schepenen der Baronije van de lande ende roede van Nevel 
 salut doen te weten dat op het vertoogh aen hun bij requeste gedaen van weghen Joos DE 
 DECKER in qualiteyt van deelvooght over Bauduyn DE DECKER fs. Geeraert gewonnen bij 
 Joosijntien DE MUYNCK dat op de ghemelde weese benevens haere mede hoors ten sterf 
 huyse van den voornoemden haeren vader vervallen ende ghedevolveert waeren diversche 
 goederen ende gronden van erfven bij den selven sweese vader ende moeder achterghelaeten 
 van alle welcke sweesen medehoors niet langher en verstonden in ghemeensaemhede te  
 blijven ende dat sij omme daer uyt te gheraecken alle de voorschreven vaste goederen met 
 desselfs catheylen ter interventie van den suppliant over Jacques STEYAERT ghesworen 
 prijser tot Hansbeke hebben gedaen prijsen ende extimeren ende dies halvens versocht 
 vercaevelijnghe  . . .  . . .  . . .  . . .24ste july 1742 
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SVG Den eersaemen Hermanus LAMME, overl. Nevele op den 17de Xbre 1741 
 fs. Bauduyn bij Marie VAN DER VENNET  
409 In sijn leven ghewesen pointer der prochie van Nevele 
 77 He.: Marie MAENHAUT fa. Bauduyn bij Cathelijne VAN WASSENHOVE  
  K.: Joanna = 13 jr,  Pieter = 5 jr ende Pietronelle LAMME = 1 jr  
 V.P.: Joseph LOONTIENS fs. Pieter tot Hansbeke  
 Leengoederen hem aenghekommen bij successie ende als autsten hoir feodael die moeten 
 volghen aen Pieter LAMME autsten sone ende hoir feodael 
 Een partije lant in Nevele leen wesende ghenaemt den veeput groot 500 roeden oost Gillis 
 DE WEIRT suyt oost het van eynde van het peperstraetien suyt ende west Lieven CACAERT 
 ende noort Gabriel DE DECKERE in pachte ghebruyckt bij Frans BOLLAERT . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van sijne auders ende oock bij successie van 
 Joannes ende meester Hermanus LAMME sijnen overleden broeder ende oom paterneel 
 Een partijken meirsch in Nevele buyten in de meulemeirsch groot 234 roeden paelende 
 noort west desen sterfhuyse noort oost ende suyt oost Norbert VERVIER suyt west thoflant 
 van den baron van Nevele in pachte ghebruyckt als de voorgaende 
 Een partije lant in Nevele ghenaempt het baxken groot 200 roeden paelende suyt Simoen  
 SNAUWAERT ende west een als de voorgaende partije ende een partije lants ghenaempt 
 den houtacker ofte gaverstraete groot 681 roeden paelende noort oost Joosijntien LAMME 
 suyt oost de gaeverstraete suyt west de abdije van Dronghen ende noch een partije lants 
 ghenaemt het hulleken groot 400 roeden paelende noort oost de abdije suyt oost dese weesen 
  metten grooten hul west Joosijntien SUTTERMAN ende noort Jan SUTTERMAN . . .   
 Een partije lant in Vosselaere ghenaemt de 800 roeden groot 764 roeden in pachte  
 ghebruyckt bij Jacobus DE NEVE ende noch een partije lant achter den autaer van de kercke 
 groot 700 roen paelende noort den heirwegh oost den sijngel ofte een hofstede oock in pachte 
 ghebruyckt bij Jacobus DE NEVE  . . . . . . . . .  17de july 1742 
 
SVG Den eersaemen Geeraert DE DECKERE overl. Nevele wijck veldeken op den 17de juny 1742 
 fs. Jan ghewonnen bij Janneken LAMME 
409 Wdwnr van Joosijntien DE MUYNCK fa. Baudewijn (SVG van den 16de 9bre 1728) 
 68 K.: Pieter, Judocus ende Baudewijn = 21 jr, Gillis VAN NEVEL in huwelijck met Joanna 
       DE DECKER ende Jooris VAN HULLE thuwelijck hebbende Livijne DE DECKER 
 V.P.: Joos DE DECKER tot Hansbeke, broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven sijnde leen die moeten volghen den austen sone Pieter DE DECKER 
 Twee leenen in Hansbeke sijnde lant gheleghen aen elckander 
 Gronden van erfven commende van de zijde van den overledenen bij successie van sijne 
 auders ende de voordere gecocht in sijnen wedewelijcken staet 
 Een partije lants in Hansbeke ghenaemt het langhestick met de dreve tot op de straete groot 
 419 roeden paelende met de dreve noort de laestraete oost de beke suyt Joe BAVEGHEM 
 west Gillis VAN HOVE in pachte ghebruyckt bij Bauduyn DE DECKER ende een partijken 
 lant tmeirselken groot 187 roeden paelende noort oost ende west Joseph LOONTIENS causa 
  uxoris suyt de laestraete in pachte ghebruyckt als de voorgaende  . . .  . . . 
 Joanne DE DECKER soverledens suster religieuse int clooster van Dooreseele tot Gent  
 Een partijken lant in Nevele ghenaempt den cleenen hijvanck groot 259 roeden paelende west 
 Bauduyn DE DECKER noort ende oost Joe DE BOUVE suyt Laureyns ONDERBEKE . . . 
 Een partije bosch in Lootenhulle ghenaemt den doorebosch groot 450 roeden paelende suyt 
 desen sterfhuyse west Gillis DE WEIRT noort Joos HANSSENS ende noch een partije lant 
 ghenaempt het cauterstuck  groot voor dese twee partijen 534 roeden  . . . . . . . . . 
  Gronden van erfven ghecocht staende sijn huwelijck  
 Een partije lant in Hansbeke ghenaempt den gansenbulck groot volghens den lantbouck 390 
 roen paelende suyt west ende noort Joe BAVEGHEM noort oost Matheus DE MEYERE in 
 pachte ghebruyckt bij Joannes  WILLEMS 
 Een partije lant ende 2 partijen bosch in Lootenhulle heerlijckheyt scheurvelt aen elckander 
 groot 1470 roen noort oost joe BOUVE  ende Bauduyn DE DECKER suyt de drijvelden west 
 ende noort dit sterfhuyse ghebruyckt bij dit sterfhuys . . . . . .    24ste july 1742  
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SVG Marie Franchoyse MOENTIENS fa. Baltazar, overl. Dronghen noorthaut den 7de juny 1742 
 Hr.: Pieter TEMMERMAN fs. Lieven  
409 K.: Salomon TEMMERMAN geboren den 31ste april 1742, eenigh kindt 
87v V.M.:Baltazar MOENTIENS voornompt grootvader  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Judocus BRUGGHEM fs. Judocus tot Dronghen 
 alhier present        25ste 7bre 1742 
 
SVG Gillis DE SCHUYTER , overl. Poessele op den 1ste meye 1742 
 fs. Gillis ghewonnen bij Lievijne COPPENS 
409  He.: Joosijntien DE MULDER alsnu in huwelijck met Joannes BAETSLE 
 89         fa. Jacques ghewonnen bij Elisabeth DHONDT 
 K.: Lievijne = 10 jr, Pieter Franchois = 7 jr, Jacobus = 5 jr ende Jan DE SCHUYTER = 2 jr 
 V.P.: Jan VERBIEST fs. Geeraert oom van halven bedde  
 Gronden van erfven gheduerende hunlieden huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede in Poessele met nogh een lochtincxken daer annex tsaemen groot 77 roeden 
 paelende oost het kerckhof ende Joannes BAFFORT zuyt ende west de straete ende noort 
 Adriaen VAN DE MOORTELE desen sterfhuyse toekomende bij coope tot 15 roen jeghens 
 Laureyns DE CLERCK in daeten den 10de jan. 1725 ende de resterende 62 roeden bij coope 
 jeghens Joannes BAFFORT par contracte van den 19de april 1732 . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter PROVIJN ten desen present  26ste 7bre 1742 
 
SVG Petronelle CAFFIJN, overl. Nevele op den 26ste jan. 1742 
 fa. Erasmus ghewonnen bij Anna BRUYCKERS 
409  Hr.: Pieter COEN fs. Lieven ghewonnen bij Petronelle DE WEIRDT 
91v K.: Lievijne Petronelle COEN = 8 maenden eenigh kindt  
 V.M.: Lieven ROEGES woonende in Poessele    2de 8bre 1742 
 
SVG Gillis KAECKAERT fs. Geeraert, overl. Nevele op den 18de oct. 1741 
 He.: Catharine DE SUTTER fa. Joos ghewonnen bij Petronelle MARTENS 
409 K.: Gillis bij competente van 30 jaeren en Marie Judoca CACKAERT = 24 jr 
 93 V.P.: Alexander DE GRUYTERE 
 Gronden van eirfven in huwelijck tsaemen gheconquesteert deelsaem half en half 
 Een hofstede in Nevele met huys schuere stalllinghen ende hovenbuer te veldeken met nogh 
 een stucxken landt daer annex tsaemen groot 600 roeden  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Frans DE SUTTER shouderigghens broeder ten  
  desen present         2de 8bre 1742  
 
SVG  Rosa VAN DE WEGHE, fa. Jan bij Anna VERMEERE, overl. Landeghem den 9de oct. 1741 
 Hr.: Joannes VERHEYE fs. Lieven ende Petronelle STEYAERT, mulder 
409 K.: Isabelle Rosa geboren den 23ste sept. 1732, Emanuel Frans VERHEYE geboren den 20ste  
 95       jan. 1735 ende Marie Christina VERHEYE geboren den 27ste meye 1740,  
       midts Anna Marie VERHEYE is comen toverlijden  
 V.M.: Abraham BELSSENS oom van halfven bedde   
 Gronden van erfven comende van de sijde van de overledene 
 Dhelft van een partije meirsch in Ruysselede in den meulenacker dies de wederhelft competeert 
 aen Abraham BELSSENS groot int geheele een half bunder ende nogh dhelft dies de wederhelft 
 competeert als vooren van een partijken meersch geleghen als de voorgaende groot int geheele 
 een vierendeel paelende oost de beke suyt de kercke van Poucques west Abraham VERMEIRE 
 dese met de voorgaende in pachte gebruyckt bij Marten VERPLAETSEN 
 Een huys stede ende erfve in Poucques ten voorhoofde op de plaetse paelende oost Joannes  
 VAN DE WEGHE suyt de plaetse west Abraham VERMEIRE ende noort het kerckhof in  
 pachte ghebruyckt bij Carel IDE . . .  . . . 
 Met de doodt van shauders vader is op hem verstorven een 8ste in dhelft van een hofstede ende 
 corenwindt ende rosmeulen in Ruysselede . . . . . .   2de 8bre 1742 
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 Project van SVG Pro Deo Anne Marie CALANT, overl. Nevele op den 27ste ouste 1742 
409 Hr.: Jan BRACKE fs. Guilliaeme  
 99 K.: Guilliaeme BRACKE = 2 ½ jr hoir unicq  
 Noch van deen als dander sijde sijn er geene gronden van erfven gheweest 
 
SVG  Pro Deo Elisabeth PREUT fa. Herman, overl. Ste Martens Leerne op den  . .  maerte 1742 
 Lieven VAN THIENEN 
409 K.: Amandus, Joannes, Marie Anne ende Petronelle VAN THIENEN alsnogh minderjaerigh 
100 V.M.: Jacques PREUT fs. Herman voornoemt oom 
 Den sterfhuyse competeert een woonhuyseken in Ste Martens Leerne met een coeystalleken 
 annex ende eenighe groene catheylen aldaer bij den hauder gebauwt ende geplant ten titel 
 van cheynse op den grondt van Jan HYDE  . . .  . . . 2de 8bre 1742 
 
SVG Jooris CORNELIS fs. Jacques, overl. Dronghen wijck Keuse op den 9de april 1742 
 He.: Joanne Marie BEYAERT fa. Pieter gewonnen bij Livijne DE MEYER 
409 K.: Philippe Jacobus = 18 jr, Jan Frans = 16 jr, Anna Marie = 14 jr, Judocus = 10 jr,  
101v       Joanna = 8 jr, Lucia = 6 jr ende Carel CORNELIS = 3 jr 
 V.P.: Jacobus CORNELIS fs. Arnaut, cosijn 
 Gronden van erfven gecomen van de sijde van den overleden  
 In Baerle op de suytsijde van de leye een ghemeth meirsch deel van een meerdere partije  
 genaemt de westmeirsch paelende oost west ende noort dhoors van den advocaet MELDERE 
 ende dhelft van een partije meirsch in Dronghen in den keushoeck groot 100 roen paelende 
 oost Jan IDE suyt de leye west de chartreusen, bij den sterfhuyse gebruyckt 
 Gronden van erfven staende desen huwellijck geconquesteert 
 De deurgaende helft van een hofstede in Baerle dies de wederhelft competeert aen dese  
 hauderigghe comende bij successie van haere ouders groot int geheele 212 roeden paelende 
 oost de barelveltstraete suyt den Deynschen herwegh west ende noort den heere van 
 Hemelveerdeghem gecomen bij uytgrootinghe van Lieven DE GRAVE en Lucia BEYAERT 
 sijne huysvrauwe shauderigghens suster van vollen bedde . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter DE WULF tot Dronghen vader van  
 shauderigghe jeghenwordighen man ten desen present     9de 8bre 1742 
 
SVG Joosijntien TANT fa. Laureyns, overl. Nevele op den 29ste july 1742 
 Hr.: Geeraert CODDENS  
409 K.: Pieter = 18 jr, Marie Anne = 14 jr, Martinus  = 10 jr, Philippe = 8 jr, Petronelle = 6 jr, 
107       Jan = 3 jr ende Monica CODDENS = 5 maenden 
 V.M.: Pieter TANT broeder van d'overledene  9de 8bre 1742 
 
SVG Lauwerijns ONDERBEKE fs. Marten, overl. Nevele op den 23ste febr. 1742 
 He.: Cathelijne DE WEERDT fa. Gheeraert 
409 K.: Pieter sijn selfs man, Judocus DHONDT in huwelijck met Marie ONDERBEKE, Joannes 
110       BAFORT in huwelijck met Joosijntien ONDERBEKE , Pieter HANSSENS in huwelijck 
       met Joanna ONDERBEKE ende Franchoyse ONDERBEKE = 24 jr ende 4 maenden   
 V.M.: Pieter ONDERBEKE fs. Marten oom  
 Gront van erfve commende van soverledens seyde, schuldigh te volghen ter reserve van het 
 catheyl dat deelsaem is ende belast met shauderiggens bladt van bijleve als naer costume 
 Een partije landt gheleghen in Nevele genaemt het hijssenlandt oost Gillis ZUTTERMAN suyt 
 de straete west en noort Geeraert LOONTIENS groot 302 roen den overledenen toecommende 
 ten sterfhuyse van Laureyns ONDERBEKE soverledenen grootvader in daete 7de meye 1711 
 Gronden van erfven oock commende van soverleden sijde te weten een behuysde hofstede in  
 de wijck van de boschstraete groot 355 roen alwaer den overleden de werelt gepasseert is zuyt 
 Bauduyn DE DECKER west mijnheer VILLAIN noort de straete oost de partije abouterende 
 zuyt de weesen  Gillis DE WEERDT west desen goede noort Laureyns MAENHAUT oost 
 Bauduyn MAENHAUT groot 239 roeden . . . . . . . . .   16de 8bre 1742 
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SVG Carolina SNOUCK, overl. Ste Maria Leerne op den 22ste juny 1742 
 fa. Pieter ghewonnen bij Magdalena DE SUTTERE 
409 Hr.: Francois DE SCHRIJVER fs. Joseph, bakker  
116v K.: Augustinus  DE SCHRIJVER, geb. den 25ste maerte 1736 eenich kindt 
 V.M.: Pieter SNOUCK fs. Pieter voornoemt, oom     23ste oct. 1742 
 
SVG Marie MORTHIER fa. Jan, overl. Nevele op den 28ste aug. 1742 
 Hr.: Pieter GOOSSENS, timmerman, fs. Pieter bij Franchoise JOORIS 
409 K.: Anna Marie GOOSSENS = 4 jr 9 maenden hoir unicq    
119 V.M.: Pieter OPEEL Pieters rechtswiere causa uxoris   
 Huys ende erfve commende van soverledene zijde wesende gereputeert voor catheyl 
 Een 4de paer in dhelft deurgaende van een huys stede ende erfve in Nevele in de langhe munte 
 noort de selve oost de reyghens beke zuyt west de wdwe van Frans JOORIS op de overledene 
 gedevolveert  van haere moeder dhelft deurgaende bij uytgrootinghe jeghens sijn vader ende 
 voorts die aen hem waeren verstorfven met den overlijden van Petronelle ende Joseph  
 MORTHIER alle twee overleden onbedeghen  . . .  . . .   5de 9bre 1742 
 
SVG Lievijne TAETS fa. Guille, overl. Nevele . .  jan. 1742  
 Wdwe in (1ste x) van Pieter HAERENS fs. Pieter (SVG Meerendre 18de july 1726) 
409 K.(1ste x): Jacoba HAERENS = 18 jr eenigh kind uyt dit huwelijck 
123 Hr.(2de x): Matheus DE WITTE fs. Jan bij Tanneken VAN RENTERGHEM ende naderhand  
 oock overleden op den . . . april 1742  
 K.(2de x): Pieter 13 jr, Judocus = 11 jr ende Jacobus = 8 jr 
 V.P.: Jan DE WITTE broeder van Matheus ende 
 V.M.: Lieven TAETS broeder van de overledene 
 Gronden van erfven commende van zijde van Pieter HAERENS 
 Een behuysde hofstede in Landeghem groot 225 roeden paelende noort Marie HAERENS oost 
 Frans HAERENS suyt Lieven BISSCHOP en desen sterfhuyse ende west Jacques DE PROST 
 in pachte ghebruyckt bij Joannes CORIJN  . . .    . . .  
  De twee deelen van vijfve dies de de twee derde deelen competeren dit sterfhuys ende het 
 restat dhoirs van Thomas SLOCK van een partijken meirsch in Dronghen in den borris groot 
 int gheheele 100 roeden paelende noort Pieter COPPENS ende suyt west Joe VAN DAELLE 
  ende in pachte ghebruyckt als de voorgaende  . . . . . . . . . 
 Comt in baete over den prijs ter aerden ghedaen als den voorgaenden van de schuere, ovenbuer 
 waeghenhuys ende voorder edificien boomen ende haeghen soo op de hofstede ende landen 
 van het leen ten Briele als op twee partijen ander leen ghecommen van de zijde van Matheus 
 DE WITTE  . . .  . . .  . . .  . . .  18de Xbre 1742 
 
SVG den eersaemen Matheus DE WITTE overl. Nevele op den . .  maerte 1742   
 overleden tsijnder wooninghe op het leenghoet ten brielle  
409 fs. Jan bij Tanneken VAN RENTERGHEM 
137v Wdwnr van Livina TAETS die in (1ste x) is gheweest met Pieter HAERENS 
 K.: Pieter = 13 jr, Judocus = 11 jr ende Jacobus = 8 jr 
 V.P.: Jan DE WITTE broeder van vollen bedde van den overledenen 
 V.M.: Lieven TAETS oock eyghen broeder van Livina TAETS voorseyt 
 Marie Jacoba HAERENS kindt uyt het huwelijck van Livina TAETS met Pieter HAERENS  
 Gronden van eirfven wesende leen hem aenghekomen vuyt verscheyde hoofden die schuldigh 
 zijn te volghen aen Pieter DE WITTE s'overledens autste soone ende hoir feodael  
 De twee deelen van drije in 8 bunderen een ghemet lants dies het resterende derde competeert 
 Jor Cornelis Frans SANDELIN, wesende leen ghenaemt het leen ten Brielle wesende dese 
 twee deelen nu een behuyst pachtghoet bestaende in twee behuysde hofstede mitsgaders vier 
 partijen lants daer nevens gheleghen in Nevele paelende int gheheele aen dese twee deelen 
 oost Jan SUTTERMAN, Joos SLOCK, Joe BOUVE Philips LOOTTENS ende dese weesen 
 suyt de straete west den voorseyden SANDELIN releverende tselve leen van den hove ende 
 casteele van Nevele  . . .   . . .  . . .  18de dec. 1742 
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SVG Janneken DE BACKERE fa. Pieter, overl. Landeghem op den 21ste april 1742 
 Hr.: Laureyns VAN RENTERGHEM  
409 K.: Norbertine VAN RENTERGHEM = 11 jr, eenigh kint 
141v V.M.: Lieven GILLIS thuwelijck hebbende Petronelle DE BACKERE   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Andries VAN RENTERGHEM  29ste jan. 1743 
 
SVG Joosijntien VAN DER PIET fa. Joos, overl. Nevele op den 22ste ouste 1742 
 Wdwe van : Carel DE VOS fs. Philips, bakker geweest  
409 K.: Joannes sijns selfs man bij competente aude van beth 25 jr, Pieter = 25 jr, Tresia = 19 ½ jr 
144v       Rosa = 17 jr ende Philipe Anthone DE VOS = 13 jr  
 V.M.: Ferdinandus VAN DER PIET fs. Huybrecht, cosijn 
 Huys ende erfve ghestaen ende gheleghen in Nevele van achter tot vooren aertwortel ende 
 naeghelvast staende ten voorhoofde op de marckt abouterende noort de marckt oost ende zuyt 
 dhoirs van Joos SLOCK met hun huys ende erfve west Pieter DU SAER groot in erfven 
 ontrent 10 roeden dese hoirs toecommende van hunnen vader ende moeder die het selve  
 vercreghen hadden bij coope jeghens Laureyns VAN LEYSEELE fs. Guillaeme bij Isabelle 
 DE BLONDE fa. Jacques sijne huysvrauwe den 26ste april 1722 . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter DE VOS sijnen broeder   4de febr. 1743 
 
SVG Joanne CAECKAERT, overl. Nevele op den 10de aug. 1742 
 Hr.: Philippus DE VRIENT fs. Maurus 
409 K.: Joanne = 13 jr, Francoise = 6 jr ende Marianne DE VRIENT = 3 maenden  
150v  V.M.: Pieter CAECKAERT oom  
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert  
 Een herbergh in Nevele ghenaemt het pauwken ten oosten ende suyden Pieter DU SAER  
 west dhoors Gillis VAN HOECKE noort de straete ofte calseyde wegh . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jacobus DE PAPE tot Vosselaere s'hauders swaegher 
 ten desen present       25ste febr. 1743 
 
SVG Barbarina PRAET fa. Pieter, overl. thaerder wooninghe in Lootenhulle den 23ste dec. 1742  
  Hr.: Pieter DANEELS fs. Jan   
409 K.: Pieter Francies beth dan 3 jr ende Marie Francoyse DANEELS = 3 maenden en half 
157 V.M.: Joannes Jacobus DE KOCK thuwelijck hebbende de suster van de overledene 
 Gronden van erfven komende van de sijde van den hauder 
 Het 8ste deel van een hofstedeken in Nevele met drij ghemeten landt daermede gaende nogh 
 ghemeene met sijne moeder broeders ende susters . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes DANNEELS tot Nevele shouders broeder 
 ten desen present       12de maerte 1743 
 
SVG Catharina DE BUCK fa. Carel ende Marie LAMME, overl. Landeghem 29ste oct. 1742 
 Hr.: Lieven VAN DER PLAETSEN fs. Frans, wagenmaker 
409 K.: Carel geboren den 16de maerte 1721, Marie Rosa geboren den 8ste oct. 1722, Joanne 
160       Petronelle geboren den 28ste oct. 1727, Petronelle geboren den 20ste oct. 1731, Joosijntien 
       geboren den 16de ougst 1734 ende Magdalena geboren den 17de april 1738  
 V.M.: Bauduyn DE BUCK fs. Carel voornoemt  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene bij successie van haere ouders 
 Een deurgaende 4de in een behuysde hofstede in Hansbeke groot 100 roen paelende oost Sr.  
 Frans BRAET suyt Christoffel DE MUYNCK west den heere van Hansbeke ende noort de  
 straete ende een deurgaende 4de in een partije landt ghenaemt het cauterstuck groot 2 gemeten 
 oost Pieter SUTTERMAN suyt desen goede west s'heerenstraete ende noort dheremijten . . . 
 Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert 
 Een partije landt in Landeghem ghenaemt de doorne groot 200 roen paelende oost den herwegh 
  suyt Jan VAN DER VENNET west den cauterwegh naer Vosselaere ende noort dhoirs Pieter 
 MORTIER ghecommen bij coope van Jacques VAN PARIJS  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe Frans DE WEERT oom tot Meyghem 26ste maerte 1743 
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SVG  Joosijntien DE ROOSE , overl. Poessele op den 13de sept. 1742 
 fa. Lieven ghewonnen bij Lievijne LANGHERAERT  
 Hr.: Adriaen VAN DE MOORTELE fs. Joos ghewonnen bij Joosijntien DEMS 
409 K.: Joanna = 11 jr, Joannes = 9 jr, Joseph = 7 jr ende Marie VAN DE MOORTELE = 4 jr  
154 V.M.: Jacobus DE ROOSE fs. Lieven voornoempt, oom  
 Gronden van eirfven tsaemen gheduerende hun huwelijck gheconquesteert in Poessele 
 Een hofstede met nogh een stucxken landt daermede gaende groot 400 roeden paelende oost 
 de straete zuyt Joannes BAFFORT west Pieter Marie STOMMELINCK ende noort Pieter 
 ONDERBEKE desen sterfhuyse toekomende bij coope jeghens Guille DUYNSLAEGHER 
 met een stucxken landt met de catheylen daer op staende abouterende oost daer anne ghelandt 
  Joannes BAFFORT zuyt de wdwe ende kinderen Gillis DE SCHUYTERE, west de straete 
 ende noort Joannes BAFFORT voornoemt groot 62 roen en half komende bij coope jeghens 
 Pieter VAN DE MOORTELE desen hauders sone . . .  .  . . 
 Petronelle ende Marie Anne DE ROOSE s'overledens susters  6de maerte 1743 
 
SVG Francoise DE CLOET fa. David, overl. Vynckt op den 23ste jan. 1743 
 Hr.: Joos HOSTE fs. Jans 
409 K.: ses noch onderjaerighe kinderen   
165v V.M.: Joannes DE CLOET 
 Conquest van gronden van erfven staende thuwelijck ghedaen 
 Het 3de deel van een behuyst hofstedeken mette landen daermede gaende tsaemen groot  
 seven ghemeten gheleghen in Vynckt . . .  . . .  2de april 1743 
 
SVG Petronelle DE WULF, overl. Nevele op dn 17de maerte 1743  
 fa. Pieter ghewonnen bij Isabelle DE MUYNCK  
409 Hr.: Geeraert VAN VINCKT fs. Christoffel ghewonnen bij Lievijne DE DECKER 
168 K.: Jooris = 6 jr, Pieter = 5 jr ende Rasa VAN VINCKT = 4 jr 
 V.M.: Philippe DE BRABANDER oom causa uxoris     14de meye 1743 
 
SVG Gelijne CORIJN, overl. Nevele op den 11de april 1743  
  fa. Frans bij Cornelis VAN QUECKENBURNE  
409  Hr.: Lieven VERHELST fs. Louys   
171v K.: Joanne VERHELST = 23 jr hoirs unicq  
 V.M.:Guillaeme BELSSENS oom causa uxoris 
 Gronden van erfven commende van soverledene sijde   
 Een behuyst hofstedeken gelegen in Nevele in de boschstraete bij desen hauder bewoont 
 west de voorseyde straete noort Guille BELSSENS oost dhoors Joos HANSSENS zuyt 
 Lieven MEGANCK fs. Jan groot in erfven een half ghemet ende een partijken lant 
 genaemt het bogaert stedeken abouterende zuyt ende noort de weese van Geeraert BRAET 
 west het peperstraetien oost dhoirs Jan VAN OOTTEGHEM groot in erfven 232 roeden 
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije lant in Nevele genaemt den binnebulck groot 400 roeden abouterende zuyt oost 
 Laureyns VAN OOTTEGHEM noort Pieter HEMELSOETE ende west Jan CORIJN 
 ende een partije landt genaempt de drij bulck abouterende suyt oost Joos DE DECKERE 
 zuyt Pieter DE CLOET ende west Jan SNAUWAERT groot 300 roen desen sterfhuyse 
 toecomende bij coope jeghens Pieter Norbert VERVIER . . . . . . 23ste meye 1743 
 
SVG Barbara VEREECKEN fa. Guilliame, overl. Bachte wijck reckelinghe den 16de april 1743 
 Hr.: Pieter DE PAEPE fs. Pieter  
409 K.: Pieter Joannes = 8 jr, Jacobus = 6 jr, Joanna Barbara = 4 jr, Guilliame Anthone = 2 jr 
175v       ende Frans DE PAEPE = 4 maenden 
 V.M.: Daniel STOCKMAN causa uxoris oom  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Daneel STOCKMAN sweesen gewesen  
 deelvoocht ten desen present      18de juny 1743 



 375 

 Vervolg bundel nr 467 Staten van goed  (1743)  
 Purgative op den Staet in baeten ende commeren ten sterfhuyse van Pieter VAN DAMME 
409 fs. Joos overleden in Ste Maria Leerne op den 1ste july 1735 overgegeven bij de hauderigge 
178 Joosijntien WAELBROECK in daete 4de oct. 1735 welcke maeckt ende overgeeft Gillis 
 TOP als hauder bleven ten sterfhuys van het voorseyde Joosijntien WAELBROECK aen  
 Carel DE VREESE cousijn ende deelvogt paterneel  over Pieter VAN DAMME = 24 jr  
 fs. Pieter voornoemt tsijnen 1ste huwelijck met Marie TUYTSCHAEVER ende voorts over 
 Marie Jenne VAN DAMME = 18 jr, Joseph = 12 jr, ende Joannes VAN DAMME = 10 jr , 
 alle drij kinderen van Pieter in sijn 2de huwelijck met Joosijntien WAELBROECK voorseyt 
 . . .   . . .   . . .   15de juny 1743 
 
SVG Petronelle VAN PARIJS, overl. Vosselaere op den 31ste meye 1741 
  fa. Maurus gewonnen bij Livijne RUBBENS , sonder lichaemelijcke hoors achter te laeten 
 Welcken staet maeckt ende overgeeft Geeraert DE BOEVER fs. Guilliaeme 
409 aen Jacques VAN PARIJS fs. Maurus bij Livijne RUBBENS ende aen Tanneken VAN 
181  PARIJS wdwe van Lieven DIERICKX fa. Maurus bij Tanneken CLAES tsijnen (2de x) 
 voorts aen Joannes VAN PARIJS fs. Jacques voorseyt als deelvooght over Mauritius ende 
 Jacobus BOGAERT beede kinderen van Guilliame gewonnen bij Marie VAN PARIJS fa. 
 Maurus bij Tanneken CLAYS bij representatie van hemlieden moeder verthoonende den 
 lesten 3de hoofststaecke in de vaderlijcke sijde mitsgaders aen Jacques VAN PARIJS  
 voornoemt s'overleden broeder van vollen bedde, hoor unicq van soverleden moederlijcke 
 sijde breeder ende inder manieren hiernaer verclaert 
 Gronden van erfven gecomen van de sijde van de overledene bij successie van haer vader. 
 Dhelft van een partije landt in Vosselaere genaemt het lanck gaeverken dies de wederhelt 
 competeert aen Jacques VAN PARIJS groot int geheele 440 roeden paelende oost de  
 volgende partije suyt de moerstraete west den heere Baron van Nevele ende noort Jooris 
 VAN DEN BOSSCHE bij den sterfhuyse gebruyckt met de volgende 
 Dhelft van een partije landt genaemt de beek dies de wederhelft competeert als vooren 
 groot int geheele 773 roen paelende oost den doorenplas straete suyt de moerstraete west 
 de voorgaende ende Jooris VAN DEN BOSSCHE 
 Gronden van erfven gecomen van de sijde van de overledene bij successie van haer moeder 
 dhelft deurgaende van een hofstede in Vosselaere dies de wederhelft gemeene ende onverdeelt 
 competeert aen Jacques VAN PARIJS groot int geheele met het bulcxken daer achter 370  
 roen paelende den heere Baron van Nevele suyt de moerstraete west ende noort Lieven  
 BOGAERT bij den sterfhuyse gebruyckt  . . . . . . . . . 
 Dhelft van een partije landt in Ste Martens Leerne groot int geheele 400 roeden dies de 
 wederhelft competeert als de voorgaende  . . . . . . . . .  18de juny 1743 
 
SVG Joosijntien HANSSENS , overl. Severen Casselrije van Cortrijck op den 9de juny 1742 
 fa. Joos bij Lievijne BRAET 
  Hr.: Pieter BILLIET fs. Carel  (oock woonende tot Severen) 
409 K.: Carel = 3 jr en seven maenden hoir unicq  
190v V.M.: Pieter HANSSENS broeder van de overledene 
 Gronden van erfven commende van s'overledene zijde  
 Een partije land in Nevele genaemt den bogaerts acker ten landboeck bekent articulo 962 
 groot 992 roeden paelende oost suyt ende west de straete noch west Joe BOUVE ende 
 noort de wdwe ende hoirs van Laurijns ONDERBEKE end een partije lant ten landboeck 
 bekent 1000 groot 262 roeden paelende oost den heer Baron van Nevele west dhoirs 
 Lauwerijns ONDERBEKE ende Joe BOUVE noort Joannes VAN OOTEGHEM ende 
 Pieter STROBBE met cavel B. Noch in Nevele een partijken bosch genaemt het brouckel 
 bosselken ten landboeck bekent 1054 groot 171 roeden paelende oost Joosijntien LAMME 
 ende noort mijn heer DE LA FAILLE d'Assenede 
 De twee deurgaende deelen van drije van een partije bosch in Lootenhulle genaemt den 
 haesenbosch daer in een 3de onverscheden competeert aen Bauduyn MAENHAUT groot 
 int geheele 300 roeden paelende zuyt Pieter HANSSENS met cavel D. noort den cavel A 
 met den heybosch dus over de twee delen tot 200 roeden . . .    . . . 25ste juny 1743 
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 Supplierende verthoont reverentelijck Pieter BILLIET fs. Charles als vader ende vooght 
409 over sijne minderjaerighe weese in (1ste x) gewonnen bij Joosijntjen HANSSENS fa. Joos 
186 dat hij was competerende uyt den hoofde van sijne moeder een 11de deel in de goederen  
 achtergelaeten bij Livijne BRAET sijne grootmoeder materneel en daer zij niet langer 
 verstonden in gemeensaemhede te blijven ende mits het consent van Joos HANSSENS 
 sweesen grootvader materneel hebben sij de voorschreven goederen vercavelt ende 
 verdeelt waerbij aen den suppliants weese tot lotte gevallen sijn de goederen begrepen  
 onder cavel E   . . .  . . .  . . . 
 Alzoo tusschen Joos HANSSENS fs. Anthone hauder bleven ten sterfhuyse van Livijne  
 BRAET fa. Pieter ter eender ende Pieter, Francois, Joannes, Baudun ende Jacquemijntien 
 HANSSENS, Joannes VAN OOTEGHEM in huwelijck met Aldegonde HANSSENS, 
 Guilliaem VAN HOECKE in huwelijck hebbende Marie HANSSENS, Pieter STROBBE  
 getrauwt met Angeline HANSSENS, Pieter DE REU in huwelijck met Petronelle HANSSENS 
 ende Lieven DE WULF in huwelijck met Joanna HANSSENS al fs en fa. Joos bij de  
 voorseyde Lievijne BRAET, mitsgaders Pieter BILLIET als vader ende staenden vooght 
 over Carel BILLIET gewonnen met Joosijntien HANSSENS fa. Joos bij Lievijne BRAET 
  7 Cavels onder de letteren A,B,C, D, E, F ende G. . . .(+ 50 blz tekst)  25ste juny 1743 
 
SVG Teckela VAN HECKE fa. Marten, overl. Nevele op den 18de april 1743 
 Hr.: Lieven DOBBELAERE fs. Lieven  
409 K.: Joanne = 9 jr, Angheliene DOBBELAERE = 8 jr 
194 V.M.: Pieter VAN HECKE fs. Marten broeder van de overledene   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Judocus VAN HECKE tot Lovendeghem sweesen 
 oom materneel ten desen present     15de july 1743 
 
SVG Sara DE SCHUYTER fa. Lucas, overl. Nevele op den 2de febr. 1743 
 Hr.: Norbert DE CLERCQ fs. Lievens. zager 
409 K.: Philipe sijn selfs bij competente aude van beth dan 25 jr, Judocus = 22 jr ende Helena  
196       Petronelle DE CLERCQ = 17 jr  
 V.P.: Joannes HEMELSOETE oom causa uxoris   
 Grondt van erfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert 
 Dhelft dies de wederhelft aen de hoirs is toecomende uyt den hoofde van hun moeder van 
 een 3de deel van 30 roeden erfve gheleghen in Nevele wannof de twee derde deelen 
 competeert aen Jan MORTHIER causa uxoris met consorten ende de wdwe van Frans 
 JOORIS met ghelijck derde deel in alle drooghe ende groene catheylen daerop staende 
 abouterende noort west de blasius dries straete zuyt Anthone TIJTGAT oost de wdwe van 
 Pieter BRAET wannof de twee weder deelen worden in cheyns pachte gebruyckt  ende  
 alsnu betemmert ende beplant met een huys schuere ende boomen . . .  . . . 
 Dhelft dies de wederhelft toecomt als vooren van een partijken landt in Vosselaere oost 
 de straete zuyt Judocus VAN WONTERGHEM west de beeke ende desen sterfhuyse 
 noort Nevele groot in erfven 271 roeden  . . . . . . . . .  22ste july 1743 
 
SVG Joannes DE WYSPELAERE fs. Pieter, overl. Lootenhulle 26ste nov. 1742 
 He.: Marie DIERKENS fa. Joannes  
409 K.: Pieterken DE WYSPELAERE eenigh kindt = 14 daghen geboren ca. 6 maent naer het 
199       overlijden van sijnen vader 
 V.P.: Pieter DE WYSPELAERE vader van den overledenen 
 Gronden van erfven comende van de sijde van de hauderigghe 
 Dhelft van een behuysde hofstede met de voorder drooghe ende groene cattheylen daer op  
 staende gheleghen in Lootenhulle in den malsem wijck bij dhauderigghe bewondt met een 
 stucxken lant ten westen van thof ende dhelft van een partijken lant genaemt den beck alwaer 
 een huyseken op staet paelende oost de hofstede suyt des selfs west ende noort de straete 
 groot 223 roeden ende dhelft van een stuck lant genaemt het kauterken  gheleghen als vooren 
 noort dhoors Geeraert CLAEYS met het wederdeel int gheheele groot 397 roeden   . . . 
 . . .    . . .   . . .   23ste july 1743 
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 Vervolg bundel nr 467 Staten van goed  (1743)  
SVG Jan DE MEYERE fs. Joos, overl. in Nevele wijck veldeken  den 20ste Xbre 1742 
  Wdwnr van Marie VAN VINCKT  
409 K.:Fironica = 23 jr, Joannes = 22 jr, Joseph = 20 jr, Marie Joanne = 18 jr, Francies = 16 jr, 
203v      Jacobus = 14 jr Joanne Livijne = 12 jr ende Geeraert DE MEYERE = . . jr.  
 V.P.: Francies VERMEERSCH in huwelijck met Anna Maria DE MEYERE suster van den 
           overledenen ende  V.M.: Joannes BAUFORT  
 Gronden van erfven met de catheylen van huysinghe boomen ende haghen daerop staende 
 comende soo vuyt den hoofde van soverleden vader als moeder 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van veldeken alwaer hun vader ende moeder 
 overleden is paelende oost dhoors Joos HANSSENS suyt de selve hoors  west desen  goede 
 ende noort Marten ROYGHENS met sijn hofstede groot 232 roeden 
 Een stuck landt ten westen gheleghen aen de hofstede paelende oost de straete west dhoors 
 Laureyns ONDERBEKE noort desen goede groot 300 roen  . . .  . . . 
 Item dhelft van een partije bosch in Lootenhulle die dander helft competeert aen Francies 
 VERMEERSCH voornoemt paelende oost Joe DHOOGHE suyt de straete west den sekretaris 
 DE LAMPEREEL ende noort Joe Lievijne CAECKAERT int gheheele groot 313 roeden dus 
 over dit deel voor het sterfhuys 156 ½ roen  
 Item dhelft van een behuyst hofstedeken met dhelft van ses partijkens saylant daermede gaende 
 gheleghen in Landeghem inden  heyrenthoeck int gheheele groot 5 ghemeten waervan dander 
 helft competeert Francies VERMEERSCH voornoemt  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem daervooren seker ende borghe bedeghen Judocus VAN OOST tot Lootenhulle ten 
 desen present           23ste july 1743 
 
SVG Joannes VAN DER STEDE , overl. Bachte wijck rechelinghe 27ste april 1743 
 fs. Anthone bij Elisabeth NEIRINCK   
 He.: Marie ACHTERGAELE fa. Adriaen  
409 K.: Isabelle VAN DER STEDE = 8 jr, Pieter = 5 jr ende Guilliaeme VAN DER STEDE = 2 jr   
206v V.P.: Joannes FOCQUAERT causa uxoris, oom 
 Van d'een ofte dander sijn er geene vaste sijde haudende goederen 
 Gronden van erfven staende desen huwelijck geconquesteert gedeelich half ende half 
 Een partije meirsch groot een ghemet gheleghen op Deynse ontrent dhulhaeghen paelende oost 
 den advocaet BAUWENS suyt den Baron SINGELLINCK west het clooster van Deynse in 
 Gendt ende noort de rechelinghe gecomen bij coope van Philippus VAN WONTERGHEM, 
 bij den sterfhyuyse gebruyckt  
 Is daervooren over haer als seker ende borghe bedeghen Lieven VAN DEN BOSSCHE tot 
 Hansbeke haeren jeghenwordighen schoonvader ten desen present  10de 7bre 1743 
 
SVG Livijne VAN RENTERGHEM fa. Lieven, overl. Landeghem op den 7de april 1743 
 Hr.: Joseph VAN NEVEL fs. Geeraert  
409 K.: Pieter = 4 jr ende Lieen VAN NEVEL = 1 ½ jr. 
209v V.M.: Lieven VAN RENTERGHEM voornoemt grootvader  
 Den hauder heeft ten huwelijck gebracht een 7de in een partije meirsch ende een 6de in een half 
 ghemet landts in Nevele ende staende het huwelijck verkocht aen Joannes VAN NEVEL sijnen 
 broeder  . . .   .  . .    . . .  17de 7bre 1743 
 
SVG Joanna VAN DE VIJVERE fa. Alexander, overl. Vynckt op den 28ste jan. 1743 
 Wdwe in (1ste x) van Jacobus VAN OOTEGHEM  
409 K.(1ste x): Joannes VAN OOTEGHEM  
212v Hr.(2de x): Carel BILLIET fs. Pieter 
 K.(2de x): Pieter ende Joseph BILLIET hun selfs mannen, Jacobus = 24 jr, Marie = 22 jr, 
     Joosijntien = 20 jr ende Franchoyse BILLIET = 15 jr 
 V.M.: Jacobus MINNENS fs. Michiel oom   
 Van d'eene nochte d'ander sijde sijn er geene vaste goederen gheconquesteert 
  Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter BILLIET sijnen sone ten desen present 
          24ste 7bre 1743 
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 Vervolg bundel nr 467 Staten van goed  (1743)    
SVG Marie DE WULF fa. Lieven, overl. Vynckt op den 21ste sept. 1742 
 Wdwe in (1ste x) van Pieter DAENENS fs. Jans 
409 K.(1ste x): Frrans ende Joanne DAENENS  
216v Hr.(2de x): Joannes Baptiste DHAEYERE  
 K.(2de x): Magdaleene ende Petronelle DHAEYERE   
 V.M.: Laurens DE WULF oom van doverledene  
 Gronden van erfven ghecomen van de sijde van Pieter DANNENS haeren 1ste man 
 Een behuyst hofstedeken in Vynckt met een stuckjen saeylant suyt aen thof oost het  
 kercken straetjen suyt Sr. Charles DE JANS west Frans BEHAEGHEL ende Adriaen 
 CORNU ende noort Joannes DHONT groot in erfven 500 roen . . . 24ste 7bre 1743 
 
SVG Jan BOGHAERT fs. Jooris, overl. Hansbeke op den 16de febr. 1742 
 He.: Joosijne STEYAERT  
409 K.: Marianne = 5 jr ende Joanna Pitronelle BOGHAERT = 2 jr 
218v V.P.: Pieter BOGHAERT fs. Jooris voornoemt,  
 Gronden staende desen huwelijcke gheconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuyst hofstedeken in Hansbeke groot 325 roeden paelende suyt de veltstraete oost 
 Gheert VAN HOECKE  . . .  . . .    
 Pieter GOETHALS in huwelijck met Marianne BOGHAERT   8ste 8bre 1743 
 
SVG Elisabeth COCQUERE fa. Gillis, overl. Ste Maria Leerne op den 23st april 1743 
 Hr.: Marten ADAMS fs. Philippe  
 K.: Jan, Olevier ende Francois ADAMS alsmede Pieter DE SCHRIJVER in huwelijck met 
409       Joanna ADAMS ende Anthone ADAMS = 23 jr 
220v V.M.: Joos DE COCQUERE oom   
 Gronden van erfven staende desen huwelijcke geconquesteert 
 Een hofstede in Ste Maria Leerne in den maeyghem hoeck genaemt het hepieken alwaer 
 d'overledene is gestorven groot 225 roeden paelende oost den heere Baron van Huysse suyt 
 de steaete west ende noort den heere Baron ESTEMPUIS bij den hauder gekocht ten jaere 
 1731 van Lieven VAN DER MEIREN ende Judocus ADAMS in huwelijck met Marie  
 VAN DER MEIREN fa. Jan als hoors van Lieven DHAENENS  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Olivier ADAMS tot Astene s'hauders broeder 
 ten desen present        22ste 8bre 1743  
 
SVG Joanna VAN DAELE , overl. Ste Martens Leerne op den 23ste july 1741 
 fa. Lieven gewonnen bij Joanna VAN ACHTE  
 Wdwe van Pieter DE GRAVE 
409 K.: Jan, Lieven ende Maximus DE GRAVE, Joannes DE PAUW in huwelijck met Joanna 
223v       DE GRAVE ende Joseph DE GRAVE = 19 jr 
 V.M.: Jan VAN DAELE oom   
  Pieter VAN DER PLAETSEN, grootvader ende staende vooght: over de drij kinderen van 
  Joannes VAN DER PLAETSEN gewonnen met Petronelle DE GRAVE fa. Pieter voornoemt 
 Gronden van erfven bij d'overledene achterghelaeten 
 Dhelft van een hofstede in Ste Martens Leerne wesende den west lant groot over dit deel 
 111 roeden met gelijcke helft van d'helft van de keucken van den huyse kelder ende west  
 caemer scheedende te halfven van de kaeve dies de wederhelft competeert aen alle de hoors 
 Item dhelft van dhelft als vooren van een partije landt genaemt het cauterken groot over dit 
 deel 300 roeden ende dhelft van een hofstede breeder in groote canten ende abouten  
 geexpresseert bij den SVG van Pieter DE GRAVE . . . . . .  22ste 8bre 1743 
  Dzee gegevens komen uit een dubbel blad dat zit in het volgende bundel nr. 468 
 Compareerde in persoone Judocus ADAMS fs. Gillis tot Oostacker welcken comparant hem 
  verclaerde te stellen seker ende borghe selfs als principael over Maximus DE GRAVE tot 
 Sinte Martens Leerne dit voor de weese staet somme van Joseph DE GRAVE sijnen  
 minderjaerighen broeder alsmede voor de administratie van de goederen van Joseph DE  
 DE GRAEVE toecommende ten sterfhuyse van Joanna  VAN DAELE . . . 30ste juny 1744 
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 Vervolg bundel nr 467 Staten van goed  (1743)    
SVG Joosijntien WAELBROECK, overl. Ste Maria Leerne op den 8ste oct. 1742 
 fa. Lieven gewonnen bij Janneken HOSTE   
409 Wdwe in (1ste x) van Pieter VAN DAMME fs. Joos  
228v K.(1ste x): Marie Jenne = 18 jr, Joseph VAN DAMME = 12 jr en Joannes VAN DAMME = 10 jr  
 Hr.(2de x): Gillis TOP 
 K.(2de x): Carel = 6 jr ende Emanuel TOP = 3 jr  
 V.M.: Pieter DE CLERCQ fs. Jacobus   
 Gronden van erfven gecomen van de sijde van de overledene 
 Het deurgaende 4de van een hofstede met het landt daermede gaende groot vier gemeten in 
 Nazareth bij het hooreken heerlijckheydt van Overmeirsch ende noch dhelft van een ghelijck 
 vierde ende alsoo een achtste deurgaende van de voorseyde hofstede bij coope staende het 
 huwelijck met Pieter VAN DAMME  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Judocus VERPLAETSEN fs. Passchier tot Ste  
 Maria Leerne ten desen present      5de 9bre 1743 
 
SVG Goddelieve STROBBE fa. Denijs, overl. Ste Maria Leerne op den 23ste febr. 1741 
 Hr.: Joos MOERMAN  
409 K.: Francois = 18 jr ende Joannes MOERMAN = 14 jr 
232 V.M.: Joannes JANSSENS, cousijn woonende tot Severen  
 Aen dit sterfhuys competeert een woonhuys schuerken ende voorder edificien boomen 
 haeghen drooghe ende groene catheylen staende op een hofstede in Ste Maria Leerne 
 dies den grond competeert aen Marie DE WEIRDT bij den hauder in cheynse genomen 
 voor 29 jaeren die den termijn staet te expireren kerssavont 1742 . . . 5de 9bre 1743 
 
SVG Joannes VAN DAELLE fs. Maurus, overl. Lootenhulle den 25ste april 1743, timmerman 
 Wdwnr in (1ste x) van Pieternelle VAELLENS 
409 K.(1ste x): Lieven VAN DAELLE = 20 jr   
234v Wdwnr in (2de x) van Elysabeth OOTTEGHEM  
 K.(2de x): Joannes = 17 jr ende Joanne VAN DAELE = 16 jr  
 He.(3de x): Marianne DE SCHRIJVERE fa. Niclaeys 
 K.(3de x): Pieternelle = 13 jr, Bresiete = 10 jr, Joseph = 8 jr, Hieronimus = 6 jr,  
     Marie Jacoba = 4 jr ende Geeraert VAN DAELE = 1 jr  
 V.P.: Joos ROOTSAERT in huwelijck met de suster van den overledenen 
 Gronden van erfven ten desen sterfhuyse competerende sijnde conquest deelsaem tusschen 
 de kinderen ende dhauderigghe naer costume 
 Dhelft van een partijken saylant te vooren bosch gheweest in Lootenhulle paelende oost de  
 straete suyt den procureur dhr Joannes BLOMME west dhoors SANDELIJN ende noort  
 dhoors Joos CLOOSTERMAN groot 227 roen ende noch een partijken landt oock tevooren 
 bosch gheleghen over de straete aen het voorgaende paelende oost Cornelis DE WAELLE 
 suyt dhoors AELSTEYN west de straete ende noort Judocus VAN OOST groot 225 roen 
 wesende onbelast van besette renten   . . .  . . . 5de 9bre 1743 
 
SVG Marie SCHELSTRAETE fa. Judocus, overl. Meyghem op den 17de april 1743 
 Hr.: Joannes VAELE fs. Henderickx  
409 K.: Pieter VAELE bij huwelijcke staet sijn selfs, Pieternelle = 25 jr, Joannes = 22 jr,  
240v        Isabelle = 20 jr, Joos = 18 jr ende Guille VAELE = 14 jr 
 V.M.: Mauritius PRAET  
 Gronden van erfven comende van soverledens sijde aen de hoors competerende behaudens 
 shauders bladt van bijleve ende sijn deel in de cattheylen daerop staende 
 Het 25ste paert in een behuyst hofstedeken ghestaen ende gheleghen in Dronghen in dhassels  
 met eenigh landt daermede gaende tsaemen groot vier ghemeten  
 Aen dit sterfhuys competeert een woonhuys boomen ende haeghen met de voorder cattheylen 
 staende op cheyns dannof den gront competeert aen Jor LAMPREEL gheleghen in Meyghem 
 daer doverledene vuyt gestorfven is ende noch sal ghemeene blijven . . . 5de 9bre 1743 
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 Vervolg bundel nr 467 Staten van goed  (1743)    
SVG Pieter KOOPMAN fs. Pieter, overl. in Lootenhulle den 25ste aug. 1743 
 He.: Passchintgen GOETHALS fa. Joannes 
409 K.: Joanna Maria = 9 jr, Guillelmus = 5 jr ende Marie Cornelie KOOPMAN = 2 jr 
237v V.P.: Jacobus KOOPMAN als autsten broeder van den overledenen 
 Gheduerende het huwelijck is verkocht een paert van een behuyst hofstedeken met ontrent  
 300 roen erfve daermede gaende gelegen in Hansbeke den overledenen toegekomen van sijn 
 vader ende moeder    . . .  . . .   5de 9bre 1743 
 
SVG Adriaen MORTIER fs. Adriaen, overl. Meyghem op den 15de april 1741 
 He.: Tanneken SCHAMP fa. Matthijs  
409 K.: Anne MORTIER in huwelijck met Mattheus DUBLAIN, Joannes MORTIER bij aude sijn 
244       selfs wesende uytslandts, Norbertine = 22 jr, Lieven = 15 jr ende Pieter MORTIER = 10 jr  
 V.P.: Christiaen MORTIER oom     12de 9bre 1743 
 
SVG Jan VAN DER STUYF fs. Pieters, overl. Nevele op den 15de april 1743 
 He.: Joanne Franchoise DE HERTOGHE fa. Joseph  
409 K.: Jacobus Livinus VAN DER STUYF hoir unicq 
245v V.P.: Jacobus VAN DER STUYF broeder van den overledenen   
 Huys ende erfve commende van de sijde van shauderigghens 1ste man Philippus Charles IDE 
 Een huys stede ende erfve in Nevele op den hul abouterende noort de straete oost Jor Jan DE 
 LA SIERA zuydt den selven west dhoors van Pieter NEYDT groot  7 roen  18de 9bre 1743 
 
SVG Augustinus RAMON fs. Jan, winkelier, overl. Landeghem ten dorpe ten jaere 1743  
 Wdwnr in (1ste x) van   (niet gegeven)  
409 Wdwnr in (2de x) van Joosijntien PLASMAN  
246v K.(2de x): Dominicus IDE fs. Frans in huwelijck met Petronelle RAMON , Francois = 22 jr, 
           Pieter = 18 jr ende Marie RAMON = 14 jr  
 V.P.: Livinus VAN RENTERGHEM  
 Den overledenen heeft geene gronden van erfven achterghelaeten, dan competeert hem  
 dhelft van een huys staende ontrent het dorp van Landeghem staende op 14 roeden erfve 
 ten titel van cheynse, competerende de priesterage van Landeghem wannof de wederhelft 
 competeert de vier kinderen uyt den hoofde van hunne moeder   19de 9bre 1743 
 
SVG Frans DANEELS fs. Frans, overl. Nevele op den 21ste jan. 1743 
 Wdwnr in (1ste x) van Marie VERMEIRE fa. Geeraert 
409 K.(1ste x): Pieter = 12 jr, Joachim = 11 jr ende Joseph = 9 jr 
249 He.(2de x): Anna DE WINTER fa. Jans 
 K.(2de x): Joanne Marie = 2 jr en 3 maenden, Joannes Frans DANEELS = 1 jr 
 V.P.: Joseph DANEELS fs. Frans voornoemt, oom  
 Gronden van erfven commende van soverleden zijde  
 Dhelft deurgaende van een behuysde hofstede in Nevele bewoont ende hebruyckt bij Joannes 
 VERBAUWEN aen wien de wederhelft is competerende causa uxoris ende de weese van 
  Marten DANEELS fs. Frans . . .  . . .  . . .  9de Xbre 1743 
 
SVG Jacobus DE KEYSERE fs. Laureyns , overl. Nevele op den 7de 9bre 1743 tsijnder woonijnghe 
 He.: Livina VAN RENTERGHEM fa. Laureyns  
409 K.: Pieter Jacobus = 3 ½ jr eenigh kindt  
252 V.P.: Adriaen DE KEYSERE soverleden eyghen broeder 
 Gronden van erfven commende van soverledens zijde 
 Op den wijck van oossche in Nevele een behuysde hofstede met een partije lants daer ten 
 suyden aenpalende suyt ende noort de straeten oost Joos DE PRATERE en andere ende  
 west Jan DE BAETS groot tsaemen 650 roeden ende een partije lant ghenaemt het waterlat 
 groot 234 roen paelende noort oost Lieven DE WEIRT suyt west mhr. VAN DE VIJVERE 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Laureyns VAN RENTERGHEM tot Hansbeke 
 shauderigghens vader ten desen present         10de Xbre 1743 
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SVG Martijntien GOETHALS fa. Christoffels, overl. Poessele op den 11de july 1743 
 Hr.: Frans BOGAERT fs. Jacques 
409 K.: Joosijntien = 8 jr ende Emanuel BOGAERT = 1 jr 
255v V.M.: Geert GOETHALS, oom 
 Gronden van erfven comende van soverleden vaderlijcke sijde 
 Een behuyst hofstedeken met twee partijkens landt daermede gaende tsaemen groot ontrent 
 twee ghemeten gheleghen tot Meerenter op den wijck van velde waerinne de weesen maer 
 competeert een 12de paert noch ghemeene ligghende met hunne mede hoors  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Lieven BOGAERT shauders broeder woonende  
 tot Meyghem ten desen present      18de Xbre 1743 
 
SVG Jan MAENHAUT overl. Landeghem op den 13de oct. 1743 
 fs. Guilliaeme ghewonnen bij Elisabeth VAN DER VENNET 
409 Wdwnr van Marie COPPENS fa. Pieter 
258v K.: Jacobus = 23 jr ende Marie Catharina MAENHAUT = 18 jr ende Pieter ende Joannes 
       MAENHAUT beede bij competente aude van beth 26 jr ende bij huwelijcke staete hun selfs 
 V.P.: Joannes MAENHAUT fs. Bauduyn   
 V.M.: Jan COPPENS fs. Pieter 
 Gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten hem toecomende vuyt den hoofde van 
 zijn vader ende moeder ende vercavelijnghe met Magdaleene MAENHAUT sijn suster ende 
 wdwe van Jooris DE WITTE  
 Dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem in den westhoeck daer den overledenen vuyt 
 ghestorfven is wannof het wederdeel competeert aen Jooris SIERENS nu Jan COPPENS causa 
 uxoris Isabelle SIERENS groot over dit deel 684 roeden gaende hiermede het wallebulcxken 
 met het gheheel den wal tot den schent cant ende dhelft van de dreve achter de selve hofstede 
 wesende den suyt cant ende de middelste rote boomen noort west de westhoeckstraete noort 
 Jooris SIERENS nu den voorseyden COPPENS met het wederdeel . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van Maria COPPENS hunne moeder 
 Een partije landt in Landeghem ghenaemt dackermeins groot 567 roeden noort Mevr. VAN 
 BEIRLAERE oost ende suyt Lieven DE PUYDT ende west Christianus CHIRON ende een 
 partije landt gheleghen boven de putte meirsschen groot 175 roen oost de voorgaende partije 
 suyt Christianus CHIRON met de putte meirs west ende noort Joannes CORNELIS ende een 
 partije landt ghenaemt boven Brugghe oost de straete ende suyt den advocaet BROUCK groot 
 ontrent 400 roeden . . .  . . .  . . .   24ste Xbre 1743 
 
SVG Livijne VAN PARIJS fa. Jans, overl. Meyghem op den 17de 9bre 1742 
 Hr.:  Christoffel MARTENS fs. Jan 
409 K.: Joanne Marie = 19 jr, Joannes = 17 jr, Catharine = 15 jr, Francois = 13 jr, Trese = 11 jr, 
264       Joosijntjen = 9 jr, Pieternelle = 6 jr ende Lieven MARTENS = 3 jr 
 V.M.: Carel BOGAERT oom  
 Gronden van erfven comende van soverledens vaderlijcke sijde  
 Het 6de paert ende deel van de vier deelen van vijfven in een behuyst hofstedeken in Poessele 
 groot met de landen daermede gaende twee bunders alsnu ghebruyckt bij Frans BOGAERT 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert 
 Eene behuysde ende beschuerde hofstede daer den hauder jeghenwordigh in woont oost dit 
 sterfhuys suyt west de bijlocke van Ghendt noort de straete groot twee ghemeten 
 Een partije landt ghenaemt den sultere oost ende west dhoors van Lieven VERSCHELDE 
 suyt den marcyes DE LEDE noort de voorseyde hofstede groot vier ghemeten 
 Item een behuyst hofstedeken in Meyghem ghebruyckt bij Judocus MORTIER oost mijn  
 heer LYMNANDER suyt de straete west de bijlocke van Ghendt noort de beke groot ontrent 
 200 roen ende nogh een behuysde ende beschuerde hofstede ghebruyckt bij Judocus DELVAL 
 oost Judocus VAN WONTERGHEM suyt dhoors Lieven VAN RENTEGHEM groot 252 
 roen west de volghende partije lands oost de hofstede suyt Jacques RICHENBOURGH west  
 dhoors Joos MARTENS noort de straete groot 412 roen . . . . . . . . . . . . 
  Stelde seker ende borghe Pieter HEGGHERIC tot Meyghem   24ste Xbre 1743 
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   Bundel nr 468 Staten van goed  (1744)    
SVG Jan MORTHIER fs. Lauwerijns, overl. Nevele op den 10de 9bre 1743 
 Erfgenaemen: Jan MORTHIER fs. Jan de jonghe = 22 jr ghewonnen bij Joosijntien  
409  VAN LAECKE fa. Chaerel thaeren 1ste huwelijck ende Anne Marie GOOSSENS 
267v  fa. Pieter = 6 jr ghewonnen bij Marie MORTHIER fa. Jan daude, voorts 
   Jan Baptiste HAUWE in huwelijck met het voorseyde Joosijntien VAN LAECKE 
  ende staende vooghde over de voorseyde Jan fs. Jan haeren sone 
  V.P.: Pieter OPPEEL fs. Pieter 
 Aen den overledenen heeft ghecompeteert dhelft van een huys met erfve daermede gaende 
 op hem verstorfven uyt den hoofde van Joseph ende Petronelle MORTHIER sijne twee 
 kinderen overleden onbedeghen, alsmede een 3de deel van den cheyns ghebruyckt bij 
 Norbert DE CLERCK ende een 3de van 60 roen gheleghen in Nevele hetwelcke bij den  
 overledenen is vercocht aen Pieter GOOSSENS  . . .  10de febr. 1744 
 
SVG Petronelle FORTHIER fa. Vincent overl. Nevele op den 27ste jan. 1744 
 Wdwe van : Jan HERPELS fs. Jan 
409 K.: Pieter DE LANGHE fs. Willems in huwelijck met Lievijne HERPELS ende Pieter 
270       HERPELS fs. Thomas fs. Jan voorseyt, ghewonnen bij Joanne COCQUYT fa. Pieter 
 Joanne COCQUYT als moeder ende staende vooghde over  den voorseyden Pieter HERPELS 
 fs. Thomas haeren minderjaerighen sone daertoe ghemachtigh bij Burghmeester ende  
 Schepenen van Caeperijcke als oppervooghden van den 5de febr. 1744 
 Gronden van erfven deelsaem half ende half 
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van de boschstraete groot in erfven 150 roen 
 den sterfhuyse toecommende van dhoirs van den grootvader Jan HERPELS fs. Jans 
 Een partije landt gelegen als vooren ghenaemt den scheper groot 530 roen den sterfhuyse  
 toecommende als vooren  . . .  . . .  . . .  11de febr. 1744 
 
SVG Elisabeth GOETHALS , Nevele op den 24ste maerte 1743 
 fa. Pieter ghewonnen bij Joanneken VAN HULLE 
409 Wdwe in (1ste x) van Mauritius DHUVETTER fs. Jan 
275v K.(1ste x): Joannes Frans ende Laureyns Norbertus DHUVETTER beede bij competente aude 
      ende huwelijcken staete hun selfs, Caroline Susanne = 25 jr  
  V.M.: Guilliame HAECK in huwelijck ghehadt hebbende Pieternelle GOETHALS suster van 
            de overledene 
 Hr.(2de x): Geeraert VAN DOORNEVELT fs. Jan, ontfangher van het inkomen van de kerck  
 K.(2de x): Joanne Therese VAN DOORNEVELT = 19 jr   17de febr. 1744 
 
SVG Franchois COPPENS fs. Jans, overl. Dronghen wijck noorthaut op den 15de jan. 1744 
 ende Martijntien DE BUCK sijne huysvrauwe nu ontrent twee jaeren overleden in Dronghen 
409 in den noorthaut in de moerstraete   
272v K.: de weesen van wijlent Petronelle COPPENS te weten Martinus ende Joannes DE RIJCKE 
       ghewonnen bij wijlent Jan DE RIJCKE ende voorts Francois ende Pieter DHAENENS als 
       mede Joanna DHAENENS oock drij kinderen van deselve Petronelle COPPENS in haer 
       2de huwelijck ghewonnen bij Joannes DHAENENS, hauder bleven thaeren sterfhuys 
 VP.: Joannes COPPENS cosijn woonende in Dronghen  
  Gronden van eirfven bij de voornoemde overledenen achterghelaeten 
 Een hofstede in Dronghen in den wijck van noorthaut groot in eirfven 180 roeden abouterende 
 noort oost dhr ende Mr. Ingelbert ODEVAERE suyt west de uytwegh van de volghende partije 
 noort de moerstraete ende suyt oost de naervolghende partije landt groot in eirfven 525 roen 
 abouterende noort oost dhr ODEVAERE voornoemt suyt oost den heere Baron van Nevele 
 suyt west Adriaen VAN HECKE causa uxoris ende noortwest de voornoemde hofstede desen 
 sterfhuyse toekomende bij coope jeghens Joe Therese Barbarine MALCAMP par toekomste  
 van de greffie van Nevele den 6de juny 1712 
 Item nogh een partije landt ghenaemt den pronckaert gheleghen als vooren abouterende oost 
 Jooris VAN DEN BOSSCHE suyt oost den heere Baron suyt west den heer ODEVAERE  
  ende noort de moerstraete groot 416 roeden  . . . . . . . . . 24ste febr. 1744 
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   Vervolg bundel nr 468 Staten van goed  (1744)    
SVG Pieter TUYTSCHAEVER fs. Chaerel, overl. Nevele op den 16de 9bre 1743 
 He.: Norbertine DOBBELAERE fa. Joos  
409 K.: Petronelle = 19 jr ende Joseph TUYTSCHAEVER = 17 jr 
277v V.P.: Chaerel TUYTSCHAEVER fs. Chaerel voornoemt 
 Gronden van erfven commende van soverleden seyde belast met shauderigghens blat van 
 bijleve ende het catheyl deelsaem als naer costume 
 Een partije landt in Nevele op de oossche cauter nu een behuysde ende beplante hofstede 
 bij de hauderigghe bewoont, groot in erfven ontrent een ghemet oost de naerschreven  
 partije meersch zuyt de naerschreven partije landt west Joos DE PRAETER noort Joannes 
 DE POORTER ende een partije meersch groot 247 roen oost Joos HANSSENS zuyt 
 Arnaut STEYAERT west het voornoemde hofstedeken ende noort Joos HANSSENS 
 Item in oossche een partije landt ghenaemt den grooten cocquelaere groot 160 roeden 
 oost den voorseyden Arnaut STEYAERT zuyt den selven west Joos STOMMELIJNCK 
 ende noort het hofstedeken den overledene toecommende tot een derde bij uytgrootijnghe 
 jeghens sijne broeders Jan ende Chaerel TUYTSCHAEVER . . . 
 Ander gronden van erfven belast met bijleve van de hauderigghe 
 Een partije landt in Nevele op den oossche cauter ghenaemt het waeterlat den overledene  
 toecommende ten sterfhuyse van Jan TUYTSCHAEVER sijnen broeder groot in erfven 
 ontrent 198 roeden  . . .  . . .   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Guille DOBBELAERE tot Hansbeke haeren  
 broeder ten desen present        3de maerte 1744 
 
SVG Lieven DE WULF fs. Gillis ghewonnen bij Marie SLOCK, Nevele op den 26ste jan. 1744  
  He.: Joanna HANSSENS fa. Joos ghewonnen bij Livijne BRAET 
409 K.: Gillis = 10 jr, Marie Joanna = 8 jr ende Anna Catharina DE WULF = 3 maenden 
279v V.P.: Bauduyn HANSSENS fs. Joos voornoempt oom causa uxoris  
 Gronden van eirfven commende van de zijde van den overledenen volghende aen de weesen 
 Dhelft deurgaende van een onbehuysde hofstede in Nevele met een partije landt daer annex 
 wannof het ander helft competeert aen Bauduyn HANSSENS desen deelvooght oost 
 daeranne ghelandt Mevr. VAN BEAUVOORDE suyt de wdwe Pieter LOONTIENS west  
 de vierboom straete ende noort den aermen van Meyghem groot in eirfven 1540 roeden 
 Item een ghelijck deel deurgaende van een behuysde hofstede gheleghen als vooren  
 abouterende oost de voorgaende partije suyt de selve wdwe west ende noort de vierboom 
 straete groot in eirfven tot 450 roeden . . .  . . .  
 Een ghelijck 4de deel van een een bosch in Vinckt abouterende oost Gillis LIEVENS suyt 
 Joannes MEULENACKER west Joffr. De Quesel BUNST ende noort dhoirs van Joannes 
 DE RAEDT groot 750 roeden 
 Het 4de deel in een hofstedeken met een lochtincksken in Ste Maria Leerne ghebruyckt bij  
 Joannes CEUTRECHT west ende noort de leye tsaemen groot 100 roeden desen overleden 
 toegecommen bij versterfte van Marie SLOCK sijne moeder . . . . . . 
 Gronden van eirfven competerende aen den voornoemden Gillis DE WULF 
 Een partije landt in Nevele ghenaempt den begijnnen bulck paelende oost daer anne Pieter 
 VAN NEVEL als pachter suyt den advocaet COLMAN west den heer graeve van Wacken 
 ende noort Jacobus VERVAERT als pachter groot 296 roeden . . .  . . . 
 Item binnen Nevele twee huysen steden ende eirfven de eene in pachte ghebruyckt bij de 
 soldaeten van het Auderburghsche ende het ander bij Franchois GIJS abouterende noort 
 ende oost Franchois DHAENENS suyt de Ste Jans straete ende west het catte straetien 
 tsaemen groot in eirfven tot 96 roeden 
 Een partije landt in Vosselaere ghenaempt het buyten theckenstuck abouterende noort ende 
 oost de dreve van Nevele suyt dhoirs van Norbert DE CLERCK ende west Pieter CODDE 
 groot in eirfven tot 313 roeden   . . .  . . . 
 Gronden van eirfven commende van de zijde van de hauderigghe haere vader ende moeder 
  Een partije landt in Nevele ghenaempt de wijde veuren groot in eirfven 750 roeden . . . 
  De 2 deelen van drije van eenen bosch in Lootenhulle groot 600 roen . . .14de april 1744 
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   Vervolg bundel nr 468 Staten van goed  (1744)    
SVG Isabelle VAN PARIJS, overl. Vosselaere op den 20ste nov. 1743 
 fa. Louis ghewonnen bij Petronelle CLAEYS 
 Hr.: Lieven DE MEESTER fs. Guilliaeme ghewonnen bij Cathalijne DE CLERCK 
409 K.: Joannes = 8 jr, Joanna = 6 jr ende Pieter DE MEESTER = 4 jr  
287 V.M.: Pieter COEN oom causa uxoris  
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den hauder voor huwelijck ghekocht ende 
 betaelt bijdien voghende aen hem alleene behaudens het cattheyl dat deelsaem is half en half 
 Een behuysde hofstede met de schuere ende stallinghen backhove mitsgaders de fruyt ende 
 andere boomen daerop staende met een schoone partije landt annex tsaemen groot 1127 roen 
 gheleghen in Vosselaere abouterende noort oost desen deelvooght suyt oost den Ruysselaerts 
 bosch ende noort west de straete desen  hauder toekomende bij coope jeghens dhoirs van  
 wijlent Joffr. Anna Catharina D'HONT par eirffenisse voor de weth van den lande van Nevele 
 in daeten den 4de febr. 1727  . . .  . . .  . . . 21ste april 1744 
 
SVG Joosijntien ROBIJT, overl. Ste Maria Leerne op den 17de juny 1735 
 fa. Gillis gewonnen bij Janneken BISSCHOP 
 Hr.: Joannes DE VOLDER fs. Pieter 
409 K.: Jacobus = 4 jr ende Pieter DE VOLDER = 3 jr 
290v V.M.: Joannes ROBIJT fs. Gillis voornoemt 
 Van shauders sijde sijn er geene vaste goederen ten huwelijck ghebracht 
 De vaste goederen bij d'overledene ten huwelijck gebracht sijn staende huwelijck verkocht 
 aen Joos ROBIJT haeren broeder te weten 1/5de van een hofstede in Ste Maria Leerne in den 
 maeyghem hoeck wiesaengaende den hauder aende weesen hiernaer sal recompense doen 
 . . .   . . .      5de meye 1744 
 
SVG Joannes VAN OOST fs. Carel, overl. Deurle op den 20ste maerte 1744 
 Wdwnr in (1ste x) van Joanna SEVERIS (SVG ghepasseert den 13de july 1741) 
409 K.(1ste x): Jan Baptiste = 17 jr, Petronelle = 14 jr, Anne Marie = 11 jrAugustinus = 9 jr ende  
294            Anne Marie VAN OOST = 4 jr 
 He.(2de x): Anne Marie TAVERNIER fa. Joannes  
  K.(2de x): Brigita VAN OOST = 13 maenden    
  V.P.: Pieter VAN OOST fs. Carel voornoemt , oom  
 Den overledenen is gerecht gheweest in de deurgaende helft van alle de edificien ende 
 catheylen staende op de hofstede alwaer hij is ghestorven uyt den hoofde van Joanne SEVERIS 
 sijne 1ste huysvrauwe  . . .   . . .  12de meye 1744 
 
SVG Jacobus DE LOOSE fs. Geeraert, bakker, overl. Landeghem op den 15de 8bre 1743,  
 He.: Joanne COCQUYT fa. Pieter 
409 K.: Magdalena = 19 jr, Joanna = 17 jr, Petronelle = 13 jr ende Carel DE LOOSE = 6 jr 
298v V.P.: Marten SPEECKAERT fs. Marten in huwelijck met de suster van den overledenen 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck bij vuytgrootijnghe gheapproprieert 
 De drij deelen van viere van een behuysde hofstede voorhoofdende jeghens de plaetse van 
 Landeghem groot in erfven 20 roen vuyt crachte van vuytgrootijnghe jeghens wijlent Mattheus 
 COCQUYT in huwelijck gheweest met Petronelle DE LOOSE, Marten SPEECKAERT ende 
 Jan DE KEYSERE in huwelijck met Joanna ende Maria DE LOOSE ende een partije meirsch 
 groot 300 roeden west ende oost de caelene  . . .  . . .  23ste juny 1744 
  
SVG Pro Deo Isabelle Therese LE DUYCK fa. Jan, overl. Nevele op den 15de 8bre 1743 
 Hr.: Alexander DE GRUYTER 
 K.: dit deel is zeer zwaar beschadigd en daardoor onleesbaar  
 V.M.: oock onleesbaar 
 Gronden van erfven commende van soverleden zijde  
 Een partijcke lant in Nevele in den oossche cauter groot 203 roen de overledene toecommende 
 bij coope van haere moeder (verder onleesbaar) . . . . . .   . . july 1744 
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   Vervolg bundel nr 468 Staten van goed  (1744)    
SVG Jan AERENS fs. Marten, overl. Ste Martens Leerne op den 17de oct. 1743 
 Wdwnr van Janneken MELSSENS  
 K.: Marten bij competenten aude sijn selfs ende Isabelle AERENS in huwelijck hebbende 
409       Joannes CANNOOT, Jan DE VREESE in huwelijck met Petronelle AERENS ende  
303        Pieter AERENS = 22 jr    
 V.P.: Marten AERENS fs. Marten voornompt oom  
 Leen bij den overleden achtergelaeten in huwelijck geconquesteert  
 Dhelft van een partije landt wesende leen van den hove ende casteele van Nevele groot int 
 geheele 300 roen paelende oost Jan VAN SPEYBROECK suyt jonckheer Cornelis Francois 
 SANDELIN west dhoors Pieter MAENHAUT noort de moerstraete dies de wederhelft oock 
 competeert aen dese hoors uytten hoofde van Janneken MELSSENS . . . 9de july 1744 
 
 Extract uyt de vercavelinghe gemaeckt tusschen d'erfgenaemen van wijlent Jooris DE WITTE 
  fs. Laureyns gewonnen bij Elisabeth HEYNDRICKX te weten Guilliaeme DE WITTE fs. 
 Laureyns voornoemt verthoonende de 1ste hooft staecke, Joannes ende Franchois DE SMET, 
  Adriaen LAROS in huwelijck met Joanna DE SMEDT alle drije kinderen van Matheus 
 gewonnen bij Janneken DE WITTE, Joannes PILLE in huwelijck met Anne Marie DE SMEDT 
 ende Gabriel VRIENT in huwelijck met Petronelle DE SMEDT beede dochters van Pieter die 
 oock sone was van den voornoemden Matheus ende Janneken DE WITTE, voorts Joannes 
 DE WITTE ende Pieter LOETE in huwelijck met Isabelle DE WITTE sone ende dochter van 
 Jan fs. Laureyns voornoemt bij Elisabeth HEYNDRICKX, de drij kinderen van Matheus 
 DE WITTE fs. Jan voornoemt , de ses kinderen van Jacobus DE WITTE fs. Jan voornoemt 
 ende de drij kinderen van Lowijs HUBRECHT gewonnen bij Petronelle DE WITTE fa. Jan 
 voornoemt, Franchois VAN HOVE getrauwt met Joanna Louise DE WITTE, Joannes, 
 Jacquemijntien, Anne Marie ende Joanna DE WITTE alle vijfve kinderen van Laureyns oock 
 fs. Jan. Item Joannes ende Joorijntien VAN NEVELE, Christoffel DE VREESE in huwelijck 
 met Petronelle VAN NEVELE, Joannes WELVAERT thuwelijck hebbende Isabelle VAN 
 NEVELE, ende Jooris DE MEESTER getrauwt met Marie Anne VAN NEVELE alle vijfve 
 kinderen van Jan gewonnen bij Marie DE WITTE. Joannes, Livinus, Jeronimus, Pieter ende 
 Anne Marie DE COOMAN, Pieter BAUWENS getrauwt met Livijne DE COOMAN, Joannes 
 BAETSLE thuwelijck hebbende Isabelle DE COOMAN ende Jan DE WEVERE getrauwt 
 met Joanne DE COOMAN alle kinderen van Jan gewonnen bij Adriaeneken DE WITTE 
 gemeene ende onverdeelt waeren alle de vaste goederen bij den voornoemden Jooris DE  
 WITTE achtergelaeten soo de gonne ghecommen van desselfs sijde bij successie als de gonne 
 staende huwelijck met Magdalene MAENHAUT sijne naergelaeten weduwe geconquesteert 
 ene aen de selve sijne erfgenaemen jeghens de voorseyde weduwe ende hauderigghe te cavel 
 gevallen in daeten 16de october 1743  . . .  . . .   
 Marten DE WITTE fs. Laureyns voornoemt tsijnen (2de x) verweckt bij Petronelle MAES 
 ende Christoffel DE WEVERE fs. Jan gewonnen bij Franchoise DE WITTE fa. van dito 
 Laureyns bij Petronelle MAES voorseyt  . . . . . . . . . 10de july 1744 
 
SVG Joannes VAN VYNCKT fs. Lievens ende sijne huysvrauwe Petronelle LIEVENS beede 
 ten verleden jaere thunder woonijnghe corts naer elckanderen overl. in Hansbeke  
409 K.: Joosijne = 21 jr Pieter, = ?, Jan = 15 jr ende Jacobus VAN VYNCKT = 7 jr 
308v V.P.: Judocus VAN VYNCKT fs. dito Lieven, oom 
 sweesens vader heeft in cheyns ghenomen per cheynsbrief van den 19de febr. 1731van Jor 
 Jan Baptiste Aloyse VAN DER MEIRSSCHE heere van Cocquelberghe drij partijen lants 
 in Hansbeke gheleghen ten landbouck vermelt int 4de beloop nrs. 223, 337 ent 369 groot  
 vier ghemeten op welckens de 1ste partije den selven vader gebauwt heeft een woonhuys  
 ende schuerken ende gheplant eenighe boomkens ende haeghen, alle welcke edificien ende 
 catheylen moghen aenveirt worden in ligghende weirde   . . .  . . . 
 De jongste weese is ten daeghe van de 1ste venditie besteedt voor drij jaeren aen Jacobus 
 COCQUYT tot Hansbeke voor de somme van 5 p. gr. eens . . .  11de 9bre 1744 
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   Vervolg bundel nr 468 Staten van goed  (1744)    
SVG Marie Anne DE MEYER , overl. Nevele op den 5de meye 1744 
 fa. Joos ghewonnen bij Joosijntien MORTIER 
 Hr.: Martinus DE MOOR fs. Pieter ghewonnen bij Lievijne VERGOTTE 
409 K.: Franchois = 14 jr, Joannes = 11 jr, Lieven = 9 jr, Pieter = 7 jr ende Marie DE MOOR = 2 jr 
317v  V.M.: Maurus COEN causa uxoris  
 Hebben gheduerende huwelijck in cheynspacht aenveirt van Francois DE SUTTER een stuck  
 landt in Nevele op den wijck van veldeken groot 200 roeden voor eenen termijn van 20 jaeren 
 waervan het 1ste jaer sijnen inganck ghenomen heeft kersavont 1737 waerop hij hauder een  
 nieuw huys heeft doen bauwen met de stallijnghen ende voorder catheylen ende beplant met  
 eenen jonghen boomgaert  . . .   . . .  17de 9bre 1744 
 
SVG Isabelle MARTENS, overl. Nevele op den 20ste febr. 1744  
  fa. Roghier geprocreert bij Janneken COPPENS fa. Louys   
  Hr.: Abraham BELSSENS fs.  Servais ende Anne VERMEIRE, mulder  
409 K.: Regine BELSSENS = 2 jr hoir unicq  
324 V.M.: Roghier MARTENS fs. Louys vader van de overledene  
 Gronden van erfven commende van s'hauders sijde 
 Dhelft van een partije meersch in Ruyselede dies de wederhelft competeert onvercavelt aen de 
 kinderen van Joannes VERHEYE gewonnen tsijnen 1ste huwelijck bij Rosa VAN DE WEGHE 
  s'hauders halve suster groot int gheheele een bunder. 
 Item dhelft dies de wederhelft competeert als vooren van een partijcken meersch geleghen als 
 de voorgaende paelende oost de beeke zuyt de kercke van Poucques west Abraham VERMEIRE 
  groot int gheele een vierendeel dese ende voorgaende  gebruyckt bij Marten VERPLAETSEN 
 Dhelft van een woonstede in Poucques dies de wederhelft competeert als vooren staende ten 
  voorhoofde op de plaetse oost Joannes VAN DE WEGHE zuyt de plaetse west Abraham 
 VERMEIRE noort het kerckhof in pachte gebruyckt bij Charel IDE . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter VERMEIRE fs. Geeraert woonende binnen dese stadt 
 alhier present alles onder obligatie ende verbant als naer rechte   7de Xbre 1744 
 
SVG Petronelle BEYS, overl. Nevele op den 19de april 1744 
 fa. Jan ghewonnen bij Marie MEGANCK  
 Wdwe in (1ste x) van Marijn BAELE  
409 K.(1ste x): Jan ende Pieter ende Joanna BAELE in huwelijck met Geeraert VAN VINCKT  
321             ende Joseph = 23 jr ende Francies BAELE = 21 jr 
 Hr.( 2de x): Jacobus DANEELS fs. Guilliaeme ghewonnen bij Lievijne DE MUYTERE 
 K.(2de x): Joosijntien DANEELS = 17 jr 
 V.M.: Pieter BEYS, oom  
 Gronden van eirfven die den hauder met de overledene tsaemen hebben gheconquesteert 
 Een hofstede in Nevele abouterende oost mijn heer BAECKE suyt ende west de straete ende 
 noort Joannes VERHELST groot in eirfven 125 roeden komende bij coope jeghens Joannes 
 VERMEIRSCH van daete den 9de juny 1739 . . .  . . . 
 Den hauder is schuldigh van gheleende gelde aen sijn suster Joosijntien DANEELS  tot 
 8 p. 10 sch. grooten  . . .  . . .  . . .    15de Xbre 1744 
 
  Bundel nr 469 Staten van goed  (1745)    
SVG Janneken DALMAN fa. Olivier, non poorteresse, overl. in Wonterghem den 10de july 1735 
 Hr.: Philippus MADOEY fs. Jans 
 K.: Joanne = 20 jr, Philips ende Lieven = 18 jr, Pieter = 15 jr, Marie = 12 jr ende Joannes 
       MADOY = 10 jr. 
 V.M.: Livinus DAELMAN fs. Olivier woonende in Gotthem, broeder van de overledene 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert 
 Een hofstedeken met een partije saeylandt van oosten aende hofstede paelende oost Mevr. 
 VAN OOMBERGHE west de straete noort  de weesen Frans MESTDAGH gheleghen  
  onder dheerlijckhde ende baronnie van Nevele groot in sijn geheele 175 roen Cortrijckx 
 . . .  . . .  ter weeserije der stadt van Cortrijck desen 9de 9bre 1742  
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 Vervolg bundel nr 469 Staten van goed  (1745)    
SVG Marie VAN DAELLE fa. Lieven, overl. Nevele op den 27ste 8bre 1743, winkelierster 
  Wdwe van Philips SLOCK fs. Joos 
409 K.: Judoca = 19 jr, Jacobus = 16 jr, Rosa = 13 jr, Colette = 11 jr ende Joanne SLOCK = 8 jr 
334 V.P.: Guilliaeme HAECK fs. Lucas  
 V.M.: Jacobus VAN BRUSSEL fs. Pieters oom causa uxoris  
  Huys ende erfve commende van de seyde van sweesens vader 
 Te weten een huys stede ende erfve binnen Nevele artwortel ende naeghel vast staende op de 
 maerct oost Vincent VAN HOOLANT west Pieter DU SAER en de hoirs van wijlent Carel 
 DE VOS groot in erfven 60 roeden  
 De 3 deelen van viere van een stuck lant groot int geele 700 roeden genaemt den dieren coop 
 abouterende zuydt de priesterage van Nevele west ende noort dhoirs van Gillis DE WEIRDT 
  Item het resterende vierde paert van de voorseyde partije lant sweesens vader toecommende 
 bij coope jeghens Guilliaeme HAECK fs. Lucas ter causen van de haudenisse van Janneken 
 COUCHUYT sweesens grootmoeder  . . .   . . . 
 Wettelijcke venditie gehauden den 6de 9bre 1743   11de jan. 1745 
 
 Augmentatie van staet die bij desen maecken Joanne OORENAERT wdwe van Joannes 
 HEYNDRICX fs. Jan ende Joannes HEYNDIRCX fs. Philips als voocht ghecreert over Marie 
 Anne = 24 jr, Philippine = 23 jr ende Joanne HEYNDRICX = 16 jr midtsgaders Joannes ende 
409 Philippe HEYNDRICX bij competente oude van beth dan 25 jaeren hun selfs alle vijfve  
351 kinderen van den voornoemden Joannes HEYNDRICX ende Joanne OORENAERT  
 van alsulcke successie als op den voornoemde vijf kinderen saude verstorfven zijn met den  
            overlijden van Philippe HEYNDRICX fs. Jan hunnen oom, ghestorfven onbedeghen binnen 
 de prochie van Landeghem op den 16de july 1743 
 Gronden van erfven op de vijf kinderen verstorfven tsaemen eene behuysde hofstede met alle 
 de edificien daerop staende daer den overledenen vuyt ghestorfven is gheleghen in Landeghem 
 in den heirenthoeck ofte overdam groot 204 roen ende een partije lant ghenaemt den ginstbulck 
 west de meirschen ende noort mijn heer SANDELIJN groot 450 roen . . . . . . 1745 
 
SVG Jacques VAN PARIJS, overl. Dronghen in den wijck noorthaut op den 17de febr. 1744 
 fs. Maurus ghewonnen bij Lievijntjen REUBENS  
 Wdwnr in (1ste x) van Elisabeth BEELLAERT  
409 K.(1ste x): Joannes VAN PARIJS  
343v He.(2de x): Marie PIFFROEN fa. Lieven ghewonnen bij Joosijntjen VAN SPEYBROECK 
 K.(2de x): Pieter ende Lievijntjen VAN PARIJS bij competente auderdom hun selfs, Joannes  
       LOOTENS in huwelijck met Joanna VAN PARIJS, Joannes DE VREESE getrauwt 
      met Marie VAN PARIJS tot Bachte, Joseph = 24 jr, Catharina = 21 jr ende 
      Joosijntjen VAN PARIJS = 18 jr  
 V.P.: Joannes DIERIJCK cosijn  
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een hofstede in Dronghen met een schoon huys, schuere ende stallinghen ende boomen daer  
 op staende met nogh een stucxken landt daer annex t'saemen groot 300 roeden abouterende 
 noort oost den heere Baron van Nevele suyt oost d'heer Francois VAN BOUCHAUTE, suyt 
 west mijn heer Joannes DE SIMPELS ende noort west de moerstraete den overledenen 
 toecommende bij coope jeghens don Jean Francisco CARDINAS den 22ste april 1704  
 Dhelft deurgaende van een hofstede in Vosselaere met een stuck landt daer annex tsaemen 
 groot 370 roeden abouterende noort oost een ijdel hofstede suyt oost de moerstraete suyt west 
 Lieven BOGAERT, desen overledenen toeghekomen bij versteirfte van sijnen vader ende 
 moeder dat benevens sijne suster Petronelle VAN PARIJS in huwelijck gheweest met Geeraert 
 DE BOUVRE sij nu oock overleden is sonder lichaemelijcke hoirs achter te laeten. 
 Er zijn gronden te verdeelen tusschen Tanneken VAN PARIJS wdwe van Lieven DIERIJCK 
 ende de weesen van Guilliaeme BOGAERT ghewonnen bij wijlent Marie VAN  PARIJS  
 Dhelft deurgaende van een stuck landt in Vosselaere ghenaempt het langhestuck wannof het 
 ander helft competeert aen Geeraert DE BOUVRE voornoemt . . .   12de jan. 1745  



 388 

 Vervolg bundel nr 469 Staten van goed  (1745)    
SVG Pro Deo Joorijntien VAN VOOREN fa. Jooris, overl. Hansbeke op den 9de febr. 1743 
 Hr.: Lieven LOOTTENS fs. Jan 
  K.: Jan = 24 jr, Heins = 20 jr, Elisabeth = 13 jr, Passchier = 11 jr ende  Augustijn = 6 jr 
 V.M.: Jooris VAN OOTEGHEM tot Ursel in huwelijck met soverledene suster 12de jan. 1745 
 
SVG Cheviane HOSTE fa. Joannes Reynaert, overl. Landeghem op den 8ste dec. 1744 
  Hr.: Joannes BISSCHOP fs. Marten  
409 K.: Marie Jacoba = 10 jr ende Judoca = 3 ½ jr 
329v V.M.: Judocus ADAMS tot Deynse als naesten bestaenden  
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Landeghem op den vaerendriesch daer doverledene vuyt 
 ghestorfven is groot met de landen daermede gaende ses ghemeten hun toecommende bij 
 coope jeghens Joannes VAN RENTERGHEM  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter BISSCHOP fs. Marten s'hauders broeder 
 woonende tot Landeghem ten desen present     12de jan. 1745 
 
SVG Pieter DE RIDDER fs. Louys, overl. Vosselaere in den westhouck den 15de 8bre 1744 
 He.: Marie Anne SPEECKAERT fa. Thomaes  
409 K.: Pieter = 9 jr, Joanne = 7 jr en 4 maenden, Chaerel = 5 jr en 8 maenden, Philip = 3 jr ende 
338v       Marie Anne = ½ jr. 
 V.P.: Lieven DE RIDDER broeder van den overledenen  
 Gronden van erfven commende van shauderigghens seyde  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Vosselaere bij dese hauderigghe bewoont groot 
 in erfven 200 roeden abouterende oost mijn heer VAN DER BRUGGHEN zuydt Pieter DE 
 ROOSE west den advocaet BASILIUS ende een partije landt genaemt den calandt groot 
 700 roeden paelende oost mijn heer EVERAERT zuydt de voorgaende hofstede ende west 
 Pieter DE ROOSE ende noort het clooster van Marquette . . . . . . 
 Stelde hem over haer seker ende borghe bedeghen Marten DE CLOET tot Vosselaere alhier 
 present         12de jan. 1745 
 
SVG Lievijne LOONTGENS fa. Jan, overl. Nevele den 21ste oct. 1744 
 Hr.: Baudwijn DE DECKER fs. Gabriël  
409 K.: Joos sijn selfs man, Joannes = 29 jr, Geeraert = 23 jr, Joosijntien in huwelijck met Gillis 
355       DE WEERDT, Joanne in huwelijck met Norbertus DHUYVETTER, Marie Lievijne in 
       huwelijck met Philippe DOBBELAERE, Anne Marie in huwelijck met Lieven DE BUCK  
  V.M.: Joseph LOONTGENS eyghen rechtsweer van de kinderen  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene  
 Een behuysde hofstede in Nevele bij den hauder bewoont paelende suyt Joos HANSENS 
 west de straete noort dhoors Pieter VAN VINCKT groot 402 roen ende een stuck landt 
 gheleghen in tselve Nevele paelende oost ende suyt dhoors Pieter VAN DAELE west den 
 raetsheere ROO ende noort Joos HANSENS groot 269 roeden ende een partije landt 
 gheleghen als vooren ghenaemt de langhe hauwe paelende noort ende oost dhoors Joos 
 DE PESTEL suyt dhoors Pieter VAN DAELE ende noort het sterfhuys HAELMANS nu 
 dhoors Joos HANSENS groot 596 roeden ende een stuck landt ghenaemt de kleyne beke 
 gheleghen als vooren paelende oost Geeraert VAN VINCKT west ende noort dhoors van  
 Joos DE PESTEL groot 379 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven geconquesteert staende het huwelijck 
 Een partije landt in Nevele ghenaemt dhelst paelende oost Joos HANSENS suyt west ende 
 noort Joos DE PESTEL groot 439 roeden ende een partije ghenaemt den heeckensbulck  
 paelende oost Hermanus LAMME suyt  Lauwereyns VAN ONDERBEKE west de straete 
 ende noort Joos HANSENS groot 410 roeden ende een partije landt ghenaemt den grooten 
  meeldoncq paelende oost ende suyt mijnheere SANDELINCK groot 486 roeden ende een 
  partije landt gheleghen op tselve Nevele sijnde bijlde paelende noort ende oost de straete oost 
 de wdwe van Pieter VAN LAEREBEKE ende noort west Gillis DE WEERDT groot 684  
 roeden    . . .   . . .   19de jan. 1745 
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SVG Jan CORIJN fs. Frans ende Cornelia VAN QUICKENBURNE 
 overl. Nevele op den wijck van de boschstraete den 24ste 9bre 1744 
 He.: Livijne FORTHIER fa. Vincent 
409 K.: Joos DE MEYERE in huwelijck met Marie CORIJN, Joseph DIERICX in huwelijck met 
364       Joanne CORIJN, Catherine CORIJN haer selfs vrauwe beth dan 25 jr, Joosijntien = 20 jr,  
       Anna = 16 jr ende Livijne CORIJN = 13 jr 
 V.P.: Guillaeme BELSENS oom causa uxoris 
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde  
 In de boschstraete in Nevele een partije landt ghenaemt het cromme stuck groot 350 roeden 
 paelende oost Meester Jan Frans VAN LANDEGHEM den overledenen toecommende uyt 
 den hoofde van sijn vader ende moeder bij vercavelijnghe van den 2de april 1718 
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
  Een behuysde ende beschuerde hofstede in de prochie van Nevele in de boschstraete groot 
 een gemet abouterende oost dhoirs van Joos HANSSENS zuydt . . .   west meester Jan 
 Frans VAN LANDEGHEM ende noort de boschstraete ende een partije landt gheleghen als 
 de hofstede ghenaemt het half bunder paelende oost de wdwe van Jan VAN THIENEN zuydt 
 ende noort Jan Frans VAN LANDEGHEM voornoemt . . . . . . 19de jan. 1745 
 
 Purgierijnghe ende liquidatie gemaeckt uyt den staet ende inventaris ten sterfhuys van 
 Joosijntien VAN DER PIET fa. winkelierster, Joos, overl. Nevele op den 22ste ougste 1742 
409 Wdwe van : Carel DE VOS fs. Philips,  
370 K.: Joannes ende Pieter DE VOS hun selfs man, Joseph GALLE in huwelijck met Tresia DE 
       VOS, Abraham BELSSENS in huwelijck met Rosa DE VOS ende Philipe Anthone DE  
       VOS = 15 jr  
 V.M.: Joannes DE VOS voornoemt  
 Een huys ende erfve in Nevele voor als noch gemeene ende onverdeelt  
 Alle soorten wijnckelwaeren tusschen dhoirs gemeene ende buyten liquidatie gebleven  
 Dit sterfhuys is schuldigh aen Frans VAN DE VOORDE eenighe pacht ter causen van de 
 stockerije stallijngen solder huere ende andersynts   25ste jan. 1745 
 
SVG Petronelle HEYMAN fa. Guilliame, overl. Wonterghem den 11de april 1742 
 Hr.: Judocus ARICKX fs. Jan 
409 K.: Joannes Baptiste = 3 ½ jr, Joseph = 2 jr ende Franchois = 3 maenden  
373v V.P.: Pieter DE POORTERE wonende tot Severen  
 V.M.: Guilliame HEYMAN wonende tot Nazaretthe soverledens vader 
 Het sterfhuys moet in desen  gereghelt worden volghens de costuyme van de Casselrije 
 van Cortrijck . . . er sijn geen gronden van erfven ghenoteert  . . .  . . .  1745 
 
SVG Marie Franchoise VAN DE WALLE, overl. Poessele op den 20ste sept. 1744  
 fa. Francois ghewonnen bij Janneken DE POORTER 
409 Hr.: Guilliaeme WIJNSBERGHE fs. Charles ghewonnen bij Catharine LAMEIRE  
380 K.: Anthone WIJNSBERGHE = 2 jr  
 V.M.: Anthone DE POORTER, oom    
 Stelde hem seker ende borghe Amandus WIJNSBERGHE alhier present  27ste jan. 1745 
 
 Compareerde voor Ampman Burchmeestere en Schepenen der stede ende vrijhede van Nevele 
 in persoone Frans DE RUYCK inwoonder deser stede welcken comparant zich verclaerde te 
 stellen ende constitueren als seker ende borghe selfs als principael over Pieter GOOSSENS 
 omme bij den voornoemeden GOOSSENS te connen genieten de lichtinghe van de somme  
 van 11 p. gr. wisselgelt, dannof hij op hedent consent van lichtinghe heeft becommen op de 
  requeste op hedent aen ons ten dien effecte gepresenteert de selve penningen berustende in  
 deposito onder de eerweerde moeder overste van het clooster der penitenten binnen dese stede 
 ende vrijhede competerende aen de weese van den voornoemden GOOSSENS sijnde oock 
  mede gecompareert Jan DELCEYN oock inwonder deser stede den welcken verclaerde te 
  certificeren de souffisanthede van Frans DE RUYCK voornoemt  . . .8ste febr. 1745 
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SVG Joosijntien VAN LAECKE fa. Chaerel, overl. Nevele op den 30ste 7bre 1744 
 Wdwe in (1ste x) van Jan MORTHIER fs. Jans 
409 K.(1ste x): Joannes MORTHIER = 23 jr 
376 Hr.(2de x): Joannes Baptiste HAUWE fs. Pieter, timmerman  
 K.(2de x): Allegonde = 14 jr ende Frans HAUWE = 12 jr 
 V.M.: Frans VAN LAECKE fs. Chaerel, oom 
 Gronden van erfven van de sijde van s'overledene 1ste man Jan MORTHIER 
 Een 16de deel deurgaende in een huys ende stede in Nevele in de St Jans straete groot int geele 
 15 roen, competeert het ander deel an Jan ende Pieter Jacobus MORTHIER fs. Jan die sone 
 was van Jan fs. Laureyns ende een ghelijck paert in het 3de van een hofstede in den blasius 
 dries straete groot 90 roeden abouterende aen d'een sijde de wdwe Pieter BRAET ende aen
 d'ander seyde dhoirs van Norbert DE CLERCK ofte Anthone TIJDTGADT  
 Gronden van erfven staende het huwelijck met desen hauder geconquesteert 
 Een huys stede ende erfve staende ten voorhoofde in de Ste Jans straete zuydt de selve straete 
 noort ende west het clooster van de penintenten noort dhoirs van Pieter HANSSENS oost 
 dhoirs ende wdwe Jan DE MULDER groot in erfven 95 roeden . . . 8ste febr. 1745 
 
SVG Marie Joanne WIEME fa. Jan, overl. Landeghem in de westhoeck den 27ste 9bre 1744 
 Wdwe in (1ste x) van Pieter SNAUWAERT fs. Guilliaeme (SVG van den 5de juny 1742)  
410 K.(1ste x): Guilliaeme = 7 jr ende Joannes SNAUWAERT = 5 jr 
  1 Hr.(2de x): Mattheus DE BRUYNE fs. Jan 
  K.(2de x): Pieter = 1 ½ jr ende Caroline = 2 maenden  
 V.M.: Frans WALLE in huwelijck met de suster van doverledene 
 Betaelt aen Lieven DE BRUYNE over onderhaut van een van de joncxste weese ende over 
 acht maenden 13 sch. 4 gr. 
 De hauderigghe heeft uyt haer 1ste huwelijck haer paert verkocht in een behuysde hofstede 
 met de landen daermede gaende aen Lieven CLAUS 
 Stelde hem seker ende borghe Jan DE BRUYNE fs. Lieven tot Vinderhaute  9de febr. 1745 
 
SVG Jacobus DE MEYERE fs. Bauduyn, overl. Dronghen op den 13de Xbre 1744 
  Wdwnr in (1ste x) van Marie Dorothe VAN DER VENNET fa. Charel 
410 K.(1ste x): Pieter, Livijne DE MEYERE thuwelijck hebbende Geeraert DE SMET, Pieter 
  6     GOEGEBUER in huwelijck met Joosijntien DE MEYERE tevoorent wdwe van 
      Joannes HEYNSSENS, Lieven DE MEYERE, Anthone DE RONNE thuwelijck 
     hebbende Petronelle DE MEYERE ende Joannes GEIRNAERT gheallieert met 
     Dorothea Marie DE MEYERE, mitsgaders de kinderen van Joannes DE MEYERE 
 He.(2de x): Joanne COPPENS fa. Jacobus  
 K.(2de x): Frans = 9 jr, Isabelle = 7 jr, Philippe = 6 jr, Bauduyn = 3 jr ende Marie Jeanne  
     DE MEYERE = 1 jr 
 V.P.: Jan SNOECK thuwelijck hebbende de suster van den overledenen  
 Frans COPPENS heeft ghecocht een meirsch gheleghen in Meirentre  
 Den sterfhuyse heeft ten voorleden saysoene door de Fransche volckeren merckelijcke schaede 
  gheleden welcke opghenomen sijn bij Burghmeester ende Schepenen van Dronghen om  
 eenighe vergoedijnghe te becomen  . . .  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe Pieter MESTDAGH woonende tot Drongene  9de febr. 1745 
    
SVG Joosijne DOBBELAERE, overl. Ste Maria Leerne den 25ste april 1740  
 fa. Joos en Catharina WILLEMS 
410 Hr.: Lieven VAN DE PUTTE fs. Jan 
11v K.: Joanna = 12 jr, Pieter = 11 jr, Joannes = 10 jr, Francois = 9 jr, Judocus = 7 jr, Marie = 4 jr, 
       Pietronelle = 3 jr ende Lieven VAN DE PUTTE = 9 maenden 
 V.M.: Joos DOBBELAERE voornoemt  
 De overledene heeft ghecompeteert een 6de deel in een behuysde hofstede gheleghen in Sinte 
 Maria Leerne welck paert is bij uytgrootinghe ghecedeert aen Joannes MAENHAUT in 
 huwelijck met Jacquemijntien DOBBELAERE   . . . . . . 16de febr. 1745  
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SVG Pro Deo Matheus PIETERS fs. Gillis, overl. Ste Maria Leerne op den 26ste sept. 1743 
 He.: Joanna BIJGODT fa. Jacobus winckelierster 
 K.: er geen kinderen vermeld 
 V.P.: Pieter WITTEVRONGHEL causa uxoris, cosijn 
 Een huyseken alwaer den overledenen is ghestorven ende staende huwelijck ghebauwt ende 
 gheplant ten titel van cheynse op den grond van joffrauw Clara VAN DER HAEGHEN voor 
 29 jaer ingegaen kerssavont 1733      16de febr. 1745 
 
  Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgheeft Joannes WILLEMS 
 ditte over de handelijnghe bij hem genomen over de weesen van Lieven WILLEMS ter 
 causen van de venditie gehauden op den 3de febr. 1745 ten sterfhuyse van haerlieder moeder 
 breeder hiernaer verclaert . . .  . . .  . . . 16de febr. 1745 
 
SVG Pro Deo Joanna DE PESTELE fa. Chaerles, overl. Vynckt 22ste july 1742 
 Hr.: Erasimus CORTVRIENT fs. Olivier 
 K.: ses kinderen noch al minderjaerighe weesen 
 V.M.: Pieter DE CLERCQ schoonvader van d'overledene  . . . 16de febr. 1745 
 
SVG Pro Deo Anna DE PAEPE , overl.  Poessele in de maendt van nov. 1743 
 fa. Francois ghewonnen bij  Marie COOMAN  
 Hr.: Guilliaeme DE BRAECKELS fs. Gillis ghewonnen bij Joosijntien VAN DE MOORTELE 
 K.: Joanna = 11 jr, Therese = 8 jr ende Marie DE BRAECKELS = 6 jr 
 V.M.: Joannes SCHAUBROECK in huwelijck met Marie COOMAN voornoemt 
  Een hofstede met een stuck lant tot Lootenhulle hem hauder verstorfven van sijne moeder ende 
 gheduerende sijn huwelijck verkocht is      20ste febr. 1745 
 
SVG Joos VAN DE VOORDE fs. Guilliaeme, burghmeester van Wonterghem 
   overl. Wonterghem op den 10de sept. 1740 
 He.: Marie VAN DE VOORDE fa. Joos nu getraut met Francois VAN DER MEERSCH  
410 K.: Francois = 24 jr, Barbara = 14 jr, Carel = 12 jr ende Angeline VAN DE VOORDE = 8 jr 
 27 V.P.: Norbertus VAN DE VOORDE fs. Geeraert  
 V.M.: Joos VAN DE VOORDE fs. Joos, oom  
 Als seker ende borghe Frans VAN DE VOORDE tot Vynckt alhier present  
 Gronden van erfven commende dhelft van de sijde van den overledenen ende de ander helft 
  bij uytgrootijnghe gheduerende het huwelijck jeghens Gillis ARENTS in huwelijck ghehadt 
 hebbende Joosijntien VAN DE VOORDE fa. Guilliaeme. Een hofstedeken in Ruysselede   
  groot een half bunder en 12 roen Cortrijcx, sorterende onder eecken ende moortel walle noort  
 dhoors Joos VAN WATERMEULEN oost heer ende meester Niclays Franchois BILLIET suyt 
 den selven ende west de dreve van het goet te moortelwalle   23ste febr. 1745 
 
SVG Pro Deo Joanna VAN DE WALLE fa. Joos, overleden Vynckt 18de nov. 1741 
 Hr.: Pieter WITTEVRONGHEL fs. Jans  
 K.: Joosijne = 21 jr, Marie = 20 jr, Joannes = 19 jr, Francoise = 14 jr, Judocus = 10 jr  
       Catharina = 8 jr ende Petronelle WITTEVRONGHEL = 6 jr  
 V.M.: Joannes VAN DE WALLE broeder van de overledene 
 Aen dit sterfhuys competeert een woonhuys schuerken boomen ende doorenhaeghen staende 
 op cheyns wannof den gront competeert den advocaet CORNELIS . . . 23ste febr. 1745 
 
SVG Livina DOBBELAERE fa. Lieven, overl. thaerder woonijnghe in Hansbeke den . . Xbre 1744 
  Hr.: Jan LOMME fs. Lieven  
 K.: Bauduyn = 14 jr, Frans = 12 jr, Isabelle = 9 jr, Anthone = 5 jr, ende Jacobus = 3 jr  
 V.M.: Anthone MIJNCK alfven broeder van d'overledene 
  Aen dese weesen is verstorfven vuyt den hoofde van d'overledene het 4de paert doorgaende 
 van een magher reepken lant gheleghen in Hansbeke onder 't Bellems groot 250 roeden 
 in cheynspachte ghebruyckt bij Adriaen VAN HULLE  . . .  23ste febr. 1745 
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SVG Therese VAN DER ELSTRAETE fa. Jans, overl. Vynckt op den 8ste sept. 1742 
  ende Charles VAN WONTERGHEM fs. Adriaen overl. Vynckt op den 5de juny 1743 
410 K.: Marie Jenne in huwelijck met Jacobus BAUDONCK, Isabelle = 16 jr, Pieternelle = 14 jr 
14v        Joanna = 12 jr, Caroline = 10 jr, Joannes Frans = 8 jr, Barbara = 6 jr, Catharine = 4 jr en 
       Christine VAN WONTERGHEM = 2 ½ jr. 
 V.P.: Judocus VAN WONTERGHEM, oom ende 
  V.M.: Sr. Judocus VAN DER ELSTRAETE, oom 
 Gronden van erfven commende van sweesen vaders vaderlijcke sijde 
 Dhelft van een behuysde hofstede met een stuck landt gheleghen in Vynckt noort ende oost 
 het goet thusbeke suyt de straete ende west de pouckacker dreve  groot twee bunderen 210 
 roeden danof dander helft competeert aen Adriaen VAN WONTERGHEM fs. Frans 
 Item dhelft van een partije landt gheleghen als vooren ghenaemt Jan Demsstuck daeranne  
 abouterende oost hun selfs met een partije den rossem suyt ende west  hun selfs ende noort 
 de straete groot int gheheele twee ghemeten 83 roeden . . . . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven comende van sweesens vaders moederlijcke sijde 
 Een behuysde hofstede in Severen met twee partijen van lande suyt ende noort daeranne 
 gelegen tsaemen groot 400 roen oost de leystraete suyt Dominicus DINGELBIJN west de 
 naerschreven partije ende noort dhoors BOLLAERT. Een partije landt west aen het voorgaende 
 oost de hofstede suyt DINGELBIJN west hun selfs noort dhoors BOLLAERT groot 660 roen 
 In Vynckt een meersch oost dhoors van Philips VINCENT ende Mevr. van Assenede suyt de 
  beke west de voornoemde Mevr. noort het sterfhuys van Joos DIERKENS gaende met dese 
 meersch een cleyn vuytspronckens groot 500 roen 
 Het 6de deel van een ham in Astene ligghende noch onverscheen met vijf andere hoors  
 Gronden van erfven commende van sweesens moederlijcke sijde 
 Een hofstede gheleghen in Laethem groot 690 roen oost suyt ende noort de straete, in pachte 
 ghebruyckt  bij Emanuel LAINY ende een partije landt genaemt den gillenbulck groot 678 roen 
 vrij eyghen goet suyt ende noort de straete oost Frans PEIRENS. . . . . . 
 Een partije landt in Asne op den cautere groot 923 roen  . . . . . .  
 Een partije landt in Nevele ghenaemt t'Aeltervelt groot 800 roen  suyt oost den cauterwegh 
 west dhoors Jor Frans BORLUYT noort dhoors van mijnheer Mailiaert DE VULDERE 
 Een hofstede in Ruyselede Casselrije Cortrijck oost Laureyns DE RAEDT suyt Pieter DE 
 RUDDERE groot tot vier bunderen met diversche partijen van landen bosschen ende meerschen 
 daermede gaende    . . .   . . .  25ste febr. 1745 
 
SVG Pieter Joseph BODRIE fs. Bauduyn coster ende schoolmeester van Ste Maria Leerne 
 overl. Ste Maria Leerne op den 28ste sept. 1742 ende oock 
  Anna VERNIERS fa. Pieter, overleden in Ste Maria Leerne op den 1ste dec. 1742 
410 K.: Pieter BODRIE sijn selfs man bij huwelijck, Joosijntien = 25 jr, Francois = 21 jr,  
 42 Judocus = 13 jr ende Marie Anne BODRIE = 8 jr  
 V.P. ex officio Petrus GRIJP heer Cappellaen van het Casteel van Hoodoncq 
 V.M.: Geeraert VERNIERS fs. Pieter voornompt  
 Leen staende desen huwelijck gheconquesteert  
 Een partije landt in Ste Maria Leerne wesende leen releverende van den hove ende Casteele 
 van Nevele groot 710 roen paelende oost mijn heer DHANE heere van Stuyvenberghe suyt  
 den doswegh ende de costerije west de costerije ende de dreve van Hoodoncq noort den 
 heere Baron van Nevele ende den heere Grave van Wacken  . . . . . . . . . 
 Op welck leen de overleden heeft ghebauwt eene schuere jeghens den grondt van de costerije 
 ende oock een woonhuyseken lest ghebruyckt bij Adriane LIJBAERT wdwe van Guilliaeme 
 VAN SPEYBROECK ende alsnu ledigh staende 
  Allodiaelen grondt in Ste Maria Leerne staende het huwelijck gheconquesteert 
 Een partijken meirsch in den leymeerschen daerment noemt de pontenhoeck groot 100 roen 
 suyt de leye ende noort de calene ghecomen bij coope van Joe Angeline Franchoise VAN  
 DER BEKEN wdwe van den secretaris Pieter PARMENTIER den 23ste meye 1734 bij desen 
 sterfhuyse ghebruyckt. Aen dit sterfhuys competeert het woonhuys staende op den grond van 
 de costerije . . .   . . .   . . . 30ste maerte 1745 
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SVG Pieter HANSSENS, overl. Nevele op den 29ste 8bre 1744 
 fs. Joos verweckt bij Lievijne BRAET fa. Pieter 
 Wdwnr in (1ste x) van Janneken VERDONCK tevooren wdwe van Anthone VAN HOUCKE 
 He.(2de x): Joanna ONDERBEKE fa. Lauwereyns verweckt bij Cathelijne WEERDT 
410 K.(2de x): Marie Catherine HANSSENS = 1 jr hoir unicq  
 33 V.P.: Frans HANSSENS fs Joos, oom  
 Huwelijckscontract ghemaeckt voor Jan Baptiste MOERMAN notaris in Deynse 
 Compareerde in persoone Sr. Pieter HANSSENS fs. Joos woonende in Nevele weduwaer ende
 Joanna ONDERBEKE fa. Laureyns jonghe dochter  woonende buyten de stede van Nevele . . . 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Een partije landt in Nevele wesende leen genaemt de grootte helft noort oost dhofstede van 
 soverledens vader zuyt west Gillis CACKAERT ende noort west de voorseyde goede ende  
 sijn selfs cleen leen groot 822 roeden staende ten landbouck 1225, ende in deselve prochie  
  een leen sijnde maymeersch op oossche noort west Pieter VAN DE PUTTE ende suyt oost de 
 caelen groot 432 roeden ten landboucke arlo 189 ende een partije landts wesende leen genaemt 
 het groot leen zuyt oost de straete ende noort west Marten DANEELS groot 1039 roeden ten 
 landboucke arlo 1122  
 In de prochie van Vosselaere twee partijen landts leen wesende tsaemen groot 900 roeden 
 Een partije landt in Nevele ten landboucke arlo 813 groot 594 roeden paelende oost dhoirs Jan 
  DANNEELS zuyt dhoirs Lieven LAMME west cavel A ende noort joffr. BOUVE 
 Een partije landt genaemt het paercxken ten landboucke bekent arlo 817 groot 320 roen 
 Een partije bosch in Lootenhulle genaemt de caelebeck groot 600 roeden zuyt den cavel C 
 west mijnheer VAN DER HAEGHEN ende noort den caevel E met den haesebrouck 
 Dese partijen den overledenen toecommende uyt den hoofde van sijnen vader ende moeder 
 bij vercaevelijnghe geduerende het leven van soverledens vader    . . . . . . 
  Een partije landt in Vosselaere genaemt het langhebulcxken groot 356 roen paelende oost 
 den doctor LANDEGHEM suyt Judocus VAN WONTERGHEM west de wdwe Jan DE 
 MULDER noort den gemelden LANDEGHEM   . . .  . . . 
   Een behuysde hofstede in Nevele waer den overleden is commen te overlijden ende bij de 
 hauderigghe gebruyckt groot in erfven 117 roeden abouterende oost de brabantstraete zuyt 
 west N: VAN DAMME noort west het clooster van de penintenten . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe belast met shauderigghens 
 moeders bladt van bijleve  
 Het 5de deel deurgaende onvercaevelt in een partije landt in Nevele wannof de vier wederdeelen 
 competeren aen shauderigghens broeder ende susters groot 302 roeden ende een ghelijck 5de 
 deel in een behuysde hofstede  groot in erfven 355 roeden  . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter ONDERBEKE fs. Laureyns tot Nevele-buyten ten 
 desen present        22ste maerte 1745 
 
SVG Franchoise VAN DAMME fa. Joos, overl. Ste Maria Leerne op den 16de nov. 1741 
 Hr.: Joannes VAN QUATHEM fs. Gillis, oock wdwnr van Livijne DE RUYCK 
410 K.: Catharine = 9 jr, Amelbergha = 7 jr ende Francois VAN QUATHEM = 4 jr 
 46 V.M.: Pieter VAN DAMME fs. Joos voornoemt    6de april 1745 
 
SVG Joosijntien VERPLAETSE, overl. Landeghem op den 14de febr. 1745 in den heirenthoeck 
 fa. Lieven bij Elisabeth VAN OOTEGHEM  
 Hr.: Jooris BISSCHOP fs. Jacques  
 K.: Pieter = 3 jr eenigh weese kint 
 V.M.: Joannes VERPLAETSE soverledene alfven broeder tot Nevel 
 Goederen ende gronden van eirfven commende van de zijde van de overledene 
 De 7 deelen van 20 doorgaende dies de resterende deelen competeren sweese voocht ende 
 alfve susters paterneel van een partije lant in Nevele den daesdonck nu ten deele behuyst  
 groot 537 roen paelende oost Pieter MORTHIER suyt Laureyns LOOTENS west de straete 
 ende noort Pieter VAN NEVEL  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Joannes BISSCHOP fs. Jacobus  14de april 1745 
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SVG Pro Deo Joosijntien ONDERBEKE fa. Pieters,  
 overl. Nevele op den wijck van veldeken den 29ste 7bre 1741 
 Hr.: Lieven DE VLIEGHER fs. Arnaut  
 K.: Joannes DE VLIEGHER = 10 jr hoir unicq  
 V.M.: Pieter ONDERBEKE grootvader  . . .   27ste april 1745 
 
SVG Joannes ACHTERGAELE, overl. tot Deynse op den 2de febr. 1745 
  ghewoont hebbende binnen de prochie van Sinte Maria Leerne 
 He.: Janneken COPPENS fa. Jan  
410 K.: Geerdintjen = 20 jr, Petronelle = 19 jr, Marie Joanna = 17 jr, Emerentiana = 15 jr,  
 54       Marie Allegonde = 13 jr, Anne Marie = 11 jr, Isabelle = 9 jr, Joannes Livinus = 7 jr, 
       Carel Barnardus = 5 jr ende Norbertus ACHTERGAELE = 1 ½ jr       
 Camerdeelvooght.: Carel VOLCKAERT ex officio, Schepenen van desen lande  
  Er is meer schult dan baete . . .  . . .   4de meye 1745 
 
SVG Pieter SCHOLLIER fs. Gillis,  
 overl. Ste Martens Leerne op dheerlijckjhede van Strobbinghe op den 27ste nov. 1744 
410 He.: Joanna VAN WASSENHOVE fa. Joos 
 57 K.: Marie Catharine = 7 jr, Augustinus = 3 jr ende Petronelle Elena = 16 maenden   
 V.P.: Gillis SCHOLLIER oom        4de meye 1745 
 
SVG Isabelle DE COOMAN, overl. Landeghem in den heirenthoeck op den 3de meye 1745 
 fa. Jan ende Adriaeneken DE WITTE fa. Laureyns 
 Hr.: Joannes BAETSLE fs. Geeraert  
410 K.: Geert = 6 jr ende Joanne Catharine BAETSLE   = 4 jr.  
 49 V.M.: Joannes DE COOMAN broeder van de overledene 
 Er is een huwelijckscontract ghemackt voor notaris Servais VAN RISSEGHEM residerende 
 in Nevele ter presentie van Joannes BAETSLE fs. Geeraert jonghman bij competente oude 
 sijn selfs wonnende in Landeghem ter eender ende Isabelle DE COOMAN fa. Jans jonghe 
 dochter bij competente oude haer selfs wonnende in Everghem . . . desen 19de aug. 1738 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck tsaemen gheconquesteert 
  Een behuysde hofstede in Landeghem in den heirenthoeck van oudts ghenaemt de krekel 
  muyte west de straete noort den advocaet BAUWENS ende oost mijn heer SANDELIJN 
 desen sterfhuyse toecommende bij coope jeghens Jor Serisius WORTS groot 500 roen 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Desen sterfhuyse competeert dhelft van een half ghemet meersch gheleghen in Landeghem  
  ghenaemt het broeckgat groot 75 roen ende een partije landt in op wilde ghenaemt het 
 sommer gheweet groot 300 roeden ende partije landt ghenaemt den goeden tijdt gheleghen 
 als vooren groot 275 roeden . . . . . . . . .  . . . 
 Den hauder ende voocht geven te kennen dat dit sterfhuys als hoir van wijlent Jooris DE 
 WITTE fs. Laureyns overleden tot Landeghem benevens soverledene broeders ende susters 
 op hun  ghesuccedeert sijn diversche gronden van erfven . . . 15de juny 1745 
 
SVG Pieter PROVIJN fs. Jan, overl. Poussele tsijnder wooninghe den 24ste maerte 1745 
  He.: Marianne VAN PARIJS fa. Rijckaert 
409 K.: Geeraert VERPLAETSE in huwelijck met Anna Catharine, Jacques RANSEN in 
383       huwelijck met Fieronne, Marten BLANCKE in huwelijck met Francoyse ende Lievijne 
       HESSENS in huwelijck gheweest met Lieven PROVIJN en hebben een kind met naeme 
       Lieven = 3 ½ jr ende Joanne DE GRUYTER in huwelijck gheweest met Jan PROVIJN 
       ende hebben in huwelijck ghewonnen een kindt met naeme Marianne = 7 maenden,  
        Lieven VAN WASSENHOVE in huwelijck gheweest met nogh een dochter  
  V.P.: Joannes CLAEYS  
 Gronden van erfven gheconquesteert ten desen sterfhuyse, een behuyst hofstedeken met twee 
  huysekens daerop staende in Poussele groot in erfven 600 roen    
 Stelde hem seker ende borghe Joannes VAN PARIJS alhier present 9de aug. 1745  
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SVG Livijne ROMBAUT fa. Andries, overl. Ste Maria Leerne op den 30ste july 1745 
 Hr.: Joannes DE VOLDER fs. Pieter Joorijntien LANGERAERT 
410 K.: Marie Livijne = 8 jr ende Francois DE VOLDER = 6 jr 
 60 V.M.: Jacobus ROMBAUT ouden oom   
 Gronden van erfven staende desen huwelijck gheconquesteert 
 Een deurgaende 6de in den grondt van een behuysde hofstede ende landen gheleghen in Ste 
 Maria Leerne in den maeyghem hoeck groot int geheele 700 roeden paelende oost de Baron 
 van Nevele suyt ende west de straete noort dhr. Norberto VAN REYSSCHOOT, ghecomen 
 bij cessie ende uytgrootinghe van Jacobus PIJFROEN shauders styfvader den 10de meye 1744 
  Stelde hem seker ende borghe Judocus VAN OOST tot Maria Leerne 28ste 7bre 1745 
 
SVG Lieven DE SLOOVER fs. Pieters, overl. op Bachte rekelijnghe den 10de july 1745 
  He.: Joanne VAN HUFFEL fa. Christiaen alsnu in huwelijck met Frans VAN DOORNE 
  K.: Marie Norbertine = 8 jr, Pieter Joannes beth 4 jr ende Jacobus DE SLOOVER = 3 jr 
 V.P.: Joannes DE SLOOVER fs. Frans, cosijn   
 Soo isser meer schulden en lasten tot  91 p. 11 sch. 1 gr.   28ste sept. 1745 
 
SVG Joos DE WEIRDT fs. Jan, overl. Ste Maria Leerne op den 13de meye 1745 
 He.: Marie MESTAGH fa. Jan 
410 K.: Jacobus = 12 jr, Joannes = 8 jr ende Emerentiane DE WEIRDT = 5 jr  
 63 V.P.: Lieven BEGIJN cosijn 
 Aen dit sterfhuys competeert een woonhuys schuerken boomen haeghen drooghe ende groene 
 catheylen staende op een hofstede in Ste Maria Leerne op maeyghem cauterken dies de grondt 
 competeert aen dheer Petrus Severinus ALSTEIN pbr. bij den overledenen in cheyns ghenomen 
 Stelde hem seker ende borghe Judocus MESTDAGH tot Nevele    28ste sept. 1745 
 
SVG Francois THIENPONT, overl. Poessele op den 23ste maerte 1745  
 fs. Pieter ghewonnen bij Janneken MOENTJENS 
 Wdwnr in (1ste x) van Petronelle VOLCKAERT  
409 K.: Pieter ende Inghelbert THIENPONT bij huwelijck hun selfs, Bernardus = 21 jr ende  
386       Livinus Ignatius THIENPONT = 18 jr  
 He.(2de x): Susanne DE CLERCK fa. Jacobus ghewonnen bij Joosijntjen HOSTE 
 K.(2de x): Marie Joanne = 13 jr, Lucia = 10 jr, Petronelle = 8 jr, Therese = 4 jr ende  
     Judoca THIENPONT = 4 maenden 
 Camervooght :  Pieter VAN DER PLAETSEN Burghmeester, mits de onghelegentheyt van 
    Judocus DE MOERLOOSE, cosijn  
 Gheduerende het huwelijck is van dese hauderigghe dhelft van een behuysde hofstede   
 ligghende in Ste Jans Leerne die ghemeene was met Pieter DE CLERCK haeren broeder,  
 verkocht aen den selven haeren broeder voor de somme van 14 p. gr. courant gelt . . . 
 Alsoock is overleden haere suster Marie DE CLERCK ende huysvrauwe gheweest van Joos 
 DE PRAETER tot Nevele       6de 8bre 1745 
 
SVG Marie DE VOGHELAERE fa. Frans, overl. Landeghem op den 18de 7bre 1745 
 Hr.: Jan LOOTENS fs. Christiaens 
410 K.: Philip = 17 jr, Marie Anne = 11 jr, Joanne = 8 jr, Lieven = 6 jr ende Frans = 3 jr  
 65 V.M.: Lieven DE VOGHELAERE broeder van de overledene  
  Onbesette rente gheduerende het huwelijck gheconquesteert  
 Eene croiserende obligatie van 12 p. gr. sterck permissie wisselgelt in advenante van den  
 penninck 20 vallende in de maent december sprekende tot laste van Bernardus VERHOYE 
 nu Judocus DE KIEN in huwelijck hebbende de wdwe van VERHOYE voornoemt conforme 
 de selve obligatie van daeten 18de december waertoe oock gerefereert wort . . . . . .  
  Is voor alle het gone seker ende borghe Geeraert COPPENS fs. Jacques tot Landeghem alhier 
 present         12de 8bre 1745 
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SVG Catarina DE LOOSE fa. Paulus, overl. Hansbeke in de maent july 1744 
 Wdwe in (1ste x) van Marten COCQUYT fs. Lieven  
 K.(1ste x): Marie Joanne = 15 jr ende Francoise COCQUYT = 12 jr  
 V.P.: Jacobus COCQUYT  
  Hr.(2de x): Judocus VAN VOOREN 
 K.(2de x): Carel Adriaen Joannes = 8 jr, Marie Therese = 6 jr ende Livina Jacoba = 4 jr 
 V.M.: Joannes DE LOOSE broeder van de overledene  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene wesende d'helft van een 
 partije landt staende haer 1ste huwelijck met Marten COCQUYTghecocht van een partije 
 landt in Hansbeke in hammen acker groot int gheheele 464 roen paelende west dhoirs van 
 mijnheer VAN COCQUELBERGHE noort hamme straete suyt een wegh, ghebruyckt 
 bij desen sterfhuyse valt over dhelft  tot 232 roen     19de 8bre 1745 
 
 Augmentatie van SVG die bij desen maeckt Carel AELMAN fs. Jan Burghmeester van 
 Baerle van alsulcke successie als saude verstorfven sijn op de twee minderjaerighe kinderen 
410 van Carel voornoemt ghewonnen bij Joanne VAN LENT fa. dhr. Jan met de doodt van den 
 69 voornoemden dhr. Jan in sijn leven Burghmeester van den ambachte van Assene  
 Gronden van erfven op de twee kinderen verstorfven  
 Competeert aen de twee kinderen met de doodt van dhr Jan ende Joanne BOELENS sweesen 
 grootvader ende grootmoeder materneel ende bij vuytlegh ghedaen jeghens Petronelle 
 GOETHALS lest wdwe van dhr Jan VAN LENT een deurgaende derde van differente  
 gronden van erfven gheleghen in Ertvelde, Winckele, Oostecloo ende heerlijckhede van 
 Avrije, dies de resterende twee derden sijn ghesuccedeert op Jan ende Lieven VAN LENT  
 beede sonen van dheer Jan bij Joanne BOELENS  . . . . . . 26ste 8bre 1745 
 
SVG Jacobus DE CLERCK, mulder, overl. Poessele op den 13de meye 1745 
 fs. Laureyns ghewonnen bij Joosijne MEIRE 
409 Wdwnr in (1ste x) van Anne Marie RUTSAERT  
390v K.(1ste x): Pieter VAN DEN BULCKE in huwelijck met Joanna DE CLERCK 
 He.(2de x): Therese VERBAUWEN fa. Pieter ghewonnen bij Lievijne LOONTJENS nu in 
               huwelijck met Gillis MEGANCK  
 K.(2de x): Jacobus VERSTRAETEN in huwelijck met Marie Magdalena DE CLERCK, 
     Lievijne = 18 jr, Anne Marie = 16 jr, Joanna = 14 jr, Petronelle = 10 jr ende 
     Adriaen DE CLERCK = 4 jr 
 V.P.: Judocus DE LOIRE oom causa uxoris 
 Gronden van eirfven commende van de zijde van den overledenen 
 Een behuysde hofstede in Nevele met de stallinghen aude smisse den backhoven met alle 
 de fruytboomen daer op staende groot in erfven 130 roeden abouterende noort de pouck 
 straete west den meulenwegh ende oost de beke teghen het steenen brusken ende een stuck 
 landt met alle de boomen daer op staende abouterende suyt ende west de straete loopende 
  van Nevele naer Poessele noort de caelene ende oost Pieter BEYAERT groot in eirfven 
 595 roeden ende nogh een partije in den meulencauter paelende noort oost daer anne 
 ghelandt den Baron van Nevele ende suyt Jor VAN DER MEERSSCHE groot 520 roeden 
 Dese goederen in pachte ghebruyckt bij Joannes DE DECKER ende Philippus DE VRIENDT 
 ende den overledenen toeghekomen d'eene helft bij uytgrootinghe jeghens Jacobus VAN DE 
 VAN DE WOESTIJNE in huwelijck met Marie BRAET s'overledens suster van halfven bedde 
  In Poessele eenen coorenwindt meulen stampcot met het meulenhuys daer nevens ende een 
 bulcxken landts ghenaemt den auden meulenwal abouterende noort de straete oost Pieter 
 DE MULDER suyt den selven west den cheynsgrondt daer den meulen op staet groot in 
 eirfven tot 200 roeden. Desen meulen stampcot ende huyseken met het partijken landt den 
 overledenen toeghekomen tot een achtste deel bij versterfte van sijn moeder en de resterende 
 seven achtsten bij uytgrootinghe ghedaen jeghens sijne mede hoirs te weten de vijf hooft 
 staecken van de hoirs van wijlent Pieter BRAETE ten 1ste huwelijck ghewonnen bij Joosijne 
 MEIRE ende jeghens de twee resterende hoofstaecken van Joosijne MEIRE ghewonnen bij 
 Laureyns DE CLERCK in haer 2de huwelijck  . . .  . . .    26ste 8bre 1745 
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SVG Adriaen VERLINDEN fs. Pieters, overl. Deurle op den 24ste febr. 1746 
 He.: Livijne COCQUYT fa. Gillis alsnu in huwelijck met Pieter HEBBRECHT  
410 K.: Joannes = 6 jr, Pieter Francies = 3 jr ende Adriaen VERLINDEN gheboren 8ste sept. 1746 
144 V.P.: Pieter VERLINDEN vader van den overledenen 
 voor alle t'gone voorschreven seker ende borghe Adriaen? VERLINDEN grootvader van de 
 weesen alhier present       10de jan. 1747 
 
SVG Joanne DE SCHEEMAECKER , overl. Vosselaere op den 22ste sept. 1746 
 fa. Philippus ghewonnen bij Marie VERBAUWEN  
 Wdwe in (1ste x) van Joos LIJBAERT (SVG ghepasseert den 11de jan. 1735) 
410 K.(1ste x): Petronelle = 24 jr, Philippus = 22 jr, Emerentiana = 19 jr, Aldegonde = 16 jr ende  
146             Pieter LIJBAERT = 14 jr  
 Hr.(2de x): Joannes VAN PARIJS fs. Jacques ghewonnen bij Elisabeth BEELLAERT  
 V.M.: Pieter DE SCHEEMAECKER oom     10de jan. 1747 
 De weese Petronelle LIJBAERT alsnu in huwelijck met Charles MESTDAGH woonachtigh 
 tot Laethem 17de jan. 1747  
 
SVG Rogier MARTENS fs. Louis, winkelier, overl. Nevele op den 28ste july 1746 
 He.: Janneken COPPENS fa. Louis  
410 K.: Regina Pieternelle BELSENS = 4 jr weese van soverleden Isabelle MARTENS fa. Rogier 
149       ghewonnen bij Abraham BELSENS  
 V.P.: Joannes Baptiste MARTENS, cosijn  
 Gronden van erfven: de twee deelen van drije van een huys stede ende erfve in Nevele ten  
 voorhoofde in de langhe munte danof het resterende derde competeert aen de kinderen van  
 dese hauderigghe ghewonnen in haer 1ste huwelijck met Christiaen VAN HEULE aen d'een 
 sijde gheghuyst Mr. Jan Frans VAN LANDEGHEM ende van d'ander sijde dhoors van Pieter 
 VAN BRUSSEL van achter comende jeghens den bogaert van dhr. ende Mr. Lievens Frans 
 ODEVAERE groot in erfven 23 roeden ende nieuwe ghebauwen aen het huys een backcot 
 met een stalleken staende het huwelijck met desen overledenen.  17de jan. 1747 
 Compareerde in persoone Joannes Baptiste DE VOS fs. Carel den welcken hem verclaert 
 te stellen als seker ende borghe ende selfs als principael over Abraham BELSENS als vader 
 ende staenden vooght over sijne weese  . . . . . .  30ste jan. 1747 
 
SVG Pro Deo Jan SUYDELS , overl. Landeghem op den 7de jan. 1746 in het quartier van Engelant 
 He.: Joanna VAN RENTERGHEM fa. Guylle  
 K.: Joseph SUYDELS bij huwelijcke staet sijn selfs, Elisabeth = 25 jr,  17de jan. 1747 
 
SVG Janneken ONDERBECKE, overl. Nevele op den 12de meye 1745 
 fa. Lauwereyns bij Marie FERSIAEN  
410  Hr.: Pieter VAN MALDEGHEM, sonder lichaemelijck hoirs achter te laeten  
151  Kinderen van Lauwereyns ONDERBECKE voornoemt verweckt bij Joosijntien DE CLERCK 
 Pieter ende Jacobus ONDERBECKE, Jacobus LIJBAERT in huwelijck met Catharine 
 ONDERBECKE, Joannes MARTENS in huwelijck met Joosijntien ONDERBECKE  
  V.P.: Pieter ONDERBEKE fs. Laureyns voornoemt ende V.M.: Geert CODDENS  
 over de weesen van Pieter CODDENS bij Jacquemijntien ONDERBECKE fa. Laureyns 
 met naeme Joannes ende Jacobus ende noch de weesen van Joannes ONDERBECKE met 
 naeme Joseph, Pieter, Marie Catherine ende Joanna al halve broeders ende susters ende 
 broeders ende susters kinderen van de overledene  
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken met den boomgaert groot 300 roen abouterende west de vierboom 
 straete noort Gijsel SCHAMP oost de kercke van Meyghem zuyt dhoirs van Marten  
 DOBBELAERE, den sterfhuyse aencommende bij coope van Joe Therese PIEN  
 Is staende sijn huwelijck met d'overledene vercocht in Hansbeke 300 roen landts ten deele 
 hem uyt eygen hoofde toegecomen ende ten deele ten sterfhuyse van sijn suster, bestaen 
  hebbende in 6 diversche partijen . . .  . . .  24ste jan. 1747 
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SVG Pro Deo Joanna HEMELSOETE, overl. Landeghem op den 20ste febr. 1746 
 Hr.:Francis FINAERT 
 K.: Joannes FINAERT minderjaerighe weese 
 V.M.: Joannes HEMELSOETE   31ste jan. 1747 
 
 Eerste augmentatie van goede ancomende Carel Norbert, Agnes ende Lucia VAN DER 
 PLAETSEN alle drije minderjarighe kinderen van Joannes VAN DER PLAETSEN 
 verweckt met Petronelle DE GRAVE. Den voornompden Joannes VAN DER PLAETSEN 
 sone was van Pieter gewonnen bij Marie DHAENENS als hauderigghe  
 Dese augmentatie de weesen toecomende bij de doodt van Pieter VAN DER PLAETSEN 
 voornoemt, hun grootvader paternel overleden in Ste Martens Leerne den 12de april 1745 
 V.P.: Judocus VAN DER PLAETSEN fs. Passchier cousijn 
  Francois, Gabriel ende Joseph VAN DER PLAETSEN oock sonen van den overledenen 
 Gronden van erfven uyt den hoofde van hunnen grootvader gesuccedeert met bijleve van 
 Marie DAENENS hunne grootmoeder 
 Een vierde in dhelft van een hofstede met het land daermede gaende paelende oost dheer 
 Emanuel Joseph DE KIMPE, suyt dhoors Geeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE, west 
 den selven KIMPE ende noort het waeterlat dies de resterende drij vierde in dhelft  
 competeert aen de voordere hoors in pachte ghebruyckt bij Marten AERENS  
 Stelde hem seker ende borghe Judocus VAN DER PLAETSEN . . .  31ste jan. 1747 
 
SVG Joanne GHEVAERT fa. Joos, overl. Nevele op den 2de jan. 1746 
 Hr.: Pieter TUYTSCHAEVER fs. Pieter 
410 K.: Joseph sijn selfs man, midtsgaders Pieter = 24 jr, Marie Anne = 22 jr, Joanne = 18 jr 
156       Joosijntien = 16 jr ende Marie Petronelle TUYTSCHAEVER = 12 jr 
 V.M.: Joannes GHEVAERT fs. Joos, broeder van de overledene  
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert deelsaem als naer costume 
 Een partije landt in de vierboomstraete in Nevele genaemt den hul abouterende oost Lucas 
 VAN NEVEL zuyt Lieven TUYTSCHAEVER west ende noort dhoirs Jacques SCHAMP 
 groot ontrent 400 roeden den sterfhuyse ancomende bij coope jeghens Joos GOETHALS 
 fs. Jans per contracte van den 24ste july 1725 ende acte van erffenisse daer achter staende 
 in daeten als vooren niet anders belast dan met al sulcke heerlijcke kerckelijcke ofte andere 
 onlosselijcke lasten als daer van auden tijde hebben uyt gegaen 
 Aen desen sterfhuys competeert noch alle drooghe ende groene catheylen staende op cheyns 
 gront van Janneken VAN NEVEL wdwe van Jacobus SCHAMP voor een termijn van 29 
 jaeren inganck genomen hebbende kerstavont 1718  
 Comt ten laste van Joseph TUYTSCHAEVER in huwelijck met de wdwe van Pieter DE RUE 
 de somme van 9 p. gr. soo vele hij ten huwelijcken heeft geprofiteert  21ste febr. 1747 
 
SVG Bauduyn ELIJN fs. Louys, overl. Deurle op den 28ste jan. 1740 
 He.: Petronelle VERLINDEN fa. Lieven  
410 K.: Lowie = 16 jr, Joanne = 14 jr, Norbert = 12 jr en Isabelle ELIJN = 10 jr en drij maenden 
158 Camerdeelvoocht : Thomas SLOCK Schepenen deser lande 
 Van d'een of d'ander sijde sijn er geen gronden van erfven geconquesteert 
 Aen desen sterfhuyse competeert een huys met alle voorder drooghe ende groene catheylen 
 staende op cheyns gront van Isabelle VAN HEYSTE begijntien in den hove van Ste Elisabeth 
 binnen Gendt voor een termijn van 29 jaeren ingegaen kerstavont 1740 
 Stelde hem seker ende borghe Jan DE MOOR fs. Joos tot Deurle 14de maerte 1747 
 
SVG Joannes WATERMEULEN fs. Frans, winkelier, overl. Vynckt  
 He.: Catharine VAN DOORNE fa. Vincent 
410 K.: Isabelle, Joanne, Angeline, Joseph, Livinus ende Jacobus ter aude van 18 jr ende 5 jr 
159 V.P.: Joannes VERSCHAFFEL   
 Is voor al tgone voorschreven  seker ende borghe Lieven DE SMEDT fs. Pieters tot Meyghem 
          14de maerte 1747 
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SVG Pieter DE WULF fs. Jacques, overl. Ste Martens Leerne op den 3de april 1747 
 Wdwnr van Marie STOMMELIJNCK  
 K.: Jacobus DE WULF, Judocus VAN LANGHERAERT thuwelijck hebbende Marie 
410       DE WULF, Joannes DE BOUVERE fs. Joos in huwelijck ghehadt hebbende Joosijntien 
160       DE WULF als vader ende vooght over sijne kinderen met naeme Pieter, Pieternelle 
       Jan ende Norbert DE BOUVERE ende V.P.: Pieter AERENS causa uxoris van  
       Frans DE SCHEPPER gewonnen bij Joanne DE WULF met naeme Jan, Catheriene 
       Jacobus, Pieter Maximus Frans ende Marie Joanne DE SCHEPPER  
 Aenden sterfhuyse competeert een woonhuys schuere ende backhoven boomen ende  
 haeghen staende op cheyns gront alwaer den overledenen dese werelt is gepasseert wannof 
 den gront competeert aen dhoirs van Carlos MALCAMP voor een termijn van 36 jaeren te 
 vooren in cheynse gegeven bij J.B. LOMBAERT advocaet ingegaen den 1ste maerte 1699  
  ende op den 11de Xbre 1735 geteekent . . .  . . .   16de meye 1747 
 
SVG Francois BEHAEGELE , overl. Vynckt op den 30ste aug. 1746 
 fs. Pieter bij Janneken IMPENS  
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntien DE CLERCQ  
410 K.(1ste x): Francois, Jacobus ende Jan Baptiste BEHAEGELE  
163 He.(2de ): Catharine DE RUDDERE fa. Adriaen 
  K.(2de x): Pieter Joseph = 5 jr ende Isabelle Rosa BEHAEGELE = 1 jr  
 V.P.: Pieter BEHAEGELE fs. Pieter voornoemt, oom  
 Gronden van erfven commende van de sijde van Joosijntien DE CLERCQ  
 Een behuysde hofstede in Vynckt groot in erfven 250 roeden  16de meye 1747 
 Desen SVG zit verder nog eens met een andere datum en  meer gegevens 
 
SVG Marten ADAMS fs. Philippus, overl. Ste Maria Leerne op den 3de april 1747 
 Wdwnr in (1ste x) van Elisabeth DE COCKERE  
 K.(1ste x): Joannes, Olivier, Francies ende Anthone ADAMS ende Pieter DE SCHRIJVER in  
       huwelijck met Joanne ADAMS   
410 He.(2de x): Marie Anne CORIJN fa. Christiaen bij Jacquemijntien VAN DE MOORTELE  
165                ende alsnu  in huwelijck met Lieven MAEBE 
 K.(2de x): Pieter = 2 jr ende Mariae Joanna ADAMS = 1 jr 
 V.P.: Anthone ADAMS fs. Philippus, oom  
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt voor den notaris Egide Louis VAN AELBROUCK 
 tot Gaeveren van daeten den 29ste oct. 1743  
 Compareerde in peroone Martinus ADAMS weduwaere ter eender ende Marianna CORIJN 
 fa. Christiaen jonghe dochter ten effecte deser gheassisteert met Pieter MAEBE haeren oom 
 alle de comparanten woonachtigh in Ste Jans Leerne . . . . . . . . . 
 Het huwelijckcontract is van generlei waerde daer het extraict uyt den trauwboeck van de  
 kercke van Ste Maria Leerne van daete 1ste juny 1747 dat den overledenen met dhauderigghe 
  ondertrauwe gecontracteert heeft den 26ste 8bre 1743 ende dat het contract van huwelijcke 
 bij texte maer en is angegaen ende gepasseert den 29ste van de selve maent 8bre 1743 
 ende alsoo drij daeghen posterieux aen de ondertrauwe bijdien dat het selve contract uyt dien 
 hoofde crachteloos ende sonder effect is ende worden aensien moet voor nul . . . 
 Gronden van eirfven tot d'helft commende van sijde van den overledenen als ghekocht 
 hebbende voor huwelijck van dese hauderigghe ende de wederhelft gheconquesteert staende 
 het huwelijck met dese hauderigghe sijnde bijdien deelsaem half ende half  
 Den grondt van een hofstede in Ste Maria Leerne in den mayghem hoeck alwaer den 
 overledenen is ghestorfven groot 225 roeden paelende oost den heer baron van Huyse suyt 
 de straete west ende noort den heere baron van ESTEMPUIS ghekocht ten jaere 1731 van 
 Lieven VAN DER MEIREN ende Judocus ADAMS in huwelijck met Marie VAN DER  
 MEIREN fa. Jan als hoirs van Lieven DHAENENS  . . .    30ste meye 1747 
 Compareerde in persoone Philippe COPPENS fs. Gillis tot Ste Maria Leerne denwelcken 
 hem verclaerde te stellen als seker ende borghe ende selfs als principael over Marie Anne 
  CORIJN hauderigghe bleven . . .  . . .  . . . 12de 7bre 1747 
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SVG Marie Joanne VAN WONTERGHEM fa. Charles, overl. Vynckt op den 15de aug. 1746 
 Hr.: Jacobus BAUDONCK fs. Gillis 
  K.: Joanne Catherine Trese BAUDONCK = 1 jr 10 maenden  
410 V.M.: Judocus VAN WONTERGHEM fs. Adriaen auden oom ende Schepenen  
170 Gronden van erfven commende van sweesens moeders vaderlijcke sijde 
 Het 9de deel van dhilft van een behuysde ende beschuerde hofstede in Vynckt met een stuck 
 landt alsnu ten deele bogaert danof dander 8 deelen competeert aen de broeders ende susters 
 van sweesens moeder daeranne abouterende noort ende oost het goet thulsbeke suyt de straete 
 ende west de pouckacker dreve groot int gheheele twee bunderen 10 roeden ende het 9de van 
 een partije landt ghenaempt Jan Dems stuck daeranne abouterende oost hun selfs met een 
 partije landt den rossem oock suyt ende west hun selfs ende noort de straete groot 683 roen 
 Gronden van erfven commende van s'overledens vaders moederlijcke sijde 
  Het 9de deel danof dander acht neghenste deelen competeren aende broeders ende susters van 
  d'overledene in een behuysde hofstede in Severen met twee partijen landt groot 400 roeden  
 suyt ende noort  daeranne gheleghen ende abouterende oost de leystraete suyt Dominicus  
 DINGELBIJN west de naerschreven partije west aen het voorgaende oost de hofstede suyt  
 den voornoemden DINGELBIJN west hun selfs ende noort dhoors BOLLAERT int gheheele  
 groot 660 roeden  
  Een meersch gheleghen in Vynckt oost dhoors Philips VINCENT ende Mevr. Van Assenede 
 suyt de beke west de voornoemde Mevrauwe noort het sterfhuys van Joos DIERCKENS 
 gaende met dese meersch een cleen vuyt sproncksken tsaemen groot 500 roeden 
 Gronden van erfven comende van s'overledens moederlijcke sijde 
 Het 9de deel van een behuysde ende beschuerde hofstede in Laethem met de lande daermede 
 gaende oost suyt ende noort de straete tsaemen groot 690 roeden  . . . 
 In de prochie van Afsné een partije landt op den cautere oost ende noort den heere VAN  
 IDEWAERE ende dhoors van den advocaet VAN DE WOESTIJNE west de kercke van 
 Afsné wesende vrij eyghen goet tsaemen groot 923 roeden . . .  . . . 
  Een hofstede met schuere stallinghen ende catheylen in Ruyselede Casselrije van Cortrijcke 
 oost Laureyns DE RAEDT suyt Pieter DE RUDDERE groot met diversche partijen van  
 lande bosschen ende meerschen groot ontrent vier bunderen 
 Gronden van erfven commende van s'overledens vader ende moeder  
 Het 9de deel in een partije bosch ghenaempt den poel gheleghen in Ruyselede onder  
 dheerelijchede van maelstappele suyt Judocus PIETERS west hun selfs noort de meerschen 
 ende oost Pieter VAN DE MOORTELE groot 600 roeden . . .  . . . 
  Het 9de deel in twee woonhuysen ende voordere catheylen in Vynckt staende op cheyns  
 danof den gront competeert aen de vrauwe baronesse van Nevele daeranne abouterende 
 oost het kerckenstraetjen west  Joe BUNST ende noort het meulestraetjen 
 Gronden van erfven commende van shauders vaderlijcke ende moederlijcke sijde 
 Een behuysde hofstede met twee partijen landt gheleghen in Vynckt groot een bunder danof 
 den hauder maer en heeft een sesde deel danof dander vijf deelen competeren aen shauders 
 broeders ende susters . . .  . . .  . . .  
 Een 6de deel van het 8ste ende een 6de van het 16de van een partije landt in Meyghem groot  
 416 roeden ghenaempt den haeselaere  . . . . . . . . .  
 Is voor al 'tgone voorschreven seker ende borghe Lieven VAN DEN BERGHE fs. Lieven 
 alhier present        6de juny 1747  
 
 Augmentatie van staet omme de twee minderjaerighe kinderen achterghelaeten bij Mattheus 
 CORNELIS  tot Vosselaere ghewonnen bij Isabelle DHAESE fa. Adriaen met den overlijden 
 van Mattheus SCHAELENS overleden in Meirentre sweesen oom  
410 Staende voocht: Daneel DE WULF in huwelijck met de wdwe van Mattheus CORNELIS 
182 voornoemt ter interventie van van Joannes CORNELIS sweesen ghewesen deelvoocht. 
 Den SVG van Mattheus CORNELIS ghepasseert den 20ste juny 1741 6de juny 1747 
 Compareerde in persoone Christiaen DHAESE fs. Adriaen woonende tot Landeghem den 
 welcken verclaerde hem te stellen als seker borghe ende selfs als principael over Daneel 
 DE WULF in huwelijck met de wdwe van Mattheus CORNELIS . . . 11de febr. 1749 
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SVG Joanna VAN WIJCKHUYSE fa. Pieters, overl. Vynckt op den 9de meye 1746 
 Hr.: Emanuel MAENHAUT fs. Jooris  
410 K.: Pieter = 5 jr, Joanne Catherine = 2 jr ende Marie Magdalene = 6 weken  
175 V.M.: Joannes Baptiste VAN OOTEGHEM grootvader 
 Den hauder heeft vercocht aen Pieter TUYTSCHAEVERE van sijn sijde haudende goet 
 gheleghen tot Meerenter  . . .  . . .   6de juny 1747 
 
SVG Marie VAN WONTERGHEM fa. Judocus, overl. Vynckt op den 15de july 1746 
 Hr.: Joannes Baptiste VAN HULLE fs. Pieters  
410 K.: Joanne Catherine = 11 jr, Adriaen Frans = 5 jr ende Judoca Carolina VAN HULLE = 2 jr 
178 V.M.: Judocus VAN WONTERGHEM Schepenen van dese landen, grootvader 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede ghenaemt het frauwenbulcken gheleghen in Vynckt 
 abouterende oost ende noort Joe BOUVE suyt de herstraete west Frans SUTTERMAN groot 
 330 roeden ende noch een partije landt ghenaemt het strobbe landt abouterende oost Pieter 
 VAN HECKE suyt mijn heer KIMPE west Pieter VAN WONTERGHEM noort sijn selfs  
 groot 723 roeden ende een behuysde hofstede paelende oost de herstraete suyt den meule 
 wegh west Joannes VAN HECKE noort Cornelis VAN HOVE groot 100 roen 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert 
 Een partije landt gheleghen in Vynckt abouterende oost Carel MARTENS suyt Pieter VAN 
 HECKE west Joe BOUVE noort den Thieltschen herwegh groot 454 roen 
 Gronden van erfven commende van sweesens moeders moederlijcke sijde 
 Een 3de deel van vier ghemeten landts danof dander twee deelen competeert aen Adriaen 
 ende Joannes Baptiste VAN WONTERGHEM gheleghen in Vynckt . . .6de juny 1747 
 
SVG Christoffel DE JAEGHER fs. Lieven, winkelier, overl. Nevele op den 23ste maerte 1747 
 He.: Isabelle BRAET fa. Pieter, nu in huwelijck met Frans VAN DER CRUYSSEN 
410 K.: Jacobus = 5 jr, Marie DE JAEGHER 
183 V.P.: Pieter DE JAEGHER, broeder van den overledenen 
 Stelde hem seker ende borghe den persoon van Sr. Petrus Jacobus VAN RISSEGHEM 
 Schepenen deser stede ende vrijhede . . .    9de juny 1747 
 
SVG Jacquemijntien VERSCHELDE fa. Jooris, overl. Meyghem op den 17de oct. 1746 
 Wdwe in (1ste x) van Joannes BOGAERT  
 K.(1ste x): Jacobus = 23 jr, Emanuel = 16 jr, Pieternelle BOGAERT = 14 jr 
410 Hr.(2de x): Pieter DE PAEPE fs. Frans 
186 K.(2de x): Frans DE PAEPE unic kint verweckt met desen hauder  
 V.M.: Frans DE VOESTERE  
 Gronden van erfven bij doverledene gheconquesteert staende haer 1ste huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Meyghem op den noorden van den bergh groot 510 roeden oost 
  den raedtsheer PIETERS alsnu Sr. Ferdinand VAN DOORNE suyt Joe Anne ende Joanne 
  VAN DER LINDEN west dhoors Joos DE GRUYTERE noort de straete 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter BEYAERT fs. Jacques tot Nevele  27ste juny 1747 
 
SVG Pro Deo Frans DE SMEDT fs. Frans, overl. Vynckt op den 19de meye 1747 
 Wdwnr in (1ste x) van Anna NEERIJNCK  
 K.(1ste x): Pieter ende Joanne bij ghetijde aude hun selfs, ende Carel DE SMEDT = 24 jr 
  Wdwnr in (2de x) van Joanne DE KEUKELAERE  
 K.(2de x): Livijne = 19 jr, Joannes = 16 jr ende Joseph DE SMEDT = 9 jr 
 He.(3de x): Joosijnten SEMETIER fa. Joos 
 K.(3de x): Adriaen = 2 jr ende Caereline DE SMEDT = 2 maenden 
 V.P.: Lieven DE SMEDT broeder van den overledenen cranck ende creupel 
 Gronden van erfven ghecomen van den overledenen 
 Een behuyst hofstedeken in Vynckt groot 375 roeden met een dreefken  4de july 1747 
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SVG Joannes JOORIS fs. Jan, overl. Ste Maria Leerne op den 23ste july 1739 
 He.: Joanna MESTDAGH fa. Francois  
410 K.: Pieter Francois = 3 jr ende Marie Jacqueline JOORIS = 3 maenden 
189 V.P.: Christoffel JOORIS ouden oom ende V.M.: Joannes WIEME oom causa uxoris 
 Stelde hem seker ende borghe de persoone van Marie MESTDAGH fa. Frans woonachtigh 
 tot Machelen dewelcke verclaerde te renunchieren aen het recht senatus consultis vellianus 
 dicterende dat vrauw persoonen hun niet en verbinden ten sij daer anne gerenunchiert 
 hebbende 'twelck aen haer is vuytgeleyt     18de july 1747 
 
 Augmentatie van staet aencommende Pieter Joannes, Joanne Barbara, Angeline ende Isabelle 
 Rose ACHTERGAELE al fs. en fa. Joannes gewonnen bij Anna VAN DER STEDE, welcke 
410 Anne dochter was van Anthone ghewonnen bij Elisabeth NEERINCK dit van het gonne op 
191 hun verstorfven is met der doodt van Elisabeth NEIRINCK voornoemt overleden in Bachte 
 op den 3de december 1742 welcke augmentatie aldus maeckt Joannes ACHTERGAELE 
 vader ende vooght over sijne vier kinderen  . . . . . . . . .  
 Stelde hem seker ende borghe Francois CORNELIS fs. Jans woonende op Deynse buyten 
 alhier present        18de july 1747 
 
SVG Marie DE WULF, overl. Dronghen in den wijck noorthaut den 17de nov. 1746  
 fa. Lieven ghewonnen bij Martijntjen DE BUCK  
410 Wdwe in (1ste x) van Herman SUTTERMAN  
192 K.(1ste x): Joannes SUTTERMAN bij competente aude sijn selfs nogh jonghman 
 Hr.(2de x): Lieven ROEGES fs. Geeraert ghewonnen bij Joosijntjen LIPPENS  
 K.(2de x): Anne Marie ROEGES = 16 jr 
 V.M.: Lieven DE WULF fs. Lieven voornoemt, oom  
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den hauder volghende  aen hem alleene 
 behaudens het cattheyl op de selve staende dat deelsaem is half ende half 
 In Dronghen noorthaut een 8ste deel deurgaende wannof de ander deelen competeren tot 
 dhelft aen Joosijntjen LIPPENS voornoemt ende de resterende drij achtste deelen aen de 
 weesen van wijlent Janneken ROEGES ghewonnen bij Jooris NEYT tot Lovendeghem ende 
 consorten van een hofstede met het huys schuere ende stallinghen met nogh drij partijen  
 landt daer annex tsaemen groot ontrent de vier ghemeten en half abouterende noort oost een 
 hofstede met een partije landt bij desen steirfhuyse in cheynse ghebruyckt suyt oost Joanne 
 DE RONNE suyt west de naervolghende partije ende den baron van Nevele ende noort west 
 de moerstraete ende een ghelijck deel deurgaende van een half ghemeth landt abouterende 
 noort oost het voorgaende suyt oost Pieter LANCKSWEIRT west ende noort Joannes  
 MOENTJENS als pachter . . .  . . .  . . . 
 Een ghelijck deel deurgaende in Vosselaere van een stuck landt ghenaempt het calfeken noort 
 oost Sr. Jacques VAN AECKEN suyt oost Joannes DE VREESE als pachter suyt west het  
  ruysselaerstraetjen ende noort west Lieven BOGAERT groot int gheheele tot 350 roeden 
  Item in Sleydinghe een 3de deel deurgaende wannof de ander twee derde deelen competeren 
 aende voornoemde weesen van Janneken ROEGES met consorten van een stuck landt 
 ghenaempt den achtersten ackere groot in eirfven tot 200 roen abouterende suyt d'hoirs van  
 wijlent Pieter ROEGES west mijnheer VAN LICHTERVELDE noort Christoffel VAN  
 EENAEME ende oost  mijnheer VAN WASSENHOVE  
 In Everghem een ghelijck deel deurgaende in een partijken meersch groot 60 roen in de 
 lambeke daer ment noemt den ritsenbergh west den waeterloop oost Jooris CRIEL  
  Desen sterfhuyse is nogh toekommende uyt den hoofde van shauders vader het 6de van een 
 boomcatheyl staende op een stuck landt ghenaemt de ste gheleghen in Sleyne groot tot 450 
 roeden competerende aen desen hauders moeder Joosijntjen LIPPENS  
 Den hauder heeft van desen jaere 1746 ghekocht ende betaelt aen Jan DE NIJS sekeren  
 cheyns met de catheylen staende op den selven cheyns competerende den gront tot een 8ste  
 deel deurgaende aen hem hauder ende de resterende deurgaende deelen aen sijne moeder  
 met consorten bestaende in een hofstedeken met een stuck landt gheleghen in Dronghen 
 neffens dese voorenstaende hofstede   . . .  . . . 26ste 7bre 1747 
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SVG Joosijntien VAN RENTERGHEM , overl. Landeghem op den 28ste ougste 1747 
 fa. Herman ende Marie DE COSTER  
 Hr.: Francois VAN DER VENNET fs. Pieter  
410 K.: Livinus = 21 jr, Pieter = 19 jr, Jan = 15 jr, Herman = 13 jr, Christiaen = 11 jr ende 
197        Martinus VAN DER VENNET = 9 jr  
 V.M.: Marten DE KEYSERE als naesten bestaenden 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck tsaemen gheconquesteert 
 Een partije meirsch in Vosselaere ghenaemt de calaingue meersch groot 508 roen suyt west 
 de wdwe van Christoffel ELAUT ende noort west den caelen ende een stuck lant ghenaemt 
 meere met 't confiscatie lant groot 437 roeden suyt oost den herwegh  suyt west Gillis 
 MACCOEN noort west de meerschen ende oost dhoirs van Frans VAN  RENTERGHEM 
 ende een partije op den cautere beplant gheweest met eecxkens groot 64 roen suyt west 
 ende noort dalmoesenije van Ste Baefs noort oost dhois Laureyns VAN PARIJS ende suyt 
 oost Frans ende Andries SLOCK  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Joannes CORNELIS fs. Gillis tot Landeghem 17de 8bre 1747 
 
SVG Adriaen BAUDONCQ fs. Gillis ende Janneken SANTENS, overl. Vinckt den 5de oct. 1746 
 He.: Theresia VAN OVERBEKE fa. Jans te voorent wdwe van Frans DE WULF  
410 K.: Gillis = 13 jr, Jan Baptiste = 10 jr, Joanne Catharine = 9 jr, Marie Jacoba = 8 jr ende 
205       Pieter Frans BAUDONCQ = 6 jr,  
 V.P.: Lieven VAN DEN BERGHE in huwelijck met soverleden suster 
 V.M.: Jan DE VOET in huwelijck met Marie Anne VAN OVERBEKE  7de 9bre 1747 
  Naer het overlijden van Adriaen BAUDONCQ is commen toverlijden sijnen vader  
 Aen de hauderigghe is competerende ter causen van haer huwelijck met Frans DE WULF 
 het 10de deel van de catheylen staende op de hofstede van haere kinderen in Caneghem 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen ligghende noch gemeene 
 met Frans ende Joanna BAUDONCQ soverleden broeder ende suster ende met Jacobus, 
 Jan Baptiste, Pieter, Joseph, Guillielmus, Mary Anne ende Elisabeth BAUDONCQ al fs. 
 en fa. Giilis in sijn 2de huwelijck met Pietronelle DIERKENS fa. Jans  
  Inghevolghe den SVG ten sterfhuyse van Janneken SANTENS bevint men alder ghebracht 
 100 roeden lant geleghen in Meyghem dies de wederhelft competeert aen de wdwe Joannes 
 CRAEYMEERSCH   . . .  . . . 
  Gronden van erfven mette edificien ende catheylen daerop staende commende van de sijde 
 van soverledens vaeder ligghende vooralsnoch ghemeene ende onverdeelt  
 Een behuyst hofstedeken in Vinckt met twee partijen lant ende bosch daermede gaende 
 groot int geheele een bunder gebruyckt bij Louis BOGAERT  
 Gronden van erfven van soverleden vaeder ende moeder staende het huwelijck geconquesteert  
 Een partije lant nu bosch in den noorthaut van de Vinckt bulcken in Poucques mette boom 
 catheylen daer op staende groot een alf bunder cortrijckx ende een hofstedeken groot mette 
 landen daermede gaende 6 gemeten gheleghen in Vinckt comende bij coope van dhoors 
 Goddefroot TUYTSCHAEVER jegenwordigh bewoont bij Pieter DE KEYSER  
  Gronden van erfven staende sijn huwelijck met dese hauderigghe geconquesteert 
 Een partije lant in de meulencauter in Vinckt genaemt de swijnhaeghe groot 850 roeden 
 Gentsche maete paelende oost Joe BUNST suyt VAN DER HAEGHEN west VAN DAMME 
 noort Mhr. LA FAILLE commende bij coope 1ste voor dhelft van Pieter STROBBE fs. Steven 
 ende Mary Anne VAN QUATHEM sijn huysvrauwe ende de wederhelft bij coope jegens 
 Joannes VAN QUATHEM fs. jans, Olivier HELLEBUYCK in huwelijck met Anne Mary 
 VAN QUATHEM fa. Jan voornoemt  . . .   . . . 7de 9bre 1747 
 Stelde hem seker ende borghe ende selfs als principael Frans SUTTERMAN fs. Gillis tot 
 Vinckt over Theresia VAN OVERBEKE hauderigghe bleven   30ste jan. 1748 
 
SVG Pro Deo Petronelle DE VRIENDT fa. Mathijs, overl. Nevele op den 19de 7bre 1747 
 Hr.: Niclays ROAR fs. Martijn , schoenmaker (ROWAER) 
 K.: Philipe = 22 jr, Joanna ROAR = 7 jr 
 V.M.: Philipe DE VRIENT broeder van de overledene   19de sept. 1747 
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SVG Marie Catherine ONDERBEKE fa. Lauwereyns, 
 overl. thaerder wonninghe op de prochie van Vinckt den 1ste dec. 1746 
410 Hr.: Judocus DHONDT fs. Joos  
201 K.: Joannes Baptiste = 15 jr, Joanna Catharine = 12 jr, Belle Thresia = 11 jr, Pieter Francies 
       = 9 jr, Joseph = 8 jr, Marianne Francoyse = 6 jr ende Caroline DHONDT = 4 jr 
 V.P.: Pieter ONDERBEKE broeder van de overledene   
  Gronden van erfven commende van de overledene haeren vader 
 Het 5de deel van een partije landt in Nevele genaemt het sissenslandt oost Gillis SUTTERMAN 
 suyt de straete west ende noort Geeraert LOOTJENS groot 302 roen haer vader toecommende 
  bij vercaevelijnghe van Laureyns ONDERBEKE soverleden audt grootvader in daeten den 
 7de meye 1711 ende een ghelijck 5de deel in een behuysde hofstede in den wijck van de bosch 
 straete alwaer s'overledens vader dese werelt is gepasseert jeghenwoordigh bij sweesens 
 grootmoeder gebruyckt groot in erfven 325 roen  . . .  . . . 
 De gemelde hofstede s'overledens vader angecomen de twee deelen van viere bij uytgrootinghe 
 jegens Pieter ONDERBEKE s'overledene  oom ende Geert BOLLAERT in huwelijck met 
 Jacquemijntjen ONDERBEKE  ende een deel van viere bij vercavelinghe jegens Joos 
 MEULEMAN in huwelijck met Clara ONDERBEKE  . . .  7de 9bre 1747 
 
SVG Petronelle TEMMERMAN, overl. Vosselaere op den 7de maerte 1746  
 fa. Lieven ghewonnen bij Lievijne DHAENENS 
 Hr.: Joannes DE NIJS fs. Michiel ghewonnen bij Janneken MAERSEELE 
410 K.: Lieven = 5 jr ende Lievijntjen DE NIJS = 2 jr 
211  V.M.: Pieter TEMMERMAN , oom 
 In cheynse ghenomen een behuyst hofstedeken met nogh twee partijen van lande t'saemen 
 groot een bunder  gheleghen soo in Dronghen als in Vosselaere  
 Stelde hem seker ende borghe Guille DE SCHRIJVER tot Ste Martens Leerne. 12de dec. 1747 
 
SVG Pieter DE REU fs. Joos, overl. Nevele den 10de maerte 1746 
 He.: Pieternelle HANSSENS fa. Joos alsnu in huwelijck met Joseph TUYTSCHAEVER 
410 K.: Judocus = 13 jr, Pieter = 9 jr, Marie = 5 jr ende Bauduyn DE REU = 2 jr 
209 V.P.: Bauduyn PUTTE fs. Jan, oom  
 Gronden van erfven commende van shauderigghen vaederlijcke ende moerlijcke seyde bijdien 
 aen dese hauderigghe competerende behaudens sweesens deel in de catheylen daer op staende 
 Dhelft van een behuysde ende beschuerde hofstede danof dander helft competeert aen dhoors 
 van Jan HEYNDERICX ghestaen ende gheleghen binnen de prochie van Nevele daeranne 
 abouterende oost de voornoemde hoors van Jan HEYNDERICX suyt de selve met het weder 
 deel west de straete ende noort Charles DE MEYERE groot ontrent 200 roeden 
 Item noch een partijken landt op dander sijde van de straete recht over de hofstede oost de 
 selve straete suyt Lieven VERHELST west Joannes  PLANCKE ende noort de hoors van 
  Joannes HEYNDERICX groot 150 roeden . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter TUYTSCHAEVER fs. Pieter 12de Xbre 1747 
 
Purge SVG Frans BEHAEGELE fs. Pieter bij Janneken IMPENS, overl. Vynckt den 13de ouste 1746 
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntjen DE CLERCQ  
 K.: (1ste x): Frans = 16 jr, Jacobus = 12 jr en Jan Baptiste BEHAEGELE = 10 jr 
410 V.P.: Pieter BEHAEGELE fs. Pieter voorseyt oom 
213v He.(2de x): Catherine DE RUDDER fa. Adriaen  
 K.(2de x): Pieter Joseph = 5 jr ende Isabelle BEHAEGELE = 1 jr 
 Compareerde in persoone Adriaen CORNU fs. Adriaen woonachtigh tot Vinckt denwelcken 
 hem verclaerde te stellen als seker ende borghe ende principael over Pieter BEHAEGHEL 
 staenden ende administrerende vooght over de drij weesen . . .   12de Xbre 1747 
  Compareerde in persoone Joannes BEELS fs. Pieters woonachtigh in Gottem welcken 
 comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe ende selfs als 
 principael over Livinus BEELS in huwelijck hebbende Catharina DE RUDDERE hauderigghe 
 bleven ten sterfhuyse van Frans BEHAEGHEL . . .   . . . 12de Xbre 1747 
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SVG Jan SCHAUT fs.  Jans, overl. Poessele op den 24ste july 1747 
  Wdwnr in (1ste x) van Joosijntjen FAELENS  
409 K.(1ste x): Lieven SCHAUT bij huwelijcke staete sijn selfs, woonende tot Meerentre   
403 He.(2de x): Janneken DE MEYERE fa. Pieters   
 K. (2de x) Joannes = 25 jr, Lievijne = 21 jr ende Marie SCHAUT = 18 jr 
  V.P.: Laureyns SCHAUT, oom       3de jan. 1748 
 
SVG Petronelle DE CLERCQ, overl. Nevele op den wijck veldeken den 28ste 8bre 1747 
 fa. Pieters verweckt bij Janneken DE CLERCQ  
 Wdwe in (1ste x) van Jacques QUEKENBURNE fs. Joos 
410 K.(1ste x): Marie Catharine = 15 jr, Lauwereyns = 12 jr, Marie Petronelle = 9 jr ende Marie 
215     Anna QUEKENBURNE = 8 jr 
 V.P.: Martinus QUICKENBURNE fs. Jacques halven broeder van de weesen 
 V.M.: Pieter DIECK fs. Pieters halven broeder van de overledene 
 Hr.(2de x): Pieter COEN fs. Lieven      6de febr. 1748  
 
SVG Joosijntjen VAN MALDEGHEM, overl. Nevele op den 1ste jan. 1748  
  fa. Pieter ghewonnen bij Petronelle VAN REYBROECK 
 Wdwe in (1ste x) van Jan VOLCKMAN  
410 K.(1ste x): Norbertus Joannes VOLCKMAN = 18 jr 
218 Hr.(2de x): Heynricus HEYNDRICX, schoenmaker, fs. Jan ghewonnen bij Catharina DE SLÉ 
 V.M.: Jan LOOTENS oom      19de febr. 1748 
 
SVG Pieter HAUTEKEETE, overl. Poessele op den 30ste 8bre 1747  
 fs. Jan ghewonnen bij Catharina FRANCHEU 
 He.: Anne DE WEERDT fa. Gillis ghewonnen bij Petronelle VAN TENTE  
409 K.: Petronelle = 17 jr, Joosijntjen = 15 jr, Francies = 13 jr, Judocus = 11 jr, Marie = 9 jr, 
405v       Joanna = 7 jr, Isabelle Therese = 3 jr ende Guilliaeme HAUTEKEETE = 1 jr.  
 V.P.: Jacobus DE WULF, cosijn 
 Gronden van eirfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half met 
 shauderigghens recht van bijleve volghens costuyme 
 Een stuck landt in Nevele in den wijck van de vierboomen groot met dhelft van een dreefken 
 daer mede gaende 200 roeden suyt d'hoirs Jan SNAUWAERT noort west de selve ende noort 
 het leen van Pieter LOINTJENS ten landboecke van Nevele bekent arlo 1704 desen sterfhuyse 
 toekomende bij coope van Lieven COEN den 21ste juny 1740  
 Hebben in cheynse van dhr ende Mr. Pieter MASSEAU tot Ghendt een hofstede met drij  
 partijen landt groot in eirfven tot 3 a 4 ghemeten gheleghen in Poessele  
 Stelde hem seker ende borghe Adriaen VAN HECKE fs. Pieters woonachtigh op de prochie 
 van Nevele        21ste febr. 1748 
 
 Staet ende augmentatie van goede ten sterfhuyse van Marie Ginne (Joanna) MARTENS  
 overl. Vynckt op den 18de july 1741, fa. Jan gewonnen bij Janneken LIJBAERT fa. Jans 
410  Hr.: Jacobus VEEVAETE fs. Laureyns   
219  Ten sterfhuyse van Janneken LIJBAERT voornoemt, overl. Nevele op den 3de febr. 1748 
 Nogh een kind van Jan MARTENS ende Janneken LIJBAERT: 
  Anne Marie MARTENS in huwelijck met Pieter VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Jan   
  Kind van Jacobus VEEVAETE ende Marie Joanne MARTENS  tsijnen 2de huwelijck 
  Anna Catharina audt ontrent  10 jr      12de maerte 1748 
 
SVG  Pro Deo Marie DHONDT, fa. Anthone, overl. Lootenhulle den 20ste jan. 1746 
 Hr.: Jacobus VAN BUILAERE fs. Lieven  
 K.: Joannes Francies = 3 ½ jr ende Pieternelle VAN BUILAERE = 1 maent en nu overleden 
 V.M.: Pieter BOCKAERT in huwelijck met de suster van de overledene  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   18de maerte 1748 
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SVG Pieternelle RAMMELAERE fa. Lievens, overl. Nevele op den 8ste nov. 1747 
 Hr.: Philippe DE VRIENDT fs. Mattheus, herbergier, winkelier  
410 K.: Anna Catharina = 3 jr ende Marie Rossa DE VRIENDT = 1 jr 
221 V.M.: Pieter COPPENS grootvader causa uxoris  
 Gronden van erfven bij desen hauder gheconquesteert staende sijn 1ste huwelijck met Joanna 
  KAECKAERT ende ghemeene ghebleven ende dese weesen competeert het 4de deurgaende   
 Een huys erfve in Nevele wesende een herberghe ghenaempt het pauwken ten oosten ende 
 suyden dhoors Pieter DUSAER west dhoors Gillis VAN HECKE noort de straete 
 Stelde hem seker ende borghe Jacobus DE PAEPE fs. Lieven tot Vosselaere sijnen swaeger 
 alhier present        18de maerte 1748 
 
SVG Pieter CLAEYS fs. Jacques, overl. tsijnder woninghe in Lootenhulle den 26ste jan. 1747 
  Wdwnr in (1ste x) van Catharine FRODUERE 
 K.(1ste x): Judocus CLAEYS = 22 jr 
 He.(2de x): Cornelia VAN NIEUWLANT fa. Jacques 
 K.(2de x): Joanne Catherine = 16 jr, Marie Francoise = 13 jr, Joannes = 8 jr ende  
     Pieternelleken CLAEYS = 5 jr 
  V.P.: Joannes CLAEYS       26ste maerte 1748 
 
SVG Catharine DE POORTER fa. Roelant, overl. Lootenhulle den 2de febr. 1744 
 Hr.: Heyndrick FAELENS fs. Heyndrick 
 K.: Petronelle Livijne = 18 jr, Joannes = 16 jr, Philippe = 13 jr, Joanne Catharine ende  
410       Augustinus FAELENS wesende tweelinghen = 9 jr 
223 V.M.: Frans VERMEIRE fs. Jans als naesten bestaenden 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder 
 Dhelft van een partije landt in Lootenhulle oost de bollestraete suyt ende noort Mevrauw 
 van Bellem groot 630 roeden dies dander helft competeert aen Anne Marie FAELENS 
 fa. Heyndrick voornoemt, op welcke partije den hauder heeft gebauwt een huyseken 
 tgonne hun alleene competeert   . . . . . .  26ste maerte 1748 
 
SVG Christina DE CLERCK fa. Lieven, overl. Nevele op den 5de febr. 1748 
 Hr.: Joannes HEMELSOETE fs. Jan 
 K.: Frans, Joosijntien ende Petronelle alle drij hun selfs bij huwelijcken staet, midtsgaders 
       Livijne = 24 jr ende Joannes FINNAERT ghewonnen bij Joanna HEMELSOETE 
 V.M.: Philippe DE CLERCK fs. Norbert 
 Gronden van erfven commende van shauders seyde  
 Een behuyst hofstedeken met twee partijkens landt in Nevele op den wijck van oossche al 
 tsaemen groot 194 roeden zuyt de straete west noort ende oost Joos LAMME ende het een 
 partijken landt genaemt den herwegh zuyt Sr. Pieter VAN DAMME west Jeron VAN  
 ACKEN noort de straete ende oost Jan SLOCK ende het leste genaemt den neren capt west 
 Jeron VAN ACKEN ende zuyt dhoirs van Jan VAN DE WOESTIJNE.  2de april 1748  
 
Staet ende augmentatie ten sterfhuyse van Franchois DIERICX, overl.Severen den 23ste meye 1733 
 fs. Frans gewonnen bij Petronelle HEYSE fa. Pieters 
410 He.: Magdaleene DHARTE fa. Lieven in huwelijck met Adriaen VAN HOE 
224v Welck sterfhuys staet te verdeelen tusschen haer hauderigghe ende Frans DIERICX fs. 
 Pauwels woonende in Cruyshautem grootvader ende vooght geweest over soverledens  
 weesen te weten Aplonia alsnu haer selfs in huwelijck met Joannes DHUYVETTER ende 
 Joannes, Frans ende Bregita DIERICX alle viere kinderen van den overledenen gewonnen 
 met dese hauderigghe metten overlijden van Frans DIERICX fs. Pauwels ende Petronelle 
 HEYSE fa. Pieters hunnen grootvader ende grootmoeder, beede overleden in Cruyshautem 
 in daeten 2de april 1745 ende 16de 8bre 1747 volghens de SVG gemaeckt ende gepasseert 
 voor Burgemeester ende Schepenen der heerlijckhede van Wijckhuys ende Wallebrouck 
 inclaeverende in de prochie van Cruyshautem . . . . . . (nog + 35 blz. tekst) 
 Stelde hem seker ende borghe Joannes VINDEVOGHEL fs. Jans tot Severen  2de april 1748 
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SVG Joannes DE VLEESCHAUWER, overl. Vosselaere op den 21ste febr. 1748 
 fs. Pieter ghewonnen bij Petronelle JACOB 
410 He.: Anne Marie BEKAERT fa. Jooris ghewonnen bij Joanna DE CLOET 
247 K.: Joseph = 22 jr, Joanna = 19 jr, Pieter = 14 jr en Francies DE VLEESSCHAUWER = 12 jr 
 V.M.: Lieven VAN DE STEENE oom causa uxoris woonachtigh tot Nevele 
 Gronden van eirfven commende van de sijde van d'hauderigghe  
 Een hofstede met nogh drij partijen landt daer annex al ten eenen block tsaemen groot tot 
 vier ghemeten ende 200 roeden gheleghen in Vosselaere oost daeranne ghelandt d'abdije van 
 Dronghen ende dheer Inghelbert ODEVAERE suyt ende west den selven ODEVAERE ende 
 noort Jooris VAN DEN BOSSCHE desen sterfhuyse toekomende tot d'hilft bij successie 
 van haere vader ende moeder ende d'ander hilft bij uytgrootinghe jeghens Joseph BEKAERT 
 shauderigghens broeder  . . .   . . .  10de 7bre 1748 
 
SVG Marie Anna GRULOO fa. Gillis ghewonnen bij Petronelle ROBIJN 
 overl. Ste Maria Leerne op den 2de juny 1748 
410 Hr.: Pieter FAELLE fs. Joannes ghewonnen bij Marie . . . niet gegeven 
249 K.: Petronelle FAELLE = 2 jr eenigh kindt  
 V.M.: Joannes DE RUYCK oom   
 Ghebruycken in cheynspachte een hofstedeken groot 75 roeden met nogh een meerselken 
 beyde gheleghen in Sinte Maria Leerne bij mayghem brugghe alsnu betemmert met een huys 
 schuerken ende eenighe fruyt ende andere boomen daer op staende . . . 
 Ghelijck desen sterfhuyse is toekomende uyt den hoofde van desen hauders moeder tot een 
 12de deel van de catheylen staende op cheynsgront in Meyghem in de meulebroucken wannof 
 tot dhilft is compiterende sijnen vader . . .   . . .  17de 7bre 1748 
 
SVG Tanneken BAETSELÉ fa. Pieters, overl. Meyghem op den 24ste meye 1747 
 Hr.: Adriaen FAELE fs. Hendricx  
 K.: Joanna = 17 jr, Pieter = 15 jr, Marianne = 13 jr, Isabelle = 10 jr, Francoise = 7 jr ende 
       Marie Caroline FAELE beede = 2 ½ jr. 
 V.M.: Jooris SCHATTEMAN oom      17de 7bre 1748 
 
SVG Servaes TUYTSCHAEVER , overl. Nevele op den 2de meye 1748 
 fs. Lieven ende Marie BELSENS  
 He.: Marie Anna VAN HUFFELE fa. Jacobus ende tevooren wdwe van Judocus SNERCQ  
410 K.: Jacobus = 2 jr ende Joanna TUYTSCHAEVERE = 10 maenden 
251 V.P.: Lieven DE CLOET in huwelijck met Marie TUYTSCHAEVERE fa. Lieven voornoemt 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde hofstede in Nevele met alle voordere drooghe ende groene catheylen daer op 
 staende ende medegaende met een partije bosch daer annegelant oost Mathijs VAN NEVELE 
 ende Joos DE PESTELE suyt west ende noort oock den selven DE PESTELE  groot 442 roen   
 Alle gronden van erfven zijn vercocht ten versoecke van de hauderigghe ende deelvooght in 
 wettelijcke gebannen vierschaere van Burgemeesters ende Schepenen met het branden van 2 
 distincte keerssen op den 2de july 1748 aen Lieven DE CLOET ende Bauduyn MAENHAUT 
 voor de somme van 192 p. 10 sch. 7 gr. . . .  . . .  17de sept. 1748 
 
SVG Joanne MORTIER fa. Pieters, overl. Nevele op den 26ste' april 1748 
 Hr. Joos TUYTSCHAEVERE fs. Charles  
410 K.: Joosijntjen = 14 jr, Catharine = 12 jr, Pieter = 10 jr ende Joannes = 4 maenden 
255 V.M.: Joseph DE VLIEGHERE oom  
 Den hauder heeft staende sijn huwelijck met dese overledene vercocht van haer sijde haudende 
 goet aen Joannes DE MULDER ende Judocus VAN OOST naer deductie van de catheylen 
 daer op staende voor de somme van 6 p. 17 sch. gr. danof den hauder over dhelft moet  
 recompense doen naer aftreck van de bijleve en compt maer over recompense ter somme van 
 2 p. 11 sch. 7 gr.        17de 7bre 1748 
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SVG Pieternelle BOULOEN, overl. Meyghem op den 20ste meye 1747 
 Hr.: Pieter SCHATTEMAN fs. Jans 
410 K.: Guillimus SCHATTEMAN = 5 jr  
256 V.M.: Joos DE PUT woonende tot Lovendeghem, cosijn 
 Men staet schuldigh aen Jan SCHATTEMAN de somme van 9 sch. gr. over roy geers 
  Stelde hem hiervoor seker ende borghe Jan SCHATTEMAN fs. Louis tot Meyghem alhier 
 present         17de 7bre 1748 
 
SVG Lieven DE VREESE, overl. Bachte op den 5de april 1748 (= Bachte Maria Leerne) 
 fs. Jan ghewonnen bij Lievijne MOERMAN 
 He.: Marie DE BOUVRE fa. Joseph ghewonnen bij Tanneken VERMEIRE, alsnu in  
         huwelijck met Pieter FAELE 
410 K.: Joseph = 6 jr ende Jan Baptiste DE VREESE= 4 jr 
258 V.P.: Adriaen MOERMAN , auden oom  
 Gronden van eirfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede met een schuerken daer annex gheleghen in Bachte abouterende  
 oost het kerckhof van Bachte suyt den aerdt van Bachte west een straetjen ende noort den 
 baron SINCKERLINCK groot in eirfven 44 roeden desen sterfhuyse toekomende bij coope 
 jeghens den procureur DE BACKER tot Ghendt  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Joannes DE BOUVRE fs. Jans wonachtigh tot Bachte alhier 
 present          17de 7bre 1748 
 
SVG Lieven DE WEIRDT, overl. Vosselaere op den 2de jan. 1748 
 fs. Pieter ghewonnen bij Janneken CRAENE   
410 He.: Tanneken CLAYS fa. Anthone ghewonnen bij Marie DE CLOET 
259 K.: Francies DE WEIRT = 20 jr eenigh kindt  
 V.P.: Scharias DE WEIRDT auden oom  
 Gronden van eirfven tot dhilft commende van de sijde van d'hauderigghe ende de ander hilft 
 tsaemen in huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede met het huys schuere stallinghen ende andere boomen daer op staende gheleghen 
 in Vosselaere oost den aermen van Vosselaere noort de straete groot in eirfven 112 roeden 
 ende een stuck landt ghenaempt den plasch oost mijnheere LAFAILLE west de damstraete 
 ende noort dhoirs van den advocaet PARMENTIER groot 502 roen ende dhilft van een stuck 
 landt wannof de wederhilft compiteert aen de kinderen van Lieven DE VREESE abouterende 
 oost de voornoemde kinderen DE VREESE suyt west de wdwe ende hoors van wijlent Pieter 
 DE SCHUYTER ende noort oost de damstraete groot over dit deel 400 roeden 
 Dese gronden van eirfven dese hauderigghe tot dhilft toekomende bij coope thaeren eersten 
 huwelijck met wijlent Laureyns CEUTRECHT jeghens dhoirs van Jan VAN SPEYBROECK 
 ende verkaevelt jeghens haere twee kinderen . . .  . . . 17de 7bre 1748 
 
SVG Jan MESTDAGH fs. Gillis, overl. Dronghen in den wijck noorthaut den 8ste maerte 1748 
 Wdwnr in (1ste x) van Barbara DE MEYER    
 He.(2de x): Marie GOETHALS fa. Laureyns ghewonnen bij Lievijne DHONT alsnu in  
         huwelijck met Joannes DE MEYERE  
410  K.(2de x): Joannes Baptiste = 3 jr ende Joanne Louise MESTDAGH = 1 jr 
261 V.P.: Joannes HAENEBALCKE cosijn van de weesen  
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den overledenen, voor huwelijck verkreghen 
 Een hofstede in den wijck noorthaut in Dronghen met nogh een stucxken landt daer annex 
 t'saemen groot in eirfven twee ghemeten paelende suyt oost de noorthautstraete suyt west de 
 douariere van den heere raet PAPEJANS ende noort west desen steirfhuyse ende noort de 
 selve douariere PAPEJANS ende een stuck landt ghenaempt den achtersten bulck groot in  
 eirfven tot 685 roeden paelende oost de voorgaende suyt west ende noort den heere baron 
 Een stuck landts  ghenaempt het pepersacxken gheleghen als vooren oost ende west den  
 baron van Nevele noort west Gillis SUTTERMAN ende noort oost Jor Pieter VAN DER 
 VAERENT groot in eirfven 4 77 roeden . . .  . . .    24ste 7bre 1748 
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SVG Petronelle VERHULST, overl. Ste Martens Leerne op den 16de oct. 1747  
 fa. Jan ghewonnen bij Janneken KROOCK  
410 Hr.: Jan SLOCK fs. Geeraert ghewonnen bij Anna ROEGES  
264 K.: Jan ende Marie SLOCK nogh jonghman ende jonghe dochter hun selfs alsmede 
       Joannes COCQUYT in huwelijck met Lievijne SLOCK , Geeraert = 22 jr ende 
       Agnesse SLOCK = 12 jr 
 V.M.: Pieter VOLCKAERT cosijn causa uxoris 
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den hauder 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne met de schuere stallinghen ende backhoven met 
 alle voordere edificien van boomen ende haeghen daer op ende annex staende groot in eirfven 
 225 roen daer de overledene in ghestorfven is paelende oost het kerckhof van Ste Martens  
 Leerne suyt den Ghentschen herwegh west den meulen wegh ende noort desen steirfhuiyse  
 ende een partije landt wesende leen ghehauden van den leenhove ende casteele van Nevele  
  paelende oost ende suyt Sr. Pieter SNOECK met den leckeren treck ende sijne hofstede west 
 Jouffrauw Marie Anne ODEVAERE groot tot 400 roeden  . . . . . . . . . 
  Een partije meersch in Ste Maria Leerne in den leymeersch in den kackaerts hoeck oock  
 leen groot 395 roeden  . . .  . . .  . . .  24ste 7bre 1748 
 
SVG Pro Deo Joanne LAMEIRE, overl. Poessele op den 22ste meye 1748  
 fa. Jan ghewonnen bij Lievijne DHONT  
 Hr.: Joannes MORTIER fs. Marten ghewonnen bij Jacquemijntjen D'HERTOGHE 
 K.: Marie Jacoba MORTIER = 1 maent eenigh kindt, alsnu overleden 
 V.M.: Judocus THUYN oom causa uxoris    
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   25ste 7bre 1748 
 
SVG Adriaen VAN DE MOORTELE fs. Joos, overl. Poussele den 19de meye 1748 
 Wdwnr in (1ste x) van Marie CORNELIS  
409 K.(1ste x): Pieter VAN DE MOORTELE bij competente aude sijn selfs 
408v Wdwnr in (2de x) van Joosijntjen DE ROOSE fa. Lieven  
 K.(2de x): Joanna Catharina = 17 jr, Joannes = 15 jr, Joseph = 13 jr ende Marie Catherine = 11 jr 
 V.P.: Pieter VAN DE MOORTELE broeder van den overledenen 
 V.M.: Jacobus DE ROOSE broeder van Joosijntjen DE ROOSE 
 Gronden van erfven mette catheylen daerop staende in het 2de huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstedeken in Poussel mette landen daermede gaende groot 400 roeden paelende oost de 
 straete suyt den advocaet VAN LOO west dhoors Jan VAN PARIJS ende noort den advocaet 
 VAN DER CRUYSSEN in pachte ghebruyckt bij Pieter BOLLAERT  25ste 7bre 1748 
  Het hofstedeken is vercocht met kers brandinghe aen Joannes DE MULDER voor de somme  
 van 61 p. 4 sch. 9 gr. courant weghens de groote schulden op den 18de dec. 1748  . . . 
 
SVG Pieter JANSSENS, winkelier, kleermaker, poorter der stadt Ghendt,  
 fs. Jacques ghewonnen bij Franchoise COPPENS , overl. Nevele op den 10de april 1748  
 He.: Isabelle DE VOESTER fa. Joseph ghewonnen bij Janneken TOLLEBEKE 
410         alsnu in huwelijck met Jan Baptiste NIEUWLANDT 
267 K.: Pieter Franciscus = 7 weken geboren naer het overlijden van Pieter JANSSENS voornoemt 
 Camerdeelvooght: Sr. Francois VAN DE VOORDE bij faute van bloetvrienden   
 Er is een contract antenuptiael ghemaeckt door notaris Jan Baptiste GALLANT in Ghendt 
 present de ghetuyghen in persoonen Pieter JANSSENS fs Jacques  verweckt bij Francoise 
 COPPENS ter eender ende Isabelle DE VOESTER fa. Joseph ghewonnen bij Janneken  
 TOLLEBEKE ter andere te kennen ghevende dat tusschen hemlieden apparant huwelijck staet 
 te gheschieden in dien onse moeder de heylighe Roomsche Catholicque kercke sulkx  
 permitteert soo ist dat sij beede wesende hun selfs voor eenighen bant van dien hebben 
 besproken ende ghestipuleert  . . .  . . .  . . .  
 ter presentie van d'heer ende meester Carel Joseph MORTGAT 1ste secretaris van mijn edele  
 heeren Schepenen van ghedeele der stadt Ghendt ende Sr. Pieter DE SMET fs. Mr. Gregory 
 desen 15de sept. 1747 . . .  . . .    30ste sept. 1748 
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SVG Pieter DE MEYERE fs. Pieter , overl. Nevele op den 23ste 9bre 1746 
 He.: Marie Franchoise PERSIJN  
410 K.: Nicolaes ROUAER in huwelijck met Anne Marie DE MEYERE, Lievijne haer selfs bij 
269 competente aude van beth dan 25 jaer en Joseph DE MEYERE = 21 jr  
  V.P. Frans DE ZUTTERE in huwelijck met de wdwe van Joos DE MEYERE broeder van  
         den overledenen  
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde  
 Een hofstedeken in Nevele abouterende oost Guillaeme DE MUYNCK met sijnen cheyns 
 zuyt Pieter MANHAUDT west Bauduyn CACKAERT noort Mevrauw DU LANCDERUS 
 groot in erfven 400 roeden       12de 9bre 1748 
 
SVG Jan SLOCK, overl. Sinte Martens Leerne op den 8ste nov. 1748 
 fs. Geeraert ghewonnen bij Anna ROEGES  
 Wdwnr van Petronelle VERHULST (SVG ghepasseert den 24ste 7bre 1748) 
 K.: Jan ende Marie SLOCK bij competente aude hun selfs alsmede Joannes COCQUYT in 
410       huwelijck met Lievijn SLOCK, Geeraert = 23 jr ende Angenesse SLOCK = 13 jr. 
271 V.P.: Lieven ROEGES, cosijn tot Dronghene 
 Gronden van erfven wesende leengoederen bij den overledenen achter ghelaeten 
 Een partije landt in Ste Martens Leerne wesende leen groot 400 roeden paelende oost ende 
 suyt Sr. Pieter SNOECK met sijne hofstede ende den leckeren treck west Thomas SLOCK 
 ende noort  den selven SNOECK, de partije leen is aenveerdt door den voornoemden audtsten 
 sone Jan SLOCK als hoir in desen 
 Nogh een partije landts in Ste Martens Leerne in den meulencauter wesende insghelijckx 
 leen groot in eirfven tot 1691 roeden paelende oost de joffrauwen Marie ende Joanne SLOCK 
 suyt den meulenwegh west den heere baron van Nevele ende noort Philippus DOBBELAERE 
 Een partije meersch in Ste Maria Leerne gheleghen in de leymeersschen in den kackaerts 
 hoeck oock leen groot 395 roeden paelende oost den heere marquis DE LEDE suyt de 
 voornoempde joffrauwen Marie ende Joanne SLOCK, den overledenen sijne susters, west den  
 ocxelaere ende noort de leye ende nogh een partije meersch insghelijcx leen groot 540 roeden 
  Gronden van eirfven bij den overledenen achterghelaeten  
 Een schoone behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot in eirfven tot 225 roeden de selve 
 daer den overledenen in ghestorfven is paelende oost het kerckhof van Ste Martens Leerne  
 suyt den Ghentschen herweg west den meulenwegh  . . . . . .  19de nov. 1748 
 
 Augmentatie van staet om de minderjaerighe weese achtergelaeten bij Joanne DE MEYERE 
 fa. Pieter ende Jacquemijntjen ROOTSAERT overl. in Vinckt, met naeme Judoca Theresia 
  gheprocreert staende haer huwelijck met Adriaen ANNÉ fs. Adriaen van alsulcke successien 
 als op haer sauden ghedevolveert sijn met den overlijden van Pieter DE MEYERE fs. Bauduyn 
 overl. Lootenhulle onder de heerlijckhede van de prosdije van St Donaes op den 21ste dec. 1747 
 sweesen grootvader materneel, alwaer hauderigghe ghebleven is Maria DE BAETS ghewesen 
 styfmoeder van Joanne DE MEYERE voornoemt  . . .  . . . 
   Alexander CRAEYMEERSCH oom causa uxoris ende gewesenen deelvooght tot Ruyselede. 
 Ter handt nemende den SVG ten sterfhuys van den voornoemden Pieter DE MEYERE  
 sweesen grootvader ende bij Maria DE BAETS fa. Joannes als hauderigghe ghebleven tsijnen 
 sterfhuyse geaffirmeert voor Bailliu Burgemeester ende Schepen der heerlijckhede van Sinte 
 Donaes den 24ste oct. 1748 men bevindt in het 1ste cappittel van dien dat aende weese ende  
 medehoors ten sterfhuyse competzeren den naerschreven gronden van erfven 
 In Hansbeke een partije leen gheleghen bij den herberghe genaemt het paelken groot ontrent 
 de vijf gemeten wesende al boschlandt, daeraen abouterende suyt de straete west ende noort 
 Joannes VERSTRAETE ende moet volghen den autsten mannelijcken hoir  . . . 
 De voordere gronden van erfven zijnde een behuyst hofstedeken met drij partijen van lande 
 ende meerschen geleghen in Meirentre ontrent de brugghe wannof den meerderen deele in 
  cheynspachte ghebruyckt is geweest bij Christoffel DE SMEDT sijne wdwe ende andere 
 ende alsnu bij de wdwe van Christoffel BEIRNAERT . . . . . . 26ste 9bre 1748  
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SVG Pieter DANEELS, overl. Lootenhulle op den 19de july 1748  
 fs. Jan gewonnen bij Fliphijne BEYAERT fa. Jacques 
 Wdwnr in (1ste x) van Barbarine VAN PRAET fa. Pieter 
410 K.(1ste x): Pieter Francis = 9 jr, Francoise = 5 jr 
275 V.M.: Joannes DE COCK   
  He.(2de x): Marie Trese SANTENS fa. Joseph gewonnen bij Petronelle GRIJP fa. Passchier 
  K(2de x): Joseph = 4 jr ende Marie Jacoba DANEELS = 1 jr, overleden op den 22ste 8bre 1748  
 V.P.: Geert DANEELS broeder van den overledenen   
 Tusschen den overledenen ende dese hauderigghe is gemaeckt contract antenuptiael op den  
 17de april 1743 door Charles Emanuel BILLIET greffier in Poucques 
  Gronden van erfven commende van s'overledens seyde  
 Het 3de deel van een hofstede met ontrent vier gemeten landt daer mede gaende geleghen in 
 Nevele op den wijck van veldeken wannof de twee ander deelen competeren aen Geert ende 
 Jan DANEELS hetgonne den overledenen op den 5de july 1748 heeft vercocht  aen sijne  
 voorseyde broeders met een rente in proffijte van sijne suster quesel geestelijcke dochter in 
 Ruyselede  . . .  . . .  . . .  . . .  26ste nov. 1748 
 
SVG Joosijntjen DE DAPPERE, overl. Poessele op den 28ste juny 1746  
 fa. Lieven ghewonnen bij Joosijntjen VAN KERREBROECK  
 Hr.: Pieter DE MEYER fs. Jan gewonnen bij Marie DE KOSTER 
 K.: Philippus bij compitenten aude sijn selfs , Pieter DE SCHUYTER in huwelijck met  
       Petronelle DE MEYER, Catharine = 20 jr ende Lieven DE MEYER = 17 jr 
 V.M.: Louis DE DAPPERE, oom      27ste 9bre 1748  
 
SVG Joannes DE VOLDER , overl. Ste Maria Leerne op den 10de october 1747 
 fs. Pieter ghewonnen bij Joosijntjen LANGHERAERT  
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijtjen ROBIJT  
410 K.(1ste x): Jacobus = 14 jr ende Pieter DE VOLDER  
281 Wdwnr in (2de x) van Lievijne ROMBAUT fa. Andries  
 K.(2de x): Marie Livijne = 9 jr ende Francies DE VOLDER  = 7 jr  
 He.(3de x) Isabelle DE MOOR fa. Pieter ghewonnen bij Anthonette KERCKHOVE 
 K.(3de x): Rochus = 11 maenden ende Joannes Frans DE VOLDER geboren den 6de april 1748 
 V.P.: Joseph BEELLAERT cosijn,  
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde hofstede in Ste Maria Leerne in den mayghem hoeck met nogh een stucxken  
 landt daer annex t'saemen groot 700 roeden paelende oost den heere baron van Nevele ende  
 west de straete noort dhr. Norberto VAN REYSSCHOOT gecommen het 6de paert bij cessie 
 ende uytgrootinghe van Jacobus PIJFFROEN s'overledens styfvader den 10de meye 1744  
    den 29ste 9bre 1748 in extra ordinaire vergaderinghe tot Gendt 
 
SVG Janneken COPPENS fa. Louys , overl. Nevele op den 7de april 1747 
 Wdwe in (1ste x) van Christiaen VAN HAUTE in sijn 2de huwelijck 
 K.(1ste x): Anthone ende Pieter VAN HAUTE , Vincent VAN HOOLANT in huwelijck met 
      Lowise VAN HAUTE , Philip DE BACKER in huwelijck met Catharine Francoise 
     VAN HAUTE, Pieter VERMEIRE in huwelijck met Marie Joanne VAN HAUTE 
 Wdwe in (2de x) van Roghier MARTENS fs. Louys (SVG gepasseert den 7de jan. 1747) 
410 K. (2de x): Abraham BELSENS als vader ende vooght over Regina Petronelle BELSENS 
284      gewonnen tsijnen 1ste huwelijck met Isabelle MARTENS fa. Roghier 
  Een huys stede ende erfve wannof het een derde deel competeert aen de vijf kinderen van 
 Christiaen VAN HAUTE welcke hofstede is vercocht bij kersbrandijnghe 
 Joos STEP deelvooght gecreert over de weesen   . . . . . . 2de dec. 1748 
 Hierbij zit nog eens de SVG van Isabelle MARTENS:  zie Bundel 468 of Reg. 409 blz. 324 
SVG Isabelle MARTENS , overl. Nevele op den 20ste febr. 1744 
410 fa. Roghier geprocreert bij Janneken COPPENS fa. Louys 
287v Hr.: Abraham BELSENS  . . .   . . .  . . . enz. 
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SVG Pro Deo Catharina GOETHALS fa. Frans, overl. Nevele op den 5de july 1748 
 Hr.: Frans DE RUYCK fs. Caerel ghewonnen bij Petronelle DE BEIL  
 K.: Judocus DE RUYCK bij huwelijcken staete sijn selfs man, Joannes = 21 jr ende 
       Regina DE RUYCK = 10 jr 
 V.M.: Pieter D'HAENENS oom causa uxoris     9de Xbre 1748 
 
SVG Guillaeme NIEULANDT, kleermaker en winkelier, overl. Nevele op den 3de juny 1748 
  fs. Christoffel geprocreert bij Caelijne D'HERTOGHE  
 He.: Gienne (=Joanna) Marie VAN HONNACKER fa. Jan 
410 K.: Judocus sijn selfs man, Guillaeme ende Balthasar? oock hun selfs bij huwelijcke staet 
292        Pieter = 23 jr, Christine = 20 jr, Theresia = 19 jr ende Frans NIEULANDT = 15 jr  
 V.P.: Caerel NIEUWLANT rechtsweer van den overledenen woonende tot Landeghem 
 Huys ende erfve binnen huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Wesende twee woonsteden gelegen in Nevele abouterende noort de Ste Jans straete oost dhoirs 
 van de wdwe Pieter NEYT suyt de selve west dhoirs van Jan DE RIJCKE groot in erfven 
 82 roeden d'eene bewoont bij de hauderigghe ende d'ander bij Nicolaes ROUAER , commende 
 bij coope jeghens joncker Frederick Pieter NIEULANT heere van Ruddervoorde in daete den 
 1ste meye 1734 ende ten tweede van Christina VAN HOONACKER wdwe van Joannes  
 DE BLEECKER tot Audenaerde 
 Dit sterfhuyse is goet vindende tot laste van Joosijne DOBBELAERE wdwe van Lieven  
 LANTSGRAEVE tot Vosselaere over leverijnghe van wolle goederen ende arbeydt van  
 cleere maecken ter somme van 2 p. 13 sch. 3 gr.  . . . . . . 9de dec. 1748 
 
SVG Joanne DE MAECHT fa. Lieven ghewonnen bij Martijntjen MOERMAN  
 overl. Vosselaere op den 21ste juny 1748 
 Hr.: Pieter DE ROOSE fs. Francies ghewonnen bij Joosijntjen VERMAERE 
410 K.: Frans = 12 jr, Joannes Baptiste = 9 jr, Martinus = 5 jr ende Pieter Frans DE ROOSE = 3 jr 
295 V.M.: Lieven DE MAECHT, oom   
 Gronden van eirfven tsamen in huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Een hofstede in Vosselaere abouterende noort oost Joos FIERS suyt west het straetjen, groot 
 234 roeden met een stuck landts paelende oost Joos FIERS voornoemt west het marquette 
 landt ende suyt den advocaet BAESSILIUS groot 600 roen  . . . . . . . . . 
  Den hauder heeft van soverledene kant gronden van erfven laeten uytgrooten beneffens 
 Thomas DE MAECHT haeren broeder ende consorten ten proffijte van Lieven DE MAECHT 
 desen deelvooght  te weten een hofstede ende landen gheleghen in Landeghem voor de somme 
 van 22 p. 2 sch. 6 gr.  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Geert DE ROOSE fs. Jans tot Nevele  10de dec. 1748 
 
SVG Caerel VAN LANGHERAERT fs. Joos, overl. Ste Maria Leerne op den 11de april 1748 
 Wdwnr in (1ste x) van Lievijne BOELLAERTS 
 K.(1ste x): Joos VAN LANGERAERT sijn selfs man beth dan 25 jr, Joannes PRIEM in   
           huwelijck met Petronelle VAN LANGERAERT,  
 Wdwnr in (2de x) van Pieternelle SAELENS oock overleden in Ste Maria Leerne ten jaere 1741 
 ten wiens sterfhuyse geen SVG gemaeckt is  
 K.(2de x): Marie = 20 jr ende Caerel VAN LANGHERAERT = 12 jr 
 V.P.: Judocus LANGERAERT rechtsweir van de weesen  
 V.M.: Lieven PROVOST oom causa uxoris 
 Huys ende erfve den sterfhuyse competerende  
 Een hofstedeken in Ste Maria Leerne in den maygem houck abouterende noort sheeren straete 
 oost Hijndrick DE SCHIJNCKELE zuyt Jan CLAYS ende west d'heeren van Nevele groot in  
 erfven 66 roeden commende bij coope van de rente daermede de hofstede belast is geweest  
 ten proffijtte van Jan DE KEYSER in huwelijck met Lievijne SCHELSTRAETE hoirs van 
 Jacquemijntjen SCHELSTRAETE haere moeye die begift was van Tanneken SCHELSTRAETE 
 ingevolghe seker bescheet in daete 6de juny 1719 . . . . . . 17de Xbre 1748 
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 Augmentatie van staet om de vier minderjaerighe weese kinderen achtergelaeten bij Petronelle  
 VAN DER STRAETEN fa. Joannes bij Marie D'AMOURS  
 overl. Ste Maria Leerne den 16de july 1741 
  met naemen Joannes Baptiste, Joseph, Frans ende Marie gheprocreert met Joannes Baptiste 
 BEHAEGHEL fs. Jacobus met het overlijden van Marie D'AMOURS voornoemt sweesen 
 grootmoeder materneel overleden in Canneghem den 19de dec. 1746 te vooren wdwe van den 
 voornoemden Joannes VAN DER STRAETEN, welcke augmentatie maeckt ende overgeeft  
 den voorschreven Joannes Baptiste BEHAEGHEL als vader ende vooght over zijne kinderen 
 SVG van Petronelle VAN DER STRAETEN ghepasseert den 6de maerte 1742 
 Aen den overgever deser ende sijne weesen competeren de naerschreven goederen 
 In Ste Maria Leerne een hofstede groot ontrent 400 roeden paelende oost dhoors Guiliaeme 
 VAN SPEYBROECK suyt ende een partije meersch groot 400 roeden abouterende oost Carel 
 VOLCKAERT suyt de calene west den heer van Dronghen ende noort de voorseyde hofstede 
  Item competeert als vooren een 4de in de hilft van de catheylen op een hofstede in Vinckt op  
 den overgever deser verstorven met den overlijden van sijne moeder  . . . . . . 
  Een vijfde in dhilft van een hofstede met een huys, schuer stallen boomen ende haeghen in  
 Canneghem gheleghen suyt west van de kercke ende suyt dhoors Joosijntien BOOM west 
 Ferdinand VAN MALDEGHEM ende noort de straete van Canneghem plaetse naer Thielt 
 groot in erfven over dese helft tot 50 roeden ende een 5de in dhilft van een partije landt dannof 
 dhilft ghelijck oock van naerschreven goederen ende rente dese weesen competeren . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Joseph VAN DER STRAETEN fs. Jans s'weesens maternelen 
 oom alhier present       24ste dec. 1748 
 
 SVG Jooris GOETHALS fs. Lieven, overl. Nevele op den wijck het veldeken den 4de sept. 1748 
  He.: Marie Anne VAN DE WEGHE fa. Lucas alsnu in huwelijck met Laureyns VERVENNE 
410 K.: Joanne Marie = 13 jr,  Marie Magdalena = 12 jr, marianna = 8 jr, Maria Rosa = 6 jr,  
298       Joannes Francies ende Judoca Petronelle = 3 jr tweelingen ende Livijne Joanna = 1 ½ jr 
 V.P.: Pieter GOETHALS fs. Daniel woonachtigh tot Sleydinghe  
 V.M.: Gillis VAN DE WEGHE  
  Gronden van erfven komende uyt den hoofde van desen overledenen belast met recht van 
 bijleve in proffijte van dese hauderigge 
 Een partije landt gheleghen in Sleydinghe den wittemoer onder dheerlijckhede van ter hinnen 
 gemeene met Daniel GOETHALS soverledens broeder komende met eene dreve op de straete 
 abouterende noort Jan DHONT oost Jooris DE REU suyt de wdwe Guille DE NEVE ende met 
  de dreve west de straete groot dit deel 350 roen voorts competeert desen sterfhuyse het capitael 
 eender rente van 15 p. gr. courant geldt crooserende jegens 13 sch. gr. sjaers loopende nu ten 
 laste van Lieven ende Jan DE DAPPER alhier wettelijck beseth op hun hofstedeken aen 
 komende bij transporte van dhoirs Jan ROOBIER van daeten 10de jan. 1743 
 Wort noch voor baete uutgesteken over soo vele dit sterfhuys is toekomende uyt de venditie 
 van de boomen staende op shauderigghens goederen soo hier als tot Ruyslede ende waerin dit 
 sterfhuys gerecht is tot een 6de deel bedragende de geheele masse tot 202 p. 2 gr. . . .  
 Stelde hem seker ende borghe Gillis VAN DE WEGHE fs. Lucas woonende binnen de stadt 
 Ghendt alhier present       24ste Xbre 1748 
 
 Bundel nr 471B Staten van goed  (1748)  
SVG Lieven DOBBELAERE fs. Lieven, overl. Nevele op den 3de 9bre 1747 
 Wdwnr in (1ste x) van Thecla VAN HECKE fa. Marten 
410 K.(1ste x): Joannes = 14 jr, Angeline DOBBELAERE = 12 jr 
229 He.(2de x): Anne Marie VAN DE MOORTELE fa. Jans  
        alsnu in huwelijck met Adriaen MORTIER 
 K.(2de x): Marten = 11 maenden ende Marie Anne DOBBELAERE = 3 weken waervan  
     dhauderigghe bevrucht was gebleven die alsnu oock overleden is 
 V.P.: Joos DE VREESE oom causa uxoris  
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven bevonden 29ste april 1748 
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SVG Joanne DANEELS, overl. Nevele op den 10de sept. 1744 
 fa. Francois ghewonnen bij Janneken VAN RENTERGHEM  
 Hr.: Geeraert DE CUYPERE fs. Joos ghewonnen bij Lievijne BOOM, timmerman 
 K.: Jan DE CUYPERE bij compitenten aude van 25 jr, Marie Lievijne = 23 jr, Francois 
       Ignatius = 20 jr ende Anne Marie DE CUYPER = 18 jr 
 V.M.: Joseph DANEELS oom   
 Gronden van eirfven commende van den overledene haeren vader volghende aen dhoirs 
 alleene ende shauders recht van bijleve volghens costuyme 
 Een stuck landt gheleghen in Nevele ghenaemt het hulleken groot 440 roeden paelende noort 
 oost den herwegh van Nevele naer Vinckt suyt west den advocaet VAN DER MEULEN 
 ende noort west mijnheer LOOVELDE desen stefhuyse toekomende bij successie van de 
 overledens vader ende niet anders belast dan met alsulcke heerlijcke ende andere renten 
 als er van auden tijden uyt de selve hebben ghegaen   
 Den hauder heeft gheduerende sijn huwelijck ghekocht een behuysde hofstede ende erfve met 
 het huys schuere ende stallinghen met alle de fruytboomen daerop staende groot in eirfven tot 
 150 roen ghestaen ende gheleghen in Nevele abouterende oost de meulenaerstraete suyt ende 
 west de wdwe ende hoirs van wijlent Herman LAMME ende noort Lieven ende Domijn 
 VAN RENTERGHEM de welcke hij ghekocht heeft aen Norbert VAN RENTERGHEM 
 maer niet en heeft voldaen ende overgelaeten is aen de wdwe van Huybrecht VAN DE 
 MIERLE die hem van den coop heeft ontlast 
 Ten proffijtte van desen sterfhuys is een successie ghevallen van Joseph DANEELS fs. Marten 
 bij Marie DE CUYPERE die overleden is voor dese overledene waerin dit sterfhuys gerecht 
 is tot een derde staecke waervan Joannes VERBAUWEN in huwelijck met de voornoemde  
 Marie DE CUYPERE als hauderigghe ghebleven is van Marten  DANEELS 
 Den hauder heeft van sijne sijde kant haudende goet verkocht te weten een partije landt in 
 Vosselaere aen Pieter VAN DER VENNET tot Landeghem voor de somme van 44 p. gr. 
 Nogh met  sijnen swaegher Marten DANEELS t'saemen verkocht een stuck landt gheleghen 
 op Meirentre aen Jacobus DE CUYPER  . . . . . .  
 Omme de groote becommerthede geordonneert te enfilasseren  25ste april 1748 
 
SVG Joanne DE MEYERE fa. Pieters, overl. Vynckt op den 30ste nov. 1747 
 Hr.: Adriaen ANNÉE fs. Adriaen  
410 K.: Judoca Thresia ANNÉE = 5 maenden 
227 V.M.: Alexander CRAEYMEERSCH oom .   
 Stelde hem seker ende borghe Thobias BILLIET fs. Pieters tot Meyghem alhier present  
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven   23ste april 1748 
 
SVG Marten BELSENS fs. Jacques, overl. Nevele op den 8ste 7bre 1747 
 He.: Petronelle VERHELST fa. Philippe 
 K.: Pieter BELSENS, Lieven VAN DER PLAETSEN in huwelijck met Joosijntien BELSENS 
        de twee weesen van Joannes BELSENS fs. Marten gewonnen Franchoise DE ROOSE met 
       naeme Jacobus = 13 jr ende Judoca = 11 jr 
 V.P.: Abraham BELSENS cosijn van den overledenen  
 De hauderigghe ende vooght geeft te kennen dat sij nu geduerende ontrent 12 jaeren heeft 
 onderhauden de twee weesen van Joannes BELSENS voorseyt  . . . 29ste april 1748  
 
SVG Adriaeneken DE LANGHE, jonghe dochter, overl. Vynckt op den 6de april 1747 
 ten huyse van Carel TANT haeren schoonvader  
410 met onwettigh kint bij naeme Adriaen DE LANGHE = 2 jr en 5 maenden 
231v V.M.: Jacobus BONRIJ, cosijn  
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven bevonden 
 Carel TANT staet schuldigh over weese pennijnghen bij den overlijden van haeren broeder 
 Jacobus DE LANGHE. SVG ghepasseert voor Bailliu, Burghmeester ende  Schepenen der  
  heerlijckhede van Wiericx op den 23ste febr. 1728  . . .  30ste april 1748  
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SVG Joanne Marie CORNELIS fa. Jan Baptiste, overl. Bachte reckelijnghe den 25ste jan. 1748 
 Hr.: Joannes ACHTERGAELE fs. Adriaen in sijn 2de huwelijck 
 K.: Marie Catharine = 5 jr, Albertus = 4 jr, Jacobus Franciscus = 2 jr ende Sebastiaen 
       ACHTERGAELE beth drij maenden  
 V.M.: Francies CORNELIS oom  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene  
 Een deurgaende 3de deel van een behuysde hofstede  wanof de ander twee paerten sijn 
 competerende aen Frans CORNELIS ende Frans STURBAUT causa uxoris groot een alf 
 bunder gheleghen in Deynse-buyten casselrije Cortrijck abouterende noort de straete van 
 Deynse naer Wacken west ende suyt den graeve van Wacken oost dheer ende Meestere 
 Rudolphus WYME ende een 3de in een ghemets lant gheleghen in Deynse-buyten paelende 
 oost de straete van Deynse naer Severen suyt de straete commende van Deynse naer  
 Wacken ende west Sieur Pieter DE GRUYTERE  . . . . . .  . . .  
  Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder 
 Een huys gheleghen tot Bachte ghehuche van reckelinghe bij den hauder bewoont  
 Stelde hem seker ende borghe voor al tgone voorschreven Frans CORNELIS fs. Jans tot 
 Deynse-buyten alhier present       11de meye 1748 
 
SVG Joseph DANIELS, (DANNEELS) minderjaerigh, overl. Nevele op den 27ste meye 1744 
 fs. Marten fs. Francois ghewonnen bij Marie DE CUYPERE fa. Joos  
 welcken staet maeckt Joannes VERBAUWEN fs. Pieter in huwelijck met Marie DE  
410 CUYPERE voornoemt soverleden moeder aen Janneken VAN RENTERGHEM wdwe 
235 van Francois DANNEELS voornoemt s'overleden grootmoeder paterneel alsmede aen 
 Joseph DANNEELS fs. Francois voornoemt sweesen patrernelen oom, voorts aen den 
 selven Joseph DANNEELS in qualiteyt als vooght over de vijf kinderen van Francois 
 DANNEELS fs. Francois voornoemt midtsgaders Geeraert DE CUYPERE in huwelijck 
 geweest met Joanne DANNEELS fa. Francois voorseyt ende van de gemelde Janneken 
 VAN RENTERGHEM verthoonende geheele den vaderlijcke sijde van den overleden, 
 wiens moederlijcke sijde verthoont wordt bij de voorgemelde Marie DE CUYPER 
 s'overleden moeder benevens Anne Marie VERBAUWEN s'overgevers dochter bij de 
 voorseyde Marie DE CUYPERE s'overleden suster van halven bedde.  
 Leen bij den overleden achtergelaeten op hem ghesuccedeert bij de doodt van Francois 
 DANNEELS sijnen broeder die het selve hadde vercreghen bij successie van Marten  
 DANNEELS sijnen vader bij dien schuldigh te volghen aen Joseph DANNEELS voornompt 
 als hoor feodal met den last van bijleve van Marie DE CUYPERE soverleden moeder ende 
  met de gonne van Janneken VAN RENTERGHEM soverleden grootmoeder 
 Een partije leen wesende hofstede ende boomgaert ligghende op de suytsijde van de hofstede 
 van de wdwe Francois DANNEELS groot 168 roeden paelende oost den oostbroeck suyt 
 Guilliaeme HAECK west de straete ende noort derfve van de voorseyde hofstede releverende 
 van den hove ende casteele van Nevele 
 Gronden van erfven bij den overleden achtergelaeten  
 D'helft van partijken meirsch groot int geheele 70 roeden  . . . 20ste meye 1748 
 
SVG Marie DE RUYCK fa. Adriaen, overl. Deurle op den 31ste jan. 1748 
 Wdwe in (1ste x) van Frans LAMBRECHT  
 K.(1ste x): Lievijne LAMBRECHT = 18 jr 
 Hr.(2de x): Joannes VAN HAUGHEM fs. Joseph 
  K.(2de x): Joanne = 15 jr, Joannes = 11 jr, Pieter = 7 jr ende Isabelle DE RUYCK = 4 jr  
 V.M.: Pieter DE RUYCK broeder van de overledene   
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren 
 Den sterfhuyse is gebruyckende een hofstedeken met ontrent vier gemete landt daer mede 
 gaende ten titel van cheynse voor eenen termijn van 29 jaeren ingegaen kersavont 1721 ten 
 prijse van 2 p. 13 sch. 4 gr. tsjaers competerende aen de weese van Augustijn DHAENENS 
          11de juny 1748 
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SVG Philipe MESTDAGH , overl. Laethem op den 20ste maerte 1748 
 fs. Lieven verweckt bij Clara NOTTE  
 He.: Petronelle DHONDT fa. Lieven  
410 Erfghenaemen: Christiaen MESTDAGH fs. Lieven voorseyt halven broeder van den 
239 overledenen 
 V.M.:Pieter LANCKSWEERT causa uxoris over de weesen van Joannes DE VREESE 
 verweckt bij Petronelle MESTDAGH fa. Lieven halve suster van den overledenen met  
  naeme Isabelle, Magdalene ende Joanna DE VREESE presenterende de vaderlijcke sijde. 
 Joannes DHONT broeder van de hauderigghe tot Deurle. 
 Gronden van erfven commende van s'overledens seyde belast met bijleve van de hauderigghe 
 Een 3de deel van een partije bosch in Deurle wannof de andere twee deelen geconquesteert 
 sijn in huwelijcke staete  tsaemen groot 500 roeden noort de groene straete  
 Een partije landt in Ste Martens Laethem genaemt clopers bulck wannof de wederhhelft  
 competeert dhoirs Pieter LAMBRECHT groot int geheele 500 roeden den overledenen 
 aencomende bij coope jegens Lieven DE VREESE fs Joos ende een behuyst hofstedeken 
 groot in erfven 200 roeden abouterende oost Pieter DE SCHUYTER zuyt den secretaris 
 BISSCHOP den overledenen ancommende bij coope jegens Marten DE BOCK fs. Pieter 
 in daete den 9de jan. 1714 
 Gronden van erfven commende van de seyde van de hauderigghe haer vader ende moeder 
 Een behuysde hofstede in Deurle groot ontrent vier gemete . . . . . . 
 Gronden van erfven staende het huwelijck tsaemen geconquesteert 
 De twee deelen van drije van een bosch in Deurle wannof het ander derde deel is gebracht 
  den sterfhuyse aencommende bij uytgrootinghe uyt crachte van gemeensaemhede jegens  
  Sr. Christiaen VAN DER CRUYSSEN ende Joos VERMEIRE van den jaere 1731  
 Een partije landt in Laethem genaemt het hoyken groot 333 roeden . . .   21ste meye 1748  
 
SVG Marianne DE BLOCQ, overl. thaerder wooninghe in Landeghem op den 29ste 9bre 1747 
 fa. Frans bij Appolonia VERMEIRE 
 Hr.: Joannes DOBBELAERE fs. Pieter 
 K.: Jan Francies = 5 jr ende Pitronelle = 8 jr 
 V.M.: Joannes DE BLOCQ soverledene broeder tot Moerkercke 
 Den hauder competeert bij successie van sijn vader een hofstedeken groot 40 roeden gelegen 
  in de heirenthoeck waer de overledene ghestorven is, paelende oost den advocaet BAUWENS 
 suyt ende west Jan LAGOEN  . . .  . . .   . . . 17de juny 1748 
 
SVG Pieter BIJN, overl. Ste Martens Leerne op den 10de april 1747 
 fs. Joannes ghewonnen bij Cathlijne MOERMAN  
410 He. Joanna VAN WASSENHOVE fa. Francies ghewonnen bij Cathalijne BRESSEEL 
242 K.: Barbarina BIJN = 11 maenden eenigh kindt   
 V.P.: Francies BIJN fs. Joannes , oom     18de juny 1748 
 
Staet ende augmentatie van goede van Jacoba COOPMAN, overl. Nevele op den 18de Xbre 1733 
 fa. Joannes geprocreert bij Magdaleene ANDRIES  
 Hr.: Christoffel PIETERS  
410  K.: Joannes, overleden voor sijn grootmoeder, Judocus, Emanuel ende Joseph PIETERS 
244 bij den overlijden van Magdaleene ANDRIES overl. Haerlebecke op den 25ste maerte 1746 
  Administrerende vooght: Joannes COOPMAN fs. Joannes ende  Maghdaleene ANDRIES 
 Gront van erfven een partijken landt in Haerlebecke groot 100 ½ Cortrijckx maete bij den 
  hauder vercocht  voor de somme van 12 p. gr. 
 Gronden van erfven commende van Maghdaleen ANDRIES hunne grootmoeder 
 Een behuysde hofstede in Meulebeke groot 900 Cortrijckx oost sijn selfs zuyt de straete 
 leedende naer de seven eecken west tlant van Sr. DE BELS ende noort de twee naervolghende 
  partijen een van 400 roeden ende een 1700 roeden gheleghen als vooren wesende een hapte 
 partije  . . .  . . .  . . .  . . .  1ste july 1748 
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 Bundel nr 472 Staten van goed  (1749)  
SVG Christoffel DE MUYNCK fs. Jans, overl. Vynckt op den 15de 8bre 1748 
 He.: Pieternelle DE WEERT fa. Gillis alsnu in huwelijck met Lieven VERTRIEST 
410 K.: Elena = 8 jr, Leo = 6 jr, Joannes Baptiste = 3 jr ende Jacobus DE MUYNCK = 3 maenden 
354 V.P.: Pieter STEVENS oom causa uxoris  
 Stelde hem seker ende borghe Caerel TANDT fs. Adriaen tot Vynckt   16de sept. 1749 
 
SVG Jacobus VINDEVOGHEL fs. Jans, overl. Nevele op den 28ste april 1749 
 He.: Petronelle BOONE fa. Jans, sonder lichaemelijck hoirs 
 Erfgenaemen: Joannes VINDEVOGHEL, oock als vooght over de weesen achtergelaeten van 
 Marie VINDEVOGHEL, midtsgaders Joannes RONSLE als styfvader ende vooght over de 
  achtergelaeten weesen van Norbertus VINDEVOGHEL ende Joosijntjen VINDEVOGHEL 
 representerende den 4de ende lesten hooftstaecke   
  Gronden van erfven commende van s'overledens seyde  te weten het 5de deel van eene partije 
 landt geleghen in Dronghen wannof de ander vier deelen competeren aen dese hoirs groot 
 800 roen, wordt in cheynspachte gebruyckt bij de wdwe van Laureyns VAN LERBERGHE 
 Item een ghelijck 5de deel als vooren in een partije landt groot 500 roen wort oock in pachte 
 gebruyckt bij de wdwe van Laureyns VAN LERBERGHE  . . . 13de oct. 1749 
 
SVG Josijntien VAN HOUCKE fa. Adriaen, overl. Ste Jans Leerne op den  3de maert 1749 
  Hr. : Francies WALGRAEVE fs. Guilliaeme  
410  K.: Lievijne = 16 maenden eenigh kint  
378 V.M.: Christiaen VAN HOUCKE fs. Christiaen oom van de overledene 
 Stelde hem voor al tgone voorschreven seker ende borghe Geeraert WALRAEVE tot Ste Jans 
 Leerne alhier present       21ste 8bre 1749 
 
SVG Pieter DE PAEPE, overl. Bachte op het gehuchte reckelinghe op den 17de april 1749 
 fs. Pieter bij Barbara VEREECKEN 
  Wdwnr in (1ste x) van Barbara VEREECKEN fa. Guilliame 
410 K.(1ste x):Joannes = 14 jr, Jacobus = 12 jr, Guilliame Anthone = 8 jr, Francois = 6 jr ende 
382       Joanne Barbara DE PAEPE = 10 jr 
 He.(2de x): Joanna VAN DE STEENE, alsnu in huwelijck met Pieter DE REU 
 K.(2de x): Joseph DE PAEPE = 5 jr. 
 V.P.: Charels DE PAEPE fs. Pieter voornoemt woonende tot Astene ende 
 V.M.: Daniel STOCKMAN woonende tot Ronsse 
 Den overledenen heeft ten jaere 1725 van Jor Mathias Amatus HILKENS in cheynsepacht 
 genomen een partije landt groot 253 roeden geleghen in Bachte voor een termijn van 27 
 jaeren welcke partije staende sijn 1ste huwelijck is bebauwt met een woonhuys met een 
 schuerken ende stal daer annex ende beplant met boomen   
 Stelde hem seker ende borghe Charles DE PAEPE gewesen deelvooght ende Pieter DE RUE 
 fs. Andries tot Grammene alhier present     18de nov. 1749 
 Compareerde in persoone Joannes DE DOBBELAERE tot Bachte welcken hem verclaerde 
 te stellen als seker ende borghe over Pieter DE REU  . . .  27ste febr. 1750 
           Bij dezen SVG zit er een huwelijks uittrekstel van een parochie in Ronse 

                                



 418 

 Vervolg bundel nr 472 Staten van goed  (1749) 
SVG Anne Marie LOOTENS, overl. Vosselaere op den 20ste aug. 1749 
 fa. Francies ghewonnen bij Marie D'HAENENS 
 Wdwe van  Jan CLAYS fs. Anthone 
410 K.:Caerel, Joanna CLAYS in huwelijck met Adriaen DE VREESE, Petronelle CLAYS = 20 jr 
380      ende Francies CLAYS = 18 jr  
 V.M.:  Joannes MESTDAG oom causa uxoris  
  Gronden van erfven bij de overledene gheconquesteert 
 In Vosselaere d'hilft wannof de dander hilft toekomt aen dese kinders ende hoirs van een partije 
 landt ghenaempt de aude sté oost den advocaet BASILIUS suyt Marten GIJS ende noort Joffr. 
 DE WULF groot in erfven 261 roen, dese hoirs toekomende bij coope jeghens Philippus,  
 Gilbert ende Marie DE REU van daete den 18de jan. 1724 
 Item competeert dit sterfhuys nog dhilft van de catheylen wannof de wederhilft ende den  
 gront competeert aen dese kinderen te weten een partije landt ghenaempt de strepe paelende 
 oost den prelaet van Dronghen suyt ende west Jan MADOU met consorten ende noort Jooris 
 VAN DEN BOSSCHE groot in eirfven 400 roeden, de hofstede ende partije landt hunnen 
 vader toeghekomen bij successie van sijnen vader ende moeder 
 Stelde hem seker ende borghe Caerel CLAYS sijnen swaeger      4de 9bre 1749 
 
SVG  Pro Deo Joannes DE MEULENAERE, overl. Ste Maria Leerne op den 27ste jan. 1749 
 He.: Janneken COPPENS fa. Jan 
 K.: Pieter Joannes DE MEULENAERE = 2 jr eenigh kindt 
 V.P.: Judocus DE MEULENAERE, oom      
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren . . .  18de nov. 1749 
 
SVG Pro Deo Lieven DE MOOR , overl. Ste Maria Leerne op den 1ste nov. 1746 
 fs. Pieter ghewonnen bij Anna HUYGHENAERT  
 He.: Joanna AERENTS fa. Marten ghewonnen bij Livijne DE KESELE 
 K.: Judoca = 13 jr ende Louis Norbertus DE MOOR = 9 jr 
 V.P.: Pieter DE MOOR grootvader      
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren . . .  18de nov. 1749 
 
SVG Marten DE WITTE, overl. Landeghem den 21ste meye 1749 
 fs. Laureyns bij Petronelle MAES  
 He.: Monica TUYTSCHAEVER fa. Thomas  
410 K.: Thomas ende Jooris DE WITTE bij competenten oude hun selfs, Joannes = 20 jr, 
390       Isabelle = 22 jr ende Marie Catharine DE WITTE = 18 jr 
 V:P.: Gulliame DE WITTE fs. Laureyns voornoemt  
 V.M.: Christoffel DE MUYNCK fs. Lieven, oom, deelvooght over Pieter ende Anne Marie 
           DE SCHUYTER fs en fa. van Joannes verweckt bij Joanna DE WITTE fa. Marten 
           in sijn 1ste huwelijck met Petronelle DE MUYNCK fa. Lieven voornoemt 
 Gronden van erfven commende van den overledenen uyt den hoofde van sijne ouders 
 Een partijken meirsch in Landeghem op den wijck van overdam ghenaemt het broeckgat 
 ontrent een gemeth paelende suyt de caelene west dhoors Jan VAN NEVELE noort mijnheer 
 VAN HULTHEM bij den sterfhuyse ghebruyckt ende een partije landt gheleghen als 
 vooren ghenaemt den haldries groot een gemeth paelende oost Pieter LAMBRECHT suyt 
 de straete west Joe SPEECKAERT noort den sijpgracht bij den sterfhuyse ghebruyckt. . . 
  Gronden van erfven commende bij successie van Jooris DE WITTE sijnen broeder 
 Een hofstede in Landeghem groot 50 roeden paelende oost Carel DE MEYER suyt de straete 
 leedende naer den wilde meulen west ende noort de beke  . . .  
 Een partije landt ghenaemt het meirschaerdeken goor 326 roen paelende oost de straete suyt 
 west ende noort Joe LE JEUNE in pachte ghebruyckt bij Magdalene MAENHAUT wdwe van 
 sijnen broeder Jooris DE WITTE . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gone voorschreven seker ende borghe bedegen den voornoemden Thomas  
 DE WITTE tot Meirentre alhier present       9de dec. 1749 
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 Vervolg bundel nr 472 Staten van goed  (1749)  
SVG Pro Deo Philipe BAUDRIE fs. Jan, overl. Nevele op den 12de meye 1749 
 He.:Adriaeneken ROELS fa. Jans 
 K.: Joanne = 18 jr, Anna Marie = 15 jr, Joseph = 9 jr ende Therese BAUDRIE = 5 jr 
 V.P.:Bauduyn BOEDRIE broeder van den overledenen  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren . . .  25ste nov. 1749 
 
SVG Livina DE DECKERE , overl. thaerder woonijnghe in Nevele wijck veldeken den 4de 7bre 1749 
 fa. Geeraert ghewonnen bij Joosijne DE MUYNCK 
  Hr.: Jooris VAN HULLE fs. Jans 
410 K.:  Marie Joanne = 13 jr, Judoca = 10 jr, Joannes Baptiste = 8 jr, Pieter Joannes = 6 jr ende 
394        Marie Anne = 7 maenden 
 V.M.: Bauduyn DE DECKER eyghen broeder van den overledenen 
 Gronden van eirfven commende van s'overledene vader ende moeder volghens vercavelinghe 
 thunnen sterfhuyse jeghens ende met soverledene medehoirs ghesloten in daete 11de july 1742  
  Een partije landt in Hansbeke heerelijckhede van Vinderhaute ghenaempt t'langhe stuck met 
 de dreve ofte slagh  op den oostcant van de partije lant van Gillis VAN HOVE tot op de straete 
 groot in erfven 419 roeden paelende oost den waterloop suyt ende west Baveghem in pachte 
 ghebruyckt bij de wdwe van Bauduyn DE DECKER ende noch een partije landt t'bulcxken 
 groot 238 roeden paelende noort de straete oost Pieter ende Bauduyn MAENHAUT suyt Van 
 Baveghem ende west Guillaeme MARTENS in pachte ghebruyckt bij Joannes VERSTRAETE 
 Haer broeder Joos DE DECKER is overleden en een andere broeder Pieter leeft nogh . . .  
  Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 Een partije landt in Hansbeke ghenaempt den hijvanck paelende oost Joannes MARTENS suyt 
 ende west dit sterfhuys ende noort Joannes DE CONINCK met de drij velden groot 336 roen 
 Dichte bij de voorgaende partije in Nevele veldeken een partije lant t'cleen hijvancxken 
 paelende oost dit sterfhuys suyt de kinders Jan DE MEYERE ende west Jan MEGHANCK 
 en andere groot in eirfven 250 roeden. 
  Voorts een partije bosch in lootenhulle int schuervelt ghenaemt den doorenbosch paelende suyt 
 Gillis VAN NEVEL causa uxoris west Gillis DE WEERT noort ende oost dhoirs van Joos 
 HANSSENS ende Guilliame MARTENS met consorten groot 550 roen, commende bij coope 
 van Pieter DE DECKER soverledens broeder   . . .  . . .  
  Den hauder geeft te kennen dat aen hem competeert bij successie van sijne moeder eenighe 
 deelen in eenighe vaste goederen gheleghen in Somerghem belast met bijleve van sijnen 
 vader breeder te bevinden bij den SVG thaeren sterfhuyse gesloten . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gone voorschreven seker ende borghe Joannes VAN HULLE tot  
 Somerghem shauders vaeder alhier present    23ste  Xbre 1749 
 
SVG Guilliaeme BRAET fs. Guilliaeme, overl. Poessel op den 24ste oct. 1749 
 Wdwnr in (1ste x): Joanna CORNELIS fa. Lieven 
 K.(1ste x): Anne Marie BRAET = 20 jr  
 V.P.: Joos MESTDAGH causa uxoris  23ste dec. 1749   
 He.(2de x): Joanne VERMEULEN fa. Jans   
 K.:(2de x): Judocus = 13 ½ jr, Pieter Frans = 11 jr, Petronelle = 7 jr, Josijntjen = 3 jr 9 maent 
 V.M.: Simoen EVERAERT fs. Jans tot Dronghen   
 Gronden van erfven gheconquesteert in 1ste huwelijck 
 Een partije landt in Poessel ghenaemt de peirboom stede wesende nu ten deele een behuysde 
 hofstede abouterende oost Jan VERPLAETSEN ende Lieven VAN DOOREN suyt de straete 
 west Judocus DE LOORE ende noort den advocaet BASILIUS groot 311 roeden ende een partije 
 landt ghenaemt het bouverken oost den aerme van Poessel suyt ende west Judocus DE LOORE 
 ende noort de straete groot 282 roeden wort bij desen sterfhuyse ghebruyxckt 
 Stelde hem voor al tgone seker ende borghe Gillis VERMEULEN shauderigghens broeder  
 alhier present         23ste dec. 1749  
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 Vervolg bundel nr 472 Staten van goed  (1749)  
SVG Joannes Baptiste BEHAEGHELE fs. Jacobus, overl. Ste Maria Leerne op den 30ste april 1749 
  Wdwnr in (1ste x) van Pieternelle VERSTRAETEN 
 K.(1ste x): Marie  = 20 jr, Jan Baptiste = 16 jr, Joseph = 14 jr ende Frans BEHAEGHELE = 9 jr. 
410 He.(2de x): Marie MADOU fa. Jans, alsnu in huwelijck met Martinus RENNEKENS 
385 K.(2de x): Jacobus = 6 jr, Albertus = 5 jr, Pieter = 3 jr ende Caroline BEHAEGHELE = 6 maent 
 V.P.: Elarius VERMEIRE oom causa uxoris  
 V.M.: Joseph VERSTRAETE ende is over Joseph VERSTRAETE seker ende borghe Frans  
 VERSTRAETE alhier present sijnen broeder woonende tot Caenegem  
 Gronden van erfven ghecomen van s'overleden eerste vrauwe bij dien te volghen aen de vier 
 weesen van het 1ste bedde behaudens shauderigghens ende haer vier weesen van het 2de bedde 
 hun recht in de catheylen daerop ende aen staende als naer costuyme  
 Een deurgaende 5de deel van drij behuysde hofsteden in Caneghem groot int gheheele  . . . 
 (op gelaten) dies de resterende vier deelen competeren aen de kinderen van Joannes VAN DER 
 STRAETEN ende de deurgaende wederhelft aen Marie D'AMOURS wdwe ende hauderigghe 
 beleven van den voornoemden Joannes VAN DER STRAETEN  
 Een ghelijck 5de deel van dhilft van het capitael eender besette rente van 70 p. gr. wisselgelt 
 capitael spekende tot laste van Joannes KEUKELAERE met consorten, beseth op twee 
 hofstedekens gheleghen in Caneghem, de ander 4 deelen competeert als vooren. 
 Gronden van erfven staende het 1ste huwelijck van desen overledenen gheconquesteert bij dien 
 d'een hilft aen de vier weesen van het 1ste bedde competeren ende dander hilft aen de weesen 
 soo van 1ste als 2de bedde met den last van shauderigghens bladt van bijleve 
 Een behuysde hofstede in Ste Maria Leerne alwaer den overleden is ghestorven met de voordere 
 edificien ende catheylen daerop staende groot ontrent 400 roeden paelende oost dhoors Guille  
 VAN SPEYBROECK suyt de volghende west den heere van Dronghene noort den herwegh 
 Een partije meersch groot  400 roeden paelende oost Carel VOLCKAERT suyt de caelene west 
 den heere van Dronghen ende noort de voorseyde hofstede ghecomen bij coope van Joe Clara 
 DE WACHTER wdwe van Sr. Guille VAN DER HAEGHEN per contract ghepasseert voor  
 den notaris Anthone VAN DER CRUYSSEN present ghetuyghen den 11de nov. 1737 
 Gronden van erfven ghecomen van soverledens moederlijcke seyde bij dien aende weesen soo 
 van 1ste als 2de bedde competeert behaudens shauderigghens bladt van bijleve 
 Te weten een 4de in dhilft van een behuysde hofstede in Vynckt dies de resterende drij deelen van 
  vieren van dhilft competeert aen soverledens medehoors ende de deurgaende hilft aen Jacobus 
 BEHAEGHELE soverledens vader  
  Stelde hem seker ende borghe Jan MADOU tot Meyghem shauderigghens vader   
          18de nov. 1749 
 
SVG Lieven CLOOSTERMAN, overl. Vosselaere op den 24ste april 1749 
 fs. Joannes ghewonnen bij Joosijntjen HAECK 
 He.: Lievijne Christina SCHELFHAUT fa. Jan ghewonnen bij Joosijnjen VAN REYBROECK 
 K.: Pieter = 7 jr, Lievijne = 5 jr ende Joannes CLOOSTERMAN = 1 jr. 
 V.P.: Geeraert DE ROOSE, cosijn     16de Xbre 1749  
 
SVG Marie Anna CNUEVELS (=CNEUVELS) fa. Christoffel, overl. Nevele op den 21ste jan. 1749 
 Hr.: Pieter RAUDTS fs. Lieven 
 K.: Petronelle = 9 jr, Joanne(s) = 5 jr ende Jacobus RAUDTS = 2 ½ jr  
 V.M.: Alexander CNUEVELS broeder van de overledene  25ste Xbre 1749 
 
SVG Jaspaert SCHIJFVENS, overl. Poessele op den 7de oct. 1749 
 fs. Jan ghewonnen bij Isabelle VERHULST  
 He. Marie VAN HULLE fa. Pieter ghewonnen bij Marie VAN LOO  
 K.: Joanna = 20 jr, Isabelle = 18 jr, Marie =16 jr, Anthone = 13 jr, Petronelle = 10 jr ende 
       Joannes Francies SCHIJFVENS = 4 jr. 
 V.P.: Bauduyn SCHIJFVENS fs. Jan voornoemt, oom 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Judocus VAN HULLE s'hauderigghens broeder 
 tot Vynckt alhier present      29ste dec. 1749 
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 Bundel nr 472A Staten van goed  (1749) 
SVG Marie Anne DE CRIMMER fa. Bertholomeus, overl. Nevele op den 8ste july 1748 
  Wdwe in (1ste x) van Pieter VAN PARIJS 
 K.(1ste x): Jan ende Joannes Frans VAN PARIJS  
410 Hr. Pieter Anthone DELBAERE, handelaar in zaden 
303 K.(2de x): Joannes ende Catharine DELBAERE in huwelijck met Frans DE RUYCK 
 Caemerdeelvooght: Sr. Jacobus VAN RISSEGHEM ex officio  
 Huys ende erfve staende het huwelijck van de overledene met desen hauder geconquesteert 
  Een huys stede ende erfve in de blasius dries straete groot in erfven 30 roeden noort west de 
  selve straete zuyt west Joannes GOETHALS zuyt oost Judocus VAN WONTERGHEM  
 noort oost de wdwe BEELAERT den sterfhuyse aencommende bij coope jeghens Catharine 
 DE SOMMER in daete den 13de febr. 1725     13de jan 1749 
 
SVG Janneken VAN RENTERGHEM fa. Jans overl. Nevele op den 19de 9bre 1748 
 Wdwe van Frans DANEELS fs. Frans 
 K.: Joseph DANEELS, Frans DANEELS met sijn kinderen verweckt in 1ste huwelijck met 
410       Marie VERMEIRE fa. Geeraert met naeme Pieter = 19 jr, Joachim = 16 jr ende Joseph 
305       DANEELS = 14 jr ende Lievijne DANEELS = 5 jr tsijnen 2de huwelijck verweckt bij 
       Anna DE WINTER, presenterende den 2de hooftstaecke, ten 3de de kinderen van Joanne 
       DANEELS geprocreert bij Geert DE CUYPER staende sijn 1ste huwelijck met naeme 
       Joannes DE CUYPER sijn selfs man bij huwelijcke staet, Emanuel ZUTTERMAN in 
        huwelijck met Lievijne DE CUYPER, Frans DE CUYPER = 24 jr ende Marie DE  
       CUYPER = 21 jr  
 V.M.: Geeraert VAN RENTERGHEM  
 Gronden van erfven desen sterfhuyse competerende 
 Een behuysde hofstede in Nevele alwaer de overledene dese weirelt is gepasseert abouterende 
 oost den oostbrouck zuyt het leen groot 168 roeden in de hofstede ligghende, het gonne niet 
 en is competerende aen desen sterfhuyse midts het selve moet volghen aen Joseph DANEELS 
 als hoir feodael ten sterfhuyse van Joseph DANEELS fs. Marten, west de meulestraete ende 
 noort dhoirs Frans DANEELS met consorten, groot 290 roeden 
 Noch een behuysde hofstede in Nevele in de blasius dries straete oost de selve straete zuyt 
 Joannes DE LUYCKER west den heer baron van Huyse , noort Anthone DE POORTER 
 groot in erfven 45 roeden in pachte gebruyckt bij Guillaeme SNAUWAERT  
 Een partije landt op oosche cauter genaemt het cauterstuck groot in erfven 486 roeden ende 
 een partije landt sijnde den noortcant wannof het wederdeel compiteert aen de hoirs van 
 Jan JOORIS caus uxoris west de straete noort oost de selve hoirs ende zuyt dhoirs van Mr. 
 Livinus ODEVAERE groot in erfven 225 roeden . . .  . . . 27ste jan. 1749 
 
Augmentatie van SVG die bij desen is maeckende Anthone DE VREESE in huwelijck met Joanne  
  ONDERBEKE wdwe van Pieter HANSSENS ende alsoo administrerende vooght over het 
  achterghelaeten kint van Pieter HANSSENS voorseyt, midtsgaders Pieter BILLIET als vader 
410  ende vooght over sijn onderjaerighe weese in huwelijck ghewonnen bij wijlent Joosijntjen 
310 HANSSEN dit ter causen van de successie op hun verstorven mette doodt van Jacquemijntjen 
 HANSSENS s'weesens moeye, die overgeeft Frans HANSSENS broeder van de overledene 
  Gronden van erfven d'overledene toegecommen bij vercavelinghe van haeren vader 
 Een hofstede ghelegen Lootenhulle groot 148 roeden met een partije landt groot 234 roeden 
 paelende oost dheirstraete suyt mijn heer CONSTENOBLE west Joannes SERWEYTENS 
 ende de volgende groot 488 roeden paelende west dhoors Laureyns VAN DE VOORDE 
 Een partije lant gheleghen op de splete groot 450 roeden  oost Frans VERMEERSCH suyt  
 de wdwe Laureyns VAN DE VOORDE noort de baron van Exaerde welcke hofstede ende 
  gronden sijn vercocht aen Guilliaeme SCHAECK . . . . . . 28ste jan. 1749 
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 Vervolg bundel nr 472A Staten van goed  (1749)  
SVG Pieter DE CLOET fs. Pieters, overl. Meyghem op den 13de july 1748 
 Wdwnr in (1ste x) van Pieternelle DE KEYSER  
 K.(1ste x): Judocus DE CLOET bij ghetijde aude sijn selfs  
410 He.(2de x): Joosijntjen VAN HEE fa. Lievens 
307  K.(2de x): Joanne = 16 jr ende Marie DE CLOET = 13 jr 
  V.P.: Heyndrick LIEVENS, cosijn  
 Gronden van erfven van soverledens seyde haudende goet aen de kinderen competerende 
 behaudens shauderiggen bladt van bijleve ende haer deel in de catheylen daerop staende 
 Een behuysde hofstede in Meyghem abouterende oost ende noort den marquis DE LEDE  
 suyt de beke west den baron van PIJRONNE groot 766 roeden 
 Gronden van erfven bij dese hauderigghe staende haer huwelijck gheconquesteert 
 Een partije lant in Meyghem in de scheynsen oost het kercke landt van Meyghem suyt het 
 capittel van Doornijck west den cannunijnck ALSTEYN groot 283 roeden vercreghen bij 
 coope jeghens dhoors van Cornelis MESTDAGH 
 Stelde hem seker ende borghe Lieven VAN HEE tot Meyghem haer vader  28ste jan. 1749 
 
SVG  Pro Deo Joos VAN MALDEGHEM fs.Pieters, overl. Nevele op den 4de juny 1748 
 He.: Theresia VAN GEMBRE fa. Jacques  
 K.: Joanne = 9 jr, Judocus = 8 jr ende Anthone = 2 maenden waervan de hauderigghe bij  
       wijlent den overledenen begort is gebleven   
 V.P.: Pieter VAN MALDEGHEM vader van den overledenen  28ste jan. 1749  
 
SVG Francies VERDONCK fs. Lievens ende Petronelle TIJTGAT, overl. Nevele den . . 7bre 1742 
 He.: Joanne CLAYS fa. Chaerel alsnu in huwelijck met Joannes VAN DER BEKEN 
410 K.: Catherine = 13 jr, Jan = 11 jr, Marie VERDONCK = 6 jr 
312 V.P.: Pieter MORTHIER fs. Bertholomeus rechtsweer van den overledenen 
 Huys ende erfve de weesen competerende te weten een 8ste deel deurgaende van een behuysde 
 hofstede geleghen in Nevele in de meulestraete abouterende oost de selve zuyt de wdwe Gillis  
 DE MEYERE west het leen van de wdwe ende hoirs Gillis VERDONCK noort de straete de 
 weesen toecomende van Petronelle TIJTGAT hunne grootmoeder 
 Soo is er meer gereede baete dan commer 2 p. 9 sch. 2 gr. commende daervan 1 p. 4 sch. 7 gr. 
 over dhilft ten proffijte van de weesen daerbij gevoeght 1 p. 2 sch. 6 gr. over de recompence 
 die dhauderigghe schuldigh is aen de weesen te doen ende daervan gecort 1 p. 4 gr. over de 
 funeraille bij de weesen alleene te dooghen blijfven sij behauden tot laste van de hauderigghe 
 hemlieden moeder 1 p. 6 sch. 9 gr. . . .  . . .  3de febr. 1749 
 
SVG Pro Deo Frans VAN DER HAEGHEN fs. Stefanus, overl. Vosselaere op den . .  7bre 1745 
 He.: Tanneken DE BOUVERE  
 K.: Joanna Catharine = 7 jr, Petronelle = 5 jr, Jacobus VAN DER HAEGHEN = 3 jr 
 V.P.: Stefanus VAN DER HAEGHEN vader van den overledenen 11de febr. 1749 
 
SVG Petronelle TIJTGADT, overl. Nevele op den 3de jan. 1749 
 Wdwe van Lieven VAN DER DONCK (VERDONCK, VERDONCKT) 
410 K.: Marie in huwelijck met Pieter JOORIS, Joosijntjen in huwelijck met Andries CALLIER , 
313v  ende Emerentiana VAN DER DONCK in huwelijck met Pieter BOCKAERT  
 V.P.: Pieter MORTHIER, rechtsweer over de weesen van Frans VAN DER DONCK die hij 
          gewonnen heeft bij Joanna CLAYS fa. Carel met naeme Catharine, Jan ende Marie 
 Wdwe van Jan VAN OVERACKER sonder kinderen uyt dit huwelijck 
  Huys ende erfve desen sterfhuyse competerende te weten dhelft deurgaende wannof de weder 
 helft competeert aen Jan VERBAUWEN van een behuysde hofstede in Nevele  abouterende 
 oost de meulenaerstraete zuyt Gillis DE MEYERE west het leen van dhoirs Gillis VERDONCK 
  noort den volghende cheyns groot in erfven 143 roeden bij doverledene gebruyckt geweest. 
  Een gelijcke helft wannof de andere helft competeert als vooren van eenen cheyns gebruyckt bij 
 dhoirs van Jan VAN OOST groot in erfven 40 roeden noort ende oost de straete zuyt ende west 
 de voorseyde hofstede         17de febr. 1749 
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SVG Pieter VAN BIESBROECK fs. Frans, overl. Bachte gehucht reckelinghe op den 24ste july 1748 
 He.: Joosijntjen VAN HECKE fa. Jans als nu in huwelijck met Guille DE PAEPE 
410 K.: Joanna Catharina = 15 jr, Pieter Joannes = 12 jr, Joannes Frans = 10 jr, Albert Guille = 8 jr 
315       ende Lieven VAN BIESBROECK = 5 jr 
  V.P.: Loduwicus VAN WICHAEGHE, cosijn  
 Desen sterfhuys competeert een schuerken staende op cheyns danof den gront competeert aen 
 dhoors van Joe Marie SUTTERMAN ghewesen begijntjen  
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Lieven DE PAEPE tot Bachte vader van Guille DE 
 PAEPE shauderigghens jegenwoordigen man alhier present  4de maerte 1749 
 
SVG Marie Anne VOLCKAERT fa. Lieven,  
 overl. Deurle heerlijckhede van Berchem op den lesten aug. 1745 
 Hr.: Abraham VAN DEN BERGHE fs. Jan  
 K.: Veronica = 9 jr, Pieter = 5 jr, Joannes = 3 jr ende Petronelle VAN DEN BERGHE = 3 weken  
 V.M.: Joannes MAENHAUT fs. Philippe, cosijn  
 Aen dit sterfhuys competeert een woonhuys met de stallen daer annex ende voorder edificien  
 boomen haeghen drooghe ende groene catheylen staende op een hofstede in Deurle dies den 
 grondt competeert aen mijnheer DHAENE heer van Stuyvenberghe bij den hauder in cheynse 
 genomen van den procureur MICHAELS    4de maerte 1749 
 
SVG  Pro Deo Jan CLAYS fs. Chaerel, overl. Vosselaere op den 2de ougste 1747 
 Wdwnr in (1ste x) van Ginne VERBAUWEN 
 K.(1ste x): Joannes = 24 jr ende Christiene CLAYS = 15 jr 
 He.: Marie Lievijne NOTTE fa. Lieven, geen kinderen van dit huwelijck 
 V.P.:Francies CLAYS broeder van den overledenen 
 Er sijn geen gronden van erfven ten huwelijck ghebracht  4de maerte 1749 
 
SVG Pieter BETTENS fs. Matthijs, overl. Nevele op den 16de 9bre 1748 
 He.: Janneken STEYAERT fa. Pieters 
410 K.: Jacobus Frans = 18 jr, Joseph = 13 jr, Marie Therese = 10 jr ende Phillipine = 7 jr 
316 V.P.: Joos MESTDAGH oom causa uxoris  
 Gronden van erfven commende van shauderigghens moederlijcke seyde te weten het derde 
 ende d'ander twee derden vercreghen staende haer huwelijck met Pieter BETTENS bij 
 uytgrootinghe ghedaen jeghens Lieven ende Joannes STEYAERT haere broeders 
 Gronden van erfven commende van soverledens vaderlijcke seyde 
 Het 4de van dhilft van een behuyst hofstedeken met een partije landt daermede gaende groot 
 ontrent twee ghemeten ligghende binnen de prochie van Nevele ende Vosselaere belast 
 met bijleve van sweesens grootmoeder     18de maerte 1749 
 
SVG Marie DE CONINCK fa. Marten, overl. Deurle heerlijckhede van Berchem den 18de 8bre 1748 
 Hr.: Abraham VAN DEN BERGHE fs. Jan  
410 K.: Bernardus = 3 ½  jr ende Aldegonde VAN DEN BERGHE = 3 maenden 
318 V.M.: Joannes DE CONINCK broeder van de overledene  
 Aen dit sterfhuys competeert een woonhuys met de stallen daer annex ende voorder edificien op 
 een hofstede in Deurle alwaer d'overledene dese werelt is gepasseert dies den grondt competeert 
  aen mijnheer DHAENE heer van Stuyvenberghe bij den hauder in cheynse genomen van den  
 procureur MICHAELS als ontfangher van den selven heer DHAENE  . . .24ste maerte 1749 
 
SVG Joanne SEGERS fa. Jan, overl. Deynse reckelijnghe in de maent jan. 1744 
 wdwe in (1ste x) van Jacobus CLAUS fs. Jacques  
410 K.(1ste x): Jacobus ende Judoca CLAUS  
320 wdwe in (2de x) van Joannes fs. Francois VAN BIESBROECK 
 K.(2de x): Pieternelle Rose VAN BIESBROECK = 16 jr 
 V.P.: Jacobus BRUGGEMAN, V.M.: Francois CROES en V.P.: Pieter VAN BIESBROECK 
  Hr.(3de x): Francois VERMEULEN      15de april 1749 
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SVG Marie VAN HAUTE , overl. Nevele op den 28ste febr. 1748 
 fa. Christiaen geprocreert bij Janneken COPPENS fa. Louys 
 Hr.: Pieter VERMEIRE fs. Geeraert, ontfangher der prochie van Vosselaere 
410 K.: Marie Joanne = 15 ½ jr, Roghier = 14 ½ jr, Judoca Lowiese = 13 jr, Emanuel Frans = 12 jr, 
321       Joseph = 10 jr en 2 maenden, Pieter Joannes = 8 jr en 10 maenden, Anthone Frans = 6 jr en 
        een maent ende Marie Rosa Dorothea = 4 jaer  
 V.M.: Anthone VAN HAUTE broeder van de overledene  
 Huys ende erfve staende in Nevele te weten dhelft van een huys ende erfve wannof de weder 
 helft competeert aen shauders eerste weese gewonnen bij Joanna VERDURME fa. Marcus 
 geleghen ten voorhoofde in de Ste Jans straete noort de selve zuyt dhoirs Pieter HANSSENS 
 west de wdwe Jan DE MULDER oost dhoirs van Meester Emanuel VAN LANDEGHEM  
 groot in erfven 48 roen niet anders belast dan met alle sulcke onlosselijcke lasten als daer van 
 auden tijden hebben uytgegaen ende voorts met eene losrente van 100 p. gr. courant capitaels 
 crooserende den penninck 20 ten profijte van Jan Baptiste CARDON in elck jaer den 9de 9bre  
 Staende het huwelijck is veraligneert het 6de deel van een rente van 135 p. gr. wisselgelt 
 d'overledene te caevel gevallen met haere medehoirs ten sterfhuyse van haere moeder daerin 
 het 6de deel quaem te bedraeghen in courant gelt 24 p. 6 gr. 6 dnrs . . .  16de april 1749 
 
SVG Livijne VAN VYNCKT fa. Christoffel, overl. Landeghem op den 24ste maerte 1749 
 Hr.: Pieter DE VREESE  
410 K.: Joanne Catherine = 6 jr ende Marie Pieternelle DE VREESE = 1 maent  
322 V.M.: Joannes VAN VYNCKT broeder van de overledene 
 Stelde hem seker ende borghe Joannes DE VREESE fs. Jans woonende tot Meirentre 
 alhier present        29ste april 1749 
 
SVG Marie DE SLOOVERE fa. Gillis bij Andriesijntien . . ., overl. Astene den 23ste febr. 1749 
 wdwe in (1ste x) van Marten ADAMS fs. Amandus 
410 K.(1ste x): Marie ADAMS bij competenten auderdom van beth dan 25 jaeren 
324 Hr.(2de x): Joannes ADAMS fs. Philips  
 K.(2de x): Philippe = 21 jr ende Joannes ADAMS = 19 jr. 
 V.M.: Andries DHONT tot Nazarette oom causa uxoris 
 Hr.(3de x): Joannes ADAMS fs. Frans 
 Nochte van d'een ofte d'ander sijde sijn er geene gronden van erfven ten huwelijck gebracht 
  Gemeene commeren ende lasten ten desen sterfhuyse bevonden. Men is schuldigh aen de  
 voornoemde Philippe ende Joannes ADAMS de somme van 14 p. 4 sch. 1 gr. 10 dnrs over 
 hemlieden vaderlijcken weese penninghen conforme het slot van liquidatie staende achter 
 den staet van goede ten sterfhuyse van wijlent den voornoemden Joannes ADAMS fs. Philips 
 hemlieden vader was ghemaeckt voor UL: heeren voorsaeten in wette gepasseert in daeten 
 18de juny 1737 daertoe uyt corthede wordt gerefereert . . . . . . . . . 
 Joannes LAMBRECHT met Tanne ADAMS fa. Amandus  
  Stelde hem seker ende borghe Judocus ADAMS tot Ste Maria Leerne. . .13de meye 1749 
 
SVG Pro Deo Joanna VERHAEGHE, fa. Joos gewonnen bij Petronelle VAN DE CAUTERE  
  overl. Ste Martens Leerne op dheerlijckhede van Strobbinghe den 4de july 1745 
 Hr.: Martinus VERBEKE  
 K.: Marie Anne Clara = 7 jr ende Marie Joanna VERBEKE = 5 jr 
  V.M.: Joannes VERHAEGHE oom (is overleden vóór 20 meye 1749) 
 Aen desen sterfhuyse competeert een hofstede met den huyse ende voorder edificien in de 
 prochie van Ste Martens Leerne alwaer d'overledene is gestorven groot 300 roen ghecomen 
 uytten hoofde van overledene als hauderigghe ende hoor nesessaire ten sterfhuyse van  
 Jacobus VERBAUWEN haeren 1ste man die daeranne gecomen was midts de selve hofstede 
 ende catheylen van over langhen tijdt belast is gheweest ende alsnoch is met een rente van 
 48 p. gr. wisselgelt capitaels crooserende den penninck 16e vallende telcken 20ste september 
 in proffijte van joe N. KERCKHOVE bij successie van Mr. Anthone VAN DE KERCKHOVE 
 in sijn leven advocaet van den raede in Vlaenderen  . . .  20ste meye 1749 
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SVG Jacobus DE DECKER, overl. Landeghem op den 9de maerte 1749 
 fs. Pieter ghewonnen bij Janneken CLAYS  
 Wdwnr in (1ste x) van Martijtjen DOBBELAERE fa. Geeraert (SVG van den 24ste april 1725) 
410  K.(1ste x): Christoffel nogh jonghman, bij competente aude van 25 jaeren ende Jeronimus 
326       DE DECKER is overleden 
 He.(2de x): Tanneken DE POORTER fa. Joos ghewonnen bij Tanneken VAN DER VENNET 
 K.(2de x): Joosijntjen = 21 jr, Joanna Louise = 19 jr, Caerel = 17 jr, Francies = 13 jr, Thomas 
    = 10 jr, Geeraert = 7 jr ende Catharina DECKER = 3 jr  
 V.P.: Jan DE DECKER oom       20ste meye 1749 
 
SVG Therese MOEYKENS , overl. Nevele op den 31ste maerte 1749 
 fa. Jan ghewonnen bij Franchoise MAES 
410  Hr.: Joannes CORNELIS fs. Jan ghewonnen bij Lievijne CLAYS  
328 K.: Joosijntjen = 3 jr ende Pieter CORNELIS = 11 maenden 
  V.M.: Francies VAN HOECKE oom      20ste meye 1749 
 
SVG Pro Deo Adriaene DE VUSSERE fa. Pieter, overl. Poessele op den 16de maerte 1749 
 Hr.: Pieter LAMBRECHT fs. Bauduyn ghewonnen bij Marie RAITSAERT 
 K.: Pieter Jacobus = 13 jr ende Joanna LAMBRECHT = 11 jr 
 V.M.: Pieter HUGHEVELT oom    
 Een slecht huyseken desen sterfhuyse compiterende staende op het landt bij dit sterfhuys in 
 pachte ghebruyckt van Jan DE SCHRIJVER    23ste meye 1749 
 
SVG Catharina CLAYS fa. Jan, overl. Nevele op den wijck van oossche den 1ste Xbre 1748 
 wdwe in (1ste x) van Pieter DE VRIENT (SVG gepasseert den 23ste meye 1746) 
410 K.(1ste x): Eenigh kint = 5 jr 
329 V.P.: Jan DE VREESE ende V.M.: Jan Baptiste CLAYS  
  Hr.(2de x): Frans VAN HEIRSELE fs. Jan  
  K.(2de x): Joseph VAN HEIRSELE = 2 ½ jr. 
 Dit sterfhuys competeert het 10de paert in een behuysde hofstede  met de lande ende meirschen 
 daermede gaende gheleghen in Baerle over de suyt leye daerment noemt tcleen Vranckerijck 
 tsaemen groot ontrent 4 ghemeten en 200 roen de welcke ghemeene sijn tusschen hemlieden 
 grootvader ende sijne andere kinderen       10de juny 1749 
 
SVG Petronelle STOMMELINCK, overl. Poessele op den 25ste meye 1749  
 fa. Jan ghewonnen bij Marie PHILIPPO 
 Hr.: Joseph COCQUYT fs. Jan ghewonnen bij Joanna CLAYS 
410 K.: Caerel COCQUYT = 14 daeghen eenigh kindt 
331 V.M.: Nicolaes STOMMELINCK, cosijn  
 Gronden van eirfven commende van de sijde van d'overledene te weten een hofstedeken groot 
 in eirfven tot 136 roeden gheleghen in Poessele abouterende oost het priesterage landt suyt de 
 straete west ende noort d'hoirs van wijlent Jan VAN PARIJS . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Francois VLAEMINCK fs. Gillis woonende tot Meyghem  
 alhier present         18de juny 1749 
 
SVG Joannes DE SCHUYTER fs. Lieven, overl. Ste Martens Laethem op den 10de maerte 1749 
 He.: Joanna VAN DAMME fa. Pieters 
410 K.: Isabelle = 17 jr, Marie = 14 jr, Jan = 11 jr, Judocus DE SCHUYTER = 7 jr  
333 V.P.: Joannes DHONT fs. Gillis, oom causa uxoris  
 Gronden van erfven commende van shauderigghens seyde te weten een partije landt te vooren 
 twee partijen genaemt het groot ende het cleen smettelijck tsaemen groot twee ghemeten  
 wannof alsnu is een deel een hofstede gheleghen in Ste Martens Laethem in braeckele zuyt de 
 braeckelstraete west Frans HIMPENS ende mijnheer BISSCHOP noort de neerstraete oost 
 mijnheer MECHELINCK  . . .  . . .  . . .   1ste july 1749 
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SVG Philippus VAN NIEUWLANDT, overl. Ste Martens Leerne op den 11de meye 1746 
 fs. Marijn ghewonnen bij Catharina VAN HEE  
 Wdwnr in (1ste x) van Petronelle VAN COPPERNOLLE 
 K.(1ste x): Francies ende Jan Baptiste alsmede Catharina VAN NIEUWLANDT in huwelijck 
       met Gillis CALLOOT ende Judoca met Anna Maria VAN NIEUWLANDT nogh  
      beede jonghe dochters bij competente aude hun selfs  
 He.(2de x): Marie Anna BRUYNEEL fa. Lieven ghewonnen bij Joanna FAUTENS 
 K.(2de ): Philippus = 17 jr, Pieter = 14 jr ende Elisabeth VAN NIEUWLANDT = 12 jr 
 V.P.: Joannes VAN NIEUWLANDT, oom  
 Desen overledenen is gherecht gheweest uyt den hoofde van sijn vader ende moeder tot een 
 14de en nogh een 9de deel deurgaende van drij partijen landts met een partije meersch tsaemen 
  groot in erfven ontrent 7 ghemeten ligghende op de prochie van Meulebeke . . .  . . . 
 Gronden van eirfven commende van de sijde van d'hauderigghe 
 Een 3de van een hofstede met een schoon steenen huys met een lochtinck daer annex paelende 
 noort oost de naervolghende hofstede suyt oost den Deynschen herwegh  suyt west Sr. Pieter  
 SNOECK ende noort west het kerckelandt van Ste Martens Leerne groot in eirfven 130 roen, 
  de andere twee derde deelen competeren aen Cornelis BRUYNEEL haeren broeder 
 Nogh een 3de van een behuysde hofstede gheleghen in Ste Martens Leerne paelende noort oost 
 den heer marquis DE BOYSI ende den heere van Hansbeke suyt oost den Deynschen herwegh 
 suyt west de voorgaende hofstede ende noort west het kerckelandt groot in eirfven 50 roeden  
 Nogh een 3de deel deurgaende van een meersch gheleghen in Ste Maria Leerne paelende oost  
 den heere Baron van Nevele suyt dhoirs van wijlent Sr. Matthijs VERBERCKMOES west de 
 caelene ende noort het kercke meerselken groot in eirfven 400 roen . . .   17de juny 1749 
 
SVG Angeline DE ROBEY fa. George, overl. Nevele op den 11de 8bre 1748 
 Hr.: Jan NEYT fs. Pieters, bakker en winkelier 
 K.: Marie Judoca NEYT = 27 jr, Marie Catherine NEYT in huwelijck met Pieter VAN OOST, 
       Anna NEYT = 15 jr ende Frans NEYT = 11 jr  
 V.M.: Guilliaeme VAN COMPASTELLE van sweths weghe ghestelt 
 Men is schuldigh aen Ignatius Jacobus VAN DAMME in huwelijck met Marie Therese NEYT 
 ende Michiel Joseph VAN DER STAELEN in huwelijck gheweest met Anna Catherine NEYT 
 147 p. 4 sch. 8 gr. 4 dnrs soo veele hij haudere meer heeft gheproffiteert uyt de baeten aen hun 
 ghecedeert bij de wdwe van Pieter NEYT hunne moeder   
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren    21ste july 1749  
 
SVG Gillis VAN DE WALLE fs. Jans, overl. Neel op den 30ste maerte 1749 
 He.: Joanna MEIRE fa. Pieter ghewonnen bij Janneken VAN RENTERGHEM 
 K.: Lieven = 21 jr, Livijne = 19 jr, Joanne = 16 jr, Catharine = 13 jr, Isabelle = 10 jr 
 V.P.: Pieter VAN DE WALLE, broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven commende van s'hauderigghens seyde ende bijdien schuldigh te volghen 
 ter reserve van het catheyl tgonne deelsaem is 
 Een behuysde hofstede op den wijck van oossche in Nevele met alle voordere drooghe ende 
 groen catheylen daer op staende abouterende noort oost de oosschestraete zuyt oost Jacobus 
 DE KEYSER met siojn hofstede zuyt west den selven met landt, noort west Jan DE BAETS 
 ten landboucke deel van arlo 453 groot 180 roeden ende noch een partije landt abouterende  
 zuyt oost de straete zuyt west bauwens bunder noort west mijnheer WALCKIERS ende noort 
 oost den advocaet VELTGANCK ten landboucke bekent arlo 461 groot 470 roeden de  
 voorseyde hofstede ende lant de hauderigghe met wijlent den overledenen over de drij deelen 
  van viere vercreghen bij uytgrootinghe van Joos ende Livijne MEIRE wdwe van Jan DE 
  MEULENAERE midtsgaders Adriaen DE KEYSER in huwelijck met Petronelle MEIRE 
 ende het resterende vierde op haer gesuccedeert bij versterfte van haeren vader ende moeder 
 Niet anders belast dan met alle sulcke heerlijcke kerckelijcke ofte andere onlosselijcke lasten 
 als daer van auden tijden hebben uytgegaen . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe Joos MEIRE fs. Pieters tot Meirentre 22ste july 1749 
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SVG Thomas SOENS fs. Pieters, overl. Meyghem op den 8ste Xbre 1748 
 Wdwnr in (1ste x) van Anna Marie VAN GANSBEKE  
410 K.(1ste x): Joannes SOENS = 17 jr 
341 He.(2de x): Livijne DE BRABANTER fa. Jooris alsnu in huwelijck met Pieter MEULEMAN  
 K.(2de x): Francois = 12 jr, Pieter = 10 jr, Anna Marie = 8 jr, Janneken = 5 jr ende Thomas 
     SOENS = 3 maenden 
 V.P.: Lieven SOENS oom 
 Staende het huwelijck sijn van haer seyde haudende gronden vercocht aen Jacobus COPPENS 
 Stelde hem over de hauderigghe seker ende borghe Joos VAN OOTEGHEM fs. Philippe tot 
 Meyghem alhier present       22ste july 1749 
 
SVG Janneken STEYAERT fa. Pieter, overl. Nevele op den 24ste april 1749 
 Wdwe van Pieter BETTENS  
 K.: Jacobus Frans = 18 jr, Joseph = 13 jr, Marie Therese = 10 jr ende Philippijne = 7 jr 
410 V.P.: Joos MESTDAGH, oom ende V.M.: Joannes MESTDAGH, oom 
334 Gronden van erfven comende van s'overledens moederlijcke seyde 
 Een hofstede met het deel huys daerop staende consisterende in een keuken een camerken ende 
 een spondeken scheedende ten alfven van de caeve recht op de doornen haeghe aen het noort 
  eynde van de schuere ende alsoo lancxt de selve haeghe suyt tot de straete met gheheel het 
 bogaerdeken achter het huys volghens de vercaevelinghe van den 19de Xbre 1725 aubouterende 
  noort ende oost cavel B met het wederdeel suyt de boschstraete ende west selfs volghende gront 
 groot volghens den landbouck 117 roeden. Item den suytcant van een partije landt paelende oost 
 selfs voorgaende ende cavel B. suyt de boschstraete west Lieven VAN DE CASTEELE, noort  
 het wederdeel groot int gheheele volghens de landboeck 1007 roen ende over dit deel 607 roen 
 Gronden van erfven comende van sweesen vaderlijcke seyde te weten het vierde van dhilft van 
 een behuyst hofstedeken met een partije landt daermede gaende tsamen groot ontrent twee 
 ghemeten gheleghen binnen de prochien van Nevele ende Vosselaere voor als noch belast  
 met bijleve van sweesen grootmoeder . . .  . . .  29ste july 1749 
 
SVG d'eerbaere Marie Joanne VAN DER AMEYE fa. Pieter, overl. Landeghem den 5de oct. 1748 
 Wdwe in (1ste x) van Francois CLAYS fs. Jooris bij Joosijntien DE LOOSE 
410 K.(1ste x): Pieter Josephus = 10 jr, Benedictus Bernaerdus CLAYS = 8 jr  
336 V.P.: Jooris CLAYS Meester chirurgijn geassisteert met Pieter VAN WASSENHOVE tot 
          Vinderhaute in huwelijck met Jenne Marie CLAYS  
 Hr.(2de x): Joannes VERHEYE fs. Lieven, cruydenierswinckel, kerckmeester deser prochie.  
 K.(2de x): Anne Marie Angeline = 4 jr, Pauwels Joannes = 3 jr ende Anne Cornelie = 5 m. 
 V.M.: Joseph DE SMET tot Peteghem als naesten bestaenden 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck met desen hauder tsaemen gheconquesteert 
 Een huys stede ende erfve bestaende in twee woonsteden groot 75 roeden binnen Peteghem 
 paelende oost Joos VAN AUTRIJVE suyt het holstraetien west Carel CAUBEKE ende noort 
 de calsije loopende van Ghent naer Cortrijck 
 Gronden van erfven die de twee kinderen van 1ste bedde alleene competeren 
 Dhelft van een hofstede groot in erfven 30 roen paelende daeranne oost de straete suyt Jacobus 
 DE LOOSE noort de priesterage ende west Augustinus RAMON wesende eene herberghe 
 ghenaemt de swaene voorhoofdende jeghens de plaetse van Landeghem 
  Een partije landt groot 300 roen oost aen den herwegh suyt Pieter MORTIER west den cautere 
 ende een partije meirsch groot 150 roen suyt de almoesenije van Ste Baefs ende oost de caelene 
  Noch eene partije bosch gheleghen in Meirentre groot 160 roen noort Matheus MAENHAUT 
 suyt Lieven DE BEUNIS ende west mijn heer SCHOORMAN  . . .  . . . 
  Joe Catharine CLAYS ghestede begijntien in het groot begijnhof in Ghent . . .  
 SVG van Joosijntien DE LOOSE gepasseert den 23ste ougste 1738 . . . 
 Comt noch in baete over den prijs van den coorenwindmolen ghedaen bij Joannes DESSIJN 
 meester meulemaecker wonnende in Poessele de somme van 100 p. 2 sch. 9 gr. 
 Desen hauder ende doverledene hebben gheduerende hemlieden huwelijck ghebauwt eene 
 brauwerije met een coestalleken op den bogaert  . . .  . . . 5de aug. 1749 
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SVG Joannes SUTTERMAN, overl. Landeghem op den 1ste meye 1749  
 fs. Pieter ghewonnen bij Elisabeth LAMME fa. Guilliaeme ende Joosijntjen DE PESTELE  
 He.: Lievijne MAENHAUT fa. Bauduyn ghewonnen bij Joosijntjen VAN MALDEGHEM 
410  K.: Pieter = 22 jr, Joosijntjen = 19 jr, Marie Joanna = 16 jr, Marie Isabelle = 12 jr, Anne 
343       Marie = 10 jr ende Barbarina SUTTERMAN = 7 jr 
 V.P.: Joannes SUTTERMAN cosijn  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een partije landt in Landeghem ghenaempt den destelbulck aubouterende noort oost Jooris 
 SIERENS, suyt oost Jan POELMAN ende mijn heer BAUVE groot 261 roeden ende dhilft 
 deurgaende van een schoone hofstede gheleghen in den heirenthoeck wannof de wederhilft 
 competeert aen d'hoirs van het sterfhuys van wijlent Joosijntjen LAMME ende dhilft  
 deurgaende wannof de wederhilft deurgaende compiteert aen d'hoirs van het voornoemde 
 sterfhuys van een partije landt ghenaempt het mattebulcxken gheleghen als vooren groot 
 in het gheheele 108 roeden . . .  . . .  . . . 
 Compiteert aen desen sterfhuyse een partije landt in Nevele ghenaempt de grooten haeckt 
 aubouterende oost ende suyt de abdije van Dronghen west den kerrebroeck bulck ende noort 
 de prochie van Hansbeke groot in eirfven tot ontrent de drij ghemete en half ende nogh een 
 partije ghenaempt den voorenste haeckt groot tot 580 roeden  . . . 9de sept. 1749 
 
SVG Francois DE BACKER fs. Francois, overl. Wonterghem den 3de jan. 1749 
 He.: Pietronelle DE ROO fa. Pieter alsnu in huwelijck met Adriaen HAERICK  
410 K.: Agnes beth dan 3 ½ jr ende Joannes DE BACKER = 2 ½ jr 
349 V.P.: Joannes DE BACKER fs. Francois woonende tot Wonterghem ende 
  V.M.: Pieter DE ROO oock woonende tot Wonterghem  
 Aen desen sterfhuyse competeert een huys staende op cheyns op de landen competerende 
 aen den voornoemden Pieter DE ROO  
 Stelden hun seker ende borghe bedegen Joannes DE BAETS fs. Frans ende Pieter DE ROO 
 beede woonende tot Wonterghem alhier present    16de 7bre 1749 
 
SVG Pieternelle BAETSELÉ fa. Pieters, overl. Meyghem op den 6de maerte 1749 
 Hr.: Jooris SCHATTEMAN fs. Jacques  
410 K.: Anna SCHATTEMAN = 7 jr, hoor unic 
352 V.M.: Adriaen VAELE, oom 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert 
 Een aude hofstede in Meyghem ghenaempt het schaerken daeran aubouterende oost Jacobus 
 VAN HOVE suys de kerckstraete west Frans DE WEERDT noort de beke groot 36 roen 
 Desen sterfhuyse competeert een huyseken in de kerckstraete staende op cheyns danof den 
 gront competeert aen Jor DE LAMPREEL  
 Gronden van erfven comende van shauders vaderlijcke seyde: het 4de deel in 62 roen in een 
  aude hofstede in Meyghem bij cruysweghe     16de sept. 1749 
 
SVG Joannes CAULIER, overl. Vosselaere op den 21ste juny 1749 
 fs. Andries ghewonnen bij Lievijne CLAUWAERT 
 He.: Anne Marie GAEVE fa. Joseph ghewonnen bij Petronelle BLOMME  
440  V.P.: Joannes PAUWELS cosijn  
357 Daer er geen geen kinderen sijn, erfghenaemen: den voornoemden Andries CAULIER als  
 vader alsmede Francies CAULIER ende Pieter ende Joanna CAULIER broeders ende suster  
 van den overledenen alsmede den voornoemden Joannes PAUWELS  
 Gronden van erfven met dese hauderigghe t'saemen gheconquesteert 
 Een hofstede met nogh een stuck landt daer annex t'saemen groot tot 758 roeden gheleghen 
 in Vosselaere abouterende oost Francies VAN DER VENNET suyt de hoirs ende de wdwe 
 van Pieter DE RIDDER west Judocus DE LOOF ende noort Joannes DE MEYER desen 
 sterfhuyse toekomende bij coope jeghens Pieter DE VRIENT  
 Stelde hem seker ende borghe Joannes DE MEYERE fs. Carel   23ste sept. 1749 
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SVG Joosijne LAMME, overl. Nevele op den 23ste maerte 1749 in de auderdom van ca. 88 jaeren 
 ten huyse van de wdwe van Herman LAMME met dewelcke sij heeft inghewoont  
 fa. Guilliame ghewonnen bij Joosijntjen DE PESTELE 
410 Erfghenaemen: Gillis ende Joannes SUTTERMAN tot t'selve Nevele beede kinderen van 
360 Pieter ghewonnen bij Elisabeth LAMME oock fa. Guilliame ende Joosijntjen DE PESTELE 
 Den gheseyden Joannes SUTTERMAN is commen toverlijden den 1ste meye 1749 
  Sijne 6 onbejaerde weesen verweckt bij Livina MAENHAUT deselve met naemen: 
 Pieter, Joosijne, Marie Joanne, Marie Isabelle, Anne Marie ende Barbara SUTTERMAN 
 Den 2de hooftstaecke wort ghepresenteert bij Pieter DE VLIEGHER in huwelijck met Joanne 
 LAMME alsmede Pieter ende Pitronelle LAMME alsnoch onderjaerigh fii. Herman LAMME 
 verweckt aen de rendante, welcken Herman sone was van Bauduyn, eyghen broeder was van 
 de overledene, hebben dese int gheschrifte gestelt Marie MAENHAUT wdwe van Herman  
 LAMME voorseyt alsmede de wdwe van Joannes SUTTERMAN moeder ende vooghde van 
 haere kinderen ende Joannes SUTTERMAN fs. Herman als deelvooght alsmede aen Joseph 
 LOONTJENS fs. Pieter tot Nevele als deelvooght van deselve haere twee weesen 
  Haere goederen sijn bij haere consente in haer leven verdeelt ten jaere 1746  
 Een behuysde hofstede in Nevele ghecommen bij coope van Joos VAN RENTERGHEM 
  groot dit deel tot 438 roen  . . .(nog +30 blz tekst)  . . . 30ste sept. 1749 
 
SVG Pro Deo Theresia DE SWAEF fa. Joos, overl. Nevele op den 16de maerte 1749 
 Hr. Marten GAEVE fs. Pieters 
 K.: Catheriene = 7 jr, Joseph = 5 jr ende Lievijne GAEVE = 1 jr   
 V.M.: Joos COPPENS, oom causa uxoris.  
 Er is meer commer dan baete        6de 8bre 1749 
 
SVG Joannes ACHTERGAELE fs. Adriaen, overl. Bachte reckelinghe op den 1ste meye 1749 
 Wdwnr in (1ste x) van Anna VAN DER STEDE 
 K.(1ste x): Pieter Joannes, Joanne Barbara, Angeline ende Isabelle Rose overleden naer het  
410      overlijden van haeren vader alle nogh minderjaerigh 
371 Wdwnr in (2de x): van Marie Joanne CORNELIS fa. Jan Baptiste  
 K.(2de x): Marie Catharine, Albertus, Jacobus Frans ende Sebastiaen ACHTERGAELE 
  Frans DE PAEPE thuwelijck hebbende Marie ACHTERGAELE suster van wijlent den  
 voorseyden Joannes  tot het voorseyde Bachte  
 V.P.: Frans STURBAUT thuwelijck hebbende Eleanore CORNELIS fa Jan Baptiste ende 
 V.M.: Frans VAN DER STEDE woonende tot Deynse  
 Heeft hem getransporteert op den 14de meye 1749 Pieter DOBBELAERE geswornen prijser 
 ende deelsman tot Deynse ten hove van den sterfhuyse  . . .  . . . 
 Dit sterfhuys competeert een huys ende erfve hem toecommende bij coope ende een partije 
 mersch genaempt de Dronghen mersch groot een alf bunder  . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van sijne tweede huysvrauwe 
 Een deurgaende deel in een hofstede in Deynse-buyten groot int geheele 1200 roeden  danof 
 dander twee deelen competeren Frans MINNERS in huwelijck met Jacoba VAN LIERE te 
 voorent wdwe van Frans CORNELIS  . . . . . . . . .  7de oct. 1749 
 
SVG Francies VAN RENTERGHEM, schoenmaker, overl. Poessele op den 8ste aug. 1749 
 fs. Jan ghewonnen bij Tanneken PIETERS 
 Wdwnr in (1ste x) van Lievijne MESTDAGH   
410 K.(1ste x): Petronelle in huwelijck met Lieven SCHEPENS ende Anna = 23 jr 
375  He.(2de x): Marie MARTENS fa. Joseph ghewonnen bij Isabelle BEHAEGHEL  
 K.(2de x): Joannes = 19 jr, Joanna = 19 jr, Guillaeme = 17 jr, Pieter = 15 jr ende Catharine 
     VAN RENTERGHEM = 13 jr  
 V.P.: Andries DE VREESE, cosijn  
 Den overledenen heeft gheduerende sijn 1ste huwelijck in cheynspachte aenveirt drij partijkens 
 landt gheleghen in Poessele dat van Jor MASSEAU in Ghendt alwaer den overledenen als dan 
 op een van de partijen een huyseken heeft doen bauwen     8ste oct. 1749 
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 SVG Joosijntien MEIRESON fa. Jan, overl. Nevele op den 26ste 9bre 1749 
 Hr.: Lieven DE DAPPER, winkelier, fs. Adriaen ende Petronelle CORIJN,  
 K.: Marie Baerbel = 12 jr, lieveijne DE DAPPER = 10 jr 
411 V.M.: Joannes JARETH? causa uxoris  
 01 Huys ende erfve commende van s'hauders seyde ende bijdien schuldigh te volghen ter reserve 
 van het catheyl t'gonnen deelsaem is als naer costume 
 Dhelft van den gront van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van veldeken wannof 
 de wederhelft competeert aen sijnen broeder Jan DE DAPPER abouterende oost ende zuyt de 
 straete west wijlent den heer hoogh balliu  DELLA FAILLE noort d'hoirs mevr. LAUWERIES 
  ende voorts is desen sterfhuyse gerecht in een 4de van alle de drooghe ende groene catheylen 
 daerop staende ende medegaende wannof het ander 4de insghelijckx competeert aen Jan DE 
 DAPPER voorseyt op hun verstorven uyt de hoofde van Petronelle CORIJN hunne moeder  
 midtsgaders noch een 5de deel in een ander 4de deel van de selve catheylen op hun  verstorven 
 van Adriaen DE DAPPER hunnen vader benevens de drij weese kinderen achtergelaeten ende 
 geprocureert tsijnen 2de huwelijcken met Lievijne MEIRESON wannof het resterende vierde 
 competeert aende voorseyde drij weesen van Lievijne MEIRESON, niet anders belast dan met 
 al sulcke onlosselijcke lasten als daer van auden tijden hebben vuytgegaen . . . 13de jan. 1750 
 
SVG Jacoba MAENHAUDT, overl. thaerder woonijnghe in Hansbeke op den 15de oct. 1749  
 fa. Jan ghewonnen bij Francoise DE BRABANDER 
 Hr.: Tobias LIEVENS fs. Joos ghewonnen bij Tanneken RENNEKENS 
411 K.: Pitronelle = 2 jr ende Joanna LIEVENS = 2 maenden 
03v V.M.: Bauduyn MAENHAUDT broeder van de overledene tot Hansbeke 
 Gronden van erfven ghecommen van s'overledene zijde  
 Een behuyst hofstedeken met de landen soo ten suyden als ten westen daeranne gheleghen 
 in Hansbeke groot in erfven 528 roeden  paelende noort hammestraete suyt dhoirs mijn heer 
 D'HAENE ende de kinders Pieter VAN DE VEIRE west Pieter LIEVENS, Guillaeme  
 STANDAERT ende de kinders van Gillis BRAET bij den sterfhuyse ghebruyckt. 
 Een magher stuck lant ghenaempt de perre gheleghen als vooren oost ende suyt Jooris 
 VAN DER VENNET west den slagh ende noort Pieter PUTTE groot 352 roeden benevens 
 nogh twee partijen vercocht staende dit huwelijck      13de jan. 1750 
 Compareerde in persoone Joos LIEVENS tot Hansbeke den welcke hem stelde seker ende 
 borghe ende selfs als principael over Thobias LIEVENS . . .  2de maerte 1751  
 
SVG Petronelle RAMON, overl. Landeghem op den 23ste febr. 1749  
 fa. Augustijn ende Joosijntjen PLASMAN  
 Hr.: Dominicus IDE, winkelier, fs. Sr. Frans ende Joanna BEYAERT,  
411 K.: Frans IDE = 25 ½ jr hoir unicq 
07v V.M.: Lieven VAN RENTERGHEM, cosijn causa uxoris  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Het 3de dannof de twee ander deelen competeren an den broeder ende suster van de overledene 
 met den overlijden van Frans RAMON fs. Augustijn voornoemt in dhelft  van den noort west 
 cant van een behuyst hofstedeken in Landeghem ontrent de plaetse groot int geheele 84 roen 
 abouterende suyt ende west het kerckestraetjen oost dhoors Jan DE MEYERE ende suyt Jooris 
 CLAYS ende nogh het deurgaende 3de dannof de twee ander deelen competeren als vooren van 
 een huys staende op de plaetse van Landeghem op 25 roeden erfven van de priesterage ten 
 titel van cheynse waervuyt de overledene gestorven is . . . . . .    20ste jan. 1750 
 
SVG Jacquemijntjen IDE fa. Samuel, overl. Vynckt op den 10de dec. 1748 
 Hr.: Joseph DE WALSCHE fs. Joos  
411 K.: Angeline = 10 jr, Anna Catharine = 7 jr, Joanne Marie = 4 jr ende Joannes = 4 maenden 
 11 V.M.: Joseph IDE, oom    
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven bevonden 27ste jan. 1750 
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SVG Therese VAN RENTERGHEM fa. Lievens, overl. Meyghem op den 20ste sept. 1749 
 Hr.: Joos DE RAEDT fs. Joos  
411 K.: Pieternelle = 9 jr, Frans = 7 jr ende Marie Jacoba DE RAEDT = 3 jr 
 13 V.M.: Philippus VAN RENTERGHEM, cosijn 
 Gronden van erfven comende van shauders vaederlijcke seyde belast met bijleve van shauders 
 moeder ende haer hilft in de catheylen daerop staende  
 Het 7de deel van dhilft van een cauterken in Vynckt suyt de straete west d'hofstede van Joannes 
 DE RAEDT danof dese delen van seven competeren aen shauders medehoors  
 Een ghelijck 7de in een partije ettijnghe gheleghen als vooren suyt de hoors van Jan VAN 
 BRACKEN oost ende noort de priesterage van Vynckt groot int gheheele 450 roeden 
 Een partije saylandt in Ste Maria Leerne ghenaempt den keyserbulck oost dhoors Cornelis DE 
 SMEDT suyt de straete oost het leen van Gillis DHAENENS groot int gheheele 800 roeden 
 ende een hofstedeken oock in Leerne gheleghen groot 300 roeden . . .  
 Het 7de deel in dhilft van een partije landt in Vynckt in het cauterken suyt dese hoors west  
 de priesterage van Vynckt noort dhoors van Niclays SCHAMP ende oost den advocaet
 LAMPREEL groot int gheheele ontrent vier ghemeten  . . . . . . . . .  
 Gronden van erfven comende van s'overledene vaderlijcke seyde, het 4de van de catheylen  
 competeert aen Gillis GIJSELINCK s'overledens styfvader 
  Het 4de deel van een behuyst hofstedeken in Meyghem groot 200 roeden comende oost aen de 
  straete suyt de kerckstraete  . . . . . .  . . .  27ste jan. 1750 
 
SVG Pro Deo Marten HUYS, overl. Severen op den 28ste 9bre 1749 
 He.: Joanne STROBBE fa. Jans 
 K.: Joanna = 15 jr, Rosa = 13 jr, Jacobus = 11 jr, Philippe = 6 jr, Adriaen = 2 jr ende Marie 
       Catharina HUYS = 1 jr 
  V.P.: Lieven DHARTE. Mits de becommerthede geordonneert tenfilasseren  27ste jan. 1750 
 
Augmentatie van SVG die bij desen overgeeft Pieter HAERENTS ende Joanne DE MUNCK fa. Jans 
 sijne huysvrauwe te vorent wdwe van Joos DE BRAUWERE fs. Pieters ende alsoo moeder 
 ende vooghde over haere drij minderjaerighe kinderen gewonnen bij Joos DE BRAUWERE 
411  te weten Cornelia, Angeline ende Petronelle DE BRAUWERE dit van de successie op de 
18v weesen verstorven eerst met den overlijden van Marie DE KESELE fa. Pieters sweesen 
 grootmoeder , overl. Ste Martens Laethem den 21ste nov. 1739 ende ten tweeden bij den  
 overlijden van Pieter DE BRAUWERE fs. Joos hunnen grootvader, overleden in Ste Martens 
 Laethem den 5de meye 1747 in welcke twee sterfhuysen de weesen gerecht sijn tot eenen 6de 
 hooftstaecke.  
 V.P.: Anthone DE BRAUWERE oom   
 Joos DE BRAUWERE is overleden in Ste Martens Laethem den 8ste nov. 1741 
 De weesen competeren de deurgaende helft van een hofstede met de lande daermede gaende 
 groot ontrent 800 roeden gelegen in Ste Martens Laethem  . . .  . . . 
  Ten selven sterfhuyse waeren oock gerecht tot eenen 6de staecke de vier weesen van Joosijne 
 DE BRAUWERE bij wijlent Pieter VAN DAMME  . . . . . . 27ste jan. 1750  
Hierbij den SVG van Pieter DE BRAUWERE en op de volgende blz den SVG van Marie DE KESELE 
SVG Pieter DE BRAUWERE fs. Joos overl. Ste Martens Laethem den 5de meye 1747 
 Wdwnr van Marie DE KESELE fa. Pieters (SVG gepasseert den 7de april 1742) 
 K.: Anthone ende Pieter DE BRAUWERE bij competente aude hun selfs, Marianne DE 
       BRAUWERE ghetraut met Joannes OLLEVIERS , wijlent Joos DE BRAUWERE achter 
       laetende drij kinderen te weten, Cornelia = 12 jr, Angeline beth 9 jr ende petronelle DE 
       BRAUWERE beth 8 jr. die hij gheprocreert heeft bij Joanne DE MUYNCK fa. Joos ende 
       alsnu ertrauwt met Pieter AERENTS, voorts Joanna DE BRAUWERE ghetrauwt met 
        Lieven BEGIJN ende wijlent Joosijne DE BRAUWERE achterlaetende vier kinderen die 
       zij verweckt heeft bij wijlent Pieter VAN DAMME met naemen Lieven = 22 jr, Joanne = 
       20 jr, Marie Anne = 18 jr ende Cornelia VAN DAMME = 11 jr  
 V.P.: Louis VAN DAMME broeder van alfven bedde van de kinderen Pieter VAN DAMME 
 Wettelijcke venditie ghehauden den 12de ende 13de dec. 1747 . . . 13de maerte 1749 
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SVG Marie DE KESELE fa. Pieters, overl. Ste Martens Laethem op den 21ste 9bre 1739 
  Hr. Pieter DE BRAUWERE fs. Joos  
 K.: Anthone, Joos Pieter ende Joanne  DE BRAUWERE bij competente aude hun selfs,  
       Marianne als in huwelijck met Joannes OLEVIERS, voorts de 4 kinderen van Joosijne  
       DE BRAUWERE te weten Lieven = 16 jr, Joanne = 14 jr, Marie Anne = 12 jr ende  
        Cornelia VAN DAMME = 5 jr, fs ende fa. Pieters 
 V.M.: Lieven DE KESELE broeder van de overledene    
 Tuschen den hauder ende d'overledene sijn geen gronden van erfven ten huwelijck 
 ghebracht nocht staende het huwelijck geconquesteert   7de april 1742 
 
Purgative ghemaeckt op den SVG gheformeert ten sterfhuyse van Gillis BAUDONCQ fs. Adriaen 
 wdwnr, overl. poorter der stede van Cortrijck overl. in Poucques den 19de maerte 1747 
 Overghedraeghen gesloten ende ghearresteert ter weeserije van Cortrijck den 28ste nov. 1747 
 Om naerder verdeeling te maecken tusschen de vijf onderjaerighe kinderen achtergelaeten 
 bij Adriaen BAUDONCQ fs. Gillis non poorter, in sijn huwelijck ghewonnen met Theresia 
 VAN OVERBEKE met naemen Gillis, Jan Baptiste, Pieter Frans, Joanne Catherine ende 
 Mary Jacoba BAUDONCQ, voorts Lieven VAN DEN BERGHE in huwelijck met Joanne 
 BAUDONCQ ende Frans BAUDONCQ drij kinderen van den overledenen in sijn eerste 
 huwelijck gewonnen met Joanne SANTENS, item Jacobus ende Jan Baptiste hun selfs, Pieter 
 Joseph ende Guillelmus beede onderjaerigh, Marie Anne bij competente aude haer selfs ende 
 Elisabeth onderjaerigh, ses kinderen van den overledenen in sijn 2de huwelijck ghewonnen bij 
 wijlent Petronelle DIERKENS fa. Jans, (SVG den 26ste juny 1741in Cortrijck) . . .  
 
Augmentatie van SVG omme de 5 minderjaerighe weesen achtergelaeten bij Adriaen BAUDONCQ  
  fs. Gillis ende Joanne SANTENS overleden in Vinckt op den 5de oct. 1746  
 He.: Theresia VAN OVERBEKE fa. Jan, te vooren wdwe van Francois DE WULF 
411         alsnu in huwelijck met Joannes ROGGE  
 21 K.: Gillis, Jan Baptiste, Pieter Frans, Joanne Catherine en Marie Jacoba BAUDONCQ  
 Met den overlijden van den voorschreven Gillis BAUDONCQ fs. Adriaen sweesen  
 grootvader, poorter der stede van Cortrijck, overleden in Poucques den 19de maerte 1747  
 die in 1ste huwelijck met Joanna SANTENS gewonnen hadt drij kinderen en 
 die in 2de huwelijck met wijlent Petronelle DIERKENS gewonnen hadt 6 kinderen  
 De hauderigghe vuyt den hoofde van haeren 1ste man was competetrende het 10de deel van de 
 catheylen staende op de hofstede gheleghen in Canneghem . . .   
  SVG van Gillis BAUDONCQ fs. Adriaen ghepasseert in Cortrijck 
 V.P.: Jacobus BAUDONCQ ende V.M.: Joseph DIERKENS  
 Er is voor het 2de huwelijck van Gillis BAUDONCQ een contract antenuptiael ghemaeckt 
  Uyt den hoofde van hunne grootvader competeert de weesen een 9de deel in een behuysde 
  hofstedeken met twee partijen van lande ende bosch daermede gaende gheleghen in Vinckt 
  groot int geheele een bundere in pachte gebruyckt bij Louis BOGAERT 
 Item een 9de deel in een bosch inden noortcant van de Vinckt bulcken in Poucques groot int 
 geheele 200 roen Cortrijcksche maete commende bij coope van Francois MOREEL paelende 
 oost de straete naer Vinckt suyt ende noort den deurwaerder BAUDONCK.  
 Item gelijcke twee 9de deelen in een behuyst hofstedeken met ontrent 6 gemeten landt daer 
 mede gaende liggende in Vinckt in pachte gebruyckt bij den selven Louis BOGAERT 
 Item twee 9de van twee partijen leen liggende d'een aen d'ander tsaemen groot 6 gemeten 
 liggende in Vinckt onder den leenhove van audegoede genaemt het leen te cappelle daerop  
 een huyseken staet. Item gelijcke twee 9de deelen in een deurgaende hilft van 100 Ghendtsche 
 roeden landt liggende in Meyghem wesende belast met een perpetueel jaergetijde van 5 sch. 
 grooten tjaers    
 De weesen competeren vuyt den hoofde van hun grootmoeder een 1/6de deel en 1/18de deel 
 vuyt hoofde van hun grootvader in dhilft van een partije landt groot 416 roeden in Meyghem 
 genaemt den haspelaere    . . .  . . .  . . .   17de febr. 1750 
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SVG Pro Deo Jan LOMME fs. Lieven, overl. Hansbeke den  . .  Xbre 1749 tsijnder woonijnghe  
 Wdwnr in (1ste x) van Livijne DOBBELAERE  
 K.(1ste x): Bauduyn = 19 jr, Frans = 14 jr, Anthone = 10 jr, Jacobus = 8 jr ende Isabelle = 15 jr 
 He.(2de x): Joosijne HEMELSOETE  
 K.(2de x): Rosa = 4 jr ende Dorothea LOMME beth 2 maenden 
 V.P.: Joos LOMME fs. dito Lieven oom  
 ende midts de becommerthede geordonneert tenfilasseren  17de febr. 1750 
 
SVG Bauduyn D'HOOGHE , overl. Poessele op den 11de dec. 1749  
 fs. Joos gewonnen bij Bauduyne DE WULF 
 Wdwnr in (1ste x) van Anne Marie VAN DER PLAETSEN  
411 K.(1ste x): Jan D'HOOGHE bij huwelijck staet sijn selfs, Lieven D'HOOGHE = 23 jr 
28v He.(2de x): Marie Anne HESSENS fa. Pieter ghewonnen bij Janneken WILLEMS 
 K.(2de x): Caerel = 11 jr ende Judocus D'HOOGHE = 6 jr 
 V.P.: Jan CORNELIS, cosijn 
 Aen desen sterfhuyse compiteert een cheyns bestaende in een hofstedeken gheleghen in  
  Meirentre dit uyt den hoofde van desen soverledens moeder  
 Is alle t'gone voorschreven seker ende borge Guille ende Judocus HESSENS haere twee 
 broeders woonachtigh tot Meirentre alhier present   
 Sijnde staenden vooght gecreert over Lieven D'HOOGHE sijnen broeder Jan D'HOOGHE 
 die gedaen heeft den eedt volgens d'acte daer van sijnde   4de maerte 1750 
  Op hedent hebbe ick heer VAN HULLE oversien t' versoeck van de wdwe DOOGHE ende 
 gepresen alle de catheylen beneffens den gront daer die op staen ende verkocht heeft aen  
 Jan LOINTJENS  . . .  . . .  Meerendre den 9de mars 1750 
 
SVG Francies VAN HUFFELE, overl. Poessele op den 8ste jan. 1750  
 fs. Anthone ghewonnen bij Petronelle SPEECKAERT  
 He.: Lievijne VAN DE GHEHUCHTE fa. Louis ghewonnen bij Petronelle DE MEYER 
411         alsnu in huwelijck met Adriaen VAN DE MOORTELE  
25v K.: Louis = 7 jr, Joannes = 4 jr ende Caroline VAN HUFFELE = 17 maenden 
 V.P.: Joannes VAN HUFFELE oom    
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge Louis VAN DE GEHUCHTE 
 tot Dronghene alhier present      4de maerte 1750 
 
SVG Pieter VAN COMPOSTELLE fs. Pieters, olieslager, overl. Nevele op den 3de juny 1749 
 He.: Magdalene SLOCK fa. Pieter   
 K.: Guillaeme = 18 jr, Jan Baptiste = 16 jr, Elisabeth VAN COMPOSTELLE = 13 ½ jr  
411 V.P.: Guillaeme VAN COMPOSTELLE broeder van den overledenen in Nevele 
 32 De gronden van erfven commende van den cant van de hauderigghe sijn staende haer  
 huwelijck met den overledene bij uytgrootijnghe gecedeert aen haeren broeder Joannes  
 SLOCK in Landeghem wannof hiervan recompense moet gedaen worden 
 Gronden van erfven commende van s'overledens seyde gheleghen in Vosselaere ende te 
 volghen ter reserve van het catheyl dat deelsaem is ende belast met s'hauderigghens bijleve 
  Een partije landt genaemt het half bunder groot 448 roeden abouterende oost den herwegh 
 van Deynse naer Landeghem zuyt dhoirs Matijs VERBERCKMOES west Joannes  
 HERTOGHE noort Frans DE BUCK ofte zijne hoirs den overledenen aencommende bij 
 uytgrootijnghe jeghens Bonaventura VAN DE VELDE in huwelijck met Joanne VAN 
 COMPOSTELLE ende dhoirs van Tanneken VAN COMPOSTELLE  . . . . . . 
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een behuysde hofstede in Nevele met dhelft van een oliepeerdestampcot wannof de wederhelft 
 compiteert aen Guillaeme VAN COMPOSTELLE staende op ontrent 200 roeden cheyns 
 gront compiterende aen den heere baron van Nevele voor een termijn van 59 jaeren ingegaen 
 1ste meye 1731 abouterende zuyt de calseye van Nevele loopende naer het meulegat west de  
 beke noort ende oost den heer proprietaris . . . . . .    17de maerte 1750 
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SVG Nicolays ROAER, fs. Marten, overl. Nevele op den 14de maerte 1750 
 Wdwnr in (1ste x) van Petronelle DE VRIENT fa. Mathijs 
 K.(1ste x): Philippe = 24 jr ende Joanne ROAER = 11 jr    
 He.(2de x): Anne Marie DE MEYERE fa. Pieters  
 K.(2de x): Joannes ROAER = 9 maenden 
 Camer deelvooght bij faute van vrienden : Frans VAN DE VOORDE 
 Grondt van erfven commende van s'hauderigghens seyde ende bijdien schuldigh te volghen 
 ter reserve van catheyl dat deelsaem is 
 Compt aen dese haudriogghe het 3de part ende deel van een partije landt in Nevele op den  
 wijck veldeken wannof een deel betemmert is ende voorder met alle de groene catheylen daer 
 op staende groot int geheele 400 roeden haer toecommende van haeren vader benevens haere 
 broeders uyt den hoofde van hunnen vader 
 Mits de becommerthede geexcuseert van personele seker ende geordonneert te enfilasseren 
          6de april 1750 
 
SVG Josijntien VAN DER DONCK fa. Lieven, overl. Nevele op den 2de jan. 1750 
 Wdwe in (1ste x) van Joos CORIJN 
411 K.(1ste x): Anghenesse CORIJN hoir unicq  
35v Hr.: Andries CALLIER fs. Louys in (1ste x) geweest met Lievijne CLAUWAERT 
 V.M.: Pieter JOORIS in huwelijck met Marie VAN DER DONCK suster van de overledene 
 Aen desen sterfhuys compiteert dhelft van een behuyst hofstedeken wannof de wederhelft 
 compiteert aen shauders kinderen van 1ste huwelijck gewonnen bij Lievijne CLAUWAERT 
  zuyt de wdwe ende hoirs van Herman LAMME west de brabant straete noort dhoirs Pieter 
 DE CLOET ende oost de wdwe ende hoirs van Pieter HANSSENS groot in erfven 80 roen 
 niet anders belast dan met alle sulcke onlmosselijcke lasten als daer van auden tijden hebben 
 vuytghegaen . . .  . . .  . . .  . . . 13de april 1750 
  Compareerde in persoone  Christoffel JOORIS fs. Guille tot Nevele welcken comparant sigh 
 bij desen verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe selfs als principael
 over Pieter JOORIS sijnen sone dit over sijne te nemen handelijnge ende administratie in de 
  qualiteyt van staende ende administrerende vooght causa uxoris over de weese van Joos 
  CORIJN ende Marie VERDONCK  . . .  . . .    17de 7bre 1750 
 
SVG Francoise DE GRAEVE fa. Jans, overl. Meyghem op den 10de Xbre 1749 
 Hr.: Anthone BOGAERT fs. Jacques 
411 K.: Judoca BOGAERT hoir unic 
 37 V.M.: Pieter DE SCHUYMERE  
 Stelde hem seker ende borghe Adriaen BOGAERT s'hauders broeder woonende binnen  
 Nevele alhier present       14de april 1750  
 
SVG Jan SCHUERS fs. Adriaen, overl. Meyghem op den 25ste Xbre 1749 
 He.: Marie COCQUYT fa. Jans, alsnu in huwelijck met Bauduyn LEM 
411 K.: Joanna SCHUERS = 8 jr hoir unic 
39v V.P.: Tobias BILLIET, cosijn  
 Stelde hem seker ende borghe Francois VLAEMINCK tot Meyghem  14de april 1750 
 
SVG Pro Deo Pieter DAENENS fs. Jan ende Janneken DE SCHUYTER fa. Pieter 
  beede overl. in Ste Martens Leerne  . . . . . . . . . 
 K.: Joannes, Judocus ende Francies DAENENS hun selfs, Augustinus ende Marie nog 
       onderjaerigh 
 V.P.: Jacobus BRAECKMAN caus uxoris   
 De commeren excederen de baeten ingevolghe dat men renunchiert dit sterfhuys bij  
 schriftelijcke renunciate  verzekerende midts dien aldaer gheene baeten te heffen nochte 
 commeren te gelden  . . .  . . .   19de april 1750 
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SVG Livijne GOETHALS, overl. Landeghem op den 17de febr. 1750  
 fa. Pieter ghewonnen bij Janneken DE LOOSE  
 Wdwe in (1ste x) van Judocus VAN HULLE  
411 Hr.(2de x): Pieter STANDAERT fs. Joannes ende Livijne VERMEIRE  
 41 K.(2de x): Marie Francoise STANDAERT = 2 jr en 3 maenden  
  V.M.: Martinus BISSCHOP cosijn, woonende in Landeghem  
 Er is een huwelijckscontract ghemaeckt. Compareerde voor mij Anthone VAN DER  
 CRUYSSEN notaris publicq tot Ghendt  residerende present de ghetuyghen in persoone 
 Pieter STANDAERT fs. Jan, jonghman  audt  23 jr geassisteert met Livijne VERMEIRE 
 wdwe van den voornoemden Jan STANDAERT sijne moeder ende vooghde tot Somerghem 
 ter eender ende Livijne GOETHALS wdwe van Judocus VAN HULLE woonende in  
 Landeghem geassisteert met Franchoise GOETHALS haere suster ter andere  . . . 
 Ter presentie van Ignatius VERMEIRE oom van den futuren bruydegom ende Joos 
 ROHAERT fs. Jans als ghetuyghen . . .  27ste jan. 1747 
 Gronden van erfven commende van soverledens vader ende moeder    
  De deurgaende helft onvercavelt danof de wederhelft competeert aen Marie Francoise 
 GOETHALS van een behuysde hofstede mette landt bij elckanderen gheleghen in de 
  prochie van Landeghem, noort d'hoors Jan DE SCHEPPER suyt de gone van Jooris DE 
 WITTE groot in erfven int gheheele ontrent 3 gemeten  
 Gronden van erfven comende van soverledene vaderlijcke sijde  
 De deurgaende helft dannof de wederhelft onvercavelt competeert aen s'overledens suster 
 van eene behuysde hofstede met het bulcxken bachten de schuere gheleghen in Landeghem 
 in den heirenthouck daer d'overledene vuyt gestorven is oost ende west de straete noort de 
 wdwe ende hoors Jacques VERBAERE met consorten suyt dhoors Guillaeme GOETHALS 
 tsaemen groot 538 roen  . . .  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheduerende haer 1ste huwelijck geconquesteert 
 Een partije bosch in Lootenhulle paelende oost dhoors van Jofr. VAN DER HAEGHEN suyt 
 d'aerme caemer van Gent west de straete ende dhoors Joannes VAN DAELE groot 700 roen 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck van de overledene met desen hauder 
 Een meersch in Landeghem paelende oost ende west de calene, noort ende suyt d'hoors van 
 den leenhauder RENTERGHEM den sterfhuyse toecommende bij coope jeghens Jacobus 
 DE CUYPERE  groot 200 roeden  . . .  . . .  
  Stelde hem seker ende borghe Jooris WILLEMS tot Somerghem  28ste april 1750  
 
SVG Livina VAN WONTERGHEM fa. Guille,  
 overl. Nevele op den 21ste nov. 1749 thaerder woonijnghe op de naerschreven hofstede  
411 Hr.: Joannes VERPLAETSE fs. Lieven 
 55 K.: Marie Rosa ende Joanna Petronelle = 14 jr, Anna = 12 jr, Marie Anne = 9 jr, Carel = 4 jr 
       ende Angeline VERPLAETSE = 3 jr  
 V.M.: Marten VAN WONTERGHEM tot Vynckt broeder van de overledene  
 Gronden van eirfven commende van de zijde van hem hauder wesende sijn patrimonie goet 
 bijdien schuldigh te volghen sijne zijde behauden tcatheyl dat deelsaem is 
 Volghens den schriftelijcke vuytlegh van daten 22ste jan. 1748 competeerde bij successie als 
 vooren een 3de deel ende mits het recht bij uytgrootijnghe staende dit huwelijcke becommen 
 hebbende van Charles TUYTSCHAEVER ende Joos BEELAERT benevens hunne respective 
 huysvrauwen als gherecht totte resterende twee derde deelen alsnu int gheheele een behuyst 
  hofstedeken sijnde oostcant van meerder hofstede alsmede noortdeel van de partije landt 
 daer an benevens noch eene drefve ende stuck landt al t'eenen block ende ten oosten an  
 dhofstede gheleghen ter prochie van Nevel groot al t'samen ontrent 850 roen met de voorder 
 catheylen van boomen ende haeghen daer op staende alle bij den hauder ghebruyckt paelende 
 oost Jan DE MEYER suyt Judocus VAN NEVEL, Frans VERPLAETSE ende andere, west 
 den selven VERPLAETSE met het resterende deel der voorseyde hofstede noort Pieter VAN 
 NEVEL ende den heer LAEREBEKE, welcke gheheele goederen sijn belast met een bezette 
 rente van 24 p. gr. wisselghelt capitaels in proffijte van de wdwe Guilliame IDE wanof hij 
 hauder aen sijne weesen sal instant doen   . . . . . . . . . 16de juny 1750 
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SVG Pieter VAN DER PLAETSEN, overl. Poessele op den 3de april 1750  
 fs. Pieter ghewonnen bij Joosijntjen STOMMELIJNCK  
411 Wdwnr in (1ste x) van Caroline MARTENS 
46v K.(1ste x): Joanna VAN DER PLAETSEN in huwelijck met Joannes DE COCK 
 Wdwnr in (2de x) van Anna  DE WISPELAERE (SVG van den 5de nov. 1731) 
 K.(2de x): Marie VAN DER PLAETSEN in huwelijck met Francies VAN OOST ende  
     Francies VAN DER PLAETSEN = 22 jr, 
 Wdwnr in (3de x) van Petronelle DE BEIL (DE BIE) (SVG van den 27ste april 1742) 
 K.(3de x): Joannes Francies = 14 jr ende Brigitta VAN DER PLAETSEN = 10 jr 
 He.(4de x): Joanne DE DECKER fa. Joannes ghewonnen bij Cathalijne MARTENS 
 K.(4de x): Joseph VAN DER PLAETSEN = 6 jr 
 V.P.: Mauritius VAN DER PLAETSEN, cosijn    
  Er is voor het huwelijck van deze hauderigghe een contract van huwelijck ghemaeckt  
  Alsoo daer huwelijck staet te gheschieden tusschen Pieter VAN DER PLAETSEN fs. Pieter 
 ende Joanne DE DECKER fa. Joannes dat zij comt te versoecken dat alle de gronden van 
  eirfven die van haeren cant sijn commende dat sij die vooren uyt sal hebben naer het  
 overlijden van den voorseyden Pieter VAN DER PLAETSEN waert bij aldien dat Godt  
 hem eerst dese weirelt quaeme te haelen  . . .  . . .  . . . 1741 
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den overledenen 
  Een hofstede in Poessele met nogh twee partijen van lande daer annex tsaemen groot 
 in eirfven 936 roeden daer den overledenen in ghestorfven is paelende oost ende noort 
 de wdwe van Jan STOMMELINCK ende suyt west de straete ende een partije landts 
 ghenaempt het doorntjen gheleghen als vooren oost Joffr. Clara SPEECKAERT west 
 d'hoirs van Simoen DE CRAENE ende noort de straete groot in eirfven 193 roen 
 Nogh een hofstede met het huys ende stallinghen daer annex met een schuere die nogh 
 niet ghedeckt en is met een stucxken landt daer annex t'saemen groot 203 roeden  
 gheleghen in Poessele paelende oost d'hoirs van joncker Charles VAN DER CAEMER 
 suyt Jan VAN DOORNE west Joos VAN DOORNE ende noort de straete in pachte 
 ghebruyckt bij Joannes MORTIER . . .  . . .  . . .  
  Gronden van eirfven commende van den overledenen ghekocht ten sijnen 3de huwelijck 
 Een hofstede in Poessele ter reserve van een schuerken dat is compiterende aen Joannes 
 SCHAUT met sijne medehoirs die van deselve hofstede pachter is, al t'samen groot in 
 eirfven tot ontrent de vijf bunderen . . . . . .    29ste april 1750 
411 Purgative van den SVG ten sterfhuyse van Pieter VAN DER PLAETSEN  
61v He.: Joanne DE DECKER 
 Het sterfhuys te verdeelen tusschen de hauderigghe ende Francois VAN OOST in huwelijck 
 met Marie VAN DER PLAETSEN ende Francois VAN DER PLAETSEN =  22 jr . . . 
 midtsgaders Joannes Francois ende Brigitte VAN DER PLAETSEN, ghelijck oock Joseph 
 VAN DER PLAETSEN, ende volghens de declaratie van de hauderigghe het kint het gone 
 staet te geboren worden waervan sij swaenger is alsoo tsaemen te sijn ses respective hoors 
  ten voorschreven sterfhuyse ter andere . . .  . . .  22ste july 1750 
 
SVG Jan WISSELINCK fs. Jans, overl. tsijnder wooninghe in Poessele op den 10de juny 1750 
  Wdwnr in (1ste x) van Isabelle VERDONCK  
411 K.(1ste x): Joannes WISSELINCK bij compitente aude van 25 jr, jonghman, Lieven = 19 jr, 
 58       Francies = 16 jr, Anne Marie = 13 jr ende Isabelle Therese WISSELINCK = 10 jr. 
  He.(2de x): Marie SOMMERLINCK fa. Jan ghewonnen bij Petronelle VAN COPPENHOLLE 
 V.P.: Judocus VAN HECKE oom causa uxoris tot Meirentre 
 V.M.: Joannes BEAUFORT fs. Jan tot Poessele  
 Den overledenen heeft tsijnen 1ste huwelijck vercheynst twee partijen landt d'eene binnen 
 dese prochie van Poessele ende d'ander op Lootenhulle   . . . 18de july 1750 
  Den 5de meye 1751 compareerde dese hauderigghe benevens Judocus VAN HECKE ,  
 Joannes BEAUFORT ende Joannes WISSELINCK hoir in desen welcke hauderigghe heeft 
 verclaert dat sij bevrucht is geweest van den overledenen van Marie Francoise WISSELINCK 
 geboren den 2de jan. 1751 
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SVG Pro Deo Mevr. Marie Therese THIRY, overl. Nevele op den 2de july 1750  
 fa. Pieter ghewonnen bij Isabelle CLAYSON 
 Wdwe van Jor Don Jan Leo DELASIERA 
 K.: Jan Baptiste DELASIERA, Francies PENDAVIJN wdwnr van Theresia DELASIERA als 
       vader ende vooght over sijne drij minderjaerighe weesen met naemen Isabelle, Emanuel  
       ende Regina midtsgaders Pieter BEKAERT oock als vader ende vooght over sijne weese 
        ghewonnen met wijlent Marie Josepha DELASIERA  . . . . . . 6de aug. 1750 
        
SVG Janneken DE CLERCQ fa. Adriaen, overl. Vynckt op den 6de juny 1749 
  Wdwe in (1ste x) van Lieven DE LANGHE 
 K.(1ste x): Adriaeneken DE LANGHE  
 Hr.(2de x): Carel TANT fs. Adriaen sonder kinderen achterghelaeten thebben 
  Hoir unic: Adriaen . . . = 4 jr  bastaert van Adriaeneken DE LANGHE voornoemt 
 V.M.: Adriaen DE CLERCQ auden oom     7de 7bre 1750 
 
SVG Adrianne FAELE fa. Heyndrickx, overl. Vynckt op den 1ste dec. 1749 
  Hr.: Joseph DE WINTERE  
 K.: Laureyns = 27 jr, Joannes bij huwelijcken staet sijn selfs, Marianne alsnu overleden naer 
       doodt van haer moeder, Therese =17 jr, Joanna = 15 jr, Isabelle = 12 jr, Pieter = 9 jr ende 
       Caroline DE WINTERE = 5 jr  
 V.M.: Joannes VAELE, oom 
 Midts de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   28ste 7bre 1750 
 
SVG Joanne PETUAEN fa. Joos, overl. Nevele op den 25ste jan. 1749 
  Hr.: Pieter VERMEIRE fs. Pieter   
 K.: Francoise VERMEIRE in huwelijck met Pieter DE WEERT fs. Jan ende Pieter = 19 jr 
 Huys ende erfve staende het huwelijck gheconquesteert 
 Een huys stede ende erfve in Nevele geleghen ten voorhoofde in de langhe munte groot in 
 erfven 18 ½ roeden zuyt oost Pieter JOOS zuyt west de straete ende noort oost de religieusen 
 penintenten binnen Nevele den sterfhuyse toecommende bij coope jeghens Jacobus NEYT in 
 daeten 13de july 1728  . . .   . . .  20ste 8bre 1750 
 
SVG Frans Anthone DE BAERE fs. Pieter, overl. Nevele op den 15de april 1750 
 He.: Rosa Scholastica Bonnaventura PILLECAEN fa. Pieter ende Arijntien DE COCK 
411 K.: Marie Catharine ende Ignatius = 4 maenden tweelincxkens gheboren naer sijn doodt  
71v V.P.: Judocus DE CLERCK fs. Franchois in huwelijck met de suster van den overledenen 
 Stelde hem voor al t'gone voorschreven seker ende borghe Pieter Anthone DE BAERE  
 sweesens groot vader alhier present      9de 9bre 1750 
 
SVG Judocus DHONDT fs. Joos, overl. Vynckt op den 28ste meye 1750 
  Wdwnr in (1ste x) van Marie ONDERBEKE fa. Laureyns  
411 K.(1ste x): Joanne Catherine = 17 jr, Isabelle Therese = 16 jr, Pieter Frans = 14 jr, Joseph = 12 jr 
74v            Marianne Francoise = 10 jr ende Caroline DHONDT = 8 jr. 
 He.(2de x): Marianne BENOODT fs. Joos alsnu in huwelijck met Jacobus DHONDT 
 K.(2de x): Marie Francoise = 2 jr ende daermede dese hauderigghe bevrucht is ghebleven alle 
     beede haer kinderen  
 V.P.: Guille DHONDT, oom 
 Gronden van erfven aen de ses weesen van het 1ste bedde competerende gheleghen in Nevele 
 Het 5de deel van een partije landt ghenaemt het sijssenlandt groot 302 roeden 
 Een ghelijck 5de deel in een behuysde hofstede gheleghen in de boschstraete alwaer sweesen 
 grootmoeder is woonende groot 325 roeden ende een partije landt groot 333 roeden 
 Item een partije landt als vooren ter suyt seyde van voornoemde partije groot 332 roeden 
 Noch een ghelijck deel in een partije landt ghenaemt Joos mortiersstuck met een vuytplant ter 
 straete suyt mijn heer BOUVE west de straete naer Bellem groot 535 roen . . . . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Joannes DHONT tot Vynckt . . . 24ste 9bre 1750 
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SVG Joosijntien ONDERBEKE overl. Nevele in den wijck veldeken op den 24ste meye 1750 
 fa. Laureyns ghewonnen bij Catharina DE WEERT 
411 Hr.: Joannes BEAUFORT fs. Jacques  
66v K.: Marie Catharine = 11 jr ende Joanne = 1 ½ jr  
 V.M.: Pieter ONDERBEKE oom  
 Gronden van erfven commende van s'overledene vaderlijcke sijde schuldigh te volghen 
 aen de weesen ter reserve van de cattheylen die deelsaem sijn ende voorts belast met de 
 bijleven van sweesen grootmoeder ende de gone van den hauder als naer costuyme 
 Een 5de deel dies d'ander vier deelen competeren aen s'overledens broeder ende susters van 
 een partije landt in Nevele ghenaemt het sijssenlandt paelende oost Gillis SUTTERMAN,  
 suyt de straete west ende noort d'hoors Geeraert LOONTJENS groot 302 roeden niet anders 
 belast dan met alsulcke heerelijcke kerckelijcke ofte andere onlosselijcke lasten als daer  
 van auden tijden hebben vuytgegaen 
 Item ghelijck deel in eene behuysde hofstede in den wijck van de boschstraete suyt Bauduyn 
 DE DECKERE west mijn heer VILLAIN noort de straete oost desen naer volghende goede 
 groot in erfven 355 roeden. Een ghelijck deel van een stuck landt abouterende suyt d'hoors 
 Gillis DE WEERT, west dese goede noort d'heer Laureyns MAENHAUT oost Bauduyn  
  MAENHAUT groot 239 roen . . . 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck van s'overledens vader ende moeder 
 geconquesteert bij dien d'een hilft competeert aen sweesens grootmoeder  . . . 
 Een 10de deel dies d'ander deelen competeren aen sweesen grootmoeder oom ende moeyen 
 van een stuck landts in Nevele ghenaemt den bogaerts ackere . . . . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van s'hauders vader ende moederlijcke sijde 
 Een behuysde hofstede in Nevele daer d'overledene dese weirelt is ghepasseert paelende oost 
  Bauduyn MAENHAUT suyt west de straete noort west d'hoors Bauduyn DE DECKERE groot 
 ontrent 600 roeden ende een partije landt ghenaemt het bulcxken paelende oost d'hoors Jan 
 VAN DEN DRIESSCHE suyt de straete west Jan MEGANCK met consorten groot 150 roen 
  noort de naervolghende ghenaemt het groot stuck gheleghen in Hansbeke abouterende oost 
 Jan VAN DEN DRIESSCHE suyt het voorgaende west den voornoemden MEGANCK ende 
 noort 'tgebruyck van Pieter VAN KERREBROUCK groot 509 roen . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije landt in Hansbeke ghenaemt het damputjen abouterende suyt de straete oost ende 
 west desen hauder ende noort Sr. BAEVEGHEM groot 170 roen den sterfhuyse toecommende 
 bij coope jeghens Gillis VAN HOVE den 21ste juny 1736 ende een partije landt oost ende west 
 sheeren straete suyt d'hoors Cornelis VAN BAVEGHEM ende noort d'hoors Marten VAN 
  HOVE groot 300 roen bij coope van Joffr. Marie Therese DE ROUCK in daete 15de nov. 1736 
 Een behuyst hofstedeken groot 23 roeden paelende oost de straete suyt Joffrauwen VAN 
 BAEVEGHEM west desen sterfhuyse ende noort d'hoors Pieter VAN HOVE den sterfhuyse 
 ancommende bij coope jeghens den heer Servitor Bailliu ende aermmeester der prochie van 
 Hansbeke in daete 30ste meye 1743 . . . . . . . . .  10de 9bre 1750 
  Stelde hem seker ende borghe Adriaen ROGGHEMAN fs. Cornelis woonende tot Lootenhulle 
  over Joannes BEAUFORT fs. Jacques woonende tot Nevele . . . 15de april 1755 
 
SVG Pro Deo Joseph BEELAERT, overl. Ste Martens Leerne op den 11de febr. 1748  
 fs. Jan ghewonnen bij Lievijne MAEGHERMAN   
 He.: Jacquemijntjen DE VREESE fa. Jan ghewonnen bij Petronelle DE WAEGHENAERE 
 K.: Lievijne BEELAERT in huwelijck met Martinus DE MEYER, Magdalena = 22 jr, Jan 
       = 20 jr, Caerel = 18 jr, Petronelle = 14 jr ende Adriaen BEELAERT = 10 jr 
 V.P.: Pieter BEELAERT oom  
 Ghemeene meubelaire ende roerende deelsaeme baete ten desen sterfhuyse bevonden 
 Comt hier voor baete tot de somme van 4 p. 2 sch. 6 gr. soo veele monteert den landtprijs 
 ofte pachters recht op het landt bij desen steirfhuyse ghebruyckt  . . . . . . 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   17de Xbre 1750 
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SVG Joosijne VAN DE MIERLE , winkelierster, overl. Nevele op den 29ste maerte 1749 
 Wdwe van Jan DE MULDER  
 Welcken staet maeckt ende overgheeft Geeraert VAN DOORNEVELT den welcken 
 den 19de meye 1749 heeft vercocht ende ontfanghen het prevenu van de vaste goederen 
 van desen sterfhuyse ende oock betaelt de commeren ende lasten 
411 K.: Joseph, Frans Livinus, Pieter Frans, midtsgaders Frans PLETTYNCK tot Deynse als  
 79       vader ende staenden vooght over sijne onderjaerighe weesen die hij gewonnen heeft  
        bij wijlent Marie Joanne DE MULDER . . .  . . . . . .  
 Een partije bosch groot ontrent vijf dachwanden ofte vierendeelen gheleghen in Grammene 
 is verbleven voor 32 p. 10 sch. gr. wisselgelt . . .  
 ende een partijtjen oock in Grammene gheweest hebbende een behuysde hofstede groot  
 een vierendeel en alf met noch een partijtjen landt groot een alf vierendeel is verbleven   
 voor de somme van 22 p. 10 sch. gr. wisselgelt . . . . . . 
 Item is bij den rendant vercocht een behuysde hofstede met de landen bosschen ende 
 meersschen daermede gaende gheleghen in Aerseele ende Denterghem in pachte ghebruyckt 
 bij Joseph TUYTSCHAVER . . .  . . .  . . .   7de Xbre 1750 
 
SVG Joosijntjen SCHEPENS, overl. Vosselaere op den 5de dec. 1750 
 Wdwe van Pieter CORIJN  
 K.: Marie Joanna ende Adriaene CORIJN nogh beyde jonghe dochters maer bij competente 
       aude van 25 jr hun selfs  
411 V.P.: Gillis CORIJN over Angenesse CORIJN weese achterghelaeten bij wijlent Joseph 
111          CORIJN alsnogh over Joseph CORIJN oock weese achterghelaeten bij wijlent Adriaen 
          CORIJN ende over de weesen achterghelaeten bij Pieter CORIJN, welcke voornoemden 
          Joseph, Adriaen ende Pieter CORIJN oock kinderen waeren van den voorseyden Pieter  
          CORIJN met dese overledene ten haeren huwelijck ghewonnen 
 midtsgaders nogh tusschen Lieven VAN DE PUTTE ende Pieter BOLLAERT thuwelijck 
 hebbende met Susanne THIELENS oock beyde kinderen van de overledene maeckende  
 tsaemen hun seven hooftstaecken ten desen sterfhuyse    
 Alvooren gheven de voorschreven hoirs beneffens den deelvooght te kennen dat aen desen 
 desen sterfhuyse is compiterende d'hilft deurgaende van een huyseken met d'hilft van de fruyt 
 ende andere boomen en haeghen die sijn staende op een hofstedeken binnen de prochie van 
 Vosselaere groot in erfven tot 150 roeden abouterende suyt oost de hoirs ofte kinderen van  
 Pieter DUSAER suyt west de wdwe ende hoirs van wijlent Lieven DE WEIRT noort west de 
 kinderen van Lieven DE DAPPERE ende noort oost het rijsseveltstraetjen ende wannof het  
 ander hilft van de cattheylen met gheheel den gront is compiterende aen de kinderen ofte 
 schoonkinderen van wijlent den voornoemden Pieter CORIJN ende uyt den selven hoofde te 
 weten tot een 5de deel deurgaende van dhilft het voorseyde cattheyl en van gheheel den grondt 
 de voornoemde Marie Joanne CORIJN ende ghelijck een vijfde aen Adriaene CORIJN ghelijck 
 een vijfde aende de weese van Joseph CORIJN ghelijck een vijfde aen de weese van Adriaen 
 CORIJN ende het resterende een 5de aende weesen van Pieter CORIJN   . . .  
 Ingevolghe de vercoopijnge publicquelijck in vierschaere gedaen met kersbrandijnghe is het 
 voornoemde huys ende erfve verbleven in vierschaere van den 1ste febr. 1751 op Sr. Frans 
 VAN DE VOORDE voor de somme van p. 10-11-0- 6 dnrs wisselgelt commende in courant 
 gelt 23 – 19 – 6 – 6 dnrs ende volgens de prijsije van de cattheylen daer op staende gedaen  
 door Lieven ROEGENS prijsije compt alhier ten proffijte voor dit sterfhuys over dhelft van 
 de selve tot 3 p. gr.       22ste Xbre 1750 
 De kinderen van Pieter CORIJN fs. Pieter met naeme Judocus, Joanna Catharina ende  
 Goddelieve CORIJN gewonnen bij Joanne VAN LAECKEN hebben gelijck vijfde tgone sij 
 oock blijven goet behauden  aen den voornoemden VAN DE VOORDE  tot  
 4 p. 1 sch. 2 gtr. 10 dnrs  . . .    
 Overgebracht geaffirmeert gelicquideert gesloten ende gearresteert onder alle gewoonlijcke 
 protestatien ende onverletheden gecostimeert ten overstaen daege maende ende jaere als 
 inde presentatie deser aen dese maer gedepecheert den 4de febr. 1751 toorconde als greffier 
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SVG Abraham BELSENS, mulder ende Schepenen, overl. Nevele op den 22ste april 1751  
 fs. Servaes ende Anna VERMEIRE 
411  Wdwnr in (1ste x) van Isabelle MARTENS fa. Rogier ende Janneken COPPENS 
225 K.(1ste x): Regina Pieternelle BELSENS = 9 jr 
 He.(2de x): Marie Rosa Dorothea DE VOS fa. Charles ende Joosijntjen VAN DER PIETE 
 K.: Joannes Baptiste = 6 jr, Marie Therese = 4 jr ende Joanne Pieternelle BELSENS = 2 jr 
 V.P.: Danneel VERMEIRE oom ende V.M.: Philippe DE BACKERE, oom   
 Ten aengaen van het huwelijck is er ghemaeckt een contract antenuptiael 
 Compareerde voor mij Joannes Baptiste MOERMAN notaris publicq residerende tot Deynse 
 in persoone Abraham BELSENS weduwaer woonende in Nevele ter eender sijde ende joffr. 
 Marie Rose Dorothea DE VOS fa. Charles jonghe dochter geassisteert met Joannes Baptiste   
 DE VOS haeren broeder als vooght van sijne suster welcke comparanten te kennen geven 
 dat sij van intentie sijn van huwelijck aen te gaen indien onse moeder de H: kercke sulcx 
 permiteert verhopende dat jae . . .  . . .  . . .  
 Ter presentie van Sr. Pieter VERMEIRE ende Andries VAN QUICKENBORNE ghetuyghen 
 hier toe ansocht  . . .  . . . desen 14de december 1744 
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert 
 Een nieuw huys ende met alle drooghe ende groene catheylen daerop staende in Nevele groot 
 114 roeden sijnde ten deele leen ende ten deele erfve paelende oost het meulestraetjen suyt 
 ende west Joannes DE DECKERE ende noort de calsije welck huys noch niet en is volmaeckt 
  Welck huys desen sterfhuyse toegecommen is bij coope van Pieter BAFFORT per contract 
 onder handteecken in daeten 21ste maerte 1751 . . . . . .  . . . 7de febr. 1752 
 Compareerde in persoone Sr. Pieter VAN HAUW fs. Christiaen binnen de stadt Ghendt  
 welcken comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe ja selfs als principael  
 over Sr. Philippe DE BACKER woonende binnen de selve stadt Gent als staende vooght  
 over de weese met naeme Regina BELSENS fa. Abraham ende Isabelle MARTENS, sijnde 
 mede ghecompareert Vincent VAN HOOLANT woonende in Nevele den welcken verclaerde 
 te certificeren de souffisanthede van den selven DE BACKER als de gonne van Pieter VAN 
 HAUW desselfs borghe  . . .   . . .  18de febr. 1752 
 
SVG Francoise POELMAN fa. Jans, overl. Meyghem op den 2de jan. 1751 
 Wdwe in (1stre x) van Jacques VINCENT   
411 K.(1ste x): Marie Magdalene VINCENT = 21 jr, Augustinus = 19 jr, Marie = 17 jr ende  
229v     Carel VINCENT = 13 jr  
 Hr.: Jacobus VERHEGGHEN fs. Frans 
 V.M.: Lieven MEGANCK oom causa uxoris  
 V.P.: Joannes VINCENT woonende tot Zeveren  
 Gronden van erfven staende het huwelijck met desen hauder gheconquesteert 
 Een partije landt in Nevele ghenaempt het bijlcken groot 468 roeden ten titel van cheyns bij  
 den hauder ghebruyckt paelende oost d'aerme schole van Ghendt suyt de heylanden west Sr. 
 Anthone VAN DER STRAETEN noort Pieter DE MEYERE  
 Item competeert desen sterfhuyse dhilft van de catheylen danof dander hilft competeert aen de 
 weesen van desen hauder ghewonnen in sijn 1ste huwelijck met Livijne HANSSENS een huys 
 boomen ende haeghen staende op cheyns van den voornoemden ghecochten gront   
 Item competeert desen sterfhuys een huys ende voordere catheylen staende in Meyghem daer 
 den hauder is woonende op cheyns danof den gront competeert aen de weesen van Olivier 
 DE BAETS, het voornoemde huys ghebauwt bij desen hauder . . .   
 Ten versoecke van Jacques VERHEGGHEN hauder bleven ende Lieven Meganck oom causa 
 uxoris hebbe ick Christoffel MARTENS gheswornen prijser ghepresen ende gheestimeert  
 een huys ende voordere catheylen staende op een partije landt in Nevele ten titel van cheynse 
 danof den gront ghecompeteert hebbende aen meester Jacques VAN SICLERS advocaet in 
 den raede van Vlaenderen ende alsnu gecocht bij den voornoemden Jacques VERHEGGHEN 
 ten bedraeghen in staende weerde ter somme van 60 p. gr. courant ghelt ende in ligghende 
 weerde ter somme van 30 p. gr. courant als vooren  . . .  5de febr. 1752 
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SVG  Joosijntien LIPPENS, overl. in Dronghen in den wijck noorthaut op den 20ste dec. 1751 
 fa. Lieven ghewonnen bij Joosijntjen VAN DER ROSTIJNE 
411 Wdwe van Geeraert ROEGES (SVG ghepasseert den 21ste april 1733) 
232 K.: Lieven ROEGES representerende den 1ste staecke, den tweeden staecke sijn de twee  
       weesen met naemen Guilliaeme ende Geeraert ROEGES van wijlent Geeraert ROEGES 
       die oock sone was van de overledene, ghewonnen tsijnen huwelijck met Marie Anne  
       BRACKE , den 3de staecke sijn de twee weesen van wijlent Joanna ROEGES die oock 
       dochter was van dese overledene ghewonnen in huwelijck met Jooris NEYT met naemen 
       Marie Magdalena ende Marie Jacoba NEYT, den 4de staecke sijn de drij weesen van  
       wijlent Anna ROEGES, oock dochter van de overledene, ghewonnen met Gillis COPPENS 
       met naemen Pieter, Magdalena ende Bruno COPPENS 
 V.M.: Jacobus COMPRÉ in huwelijck met de voornoemde Marie Anne BRACKE  
 Gronden van erfven bij de voornoempde overledene achterghelaeten 
 Een partije landt ghenaempt de sté gheleghen in Sleydinghe abouterende oost Pieter VAN 
 SPEYBROECK causa uxoris suyt Christoffel GEIRNAERT west Gillis GEIRLANDT causa 
 uxoris ende noort het meulenstraetjen groot in eirfven 366 roeden .  
  Commende aen de overledene toe bij verkaevelinghe van haere auders onder de letter E van  
 daeten den 9de aug. 1720  
  Een hofstede in Dronghen in den wijck van noorthaut d'hilft deurgaende wannof de andere hilft 
 competeert aen dese hoirs abouterende oost desen steirfhuyse suyt het selve met de volghende 
 partije landt west den baron van Nevele ende noort de moerstraete groot in eirfven 210 roen 
 D'hilft deurgaende wannof de andere deelen compiteren aen dese hoirs van een stuck landt 
 ghenaempt het voorenste stuck groot 304 roeden . . . . . .  
 De hofstede met 5 partijen landts ghecocht van sekeren Lieven SCHAMP met consorten par 
 contracte voor de wethauderen van de lande van Nevele van daeten den 11de maerte 1715 . . . 
 Hebben buyten desen sterfhuyse nogh in proprieteyt uyt den hoofde ende bij versterfte van  
 hunnen vader ende grootvader Geeraert ROEGES d'aude een partije landt ghenaempt den 
 achtersten ackere gheleghen in Sleydinghe abouterende oost mijn heere VAN WASSENHOVE 
 suyt d'hoirs Jan ROEGES west mijn heer VAN LICHTERVELDE ende noort Christoffel  
 VAN EENAEME groot in eirfven 200 roeden . . . . . . . . . 
 Tot laste van Pieter WILLEMS tot Sleydinghe soverledene swaegher causa uxoris over twee 
 jaeren landtpacht van de partije landt ghenaempt de sté . . . . . .  28ste febr. 1752 
 
SVG Joanna QUICKENBORNE fa. Jacques, overl. Nevele op den 25ste juny 1751 
 Hr.: Frans GOETHALS fs. Joos 
411 K.: Pieter = 5 jr ende Catharina GOETHALS = 2 jr 
236v V.M.: Martinus QUICKENBORNE, oom  
 Gronden van erfven commende dhilft van s'overledens sijde ende dander hilft staende huwelijck 
 gheconquesteert bij vuytgrootijnghe jeghens Martinus QUICKENBORNE voornoemt van daete 
 den 16de Xbre 1742 bijdien de 3 deelen van viere aen de weesen competerende  
 Een behuysde hofstede in Nevele groot 234 roeden oost Lieven DE CLOET west de straete ende 
 noort Pieter ONDERBEKE suyt de naervolghende partije groot 162 roeden gheleghen als vooren 
 oost Lieven DE CLOETwest de hofstede noort Lieven DE CLOET voornoemt suyt de volghende 
 partije groot 293 roen gheleghen als vooren abouterende oost suyt Sr. Francois CALLANT ende 
 meester Pieter VAN LAEREBEKE suyt west de straete noort west de hofstede . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Guilliaeme VAN OOTEGHEM tot Meyghem  14de maerte 1752 
 
Purgative van de SVG ten sterfhuyse van Andries DE VOS fs. Carel ende Elisabeth DE SCHUYMERE 
 Wdwnr van Anne Marie ADAMS , overl. Vinckt  
411 Hoors: Joannes ende Joseph DE VOS hun selfs man alsmede Francois COEN in huwelijck met 
239v  Isabelle DE VOS, Joannes DE VOS = 23 jr ende Dorothea Marie = 9 jr fa. Jacobus  
  ende Marie DE VOS fa. van de overledenen, ende Isabelle Catharine DE SPLENTERE 
  fa. Frans geprocreert bij wijlent Joanna Catharina DE VOS oock fa. den overledenen,  
  welcke weese nu oock is overleden. . . .  . . .  . . .  
 V.P.: Laureyns DE VOS oom        21ste maerte 1752 
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SVG  Joannes DE WULF fs. Gillis, overl. Vynckt den 6de meye 1751 
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntjen CNUDDE (SVG ghepasseert den 12de jan. 1734) 
 K.(1ste x): Frans, Joseph ende Joanne Marie DE WULF bij competente aude hun selfs 
 He.(2de x): Adriaene VERLÉ fa. Jan 
  K.(2de x): Marie Catharine = 14 jr ende Joannes Jacobus DE WULF = 12 jr  
 V.P.: Pieter DE WULF cosijn   
 ten selven daege hebben Frans, Joseph ende Joanne Marie ende den deelvooght over de 
 weesen dit sterfhuys geabandoneert ende gelaeten aen wie het behoort 21ste maerte 1752 
 
SVG Joannes VAN RENTERGEM fs. Olivier, overl. Landeghem den 24ste jan. 1752  
 He.: Christoffelina DE GROOTE fa. Joos   
411 K.: Joos ende Pieter VAN RENTERGEM bij huwelijcke staete hun selfs, Joannes bij aude 
242v       beth dan 26 jr, Francies = 21 jr, Marianne = 17 jr, Emanuel = 14 jr, Joanne = 12 jr 
       ende Philippus VAN RENTERGEM = 6 jr  
 V.P.: Joannes COPPENS in huwelijck met Livina VAN RENTERGEM suster van den  
          overledenen 
 Gronden van erfven komende van s'hauderiggens sijde  
 Een hofstede in den heirenthoeck waer den overledenen is uyt ghestorven groot 400 roen 
 suyt Jan DE GROOTE west de straete leedende van Landeghem naer Hansbeke noort het 
 naervolgende landt groot 250 roeden west den aermen van Hansbeke     11de april 1752 
 
SVG Marie DE MEYERE, overl. Landeghem in den westhoeck op den 30ste 9bre 1751   
 fa. Geeraert ende Janneken MAES 
411 Hr.: Lieven SOENS fs. Pieter  
245v K.: Joannes = 19 jr, Marie Joanne = 17 jr ende Livijne SOENS = 13 jr 
 V.M.: Pieter DE PAU in huwelijck met de suster van de overledene woonende tot Oost  
            Wynckel alhier present 
 Gronden van erfven ghecommen van s'overleden moeder  
 Dhelft van een partije landt in Meirentre groot 50 roeden wannof de wederhelft competeert 
 aen Pieter DE PAUW voorseyt  dus hier over 25 roeden 
 Desen sterfhuyse ende de voocht competeert elck dhelft van een behuysde hofstede ten titel 
 van cheynse groot met de lande daermede gaende 900 roeden vercreghen bij coope van heer 
 ende meester Jan VAN DER STRICHT pbre ende canoninck van de cathedrale van Ste 
 Donaes tot Brugghe ende Jor Jan Baptiste AMEYE eersten raet en pensionaris der provintie 
 van Vlaenderen als vader ende voocht over sijn kint ghewonnen bij vrauwe Anne Marie 
 Josephe VAN DER STRICHT voor een termijn van 27 jaeren . . .  11de april 1752 
 
SVG Petronelle VAN HESE, overl. thaerder wooninghe in Poessele den 17de jan. 1752 
 fa. Joannes ghewonnen bij Martijntjen COCQUYT 
411 Hr.: Judocus VAN DOORNE fs. Lieven ghewonnen bij Isabelle D'HONDT  
248 K.: Pieter = 14 jr, Joannes = 11 jr, Marie Joanna = 9 jr, Livinus = 5 jr ende Jacobus Francies  
       VAN DOORNE = 18 maenden 
 V.M.: Pieter VAN HESE fs. Joannes voornoempt, oom  
 Gronden van eirfven commende van de sijde van de overledene  
 Een 10de paert deurgaende wannof tot dhilft is competerende aen d'hoirs van Pieter VAN DE 
 WALLE ende de resterende 4/10de deelen aen dese overledens broeder ende suster dat in een  
 behuysde hofstede in Dronghen ghenaemt de hofstede te Luchteren groot 500 roen . . . . . . 
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den hauder 
 Een hofstede in Poessele met een stucxken landt op den wijck van kerrebroeck groot 528 roen 
  abouterende oost de naervolghende partije landt ghenaempt de leucke groot in erfven 504 roen 
 abouterende oost Joannes DE SCHRIJVER suyt d'hoirs van mevr. VAN BEAUVOORDE  
 west den aermen van Poessele ende de hofstede ende noort de straete  . . . . . . . . . 
 Gronden van eirfven gheduerende het huwelijck tsaemen gheconquesteert 
 Een partije landt in Poessele in den wijck van kerrebroeck ghenaempt het Jenne stevens ghemet 
 groot in eirfven 337 roeden  . . .   . . .  . . . 12de april 1752 
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SVG Pro Deo Joannes DE MOOR, overl. Ste Martens Leerne op den 5de juny 1751 
 fs. Jan ghewonnen bij Isabelle DE ROOSE  
  He.: Petronelle DE METS fa. Jan ghewonnen bij Lievijne PIJFFROEN  
 K.: Jan = 20 jr, Florentina = 17 jr, Philippus = 14 jr, Joseph = 12 jr ende Joanna = 7 jr 
 V.P.: Adriaen DE MOOR fs. Jan voornoempt, oom   
 Gronden van eirfven die de hauderigghens 1ste man sekeren Jacobus VERMEIRE heeft blijven 
 behauden als hoir necesaire ende hauder ghebleven ten sterfhuyse van seker Petronelle DE 
 WANNEMAECKER alwaer sijne kinderen daerinne gherecht waeren . . . . . . 
 Een hofstede in Ste Martens Leerne met nogh twee partijkens landt daer annex t'saemen groot 
 twee ghemeten abouterende oost de straete suyt de wdwe van Pieter VAN DER PLAETSEN 
 als pachteresse west d'heer Emanuel Josephus DE KIMPE ende noort mhr. SANDELIN  
 sijnde de gronden belast met eene rente van 3 p. 15 sch. gr. t'jaers ten proffijtte van mijn heer 
 VAN OVERWAELE tot Ghent  . . .  . . .  25ste april 1752 
 
SVG Marten DE MEYER fs. Caerel, overl. Hansbeke tsijnder wooninghe op den  . . 9bre 1751 
 He.: Petronelle VAN VOOREN fa. Arent  
411 K.: Livina = 22 jr, Isabelle = 17 jr ende Pitronelle DE MEYERE = 16 jr  
256 V.M.: Zacharias DE MEYERE, s'overleden broeder tot Hansbeke   2de meye 1752  
 Compareerde in persoone Jacobus VAN VOOREN welcken hem verclaerde te stellen als 
 seker ende borghe selfs als principael over Pitronelle VAN VOOREN fa. Arent dit over de 
  staet somme van de weesen . . .   . . .  6de juny 1752 
 
SVG Pieter VAN HECKE, overl. Vinckt op den 7de febr. 1752  
 fs. Christiaen ende Anne Marie VAN DEN ABEELE 
 Wdwnr van Theresia SLAMBROUCK  
411 K.: Joseph = 19 jr, Joanne Marie = ? jr, Francoise = 16 jr, Joannes = 15 jr en Albertus = 13 jr 
258 V.P.: Jaspaert VAN HECKE, oom ende V.M.: Laureyns VAN DE VOORDE, oom  
  Gronden van erfven sijnde leenen commende van de sijde van den overledenen 
 Een leen sijnde een behuysde hofstede in Vinckt alwaer den overledenen vuytgestorven is met 
 differente partijen landt daermede gaende ligghende aen elckanderen t'saemen groot ontrent  
 twee bunderen, item een stuck landt wesende leen groot ontrent een bunder oost daeranne 
 abouterende den heere van Meirelbeke suyt ende oost desen leenhauder met andere leenen 
 ende west het goet ten audenhove  . . .  . . .  . . . 
 Een leen gheleghen in Meyghem daer ment noempt te meulebroucke releverende van den 
 hove van audenhove groot ontrent 700 roeden in twee partijen te weten d'eerste sijnde cauter 
 lant groot 300 roeden abouterende west de straete van Gent naer Isseghem noort den herrewegh 
 van Thielt naer Meyghem ende suyt Louis DE SCHEPPERE ende d'ander partije is eenen 
 meersch groot ontrent 400 roeden paelende oost ende suyt de herrewegh west mijn heer  
 VAN SCHEIRVELDE, welck leen de overledenen heeft vercocht aen Adriaen CORNELIS  
 woonende in Vinckt voor  80 p. gr. ende met welcke penninghen den overledenen saude  
 afgelost hebben de rente van 200 p. gr. wisselgelt capitaels loopende ten proffijtte van Sr. 
 Frans POELMAN in Gent in advenante van den penninck 20  . . .  . . . 
 D'hilft van een leen in Canneghem dies de wederhelft competeert d'hoirs Laureyns WILLEMS 
 ende Joannes EVERAERT bestaende in een partije lant groot een gemeth paelende oost Sr.  
 Joseph VERCAMERE noort d'heirstraete suyt de volghende partije groot ontrent 4 ghemeten 
 paelende oost den selven VERCAMER suyt den meulewegh van Canneghem naer Eeckhaut 
 meulen west de kercke ende dheer Pieter VAN BISBROUCK met Ste Jans Landt noort de  
 straete ende de voorgaende partije den selven leene releverende van den hove van ayshove in 
 Coolscamp  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een partije lant in Vinckt ghenaemt het bosselken groot 302 roeden . . . . . . 
  Een partije landt in Severen groot 341 roeden  . . . . . . . . . 
 Een partije meersch in Deynse inden west meersch groot een half bunder gheleghen op de 
 heerlijckheyt van leystraete  . . .  . . .  . . . 9de meye 1752 
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SVG Francois VERBAUWEN, overl. Ste Martens Leerne op den 10de maerte 1751 
 fs. Jacobus ghewonnen in 1ste huwelijck bij Marie VERSTRAETEN  
 He.: Tanneken HUYGHE te vooren wdwe van Philippe DE SCHEEMAECKER 
411 K.: sonder lichaemelijcke descendenten achter te laeten 
262v Hoirs: - Joannes VERBAUWEN fs. Jacobus bij Marie VERSTRAETEN voornompt, 
 - Guilliaeme, Philippe ende Joanna VERBAUWEN fii Jacobus in (2de x)met Marie CLAYS 
 - Joannes DE PLAE in huwelijck met Petronelle VAN DEN BRAEMBUSSCHE fa. van  
   Lowijs die hij ghewonnen heeft bij Marie VERSTRAETEN voornompt. 
 - Jacobus VERMEIRE vader ende legitimen voght over sijn minderjaerighe kinderen die hij 
    verweckt heeft bij Joanna VAN DEN BRAEMBUSSCHE oock fa. Lowijs ghewonnen met 
    Marie VERSTRAETEN voornompt 
 Hebben in cheyns ghenomen van dheer Carel BAUWENS in Ghendt d'hofstede ende eenigh 
 mede gaende landt bij den sterfhuyse gebruyckt voor een termijn van 29 jaeren dannof het 1ste 
  jaer inganck genomen heeft met Kerssavont 1739 . . .  . . . 16de meye 1752 
 
SVG Pieternelle GOETHALS fa. Christoffel, overl. Landeghem op den 21ste jan. 1752 
 Hr.: Thomas DE DECKER  
 K.: Joanna = 27 jr, Marie Magriete = 25 jr, Caerel = 22 jr, Geeraert = 20 jr, Joannes = 12 jr,  
411       Jacobus = 10 jr ende Anne Marie DE DECKER = 7 jr 
265v V.M.: Geeraert GOETHALS broeder van de overledene  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene, het 6de deel van een behuyst  
 hofstedeken met het lochtinckbulcxken ende bosselken aen elckanderen gelegen in Meerendre 
 tsamen groot 200 roen oost dhoirs van Gillis VAN DER VENNET ende suyt Frans ROEGENS 
 ende een gelijck 6de deel van een partijken lant gelegen als vooren oost Frans CORNELIS west 
 ende suyt mijnheer VAN DEN HECKE noort dhoirs van Louys MAENHAUT groot een gemet 
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Geeraert GOETHALS tot Merendre sweesens oom 
 materneel ende gewesen deelvoght     30ste meye 1752 
 
SVG Herman LE PERRE, winkelier, overl. Deurle op den 11de maerte 1752 
 fs. Jacques ende Cornelia WAUTERS 
 He.: Thereisa MOERMAN fa. Gillis 
411 K.: Jan Baptiste = 8 jr, Joannes Francois = 5 jr ende Anne Marie LE PERRE = 2 jr 
267v V.P.: Jacques LE PERRE voornoemt 
 Gronden van erfven commende van s'hauderigghens moederlijcke sijde 
 Een 16de deel van een partije landt ende een bosselken nevens elckanderen groot 1200 roeden 
 int geheele genaemt het muyssenhol bosselken west de dreve noort Sr. Joannes HEYNDRICKX 
 oost de beke loopende naer de leye suyt de carre straete op welcke partije is staende een huys 
 schuere ende stallinghe gheleghen in de prochie van Astene  
 Item een gelijck deel van een partije landt genaemt Jooskensbulck groot 530 roeden gelegen 
 als vooren paelende west de beke noort den heere VAN WALLEBEKE oost den H. Geest van 
 Deurle suyt de karrestraete  . . .  . . . Een gelijck deel van een huys staende op 
 cheyns op een partije landts in Astene competerende Gillis VERSCHUERE in pachte gebruyckt 
 bij Joannes LAMBRECHT fs. Jans  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Gillis MOERMAN fs. Olivier tot Astene  6de juny 1752 
 
SVG Pieter SAELENS fs. Adriaen, overl. Meyghem op den 20ste maerte 1751 
 He.: Marie STROBBE fa. Frans alsnu in huwelijck met Bauduyn DE BAETS 
411 K.: Adriaeneken = 6 jr ende Judocus SAELENS = 1 ½ jr. 
276 V.P.: Adriaen SAELENS grootvader 
 Gronden van erfven van shauderigghens vaderlijcke seyde  
 Een partije landt alsnu een behuyst hofstedeken in Meyghem groot 476 roeden daeranne 
 abouterende oost den marquis DE LEDE suyt mijnheer CODDE west de straete ofte  
 prochie van Severen noort de kerckstraete  
 Mits de becommerthede gheexcuseert van seker te stellen  18de july 1752 
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 Vervolg bundel nr 474 Staten van goed  (1752)  
SVG Joosijntjen VINCENT fa. Philips, overl. in Meyghem op den 11de Xbre 1751 
  Hr.: Gillis GIJSELINCK fs. Jacobus  
411 K.: Joanna = 18 jr ende Pieter GIJSELINCK = 16 jr 
274 V.M.: Marten VINCENT, oom 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Pieter DE CLERCQ 
 fs. Geeraert tot Meyghem      18de july 1752 
 
 Augmentatie van staet in baeten ende commeren die bij desen maeckt ende overgheeft  
 Joannes VERHIJE fs. Lieven hauder bleven  ten sterfhuyse van deerbaere Marie Joanne 
 VAN DER AMEYE (2de x) te voorent wdwe van Francois CLAYS fs. Jooris (1ste x)  
 K.(1ste x): Pieter Josephus CLAYS midts het overlijden van Benedictus Bernardus CLAYS 
 K. (2de x): Anne Marie Angeline ende Anna Cornelia VERHIJE  
 Staenden voocht: Meester Jooris CLAYS over den meerghemelden Pieter Josephus aen  
 mijn heeren Ampman Burchmeester ende Schepenen van de lande roede ende Barronnie 
 van Nevele, sweesen oppervoochden omme ghesloten ende geliquideert te worden 
 Ter handt nemende den SVG bij den hauder ghemaeckt ten sterfhuyse van de voornoemde 
 Joanne Marie VAN DER AMEYE men bevint bij het cappittel van gronden van den selven 
 staet ghebracht te sijn over de grootte van den grondt daer den herberghe de Swaene op staet 
 tot 30 roen ende moet wesen tot 54 roen volgens den landtboeck van Landeghem bijdien 24 
  roeden naer deductie van de raete daerop geaffecteert hiernaer int cappittel van commer ten 
 proffijte van de gonne die het behoort sal ghebracht worden . . . . . . 
 De staet somme achter gelaeten bij Paulus Joannes VERHEYE een van de drij leste weesen 
 moet gedeelt worden door sijne twee susters en Pieter Joseph eerste weese sijnen alfven 
 broeder presenterende eenen 3de hooftstaecke in de moederlijcke sijde    3de aug. 1752 
 
SVG Isabelle AERENTS, overl. Dronghen in den wijck van noorthaut op den 9de nov. 1749 
 fa. Jan ghewonnen bij Janneken MELSENS 
 Hr.: Joannes CANNOOT fs. Jan ghewonnen bij Tanneken VERMEULEN  
411 K.: Lieven = 3 jr, Joannes Francies = 2 jr ende Pieter Joseph CANNOOT = 8 maenden 
280 V.M.: Martinus AERENTS, oom tot Vosselaere 
 Hebben gheduerende het huwelijck in cheynspacht aenveirt t'saemen met sijnen swaegher 
 Joannes COPPENS van d'heer Joannes GRIJSPEERT als Ampman ende ontfangher van  
  de heerlijcke renten midtsgaders van eenighe landpachten van den heere baron van Nevel 
  tot drij partijen landts gheleghen in Dronghen in den wijck van noorthaut ghenaempt de 
  verberrende steden groot in eirfven ontrent 7 ghemeten en half, soo heeft desen hauder 
 met dese overledene op eene van de drij partijen landts op hun deel ghebauwt een woonhuys 
 met de stallinghen ende beplant met eenighe fruytboomen . . . . . . 
 Den hauder heeft in huwelijck met dese overledene van haeren cant sijde haudende gronden 
 van eirfven laeten uytgrooten ten proffijtte van hunnen swaegher Jan DE VREESE van haer 
 deel van een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne . . .  . . . 26ste 7bre 1752 
 
SVG Joannes COPPENS, overl. Dronghen in den wijck van noorthaut op den 12de jan. 1752  
 fs. Lieven ghewonnen bij Marie DIERIJCX  
 He.: Livijne CANNOOT fa. Jan ghewonnen bij Tanneken VERMEULEN 
411 K.: Emanuel = 9 jr, Joannes Francies = 7 jr, Anne Marie = 5 jr ende Augustinus = 3 jr 
283 V.P.: Emanuel DE KEUKELAERE, oom tot Ste Martens Leerne 
  Hebben gheduerende het huwelijck in cheynspacht aenveirt t'saemen met sijnen swaegher 
 Joannes CANNOOT van d'heer Joannes GRIJSPEERT als Ampman ende ontfangher van  
  de heerlijcke renten midtsgaders van eenighe landpachten van den heere baron van Nevel 
  tot drij partijen landts gheleghen in Dronghen in den wijck van noorthaut ghenaempt de 
  verberrende steden groot in erfven ontrent 7 ghemeten en half voor eenen termijn van 29 
 achtereen volghende jaeren waervan het 1ste jaer sijnen inganck neemt kersavont 1745 
 tsaemen voor de somme van 3 p. 10 sch. gr. tsjaers, soo heeft desen overledenen op een 
 van de drij partijen landts op hun deel ghebauwt ende ghetemmert een woonhuys met de 
 stallinghen ende beplant met eenighe fruytboomen  . . . 26ste 7bre 1752 
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 Vervolg bundel nr 474 Staten van goed  (1752)  
SVG Petronelle LAMEIRE overl. Poessele op den 26ste april 1752 
 fa. Jan ghewonnen bij Lievijne DHONDT 
 Hr.: Jan DE BAETS fs. Jan ghewonnen bij Lievijne DE SCHRIJVER  
411 K.: Joanna Catharina = 10 jr, Marie Cornelia = 9 jr, Joannes Francies = 8 jr ende Pieter  
285       Francies DE BAETS = 5 jr 
 V.M.: Judocus VAN THUYNE, oom causa uxoris 
 Ghebruycken in cheynspacht een hofstedeken in Poessele tsaemen groot tot 450 roeden 
 welcken cheyns desen hauder heeft aenveirt van s'overledens susters die den selven  
 waeren toekomende beneffens dese overledene bij versteirfte van Jan LAMEIRE die den 
 selven ghecheynst hadde van Guilliaeme DUYNSLAEGHER . . .  
  Stelde hem voor al t'gone voorschreven seker ende borghe bedegen Joannes DE SCHRIJVER 
 onsen mede confrere in wethe       27ste 7bre 1752 
 
SVG Judocus MESTDAGH, overl. Ste Maria Leerne op den 26ste nov. 1751  
 fs. Judocus ghewonnen bij Lievijne COPPENS 
 Wdwnr in (1ste x) van Joanna DE PAEPE  
411 K.(1ste x): Petronelle = 18 jr, Joannes = 16 jr, Thomas = 14 jr ende Isabelle MESTDAGH = 10 jr 
287 He.(2de x) : Joanna DE VOESTER fa. Jacobus ghewonnen bij Anne Marie DE BAETS alsnu in  
              huwelijck met Joannes CAMPE 
 V.P.: Joannes MARTENS oom   
 Ghebruycken in pachte een stuck landt van de kercke van Meyghem ten deele gheleghen in Ste 
 Maria Leerne ende het ander deel in Vosselaere dat de hauderigghe in huwelijck met haeren 
  1ste man sekeren Joannes TUYTSCHAEVER te vooren nogh in pachte hebben ghebruyckt ende 
 waer op sij hebben ghebauwt een huyseken ende beplant met eenighe fruytboomkens en welcke 
 catheylkens tot d'hilft verstorfven sijn op de kinderen van Joannes TUYTSCHAEVER ende 
 het resterende in het ghemeene aen desen sterfhuyse . . .  3de 8bre 1752 
 
SVG Joannes DOBBELAERE fs. Pieter, overl. Landeghem op den 17de 8bre 1752 
  Wdwnr in (1ste x): van Marie Anne DE BLOCK ten wiens sterfhuys door de sobere ghestaethede  
    geen SVG en is ghemaeckt gheweest 
411 K.(1ste x): Francois = 15 jr ende Petronelle = 13 jr  
289 He.(2de x): Maria Anna VAN RENTERGHEM fa. Jan 
  K.(2de x): Joanna = 3 jr ende Marie Catharine = 10 maenden  
 V.P.: Joannes VERSTRAETEN  
 Gronden van erfven den overledenen toecommende van sijne houders 
 Een behuyst hofstedeken daer den overledenen vuyt ghestorfven is gheleghen in Landeghem 
 in den heirenthoeck groot 40 roen west mijn heer BAUWENS uyt Joannes LAGOENE ende 
 noort mijn heer LOOVELDE  
 Stelde hem seker ende borghe Pieter VAN RENTERGHEM  14de 9bre 1752 
 
SVG Joos MESTDAGH fs. Maurus, overl. Meyghem op den 18de maerte 1752 
 Wdwnr in (1ste x): van Pieternelle BETTENS  
411 K.(1ste x): Catharine = 22 jr ende Francoise MESTDAGH = 17 jr  
291 He.(2de x): Anne Marie DE VOS fa. Guille 
 K.(2de x): Anne Marie = 8 jr, Pieter Francis = 7 jr, Jacobus = 6 jr, Joanna = 4 jr ende  
     Joseph MESTDAGH = 2 maenden 
 V.P.: Frans DOORNEVELT oom causa uxoris  
 Gronden van erfven comende van soverledens 1ste vrauwe vaderlijcke sijde 
 Het 4de van dhilft van een behuyst hofstedeken met een partije landt daermede gaende tsaemen 
 groot ontrent twee ghemeten gheleghen in Nevele ende Vosselaere belast met bijleve van 
 sweesen grootmoeder  
 Gronden van erfven bij desen overledenen gheconquesteert staende sijn 1ste huwelijck 
 Een behuyst hofstedeken in Meyghem groot 250 roeden met nog een meerselken daeranne 
 abouterende groot 113 roeden suyt Gillis SUTTERMAN west ende noort dese hofstede ende 
   bulckens staende ten landboecke fo 54 arlo 2    . . .  19de dec. 1752 
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DE STATEN VAN GOED  
 
 

VAN DE BARONIE VAN NEVELE 
 
 

DE  BUNDELS  
DEEL 2 

 
 

VERVOLG 
 

MET HET BUNDEL 475 – het jaar 1753 
tot 

HET BUNDEL 532 – het jaar 1795 
en nog enkele aanvullende bundels 

 
 1102 – de jaren 1677 – 1691  - 1276 – de jaren 1687 - 1749 
 1278 – de jaren 1750 – 1789  - 1279 – de jaren 1780 - 1789 
 2164 – de jaren 1783 – 1784  - 2213 – het jaar 1751 
 2214 – het jaar 1676   - 2215 – het jaar 1677 
 2216 – het jaar 1737   - 2217 – het jaar 1746 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

Michel DOBBELAERE 
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De bundels met hun nummer en waar staten van goed in voorkomen en die gedaan zijn 
Bundel  nr Jaar    Bundel  nr Jaar   Bundel  nr Jaar  
421 - 1555/70  462 - 1738   503 - 1775 
422 - 1665/73  463 - 1739   504 - 1775 
423 - 1674/78  464 - 1740   505 - 1776 
424 - 1679   465 - 1741   506 - 1776 
425 - 1680/81  466 - 1742   507 - 1777 
426 - 1682/83  467 - 1743   508 - 1777 
427 - 1684/85  468 - 1744   509 - 1778 
428 - 1685/86  469 - 1745   510 - 1778 
429 - 1687/89  470 - 1747   511 - 1779 
430 - 1690/91  471 - 1748   512 - 1780 
431 - 1692/93  472 - 1749   513 - 1780 
432 - 1694/95  473 - 1750   514 - 1781 
433 - 1696/97  474 - 1752   515 - 1781 
434 - 1698/99  475 - 1753   516 - 1782 
435 - 1700/02  476 - 1754   517 - 1782 
436 - 1703/05  477 - 1755   518 - 1783 
437 - 1706/07  478 - 1756   519 - 1783 
438 - 1708/09  479 - 1757   520 - 1784 
439 - 1710/11  480 - 1758   521 - 1785 
440 - 1712   481 - 1759   522 - 1785 
441 - 1713   482 - 1760   523 - 1786 
442 - 1714   483 - 1761   524 - 1787 
443 - 1715   484 - 1762   525 - 1788 
444 - 1716/17  485 - 1763   526 - 1789 
445 - 1718/19  486 - 1763   527 - 1790 
446 - 1720   487 - 1764   528 - 1791 
447 - 1721   488 - 1765   529 - 1792 
448 - 1722   489 - 1766   530 - 1793 
449 - 1723   490 - 1767   531 - 1794 
450 - 1724   491 - 1767   532 - 1795 
451 - 1725/26  492 - 1767   1102 - 1677/91 
452 - 1727   493 - 1768   1276 - 1687/49 
453 - 1728   494 - 1768   1278 - 1750/89 
454 - 1729   495 - 1769   1279 - 1780/89 
455 - 1730   496 - 1770   2164 - 1783/84 
456 - 1731   497 - 1771   2213  - 1751 
457 - 1732   498 - 1771   2214 - 1676 
458 - 1733   499 - 1772   2215 - 1677 
459 - 1734   500 - 1773   2216 - 1737 
460 - 1735   501 - 1774   2217 - 1746 
461 - 1736   502 - 1774   
 
In totaal zijn er dus 122 bundels gedaan 
 
 
 
     Michel DOBBELAERE  
     GASMETERLAAN, 57 
     9000  GENT 
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  Gebruikte afkortingen 
  voor de maanden 
 jan.  = januari  febr. = februari   maart  = maerte 
 apr. = april    meye = mei   juny  = juni  
 july = juli   aug.  = augustus   sept.  = 7bre = september  
 oct. = 8bre = oktober  nov. = 9bre =  november  dec. =  Xbre = december  
 - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 
 dhr  = dheer, d'heer    geb. = geboren 
 fa.   = dochter van    x = gehuwd met 
 fs.  = zoon van    (1e x) = 1ste huwelijk 
 Hr.:  = houder, weduwnaar   (2e x) = 2de huwelijk 
 He.:  = houder(igg)e, weduwe         (3e x) = 3de huwelijk 
 joffr.  = juffrouw    w = weken 
  K.:   = kind(eren)    m = maand(en) 
 Mhr  = mijnheer    jr = jaar 
 Mevr.  = Mevrouw    dnrs = deniers 
 Mr.  = meester    gr. = grooten 
 pbr = presbyter, priester   p. = ponden 
 wdwnr = weduwnaar    sch. = Schellingen 
 wdwe = weduwe    SVG = Staat van Goed 
   P.R. = Parochie-Register   V.M.: = Voogd materneel 
 Sr = Sieur     V.P.: = Voogd paterneel   
Opmerking  - Sinte Maria Leerne = Bachte-Maria-Leerne in de parochie registers 
  - Een SVG waarvan ik gevonden heb dat hij dubbel zit in een ander bundel  
     heb ik maar EENMAAL overgenomen, maar ik geef wel een verwijzing.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Een breuk staande in de marge: 
 bovenste getal = nummer van het Register waar men die SVG kan vinden 
 onderste getal = nummer van de bladzijde in het register 
Een getal in de marge (..): is een nummer dat op de 1ste blz staat van die SVG in het bundel 
 
Enkele verklarende woorden 
Anticipatie = voorkoming van de vervaldag 
Appendentiën = aanhangsel bij gebouwen 
Appropriëren = toeëigenen, toekennen 
Cederen = afstand doen van, overlaten 
Conquest = gewonnen, aanwinst 
Dependentiën = afhankelijkheden, bijgebouwen 
Dispositie = beschikking 
Expireren = aflopen, vervallen 
Geconveniert = overeengekomen 
Gedevolveert = afgewenteld, overgegaan 
Geoctroyeert = een octrooi (gunst) verleend 
Geproveniert = opbrengst gehad 
Licitatie = verkoop van eigendom aan deelgenoten 
Purgative = vrijgemaakte, gezuiverde 
Reputeren = achten, weder op denken  
Subsistentie = onderhoud, levensonderhoud 
Successie = erfopvolging 
Transporteren = overdragen 
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 Bundel nr 475 Staten van goed  (1753)  
   Compareerde in persoone Joannes FAELE woonende in Meyghem welcken hem verclaerde 
 te stellen als seker ende borghe jae selfs als principael over sijnen soone Pieter FAELE  
 woonende in Bachte dit voor sweesens staet somme volghens den SVG voor ons ghepasseert 
 den 17de 7bre 1748 ter ontlastijnghe van Joannes DE RUYCK gewesen seker mitsgaders 
 over de catheylen de weesen toecommende ende vercocht aen Gillis DE WEERDT ende 
 over het gonne op de weesen verstorven met de doodt van Joffrauwe WETTEBIER gewesen 
 begijntien in het cleyn begijnhof tot Ghent alles met obligatie ende verbintenisse als naer 
 rechte mitsgaders condempnatie in forma . . .   16de jan. 1753 
 
SVG Joannes GEVAERT fs. Rogier, overl. Landeghem den 10de 9bre 1752 
 He.: Marie VAN RENTERGHEM fa. Jan 
411 K.: Livina = 15 jr, Joanne = 8 jr, Anna Marie = 6 jr ende Angnesse GEVAERT = 3 jr  
294 V.P.: Pieter GEVAERT broeder van den overledenen  
 Gronden van erfven den overledenen toeghecommen van sijne moeder 
 Dhelft van een behuysde hofstede daer den overledenen ghestorfven is tsaemen groot 104 
 roen west ende suyt het kercke straetien noort west Jooris CLAYS noort west Pieter DE 
 MEYERE ende suyt oost dhoirs Christiaen MORTHIER, wannof de wederhelft competeert 
 aen Pieter GEVAERT voornoemt  . . .  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Guille DE CLOET tot Nevele 22ste jan. 1753  
 
SVG Petronelle SPEECKAERT, overl. Landeghem op den heynsten driesch verleden jaere  
 fa. Marten ende Jacquemijne DE MEYERE  
 Wdwe (in 1ste x): van Carel DE CUYPERE (SVG ghepasseert den 17de july 1725) 
 K.(1ste x): Marie Catherine DE CUYPERE in huwelijck met Thomaes Francois VAN 
411     RENTERGHEM, Livijne DE CUYPERE haer selfs vrauwe = 29 jr ende  
296v     Joanna Theresia = 28 jr insghelijcx haer selfs vrauwe. 
 Hr.(2de x): Joannes MESTDAGH fs. Lieven 
 K.(2de x): Pieter Jan = 22 jr, Jacobus Cornelis = 20 jr, Joseph = 16 jr, Livinus Frans = 11 jr 
     ende Anne Marie MESTDAGH in huwelijck met Pieter VAN RENTERGHEM  
 V.M.: Martens SPEECKAERT van de overledene    
 Gronden van erfven commen van wijlent Carel DE CUYPERE ende midts de renunchiatie 
 van desselfs sterfhuyse ghedaen bij dhoirs van Lieven VAN NEVELE bij acte van den 
 28ste augusty 1723 bij Marten BISSCHOP ende Marie VAN NEVELE soo over hun selfs  
 als over hun medehoirs die hoir necessaire gebleven is ten sterfhuyse van Janneken  
 GOETHALS sijne 1ste huysvrauwe  . . .  . . . 
 Aen de hoirs van den voornoemden DE CUYPERE competeert een behuysde hofstede met 
 de lande daermede gaende tsamen groot ontrent acht ghemeten  . . .  . . . . . . 
  Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedegen Joos MESTDAGH tot 
 Mariakercke alhier present      23ste jan. 1753 
 
SVG Joannes SERGEANT, overl. Ste Martens Leerne op den 13de 9bre 1752 
 fs. Gillis gewonnen bij Judoca BOGAERT  
 He.: Joanne VAN PARIJS fa. Laureyns  
411 K.: Pieter SERGEANT bij huwelijcke sijn selfs, Marie Joanne in huwelijck met Joannes 
299v       DE CUYPER, Joannes = 24 jr, Pieternelle Judoca  beth dan 17 jr ende Lieven = 14 jr  
 V.P.: Gillis SERGEANT oom  
 Gronden van erfven staende desen huwelijcke geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot in erfven 126 ½ roen paelende oost de 
 damstraete suyt de volghende partije west den auden meulenwegh noort desen sterfhuyse 
 bij desen sterfhuyse gebruyckt commende bij coope van Pieter DE SMEDT als vader ende 
 vooght over sijne kinderen verweckt bij Adriaeneken VERBAERE ende oock de partije  
 landt alsnu ten deele bogaert groot in erfven 643 roeden abouterende noort de voorgaende 
 oost de damstraete suyt den ginstbulck ende den meulenwegh  . . .  . . . 
 Stelde hem sekere ende borghe Pieter SERGEANT haeren sonne 23ste jan. 1753 
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 Vervolg bundel nr 475 Staten van goed  (1753)  
SVG Pieternelle MESTDAGH, overl. Vynckt op den 26ste nov. 1752  
 Wdwe van Geeraert DE CLERCQ  
 K.: Pieternelle DE CLERCQ ende de kinderen van Anna DE CLERCQ huysvrauwe  
       gheweest van Pieter CORDIER te weten Frans bij huwelijck sijn selfs, Pieter ende  
       Joanne bij ghetijde aude hun selfs, Joosijne = 22 jr ende Adriaen CORDIER = 17 jr 
 Pieter CORDIER voornoemt als vader ende vooght over sijne minderhaerighe kinderen 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Een behuysde hofstede in Vynckt met 2 stucken landt ende de lochtinck al d'een aen d'ander 
 groot tsaemen vier ghemeten daer doverledene vuyt ghestorven is 29ste jan. 1753 
 
 Compareerde in persoone Petrus Alexius DE LE BULCKE woonende tot Ste Martens, 
 welcken comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe ja selfs als principael 
 over Pieter BOUDRIE coster tot Ste Maria Leerne dit over tlichten uyt d'handen van Joe 
 VAN DER CRUYSSEN begijntien in het groot begijnhof in het huys van Ste Sebastiaen 
 tot Ghent de pennijnghen hem ende sijne broeders ende susters benevens sijne voordere 
 hoors ten sterfhuyse van Nicolays VERNIERS overleden tot Laethem competerende ende 
 door hem in handen ghestelt aende voornoemde Joe dit alles met obligatie ende verbintenis 
 als naer rechte midtsgaders condempnatie in forma aldus ghedaen ende ghepasseert ter 
 maenijnghe van d'heer Ignace Emanuel BEYAERT Ampman kennisse wijsdomme ende 
 overstaen van Pieter SIERENS Burghmeester, Judocus VAN WONTERGHEM, Carel 
 MARTENS, Jooris VAN HULLE ende Joannes STEYAERT schepenen in hemlieden 
 ordinaire vergaderijnghe van den 30ste jan. 1753 toorconde als greffier 
 
SVG Marianne VAN LAECKE fa. Joos, overl. Landeghem in den heirenthoeck den . . oct. 1752 
 Hr.: Lieven GEVAERT fs. Joos  
411 K.: Pieter = 9 jr ende Andries GEVAERT = 5 jr 
303 V.M.: Frans CLAYS als naesten bestaenden   
 Dit sterfhuys competeert het 4de in alle de catheylen van huysage staende op shauders twee 
 hofstedekens in den heirenthoeck, wannof dhelft van diere saude toecommen an Judocus  
 oudt ontrent 17 jr ende Joannes GEVAERT = 15 jr bij den hauder ghewonnen tsijnen eerste 
 huwelijck an Catharine VAN RENTERGHEM  
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedegen Joannes GEVAERT tot 
 Landeghem alhier present      30ste jan. 1753 
 
SVG Pieter TANGHE fs. Joannes, overl. Lootenhulle den 8ste dec. 1752 
 He.: Therese SANTENS fa. Joseph  
411 K.: Augustinus TANGHE = 3 jr 
304v V.P.: Joseph TANGHE broeder van den overledenen 
 Er sijn van wedersijden gheene gronden van erfven ten huwelijck ghebracht 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe Joseph SANTENS tot Lootenhulle 
  shauderigghens vader alhier present     30ste jan. 1753 
 
SVG Joosijne VAN RENTERGHEM fa. Marten, overl. Landegem op den 24ste 9bre 1752 
 Wdwe in (1ste x) van Carel DE MEYERE  
411 K.(1ste x): Petronelle = 23 jr, Magdalena = 22 jr,  Jan = 21jr ende Isabella DE MEYERE = 16 jr  
313v  Hr.(2de x): Jan DE PAEPE fs. Servaes 
 K.(2de x): Joanne Therese DE PAEPE = 8 jr 
 V.M.: Gillis VAN RENTERGHEM soverledene broeder, oom   
 Er sijn gheene vaste goederen gheacquireert veele min bij d'overledene eenighe ten huwelijck 
 ghebracht dan den dhelft van een huyseken in den errenthoeck in Landeghem waer doverledene 
 vuytghestorven is staende op ontrent 40 roen erfve den hauder aenghecommen van sijne auders 
 De overledene als wdwe bleven ten sterfhuyse van Carel DE MEYERE haeren 1ste man soude 
 ghebleven sijn oock hoir necessaire in aensien dat de commeren de baeten van den sterfhuyse 
 ver te boven ghonghen 
 Stelde hem seker ende borge Joannes LAGOENE tot Landeghem 20ste febr. 1753 
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SVG Joannes VAN DE PUTTE fs. Pieter verweckt bij Joanne VAN DEN BERGHE 
  overl. in Ghendt op den 5de febr. 1753 ende begraven in Ste Martens Akkergem 
 overleden sonder descendenten achterghelaeten thebben  
 He.: Marie Joanne VAN LEEUWE fa. Philippe 
 Erfghenaemen:  
 - Joannes VAN DE PUTTE woonende tot Nevel,  
 - Catharine VAN DE PUTTE ghetrauwt met Joannes DE ROOSE woonende tot Dronghen 
 - Joanne VAN DE PUTTE ghetrauwt met Gillis DOBBELAERE woonende tot Landeghem 
  Alle drije kinderen van Pieter VAN DE PUTTE fs. Pieter voornoemt verweckt bij de  
 voorseyde Joanne VAN DEN BERGHE hemlieden oom paterneel 
 - Pieter VAN DE PUTTE fs. Jacobus broeder van den overledenen 
 - Marie Joanne VAN DEN HAUTTE verlaeten huysvrauwe van Joannes MINNE fs. Jan Pieter 
 - Therese Caroline VAN DEN HAUTTE wdwe van Joannes VAN MELLE  
 beede kinderen van Pieter verweckt bij Marie VAN DE PUTTE suster van den overledenen 
 - Joanne BRAECKENE ghetrauwt met Martinus LOONTIENS woonende tot Meerendre 
 - Jacobus BRACKENE uytlandigh beth dan 11 jaeren  
 - Marie Anne BRAECKENE = 24 jr, Joannes = 18 jr ende Francois BRACKENE = 13 jr 
 Alle vijfve kinderen van Nicolaes ghewonnen bij Isabelle VAN DE PUTTE die oock suster is 
  gheweest van den overledenen 
 - Marie Petronelle BECK haer selfs woonende tot Dixmuyde, Therese BECK ghetrauwt met 
   Rogier VAN SEVEREN woonende binnen tselve Dixmuyde ende Jacobus BECK oock sijn 
    selfs ende woonende binnen tselve Dixmuyde  
 Alle drije kinderen van Jacobus verweckt bij Petronelle VAN DE PUTTE die insghelijcks  
 suster was van den overledenen, verthoonende benevens Pieter, Marie Petronelle ende Joannes 
 BECK, drij onderjaerighe kinderen van Charles die broeder was van de voornoemde Marie 
 Petronelle, Therese ende Jacobus BECK verweckt bij Anna Catharine BOTTELIER. 
 Item ende eyndelijnghe Marie ANDRIES wdwe van (niet gegeven)  woonende binnen tselve  
 Dixmuyde ende Francoise ANDRIES ghetrauwt met Mr. Petrus VERCRUYSSEN binnen het 
 voornoemde Dixmuyde beede kinderen van Matheus ANDRIES ghewonnen bij Catharine  
 VAN DE PUTTE die van ghelijcken suster is gheweest van den overledenen 
 Inscriptie van s'overledens uyttersten wille hiernaer volghende van woorde te woorde. 
 In den naemen des heeren amen   
 Ick verclaere mijnen uytersten wille te sijn dat naer mijn aflijvigheyt sal onderhauden worden 
 alle het naervolghende . . . . . . . . .   3de febr. 1753 . . . 26ste febr. 1753 
 
SVG Jor Jan Baptiste DE LASIERA, overl. tsijnder wooninghe in Nevele op den 16de febr. 1753 
 fs. Jor Jean Leo ghewonnen bij Marie TIERRY 
411 He.: Francoise BRACKE fa. Guilliaeme ghewonnen bj Clara VAN LANGHERAERT 
311 K.: Marie Therese = 14 jr, Pieter Joannes = 10 jr, Marie Josepha = 7 jr, Marie Cilina = 5 jr 
 ende Dorothea DE LASIERA = 2 jr 
 V.P.: Francies PENDAVIJN, oom causa uxoris  
 Gronden van eirfven tsaemen gheduerende hun huwelijck gheconquesteert 
 Een woonstede ende eirfve in Nevele op den hul wesende een hoeckhuys groot int gheheele 
 tot 45 roeden daer den overledenen in ghestorfven is wesende deel van een meerder huys ende 
 stede ten landboecke bekent articulo 79 wannof het resterende deel voorgaendelijck gheweest 
 is een poorte met de eirfve daer mede gaende groot 6 roeden abouterende noort de straete naer 
 Ghendt ende oost de straete loopende naer Deynse suyt de naervolghende stede ende woonhuys 
 desen steirfhuys toecommende bij coope jeghens wijlent Joannes VERSTUYFT ende sijne 
 huysvrauwe Joanne Francoise D'HERTOGHE van daete den 28ste maerte 1735 
 Nogh een woonhuys ende eirfve in de blasius driesch straete wesende twee woonsten beyde in 
 pachte ghebruyckt bij Jacobus COMPRÉ ten 3 p. 16 sch. en 8 gr. t'jaers abouterende noort de 
 voorgaende stede oost den blasius driesch straete suyt Judocus DE REUCK desen steirfhuyse 
 toecommende bij coope in vierschaere jeghens Sr. Ignatius Jacobus VAN DAMME in daeten 
 van den 22ste nov. 1745  . . .  . . .    27ste febr. 1753 
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SVG Albertus BAUDONCK fs. Adriaen, overl. Vinckt op den 1ste meye 1752 
 Wdwnr van Philippijne VAN OOTEGHEM fa. Philippus 
411 K.: Joannes ende Jacobus BAUDONCK bij aude hun selfs, Emanuel MAENHAUT in  
307       huwelijck met Marie BAUDONCK , Frans = 24 jr ende Joseph BAUDONCK = 22 jr 
 V.P.: Francois BAUDONCK cosijn  
 Een hofstede met een partije landt ende een bosselken geleghen in Vinckt alwaer den  
 overledenen vuyt gestorven is groot 700 roeden breeder vermelt bij den  SVG bij den  
 overledenen overgegeven voor Bailliu Burgemeester ende Schepenen van Wijckhuys den 
 13de sept. 1749 ende is vercocht met het doen van drij sondaegsche kerckgeboden ende 
 verbleven op Joannes BAUDONCK hoor in dese . . .  . . . 
 Alsmede sijn twee partijen landt genaemt de braembulcken tsaemen groot 550 roeden  
 vercocht als vooren ende verbleven op Joannes CROYEL . . .  . . .  
  Item competeert aen desen sterfhuyse een huyseken, schuerken ende voorder groene ende 
 drooghe catheylen daerop staende ende mede gaende waervan den gront competeert mijn 
 heer VAN DAMME  . . .  . . .  . . .  27ste febr. 1753  
 
SVG Tanneken LAMOEN, overl. Nevele op den 12de dec. 1752 
 fa. Marten ende Janneken HERPELS 
 Wdwe in (1ste x) van Danniel VAN DOORNEVELT  
411 K.(1ste x): Francois VAN DOORNEVELT sijn selfs man  
316 ende Christoffels PIETERS ende Frans HERPELS over de weese Joanne PIETERS fa. Jan 
 ende Anne Marie DOORNEVELT = 16 jr alle beede kint ende kindts kint bij de overledene 
 geduerende haer 1ste huwelijck verweckt  
 Hr.(2de x): Philippe COCQUAEN  
 K.(2de x): Joannes DE CONINCK in huwelijck met Livijne COCQUAEN ende Joanne 
     COCQUAEN = 24 jr 
 V.M.: Francois HERPELS voornoemt  
 Behaudens dat men niet en weet of Joannes VAN DOORNEVELT kindt van het 1ste huwelijck 
 die nu al ontrent de 24 jaeren heeft geweest vuytlandigh ende in den dienst van den Coninck 
 van Pruysen noch in leven is 
 Dit sterfhuys competeert een huyseken hovenbuer ende boomen staende op cheyns gront 
 competerende Joffr. Marie Joanne Ursule DE LAFAILLE geleghen in Nevele op den wijck 
 van veldeken daer d'overledene vuyt gestorven is    13de maerte 1753 
 
SVG Joanne VERHAEGHE , overl. Vinckt op den 11de jan. 1753 
 fa. Laureyns ende Adriaenne DE POORTERE  
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes NEIRINCX fs. Adriaen 
411 K.(1ste x): Anna NEIRINCX in huwelijck met Frans DE SCHUYTER, Joannes = 24 jr, Marie 
318     Francoise = 23 jr ende Maurus NEIRINCX = 21 jr 
 Hr.(2de x): Joannes VLAEMINCK 
 K.(2de x): Joanne Pieternelle = 18 jr, Joanne Therese = 16 jr, Anthonette = 13 jr, Engelbert  
     = 11 jr ende Gillis VLAEMINCK = 8 jr   
 V.P.: Pieter NEIRINCX ende V.M.: Pieter VERHAEGHE 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Livinus VLAEMINCK 
 fs. Segers tot Deurle alhier present     20ste maerte 1753 
 
SVG Pro Deo Joseph DE WALSCHE fs. Joos, overl. Vynckt op den 24ste jan. 1753 
 Wdwnr in (1ste x): Jacquemijntien IDE  
 K.(1ste x): Angelina = 14 jr, Anna Catharina = 8 jr, Joanna Marie = 6 jr ende Joannes Frans 
      DE WALSCHE = 5 jr 
 He.(2de x): Pieternelle THIJS fa. Joos  
 K.(2de x): Joseph = 3 jr ende Frans DE WALSCHE = 6 maenden 
 V.P.: Joannes COCQUYT, oom causa uxoris     3de april 1753 
  Mits de becommerthede geordonneert te enfillasseren 
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SVG Jacquemijntien ONDERBEKE fa. Marten, overl. Nevele op den 5de febr. 1753 
 Hr.: Geeraert BOLLAERT fs. Frans 
411 K.: Pieter ende Judocus bij huwelijcke staet hun selfs ende Anna bij ghetijde aude haer selfs, 
320        de weesekinderen van Catharine MORTIER ghewonnen bij Frans BOLLAERT die sone 
       was van dese overledene bij naeme Geeraert = 14 jr ende Judocus BOLLAERT = 7 jr. 
 V.M.: Joannes SERWEYTENS oom causa uxoris 
 Gronden van erfven commende van soverledene sijde 
 Een partije landt ghenaempt het keerbulckens nu een behuysde hofstede in Nevele daer dese 
 overledene uytghestorven is groot 281 roen oost Judocus VAN NEVELE suyt de straete  
 west ende noort dhoors Gillis DE WEERT  
 Den hauder heeft van haer sijde commende goet vercocht aen Lieven CAECQUAERT voor  
 28 p. gr. danof over dhilft recompense moet ghedaen worden  10de april 1753 
 
SVG Lieven VAN DER PLAETSEN fs. Francois, overl. Landeghem op den 27ste sept. 1752 
 Wdwnr van Catharina DE BUCK fa. Carel ende Marie LAMME  
411 K.: Carel bij competente aude sijn selfs, Marie Rosa VAN DER PLAETSEN in huwelijck met 
321v       Jacobus FIERS, joffr. Pieternelle VAN DER PLAETSEN religieuse in het clooster van 
       het rijcke gasthuys tot Gent, Pieternelle = 21 jr ende Judoca VAN DER PLAETSEN = 19 jr 
 V.P.: Joannes VAN DER PLAETSEN oom ende V.M.: Bauduyn DE BUCK oom 
  Gronden van erfven commende van de sijde van de hoors ende sweesens moeder 
 Een deurgaende 4de deel van een behuysde hofstede in Hansbeke groot int geheele 100 roeden 
 paelende oost Sr. Francois BRAET suyt Christoffel DE MUYNCK west den heere van  
 Hansbeke ende noort de straete dies de resterende drij deelen competeert aende voordere hoors 
 van Carel DE BUCK ende Marie LAMME  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven staende het huwelijck van sweesens hauders geconquesteert 
 Een partije lant in Landeghem genaemt den doorne groot 200 roen paelende oost den herrewegh 
 suyt Jan VAN DER VENNET west den cauterwegh van Landeghem naer Vosselaere ende noort 
 dhoors Pieter MORTIER ende een partije meirsch groot 780 roeden daer de nieuwe vaert doore 
 gedolven is paelende oost de calene suyt den meulendam west Marten DE WITTE ende noort 
 Jonckheer Cornelis SANDELIN  . . .  . . .  . . . 
 Een hofstede met de voordere edificien ende catheylen daerop staende geleghen tot Landeghem 
 aende plaetse daer den overledenen vuyt gestorven is groot 150 roen paelende oost ende noort 
 Joos SLOCK suyt hun selfs ende noort de plaetse  . . .  10de april 1573   
 
SVG Joannes HUTSEBAUT fs. Joos, overl. Lootenhulle op den 13de oct. 1752 
  Wdwnr in (1ste x) van  . . . sonder kinderen 
411  Wdwnr in (2de x) van: Isabelle CLAYS  
324 K.(2de x): Joanne HUTSEBAUT bij huwelijcke staet haer selfs   
 He.(3de x): Petronelle SERLET fa. Aernaut 
 K.: Frans HUTSEBAUT = 6 jr 
 V.P.: Pieter DE BRUYNE als naesten bestaenden  
 Ick onderteken Joannes ROYGES in huwelijck sijnde met Joanne HUTSEBAUT beken te  
 renonseren het sterfhuys van Jan HUTSEBAUT  . . .  13de meye 1753 
 
Augmentatie van SVG toecommende de acht weesen van Pieter HAUTEKEETE fs. Jan gewonnen bij 
 Anne DE WEERT met naeme Pietronelle, Joosijntien, Francois, Judocus, Marie, Joanne,  
 Isabelle Therese ende Guilliaeme van t'gonne op hun verstorfven is met de doodt van Isabelle 
411 HAUTEKEET moeye van de weesen, jonghe dochter, overleden in Poessele ten huyse van  
325 Engelbert THIENPONT in huwelijck met de voornoemde Anne DE WEERT fa. Gillis dochter 
  van sweesen moeder Pietronelle VAN TENTE, welcke augmentatie Engelbert THIENPONT 
 ende sijn huysvrauwe sweesen moeder overgeeft aen Jacobus DE WULF sweesens deelvooght 
 Engelbert THIENPONT sweesens styfvader . . .  . . .  . . . 
  SVG van Pieter HAUTEKEETE overgebracht den 21ste febr. 1748 . . .  . . . 
 Stelde hem voor al tgonnen voorschreven seker ende borghe Anthone DE SMET fs. Jans tot  
  Meyghem alhier present      16de meye 1753 
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SVG Niclaeys VERNIERS, overl. sonder descendenten in Ste Martens Laethem den 21ste jan. 1753 
 fs. Pieters gewonnen bij Marie VAN DIJCKE 
  Staende dit sterfhuys te verdeelen tusschen : 
 - Geeraert VERNIERS fs. Pieters broeder van den overledenen  
  - De kinderen van Pieter Joseph BOEDRIE bij Anna VERNIERS suster van den overledenen 
    Pieter  ende Francois BOEDRIE, Joannes BEGIJN thuwelijck hebbende Judoca Monica 
    BOEDRIE, Francois CLAUWAERT thuwelijck hebbende Joanna BOEDRIE ende Judocus  
    ende Marianne BOEDRIE  
  Gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten 
 Een partije landt in Ste Martens Laethem heerlijckhede van Ste Baefs groot 300 roen vercreghen 
  bij coope bij forme van uytgrootinghe jegens Anthone VAN SPEYBROECK Joos DE MEYER 
 ende Pieter DE CONINCK alle drije causa uxoris in daete 28ste meye 1748 jegenwordigh in 
 cheynse gebruyckt door Jan LENNIE ende Pieter LENNIE  
 Een partije bosch genaemt den cingel groot 200 roeden paelende oost Geeraert VERNIERS west 
 de straete vercreghen bij coope als vooren jegens Geeraert VERNIERS sijnen broeder in daete 
 12de july 1716 bij den overledenen ghebruyckt 
 Een partije landt in Ste Denijs op den hulskauter groot 900 roeden in pachte gebruyckt door 
 Lieven GOETIJN   . . .  . . .  . . .  31ste maerte 1753 
 
Augmentatie van staet met de doodt van Pieternelle ROBIJT fa. Gillis gewonnen bij Janneken 
 BISSCHOP, overleden sonder descendenten  in Ste Maria Leerne heerlijckhede van ten  
411 broecke op den 3de 8bre 1752 toeghekomenende bij representatie over eenen 4de staecke  
326 ghesuccedeert aen de weesen met naeme Jacobus ende Pieter DE VOLDER fs. Jans  
 gewonnen tsijnen 1ste huwelijck met wijlent Joosijntjen ROBIJT oock fa. Gillis bij het  
 voornoemde Janneken BISSCHOP 
 V.P.: Jacques VAN DEN BERGHE ende V.M.: Joannes ROBIJT 
 Pieter ROMAN styfvader van Isabelle DE MOOR sweesens styfmoeder 
 SVG gemaeckt ten sterfhuyse van sweesens vader gepasseert op den 29ste 9bre 1748 
  SVG gemaeckt bij Lieven DE SCHEPPER als hauder gebleven ten sterfhuyse van de  
 voornoemde Pieternelle ROBIJT fa. Gillis gepasseert den 21ste meye 1753 
  Stelde hem voor al t'gonne seker ende borghe ende selfs als principael over Jacques VAN 
 DEN BERGHE, Judocus DE LOOF fs. Jan tot Landeghem . . . den 5de juny 1753 
 
SVG Pieternelle ROBIJT, overl. Ste Maria Leerne heerlijckhede ten broecke den 3de 8bre 1752 
  fa. Gillis gewonnen bij Janneken BISSCHOP 
 Hr.: Lieven DE SCHEPPER  
 K.: geen kinderen uyt dit huwelijck 
 Joannes ende Joos ROBIJT fs. Gillis broeders van de overledene verthoonende een 4de staeck 
  Joannes DE WEIRT fs. Joseph verweckt bij Livijne ROBIJT fa Gillis die suster was van de 
 overledene bij competente aude van beth dan 25 jr sijn selfs  
 Joseph DE WEIRT in qualiteyt van vooght over de twee minderjaerighe kinderen van  
 Bartholomeus DE HOUCK gewonnen in 1ste huwelijck met wijlent Joanne DE WEIRT  
 fa. Joseph voorseyt bij Lievijne ROBIJT voornoemt  
 V.P.: Jacques VAN DEN BERGHE ende V.M.: den voornoemden Joannes ROBIJT  
 over Jacobus ende Pieter DE VOLDER fs. Jans gewonnen bij Joosijntjen ROBIJT fa. Gillis 
 die oock suster was van de overledene  
 De vaste goederen bij d'overledene ten huwelijck ghebracht sijn verkocht aen Joos ROBIJT 
 haeren broeder  . . .  . . .  . . .  21ste meye 1753 
 
SVG Pro Deo Joannes VAN OOST, overl. Nevele den 5de juny 1753  
 fs. Jan end Jacquemijntjen LOUIS 
 He.: Allegone DE PAEPE fa. Lieven 
 K.: Joannes Baptiste VAN OOST = 16 maenden 
 V.P.: Guilliaeme VAN OOST oom   
 Midts de becommerthede gheordonneert te enfillasseren   18de juny 1753 
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 Augmentatie van inventaris van de goederen met de doodt van Niclaeys VERNIERS fs. Pieters 
 overl. Ste Martens Laethem heerlijckhede van Ste Baefs op den 21ste febr. 1753 
411 over een 3de part in dhilft ghesuccedeert aen de weesen: Judocus ende Marianne BOEDRIE 
327 noch onderjaerigh fs en fa. Pieter Joseph ghewonnen bij Anna VERNIERS oock fa. Pieters 
 die suster was van den overledenen 
 De andere vier deelen van sesse sijn ghesuccedeert aen Pieter ende Francies BOEDRIE  
 mitsgaders Joannes BEGIJN thuwelijck hebbende Judoca Monica BOEDRIE ende Francies 
 CLAUWAERT in huwelijck met Joanna BOEDRIE broeders ende susters van de weesen 
 Gheeraert VERNIERS fs. Pieters sweesens oom materneel over dhelft ter andere. 
 Pieter BOEDRIE voornoemt als staenden ende administrerende vooght  
 SVG van de voornoemde sweesens vader ende moeder gepasseert den 30ste maerte 1745 
  Waer staet het volghende  
 Een leen staende huwelijck gheconquesteert tusschen de hoirs ghedeeligh behaudens het 
 recht van den voornoemden Pieter BOEDRIE als outsten mannelijcken hoir 
 Een partije landt in Maria Leerne wesende leen releverende van den hove ende casteele van 
 Nevele groot ontrent 710 roeden palende oost mijnheer D'HAENE heere van Stuyvenberghe 
 zuyt den doschwegh ende de costerije west de costerije ende de dreve van Hoodoncq noort 
 den heere baron van Nevele ende den heere grave van Wackene ghekomen bij coope van 
 Philips DHONDT, Cornelis ende Joannes COPPIETERS soo over hun selven als hunne mede 
 hoirs ten civilen sterfhuyse van joffr. Anne Catharine D'HONDT . . . 3de july 1753 
 
SVG Pieter D'HONDT, overl. tsijnder wooninghe in Poessele op den 2de juny 1753  
 capitain van de prochie, fs. Joos ghewonnen bij Lievijne DE VOS ,  
 He.: Joosijntjen BULTINCK fa. Marten ghewonnen bij Marie LIEVENS 
411 K.: Judocus, Guilliaeme ende Catharine D'HONDT bij compitente aude hun selfs, Anne Marie 
330v       = 23 jr ende Judoca D'HONT = 21 jr 
 V.P.: Joos DE RAET, cosijn  
 Een contract antinuptiael is ghemaeckt onder handtteeckens binnen Somerghem 
 Alsoo apparent is huwelijck te gheschieden tusschen Pieter D'HONDT fs. Joos ter eender ende 
 Joosijntjen BULTINCK fa. Marten ter andere te weten den selven D'HONDT gheassisteert met 
  Petrus Norbertus VERVIER ende Joosijntjen BULTINCK gheassisteert met Jan DAENENS 
 ende Marie LIEVENS haeren styfvader ende moeder . . . . . . 11de april 1720 
  Gronden van eirfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde hofstede in Poessele abouterende oost de straete suyt ende west Guilliaeme 
 VAN DOORNE groot in eirfven 447 roeden ende een partije bosch ende gheweet ghenaempt 
 bultinckx stede gheleghen als vooren groot in eirfven 470 roeden . . . . . . 
  Pieter D'HONT in huwelijck gheweest met wijlent Petronelle DE GRUYTERE te voorent 
 wdwe van Pieter VAN DOORNE        18de july 1753 
 
SVG Joannes DE SCHEEMAECKER, overl. tsijnder wooninghe in Vinckt op den 21ste april 1753 
 fs. Philippus ghewonnen bij Joanna DE SLOOVERE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Christina GOETHALS fa. Joannes ende Lievijne PIFFROEN 
411 K.(1ste x): Angeline = 22 jr, Lieven DE SCHEEMAECKER = 18 jr 
328v He.: Catharine VAN DOORNE fa. Vincent ghewonnen bij Joanna BAUWENS 
 V.P.: Ambrosius DE SCHEEMAECKER fs. Philippus voornoemt   
 Den overledenen heeft in 1ste huwelijck in cheynspacht aenveirt een partijken landt gheleghen 
 in Vosselaere groot in eirfven 25 roen ligghende nevens de dreve van het cruysse van sekeren 
 Francies VAN DE PUTTE voor eenen termijn van 29 jaeren waervan het 1ste jaer inganck 
 ghenomen heeft kersavont 1736 en op welcken cheyns den overledenen een huyseken heeft 
 ghetemmert ende beplant met eenighe fruytboomkens ende doornhaeghen . . . 
 Uyt den hoofde ende bij versterfte van dese weesens grootmoeder Lievijne PIFFROEN die 
 moeder was van Christine GOETHALS, overleden in Nevele (SVG 9de dec. 1737) alwaer hauder 
 bleven is Joannes GOETHALS sijn de weesen gherecht in een 28ste deel deurgaende wannof tot  
 dhilft deurgaende is competerende aen Joannes GOETHALS  . . . . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Francois DE METS tot Lootenhulle 31ste july 1753 
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SVG Emanuel DE KEUKELAERE , overl. Ste Martens Leerne op den 28ste dec. 1752 
 fs. Louis ghewonnen bij Marie DIERIJCX 
 He.: Isabelle VAN CROMBRUGGHE fa. Geleyn gewonnen bij Joanna GOEGEBUER 
 K.: Marie Joanna = 6 jr, Joannes = 4 jr, Joseph = 2 jr ende Marie Jacoba = 3 maenden 
 V.P.: Lieven DE WEIRT oom causa uxoris  
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een 3de paert deurgaende wannof de andere twee paerten competeren aen desen deelvooght 
 causa uxoris ende aen de twee kinderen achtergelaeten bij wijlent Joannes COPPENS dat in 
 een hofstedeken gheleghen in Ste Martens Leerne abouterende noort oost de strobbinckstraete 
 suyt oost Joannes DE VREESE causa uxoris groot in eirfven 150 roeden  
 Een ghelijck deel deurgaende van een stuck landt gheleghen als vooren noort abouterende  
 noort oost de selve strobbinckstraete groot in eirfven 250 roeden . . . 
 Philip VAN RENTERGHEM ende Joseph VAN NEVEL beyde causa uxoris 
 Desen sterfhuyse competeert een 1/12de paert ende deel in een onbehuyst hofstedeken gelegen 
   in Vosselaere wannof  de resterende paerten compiteren aen desen deelvooght, aen de kinderen 
 van Joannes COPPENS ende aen de kinderen van wijlent Liven HAESBROECK bij Janneken 
 DIERIJCX ende consorten . . .  . . .  . . .   11de 7bre 1753 
 
SVG Daniel VAN SPEYBROECK, overl. tsijnder wooninghe in Ste Martens Leerne den 3de juny 1753 
 fs. Pieter ghewonnen bij Elisabeth VAN RENTERGHEM 
 Wdwnr in (1ste x) van: Lievijne VERBIEST 
411 K.(1ste x): Ambrosius VAN SPEYBROECK ende Joanne VAN SPEYBROECK in huwelijck  
333v           met Jacobus MESTDAGH 
 He.(2de x): Franchoise VAN RENTERGHEM fa. Pieter ghewonnen bij Petronelle LOOTENS 
 K.(2de x): Norbertus VAN SPEYBROECK = 10 jr 
 V.P.: Jan VAN SPEYBROECK oom 
 Er is een contract antenuptiael ghemaeckt  
 Alsoo datter apparent huwelijck staet te ghebeuren tusschen Daniel VAN SPEYBROECK tot 
 Ste Martens Leerne ter eender ende Franchoise VAN RENTERGHEM fa. Pieter tot Nevele ter 
 andere beede bij compitente audde van beth dan 25 jaeren hun selfs . . . . . . 
  . . .  . . .   ende hebben onderteeckent desen 22ste febr. 1742 
 Den overledenen heeft staende sijn 1ste huwelijck in cheynspachte aenveirt van sekeren mijn 
 heer VAN MELDERT tot twee partijkens landt d'eene op Ste Martens Leerne ende dander op 
 Vosselaere tsaemen groot ontrent twee ghemeten ende waerop hij heeft ghebauwt een nieuw 
 huys met de schuere ende stallinghen daer annex met nogh eenen backhoven ende hovenbuer 
 ende beplant met dieversche fruytboomen . . . . . .     . . . 
 Ambrosius VAN SPEYBROECK voornoemt is ontfangher der prochie van Ste Martens  
 Leerne          11de 7bre 1753 
 
SVG Lievijne VAN HOECKE, overl. Vosselaere op den 9de nov. 1752 
 fa. Gillis ghewonnen bij Janneken DE COCK 
 Hr.: Charles DE KETELAERE fs. Olivier ghewonnen bij Passchijntjen VAN TOLLEBEKE 
 K.: Pieter, Joannes, Francies ende Joseph DE KETELAERE bij competente aude hun selfs, 
       Catharine = 22 jr ende Lievijne Franchoise DE KETELAERE = 18 jr 
 V.M.: Laureyns VAN HOECKE oom 
 Nochte van d'eene als van d'ander sijde sijn er geene gronden van erfven gheweest 
 Hebben in cheynspacht aenveirt  van sekeren heer VAN AELSTEIN tot drij partijen landt in 
  Vosselaere tsaemen groot ontrent seven ghemeten voor eenen termijn van 29 achtereen  
 volghende jaeren dies het 1ste jaer inganck ghenomen heeft sedert kersavont 1716 voor ende 
 mits de somme van 5 p. gr. t'jaers ende waerop desen hauder heeft ghebauwt ende ghetemmert 
 een huys met de schuere ende stallinghen  alsmede beplant met dieversche fruyt ende andere 
 boomen ende haeghen   . . .   . . .   . . .  
 Is voor al tgonne seker ende borghe bedegen Pieter DE KETELAERE  11de 7bre 1753 
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SVG Frans STROBBE fs. Jans, overl. Severen op den 26ste 7bre 1751 
 He.: Marie Margrita CUTERAERS fa. Louis alsnu in huwelijck met Petrus MANGÉ fs. . .  
 K.: Marie = 13 jr, Jacobus = 12 jr, Brigita = 9 jr, Joanna = 6 jr, Philips ende Caroline 
       STROBBE beede aut 16 maenden als wesende tweelinghen  
 V.P.: Joannes STROBBE, oom   
 Mits de becommerthede wiert geordonneert te enfilasseren   25ste 7bre 1753 
 
SVG Marie Anne BIJTEBIER fa. Pieter, overl. Vinckt op den 23ste maerte 1753 
 Hr.: Judocus D'HONT fs. Adriaen  
411 K.: Anna Marie = 8 jr ende Livijne Marie D'HONT = 4 jr 
336v V.M.: Pieter BAUWENS fs. Lievens woonende in Swijnaerde  
 Stelde hem voor al t'gonne seker ende borghe Christiaen D'HONT woonende tot Astene  
 alhier present        25st 7bre 1753 
 
SVG Guille VAN COMPOSTELLE , overl. Nevele op den 13de maerte 1753 
 fs. Pieter ende Pieternelle BRAEMBUSCH  
 He.: Joosijnken VAN DOORNE 
 K.: Geen kinderen uyt dit huwelijck 
411 Erfgenaemen: Guille = 23 jr, Joannes Baptiste = 21 jr alsnu bij huwelijcke staete ende Elisabeth 
338v VAN COMPOSTELLE = 17 jr alle drije kinderen van Pieter fs. Pieter voornoemt ende  
 Pieternelle VAN BRAEMBUSCH 
 V.P.: Pieter BRAEMBUSCH   
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck geconquesteert 
 Een huys ende erfve in de Sinte Jans straete in Nevele paelende suyt oost Joe LANDEGHEM  
 ende de calene suyt west de voornoemde straete ende van de andere sijde Jan Frans CANNOOT 
 den overledenen toegecommen bij coope van de hoors Jacques VAN DE PUTTE volgens de 
 wettelijcke brieven vuytgegeven bij mijn edele heeren Schepenen van gedeele der stadt Gent 
 in daete 5de april 1735 ende d'hilft dies de wederhelft competeert Jacobus VAN BRUSSEL 
 van een partije landt in Vosselaere groot int geheel 285 roeden . . . . . . . . . 
  Verclaerde hem te stellen seker ende borge Pieter BRAEMBUSCH sweesen deelvooght over 
 Jacobus LOONTJENS alhier present     25ste 7bre 1753 
 
SVG Lieven TUYTSCHAEVERE, overl. Vinckt op den 20ste meye 1753 
 fs. Joannes ende Joosijntien DE WEERT 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie DE CLERCQ 
411 K.(1ste x): Joanne TUYTSCHAEVERE in huwelijck met Joos DEN TROOSTER 
341 Wdwnr in (2de x) van: Livijne DE KEYSER 
 K.(2de x): Martinus ende Joannes TUYTSCHAEVER  
 He.(3de x): Livijne D'HUYVETTER fa. Joannes  
 K.(3de x): Lieven TUYTSCHAEVER = 24 jr 
 V.P.: Joannes TUYTSCHAEVERE oom 
 Geduerende het huwelijck is op dhauderigge bij den overlijden van haere suster Franchoise  
 DHUYVETTER wdwe van Adriaen D'HAENENS op dese hauderigge gesuccedeert  een deel 
  in een hofstede in Vinckt met een partije landt tsaemen groot een bunder 469 roeden twelcke 
 geduerende dit huwelijck is vercocht ende verbleven op Philippe VERHOYE ten jaere 1751 
  Stelde hem seker ende borge Joos DHUYVETTER alhier present 25ste sept. 1753 
 
SVG Pieter DOBBELAERE fs. Pieters, overl. Nevele op den 6de Xbre 1752 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen LAMBRECHT 
 K.(1ste x): Pieter, Catherine ende Petronelle DOBBELAERE, hun selfs bij huwelijcke staet 
 He.(2de x): Marie Therese GOETHALS 
 K.(2de x): Anna Marie = 17 jr, Caerel = 14 jr, Marie Anna = 8 jr, Magdalene = 5 jr ende Rosa 
     DOBBELAERE = 3 jr 
 V.P.: Andries COCHUYT halven broeder van den overledenen  
 Mits de becommerthede gheordonneert te enfilasseren   1ste 8bre 1753 
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SVG Lieven DE SCHEPPER, overl. tsijnder wooninghe in Deurle op den 30ste april 1753 
 Wdwnr in (1ste x) van Lievijne DE MAERTELAERE (SVG 19de sept. 1730) 
 K.(1ste x): Joannes ende Joanne DE SCHEPPER in huwelijck met Pieter DE PAEPE 
411 He.(2de x): Petronelle D'HAESE fa. Francies  
343 K.(2de x): Marie = 20 jr, Joosijntjen = 18 jr, Adriaen = 18 jr, Lievijne = 10 jr ende Joseph  
     DE SCHEPPER = 7 jr 
 V.P.: Gillis DE SCHEPPER cosijn 
 Stelde hem seker ende borge Judocus DHAESE tot Deurle  2de 8bre 1753 
 
SVG Marie CANNOODT, overl. Bachte op het ghehucht van reckelinghe den 12de nov. 1751 
 fa. Lieven ghewonnen bij Geerdintjen D'HAENENS 
411 Hr.: Lieven DE PAEPE fs. Philippus ghewonnen bij Andriessijntjen VAN RENTERGHEM 
347v K.: Lieven, Guilliaeme ende Theresia DE PAEPE bij huwelijcke staet hun selfs, Jan = 23 jr, 
       Augustinus = 19 jr ende Emanuel DE PAEPE = 13 jr 
 V.M.: Pieter CANNOODT, oom 
 Den hauder gheeft te kennen dat hij in cheynspacht heeft aenveirt van Abraham DE BACKER 
 eene partije landt ende bosch gheleghen in de prochie van Bachte groot in eirfven tot 750 roen 
 voor eenen termijn van 27 achtereenvolghende jaeren waervan het 1ste jaer sijnen inganck 
 ghenomen heeft sedert kersavont 1749 voor de somme van 1 p. 6 sch. 8 gr. waerop hij heeft 
 ghebauwt een huys ende beplant met eenighe boomen ende haeghen  . . .16de 8bre 1753  
 
SVG Thobias LIEVENS, overl. Hansbeke op den 22ste meye 1753  
 fs. Joos ende Tanneken RENNEKENS  
  Wdwnr in (1ste x) van: Jacoba MAENHAUT fa. Jan ende Francoise DE BRABANDER  
411 K.(1ste x): Pietronelle LIEVENS = 5 jr sijnde Joanne LIEVENS overleden voor haer vader 
350 V.M.: Bauduyn MAENHAUT, oom tot Hansbeke 
 He.(2de x):Catharina VERHEGGHE fa. Geert 
 K.(2de x): Judoca = 3 jr ende Pieter LIEVENS = 17 maenden 
 V.P.: Joos LIEVENS grootvader 
 Gronden van erfven gecommen van Jacoba MAENHAUT  
 Een behuyst hofstedeken met de catheylen van boomen ende haeghen daerop staende met 
 de landen soo ten suyden als ten westen daeranne gelegen in Hansbeke daer den overledenen 
 vuyt gestorven is  tsaemen groot in erfven 528 roeden paelende noort hammestraete suyt  
 dhoors mijnheer DHAENE suyt de kinderen Pieter VAN DE VEIRE west Pieter LIEVENS, 
 Guille STANDAERT ende de kinderen van Gillis BRAET  . . .  16de 8bre 1753 
 
SVG Joanne COCQUYT, overl. Landeghem op de plaetse op den 16de july 1753 
  fa. Pieter ende Marie VAN DOORNE 
411 Wdwe van Jacobus DE LOOSE fs. Geeraert  
353v K.: Joanne DE LOOSE in huwelijck met Joannes LA COMBE, Pieternelle = 21 jr ende Carel 
       DE LOOSE = 14 jr 
 Voogden: Marten SPEECKAERT ende Francois DHONDT  
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck ende bij vuytgrootinghe geconquesteert 
 Competeert desen sterfhuyse eene behuysde ende beschuerde hofstede voorhoofdende jeghens 
 de plaetse groot in erfven 20 roeden 
 In deselve prochie een partije lant groot 304 ontrent roeden paelende west ende oost den  
 herrewegh loopende van Nevele naer Landeghem ende noort de naervolghende meersch groot 
 ontrent 300 roeden abouterende west ende oost de caelene suyt de voorgaende partije landt  
 desen overledenen toegecommen een vierde bij successie ende de andere drij vierden deelen  
 bij vuytgrootinghe van Matheus COCQUYT in huwelijck geweest met Pieternelle DE LOOSE, 
 Marten SPEECKAERT ende Jan DE KEYSER thuwelijck hebbende  Joanne ende Marie DE  
 LOOSE boven de last van de rente daer op beseth voor de somme van elck4 p. 3 sch. 4 gr.  
 conforme den SVG voor ulieden heeren voorsaeten gepasseert den 23ste juny 1744  
 Stelde hem seker ende borge den voornoemden Joannes LA COMBE 19de 9bre 1753 
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SVG Pieter D'HANENS fs. Joannes, herbergier, overl. Ste Martens Leerne op den 30ste july 1753 
 He.: Carlinne VINCENT fa. Pieter 
411 K.: Apolonia D'HANENS = 10 maenden hoir unicq 
345 V.P.: Pieter GOOSENS oom  
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 Een Hofstedeken in Ste Maria Leerne groot in erfve 300 roeden abouterende oost de baron 
 van ESTEMPUIS west d'hoirs Joos DE RAET, noort het straetjen, ghekomen bij cedatie ende 
 transport van Joannes YDE die het verkreghen hadde bij coope jegens Adriaen MOERMAN 
  in date 18de jan. 1753 in pachte ghebruyckt door Joseph YDE  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge Pieter VINCENT shauderiggens 
 vader woonende tot Drongen alhier present    12de 9bre 1753 
 
SVG Joanne Marie CORNELIS fa. Adriaen, overl. Vynckt den 25ste oct. 1750 
 Hr.: Jan Baptiste LAVA fs. Jacobus  
411 K.: Adriaen LAVA geboren den 16de dec. 1748  
356 V.M.: Adriaen CORNELIS grootvader   
 Aen den hauder ende sijne weesen competeert een 6de deel in de catheylen van den huyse 
 bewoont bij Adriaen CORNELIS sweesen grootvader staende op cheyns gelegen in Vynckt 
 danof de grondt competeert aen Pieter VAN WONTERGHEM tot Aeltre ende bij den SVG 
 gemaeckt ten sterfhuyse van Lievijne DE GRUYTERE huysvrauwe van den voorseyden 
 CORNELIS ende aldaer gebracht . . .  . . .   4de Xbre 1753 
 
SVG Joanne GEVAERT fa. Lieven, overl. Laethem op den wijck van braeckel den 1ste 8bre 1753 
 Hr.: Joseph STEP fs. Jan 
411 K.: Jan Baptiste = 4 jr en 3 maenden ende Joseph STEP = 10 maenden 
357v V.M.: Judocus GOEGELUCK oom causa uxoris  
 Stelde hem seker ende borge Jacobus GOETGELUCK sweesens deelvooght 18de dec. 1753 
 
SVG Pieternelle PLASMAN, overl. Landeghem baerelvelde 24ste sept. 1753  
 fa. Anthone ende Joanne . . .  
 Hr.: Livinus VAN RENTERGHEM fs. Francies ende Livijne DIERICX 
411 K.: Frans ende Pieter bij huwelijcken staet hun selfs, midtsgaders Joseph VAN NEVELE in  
358v       huwelijck ghehadt hebbende Livijne VAN RENTERGHEM ende alsoo vader ende vooght 
       over het minderjaerigh kint  
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde vuyt den hoofde van haeren vader ende 
 moeder ter reserve van s'hauders bijleve 
 Dhelft van een hofstede groot beth dan 40 roeden suyt west het kercken straetien noort het 
 wederdeel bij desen sterfhuyse ghecocht suyt Jooris CLAYS ende noort Pieter DE MEYERE 
 Gronden van erfven tsaemen gheconquesteert 
 Desen sterfhuyse competeert alf ende alf als vooren den noort cant van een huys gheleghen in 
  Landeghem ontrent de plaetse groot 40 roeden ende een partije landt ghenaemt den volsem 
 groot 275 roeden in coope vercreghen van Pieter ende Guilliaeme DE MOL van daeten den 
 30ste juny 1746  . . .  . . .  . . .   31ste dec. 1753 
 
SVG Jacobus BEGODT fs. Jacobus, schoenmaeckerswinckel  
 overl. Landeghem op den vierheckenendriesch 18de maerte 1753 
 He.: Barbarine WAEGHEBAERT fa. Daneel ende Marie Joanne DE POORTERE 
 K.: Emanuel = 13 jr, Franchoise = 9 jr, Pieter = 6 jr ende Marie Catharine = 16 maenden  
 Camerdeelvooght: Jan Baptiste CLAYS  
 Den overledenen heeft geene gronden van erfven achterghelaeten vele min gheduerende 
 het huwelijck tsaemen gheconquesteert . . .  . . .  . . . 
 Desen sterfhuyse staet schuldigh aen baes LAMBRECHT tot Baerle naer onderlijnghe 
 ghedaen rekenijnghe van goet vinden over leverijnghe van schoenen over huyspachten 
 verschenen meye 1753 de somme van 2 p. 10 sch. gr.   . . . 31ste dec. 1753 
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SVG Jooris VERSCHELDE, overl. Meyghem op den 23ste febr. 1753 
 fs. Lievens ende Marie VAN DE KERCHOVE 
 He.: Philipine COCQUYT fa. Lieven alsnu in huwelijck met Frans DIERICX  
411 K.: Lieven = 14 jr, hoor feodael, Joanne = 13 jr, Pieternelle = 11 jr, Joannes = 8 jr, 
363       Marie = 7 jr ende Jooris VERSCHELDE daermede dese hauderigge bevrucht is ghebleven 
       ende alsnu gheboren en corts nadien overleden. 
 V.P.: Norbert VERSCHELDE oom  
 Gronden van erfven wesende leen vercreghen ten sterfhuyse van Jooris VERSCHELDE fs. 
 Joos s'overledens grootvader    
 Een partije landt leen wesende gheleghen in Meyghem groot 800 roeden in schampscautere 
 daeran aubouterende suyt Jor Ferdinand VAN DOORNE west Marten DHAENENS noort 
 Gillis AUDOOR sorterende onder den leenhove van het Dendermondsche 
 Een partije landt leen wesende groot een half bunder gheleghen ende scheedende Meyghem 
 ende Nevele ten deele op Meyghem ende Nevele van wedersijden van den Thieltschen 
 herwegh in het sincken van den cautere naer den herberghe de spoele . . . . . . 
 De voorgaende partijen leen in cheyns ghebruyckt bij Pieter DE LOOF 
 Gronden van erfven comende vuyt den hoofde van sijnen vader ende moeder 
 Den westcant van een partije landt danof dan oostcant  competeert aen Cavel A. gheleghen 
 in Meyghem in den berghcautere  . . .  . . .  
 Gronden van erfven comende van soverledens moederlijcke sijde vuyt den hoofde van Joe  
 Marie SUTTERMAN overleden begijntjen in de hove van Ste Elisabeth in Ghendt soverledens 
 moeders moeye aen de weesen competerende behaudens shauderiggens bladt van bijleve 
 Het 3de van een partije landt ghenaempt de vier ghemeten danof dander twee deelen van drije 
 desen overledenen heeft vercreghen bij vuytgrootinghe jeghens soverledens broeders Norbert 
  ende Pieter VERSCHELDE gheleghen in Meyghem . . .   . . . 
 De hauderigge haere moeder is overleden in Meyghem en daer is  nogh geen SVG ghemaeckt 
 van de huysvrauwe van Lieven COCQUYT . . .  . . . 15de jan. 1754 
 
SVG Joosijntjen VAN OOTEGHEM, fa. Guille, overl. Nevele op den 6de dec. 1753 
 Hr.: Frans GOETHALS fs. Joos 
411 K.: Livijne GOETHALS = 1 ½ jr 
367 V.M.: Guille VAN OOTEGHEM, grootvader 
 Gronden van erfven comende dhilft van Joanna QUECKENBORNE shauders 1ste vrauwe  
 ende dander hilft bij desen hauder bij vuytgrootijnghe jeghens Martinus QUECKENBORNE 
 (QUICKENBORNE) volghens het contract van daeten 16de dec. 1742  
 Een behuysde hofstede in Nevele groot 200 roeden daer desen hauder is woonende daeran  
  aubouterende oost Lieven DE CLOET west de straete noort Pieter ONDERBEKE suyt de  
 naervolghende partije gheleghen als vooren groot 162 roeden . . . . . . . . . 
 Stelde hem hem voor al tgonnen voorschreven seker ende borge Norbert GOETHALS tot Ste 
 Martens Leerne alhier present       5de febr. 1751 
 
SVG  Petronelle VAN QUICKELBERGHE, overl. thaerder wooninghe in Nevele den 11de oct. 1753 
 fa. Guilliaeme ghewonnen bij Marie VAN VINCKT 
 Hr.: Joseph VAN NEVEL fs. Geeraert 
411 K.: Marie Joanne = 8 jr, Lievijne = 6 jr, Marie Anne VAN NEVEL = 20 maenden 
369 V.M.: Joannes VAN QUICKELBERGHE, oom   
 Gronden van erfven gheduerende hun huwelijck gheconquesteert 
 Een huys ende eirfve met de schuere stallinghen backhoven ende boomen daerop staende 
 met nogh een cleyn huyseken staende achter het huys op de selve eirfve gheleghen in Nevel 
 in de meulenaerstraete abouterende noort oost d'hoirs van Marten DANIELS suyt oost den 
 oostbroeck ofte stede van Nevele suyt west de selve meulestraete ende noort west d'hoirs 
 van Francies DANIELS groot in eirfven 143 roeden ende een partije landt in den wijck van 
 oossche groot 259 roen abouterende suyt oost d'hoirs van Francies DANIELS suyt west de 
 biebuyckstraete noort westde kinderen van wijlent Pieter DUSAER noort oost de naer 
 volghende partije gheleghen als de voorgaende groot 321 roen . . . 11de febr. 1754 
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SVG Joannes D'HERTOGHE fs. Jan ghewonnen bij Joanna YDE, overl. Nevele den 5de nov. 1753 
 He.: Marie VERHEGGHE fa. Caerel ghewonnen bij Marie VAN LANCKERE  
411 K.: Jacobus bij competente aude van 25 jr. sijn selfs nogh jonghman, Guilliaeme = 23 jr, 
371       Catharina = 21 jr, Thomas = 19 jr, Marie Norbertine = 17 jr, Marie Magdalena = 12 jr, 
       Pieter = 10 jr, Inghelbertus = 8 jr ende Joannes Franciscus D'HERTOGHE = 6 jr 
 V.P.: Guiiliaeme VINCKE, oom 
 Gronden van eirfven comende van de sijde van de hauderigghe 
 Een huys stede ende eirfve waer den overledenen is ghestorfven gheleghen in Nevel, noort 
 oost Joannes GOETHALS suyt oost de kercke van Vosselaere suyt west Caerel DE MEYERE 
 ende noort west de blasius driesch straete groot in eirfven 56 roeden 11de maerte 1754 
 
SVG Magrite LUTEOR (LUTERAER ?) fa. Louis, overl. Severen op den 25ste jan. 1754 
  Wdwe in (1ste x) van Frans STROBBE  
 K.(1ste x): Marie = 15 jr, Jacobus = 11 jr, Bregita = 8 jr, Joanne = 7 jr, Philip Jacobus ende  
            Caroline STROBBE = 3 jr wesende tweelinghen 
 Hr.(2de x): Pieres MANGÉ fs. Burens (Curens?) 
  K.(2de x): Pieter Joannes MANGÉ = 3 maenden unic kint uyt dit huwelijck  
 V.P.: Joannes STROBBE oom 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   12de maerte 1754 
 
SVG Joanna TANT fa. Jans, overl. Meyghem op den 11de meye 1752 
 Hr.: Lieven COCQUYT fs. Jans 
412 K.: Joannes ende Frans bij huwelijcke staet sijn selfs, Jacobus ende Pieter bij ghetijde aude 
  1       hun selfs, Joosijne in huwelijck met Pieter DE LOOF ende Philipine COCQUYT met 
       haere weesen ghewonnen bij Jooris VERSCHELDE fs. Lieven 
 V.M.: Norbert VERSCHELDE      12de maerte 1754 
 
SVG Joannes VAN DER BEKEN fs. Jan, overl. Nevele op den 12de jan. 1752 
 He.: Joanne CLAYS fa. Caerel 
 K.: Regina = 3 jr eenigh kindt 
 V.P.: Frans VAN DER BEKEN broeder van den overledenen  26ste maerte 1754 
 
SVG Pieter DE MOOR fs. Pieter, overl. Sinte Martens Leerne op den 4de dec. 1753 
 He.: Tanneken ONGHENAE fa. Lieven ghewonnen bij Lievijne DE BOCQ 
412 K.: Philippus DE MOOR ende de twee weesen van wijlent Lieven DE MOOR ghewonnen 
 3v bij Joanna HAERENTS wdwe ghebleven 
 V.P.: Adriaen DE MOOR cosijn 
 Gronden van eirfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede in Ste Martens Leerne met nogh een stucxken landt daer annex groot in eirfven 
  300 roen suyt ende west het clopheckstraetjen noort de naervolghende partije landt groot 150 
 roen liggende naest de hofstede binnen de prochie van Dronghen 20ste april 1754 
 
SVG Pieter BEYS fs. Jans, overl. Poessele op den 15de jan. 1754 
 Wdwnr in (1ste x) van: Janneken VAN VYNCKT fa. Joos 
412 K.(1ste x): Elisabeth in huwelijck met Joannes MARTENS, Marie in huwelijck met Jan JOOS 
 6v He.(2de x): Janneken DE ROOSE fa. Lieven 
 K.(2e x): Joanna = 24 jr ende Pieternelle BEYS = 20 jr 
 V.P.: Joannes BEYS, oom 
 Gronden van erven staende sijn 1ste huwelijck gheconquesteert  
 Een behuysde hofstede in Poessele daer desen overledenen vuyt ghestorven is daeranne 
 abouterende oost de straete suyt Bauduyn VAN RENTERGHEM west ende noort Pieter DE 
 SCHRIJVERE groot een ghemet 14 roeden ende nogh een partije landt gheleghen in Nevele 
 oost dhoors Frans WIEME met het wederdeel  suyt Frans DE RUDDER west den raedsheer 
 PEETERS noort Joos DE PESTELE groot 101 roeden  24ste april 1754 
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SVG Pieter VAN DEN BORRE fs. wijlent Lieven, overl. Vynckt op den 26ste aug. 1753 
 Wdwnr in (1ste x) van Francoise DE BIL fa. wijlent Francois 
412 K.(1ste x): Francies = 14 jr, Joanna = 11 jr, Pieter Joannes = 8 jr ende Barbara Theresia = 6 jr  
  8v He.(2de x): Marianne VAN DE VELDE fa. Marijn nu in huwelijck met Joannes BAUDONCQ 
 K.(2de x): Marie Cathrine VAN DEN BORRE = 15 maenden 
 V.P.: Carel VAN DEN BORRE tot Gotthem als handelaere vooght mits het overlijden van  
          Jacobus VAN DEN BORRE sijnen broeder  
 V.M.van de weesen van 1ste bedde : Pieter BLANCKE tot Aerseele 
 Een weese van 1ste bedde met naeme Isabelle Rosa VAN DEN BORRE is commen overlijden 
 tijdens het huwelijck van den overledenen met dese hauderigghe   
 Jacoba BOGAERT fa. wijlent Pieter geprocreert bij Francoise DE BIL in haer 1ste huwelijck
 Stelde hem seker ende borghe Joseph VAN OVERBEKE costumier tot Aerseele alhier present 
 Venditie gehouden op den 31ste october 1753    30ste april 1754 
 
SVG Pieter DHOORE fs. Christiaen, overl. Nevele op den 25ste nov. 1753 
 He.: Adriaenne VAN SCHAEVERBEKE fa. Guille 
 K.: Frans in huwelijck gheweest met Rose DELVAL, Joannes Baptiste in huwelijck met 
       Joosijne RAES ende Elisabeth in huwelijck met Joannes Baptiste CALLIER, de 
412       weesen van Anne Marie DHOORE bij naeme Regina = 20 jr ende Joanne Marie = 18 jr 
 11       verweckt met Pieter VAN QUATHEM , Marie Francoise in huwelijck met Jan Baptiste 
       COTTENIE ende Christine DHOORE in huwelijck met Bertholomeus CNUDDE  
 Gronden van erfven comende van soverledens vaderlijcke sijde 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van kerrebroeck daer den overledenen is uyt 
 ghestorven daeraen aubouterende oost de priesterage van Nevele suyt ende west Joannes 
 BOSSCHAERT noort Joos GOETHALS groot 200 roeden  7de meye 1754 
 
SVG Petronelle DHAESE fa. Francois, overl. Deurle op den 21ste febr. 1754 
 Wdwe van Lieven DE SCHEPPERE  
 K.: Marie = 21 jr, Joosijntjen = 19 jr, Adriaen = 19 jr, Livijne 11 jr ende Joseph DE 
       SCHEPPERE = 8 jr 
 V.P.: Gillis DE SCHEPPERE, cosijn ende V.M.: Judocus DHAESE, oom 
 Wettelijcke venditie op den 2de maerte 1754 
 Joseph DE SCHEPPERE jongste weese is aengenomen door Joannes VAN SPEYBROECK 
 tot Deurle voor den tijdt van 6 jaeren   . . . . . .  7de meye 1754  
 
SVG Pro Deo Pieter DE MEYERE, overl. Poessele op den 17de april 1750 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen DE DAPPERE 
 K.(1ste x): Philippus alsmede Petronelle DE MEYERE in huwelijck met Pieter DE SCHUYTER, 
           Catharina DE MEYERE = 23 jr ende Lieven DE MEYER = 20 jr 
 He.(2de x): Joosijntjen  ROMBAUT fa. Joos ghewonnen bij Joosijntjn MORTIER 
 K.(2de x): Lievijne DE MEYERE = 4 jr 
 V.P.: Frans VAN DER VENNET oom causa uxoris   8ste meye 1754 
 
SVG Marie Anne HESSENS, overl. Meerendre op den 22ste febr. 1754 
 fa. Pieter gewonnen bij Janneken WILLEMS  
 Wdwe van Bauduyn DHOOGHE, overl. Poessele op den 11de dec. 1749 
412 K.: Carel = 15 jr ende Judocus DHOOGHE = 10 jr 
 14 V.P.: Joannes DHOOGHE halfven broeder ende  
 V.M.: Judocus HESSENS broeder van dese overledene 
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven bevonden alsmede dat wijlent Bauduyn 
 DHOOGHE sweesen vader er oock geene heeft achtergelaeten  . . . 
 Aen de twee weesen competeert een 4de paert ende bij successie van hunne moeder dhelft 
 wanof het resterende vierde toecomt Jan ende Lieven DHOOGHE sweesen halfve broeders 
 in de edifitien van huys ende schuere met de stallen annex aen elckanderen staende in 
 Meerendre op cheynsgrondt  . . .  . . .   8ste meye 1754 
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SVG Joannes DE DAPPERE, jongman, overl. Nevele op den 18de maerte 1754 
 fs. Adriaen ende Pieternelle CORIJN 
 Welcken staet overgeeft Lieven DE DAPPERE  fs. Adriaen ende Petronelle CORIJN  
412 V.M.: Joannes FOREST , oom causa uxoris over de drij weesen van Adriaen DE DAPPERE 
 16 tsijnen 2de huwelijck gewonnen bij Livijne MEIRISONE met naemen, Francois, Marie 
 Magdalena ende Jooris DE DAPPERE  
 Gronden van erfven commende van soverledens moederlijcke sijde bijdien schuldigh te  
 volghen aen den overgever behaudens het catheyl dat deelsaem is tusschen hem ende de 
 weesen als naer costume als volght 
 Dhelft vanden gront van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck veldeken wannof  
 den wederhelft competeert aen den overgever paelende oost ende suyt de straete west dhoors 
 van den hooghbailliu DELAFAILLE noort dhoors Mevr. LAUWERIES ende voorts is desen 
 sterfhuyse gerecht in een vierde van alle de groene ende drooghe catheylen 
 Voorts een 5de in een ander 4de vuyt den hoofde van sijn vader inde selve catheylen in de  
 voorschreven hofstede . . .  . . .  . . .  14de meye 1754 
 
SVG Catharine VAN PARIJS, overl. Nevele ten huyse van Joannes DE VLIEGHER . . .1754  
 Wdwe van Matthijs BEDDENS (BETTENS) (SVG gepasseert den 4de july 1729)  
 Welcken staet overgheeft Geeraert DOORNEVELT ende heeft vercocht de vaste goederen 
412 van den sterfhuyse te verdeelen tusschen: 
 17v - Jacobus BEDDENS fs. Pieter fs. Matthijs voornoemt ende Catharine VAN PARIJS als  
     vooght over sijnen minderjaerighen broeder ende twee minderjaerighe susters 
 - Joannes DE VLIEGHERE in huwelijck met Joanne BEDDENS fa. Matthijs ende Catharine 
   VAN PARIJS    
  - De twee weesen van Joos MESTDAGH die hij ghewonnen heeft bij wijlent Petronelle 
   BEDDENS die oock dochter was van Matthijs ende Catharine VAN PARIJS 
 - Jacobus WALLAERT in huwelijck ghehadt hebbende Marie BEDDENS fa. Matthijs ende 
   Catharine VAN PARIJS die gerecht is in een 8ste deel in een hofstede gheleghen in Nevele 
   in de blazius driesch straete groot in erfven ontrent de 62 roeden 
 Volgens contract van den 16de jan. 1754 bij de overledene present getuygen heeft sij haer 
 meubelkens ende huyscatheylen met de cleederen ende lijnwaet opgedragen aen Joannes 
 DE VLIEGERE ende sijne huysvrauwe voor haudenisse ende dienste in haere zieckte 
 geduerende den tijdt van 9 maenden  
  Een partije landt in Vosselaere waervan cooper is bedeghen Joannes DE MEYERE fs.  
 Charles als ghedenomeerden commandt van Pieter DE RIJCKE fs. Jan voor ende mits de 
 somme van 74 p. gr. vlaemsch sterck wisselghelt  . . . 14de meye 1754 
 
SVG Marie DHAENENS , overl. Ste Martens Leerne op den 19de nov. 1753 
 fa. Gillis ende van Marie MOERMAN  
 Wdwe van Pieter VAN DER PLAETSEN 
412 K.: Pieter Francois ende Gabriel Albertus VAN DER PLAETSEN voorts Carel Norbertus 
 20v       VAN DER PLAETSEN sijn selfs ende Agnes ende Lucia VAN DER PLAETSEN nogh 
       minderjaerigh fs. ende fa. Joannes fs. Pieter ende dese overledene  
 V.M.: Jan ADAM cosijn   
 Gronden van erfven bij den voornoemden Pieter VAN DER PLAETSEN staende huwelijck 
 met d'overledene gheconquesteert deelsaem als naer costume 
 Een hofstede met den huyse schuere stallen ende voordere edificien ende catheylen daerop 
 staende gheleghen in Ste Martens Leerne groot met het landt daermede gaende al t'eenen  
 blocke ontrent 838 roen paelende oost ende west jonckheer Adriaen Angelus WALCKIERS 
 heere van Dronghen suyt dhoors Geeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE noort het waterlat 
 in pachte ghebruyckt bij Marten AERENS ten 4 p. 6 sch. 8 gr. t'sjaers 9de july 1754 
 Compareerde in persoone Gillis VAN NEVELE woonende tot Nevele welcken comparant 
 hem verclaerde te stellen seker ende borghe over Carel Norbert VAN DER PLAETSEN fs. 
 Joannes woonende tot Ste Martens Leerne . . .  . . . 16de july 1754 
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SVG Jacobus VEEVAETE fs. Laureyns, overl.  tsijnder woonijnge in Nevele den  . . febr. 1754 
  Wdwnr in (1ste x) van Marie TANDT (TANT) (SVG gepasseert den 5de juny 1736) 
  K.(1ste x): Lieven sijn selfs jonghman ende Francois VEEVAETE = 20 jr ende Joanna 
412      VEEVAETE is comen toverlijden ten jaere 1747 audt sijnde 19 jaeren  
 23 Wdwnr in (2de x) van Marie Jaine MARTENS  
 K.:(2de x): Anne Catherine VEEVAETE = 16 jr 
 He.(3de x): Joosijntjen VAN DER PLAETSEN fa. Joos ghewonnen bij Livina DE PAEPE  
 K.: Geen kinderen uyt dit huwelijck 
  V.P.: Jan DE SCHRIJVER tot Nevele alven broeder van maternele zijde van den overledenen 
  V.M.: Pieter VAN DEN BRAEMBUSSCHE tot Nevele voocht van de leste weese 
 De hauderigghe competeert bij successie van haeren vader dhelft doorgaende in den gront 
 ende een 4de int catheyl van een behuyst hofstedeken groot een ghemet gheleghen in Nevel 
 bij de priesterage suyt de selve noort oost de straete loopende naer Poussel ghebruyckt bij 
 Frans MARTENS belast met bijleve van haere moeder . . .   23ste july 1754 
 
SVG Joanna VERSTRAETEN fa. Jan, overl. Hansbeke thaerder wooninghe den 30ste maerte 1754 
 Hr.: Joos LIEVENS fs. Jacques wdwnr van Joanna RENNEKENS  
412 K.: Thomas beth 5 jr ende Joanna = 4 jr 
 28 V.M.:Joannes VERSTRAETEN s'overledene vader 
 Soo alhier niet en sal worden opghestelt om lanckheyt t'eviteren, dhofstede groot 180 roen  
 waerop  d'overledene is vuyt ghestorfven gheleghen in Hansbeke zuyt hammestraete  
 ghecommen bij permitatie ghedaen jeghens Jan LIEVENS voor de cedaetie van een ander  
 hofstede gheleghen als vooren bij den hauder aen hem ghecedeert gheduerende desen  
 huwelijcke die quam bij successie van sijn auders  . . . . . . . . .    
 De commeren excederen de baeten 19 sch. gr.     24ste 7bre 1754  
  
SVG Magdalena DE SMEDT, overl. Nevele op den . . febr. 1754 
 fa. Joannes ende Barbarina VERHELST  
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter VAN PRAET  
412 K.(1ste x): Catharina in huwelijck met Frans MARTENS ende Barbarina VAN PRAET in 
 29v      huwelijck geweest met Pieter DANNEELS met twee kinderen met naeme Pieter 
      Francois = 15 jr ende Marie Francoise DANNEELS = 12 jr 
 Hr.(2de x): Domijn VAN DE CAVIJE fs. Andries ende Marie VAN HONNACKER 
 K.(2de x): Joannes, Philippe Jacobus ende Guilliaeme VAN DE CAVEYE alle drije bij  
     competente aude hun selfs    
 V.P.: Geert DANNEELS, oom ende V.M.: Jacobus DE WULF, cosijn 
 Gronden van erfven commende vuyt den hoofde van de overledene als hauderigghe ende  
 hoirs neccesaire bleven ten sterfhuyse van haeren eersten man 
 Een partije landt in Nevele genaemt de vierschaere suyt west Pieter DE VOS noort west de 
 poucque noort oost hun selfs ende suyt oost den Thieltschen herrewegh groot 500 roeden 
 Een partije landts oock in Nevele genaemt de vierschaere suyt west de voorgaende noort  
 west de poucke noort oost d'aerme schole van Gent op Nevele-binnen ende suyt oost de  
 Thieltschen herrewegh groot 919 roeden 
 Item een drijbeckt partijken landt west den Thieltschen herrewegh oost den Iseghemsche 
 herrewegh suyt Joos VAN GANSBEKE groot boven den voetwegh daer over lopende 
 140 roeden, ende een partijken lants gheleghen als vooren west 'tvoorgaende noort dhoors 
 Laureyns MORTIER oost den Isseghemschen herrewegh ende suyt mijn heer VAN DER 
 MEERSCHE ende den heere baron van desen lande groot 208 roeden . . . . . . 
 Gronden van erfven staende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije landt in Nevele op den meulecautere groot 229 roen paelende oost mijnheer den 
 heere baron van Nevele suyt Jacobus VAN BRUSSEL west Pieter BAFORT ende noort  
 mijnheer VAN DER MEERSCHE groot in erfven 220 roen commende bij coope van 
 Jeron GENIJN per bescheet onder handtteecken  . . .  . . . 7de 8bre 1754 
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SVG Joanna DE MUYNCK, overl. Laethem in den wijck van brakele op den 23ste febr. 1754 
 fa. Joannes ende Cornelia WAEYENBERGHE 
 Wdwe in (1ste x) van: Judocus DE BRAUWERE fs. Pieter 
412 K.(1ste x): Cornelia, Barbarina ende Pieternelle DE BRAUWERE 
 33v V.P.: Anthone DE BRAUWERE, oom en handelaeren vooght 
 Hr.(2de x): Pieter ARENTS fs. Charles  
 K.(2de x): Anne Marie = 11 jr, Marie Francoise = 7 jr ende Pieter ARENTS = 4 jr 
 V.M.: Pieter VAN HERSEELE grootvader    
  Gronden van erfven geduerende het 1ste huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Laethem op den wijck brackele groot 500 roen 22ste 8bre 1754 
 
SVG Guillaeme VAN RENTERGHEM fs. Frans geprocreert bij Janneken DE MEYERE fa. Jan 
 overl. Nevele inde boschstraete daer ment noemt wulfhoek op den 5de july 1754 
 He.: Janneken VAN NEVELE fa. Lucas  
412 K.: Joannes VAN RENTERGHEM sijn selfs man ende Pieter MEGANCK in huwelijck met 
 36       Joanna LAMME verweckt bij Cathelijne VAN RENTERGHEM fa. Frans voornoemt  
        Marie Anne = 24 jr, Frans = 20 jr, Joosijntjen = 17 jr, Joanne = 13 jr ende Guillaeme = 9 jr    
 V.P.: Pieter MEGANCK voornoemt   
 Gronden van erfven comende van s'overledens sijde  
 Een 4de deel onvercavelt van een behuysde hofstede wannof de andere drij deelen compiteren 
 aen Jacques VAN NEVELE ende Pieter MEGANCK causa uxoris ende Josijne VAN 
 RENTERGHEM s'overleden innocente suster gestaen ende geleghen in Caperijcke in de 
 meulenaers straete groot in erfven 466 roeden volghens den  landbouck fo 216 arlo 3 
 Item nogh binnen de voorseyde prochie een vierde deel als vooren van twee stucken landts 
 oost daer aen groot 727 roeden . . .  . . .  . . . 
 Dhelft van een partije meersch in Landeghem genaemt de meulemeersch te weten den zuyt 
 cant noort Barbara HEYNDRICX nu haere hoirs met het wederdeel zuyt d'hoirs DHAEMERE 
 oost de caelen groot 279 roeden comt over een vierde als vooren 69 ¾ roeden . . . 
 Een gelijck vierde van een partije lant in Nevele genaemt het eeckbosselken groot 275 roeden 
 Een 4de van een behuysde hofstede in de boschstraete in Nevele groot 150 roen abouterende 
  oost het peperstraetjen zuyt ende noort oost de wdwe Pieter DE VREESE . . . 
  Gronden van erfven comende van shauderigghens sijde  
 Een partije landt in Nevele genaemt den grooten haudtacker groot 480 roeden staende ten 
 landbouck arlo 678  . . .  . . .  . . .   
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een behuysde hofstede in Nevele alwaer den overledenen vuyt gestorven is staende ten 
 landbouck arlo 666 ende aldaer groot met t'lant achter den huyse 749 roeden . . . 
 Ende een partije landt genaemt de gaeverstraete noort oost Guillaeme LAMME zuyt de gaever 
 straete west Pieter BAETS ende Adriaen DHERTOGHE ende noort west Joos ende Guillaeme 
 VAN VYNCKT groot 600 roeden ten landboucke bekent arlo 639 . . . . . . . . . 
 Alle de voorschreven gronden den sterfhuyse aencomende bij coope jeghens Lauwereyns 
 Hyachente DE WULF als vooght over de weesen van Joannes DESABLEAU per contracte 
 in daete 20ste 9bre 1740   . . .  . . .  . . . 22ste 8bre 1754 
 
SVG Jan DE VLIEGHER fs. Arnaudt, overl. Hansbeke op den 7de febr. 1754 
 He.: Joanna VAN VOOREN fa. Arnaut  
412 K.: Carel Adriaen Jan Baptista = 23 jr ende Joannes Martinus = 18 jr 
 41v V.P.: Lieven DE VLIEGHER s'overledens broeder tot Nevele 
 Den overledenen heeft in cheynspacht genomen in Hansbeke van zuyden jeghens den 
 Brughschen vaert wesende een vuytnemijnghe van sheeren straete nu bebauwt met een nieuw 
 steenen woonhuys , welck huys voor teecken draeght d'herberghe van tlandt van Nevele  
 Compt in baete over den prijs van vier schuyten ghepresen den 18de maerte 1754 door de 
 baesen Augustijn DE BUYSSCHER ende Pieter BRAET 3 p.  . . . 29ste 8bre 1754 
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 Compareerde in persoone Adriaen SERWEYTENS woonende tot Vinckt welcken comparant 
 verclaert heeft dat hij van gheene voordere baeten en heeft connen ten voorschijn brenghen 
 als de gonne ghebracht bij den SVG ten sterfhuyse van Judocus VAN WONTERGHEM fs.  
 Jan in daeten 11de juny 1754  . . .  . . .  . . .  5de 8bre 1754 
Augmentatie van den SVG van de kinderen met naeme Frans, Pieter Joannes, Joanna ende Barbara 
  Theresia VAN DEN BORRE fs. ende fa.  Pieter VAN DEN BORRE ende Francoise DE BIL 
412 fa. Francois, alle beyde overleden in Vinckt dit van de succesie op hun  verstorven met de  
 44 doodt van Judocus VAN WONTERGHEM fs. Jans, overleden in Vinckt, ten welcken 
 sterfhuyse de voornoemde vier weesen benevens hunne halve suster Jacoba BOGAERT  
 vuyt den hoofde van hunne moeder gerecht sijn tot een 20ste staecke in de moederlijcke sijde 
 V.M.: Pieter BLANCKE, oom 
 Bij den SVG ten sterfhuyse van  Pieter VAN DEN BORRE bij Marie Anne VAN DE  
 VELDE als hauderigge overgebracht ende geaffirmeert den 30ste april lestleden bevindt men  
 dat aen de vier weesen te goet comt tot 55 p. 2 sch. 9 gr. en 1/5de dnrs 5de 9bre 1754 
 
SVG Pieter SNAUWAERT, kerckmeester, overl. Vosselaere op den 28ste febr. 1754  
  fs. Simoen ghewonnen bij Lievijne VAN DER VENNET 
 He.(2de x): Joanna DE PUYT fa. Lieven ghewonnen bij Joosijntjen WIEME 
412 K.(2de x): Judoca = 17 jr, Joannes = 13 jr, Jacobus = 10 jr ende Judocus SNAUWAERT = 6 jr. 
 45 V.P.: Gillis SNAUWAERT, cosijn   
 De hauderigghe gheeft te kennen dat dit steirfhuys schuldigh saude sijn maer sij weet niet of  
 het waer is van het gonnen den overledenen in sijn leven als kerckmeester ontfanghen saude 
 hebben op sijnen ontfanckboeck van kercke rente van de wdwe LANTSGRAEVE ende  
 Geeraert DE ROOSE ende dat hij saude vergeten hebben notitie t'hauden . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Marten DE CLOET tot Vosselaere   12de 9bre 1754 
 
SVG Joannes HUYS fs. Marten, overl. Nevele op den 7de 8bre 1754 
  He.: Marie Anne DE CLOET te vooren wdwe van Joannes DHAENENS fs. Joos 
 K.: sonder lichaemelijcke hoirs achtergelaeten thebben 
412 Erfghenaemen s'overledens minderjaerighe broeders ende susters met naeme Rosa = 17 jr, 
 47 Jacobus = 15 jr, Philippe = 13 jr ende Adriaen HUYS = 6 jr 
 V.P.: Lieven DARTE ende V.M.: Joannes STROBBE   
 Ten sterfhuyse van Joannes DHAENENS fs. Joos is er geen SVG gemaeckt  
 Huys ende erfve comende van shauderigghens sijde ende niet meer deelsaem te weten een deel 
 van een huys stede ende erfve in Nevele abouterende zuyt Lieven SNAUWAERT west de  
 brabant straete noort den egghelaere oost dhoirs Pieter HANSSEN ofte het gescheet van Nevele 
 ende Vosselaere groot in erfven 81 ½ roen ende nogh 380 roeden lants geleghen in Vosselaere 
 wesende haer sijde haudende goet . . .  . . .  25ste 9bre 1754 
 
SVG Petronelle DE MEYER, overl. Nevele op den 13de maerte 1754  
 fa. Lieven ghewonnen bij Joosijntjen BODRIE 
 Hr.: Gillis DE VREESE fs. Jan ghewonnen bij Lievijne DE CLOET 
412 K.: Jan DE VREESE = 9 maenden ende is eenighe daeghen naer de prijsije ghedaen den  
 49 11de april 1754 comen te overlijden 
 V.M.: Bauduyn BODRIE auden oom  
 Judocus , Cecilia ende Pieter DE WEIRT alle drij onderjaerighe kinderen van wijlent Jan DE 
 WEIRT ghewonnen met wijlent het voornoempde Joosijntjen BODRIE ende alsoo halve 
 broeders ende suster van Petronelle DE MEYER voornoemt    
 Stelde hem seker ende borge Lieven ROEGES alhier present  25ste 9bre 1754 
 
SVG Pieter MARCKSCHALCK fs. Pieter, overl. Vosselaere op den 12de juny 1754 
 He.: Anne Marie WAEPS fa. Joseph ghewonnen bij Marie DE LOOF 
412  K.: Joannes = 10 jr, Caerel = 8 jr ende Pieter Joannes MARCKSCHALCK = 2 jr 
 50v V.P.: Francies MARCKSCHALCK, oom 
 Stelde hem seker ende borge Joannes CANNOOT fs. Jan tot Nevele 26ste 9bre 1754 
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SVG Christina TIJTGAT fa. Anthone,  
 overl. Nevele daeghs voor beloken passchen op 20 april 1754 
412 Wdwe van Joannes BEELAERT   
 52 K.: Joanna BEELAERT in huwelijck met Frans VERMEULEN, Judocus = 18 jr ende  
       Philippe BEELAERT = 15 jr 
 V.M.: Emanuel GOETHALS   
 Gronden van erfven waervuyt de overledene erfachtigh gestorven is 
 In den blasius driesch straete alwaer de wdwe vuytgestorven is groot 50 roen paelende oost 
 Judocus DE CLERCQ suyt Judocus VAN WONTERGHEM WEST Judocus DE RUYCK 
 ende noort de straete waervan Herman CNEUVELS 12 roeden heeft in cheynse 
 Een partije lant in Vosselaere groot 125 roen waer doore loopt den herwegh den overledene 
  toecomende bij successie van haere hauders . . . . . .  9de Xbre 1754 
 
SVG Francies D'HAENENS, overl. Nevele op den 11de jan. 1754  
 fs. Marten ghewonnen bij Marie CLARISSE  
412 He.: Anna BIJSTAND fa. Pieter ghewonnen bij Joanna VAN DE VIJVER 
 54 K.: Joseph, Joanna Catharina, Jacobus ende Norbertine D'HAENENS nogh jongmans ende 
       jonghe dochters nemaer bij competente aude van beth dan 25 jaeren hun selfs ende Joanna 
       Marie D'HAENENS = 23 jr  
 V.P.: Joannes LAMPE fs. Jan cosijn causa uxoris  
 Gronden van eirfven ligghende binnen dese stede ende vrijhede van Nevel 
 Een schoon huys ende eirfve met eenen schoonen lochtinck daer annex met een nieuw huys bij 
 desen sterfhuys naer het overlijden van dese overledenen daer op ghebauwt nevens het ander 
 huys commende beyde van vooren jeghens de sinte jans straete oost jeghens den muer van de 
 paterrije suyt de sinte jans straete west Gillis DE WULF met sijne kinderen ende noort den 
 oosbroeck ofte het ghemeente van Nevele groot in eirfven 250 roen . . .  9de Xbre 1754 
 
SVG Marie VAN THIENEN fa. Geeraert, overl. Nevele op den 24ste 7bre 1754 
 Hr.: Joseph VAN GANSBEKE fs. Pieters  
412 K.: Petronelle = 6 jr en 3 maenden ende Therese = 13 maenden 
 56 V.M.: Joannes VAN THIENEN broeder van de overledene tot Aelter 10de Xbre 1754 
 
SVG Philippus CLAYS , overl. Nevele op den 21ste meye 1750 
 fs. Daniel ghewonnen bij Joosijntjen BAELE  
 He.: Petronelle MEGANCK fa. Jan ghewonnen bij Joosijntjen HAUTEKEETE 
412 K.: Jacobus = 7 jr ende Lieven CLAYS = 2 jr 
57v V.P.:  Jacobus CLAYS, oom  
 Gronden van eirfven den overledenen met dese hauderigghe t'saemen geduerende hun huwelijck 
 gheconquesteert bijdien sijn de selve deelsaem half ende half met bijleve van de hauderigghe 
 Een hofstedeken in Vosselaere abouterende oost de naervolghende partije landt suyt ende noort 
 den heere baron van Huysse west de wdwe Herman LAMME groot in eirfven 80 roeden ende 
  een partije ghenaempt den droogherick gheleghen als vooren . . . 17de Xbre 1754 
 
SVG Pieter BOLLAERT fs. Geeraert, overl. Poussel wijck van kerrebrouck den 7de 9bre 1754 
 He.: Marie Anne VERSGEMOEDT fa. Chaerel 
412  K.: sonder lichaemelijcke hoirs achtergelaeten thebben 
 59v Erfgenaemen: Geeraert BOLLAERT sijnen vader ende voorts Judocus, Geeraert ende Anna 
 BOLLAERT s'overledens broeders ende suster alsmede de twee weesen van sijnen broeder 
 Frans BOLLAERT die hij gewonnen heeft bij Catherine MORTIER met naemen Geeraert 
 = 16 jr ende Judocus  = 8 jr  
 V.P.: Joannes SERWEYTENS causa uxoris  
 Op wijlent haeren man is verstorven vuyt den hoofde van sijne moeder een 5de deel onvercavelt 
 in een hofstedeken in Nevele in de vierboomstraete groot 275 roen waerop s'overledens vader 
  heeft sijn recht van bijleve ghelijck oock dese hauderigghe . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borge Lieven DE RIDDER tot Hansbeke  18de Xbre 1754 
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  Bundel nr 477 Staten van goed  (1755) 
SVG Adriaen CORNELIS fs. Jan, overl.  Vinckt op den 7de febr. 1754 
 Wdwnr van Lievijne DE GRUYTERE fa. Pieters  
412 K.: Joannes ende Anna Francoise CORNELIS alle beede bij competente aude hun selfs, 
 61v       alsmede Joannes LAVAE als vader ende vooght over Adriaen LAVAE sijnen sone 
       gewonnen bij Joanne Marie CORNELIS fa. den overledenen   
 V.M.: Francois CORNELIS cosijn  
 Huyscatheyl bij den overledenen achtergelaeten in Vinckt op de plaetse in cheynse genomen 
 van  Adriaen VAN WONTERGHEM   . . .  . . .  4de febr. 1755   
 Compareerde in persoone Adriaen CORNELIS woonende tot Vynckt welcken comparant  
 hem verclaerde te stellen als seker ende borghe selfs als principael over Joannes LAVAE  
 woonende tot Vynckt als vader ende vooght over Adriaen LAVAE sijnen onderjaerighe sone 
 die hij gewonnen heeft met wijlent Joanne Maria CORNELIS  . . .   20ste febr. 1755 
 
SVG Jacobus LAMME fs. Jacobus, overl. Meyghem op den 14de febr. 1755 
 He.: Petronelle SCHATTEMAN fa. Jacques  
 K.: Joos = 11 jr, Arnaut = 8 jr, Barbara Therese = 6 jr ende Judoca Caroline LAMME = 3 jr
 V.P.: Joannes LAMME oom 11de maerte 1755 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren 
  
SVG Joanna TUYTSCHAEVERE fa. Lieven, overl. Meyghem op den 25ste jan. 1754 
 Hr.: Joos DEN TROOSTERE fs. Cornelis 
412 K.: Cornelis = 11 jr, Pieternelle = 10 jr, Jacobus = 9 jr, Marie = 7 jr, Lievinus = 4 jr,  
 64       Joannes Baptiste = 2 jr ende Pieter Joseph DEN TROOSTERE = 3 maenden 
 V.M.: Martinus TUYTSCHAEVERE, oom . . . . . .  11de maerte 1755 
 
SVG Anna VAN DE WOESTIJNE fa. Jacques, overl. Astene op den 28ste dec. 1754 
  Wdwe in (1ste x) van: Pieter DHAENENS (SVG 24ste jan. 1741)   
            fs. Martens ende Elisabeth VAN QUICKENBORNE 
412 K.(1ste x): Jacobus = 22 jr, Pieter = 20 jr, Augustinus = 18 jr, Joanna in huwelijck met Joachim 
 66v     VERSELE, Marie ende Isabelle haer selfs ende Agnesse DHAENENS = 24 jr 
 Hr.(2de x): Lieven VERBAUWEN fs. Frans  
 K.(2de x): Brigita VERBAUWEN = 12 jr 
 V.M.: Daneel VAN DE WOESTIJNE fs. Jacques broeder van de overledene tot Peteghem 
 Volghens de costuyme van de casselrije van Cortrijck in non poorterlijcken sterfhuyse als in 
 desen locael is     
 Jan Baptiste VAN THEMSCHE in huwelijck met Joosijntjen DHAENENS 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Francois VERBAUWEN tot Laethem vader van  
 desen hauder alhier present      18de maerte 1755 
 
SVG Lievine DE VREESE fa. Marijn, overl. Meyghem op den 13de 8bre 1751 
 Hr.: Lieven MAES fs. Joos 
 K.: Elisabeth = 20 jr, Pieternelle = 18 jr, Joosijntjen = 13 jr, Marianne = 11 jr, Rebecca = 7 jr, 
       ende Norbertine MAES = 4 jr 
 V.M.: Mattheus VAN GAEVEREN oom causa uxoris  
 Een huyseken staende op cheyns danof den gront competeert aen Jacobus VAN HOVE  
  gepresen d'een helft staende ende d'ander in ligghende weerde 20 p. sch. gr.  
  Mits de becommerthede gheordonneert t'enfilaseren   15de april 1755 
 
SVG Joannes VAN HEE, overl. Nevele op den 6de febr. 1755 
 fs. . . . ghewonnen bij Regina HIJDENS 
412 He.: Lievijne BEYS fa. Jan ghewonnen bij Elisabeth VAN MOERBEKE  
 72 K.: Elisabeth = 24 jr, Marie = 22 jr, Petronelle = 20 jr, Joanna = 17 jr, Louis = 14 jr ende 
       Jacobus Francies VAN HEE = 11 jr 
 V.P.: Caerel VAN DICKE cosijn 
 Stelde hem seker ende borghe Jan BEYS tot Nevele alhier present 22ste april 1755 
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 Vervolg bundel nr 477 Staten van goed  (1755)  
SVG Joanna DE GRAEVE fa. Norbert, overl. Nevele op den wijck oossche den 23ste dec. 1754 
 Hr.: Arneydt STEYAERT fs. Arneydt 
412 K.: Frans STEYAERT = 19 jr  
 74v V.M.: Joannes DE GRAEVE, oom 
 Gronden van erfven staende sijn huwelijck met dese overledene gheconquesteert bijdien d'een 
 hilft aen desen hauder competeert ende d'ander hilft belast met sijn bijleve  
 Een behuysde hofstede met de boomen ende voorder catheylen daerop staende gheleghen in 
 den wijck oossche binnen Nevele daeranne aubouterende oost de wdwe ende hoors van  
 Simoen SNAUWAERT west den advocaet PIEN suyt de straete groot ontrent 200 roeden  
 Een partije landt gheleghen als vooren ghenaempt den boeren lochtinck paelende daeranne 
 west ende noort den heere VAN DER BURCHT ende suyt de wdwe van Pieter VAN DE 
 PUTTE groot in erfven ontrent 100 roeden  
 Item nogh een partije landt gheleghen als vooren paelende daeranne oost ende noort Joannes 
 HAMME west den advocaet STURTEWAEGHEN ende suyt oost Joos VAN VYNCKT oock 
 groot ontrent 200 roeden 
 Item een streepken gheleghen als vooren daeraen aubouterende noort Frans STOMMELINCK 
 suyt de wdwe Pieter VAN DE PUTTE ende west den cautere groot ontrent 75 roeden 
 Item een partije meersch gheleghen in deselve prochie inde kockelaermeerschen paelende 
 suyt de voornoemde wdwe ende noort Carel TUYTSCHAEVERE groot 200 roeden ende een 
 partije ghenaempt den beck suyt oost een beke ende suyt west de straete groot 600 roeden 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Laureyns STEYAERT 
 s'hauders sone alhier present      22ste april 1755 
 
SVG Joosijntjen WAEFS fa. Joos, overl. Nevele op den wijck van kerrebroeck den 9de 9bre 1754 
 Wdwe in (1ste x) van: Christiaen VAN DER PLAETSEN 
 K.(1ste x): Judoca = 20 jr ende Lieven VAN DER PLAETSEN = 18 jr, 
 Hr.(2de x): Joos COPPENS fs. Lieven  
 K.(2de x): Jooris COPPENS = 6 jr  
 V.P.: Lieven VAN DER PLAETSEN ende  
 V.M.: Joannes LANCKSCHRAEVE, oom causa uxoris 
  Aen desen sterfhuyse competeert een huyseken boomkens ende haeghen staende op cheyns 
  danof den gront competeert mijn heer VAN LOOVELDE . . .  22ste april 1755 
 Compareerde in persoone Frans HEMELSOETE fs. Joannes tot Nevele welcken comparant 
 hem verclaerde te stellen als seker ende borge over Joos COPPENS tot Nevele over de 
 handelinghe ende administratie als styfvader ende vooght over de weese van Joosijne SWAES 
 over den SVG dannof sijnde genomen ende te nemen dit alles met obligatie ende verbintenisse 
  als naer rechte mitsgaders condempnatie in forma    18de 9bre 1755 
 
SVG Pro Deo Sieur Adriaen MOERMAN, overl. Nazareth in de kercke op den 21ste april 1754 
 Wdwnr van : Pieternelle DE POORTER  
 In sijn leven balliu der heerlijckhede van ten broucke in Ste Martens Leerne 
 K.: Francies MOERMAN, Joannes KERSBULCK in huwelijck met Lievijne MOERMAN 
       ende Joannes DE KEUCKELAERE thuwelijck hebbende Joanne MOERMAN mitsgaders 
       Jacobus BEHAEGHEL fs. Pieter verweckt bij Pieternelle MOERMAN oock fa. Adriaen  
  V.M.: Francies MOERMAN voornoemt 
 Ten desen sterfhuyse competeert het woonhuys schuere boomen haeghen ende voordere 
 edificien gebruyckt door Adriaen LAUWAERT soo die sijn gestaen in de prochie van Ste  
 Maria Leerne bij het cappelleken raesboom staende op een partije landt wesende leen gehauden 
 van de heerlijckhede ende leenhove ten broucke door den overledenen staende sijn huwelijck 
 met de voornoemde Pieternelle DE POORTER moeder ende grootmoeder van den apparente 
 hoors geconquesteert welcke partije den overleden naer haer overlijden is in cheyns gegeven 
 aen Joos VERMEIRE ende bij hem bebauwt met een huys . . .   . . . 
 Joannes DE CEUCKELEIRE heeft het doodt lichaem van sijnen schoonvader van de kercke 
 van Nazareth doen transporteren met een peirt en karre naer sijn huys 28ste april 1755 
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 Vervolg bundel nr 477 Staten van goed  (1755)  
SVG Joseph DE WAEGHENAERE fs. Adriaens, overl. Vosselaere op den 11de 9bre 1754 
 He.: Joanna VAN DE MOORTELE fa. Francies  
 K.: Marie Joanne = 17 jr, Angeliene = 16 jr ende Joannes Baptiste = 7 jr,  
 V.P.: Adriaen DE WAEGHENAERE grootvader 
 Gedurende het houwelijck is aen dese hauderigge beneffens haeren broeder Francies VAN 
 DE MOORTELE met den overlijden van Jacobus VAN DE MOORTELE aen hun 
 gesuccedeert een 12de deel van alle de gronden bij den voornoemden Jacobus achtergelaeten 
 de gonne sij hebben verkocht ende is s'hauderiggens paert verkregen uyt crachte van  
 naerhede den noch geseyde Francies VAN DE MOORTELE voor de somme van 83 p. gr. 
 nemaer alsoo op de selve waeren staende catheylen die deelsaem sijn ende weirdigh eene 
 somme van 28 p. gr.  . . .   . . .  29ste april 1755 
 
SVG Pieter KNEUVELS, overl. Nevele op den 18de maerte 1755  
 fs. Christoffel ghewonnen bij Marie SAVEREUX 
412 He.: Lievijne D'HERTOGHE fa. Jacobus ghewonnen bij Anthonette COENS 
 77v K.: Petronelle KNEUVELS = 4 jr eenigh kindt uyt dit huwelijck 
 V.P.: Alexander KNEUVELS, oom   
 Stelde hem seker ende borge Pieter COEN fs. Lieven tot Nevele  6de meye 1755 
 
SVG Joanne ONDERBEKE, overl. Nevele op den 15de Xbre 1754 
 fa. Laureyns ende Cathelijne DE WEERT 
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter HANSSENS fs. Joos 
412 K.(1ste x): Marie Catherine HANSSENS = 11 jr 
 79v Hr.(2de x): Anthone DE VREESE fs. Joos ende Joosijntjen COCQUYT 
  K.(2de x): Frans DE VREESE = 5 jr (sijnde Carel Livinus overleden naer sijne moeder)  
  V.P.: Francois HANSSENS fs. Joos ende V.M.: Pieter ONDERBEKE fs. Laureyns 
 Gronden van erfven commende van s'overledene sijde 
 Een 5de deel onvercavelt in een partije lant in Nevele wannof de vier wederdeelen competeren 
  aen de kinderen ende kints kinderen van Laureyns ONDERBEKE voornoemt genaemt het  
 sijssenlant groot int geheele 302 roeden ende een gelijck 5de deel als vooren in een behuysde 
 hofstede groot in erfven 355 roeden abouterende suyt d'hoors van Bauduyn DE DECKERE 
 west mijn heer VILAIN noort de straete oost de naervolghende goederen 
 Een gelijck 5de deel deurgaende als vooren groot int geheele 233 roeden   . . .  
 Gronden van erfven commende van s'overledene sijde belast met de bijleve van s'weesens 
 grootmoeder ende desen hauder  
 Een 10de paert ende deel deurgaende onvercavelt  in een stuck landt in Nevele genaemt den 
 bogaerts ackere oost sheeren straete suyt dhoors Joos HANSSENS west Joe BOUVE noort de 
 volgende partije int geheele groot 575 roeden 
 Een gelijck deel in een partije geleghen als de voorgaende groot int geheele 479 roeden  . . . 
 Gronden van erfven commende van Pieter HANSSENS voornoemt  
 Een behuysde hofstede in Nevele alwaer de overledene vuytgestorven is ende bij den hauder 
 gebruyckt groot in erfve 117 roeden paelende oost de brabantstraete west Gillis BRENGIER 
 ende noort west 't Clooster van de penintenten van Nevele ende nogh een huys stede ende 
 erfve groot 39 roen abouterende oost de brabantstraete noort west het clooster der penintenten 
 noort oost Gillis BRENGIER in pachte gebruyckt bij Maurus DE WEERT  . . . . . . 
 Alle dese goederen soverledene eerste man over dhilft toecommende ten sterfhuyse van  
 Janneken VERDONCK sijne 1ste huysvrauwe ende het wederdeel bij vuytgrootinghe jeghens 
 de kinderen ende schoonkinderen van het voorseyde Janneken VERDONCK  
 Hier wordt niet gebracht de gronden van erfven den hauder toecommende vuyt den hoofde van 
 sijn vader alle gelegen in Dronghen . . .       12de meye 1755 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge Frans MESTAGH fs. Frans tot Ste  
 Martens Leerne alhier present      2de july 1755 
 Compareerde in persoone Bauduyn HANSSENS tot Nevele welcken comparant hem verclaerde 
 te stellen als seker ende borge selfs als principael over Frans HANSSENS tot Ruysselede als 
 voogt over de weese van Pieter HANSSENS . . . . . .   15de sept. 1755 
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 Vervolg bundel nr 477 Staten van goed  (1755)  
SVG Gheeraert CODDE fs. Jan, overl. Nevele op den wijck van oossche op den 25ste febr. 1755 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen TANDT fa. Laureyns 
412 K.(1ste x): Pieter CODDE bij huwelijck sijn selfs man, Marie Anne bij getijde aude haer selfs, 
 86v       Marten CODDE = 23 jr, Philippe = 19 jr ende Jan CODDE = 16 jr.  
 He.(2de x): Lievijne COPPENS fa. Pieter 
 K.(2de x): Lieven = 11 jr, Theresia = 6 jr ende jacobus CODDE = 4 ½ jr 
 V.P.: Jacobus CODDE sone van s'overledens broeder  
 Stelde hem seker ende borge Joannes COPPENS tot Landeghem 17de meye 1755 
 
SVG Godelieve Isabelle WALLAERT fa. Alexander, overl. Ste Martens Leerne den 6de july 1754 
 Hr.: Ambrosius VAN SPEYBROECK fs. Danneels, winckelier 
412 K.: Joannes Baptiste VAN SPEYBROECK = 16 jr hoir unicq 
 89 V.M.: Karel WALLAERT oom    
 Er is een huwelijckcontract gemaeckt  
 Compareerde voor mij Jaecques Francies VAN RAE notaris publicq tot Gendt in persoone 
 Ambrosius VAN SPEYBROECK fs. Daniel, jonghman tot Ste Martens Leerne ende bij  
 competente aude van beth dan 25 jaeren sijn selfs ende Goddelieve Isabelle WALLAERT 
 fa. Alexander jonghe dochter tot Ste Martens Leerne bij competente aude van beth dan 25  
 jaeren haer selfs te kennen gevende dat tusschen hemlieden apparent huwelijck staet te 
 ghebeuren . . .  . . . Ghedaen ter presentie van Joannes VERBIEST ende  
 Joannes Baptiste VAN SIJMAIS ghetuyghen hiertoe aensocht den 13de meye 1737 
 Staende het huwelijck is in cheynspacht genomen van Sr. Jan Baptiste DE BLOCQ in Gendt 
 50 roeden landt gelegen in Leerne op de zuyt sijde van den herwegh  . . .  . . . 
 Item is in cheyns genomen van jor Pieter MASSEAU twee partijen landt d'eene gelegen in 
 Vosselaere ende d'ander in Ste Martens Leerne in de moerstraete tsaemen groot twee ontrent 
  gemeten waerop is staende een woonhuys  in pachte gebruyckt door Joannes BOGHAERT 
 ten reserve van de kamer ten oosten bewoont bij Francoise VAN RENTERGHEM die de 
 selve magh bewoonen haer leven geduerende  . . .  . . . 
  Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Jacobus MESTDAGH tot Ste 
 Martens Leerne alhier present       10de juny 1755 
 
SVG Geeraert SLOCK fs. Christoffel, overl. Vynckt op den 17de maerte 1755 
 Wdwnr van  (niet gegeven) SVG ghepasseert in Winckele graefschap van Wackene inclaverende 
 binnen de prochie van Wonterghem ende niet vindelijck is  
412 K.: Pieternelle in huwelijck met Joos HAUTEMAN, Joosijntjen in huwelijck met Joannes 
 93        LIJBAERT, Joanne Marie SLOCK in huwelijck met Joannes DHAEVELOOSE ende  
         Frans SLOCK = 19 jr 
 V.P.: Frans VAN DE KERCHOVE   
 Gronden van erfven tsaemen in huwelijck geconquesteert in daete den 31ste 8bre 1724 
 Een behuysde hofstede in Wonterghem groot in erfven 1200 roen landts daeranne aubouterende 
 oost het goet van Sinte Jan ten Dullen in Ghendt west ende noort mijnheer DANEELS suyt 
 het selve hofstedeken in pachte gebruyckt bij Joannes LIJBAERT 
 Gronden van erfven wesende leen goederen vercreghen ten sterfhuyse van Judocus VAN 
 WONTERGHEM fs. Jans, jonckman overleden in Vynckt op den 24ste aug. 1753 aldaer 
 naesten bestaenden ende hoor feodael te weten de twee deelen van drije ende het derde van 
 dien aen Adriaen SERWEYTENS bij testamente vercreghen bijdien competerende aen den 
 voorseyden Frans SLOCK als mannelijcken hoor ten desen sterfhuyse 
 De twee deelen van drije groot vijf bunderen ligghende in Vynckt bij de Vynckt brugghe 
 Den oostcant van een hofstede in Vynckt daeraen aubouterende oost eene naervolghende 
 partije ghenaempt het waeterlaet suyt den jonghen bogaert ende de wdwe van den advocaet 
 DOOREZEELE in Ghent west den cheynsgront in de voornoemde hofstede groot 100 roen 
 noort dhofstede ende het deel in de wallen van de voornoemde wdwe . . . . . . 
 Op den 15de april 1748 heeft Geeraert SLOCK een testament ghemaeckt ten voordele van 
 de huysvrauwe van Joos HAUTEMAN . . .  . . .  10de juny 1755 
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 Vervolg bundel nr 477 Staten van goed  (1755)  
SVG Joanna BRAET fa. Pieters, overl. Poessele op den 4de april 1755 
 Hr.: Pieter ONDERBEKE fs. Laureyns  
412 K.: Joseph = 20 jr, Pieternelle = 17 jr, Joannes = 15 jr, Jacobus = 10 jr ende Adriaen = 7 jr 
 98 V.M.: Lieven TAETS oom causa uxoris 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Pousele groot met de landen ontrent vier ghemeten daeranne   
 aubouterende west de straete loopende naer Poessele ende een partijken landt daermede 
 gaende ligghende oock west de straete ende suyt de hofstede ende noch een partijken 
 ligghende ontrent recht over de hofstede oost de straete ende suyt Adriaen VAN DE 
 MOORTELE, hun competerende bij coope jeghens Mr. Jan FOSTIER advocaet in den 
 raede van Vlaenderen van daete den 15de april 1737 
 Een partije landt in Poessele groot 273 roeden eenen drij beck, noort oost de straete suyt 
 ende west desen goede noort mijnheer MASSEAU  . . . . . .  
 Stelde hem seker ende borghe Jacobus ONDERBEKE tot Hansbeke 2de july 1755 
 
SVG Pieter PIFFROEN fs. Joannes, overl. Poessele op den 3de dec. 1754 
 He.: Catharina VAN HEYSTE fa. Gillis ghewonnen bij Janneken WIEME 
412 K.: Ferdinandus = 13 jr ende Joanna PIFFROEN = 15 jr  
101  V.P.: Joannes DE CLERCK oom 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Francois DHULST 
 woonende binnen dese prochie       3de july 1755 
 
SVG Tanneken ONGENAE, fa. Lieven ghewonnen bij Lievijne DE BOCQ  
 overl. Sinte Maria Leerne  op den 12de meye 1755 ten huyse van haeren sone Philippus 
412 Wdwe van Pieter DE MOOR 
103 K.: Philippus , Joanna HAERENTS als moeder ende vooghde over Judoca DE MOOR = 19 jr 
       ende Louis Albertus DE MOOR = 15 jr verweckt bij wijlent Lieven DE MOOR fs. Pieter 
 V.M.: Lieven ONGENAE, cosijn  
 Gronden van erfven tsaemen in huwelijck geconquesteert 
 Een hofstede met nogh een stucxken landt daer annex gheleghen in Sinte Martens Leerne 
 aubouterende suyt ende west het clopheckstraetjen noort de naervolghende partije landt ende 
 oost joncker Cornelis SANDELIN tsaemen groot 300 roeden 
 Een partije landt ligghende nevens de hofstede in de prochie van Dronghen wijck noorthaut 
 aubouterende oost den heer SANDELIN suyt de hofstede west ende noort de noorthautstraete 
  ende noort den selven heere SANDELIN groot in erfven 150 roen  . . . . . . 
 De voorschreven gronden de overledene met haeren man toeghecomen bij coope jeghens 
 jouffr. Barbarina Theresia MAELCAMP ende Sr. Cornelis DE WINTER par erffenisse in  
 daete van den 17de dec. 1697 ende den 6de july 1712 . . . . . . 8ste july 1755 
 
SVG Pro Deo Francois MAENHAUT, overl. Hansbeke den . .  7bre 1749 tsijnder wooninghe 
  fs. Jan bij Francoise DE BRABANDER  
 He.: Martijntjen DE CLERCK fa. Pieter 
 K.: Anne Marie = 21 jr, Petronelle = 20 jr, Pieter = 16 jr, Marten = 13 jr ende Marie Anne = 8 jr 
  V.P.: Bauduyn MAENHAUT s'overledens broeder tot Hansbeke 
 Een partije landt ende meirsch op Meirentre ghecommen van shauderigghens sijde is vercocht  
 staende het huwelijck        8ste july 1755 
 
SVG Anna Marie LIEVENS fa. Hendericxs, overl. Vynckt op den 29ste nov. 1754 
 Hr.: Frans DE BAEDTS fs. Jans  
412 K.: Therese = 16 jr, Francois = 14 jr, Regina = 11 jr, Francoise = 9 jr, Joseph = 7 jr, Caroline 
107       = 4 jr ende Marie DE BAEDTS = 1 ½ jr  
 V.M.: Judocus LIEVENS oom  
 Den hauder heeft staende sijn huwelijck vercocht aen Joannes VAN LAECKEN van sijne seyde 
 haudende goet gheleghen in Vynckt ghenaemp de wieroocken   
 Stelde hem seker ende borghe Pieter DE CLERCQ tot Vynckt  15de july 1755 
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SVG Sr. Judocus VAN WONTERGHEM fs. Adriaen, overl. Meyghem den 20ste maerte 1755 
 Schepenen van de lande roede baronnie van Nevel 
 Wdwnr in (1ste x) van: Janneken BAUDONCK  
412 K.(1ste x): Joannes Baptiste ende Adriaen midtsgaders de drij weesen van wijlent Marie VAN 
110      WONTERGHEM in huwelijck met Joannes Baptiste VAN HULLE tot Vynckt 
 He.(2de x): Joanna DE BUCK  
 K.(2de x): Pieter, Jacobus Frans, Caroline in huwelijck met Joannes SIERENS ende Jaspaert 
     VAN WONTERGHEM = 23 jr 
 V.P.: Pieter VAN WONTERGHEM, broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven commende van den cant van den overledenen 
 Een partije landt nu bogaert in Lootenhulle in cheyns gebruyckt bij de wdwe van Pieter 
 MAENHAUT aubouterende oost Frans VERSPIJN suyt Livijne DE MEY west de naer 
 volghende ende noort de kerckstraete van Poucques naer Gendt 
 Een partije bosch ten deele landt paelende oost de voorgaende suyt de selve ende nogh een 
 partije landt noort het voorgaende oost Lievijne DE MEY suyt ende west Lucas MESTDAGH 
 tsaemen groot met de voorgaende vijf gemeten  . . . . . . . . .  
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert 
 Een cleen erfveken in Meyghem alsnu bebauwt alwaer den overledenen uytgestorfven is met 
 nogh twee partijen meirsch commende bij coope van joncker Anthone HEYNDRICKX de 
 Colsels heere van Maerle ende ontrent vier aude buynderen leene genaemt den bergh comende 
 bij coope van Jor Jan Baptiste DE RICHEBOURGH in pachte gebruyckt bij dese hauderigge  
 ende Louys DE SMET ende nogh in Meyghem drij partijen landt ende d'helft van een meirsch 
 commende bij coope van Jor Jan Philippe DE RICHEBOURGH gelegen aen de pijlestraete  
 ten deele leen ende in pachte gebruyckt bij Louys DE SMET . . .  15de july 1755 
 
SVG Pro Deo Marie VAN DEN BULCKE fa. Joos, overl. Nevele op den 13de jan. 1718 
 Hr.: Anthone DE POORTER fs. Jans  
 K.: Theresia DE POORTER als dan = 4 jr ende Gillis alsdan = 2 jr 
 V.M.: Joannes VAN DEN BULCKE, cosijn 
 Mits dat den SVG niet vindelijck is ter greffie is den hauder desen stellende uyt een extract van 
 minute van prijsije van wijlent sekeren Jan BUYSSENS ghesworen prijser gheweest twelck 
 extract nu eyghenhandigh is gheschreven door den sone Norbertus fs Jan BUYSSENS 
 Den hauder was in cheyns ghebuyckende 30 roeden erfve in den blasiusdrieschstraete waerop 
 was staende een huyseken met eenighe boomkens dat tot dhelft was competerende aen desen 
 sterfhuyse  . . . 16de febr. 1718     28ste july 1755  
 
SVG Marie SANTENS, overl. Meyghem op den 14de 8bre 1752 
 Hr.: Lieven VAN HEE fs. Lievens 
412 K.: Catharine VAN HEE fa. Pieter VAN HEE fs. dese overledene, in huwelijck gheweest met  
119v       Pieter BRAEDT,die alsnu is overleden, Andries VAN HEE, die alsnu oock is overleden, in 
         huwelijck gheweest met Lievijne MORTIER, Arneydt VAN VAN HEE bij huwelijck sijn  
       selfs, Joanna ende Marie VAN HEE alle hun selfs. . . . . . . 19de aug. 1755 
 
SVG Joosijne VAN VYNCK, overl. Nevele op den wijck van veldeken den 25ste febr. 1755  
 fa. Christiaen ende Petronelle VOLCKAERT 
 Hr.: Francoys DE MEYERE fs. Jan ende Marie VAN VYNCKT  
412 K.: Marie Veronica DE MEYERE = 3 jr hoir unicq 
122v V.M.: Lieven DE MEESTER in huwelijck met Joanna VAN VYNCKT s'overleden halve suster 
 Gronden van erfven comende van shauders seyde 
 Het 6de deel onvercavelt van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van veldeken wanof 
 de ander 5 deelen competeren sijne broeders paelende oost dhoirs Joos HANSSENS zuyt de 
 selve west desen goede ende noort Marten ROUGHES groot 232 roen . . . . . . . . . 
 Een 6de deel in dhelft van een behuysde hofstede ende gelijck deel in dhelft van ses partijkens 
 saylant in Landeghem in den heirenthoeck groot int geheele vijf gemeten die de wederhelft  
  competeert Frans VERMEIRSCH  . . .  . . .  9de 7bre 1755 
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SVG Pro Deo Lieven BEKAERT, overl. Landeghem op den 12de maerte 1755 
 fs. Francies ende Judoca DENEE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Lievijne DE BOEVERE fa. Lieven  
 K.(1ste x): Caroline BEKAERT = 9 jr eenigh kindt mits het overlijden van Joanna BEKAERT 
 He.(2de x): Anne Marie DE BRABANDER fa. Pieter  
 K.(2de x): Judocus = 4 jr ende Joanna  BEKAERT = 2 maenden 
 V.P.: Louys BEKAERT broeder van den overledenen   16de 7bre 1755 
 
SVG Pieter VAN HULLE fs. Pieters, timmerman, overl. Nevele op den 25ste maerte 1755 
 He.: Marie DHONT fa. Guille 
412 K.: Frans, Bernardus, Joseph ende Jan VAN HULLE bij getijde aude ende huwelijcken staet 
126       Norbert = 24 jr, Marie VAN HULLE = 19 ½ jr   
 V.P.: Jan VAN HULLE broeder van den overledenen  
 Een huys met schuerken ende stallinge tronckboomen ende haeghen staende op cheyns van de 
 wdwe ende hoors van dheer Frans DE BROUX geleghen in Nevele alwaer den overledenen is 
 comen toverlijden  . . .  . . .  . . .  16de 7bre 1755 
 
SVG Pro Deo Livinus VIVEEZ, overl. Landeghem wijck van den westhoeck den 10de meye 1755   
 fs. Mangnes ende Anne VAN THIENEN 
  He.: Marie Judoca DE BACKERE fa. Adriaen ende Livijne VETTERS  
  K.: Marie Franchoise = 12 jr, Marie Jacoba = 9 jr, Lieven Frans = 7 jr, Marie Joanne = 5 jr, 
       ende Philippus Jacobus VIVEEZ = 8 maenden 
 V.P.: Pieter FAELE in huwelijck met Marie Anne VAN THIENEN   30ste 7bre 1755 
 
SVG Joseph DE CLOET, overl. Nevele op den 28ste meye 1755  
 fs. Francies ghewonnen bij Janneken DE CLERCK 
 He.: Angeline VAN DER STRAETEN fa. Mauritius ghewonnen bij Joanna VAN DAMME 
412 K.: Mauritius = 14 jr, Catharina = 12 jr ende Joannes DE CLOET = 4 jr 
128v V.P.: Marten DE CLOET, oom   
 Gronden van eirfven deelbaer met de weesen half ende half 
 Een 10de deel deurgaende wannof totter hilft deurgaende is competerende aenden voornoemden 
 Mauritius VAN DER STRAETEN s'hauderigghens vader ende de resterende vier 10de deelen 
 aen shauderiggens swaeghers ende susters in een huys stede ende erfve gheleghen in Nevel 
 aubouterende noort oost de Ste Jans straete suyt oost Judocus DE BLAUWE suyt west Jacobus 
 VERVIER ende noort west de wdwe ende hoirs van wijlent Judocus VAN WONTERGHEM 
 t'samen groot in het geheele tot 35 roeden desen sterfhuyse toekomende bij successie ende  
 versterfte van shauderiggens moeder . . .  . . .  6de 8bre 1755 
 
SVG Joosijntjen VERSCHELDE fa. Jooris, overl. Meyghem op den 12de april 1754 
 Hr.: Frans DE VOESTERE fs. Joos  
 K.: Marie = 19 jr ende Joannes DE VOESTERE = 14 jr  
 V.M: Norbert VERSCHELDE       
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   14de 8bre 1755 
 
SVG Brisita VAN DE MIERLE fa. Huybrecht, overl. Nevele op den 14de Xbre 1754 
 Hr.: Geeraert DE CUYPER fs. Joos  
412 K.: Joseph = 8 jr, Vironica = 6 jr, Joanne ende Tresia audt tsedert 27ste meye 1754 tweelijnghen 
131v V.M.: Pieter VAN DE MIERLE fs. Huybrecht broeder van de overledene 
 Gronden van erfven comende van s'hauders seyde  
 Een partije van lande in Nevele abouterende zuyt oost den herwegh van Nevele naer Vynck 
 noort VAN DER MEERSCH west dhoirs Pieter VAN RENTERGHEM groot 521 roeden 
 ende een deel van een partije lant genaemt den steyn oost de straete zuyt Joseph DANEELS 
 ende west mijnheer VAN LAEREBEKE groot 200 roeden ende een partijken lant op oossche 
 cauter oost den oosbrouck west de straete noort Joseph DANEELS zuyt dhoirs BEVOORDE 
 groot 100 roeden   . . .  . . .  . . . 15de 8bre 1755 



 476 

 Vervolg bundel nr 477 Staten van goed  (1755)  
SVG Adriaen SCHOLLIER , overl. Vosselaere op den 18de april 1755 
 fs. Gillis ghewonnen bij Lievijne SERLIPPENS 
412 He.: Marie Anne SPEECKAERT fa. Thomas ghewonnen bij Lievijne DE CLERCK 
134 K.: Joannes Baptiste SCHOLLIER = 18 maenden 
 V.P.: Gillis SCHOLLIER grootvader   
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauderigghe volghende aen haer alleene 
 ter reserve van de catheylen totter helft de welcke competeren aen de kinderen van wijlent  
 Pieter DE RIDDER ghewonnen ten  1ste huwelijck met dese hauderigghe 
 Een behuysde hofstede met de stallen daer annex in Vosselaere inden westhoeck alwaer  
 desen overledenen in ghestorfven is groot in erfven 200 roeden . . . . . . . . . 
  Dese hofstede met de partijen van lande dese hauderigghe toekomende bij versterfte van haer 
 vader ende moeder ende de resterende deelen jeghens haere broeders ende susters alsmede 
 Pieter SNAUWAERT causa uxoris die was hebbende eenighe bijleve . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Judocus SPEECKAERT tot Vosselaere 11de 9bre 1755 
 
SVG Thomas SLOCK fs. Pieters, overl. Ste Martens Leerne op den 12de maerte 1755 
 He.: Christine DE SCHRIJVER fa. Arnaut  
412 K.: Joannes ende Geeraert SLOCK, Karel DE SCHUYTER thuwelijck hebbende Catharine 
137       SLOCK, Augustinus beth 24 jr ende Joanne SLOCK = 18 jr 
 V.P.: Joannes SLOCK fs. Pieters oom  
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Een deel van een meerdere partije landt in Ste Martens Leerne abouterende oost d'hoirs 
 Sr. Jan Baptiste DE BLOCK suyt den marquis DE LEDE west desen sterfhuyse ende noort 
 den herwegh, verkreghen bij coope jeghens Pieter Joseph BOEDRI den 25ste april 1723 
 waerop is gebauwt een huys schuere stal ende voordere edificien van boomen, bij desen 
 sterfhuyse gebruyckt ende een partije landt groot 200 roen abouterende oost de damstraete 
 suyt Jacobus DE SCHUYTER west mevr. ARTHEGA ende noort den platten gracht  
  ghekomen bij coope van Lieven VERBAERE  
 Een herberghe ghenaemt den hert met het hof lochtinck ende twee partijen landt daermede 
 gaende waerop den overledenen heeft ghebauwt een schuere die met den herberge ende 
 mede gaende landt wort gebruyckt bij Joseph DE VREESE  . . . . . . . . . 
 Een partije meirsch in Ste Maria Leerne in de leymeirsch groot in erfven ontrent 200 roen 
 paelende oost ende zuyt Robert STEVENS west Jacobus DE SCHUYTER ende noort mijn 
 heer VAN DER CAMERE bij coope verkreghen van Joannes, Marie ende Joanne SLOCK 
 kinderen van Geeraert den 13de 7bre 1735 . . .  . . . 25ste nov. 1755 
 
SVG Pieter DE SCHUYMERE fs. Guilliame, overl. Meyghem op den 11de aug. 1755 
 He.: Joanna TANT fa. Adriaen  
412 K.: Joos bij ghetijde aude sijn selfs, Joannes bij huwelijck sijn selfs, Caroline = 23 jr, 
141v       Joanna = 19 jr ende Guilliame DE SCHUYMERE = 16 jr 
 V.P.: Joannes DHUYVETTER, cosijn 
 Gronden van erfven commende van s'overledens moederlijcke sijde bij dien aen de hoors 
 competerende behaudens s'hauderigghens recht van bijleve ende haer deel in de catheylen 
 daerop staende als naer costume 
 Een partije landt gheleghen op Meyghem cautere groot ontrent twee ghemeten daeranne 
 aubouterende oost dhoors Joe DE LAMPREEL suyt dhoors Jan SUTTERMAN west ende 
 noort den marquis VAN LEDE 
 Gronden van erfven commende van s'hauderigghens vaederlijcke ende moederlijcke sijde te 
 weten 1/3de ende de ander twee deelen vercreghen staende haer huwelijck bij uytgrootinghe 
 ghedaen jeghens Carel ende Therese TANT haere broeder ende suster 
 Een partije landt binnen Severen groot ontrent 400 roeden daeran aubouterende oost den 
 heere baron van Meulebeke suyt Lieven DE VILDER noort de wdwe Jan SOMMERLYNCK 
 door welcke partije is ligghende den herwegh van Isseghem naer Ghendt . . . . . . 
  Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert te weten een behuyst hofstedeken in 
 Severen ghebruyckt bij Joos COCQUYT groot in erfven 150 roen . . . 16de dec. 1755 
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SVG Marie DE RAET, overl. Ste Maria Leerne op den 14de jan. 1755 
 fa. Joos gewonnen bij Jaquemijntjen DHONDT 
 Wdwe in (1ste x) van Norbert TANDT fs. Joos 
 K.(1ste x): Joosijntjen = 21 jr, Francies = 20 jr ende Joannes TANDT = 14 jr 
 Hr.(2de x): Joseph HYDE   
 V.M.: Joos DE RAET oom   
 Gronden van eirfven bij d'overledene achterghelaeten ende haere sijde schuldigh te volghen 
 belast met bijlevinghe van het voorseijde Jaquemijntjen DHONDT 
 Een 7de paert deurgaende van ontrent twee gemeten eirfve in Ste Maria Leerne aen de 
 overledene ghesuccedeert met den overlijden van haeren vader Joos DE RAET dannof de 
 andere deelen sijn competerende aen Joos, Pieter, Joosijntjen, Cathariene, Lievijne ende  
  Jaquemijntjen DE RAET mitsgaders beneffens de voornompde broeders en susters een 7de  
 paert in d'helft van alle de catheylen daerop staende ende medegaende soo van huys schuere 
 ende voordere edifitien van boomen haeghen als ander sints het resterende half catheyl  
 compiterende aen hunne moeder emmers soo die sijn geleghen binnen tselve Leerne bij de 
 leye paelende oost den edele heer baron VAN ESTEMPUS west de straete in pachte gebruyckt 
 met de volghende partije door Joannes MARTENS 
 Binnen tselve Leerne een partije meirsch binnen huwelijck geconquesteert compiterende ten 
 desen sterfhuyse een 14de deel deurgaende soo in grondt als catheylen. 
 Een partije landt in Vynckt genaemt het kuiterken groot ontrent acht gemeten abouterende 
 oost mijnheer LAMPREEL west de priesterage . . . 
 Item in Vynckt een partije ettinghe ofte boombosch groot in erfve 400 roeden palende oost 
 de priesteragie west ende zuyt Adriaen DHAENENS gebruyckt bij Pieter DE BIL 
 Staende het huwelijck is in cheynspachte aenveirt van de wdwe Pieter D'HAENENS ontrent 
 300 roeden landts alwaer den overledene is gestorven . . .  
 Mits de becommerthede geexcuseert van te versekeren    25ste 9bre 1755 
 den 17de febr. 1756 heeft Joannes VAN OOTEGEM in huwelijck met Joosijntjen TANT soo 
 over sijn selven als vooght over de twee minderjerighe weesen van Marie DE RAET gewonnen 
 bij Norbert TANT gerenuncheert het sterfhuys van de voornoemde Marie DE RAET hunne  
 moeder volghens d'acte dannof sijnde gepasseert voor dheer ende ampman Burghemeester  
 ende Schepenen van deen lande ende roede van Nevele 
  
 Bundel nr 478 Staten van goed  (1756)  
SVG Anne Marie DE PAEPE, overl. Landeghem op den 26ste july 1755  
 fa. Lieven ende Pieternelle CORNELIS 
412 Hr.: Martinus CLAYS fs. Bauduyn  
145 K.: Pieternelle Franchoise bij competente aude haer selfs ende Jacobus Frans CLAYS = 24 jr 
 V.M.: Joannes DE PAEPE oom 
 Gronden van erfven commende van soverledene vader ende moeder 
 Een behuyst hofstedeken in den heirenthoeck in Landeghem daer d'overledene vuyt gestorven 
 is groot 100 roeden abouterende noort oost de straete suyt mijnheer MARTENS  
 Hierin pretendeert den deelvooght vuyt den hoofde van Adriaen DE LOOSE overleden sonder 
 descendenten sijn paert ende in de hofstede soude nogh gerecht sijn de weese van Andries 
 DE WINTERE alhier sonder prejuditie van elcks recht  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Joannes SIERENS fs. Pieter tot  
 Landeghem alhier present       13de jan 1756 
 
SVG Pieter DE VREESE fs. Joannes, overl. Landeghem den 13de oct. 1755 
 Wdwnr in (1ste x) van Livijne VAN VINCK fa. Christoffel  
412 K.(1ste x): Joanne Catherine = 12 jr ende Marie Pieternelle DE VREESE = 7 jr  
148 He.(2de x): Lievijne MEGANCK fa. Joos ende Pieternelle VAN HOVE  
 K.(2de x): Joannes Francois = 6 jr, Marie Anne = 4 jr ende Therese DE VREESE = 2 jr 
 V.P.: Joannes TAETS, cosijn ende V.M.: Joannes MEGANCK oom  
 Er sijn geen gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert 3de febr. 1766 
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SVG Joanna VAN HULLE , overl. Zeveren op den 19de juny 1755 
 fa. Pieter ende Livijne VAN HECKE  
412 Hr.: Cornelis VAN HOVE fs. Laureyns 
151 K.: Angelina VAN HOVE in huwelijck met Ignatius VERLEYE, Marie Francoise = 22 jr, 
       Francois = 20 jr, Barbara = 19 jr, Jan Baptiste = 13 jr ende Caroline VAN HOVE = 7 jr 
 V.M.: Jan Baptiste VAN HULLE tot Vynckt oom 
 Gronden van erfven commende van den kant van den hauder  
 Een behuysde hofstede in Meyghem groot in erfven met het landt daeranne geleghen tsaemen 
 ontrent vier gemeten 132 roeden abouterende oost den baron van Huysse suyt de weesen van  
 Francois DE BAETS west het clooster van de bijlocke ende noort Nicolaes POLLET ende  
 een partije landt groot 480 roen paelende oost het clooster suyt mijnheer VAN MOORZEELE 
  west dhoirs van Adriaen VAN WONTERGHEM ende noort den voetwegh loopende van  
 spoele naer Deynse in pachte gebruyckt bij Guilliaem VAN OOTEGHEM  
 Gronden van erfven commende van de kant van de overledene, te weten in Vynckt dhelft van  
 een behuysde hofstede wesende den noort cant dies de wederhelft competeert aen Jan Baptist  
 VAN HULLE d'overledene aencommende bij successie van haere ouders actuelijck in pachte 
 gebruyckt bij Joannes LAVA ten advenant van 3 p. 11 sch. 8 gr. tsjaers 
 Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuysde hofstede met de stallinghen ende voordere boomen daerop ende annex staende 
 groot in erfven met de landen ende meirsch daermede gaende geleghen in Zeveren, Meyghem 
 ende Deynse tsaemen groot ontrent ses bunderen bij den hauder bewoont ende gebruyckt 
 Den hauder heeft staende huwelijck verkocht aen Pieter VERHAEST, Francois DAMMAN 
 ende Joe Isabelle Marie DE BUENS een 6de deel deurgaende in drij bunderen landt ofte bosch 
 geleghen in Machelen. Item een huys ende erfve geleghen in Vynckt groot 178 roen gecommen 
 van de kant van d'overledene . . .  . . .  . . . 10de febr. 1756  
 
SVG Jacquemijntjen DHONDT fa. Joos, overl. Meyghem op den 20ste juny 1755  
  ten huyse van haeren sone Joos DE RAEDT  
 Wdwe van Joos DE RAEDT  
412 K.: Joannes BRAEM in huwelijck met Joosijntjen DE RAEDT te voorent wdwe van Philip 
155       VAN GANSBEKE , Joannes VAN OOTEGHEM in huwelijck met Joosijntjen TANT fa.  
       Norbert ghewonnen bij Marie DE RAEDT fa. dese overledene, Frans TANT = 20 jr ende 
        Joannes TANT = 15 jr beede kinderen van de voornoemde Marie DE RAEDT,   
        Joos DE RAEDT, Pieter DE RAEDT, Pieter VAN NEVELE in huwelijck met Catharina 
       DE RAEDT fa. dese overledene   
  V.M.: Joos DE RAEDT voornoemt beneffens sijne medehoors 
 Gronden van erfven commende van wijlent Joos DE RAEDT, vader ende schoonvader ende 
 grootvader van dese hoors 
 De vijf deelen van sevene dannof een 7de is bij dese overledene uytgegroot jeghens Philips  
 VAN GANSBEKE in huwelijck geweest met Joosijntjen DE RAEDT voorseyt die het recht 
 vercreghen hadde van Jacuemijntjen DE RAEDT volghens den act ghepasseert voor den 
 notaris J. VAN RISSEGHEM den 15de Xbre 1732  ende het resterende 7de bij dese overledene 
 vercreghen bij vuytlegh jeghens Pieter DE BIL in huwelijck met Lievijne DE RAEDT volghens 
 den act ghepasseert op den 19de meye 1733 in dhilft van een cauterken gheleghen in Vynckt 
 daeran aubouterende suyt de straete west dhofstede van Joannes DE RAEDT . . .  
 Van ghelijcken de vijf deelen van sevene in een partije ettijnghe gheleghen in Vynckt suyt 
 dhoors van Jan VAN LOOCKENE oost ende noort de priesteragie van Vynckt groot int 
 gheheele 450 roeden compt over de vijf deelen van sevene tot 321 3/7 roeden 
 Een partije landt in Ste Maria Leerne ghenaempt den keyserbulck oost dhoors Cornelis DE 
 SMEDT suyt de straete west het leen van Gillis DHAENENS groot 800 roeden compt over  
 de vijf deelen van sevene 571 3/7 roeden . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven comende uyt den hoofde van dese overledene 
 De twee sevenste deelen van een partije hiervooren gebracht  . . .  . . . 
 Van ghelijcken twee sevenste deelen van een partije hiervooren gebracht . . . 
 Item ghelijcke deelen in een partije hiervooren ghebracht   . . . 17de febr. 1756  
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SVG Marie VAN HUFFELE fa. Anthone, overl. Landeghem op den 10de dec. 1755  
 Wdwe in (1ste x) van Pieter DE KEYSER  
412 K.(1ste x): Lieven ende Magdalena bij aude hun selfs ende  Marianne DE KEYSER = 14 jr 
159v V.P.: Lieven DE KEYSER tot Meyghem, oom 
  Hr.(2de x): Jacobus BISSCHOP fs. Joos 
 Den hauder hadde ter causen van sijn 1ste huwelijck het recht van bijleve op een hofstede ende 
 partije landt geleghen in Landeghem inden heirenthouck tsaemen groot 400 roeden waervan 
 hij hem heeft laeten vuyt coopen benevens van sijn recht inde catheylen  
 Stelde hem seker ende borge bedegen Jooris BISSCHOP sijnen sone 17de febr. 1756 
 
SVG Joanna DE MULDER fa. Pieter, overl. Nevele op den 30ste nov. 1751 
 Hr.: Alexander KNEUVELS fs. Christoffel bij Marie SAVEREUX  
 K.: Crispijn KNEUVELS nogh jonghman beth dan 25 jr, Norbertus LAMBERT in huwelijck 
       met Isabelle KNEUVELS, Bauduyn = 14 jr ende Joannes KNEUVELS = 12 jr  
 V.M.: Judocus DE MULDER, cosijn  
 Hebben tsaemen in cheynspachte aenveirt van Joos BEELAERT tot d'helft van een stuck landt 
  in Nevele in den wijck van veldeken groot over dese hilft 131 roen voor eenen termijn van 29 
 jaeren inganck ghenomen kersavont 1733 ende waerop sij hebben ghebauwt een huyseken ende 
 beplant met fruytboomen ende doornhaeghen in t'ronde  . . . 
 In de marge 
 Overgebracht bij Joosijntjen VAN RENTERGHEM mits het overlijden van Alexander  
 KNEUVELS jegenwordigh sijne wdwe ende hauderigghe tsijnen sterfhuyse geassisteert met 
 Herman KNEUVELS deelvoght paterneel van twee weesen   23ste maerte 1756 
 
SVG Maurus VAN OOST, overl. Nevele op den 8ste meye 1755 
 fs. Joos ende Marie VAN WONTERGHEM 
 He.: Marie VERHEGGHE fa. Jacques  
412 K.: Pieter Joannes ende Marie Rose beede = 2 ½ jr ende Pieternelle VAN OOST = 4 weken 
168v V.P.: Philip VAN OOST oom  
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck tsaemen geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken in Nevele daer den overledenen vuytgestorven is groot 468 roeden 
 paelende oost de aerme schole van Gendt suyt de keylanden west mijn heer DE BOTS ende 
 noort dhoors Pieter DE MEYERE gecocht van Jacques VERHEGGHE den 19de 9bre 1754  
 Drij broeders van de hauderigghe sijn Joannes, Jacobus ende Pieter VERHEGGHE 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Jacobus VERHEGGHE 
 s'hauderiggens vader alhier present     23ste maerte 1756 
 
SVG Lievinus COCQUYT, overl. tsijnder wooninghe in Nevele op den 1ste jan. 1756 
 fs. Pieter ghewonnen bij Joanna VAN CROMBRUGGHE 
 He.: Joanna VAN SPEYBROECK fa. Jan ghewonnen bij Lievijne DE SNERCK  
412         alsnu in huwelijck met Gabriel DE MEYERE 
162 K.: Lievijne = 16 jr, Isabelle = 14 jr, Marie = 11 jr, Joannes = 8 jr, Marie Petronelle = 4 jr ende 
       Brigitta COCQUYT = 12 maenden 
 V.P.: Joannes COCQUYT fs. Pieter voornoemt  
 Alsoo binnen de stede van Nevele op den 12de sept. 1749 tsijnder wooninghe is overleden Pieter 
 COCQUYT fs. Pieter ghewonnen bij Joosijntjen SLOCK daer als hauderigghe ghebleven is 
 Joanna VAN CROMBRUGGHE fa. Jan ghewonnen bij Joanna SCHINCKELS ende welck 
 sterfhuys te verdeelen stont tusschen de hauderigghe ende Joanna ende Livinus COCQUYT 
 beyde kinderen bij huwelijcken staet hun selfs, ghemerckt datter groote ende swaere onkosten 
 stonden vooren  te vallen . . . sijn in het vriendelijck overeen ghekomen dat de hauderigghe 
 sal blijven besitten beneffens haeren sone Lievinus COCQUYT die bij haer is woonende met  
 sijne vrauwe ende kinderen dat tot elck totter helft alle de roerende meubelen . . . . . . 
 dat in het ghesagh van de hauderigghe tot het eynde van haer leven. . . (nog +25 blz. tekst)
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 In de wijck van slijndonck in Dronghen een hofstede . . . . . . 29ste maerte 1756 
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SVG Cathelijne PATIJN, overl. Ste Martens Leerne . .  maerte 1756  
 fa. Pieter gewonnen bij Anna MARTENS 
 Wdwe? in (1ste x) van: Lieven DE SCHUYTER 
 K.: Jacobus = 20 jr, Livijne= 17 jr ende Augustinus DE SCHUYTER = 15 jr 
  V.P.: Pieter DE SCHUYTER, oom ende V.M.: Joannes MARTENS   
 Charel DE SCHUYTER s'weesens oom  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   30ste maert 1756 
 
SVG Joanne Marie DE CLOEDT fa. Joos, overl. Vosselaere op den 16de jan. 1756 
 Hr.: Lieven VAN DE PUTTE fs. Pieter 
 K.: Joanne Marie = 3 jr ende Joseph VAN DE PUTTE = 4 maenden 
 V.M.: Joannes DE CLOET broeder van de overledene   
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren    30ste maerte 1756 
 
SVG  Alexander CNEUVELS fs. Christoffel, overl. Nevele op den wijck veldeken den 23ste febr. 1756 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanna DE MULDER fa. Jan 
412 K.(1ste x): Ciprianus CNEUVELS ende Albert LAMBRECHT in huwelijck met Isabelle  
174          CNEUVELS alle twee bij huwelijck hun selfs ende Bauduyn ende Joannes  
      CNEUVELS  nogh minderjaerigh  
 V.P.: Herman CNEUVELS (KNEUVELS) 
 He.: Joosijntjen VAN RENTERGHEM fa. Pieters  
 Desen sterfhuyse competeert een huyseken met fruytboomen ende doornhaeghen staende 
 op cheyns gront van Joos BEELAERT       30ste maerte 1756 
 
SVG Pieter DE MEYERE, overl. Landeghem op de plaetse op den 22ste dec. 1755 
 fs. Joannes ende Catharine WIEME  
 He.: Anna BEELAERT fa. Jooris ende Livijne HEYNSENS 
412 K.: Joannes = 12 jr ende Pieter Francois DE MEYERE aut beth een jaer 
171 V.P.: Carel DE MEYER fs. Joannes, oom  
 Gronden van erfven commende vande sijde van den overledenen 
 Competeert aen dit sterfhuys twee derden onverdeelt met de weesen van Jacobus DE SMET 
 van een behuysde hofstede in Landeghem oost dhoors van Anthone PLASMAN suyt Jooris 
 CLAYS west de plaetse ende noort den voetwegh groot in erfven twee gemete 9 roeden 
 waerin d'aerme schole saude hebben cheynsroeden  
 Item een gelijck deel in een partije landt in Landeghem genaemt den vitsebulck groot in erfven 
 twee gemete 48 roeden paelende west d'almoesenije van Ste Baefs  
 Item een 3de in een partije landt dies d'ander twee derde competeren aen desen deelvooght ende 
 de weese van Jacobus DE SMEDT voornoemt paelende oost den heystendriesch suyt d'hoors 
 Jan ARENTS west de wdwe Lieven DE MEYERE ende noort sekeren straete groot 310 roen 
 Stelde hem seker ende borghe Caerel DE MEYERE fs. Joannes . . .  6de april 1756 
 
SVG Andries VERMUELEN fs. Chaerel, overl. Vynckt op den 30ste 9bre 1755 
 He.: Marie Catharine VAN DE WALLE fa. Daneel  
412 K.: Frans, Joannes, Joanne Marie, Isabelle ende Franchoyse VERMUELEN alle vijf hun selfs 
175v       bij huwelijcken staet, Joseph VERMUELEN= 20 jr alsmede de weese Anna Therese VAN 
       SEVEREN  = 9 jr. fa. Pieter gewonnen bij Bresitha VERMUELEN   
 V.P.:Joachim VERMUELEN broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Vynck met een smisse abouterende noort de straete 
 oost de wdwe ende hoirs van Adriaen LEYSEELE met hun hofstede zuyt Joos DE VOS west 
 Frans DE BAERE groot in erfven 102 roeden den sterfhuyse aencomende bij coope jegens 
 Jacobus SCHEPENS fs. Jooris ende Marie Jenne GOVAERT in daeten 24ste maerte 1721 
 Stelde hem seker ende borghe Joannes VERMEULEN voornoemt 6de april 1756 



 481 

 Vervolg bundel nr 478 Staten van goed  (1756)  
SVG Lieven VAN PARIJS, overl. Vosselaere ten jaere 1745 
  fs. Louis ghewonnen bij Joosijntjen SCHAMP 
 Wdwnr in (1ste x) van: Janneken COPPENS fa. Gillis 
 K.(1ste x): Joseph VAN PARIJS bij huwelijck sijn selfs man, Lieven GIJLLENS in huwelijck  
       met Petronelle VAN PARIJS  
 He.(2de x): Joosijne VAN DE WIELE fa. Daniel gewonnen bij Joosijuntjen MEGANCK  
 K.(2de x): Joanna = 20 jr, Pieter = 18 jr ende Jacobus VAN PARIJS = 11 jr 
 V.P.: Lieven VAN MEENEN, cosijn  
 Den SVG van Joanna COPPENS fa. Gillis is gepasseert den 18de 8bre 1735 
 Gronden van erfven tsaemen geconquesteert in 1ste huwelijck 
 Een leen groot een gemet ende belast met een rente van p. 16 = 0 = 0 gr. capitaels in proffijte 
 van Mre Jan Francois VAN LANDEGHEM 
 Een huys op cheyns gestelt op den gront van den advocaet BASELIUS groot in erfven tot 
 200 roeden voor eenen termijn van 25 jaeren dies het 1ste jaer inganck ghenomen heeft 1715 
 ende nieuwelijckx aenveirt voor eenen termijn van 25 jaeren . . . . . .  
 Is niet geliquideert omme dat de commeren de baeten excederen 
 Aen desen sterfhuyse heeft nogh ghecompeteert een partije landt leen wesende gheleghen 
 in Vosselaere ligghende nousch over het straetjen op d'ander sijde van den voorschreven  
 cheyns, groot in eirfven tot ontrent 400 roeden  . . . . . .  13de april 1756 
 
SVG Pro Deo Lieven DE BUCK , overl. Poessele op den wijck van kerrebroeck den 5de april 1756 
 fs. Joos ghewonnen bij Marie DE WULF  
 He.: Joanna DE SCHRIJVER fa. Pieter ghewonnen bij Janneken D'HONDT 
 K.: Lieven DE BUCK in huwelijcken staet sijn selfs, Pieter VAN HEESE in huwelijck met 
       Marie DE BUCK, Joannes BEYAERT in huwelijck met Catharina DE BUCK , Judocus 
       = 19 jr, Jacobus = 17 jr ende Angeline DE BUCK = 6 jr 
 V.P.: Joannes SUTTERMAN fs. Herman cosijn   
  Mits de becommerthede geordonneert t'enfilaseren   5de meye 1756 
 
SVG Adriaenne VAN DER PLAETSEN fa. Frans, overl. Nevele op den 15de jan. 1756 
 Hr.: Frans DE SMEDT fs. Jooris 
412 K.: Francoise = 22 jr, Christiaen = 18 jr, Lieven = 16 jr ende Pieter DE SMEDT = 13 jr  
179 V.M.: Lieven VAN DER PLAETSEN, oom 
 Desen sterfhuyse competeert een huyseken met een schuerken staende op cheyns danof  
 den gront competeert aen dhoors van Jan AUDOOR    11de meye 1756 
 
SVG Magdalena GEERAERTS, overl. Meyghem op den 15de april 1755 
 Hr.: Joannes DE VOS fs. Charles, schoenmaeckers winkelken 
 K.: Sebastiaen = 12 jr, Pieternelle = 11 jr, Caroline = 10 jr, Joanna = 9 jr, Judoca = 8 jr, 
       Pieter = 6 jr ende Catharine DE VOS = 2 jr 
 Camerdeelvooght: Jacobus VERHEGGHEN  
 Compt voor baete een huyseken staende op cheyns danof den gront competeert aen dhoors 
 van Pieter VERBRUGGHEN ghepresen ter somme van 4 p. 10 sch. gr.  
 Mits de becommerthede geordonneert t'enfilaseren   18de meye 1756 
  
SVG Livijne MOERMAN fa. Lieven, overl. Meyghem op den 19de jan. 1756 
  Wdwe in (1ste x) van Adriaen HUYGHE  
 K.(1ste x): Francois HUYGHE bij competente aude sijn selfs ende Joannes HUYGHE = 22 jr 
412 Hr.(2de x): Frans MORTIER fs. Joannes 
180v K.(2de x): Pieter MORTIER = 11 jr  
 V.M.: Pieter ROGGE, oom 
 Dit sterfhuys heeft in cheynse genomen  een hofstede ende landt in Meyghem te cruysweghe  
 groot twee gemeten paelende oost ende suyt de straete west Pieter VAN WONTERGHEM 
 Geduerende het huwelijck sijn met het overlijden van den hauder sijn vader gronden op hem 
 gesuccedeert geleghen in Landeghem ende vercocht  . . . . . . 18de meye 1756 
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SVG Joanna D'HONT fa. Laureyns, overl. in Astene op den 23ste maerte 1756 
 Hr.: Joannes ADAMS fs. Frans  
 K.: Joannes Frans ADAMS = 7 jr 
 V.M.: Philippus D'HONT fs. Laureyns woonende in Eecke    
 Seker ende borghe Pieter BODRIE koster van Maria Leerne indien der baete is 
 Mits de becommerthede geexcuseert van seker ende geordonneert te enfilaseren 
 Wettelijcke venditie ghehauden den 29ste april 1756    1ste juny 1756 
 
SVG Catarine DE DECKERE fa. Philips, overl. Landeghem op den 12de maerte 1756 
 Hr.: Jan VAN RENTERGHEM fs. Lauwereyns 
412 K.: Pieter ende Pieternelle VAN RENTERGHEM hun selfs, Jan DE BISSCHOP thuwelijck 
183       hebbende Joosijne VAN RENTERGHEM, Philips DE WITTE ghetrauwt met Joanna 
       VAN RENTERGHEM tot Landeghem ende Francoise = 24 jr ende Isabelle = 22 jr 
 V.M.: Andries VAN RENTERGHEM rechtsweer van d'overledene 22ste juny 1756 
 
SVG Francoise MARTENS fa. Christoffel, overl. Vynckt op den 11de maerte 1756 
 Hr.: Jacobus BAUDONCK fs. Albertus 
412 K.: Joanna Marie = 2 jr, Joannes Baptiste = 18 maenden ende Guillelmus BAUDONCK =  
185       6 weken dat alsnu is overleden  
 V.M.: Christoffel MARTENS als grootvader  
 De weesen sijn gerecht tot een 14de ende het 28ste deel inde catheylen staende op den gront 
 ghebracht in den SVG ten sterfhuyse van Livijne VAN PARIJS sweesens grootmoeder 
 overghegeven bij Christoffel MARTENS aldaer hauder ghebleven op den 24ste dec. 1743 
 Dit sterfhuys staet schuldigh aen Joseph BAUDONCK shauders broeder ter somme van 
 109 p. 17 sc. 3 gr. 8 dnrs ende drij vijfden van eenen denier   20ste july 1756 
 
SVG Pro Deo Pieter DE ROOSE, overl. Vosselaere op den 25ste febr. 1756 
 fs. Francies ghewonnen bij Joosijntjen VERMAERE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanna DE MAECHT fa. Lievens (SVG gepasseert den 10de Xbre 1748) 
 K.(1ste x): Martinus = 13 jr ende Pieter DE ROOSE = 11 jr 
 He.(2de x): Marie Anne LOBBENS fa. Marijn ghewonnen bij Petronelle VAN OOTEGHEM 
 K.(2e x): Lieven = 6 jr, Marie = 4 jr ende Joanna Catharine DE ROOSE = 2 jr en een kindt 
    dat staet geboren te worden 
 V.P.: Geeraert DE ROOSE, cosijn  
 Er sijn twee kinderen van 1ste bedde die gestorven sijn  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   27ste july 1756 
 
SVG Pieter WIEME, overl. Landeghem op den 14de april 1756 
 fs. Joannes ende Marie COPPENS fa. Geeraert 
412 He.: Marie LANDUYT fa. Lieven ende Tanneken VAN RENTERGHEM 
187 K.: Guille SNAUWAERT fs. Pieter ende Marie WIEME bevooght met Lieven DE CLOET 
        ende Frans VAN DE WALLE als vader ende vooght over sijne minderjaerighe weese 
       Catharine gewonnen bij Petronelle WIEME  
       mitsgaders Lieven CLAUS styfvader ende vooght over  Joannes Francois ende Anne 
        Pieternelle gewonnen bij Tanneken WIEME  
       representerende elck eenen derden hooftstaecke ten selven sterfhuyse  
 Comt in baete de somme van 28 p. 10 sch. 4 gr. soo veele alle de meubelen ende effecten 
 ten selven sterfhuyse bevonden sijn vercocht in de wettelijcke venditie van den 21ste april  
 1756 de wijngelden boven de principaele coopsomme besproken  
 Overgebracht ende geaffirmeert bij Lieven LANDUYT vader van de hauderigghe als het 
 bewint gehadt hebbende van den sterfhuyse voor ende naer de doodt mits de geduerende 
 sieckte van de hauderigghe wannof sij noch is inpotent . . .  14de 7bre 1756 
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 Gesien bij Burgmeester ende Schepenen van de lande ende roede van Nevele het proces voor 
 hemlieden beleet tusschen Jacobus VAN BRUSSEL hostelier in den herberghe de roose 
 Compareerde voor Ampman Burgmeester ende Schepenen in persoone Lieven DE CLOET 
 voogt over de weese Guille SNAUWAERT fs. Pieter ende Marie WIEME ende Frans VAN 
 DE WALLE als vader ende voogt over sijne minderjaerighe weese welcke comparanten inde 
 voornomde hunne qualiteyt hun verclaerden over malkanderen te stellen als seker ende borghe 
 jae selfs als principael voor de voornomede sweesens staetsomme hun toecommende bij 
 versterfte van hunnen oom Pieter WIEME volghens de SVG ten selven sterfhuyse gemaeckt 
 ende hedent wettelijck gesloten ende geliquideert dat alles onder belofte als naer rechte 
 mitsgaders condempnatie in forma aldus gedaen ende gepasseert ter maenijnghe van dheer 
 Ignace Emanuel BEYAERT Ampman kennisse wijsdom ende overstaen van volle collegie 
 van Burgmeester ende Schepenen themlieden ordinaire vergaderijnghe van den 14de 7bre 1756 
         toorconde als greffier 
 
SVG Joanne ROGIERS fa. Marten, overl. Nevele in den wijck de boschstraete den 18de meye 1756 
 Hr.: Pieter DHAENENS fs. Frans  
 K.: Joannes Martinus DHAENENS = 13 jr hoir uniq 
412 V.M.: Pieter ROGIERS broeder van de overledene 
189 Aen de overledene heeft gecompiteert een 4de deel van een hofstedeken groot in erfven ontrent 
 de vier gemeten tgonne bij vuytgrootijnghe is gecedeert aen Pieter ROGIERS ende sijne suster 
 Stelde hem seker ende borghe Frans DHAENENS sweesen grootvader woonende tot Poessele 
 alhier present        14de 7bre 1756 
 
SVG Adriaene SCHELSTRAETE fa. Francies, overl. Poessele op den 19de july 1756 
  Wdwe in (1ste x) van: Pinckeras PIETERS  
412 K.(1ste x): Lievinus PIETERS in huwelijck met Petronelle PIETERS fa. de overledene ende  
191        Marie Theresia D'HAENENS fa. Pieter ghewonnen met wijlent Anne Marie PIETERS 
        alsmede de weese Marie Rosa VAN WAEYENBERGHE fa. Jooris ghewonnen met wijlent 
        Lievijne PIETERS fa. de overledene         
 Hr.(2de x): Maximilaen BRAEM fs. Pieter ende Catherine , herbergier  
 K.(2de x): Pieter VAN SPEYBROECK in huwelijck met Martijntjen BRAEM  
 V.M.: Lievinus DENIJS auden oom causa uxoris  
 Den hauder met d'hoirs en de vooghden gheven nogh te kennen dat desen hauder gheduerende 
 sijn huwelijck met dese overledene heeft in cheynspacht aenveirt van Sr. VAN AUTRIVE,  
 ontfangher van de goederen van dheer en meester Enghelbert ODEVAERE raet pensionaris  
 ende greffier van s'landts van den vrijen van Brugghe een huys met de eirfve groot 24 roen 
  wesende het huys eene herberghe gestaen op de plaetse binnen dese prochie van Poessele  
 de selve daer d'overledene in ghestorfven is dat voor een termijn van 29 achtereen volghende 
 jaeren waervan het 1ste jaer inganck ghenomen heeft sedert den 1ste meye 1742 voor de somme 
 van 2 p. 6 sch. en 8 gr. t'jaers  . . .  . . .  15de 7bre 1756 
 
SVG Lievijne VAN RENTERGHEM, overl. Landeghem op den 23ste meye 1756 
 fa. Olivier ghewonnen bij Christine DE SCHRIJVER 
412 Hr.: Joannes COPPENS fs. Jan 
199 K.: Jan VAN MALDEGHEM in huwelijck met Theresia COPPENS alsmede Joanna ende  
       Petronella beyde jonghe dochters, Caerel = 23 jr ende Marie Catherine COPPENS = 16 jr 
 V.M.: Joseph VAN RENTERGHEM, cosijn   
 Den hauder heeft in cheynspachte aenveirdt van Jan DE GROOTTE een partijken landt binnen 
 de prochie van Landeghem in den heirenthouck voor eenen termijn van 29 jaeren waervan het  
 1ste jaer inganck ghenomen heeft kersavont ten jaere 1733 dat voor de somme van 12 sch. gr.  
 tjaers en op welck partijken desen hauder met d'overledene heeft doen bauwen een huyseken 
 ende beplant met diversche fruyt ende andere boomen ende haeghen en welcke cattheylen ten 
 expireren van den voorseyden termijn van cheynse moeten ghepresen worden omme bij den 
 proprietaris van den grondt aenveirt te worden tot dhilft in staende weirde ende d'ander hilft 
 in ligghende weirde  . . .   . . .  28ste 7bre 1756 
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SVG Joannes D'HAENENS, overl. Dronghen in den wijck van noorthaut den 29ste jan. 1756 
 fs. Francies ghewonnen bij Jaecquemijntjen VAN NIEUWSTADT  
 Wdwnr in (1ste x) van: Petronelle COPPENS  
412 K.(1ste x): Francies D'HAENENS nogh jonghman bij aude van beth de 25 jaeren, Joanna = 22 jr 
195            ende Pieter D'HAENENS = 18 jr 
 Wdwnr in (2de x) van Anne Marie LIJBAERT 
 He.(3e x): Lievijne VAN HEYSTE fa. Christoffel bij Elisabeth VAN DEN ABEELE 
      alsnu in huwelijck met Lieven VAN MALDEGHEM  
 K.(3e x): Joanna Theresia = 9 jr, Petronelle Caroline = 8 jr, Marie Lievijne = 6 jr, Augustinus 
     = 4 jr ende Joannes Baptiste D'HAENENS = 18 maenden 
 V.P.: Lieven DE DAPPERE oom causa uxoris   
  Gronden van eirfven comende van de sijde van den overledenen bij hem ghekocht in sijn 2de  
 huwelijck met seker Anne Marie LIJBAERT 
 Een hofstede met den huyse schuere stallinghen ende boomen daerop staende gheleghen in 
 Dronghen in den wijck van noorthaut aubouterende noort oost dheer ende meester Inghelbert 
 ODEVAERE suyt oost de naervolghende partije landts suyt west Adriaen VAN HECKE causa 
 uxoris ende noort west de moerstraete groot in eirfven 180 roeden ende een partije landt 
 gheleghen achter de schuere noort den voornoemden heer ende Mr. Inghelbert ODEVAERE 
 suyt oost den heere baron van Nevele suyt west Adriaen VAN HECKE voornoemt ende noort 
 west de hofstede groot in eirfven 525 roeden . . . . . .   
 Stelde hem seker ende borghe Joos EQUET fs. Jan tot Dronghen 28ste 7bre 1756 
 
SVG Pro Deo Joannes VAN DE WALLE fs. Jan, overl. Ste Martens Laethem den 10de april 1756 
 He.: Joanne VAN SEMAYS fa. Guille  
 K.: Petronelle = 23 jr, Christine = 22 jr, Joannes = 19 jr, Gillis = 17 jr ende Maximus VAN DE 
       WALLE = 14 jr 
 Vooght ex officio: Gillis MOYNTIENS officier deser heerelijckhede  26ste 8bre 1756 
  
SVG Joannes BOSSCHAERT, overl. Nevele op den 21ste july 1756   
 fs. Joannes ende Jaecquemijntien THIENPONT   
  He.: Livijne DE MEESTER fa. Charles ende Jaecquemintien LOOTENS, tevooren wdwe van 
         Servaes D'HOORE  
412 K.: Lieven VAN HESE (Hesse)  in huwelijck met Marie BOSSCHAERT ende Adriaen = 22 jr 
201v V.P.: Francois VAN HECKE oom 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen  
 Een partije lant in Ste Maria Leerne ende ten deele op Vosselaere genaemt den stoop groot in 
 erfven 424 roeden daeranne abouterende oost de straete suyt den meulewegh west 'tkercke 
 lant van Meyghem ende noort 'tgoet van poortacker hem toegecommen bij successie van sijn 
 auders ende d'hilft bij vuytgrootinge van Pieter BOSSCHAERT in daete 14de febr. 1737 
 Aen den overledenen is toegecommen bij gifte tsijnen proffijte gedaen bij Pieter LOONTJENS 
 ende Marie DE PRATERE sijne huysvrauwe den 22ste maerte 1704 een huyseken gheleghen in 
  Poessele wijck van kerrebrouck groot 216 roeden, welcke hij staende huwelijck heeft vercocht 
 aen Frans DE BUCK 
 Gronden van erfven commende van dhauderigghe conquest gedaen in huwelijck met haeren 
 eersten man ende een ander deel bij vuytgrootinghe van haere kinderen van tvoornoemde 
 eerste huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van kerrebrouck daer ment noemt den ham 
  abouterende noort oost de prosdije van Nevele suyt mijn heere VAN DER MEERSCH ende 
 west desen sterfhuyse scheedende jeghens d'hofstede van Pieter D'HOORE die vuyt dese 
 hofstede genomen is mette doornhaeghe staende achter 'tselve huys . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven staende dit huwelijck geconquesteert 
 Een partije lant in Nevele groot 1100 roen in den wijck van den ham paelende oost Laureyns 
 VAN DER PLAETSEN suyt de pouckebeke west dhoors van  Joe de wdwe VAN HULTHEM 
  ende noort de priesteraghe  . . .  . . .  . . . 27ste 8bre 1756 
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SVG Joanne VAN VOOREN fa. Aernaut, herbergierster, overl. Hansbeke op den 2de april 1756 
 Wdwe van Joannes DE VLIEGHER fs. Arnaudt  
412 K.: Carel DE VLIEGHER sijn selfs man ende Joannes DE VLIEGHER = 20 jr. 
209 V.P.: Lieven DE VLIEGHER ende V.M: Judocus VAN VOOREN 
 Een huys op cheyns gront competerende den heere baron van Nevele staende in de prochie 
  van Hansbeke sijnde een herberghe alwaer voor teecken vuitsteeckt 'tlant van Nevele 
 paelende suyt ende west de straete noort de leybarm ende oost den heere raet DIERICX 
 met consorten in cheyns genomen voor 29 jaeren met het veir op de suytsijde van de caye 
 Stelde hem seker ende borge Louis DE WEVERE tot Dronghen   9de 9bre 1756 
 
SVG Joosijne BELSENS fa. Marten, overl. Meyghem op den 26ste Xbre 1755 
 Hr. Lieven VAN DER PLAETSEN fs. Frans  
 K.: Joannes = 17 jr, Martinus = 14 jr ende Catharine VAN DER PLAETSEN = 11 jr 
 V.M.: Pieter BELSENS, oom       9de 9bre 1756 
 
SVG Jacques DELCROIX fs. George, overl. Nevele op den 26ste 7bre 1756 
 He.: Lievijne DE FOREEST  
412 K.: Pieter DELCROIX sijn selfs man ende Marie Christine DELCROIX = 11 jr 
211v Camerdeelvooght ex officio: Jooris VAN HULLE, Schepenen van de lande ende roede van  
  Nevele mits faute van naer bestaende bloetvrienden 
 Gronden van erfven comende van s'overledens seyde 
 Een stuck landt in Nevele onder dheerlijckhede ten briele groot in erfven 174 roen abouterende 
 zuyt oost de straete noort oost dhoirs Joannes ZUTTERMAN zuyt west Pieter LAMBRECHT 
  den overledenen aen comende bij coope jeghens Sr. Jacques STUPERAERT 
 Gronden van erven staende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een behuysde hofstede in Nevele abouterende noort west de straete noort oost Mhr SANDELIN 
 suyt dhoirs BRAET ende andere groot 151 roen den sterfhuyse aencomende bij coope jeghens 
  jor VAN DER PIETTE gepasseert voor den notaris Jacques BOGAERT den 22ste 7bre 1732 
 De hauderigghe heeft staende haer huwelijck van haere sijde haudende goederen vercocht 
 ende om de cleenigheydt wort er geen recompense versocht . . . 16de 9bre 1756 
 
SVG  Joanne VAN STEENKERCKE, overl. Bachte gehucht van reckelinghe den 11de april 1756  
 fa. Geeraert geprocreert bij Marie VERSCHUERE  
 Wdwe in (1ste x): van Pieter DE PAEPE 
 Hr.(2de x): Pieter DE BOIS fs. Pieter  
 K.(2de x): Joanne Francoyse DE BOIS = 1 jr eenich kindt 
 V.M.: Joos VERSCHUERE tot Deurle oom causa uxoris  
 Comt in baete het woonhuys alwaer d'overledene uytgestorven is met de schuere ende 
 coeystal daer annex staende op cheyns dies den grondt competeert aenden advocaet dheer 
 ende meester Abraham DE BACKER in Ghendt  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   16de 9bre 1756 
 
SVG Jan BLOMME fs. Jans, overl. Vynckt op den 10de juny 1756 
 Anna Jacoba EECKHAUTE fa. Jans  
412 K.: Carel = 2 jr ende Pieter Joannes BLOMME daermede dese hauderigghe bevrucht 
214       gebleven was alsnu = 1 maent (geb. op 23ste nov. 1756) 
 V.P.: Emanuel BLOMME, oom      23ste 9bre 1756 
 
SVG Pieternelle STEYAERT, overl. op den 26ste jan. 1756 
  fa. Laureyns ende Pieternelle WITTEVRONGEL 
 Hr.: Joannes Frans DHUYVETTER fs. Maurus ende Elisabeth GOOSSENS 
 K.: Jacobus = 18 jr, Maurus = 17 jr, Joannes = 15 jr, Frans = 14 jr Phililip = 11 jr ende 
       Abraham DHUYVETTER = 7 jr  
 V.M.: Joannes STEYAERT oom  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   6de Xbre 1756 



 486 

 Bundel nr 479 Staten van goed  (1757)  
SVG  Pieter TOYON, herbergier van Sinte Huybrecht, overl. Nevele op den 23ste juny 1756 
 fs. Pieter Frans ende Jenne Marie LEQUIN 
 In sijn leven gheweest gouverneur van tfort te Cnocke in tquartier van Ipre  
 Wdwnr in (1ste x) van: Isabelle N. 
 K.(1ste x): Anna Jusifina TOYON in huwelijck met Pieter Livinus MAES, meester 
     cleermaecker tot Ipre,  
  He.(2de x): Judoca Petronelle SCHEPENS fa. Jonas ende Marie VAN OVERBEKE 
412 K.(2de x): Caroline Petronelle = 11 jr, Marie Francoise = 8 jr,  Anna Rosa = 5 jr ende Pieter 
216        Joannes Martinus TOYON = 3 jr  
 Camerdeelvooght: Ferdinandus VAN DE PUTTE Schepenen van Ipre 
 Gronden van erfven ghedurende hemlieden huwelijck tsaemen geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Nevele daer den overledenen vuyt ghestorfven is wesende eenen 
 herberghe ghenaemt St Huybrecht groot in erfven 56 roeden abouterende daerane suyt ende 
 west den calsijde noort de braebant straete suyt dhoirs van den capitain WONTERGHEM 
 ende oost Jan DE RUYCK desen sterfhuyse toecommende bij coope ghedaen voor mijn 
 edele heeren Schepenen van ghedeele der stadt Ghendt ten versoecke van Pieter Jacobus 
 MILLECAM, Pieter VERHEGGHEN ende andere crediteuren . . . 17de jan. 1757 
 
SVG Gillis SCHOLLIER, overl. tsijnder wooninghe in Ste Martens Leerne den 28ste nov. 1756 
 fs. Lieven ghewonnen bij Janneken DE VUSSERE  
 He.: Lievijne SERLIPPENS fa. Jan ghewonnen bij Janneken TOLLEBEKE 
412 K.: Joannes Baptist ende Joannes Francies beyde jongmans hun selfs, Bauduyn DE MEYER 
219v         in huwelijck met Joanna SCHOLLIER, Philibert DE CLERCK als vader ende vooght 
       over sijn twee minderjaerighe kinderen ghewonnen met wijlent Marie Anne SCHOLLIER 
       Marten DE SMET in huwelijck met Joanna VAN WASSENHOVE wdwe van Pieter 
       SCHOLLIER met haer minderjaerighe weese mitsgaders Joannes BEELAERT in huwelijck 
       met Marie Anne SPEECKAERT wdwe van Adriaen SCHOLLIER met haer minderjaerighe 
        weese ghewonnen met Adriaen SCHOLLIER, maeckende soo tsaemen tot ses staecken 
       ten desen sterfhuyse 
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Een hofstede in Ste Martens Leerne daer den overledenen in ghestorfven is op dheerlijckhede 
 van strobbinghe groot in erfven 250 roen aubouterende oost Caerel DE VREESE suyt mijnheer 
  WALKIERS west de naervolghende partije landts ende noort mijn heer LEBLON  
 Een partije gheleghen als vooren abouterende oost de hofstede suyt den heer WALKIERS west 
 den heer canoninck D'HAENENS ende noort mijnheer WALKIERS groot in erfven 300 roen 
 toekomende bij coope jeghens wijlent Geeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE in daete van  
 den 16de meye 1727  . . .  . . .  . . .   18de jan. 1757 
 
SVG Angeline VAN DER STRAETEN, overl. Nevele op den 27ste sept. 1756 
 fa. Mauritius ende Joanne VAN DAMME 
 Wdwe in (1ste x) van: Joseph DE CLOET fs. Francois Janneken DE CLERCQ 
412 K.(1ste x): Mauritius = 15 jr, Catharine = 13 jr ende Joannes DE CLOET = 5 jr 
224 Hr.(2de x): Pieter DE CLERCQ fs. Francois  
 V.P.: Marten DE CLOET ende V.M.: Mauritius VAN DER STRAETEN  
 Gronden van erfven in Nevele comende van s'overledene sijde 
 Een 10de deel deurgaende wannof tot dhelft deurgaende competeert aen Mauritius VAN DER 
 STRAETEN voornoemt sweesens grootvader ende de resterende vier thiende deelen aen 
 sweesens ooms ende moyen in een huys gestaen in Nevele abouterende noort oost de Sinte 
 Jans straete suyt oost Judocus DE BLAUWE suyt west Jacobus VERVIER ende noort west 
 Sr. Jacobus VAN WONTERGHEM groot int geheele tot 35 roeden  
 De voorschreven goederen desen sterfhuyse toegecommen bij successie ende versterfte van 
  sweesens grootmoeder de voornoemde Joanne VAN DAMME ende belast int geheele met de 
  capitaelen van alsulcke heerelijcke  ende andere onlosselijcke rentjens als daer van aude tijden 
  hebben vuytgegaen . . .    . . .  . . .  24ste jan. 1757 
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SVG Frans DE WULF, ellendigh overl. in Vynckt den 20ste july 1756 
 fs. Jan ende van Joosijntjen CNUDDE 
412 Erfgenaemen: .: Joseph DE WULF broeder van den overledenen die bij hem gewoont heeft  
227                            Michael OOSTERLYNCK in huwelijck met Joanne DE WULF suster van 
    den overledenen woonende tot Lootenhulle 
 V.P.: Pieter DE WULF fs. Frans over Joannes Jacobus DE WULF = 15 jr. fs. Jan voornoemt  
          ende van Adriaene VERLÉ, mitsgaders Marie Catherine DE WULF oock fa. Jan ende 
          Adriaene VERLÉ  
 Gronden van erfven danof Marie Joanne DE WULF suster van den overledenen is vuyt 
 gegroot geworden over een derde deurgaende 
 Gronden van erfven te weten een deurgaende 8ste van dhelft van een hofstede groot 400 roen 
 danof de wederhelft competeert aen Joseph DE WULF  . . . . . . 1ste febr. 1757 
 
SVG Livijne DE MOOR, overl. Deurle  op den 20ste oct. 1756 
 fa. Joannes ende Joanne VERLINDEN  
412 Hr.: Pieter VERMEIRE fs. Jans 
231 K.: Pieter Francois = 2 jr ende Allegonde VERMEIRE = 10 maenden 
 V.M.: Joannes DE MOOR, grootvader  
 Stelde hem seker ende borge Lieven DE VLAEMYNCK tot Deurle 8ste febr. 1757 
 
SVG Sebastiaen VAN OLLEMEN (Holmen), overl. Ste Maria Leerne op den 15de jan. 1757 
 He.: Livijne VAN THEEMSCHE  
412 K.: Joannes ende Anthonette VAN OLLEMEN beede bij competente aude hun selfs, 
233v       Balthasar VAN OLLEMEN = 23 jr ende Joanna VAN OLLEMEN = 16 jr 
 Camerdeelvooght: Carel DE SCHUYTER Schepenen, bij ghebreke van bloedvrienden 
  Gronden van erfven staende het houwelijck geconquesteert gedeeligh alf ende alf 
 Een partijtjen landt in Maria Leerne groot 87 roeden aubouterende oost Jan DE VISCH 
 causa uxoris zuyt den marquis DE RODES west mevr. VAN MAFFELE ende noort den 
 heer Canonick DELLA FAILLE verkreghen bij coope van Ambrosius VAN DE WINCKEL 
 in daete den 20ste febr. 1751 welcke partije in cheyns is gehegheven aen Ludovicus VAN 
 DEN EECKHAUTE waervan het 1ste jaer inganck genomen heeft kersavont 1752 
 Item competeert desen sterfhuyse het hofstedeken geleghen in tselve Leerne abouterende 
 oost het kerckestraetjen zuyt ende west Carel VOLCKAERT ende noort den herwegh  
 groot 25 roeden  . . .  . . .  . . .    8ste maerte 1757 
 
SVG Pieter VAN DAMME fs. Pieters, overl. Ste Maria Leerne op den 13de Xbre 1756 
  He.: Pieternelle VERDONCK fa. Jans 
 K.: Francies = 9 jr ende Joanna Pieternelle VAN DAMME = 11 maenden 
 V.P.: Joseph VAN DAMME fs. Pieters, oom  
  Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert  
 Een hofstede in Ste Maria Leerne abouterende oost Sr. Judocus LAMMENS zuyt den herwegh 
 west Anthone CLAYS ende noort den meulenwegh groot in erfven 350 roeden vercreghen bij 
 naerhede, in weldke hofstede den overledenen voor date van de vercoopinghe gerecht was in  
 een 3de deel ende de twee andere deelen competeerden aenden deelvooght ende sijnen broeder 
 Joannes VAN DAMME  . . .  . . .  . . .  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   8ste maerte 1757 
 
SVG Jan LOMME fs. Joos, overl. Hansbeke op den 29ste 9bre 1756 
 He.: Joosijntien LIEVENS fs. Joos 
412 K.: Pitronelle = 6 ½ jr,  Pieter = 3 jr ende Marie Rosa = 11 maenden 
236 V.P.: Joos LOMME grootvader tot Hansbeke 
 d'hauderigghe competeert het 4de deel in drij reepkens lant in Hansbeke int geheele groot 364 
 roeden op haer gedevolveert bij de doodt van haere moeder 
 Hebben in cheynspacht genomen op den 4de meye 1743 een reepken lant groot 200 roen in 
  Hansbeke gelegen tusschen t'meelveldt ende d'hammestraete . . . 29ste maerte 1757 
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SVG Pieter LOMME fs. Lieven, overl. Hansbeke op den 18de Xbre 1756 
 He: Isabelle AELGOET fa. Pieter 
412 K.: Marten = 24 jr, Pieter ende Francois = 20 jr ende Francois ende Carel VAN  
238 WASSENHOVE respectivelijck in huwelijck met Livina ende Catarine LOMME  
 V.P.: Joos LOMME s'overledens eyghen broeder  
 Stelde hem seker ende borghe Francois VAN WASSENHOVE tot Hansbeke hoor causa  
 uxoris in desen alhier present      29ste maerte 1757 
 
SVG Marie VAN HULLE, overl Vosselaere op den 25ste dec. 1756  
 fa. Pieter ghewonnen bij Marie BUNDERVOET 
412 Hr.: Joannes HEYNDRICX fs. Philippus ghewonnen bij Janneken HANSSENS 
240 K.: Pieter ende Joanna Marie HEYNDRICX bij competente aude hun selfs ende Francies  
       HEYNDRICX = 21 jr  
 V.M.: Pieter VAN HULLE, oom      29ste maerte 1757 
 
SVG Pieter WITTEVRONGHEL fs. Pieter, smid, overl. Ste Maria Leerne op den 28ste jan. 1757 
  Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen VAN REYBROECK te vooren wdwe van Philippe VAN 
           VAN COMPOSTELLE (SVG overgebracht den 6de july 1717) 
 Wdwnr in (2de x) van: Marie DIERICX fa. Jacobus  
412 K.(2de x): Jacobus WITTEVRONGHEL bij competente aude sijn selfs 
242v Wdwnr in (3de x) van: Louise VAN MEENEN fa. Joos ende Anna GOETHALS 
 K.(3de x): Francois, Joanne ende Catharine WITTEVRONGHEL bij competente aude hun 
     selfs, Marten VERTIERE in huwelijck met Isabelle WITTEVRONGHEL,  
     Geeraert = 22 jr, Marie Jacoba = 18 jr ende Therese WITTEVRONGHEL = 16 jr 
 V.P.: Adriaen POURQUOY cosijn ende V.M.: Pieter DE CLERCQ, oom   
 Gronden van erfven waerin den overledenen een deel heeft geconquesteert in sijn tweede 
 huwelijck ende een deel staende sijn derde huwelijck  
 Een behuyst hofstedeken met de schuere ende smisse daer op staende in Ste Maria Leerne 
 op de plaetse paelende oost Judocus ADAMS suyt het kerckhof west dhoors Sebastiaen  
 VAN HOLM ende noort de plaetse  
 Welcke hofstede is vercocht aen Frans ende Catherine WITTEVRONGHEL ende een  
 partijken meersch is vercocht aen dheer Ignace BEYAERT ampman van Nevele 
 Een partijken meersch in Ste Maria Leerne inde leymeersch groot 100 roeden oost ende  
 noort den heere baron van Nevele suyt de calene ende west de douariere van Nevele den 
  overledenen geduerende sijn huwelijck met Marie DIERICX heeft vuytgegroot Pieter VAN 
  REYBROECK presenterende eenen 4de staecke in de vaderlijcke sijde ende eenen vijfden 
  staecke in de moederlijcke sijde mitsgaders Jan VAN DE PUTTE presenterende eenen 
 5de staecke in de moederlijcke sijde ende geduerende sijn 3de huwelijck heeft hij vuytgegroot 
 Anthone VAN DE KERCKHOVE in huwelijck gehadt  Livijne VAN MALDEGHEM  
 presenterende eenen 16de staecke in de vaderlijcke sijde ende eenen 21ste staecke in de  
 moederlijcke sijde  . . .  . . .  . . .   19de april 1757 
 
SVG Jacobus DANEELS, overl. Nevele op den 1ste nov. 1756  
 fs. Guilliaeme ghewonnen bij Lievijne DE MUYTERE 
  Wdwnr in (1ste x) van: Petronelle BEYS fa. Joannes 
 K.(1ste x): Joosijntjen DANEELS in huwelijck met Joannes VAN NEVEL  
 He.(2de x): Joanna CLAYS fa. Joannes 
 K.(2de x): Francies = 8 jr ende Joanne Judoca DANEELS = 4 jr 
 V.M.: 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen voor huwelijck ghekocht 
 Een behuysde hofstede in Nevel  in den wijck van veldeken aubouterende oost daeranne 
 mijnheer BAECKE west de straete ende noort Jan MEGANCK groot 125 roeden 
 Dit sterfhuys staet schuldigh aen 43 dieversche persoonen soo van gheleende gelde als van 
  aerbeyt van temmeren, metsen, van dieversche winckelwaeren etc. . . . 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   26ste april 1757 
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SVG Louise VAN HAUTE fa. Christiaen, overl. Vynckt op den 13de Xbre 1756 
 Hr.: Vincent VAN HOOLANDT fs. Jans 
412 K.: Joseph VAN HOOLANDT sijn selfs ende Livinus WEEWAERE in huwelijck met 
247       Theresia VAN HOOLANT, Isabelle = 24 jr, Marie Joanne = 22 jr ende Barbariene = 20 jr 
 V.M.: Anthone VAN HAUTE broeder van de overledene 
 Huys ende erfve in Nevele deelsaem half ende half  
 Een hofstede staende ten voorhoofde op de mert abouterende oost dheer Charles Everaert 
 DHAENENS zuyt dhoors Pieter DUSAER west Joos SLOCK alsnu Pieter DE VOS groot 
 in erfven 50 roeden den sterfhuyse aencomende bij coope jeghens Lievijne VAN DE  
 WOESTIJNE wdwe van Jan DE SCHRIJVER in daete den 29ste april 1739  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne seker ende borghe bedegen Joseph VAN HOOLANDT hoor in 
  in desen alhier present       2de meye 1757 
 
SVG Lieven DE GRUYTERE fs. Joos, overl. Meyghem op den 6de nov. 1756 
 He.: Pieternelle TUYTSCHAEVER fa. Philips alsnu in huwelijck met Joannnes FAELE 
412 K.: Marie = 18 jr, Joanna = 10 jr, Francoise = 7 jr ende Lieven DE GRUYTERE = 2 maent 
249 V.P.: Christoffel DE GRUYTERE oom 
 Aen desen sterfhuyse competeert een huyseken, fruytboomen haeghen ende ander opgaende 
 boomen staende op cheyns danof den gront competeert aen Mevr. LOUSBERGHE  
 Stelde hem seker ende borge Philippe BIJN fs. Jan tot Meyghem 10de meye 1757 
 
SVG Adriaenne VAN SCHAVERBEKE fa. Guille, overl. Nevele op den 18de maerte 1757 
 Wdwe van Pieter DHOORE fs. Christiaen  
412 K.: Frans ende Joannes Baptiste DHOORE, Jan Baptiste CARLIER in huwelijck met  
250v        Elisabeth DHOORE de weesen van Anna Regina DHOORE bij naeme Regina = 23 jr, 
       ende Joanna Marie = 21 jr verweckt staende huwelijck met Pieter VAN QUATHEM , 
       Jan Baptiste COTTEGNIE in huwelijck met Franchoise DHOORE , Bertholomeus 
       CNUDDE in huwelijck met Christine DHOORE  
 Camerdeelvooght: Jooris VAN HULLE, Schepen van Nevele 
 Gronden van erfven commende uyt den hoofde van hunnen vader ende grootvader 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van kerrebroeck abouterende oost de  
 priesterage van Nevele suyt ende west Adriaen BOSSCHAERT ende noort den selven 
 groot 200 roen ende een partije landt gelegen als vooren daeranne abouterende oost Adriaen 
 BOSSCHAERT ende noort de priesterage groot 600 roen  17de meye 1757 
 
SVG Joannes DIERIJCKX, overl. Sinte Martens Leerne op den 3de febr. 1757 
 fs. Lieven ghewonnen bij Tanneken VAN PARIJS  
 He.: Joosijntjen WITTEVRONGHEL fa. Geeraert ghewonnen bij Elisabeth BRACKE 
         Alsnu in huwelijck met Joseph VAN DAMME  
412 K.: Elisabeth = 11 jr, Isabelle Theresia = 7 jr, Theresia = 5 jr ende Marie Petronelle = 3 jr 
252       ende Pieter Jacobus DIERIJCKX is overleden naer de doodt van haeren man. 
 V.P.: Lieven ROEGES, cosijn causa uxoris 
 Gronden van erfven comende van de sijde van den overledenen sijn vader 
 Een 6de deel deurgaende waervan totter helft is competerende aen Tanneken VAN PARIJS 
 voornoemt ende de 2 resterende 6de deelen aen soverledens twee susters te weten Petronelle 
 ende Marie DIERIJCKX van een hofstede met huys schuere ende stallinghen daer annex met 
 de fruyt ende andere boomen daer opstaende met de voordere edificien van drooghe ende 
 groene catheylen daer mede gaende met nogh twee partijen van lande daer annex ten eenen 
 block gheleghen in Dronghen in den wijck van noorthaut jeghens de moerstraete abouterende 
 noort oost Adriaen VAN HECKE causa uxoris suyt oost den baron van Nevele suyt west 
 mijn heer SIMPELS ende noort west de moerstraete tsaemen groot ontrent twee ghemeten in 
 ghebruyck ende bewoont bij den overledens moeder   . . .  . . .  . . . 
  N. DE SOMMERE causa uxoris in Ghendt met consorten 
 Stelde hem seker ende borge Pieter DE CLERCQ tot Maria Leerne 24ste meye 1757 
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SVG Pro Deo Petronelle VERHELST, overl. Nevele op den 18de april 1749 
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes VERHELST 
 K.(1ste x): Jan MESTDAGH in huwelijck met Marie VERHELST, Frans EGGHERICK in 
     huwelijck met Lievijne VERHELST, Judocus FOCKE in huwelijck met  
     Joanna VERHELST ende Louis VERHELST bij competente aude van 25 jr. 
 Hr.(2de x): Pieter SMAELE die men nu niet weet waer vinden of dat hij nogh in leven is. 
 K.(2de x): Jacobus SMAELE = 17 jr 
 V.M.: Jan MESTDAGH voornoemt die declareert het sterfhuys te renunchieren 
 Het huyseken waer de overledene in ghestorfven is en haer was competerende is verkocht 
 aen Francies GOETHALS voor de somme van 1 p. 8 sch. gr.  24ste meye 1757 
 
 Augmentatie van staet omme Albertus DE MEYERE fs. Joos ende Joosijntjen VAN DIJCKE 
 nu ontrent 23 jaeren mitsgaders Jan Francies DE MEYERE = 7 jr ende Marie DE MEYERE  
412 = 9 jr beede weese kinderen van Judocus DE MEYERE fs. Joos voornoemt ende Janneken   
254v  DE WEERDT, van t'gonne op de drij weesen is verstorven met den overlijden van Pieter DE 
 MEYERE fs. Joos ende Janneken DE WEERDT voornoemt, overleden in Meerendre sonder 
  lichaemelijcke hoirs op den 16de july 1756, welcke augmentatie heeft doen maecken Lieven 
 DE MEULENAERE in huwelijck met de wdwe van Judocus DE MEYERE voornoemt 
 beneffens ende ter interventie van Francies DE MEYERE broeder van Albertus voornoemt 
 ende deelvooght over alle drije de weesen. 
  Gevende te kenne dat wijlent den overledenen ende Cathelijne VAN HOOREBEKE sijne 
 wdwe voor t'aengaen van huwelijck hebben gemaeckt schriftelijck contract antenuptiael 
 Apparent huwelijck staet te gebeuren tusschen Pieter DE MEYERE fs. Joos tot Nevele ende 
 Cathelijne VAN HOOREBEKE fa. Pieter wdwe van Gillis DE MEYERE fs. Lieven tot 
 Meerendre soo ist dat sij voor eenighen bandt van huwelijck hebben gemaeckt . . . . . . 
  Aldus gedaen ende gecontracteert ter presentie ende overstaen van Joos DE MEYERE fs. Jan 
 vader van den futuren bruydegom mitsgaders Tanneken VAN HOOREBEKE wdwe van  
 Lieven DE MEYERE fs. Lieven voornoemt mitsgaders Gillis DE DOBBELEERE fs. Jan 
 swaeger van de future bruydt desen 21ste oct. 1731 ende den behoorlijcken seghel niet ter 
   handt en is sal den selven aengedaen worden ende waeren onderteeckent Pieter DE MEYERE 
  tmercq van Cathelijne DE MEYERE tmercq van Tanneken DE MEYERE, Joos DE MEYERE 
  tmercq van Gillis DE DOBBELEERE mij present Georgius REGELBRUGGHE pastor  
 Gronden van erfven gecomen van s'overleden moeder Janneken DE WEERDT alsnu schuldigh 
 te volgen aen de weesen van Judocus DE MEYERE ende Jan DE MEYERE s'overleden eygen 
 broeders elck totter helft 
 Een partije landt in Nevele wijck van caermstraete genaemt de neerschuere groot 509 roen 
 abouterende west den waterloop noort Pieter LOONTJENS  
 Gronden van erfven daerinne den overledenen was competerende 1/3de in dhelft ende 1/6de in 
 de wederhelft dies het geseyde 3de alsnu succedeert op de weesen van Judocus DE MEYERE 
 ende Jan DE MEYERE boven elck een 5de paert in het geseyde 6de  
 Wesende dhilft danof de wederhilft competeert aen Philippe SCHELPE van een partije bosch 
 in Lootenhulle groot over dese helft tot 200 roeden . . . . . . 7de juny 1757 
 
SVG Marie MESTDAGH fa. Jans, overl. Sancte Maria Leerne op den 25ste 9bre 1756 
 Wdwe van Joos DE WEIRDT  
412 K.: Jacobus = 24 jr, Joannes = 20 jr ende Emerentia DE WEIRDT = 17 jr 
256 V.P.: Lieven BEGHIJN cosijn ende V.M.: Joannes MARTENS, oom   
 Aen dit sterfhuys competeert een hofstede met een woonhuys met annex de schuere ende 
 stallinghen ende voordere edificien van boomen daerop staende binnen Ste Maria Leerne 
 alwaer de overledene is gestorven, dies den grondt competeert aen d'heer Jan Baptiste VAN 
 DEN BOSSCHE bij den overledene met een partijtjen meirsch ende een  partije landt in 
 cheynspacht aenveirt voor een termijn van 27 jaeren inganck genomen hebbende kersavont 
  1748 ten advenante van 2 p. 10 sch. gr. tjaers op conditie dat ten expireren van den cheyns 
 de alsdan opstaende catheylen sullen moeten gepresen worden d'hilft staende ende dhilft 
 in ligghende weirde, bij de weesen gebruyckt    14de juny 1757 
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SVG Pro Deo Jacobus DE VOS fs. Pieter, overl. Breenijnghe bij Oostende den 1ste aug. 1755 
 He.: Elisabeth DE BISSCHOP  
 K.: Joannes Baptista = 16 jr, Josephus = 11 jr ende Albert Frans DE VOS = 9 jr 
 V.P.: Joannes DE VOS, Burghmeester tot Roosbeke Cortrijcx, soverledens broeder 
 Gronden van erfve staende dit huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstedeken in Vynckt op de plaetse groot 51 roeden bij den overledenen bewoont 
 gheweest paelende zuyt de plaets straete west den herwegh naer Brugghe noort ende oost 
 Joe DE BEUNS wesende een herberghe ghenaemt de sterre in coope vercreghen van Joannes 
 DE WULF ende Heindrick LIEVENS den 5de febr. 1744 . . .  
 Overgebracht bij den deelvooght ende bij hem geaffirmeert mits hij declareerde dat de 
 hauderigghe hadde verlaeten haere kinderen die hij tsijnen huyse is hebbende ende niet 
 heeft connen achterhaelen naer gedaen diversche devoir alwaer de selve hauderigge sweesen 
 moeder haer is haudende      21ste juny 1757 
 Het hofstedeken in pachte gebruyckt bij Joanna NEIRIJNCK wordt vercocht met het branden 
 van twee keirsen van acht t'acht daegen de 1ste op dijsendagh den 28ste juny ende de leste op 
 den 5de july 1757 ten elf ure voor middagh ten landhuyse binnen Nevele  . . . . . . 
 
SVG  Adriaenne DE WANNEMAECKER fa. Jans, overl. Lootenhulle op den . .  april 1755 
 Hr.: Guilliaeme DE BUCK fs. Pieter 
412 K.: Joanne Catarine = 22 jr, Pieter Jacobus = 19 jr, Petronelle = 16 jr, Joanne Marie = 10 jr 
257        Joannes Baptiste = 8 jr ende Pieter Carolus DE BUCK = 4 jr   
 V.M.: Joannes Baptiste DE WANNEMAECKER    
  Uyt den hoofde van d'overledene competeert aen den hauder het 3de deurgaende deel in alle 
 de meubele ende inmeubele goederen naer deductie van de schulden achtergelaeten bij  
 wijlent Joosijntjen RAES s'overledens moeder  . . .  . . . 
 Gronden van erfven bij den hauder met d'overledene in huwelijck geconquesteert  
 Een hofstede in Lootenhulle wesende een herbergh genaemt de roose met de lande daermede 
 gaende groot in erfven 254 roeden paelende west de groote plaetse noort mijnheer VAN 
 BAERELDONCK oost ende suyt mijn heer POUILLIOEN gecomen bij coope van de 
 eerweerde moeder van het clooster van de penitenten den 16de maerte 1734 
  Item een partije landt in Lootenhulle in den cauter groot 512 roen paelende suyt  west ende 
 noort den heere VAN BAERELDONCK . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Pieter BEYAERT fs. Jacques woonende binnen de 
 stede ende vrijhede van Nevele alhier present    12de july 1757 
 
SVG Marie MARTENS fa. Joos, overl. Nevele op den 19de april 1757 
 Hr.: Louis VAN DE VOORDE fs. Louis  
412 K.: Carel = 14 jr, Pieter = 12 jr, Lieven = 10 jr, Pieternelle = 8 jr, Frans = 6 jr, Joannes  
259v       Baptiste = 5 jr ende Anna Louise VAN DE VOORDE = 3 jr 
 V.M.: Joannes MARTENS fs. Joos oom 
 Dit sterfhuys staet schuldigh aen Carel VAN DE VOORDE s'hauders broeder ter somme 
 van 61 p. 10 sch. gr. over sijne vaderlijcke weese penninghen . . . 12de july 1757 
 
SVG Joos DE MEYERE fs. Jans, overl. Nevele op den wijck boschstraete den 7de juny 1757 
 He.: Marie CORIJN fa. Jans  
412 K.: Joanna = 20 jr, Rosa = 17 jr, Pieter Frans = 14 jr, Joseph = 13 jr ende Francoise = 8 jr 
261v V.P.: Jan DE MEYERE fs. Marijn vader van den overledenen 
 Gronden van erfven comende van s'hauderigghens seyde belast met bijleve van haer moeder 
 Het 6de deel van een partije landt in Nevele in de boschstraete onverdeelt groot 350 roeden 
 paelende oost wijlent meester Jan Frans VAN LANDEGHEM noort Lieven CAECKAERT 
 Item het 12de deel onvercavelt in een behuysde hofstede groot 300 roeden abouterende oost 
 dhoirs Joos HANSSENS ende een ghelijck deel als vooren in een partije landt genaemt het 
 half bunder paelende oost de wdwe Jan VAN THIENEN  . . .  . . . 
 Stelde hem voor alle t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Jacobus BELSENS 
 woonende tot Nevele alhier present     13de 7bre 1757 
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SVG Pro Deo Franchoyse BOGAERT fa. Joos, overl. Nevele op den 28ste aug. 1757 
 Hr.: Joannes DANEELS fs. Joos  
 K.: Joannes = 17 jr, Joseph = 15 jr, Pieter = 14 jr, Marie Anne = 9 jr, Frans = 8 jr, ende 
       Emanuel DANEELS = 4 jr 
 V.M.: Joannes BOGAERT broeder van de overledene  
 Aen de overledene heeft gecompeteert het 4de van een bunder lants in Hansbeke ende 
 Lootenhulle tgonne staende haer huwelijck is vercocht aen Gillis LAMBRECHT 
 Mits de becommerthede geordonneert t'enfiliaseren   19de 7bre 1757 
 
SVG Marie Catharine DE SCHUYTER, overl. Bachte den 18de maerte 1752 
 fa. Francois geprocreert bij Joosijntjen TUYTSCHAEVER 
412 Hr.: Joannes SERWEYTENS fs. Gillis 
263v K.: Marie Anne Louise = 8 jr ende Francois SERWEYTENS = 5 jr  
 V.M.: Francois DE SCHUYTER voornoemt grootvader  
 Stelde hem seker ende borge Francois DE SCHUYTERE sweesens grootvader alhier present 
 woonende tot Bachte       20ste 7bre 1757 
 
SVG Joanna ROGGHE fa. Pieter, overl. Meyghem op den 6de maeye 1757 
  Hr.: Jacobus DE SCHUYTERE fs. Gillis  
412 K.: Catharina DE SCHUYTERE = 6 maenden hoir unicq 
264v V.M.: Pieter ROGGHE, grootvader  
 Gronden van erfven commende van shauders vaderlijcke seyde 
 Te weten het 4de van dhelft van een behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Poessele 
 groot in erfven ontrent 150 roeden daeranne abouterende oost Joannes BAFFORT suyt het 
 kerckhof van Poessele west de straete noort Pieter VAN DE MOORTELE 
 Stelde hem sekere ende borge Pieter DE SCHUYTER coster tot Poesele   18de 8bre 1757 
 
SVG  Jaspaert DE VRIENDT fs. Lieven, overl. Nevele op den 11de ouste 1757 
 He.: Joanna DE DAPPER fa. Christiaen  
412 K.: Pieter = 2 ½ jr ende Catherine DE VRIENDT = 13 maenden 
266 V.P.: Robertus CANOOT in huwelijck met Joanna DE VRIENDT suster van den overledene 
 Hebben tsaemen geen gronden van erfven ten huwelijck gebracht . . . . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Christiaen DE DAPPERE  
 s'hauderiggens vader alhier present     6de Xbre 1757 
 
SVG Chaerel TUYTSCHAEVER fs. Chaerel, overl. Nevele op den 8ste juny 1757 
  Wdwnr in (1ste x) van Petronelle VAN DE PUTTE fa. Joos (Er staat 'de putte') 
412 K.(1ste x): Joseph BAELE thuwelijck hebbende Norbertine TUYTSCHAEVER, Joannes  
267v     DE MEYERE thuwelijck hebbende Marie TUYTSCHEVER, Joannes ende  
                 Jacobus TUYTSCHAEVER alle hun selfs bij getijde aude ende huwelijcken staet 
 He.(2de x): Petronelle VERPLAETSEN fa. Lieven 
 K.(2de x): Chaerel = 19 jr, Joanne = 16 jr ende Theresia TUYTSCHAEVER = 13 jr 
 V.P.: Joos TUYTSCHAEVER fs. Chaerel halven broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Nevele met alle de voordere drooghe ende groene 
  catheylen daerop staende in de muelenaerstraete abouterende oost den oostbrouck zuyt de  
 poucques west dhoirs Jan COUCHUYT ende noort Lieven VAN HERSEELE groot 88 roen 
 Item competeert desen sterfhuyse een deel van de schuere staende op den gront van Judocus 
  COUCHUYT ten noort westen aende schuere van de hofstede bij wijlent den overledenen  
 van den voorseyden COUCHUYTgecocht op den 18de 7bre 1755 met obligatie van bij den 
 cooper te betaelen over den vercooper de onlosselijck rente waermede zij tsaemen belast zijn 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Joseph BAELE in 
 huwelijck met Norbertine TUYTSCHAEVER      12de Xbre 1757 
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SVG Joannes D'HAENENS, overl. Laethem in den wijck van brackel op den 21ste juny 1757 
 fs. Joos ende Tanneken VAN EECKHAUT 
 He.: Pieternelle DE SCHEPPER fa. Lieven ende Joosijntjen VERMEIRE 
412 K.: Allegonde = 20 jr, Bernardus = 17 jr ende Joannes D'HAENENS = 13 jr 
269v V.P.: Pieter D'HAENENS oom  
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck tsaemen geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Laethem in den wijck van brackel groot in erfven 500 roeden 
 paelende oost den heere greffier van Nevele suyt d'hoors van Thobias VAN THIENEN 
 west Olivier DE RIJCKE ende noort de straete ende een partije bosch genaemt den quack 
 wesende vrij eyghen goet groot 424 roeden abouterende oost mijn heer HAMERLINCK 
 suyt hun selfs west Pieter D'HAENENS ende noort d'hoors van Francois DE BACKERE 
  Item een partije lant genaemt de Swijnaerde groot twee gemeten 95 roeden paelende oost 
 ende suyt den secretaris Bisschop suyt west mijn heere HAMERLINCK ende noort de leye 
 dese gronden het sterfhuys toecommende bij coope van Joos DE SCHEPPER den 23ste  
 sept. 1749  . . .  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge Joos DE SCHEPPER tot Laethem  13de Xbre 1757 
 
SVG Pieter VERBAERE fs. Christiaen, overl. Landeghem tsijnder wooninghe den 20ste ougste 1757 
 He.: Judoca Petronelle VAN DE WALLE fa. Guille, alsnu in huwelijck met Joannes Frans 
         VAN KERREBROUCK  
412 K.: Jan Baptiste VERBAERE aut beth 18 maenden eenigh kint 
271v V.P.: Jacobus VERBAERE tot Landeghem broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven comende van zijn vader ende moeder  
 Een 4de deel onverdeelt doorgaende competerende nu desen sterfhuyse van een hofstede met  
 twee woonhuysen in Landeghem in den heirenthoeck groot int gheheele 2 27 roen waer het 
 cleen huys wordt in huere bezeten bij Joos VAN RENTERGHEM  suyt west de straete noort 
 west mijn heer SANDELIN noort oost Pieter MESTDAGH ende zuyt oost de kinders van 
  Pieter GOETHALS valt over dit 4de deel 56 ¾ roeden 
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert 
 De twee 4de paerten van de behuysde hofstede den overledenen toegecommen bij cedaetie 
 soo van sweesen deelvooght als Philippe IDE ende sijne huysvrauwe Catharine VERBAERE 
 s'overledens suster 
 Het resterende 4de paert is bij uytgrootinghe in cessie becommen van Pieter ONDERBEKE  
 ende sijne huysvrauwe Anna VERBAERE in daete den 11de Xbre deses jaer 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Guilliaeme VAN DE  
 WALLE shauderiggens vader alhier present    13de Xbre 1757 
 
 Philippus VAN DER SLAGHMOELEN als gemachtight bij procuratie aen hem verleent bij 
 sijn vader Judocus VAN DER SLAGHMOELEN coster tot Goeycke? dat Davit VAN DER 
 HAEGHEN insetenen deser stede op den 9de meye 1757 voor Ulieden heeren gemaeckt ende 
 overgegeven SVG ten sterfhuyse van sijne huysvrauwe Anne VAN DER SLAGHMOELEN 
  suppliants vaders suster sonder lichaemelijcke hoirs achtergelaeten te hebben bij welcken  
 SVG men bevindt dat den gemelden sterfhuyse heeft meer voordeel dan schult ter somme  
 van 30 guldens 7 stuyvers sonder het huys staende inde langhe kerckhofstraete ende gemerckt 
 den voornoemden declayeert te laeten doen de scheedinghe ende deelinghe van den sterfhuyse 
 alsmede hem te verclaeren of hij verstaet te aenveerden den voornoemden huyse volghens 
  de prijsije danof gemaeckt   . . .   . . .  30ste 9bre 1757 
 
SVG Christiaen MORTHIER fs. Adriaen, overl. Lootenhulle tsijnder wooninghe den 7de juny 1757 
 Wdwnr in (1ste x) van: Janneken DE MEESTER 
412 K.(1ste x): Adriaen ende Jacoba MORTHIER ghetrauwt met Joannes SERWEYTENS 
274v He.(2de x): Pitronelle TANT fa. Guille bij Joanna SCHAMP  
 K.(2de x): Catharine = 12 jr, Jacoba = 9 jr, Francoise = 8 jr en Anne Marie MORTHIER = 6 jr 
 V.P.: Francois DE ZUTTER fs. Joos oom tot Nevele getrauwt met soverledens suster Joosijne? 
          MORTHIER . . .  . . .  . . .  13de Xbre 1757 
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SVG Pro Deo Francies VERPLAETSEN fs. Lieven, overl. Nevele op den 12de 8bre 1757 
 He.: Petronelle WAEPENHAERE fa. Joos 
 K.: Caerel = 8 jr, Joanne = 6 jr, Catherine = 4 jr, Jacobus VERPLAETSEN = 5 maenden 
 V.P.: Jan VERPLAETSEN fs. Lieven, broeder van den overledenen 
 Mits de becommerthede geordoneert te enfilaseren   13de Xbre 1757 
 
SVG Domijn GOETHALS, overl. Dronghen tsijnder wooninghe op den 17de sept. 1757 
 fs. Charles ghewonnen bij Marie LIPPENS  
 He.: Anna Marie DE SCHUYTER fa. Gillis ghewonnen bij Lievijne CORNELIS 
412 K.: Isabelle Theresia = 18 jr, Joanna Angelina = 15 jr, Marie Anna = 12 jr, Carolina = 9 jr, 
277       Caerel = 7 jr, Lieven = 4 jr ende Lievijne Jacoba GOETHALS  = 9 maenden 
 V.P.: Pieter MESTDAGH oom causa uxoris  
 Dit sterfhuys ghebruyckt in cheynspachte van sekeren Jacobus VERMEERSCH een hofstede 
 met den huyse schuere ende stallinghen met oock de fruyt ende andere boomen ende haeghen 
 daer op staende ende medegaende met nogh vier partijen van lande t'saemen groot ontrent de 
 vijf ghemeten alle gheleghen in  Dronghen noorthaut daer den overledenen is ghestorven dat 
 voor eenen termeijn van 29 jaeren waervan het 1ste jaer inganck ghenomen heeft sedert 
 kersavont 1738   . . .  . . .  . . .   13de Xbre 1757 
 
SVG Lieven MOERMAN, overl. Nevele op den 30ste sept. 1757  
 fs. Lieven ende Joosijntjen DE ROOSE 
 He.: Marie HESSENS fa. Pieter ende Janneken LOKET 
412 K.: Catharine = 22 jr ende Pieter MOERMAN = 18 jr 
279v V.P.: Joannes BEYS cosijn causa uxoris 
 Gronden van erfven commende van shauderiggens sijde belast met bijleve van haer moeder 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van veldeken dies de wederhelft 
 onverdeelt competeert aen Pieter VAN VERDEGHEM groot int geheele met een partije 
 landt ende bosch daeranne 640 roeden paelende oost de straete suyt d'hoors van meester 
 Jan VAN DER SPEETEN west d'hoors Joos DE WULF ende noort d'hoors van den raets 
 heer KERREMS 
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Dhelft van een partije landt in Nevele in de broeckelkens groot 392 roeden paelende oost de 
 weesen van Joannes SUTTERMAN suyt de wdwe ende hoors van Herman LAMME west 
 de beke ende noort de voornoemde wdwe ende hoors LAMME dies twederdeel competeert 
 Pieter VAN VERDEGHEM   . . .  . . .  27ste Xbre 1757 
 
SVG Joanne VERPLAETSE fa. Frans, overl. Lootenhulle den 9de sept. 1757 
 Hr.: Augustinus LANDUYT fs. Pieter 
412 K.: Anne Marie LANDUYT  = 18 maenden 
281v V.M.: Guilliaeme VERPLAETSE eygen broeder van d'overledene  
 Aen d'overledene competeerde uyt den hoofde van haere moeder tvierde paert in een  
 huyseken ende voorder catheylen staende op 50 roeden erfve   
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge Sr. Augustinus VAN DE  
 VOORDE tot Lootenhulle      27ste Xbre 1757 
 
SVG Marie PLAHIE fa. Lieven, overl. Vynckt den 17de dec. 1756 
 Hr.: Pieter MARTENS fs. Laureyns  
412 K.: Joanne Livine = 22 jr, Carel = 19 jr ende Vironica MARTENS = 14 jr 
283 V.M.: Matthijs PLAHIE eyghen broeder van d'overledene 
 Gronden van erfven commende van s'hauders sijde 
 Een hofstedeken met de lande daermede gaende gheleghen in Vynckt groot in erfven 
 335 roeden paelende oost mijn heere SCHOTTE suyt joe DE BUNST west de straete 
 ende noort Roelant VERMEERSCH . . .  . . .   27ste Xbre 1757 
 dubbel met 
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 Purgative van SVG bleven ende bevonden ten sterfhuyse van Abraham BELSENS fs. Servaes 
412 overleden Schepenen binnen de stede van Nevele op den 22ste april 1751, welcke maeckt ende 
287 overgeeft Charel Benedictus DE SMEDT in huwelijck met Rosa Dorothea DE VOS fa. Charles 
 en nu bij Guille VAN COMPOSTELLE mits het overlijden van den voornoemden DE SMET 
 wdwe ende hauderigge bleven ten voornoemden ten sterfhuyse omme te verdeelen tusschen  
 hun overgevers ter eender ende tusschen Daniel VERMEIRE alsnu mits sijn overlijden Joannes 
  BELSENS vooght paterneel ende Philippe DE BACKERE oom ende vooght materneel over  
 K.(1ste ): Regina Petronelle BELSENS = 12 jr  
   verweckt bij den overledenen in sijn 1ste huwelijck bij Isabelle MARTENS  
 K.(2de x): Joannes Baptiste = 9 jr, Marie Therese = 7 jr, Joanne Pieternelle BELSENS = 5 jr 
 verweckt bij dese overgeverigge Rosa Dorothea DE VOS   
 V.P.: Daniel VERMEIRE oom alsnu overleden ende V.M.: Philippe DE BACKERE, oom 
  Den voornoemden SVG is gepasseert den 7de febr. 1752  . . . . . . 
 De augmentatie van SVG is gepasseert den 2de dec. . . . . . . . . . 
 Er is meer gemeene baete dan gemeene schulden 9 p. 13 sch. 10 gr. 
 Commende daervan 4 p. 16 sch. 11 gr. over dhelft ande vier weesen 
 In vieren comt voor elcke weese 1 p. 4 sch. 2 gr. 9 dnrs . . . . . . den 28ste 9bre 1757 
 
SVG Jacobus PLAHIE fs. Lieven, overl. Lootenhulle den 1ste sept. 1757 
 He.: Marie Anne VAN ACKER fa. Pieter 
412 K.: Marie = 22 jr, Catharine = 19 jr, Frans = 13 jr, Anne Marie = 9 jr ende Baptiste  = 5 jr 
285 V.P.: Mattheus PLAHIE broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen ende staende huwelijck 
 vercocht aen den vooght  
 Het 6de paert in een hofstedeken gelegen in Lootenhulle groot int gheheele 280 roen wannof 
 den overledenen hem heeft laeten uytgrooten van den vooght 
 Aen desen sterfhuyse competeert de catheylen van huysijnghe boomen ende haeghen alwaer 
 den overledenen uyt ghestorfven is staende op cheyns dies den grondt competeert aen mijn 
 heere VAN EECHOVE    . . .  . . .  27ste Xbre 1757 
 
SVG Joanna DE VREESE, overl. Ste Martens Leerne op den 19de july 1757  
 fa. Joos ghewonnen bij Livina DE WINTER 
 Hr.: Joannes CORNELIS fs. Jan ghewonnen bij Lievijne CLAYS  
 K.: Norbertine = 4 jr ende Philippine CORNELIS = 2 jr  
 V.M.: Joos DE VREESE, grootvader 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfiliaseren    13de Xbre 1757 
   
  Bundel nr 480 Staten van goed  (1758)  
SVG Francoise STROBBE fa. Louis, overl. Meyghem heerelijckhede Wierix op den 14de july 1757 
 Wdwe van Jan BLOMME  
 K.: Joanna BLOMME in huwelijck met Pieter DE VLIEGHERE, Emanuel BLOMME bij 
       ghetijde aude sijn selfs, Maurus SCHATTEMAN in huwelijck met Anna Jacoba  
       EECKHAUTE, wdwe van Jan BLOMME fs desen overledenen als styfvader ende vooght 
       over Carel Frans BLOMME = 4 jr fs. Jan voornoemt 
 V.M.:Emanuel BLOMME voornoemt 
 Aen desen sterfhuyse competeert een huys ende een vervallen schuerken staende op cheyns 
 danof den gront competeert aen Jor Jan Baptise PAPEJANS  10de jan. 1758 
 
SVG Joannes STROBBE fs. Jans, overl. Severen op den 19de 9bre 1756 
 He.: Marie PROVIJN fa. Frans 
 K.: Joseph = 23 jr, Joannes Baptiste = 20 jr, Joanne Marie = 15 jr, Jacobus = 12 jr, Pieter 
       Joannes = 10 jr ende Judoca Theresia STROBBE = 7 jr 
 V.P.: Philipe STROBBE, cosijn   
 Mits de becommerthede geordonneert t' enfiliaseren    17de jan. 1758 
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SVG Anna BIJSTANT, winkelierster, overl. Nevele thaerder wooninghe op den 18de april 1757 
 fa. Pieter ghewonnen bij Joanna VAN DE VIJVERE  
 Wdwe van Francies D'HAENENS  
412 K..: Jacobus D'HAENENS jonghman bij competente aude van 30 jr sijn selfs, Joanna  
290v        Catharine, Norbertine ende Joanna Marie D'HAENENS oock bij competente aude  
        van beth dan 25 jr ende Joseph D'HAENENS crancksinnighen overjaerighen weese 
 V.M.: Augustinus BIJSTANDT oom 
 Gronden van eirfven in Nevele dese hoirs toecommende bij versterfte van hunnen vader 
 Een huys stede ende eirfve met eenen schoonen lochtinck daer annex met nogh een huys 
 nevens de poorte oock competerende desen sterfhuyse commende beyde van vooren 
 jeghens de sinte jansstraete aubouterende oost de pasterije van Nevele suyt de ste jans 
 straete west Gillis DE WULF met sijne kinderen ofte wel het huys ende eirfve als nu de 
 cortegaerde van de soldaeten van het auderburghsche ende met den lochtinck jeghens de 
 cattestraete ende noort den hoosbroeck ofte het ghemeente van Nevele, al tsaemen groot 
 tot 250 roeden   . . .   . . .  6de febr. 1758 
 
SVG Steven VAN DER HAEGHEN, overl. Vosselaere op den 25ste oct. 1757 
  Wdwnr in (1ste x) van: niet gegeven 
 Wdwnr in (2de x) van Isabelle VAN WIJNSBERGHE  
412 K.(2de x): de minderjaerighe weesen van wijlent Francies VAN DER HAEGHEN ghewonnen 
295v      met Tanneken DE BOUVERE 
  He.(3de x): Petronelle FLORENTS fa. Jan ghewonnen bij Andriesijne CLAEYS 
 K.(3de x): Joannes VAN DER HAEGHEN in huwelijcke staet sijn selfs,  
 V.M.: Pieter FAELE tot Bachte, cosijn 
 Aen desen sterfhuyse competeert een  huyseken met coestal daer annex met de fruyboomen 
 ende haeghen ende een partije landt daer annex in cheynspachte ghebruyckt van de wdwe  
 ende hoirs van wijlent mijnheer VAN HONACKER in Ghent 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Jan DE NIJS tot Vosselaere 7de febr. 1758 
 
SVG Livijne VAN DER VENNET, overl. Nevele op den 7de Xbre 1757 
  fa. Joannes ende Jacquemijntjen RUTSAERT  
 Wdwe in (1ste x) van: Frans SNAUWAERT fs. Simoen (SVG gepasseert den 25ste sept. 1741) 
412 K.(1ste x): Joannes SNAUWAERT = 18 jr,  
299 Wettelijcke venditie gehauden den 16de juny 1746 waervan 1/4de in proffijte van de weese 
 vermits d'hilft toequaem aende weese van Jacobus SNAUWAERT ende 1/4de aende overledene 
 Hr.(2de x): Jacobus DE NEVE fs. Christoffel ende Susanna HUYSMAN  
 K.(2de x): Domijn = 15 jr, Joanne = 13 jr, Pieter = 12 jr, Vironica = 4 jr ende Marie Anne  
     Catherine DE NEVE = beth twee maenden  
 V.M.: Pieter VAN DER VENNET, oom ende V.P.: Gillis SNAUWAERT, cosijn 
 Gronden van erfven bestaende in een hofstede groot 250 roeden ende partijen van landen groot 
 400 roen 300 roen 184 roen 175 roen . . . geleghen in Somerghem ten sterfhuyse van de moeder 
 van den hauder sijn geduerende dit huwelijck vercocht   . . .  
 Stelde hem voor alle tgonnen voorschreven seker ende borge bedegen Guilliame BAUTS tot  
  Somergem swaeger van den hauder alhier present   13de febr. 1758 
 
SVG Lievijne DE GROOTE fa. Jans, overl. Meyghem op den 1ste dec. 1757 
 Wdwe in (1ste x) van Pieter EVERAERT 
412 K.(1ste x): Joannes, Theodor, Joseph ende Frans EVERAERT 
303v Hr.(2de x): Pieter DE WEERT fs. Jans 
 K.(2de x): Judoca Catharine in huwelijck met Joannes Baptiste DE WULF, Pieternelle = 23 jr, 
     Marie Regina = 20 jr ende Jacobus Frans DE WEERT = 18 jr 
 V.M.: Martinus MARCHAUD, cosijn causa uxoris 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde, het 3de van een partije landt danof dander 
 twee deelen competeren aen shauders broeders gheleghen in Nevele ghenaemt den cnockaert 
 groot int gheheele 385 roen paelende oost de veldekens . . . . . . 7de maerte 1758 



 497 

 Vervolg bundel nr 480 Staten van goed  (1758)  
SVG Lievijne VERMEIRE fa. Joos, overl. Vosselaere op den 3de jan. 1758 
 Wdwe in (1ste x) van: Joos CLAYS fs. Chaerel 
 K.(1ste x): Joanna CLAYS = 25 jr, Jacobus CLAYS = 24 jr 
 Wdwe in (2de x) van:  Pieter BRAET 
 K.(2de x): Isabelle BRAET = 19 jr, Pieter BRAET = 14 jr 
 ende Jan DE MULDER = 13 jr gewonnen staende haeren wedelijcken staet 
 Hr.(3de x): Jan GIJS fs. Baltazaer, in de maent 7bre 1758 is commen te overlijden Jan GIJS  
 V.M.: Arnaudt BEECKAERT causa uxoris   
 Drooghe ende groen catheylen competerende Chaerel DE MEYERE tot Landeghem in een 
 huys, fruytboomen ende dooren haeghen in Vosselaere bij desen hauder alsnogh besittende  
 Niet te depecheren nochte te registreren nemaer te filaseren  21ste maerte 1758 
 
SVG Gillis DE WULF fs. Gillis ghewonnen bij Janneken DUSAER, overl. Nevele op den wijck  
 van veldeken den 19de maerte 1758, ten huyse van Bauduyn HANSSENS,  
 Wdwnr in (1ste x) van: (niet gegeven) 
412 K.(1ste x): (niet gegeven) 
307v Wdwnr in (2de x) van: Joanneken SLOCK  
 K.(2de x): Marie Joanna DE WULF in huwelijck met Bauduyn HANSSENS voornoemt  
     de kinderen van wijlent Lieven DE WULF ende wijlent Joanna HANSSENS  
      met naemen  Marie = 20 jr ende Catharine DE WULF = 14 jr  
 V.P.: Judocus DE BRABANDER, cosijn tot Poessele 
 Gronden van erfven huysen ende erfven binnen Nevele ende buyten ten deele ghekomen van 
  desen overledens sijde ende ten deele van Janneken SLOCK sijne overleden huysvrauwe 
 ende de resterende deelen verkreghen  bij cedatie ende opdraght voor levende onderhaut 
 van wijlent Tanneken SCHAMP  
 Desen sterfhuyse competeert ende nu aen Bauduyn HANSSENS causa uxoris totter hilft 
 deurgaende ende d'ander hilft aen de voornoemde twee weesen een schoon huys met de 
 erfve daermede gaende gheleghen in Nevele commende van vooren jeghens de Sinte Jans 
 straete welck huys nu dient voor cortegaerde van de soldaeten van het Auderburghsche 
 oost de kinderen van wijlent Francies D'HAENENS suyt de Ste Jans  straete west het 
 naervolghende huys met de eirfve groot in eirfven 75 roeden 
 Een huys met de eirfve in pachte ghebuyckt bij Henricus HEYNDRICX gheleghen als 
 vooren , oost het voorgaende huys suyt de Ste Jans straete west het cattenstraetjen ende 
 noort de kinderen wijlent Francies D'HAENENS groot tot 75 roen 
 Een stuck landt ghenaemt het heckenstraetjen in Vosselaere oost d'hoirs van mijn heer 
 DAMMAN suyt de aude straete west de stede van Nevele ende noort de dreve loopende  
 naer het cruyse groot in eirfven 300 roeden 
 Een schoone ende wel gheleghen hofstede in de prochie van Nevele ofte Nevele buyten in 
 den wijck van de vier boomen met de stallinghen daer annex loopende naer veldeken suyt 
 de kinderen wijlent Francies MARTENS west ende noort Joeph LOONTJENS fs. Pieter 
 groot 200 roeden ende een partije landt ghenaempt den carreel hoven . . . . . .  
 Item competeert aen desen steirhuyse een hofstedeken in Ste Maria Leerne in den mayghem 
 hoeck dat in cheyns pachte wort ghebruyckt bij de wdwe van Joannes CEUTRECHT groot 
 tot ontrent de 40 roeden    . . .  . . .  18de april 1758 
 
SVG  Anna Marie TIJTGAT fa. Joos, overl. Vynckt op den 10de jan. 1758 
 Hr.: Carel DHONDT fs. Jans 
412 K.: Carel = 6 jr, Judocus = 5 ½ jr ende Marie Catharine DHONDT = 2 jr 
313 V.M.: Frans TIJTGAT, oom      25ste april 1757 
 
SVG Joanna BEYS fa. Gillis, overl. Vynckt op den 14de meye 1758 
 Hr.: Marijn SCHATTEMAN fs. Jans 
412 K.: Joannes Frans SCHATTEMAN = 9 daeghen ende overleden op den 20ste meye 1758 
319v V.M.: Joannes BEYS oom      13de juny 1758 
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SVG Jacobus VAN WASSENHOVE, overl. Nevele op den wijck oossche op den 5de april 1758 
 fs. Gillis ende Janneken GENACHT 
412  Wdwnr in (1ste x) van: Joanne VAN DE WALLE 
322  K.(1ste x): Joanna VAN WASSENHOVE in huwelijck met Guillaeme VAN DE WALLE 
 He.(2de x): Marie SERWEYTENS fa. Joannes ende Livijne SUTTERMAN 
 K.(2de x): Livijne VAN WASSENHOVE bij competente aude haer selfs, Pieternelle VAN 
     VAN WASSENHOVE in huwelijck met Judocus BEELAERT, Livijne Theresia 
     VAN WASSENHOVE = 14 jr 
 V.P.: Bauduyn VAN WASSENHOVE, oom 
 Gronden van erfven commende d'hilft van shauderigghens vader ende moeder ende d'hilft 
 bij uytgrootinghe van haeren broeder  
 Een behuyst hofstedeken in Nevele in den wijck van oossche daer den overledenen vuyt 
 gestorven is, paelende oost Joannes QUICKENBORNE suyt west ende noort de straete groot 
 met tpartijken landt daer achter 200 roen ende een partije landt in deselve prochie groot 300 
 roeden paelende noort oost Jan VAN NEVELE suyt oost Geert VAN NEVELE ende Pieter  
 VAN RENTERGHEM suyt west Joos DE PRATER ende noort west den herwegh 
 Item in de pape meerschen een partije meersch groot 300 roeden daer de nieuwe vaert door 
 gedolven is abouterende oost d'aude calene suyt d'hoors Jor VAN BOURGOEIGNEN west 
 d'hoors Jan LAMME ende noort den baron VAN MEULEBEKE . . . 20ste juny 1758 
 
SVG Joannes VOLLAERT fs. Adriaen bij Catharine STUERBAUT  
 overl. Meerendre op den 1ste jan. 1758 in de wooninghe van Nicolaes WIJCKAERT sijnen 
 styfvader ende woonachtigh geweest in Landeghem 
 He.: Isabelle DE BAETS fa. Pieter  
 K.: Joannes = 17 jr, Francisca = 11 jr, Pieter Franciscus = 7 jr, Angeline = 3 jr ende Pieter 
       VOLLAERT = 3 maenden 
 V.P.: Franciscus BERRIANS halfe broeder van den overledenen 
 Huys ende erfve tsamen in huwelijck geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken in Landeghem gelegen in den heirenthoeck waerinne d'hauderigge  
 jegenwoordigh is woonende abouterende noort ende west de straete suyt ende oost Lieven 
 DE COSTER groot in erfve 36 roen commende bij coope jegens Louis VAN MALDEGHEM 
 met consorten den 17de april 1753 
 D'hauderigge heeft met wijlent haeren man gewoont in dherberghe genaemt het paelken in 
 de prochie van Hansbeke  . . .  . . .  . . .  
 Den 26ste 7bre heeft den deelvooght gecompeteert int collegie ende dit sterfhuys gerenonceert 
 ende gelaeten ten proffijte die het behoort     27ste juny 1758 
 
SVG Pieter VAN OOST fs. Charles, overl. Deurle den 18de meye 1758 
 He.: Isabelle VAN EECHAUTE fa. Jacobus  
412 K.: Marie Joanne beth de 25 jr haer selfs, Theresia = 22 jr, anne Marie = 19 jr, Joanne  
325v       Catherine = 16 jr ende Joannes Baptiste VAN OOST = 13 jr 
 V.P.: Joannes VAN OOST fs. Joannes broeders sone van desen overledenen 
 Gronden van erfven commende van des overledens seyde  
 Een partije landts gheleghen in Deurle op de heerlijchede van laecke ghenaempt den langhen 
 bulck groot 440 roeden paelende west de leye noort Pieter D'HAENENS oost de straete naer 
 de ponte ende suyt Livinus DE BRUYNE niet anders belast dan met eenighe cleene heerlijcke 
 rente ende met bijlevijnghe aen dese hauderigghe als naer costume 
 Item noch een partije landt ghenaempt het habeelbulcxken groot 250 roeden paelende suyt 
 mijn heer OPSOMER oock niet anders belast ghelijck de voorgaende 
 Item noch d'helft van twee partijen landt waervan de eene is een hofstede die totter helft  
 competeert aen dit sterfhuys dies de wederhelft competeert Sr. Anthone VAN EECHAUTE  
 shauderigghens broeder gheleghen in Ste Martens Laethem . . .    
  Van soverledens sijde is gheduerende het huwelijck verkocht een partije landt gheleghen in 
 Leerne aende ponte ghenaempt het hammeken groot 800 roen . . .  25ste july 1758 
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SVG Livijne Margrite BERCKMOES fa. Pieters bij Martijtjen DE CONYCNK  
  overl. Dronghen op den 20ste meye 1758 in den wijck van schuyterstrate op de proprieteyt 
 van Sr. Augustinus VAN DHELFT wesende den herbergh den rooden hoeyt  
 Hr.: Judocus PINDAVIJN fs. Anthone (PANDUVIJN, PAINDUVIN) 
  K.: sonder achter te laeten eenighe lichaemelijcke hoirs 
 erfghenaemen:  Pieter BERCKMOES fs. Pieters eyghen broeder van de overledene 
              Judocus BERCKMOES fs. Joannes fs. Pieter broeder van de overledene 
   sijn selfs man bij competente oude bet dan 25 jr. 
   Jooris ende Brigita BERCKMOES fs. en fa. Adriaen fs. Pieters 
   hun selfs man ende vrouwe gestelt bij acte van Burghmeester ende  
   Schepenen van de ambachte van Bouchaute 
 Christoffel JOORIS als paterneelen vooght gestelt over Louise JOORIS fa. Joannes  
 ghewonnen bij Marie BERCKMOES  fa. Pieters oock eyghen suster van de overledene 
  Gronden van erfven ghemeene ende onverdeelt liggende tusschen de erfgenaemen 
 Een behuysde hofstede groot tot 591 roeden alsmede een partije landt genaemt den  
 achtersten bulck groot 560 roeden mitsgaders noch twee andere partijen  landt genaemt het 
 lange stuck ende de lange partije te weten dat Pieter BERCKMOES sal in deel bringhen 
 de somme van 210 p. gr. courant waeruyt Judocus PANDUVIJN moet proffeteren over 
 sijne te misse bij leve op d'hoirs helft tot 5 p. 16 sch. 8 gr. . . .  . . . 
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert 
 Een partije landt genaemt het lanck stuck oost sijn selfs met de volgende partije suyt abdije 
 in Dronghen west de paters chartreusen noort Frans BAUWENS nu Joe Isabelle DE  
 BUNST groot in erfve 350 roeden ende noch een partije ghenaemt langhe partije oost 
 Joos CORNELIS als cheyns pachter . . .   . . .  13de july 1758 
  
SVG Marie Jacoba DE VLIEGHER, overl. Landeghem den 23ste july 1758 
 fa. Jacobus ende Joosijntjen VAN DER WAERHEDE  
412 Hr.: Joseph RAES fs. Joannes ende Marie LANDUYT 
330 K.: Joannes Joseph = 10 jr ende Joanne Therese RAES = 3 maenden  
 V.M.: Joannes DE VLIEGHER, oom tot Somergem 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck geconquesteert 
 Een huys ende erfve in Arseele sijnde van auts een herberghe genaemt den Enghel groot 
 30 cleene roeden paelende ten oosten de plaetse van Arseele suyt d'heer Augustinus VAN 
 SIMAY ende ten westen ende noorden d'hoors van Jacobus VAN DE WALLE desen 
 sterfhuyse toecommende bij coope van de wdwe van Joannes DE KEUCKELAERE in 
 daete den 6de meye 1755 . . .   . . .  5de 7bre 1758 
 
SVG Pro Deo Caroline DHEMS fa. Marijn, overl. onbedegen in Landeghem den 19de april 1758 
 Hr.: Judocus GILLIS fs. Joannes  
 V.M.: Andries DHEMS broeder van de overledene ende vooght over  
 Joanna GEIRNAERT aude van 27 jr ende Livina GEIRNAERT = 19 jr beyde kinderen 
 van d'overledene gewonnen buyten en voor haer huwelijck aen Joannes GEIRNAERT  
 ende geen wettige hoors en sijn . . .  . . . 
 Mits de becommerthede gheordonneert t'enfiliaseren   12de 7bre 1758  
 
SVG Pro Deo Marie HERMANS fa. Joos, overl. Vynckt op den 10de maerte 1758 
 Hr.: Marten VAN WONTERGHEM fs. Guille  
 K.: Joanna in huwelijck met Joos VAN DORPE wonende tot Sinte Cruys bij Brugghe, 
       Adriaen VAN WONTERGHEM alsnu overleden in huwelijck gheweest met Marie  
                   DE CLOET heeft achtergelaeten drij kinderen bij naeme Pieter, Joanna Marie ende 
       Frans alle drije noch minderjaerigh ende Joannes VAN WONTERGHEM geweest  
       onder de militairen ende alsnu soo men seght naer Oostindien   
 Mits de becommerthede gheordonneert t'enfiliaseren   12de 7bre 1758 
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Augmentatie van staet die bij desen maeckt Christoffel JOORIS fs. Guilliaeme als paternelen oom 
 ende staenden vooght over Louise JOORIS fa. Joannes ende Marie BERCKMOES 
412 overjaerighe ghebreckelijcke weese dat van alsulcke successie als op haer verstorfven is 
333v  met het overlijden van haere maternele moeye Lievijne Margrite BERCKMOES overleden 
  in Dronghen waer hauder is ghebleven Judocus PENDUVIJN dit volghens den SVG van 
  den 13de july 1758. De weese Francies JOORIS is overleden. . . . 12de 7bre 1758 
 
SVG Pro Deo Pieter DE BLIECK, overl. Nevele in den wijck van veldeken den 17de dec. 1757  
 fs. Joos ghewonnen bij Lievijne MILLICAM 
 He.: Petronelle DE VOS fa. Joannes ghewonnen bij Joanna WULTEPUT 
 K.: Joanna Catharina = 9 jr, Lievijne = 8 jr, Anna = 5 jr, Francies = 3 jr ende Joannes DE 
       BLIECK = 12 maenden 
 V.P.: Joannes MESTDAGH, oom  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfiliaseren    19de 7bre 1758 
 
SVG Marie Livine DE CUYPER, overl. Nevele op den 23ste maerte 1758  
 fa. Gheeraert bij Joosijne DANEELS  
 Hr.: Emanuel SUTTERMAN fs. Gillis  
412 K.: Petronelle = 7 jr, Marie = 3 jr ende Joannes SUTTERMAN geboren den 31ste oct. 1757 
335v V.M.: Joannes DE CUYPER s'overledens broeder van volle bedde 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Compareerde voor mij Jacobus KEMPENEERS notaris publicq tot Ghent ter presentie van 
  Emanuel ZUTTERMAN fs. Gillis woonende tot Nevele sijn selfs man ter eender ende Marie 
 Livine DE CUYPER fa. Gheeraert oock woonende tot Nevele bij competenten auderdom 
 van beth dan 25 jaeren . . .  . . .  . . .   
 Ghepasseert ter presentie van Sr. Franscois SERWEYTENS fs. Jan ende Pieter SUTTERMAN 
 fs. Gillis broeder van den 1ste comparant  . . . desen 22ste febr. 1748 
  Leengoederen staende huwelijck ghecocht ghenaemt van audts t'leenghoet te Riede 
 In Nevele 5 partijen lant gheleghen aen elckanders danof de twee ten zuyden sijn ghenaemt 
 t'groot ende cleen sijs lant ende d'andere drije noort sijn ghenaemt de twee ten westen t'cleen 
 ende t'groot cruysken, alsmede die ten oosten de doornhaeghe groot al tsaemen met de dreve 
 noortwaetrt tot ende met d'helft van den graght aenden melck bilck tot 9 ghemeten 38 roeden 
 paelende aen de selve hofstede van desen sterfhuyse  
 Item noch 9 partijen lants aen elckanderen ende ten noorden jeghens de voorgaende partijen 
 ghenaemt den melckbulck bosch de rijs stede met tstuck daer aen ende verloren bulck. 
 Item de twee camer bulcken langhe brugghe stuck bachten den hove ende de twee rauwe bijl 
 bosch stucken groot alle tsaemen 15 ghemeten 60 roeden  . . . . . . . . . 
  Gronden van erfven staende huwelijck ghecocht ende gheconquesteert 
 Een partijken meersch in Nevele op oossche groot 100 roeden vercreghen bij coope van  
 Joseph DANEELS den 1ste maerte 1756 ende een hofstede boomgaert ende erfve ghenaemt 
 d'abeele Claeys stede daer d'overledene uytghestorfven is . . . . . . 21ste 7bre 1758 
 
SVG Pieter MORTIER, overl. Nevele op den 26ste nov. 1757 
 fs. Christiaen ende Isabelle DE VEY 
 He.: Isabelle BAETSLE fa. Geeraert ende Jacquemijntjen VAN DAMME 
412 K.: Geeraert = 18 jr, Anne Marie = 15 jr, Francois = 14 jr, Joannes = 12 jr ende Livinus  
343v       MORTIER = 9 jr 
 V.P.: Joannes MORTIER, oom  
 Gronden van erfven commende van s'overledens vaders sijde 
 Een 6de in een hofstede in Landeghem paelende oost de kinderen van Pieter DE MEYERE 
 suyt Mr. Jooris CLAYS west het kerckestraetjen ende noort Rogier GEVAERT groot ontrent 
 80 roeden dies d'ander deelen van den gront competeren aen s'weesens ooms ende moeyen 
 Een 12de deel in een behuyst hofstedeken dies d'ander deelen competeren aen als vooren 
 groot 250 roeden ligghende jeghens den houck van de straete commende van Nevele naer 
 Poessele oost de wdwe van Joannes DE MEESTERE  . . . . . .   25ste 7bre 1758 
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SVG Joannes Baptiste STEVENS fs. Christiaen, overl. Ste Maria Leerne 29ste juny 1758 
  Wdwnr in (1ste x) van: Joanna DE STEUR  
412 K.(1ste x): Lieven ende Joannes STEVENS mitsgaders Judocus VAN DE STEENE vader  
346v      ende vooght over Marie Carliene VAN DE STEENE gewonnen met Marie 
      STEVENS fa. Joannes Baptiste voornoemt.  
 He.(2de x): Chatriene DE CLERCK fa. Pieters 
 K.(2de x): Pieter = 6 jr, Marie Joanna = 3 jr ende Marie Anne STEVENS van welcke  
      dhauderigghe is bevrucht geweest alsnu audt 2 maenden 
 V.P.: Joannes ACKE fs. Pieters cosijn causa uxoris    
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Thomas DE CLERCQ tot Ste Denijs broeder van 
 de hauderigghe alhier present      3de 8bre 1758 
 
SVG Jacobus VERHEGGHEN fs. Frans, overl. Meyghem op den 18de meye 1758 
 Wdwnr in (1ste x) van: Livijne HANSSENS  
 K.(1ste x): Joannes VERHEGGHE bij ghetijde aude sijn selfs, Marie in huwelijck met Pieter  
           DE WINTERE fs. Andries, Jacobus VERHEGGHE bij huwelijcken staet sijn selfs 
     ende Pieter VERHEGGHE noch minderjaerigh 
 He.(2de x): Joanna DE DECKERE fa. Jans 
 K.(2de x): Frans = 6 jr, Carel = 3 jr ende Joannes Baptiste VERHEGGHE = 2 jr 
 V.P.: Pieter VERHEGGHEN, oom   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Caerel MARTENS onsen meden confrere in wette 
 woonende tot Vynckt. Mits de becommerthede geordonneert t'enfiliaseren 3de 8bre 1758 
 
SVG  Pro Deo  Rebecca THESSALY fa. Pieter, overl. Bachte reckelinghe den 31ste jan. 1757 
 Hr.: Judocus DHAENENS fs. Daniel sijn (3de x)  
 K.(3de x): Marie Josepha = 14 jr, Ignatius = 12 jr, Laurentius Norbertus = 10 jr, Marie  
           Theresia = 8 jr ende Geeraert DHAENENS = 5 jr  
 V.M.: Joannes Baptiste THESSALY oom 
 Judocus DHAENENS is wdwnr in (2de x) van Pieternelle VAN SPEYBROECK   
 Kinderen uyt sijn (2de x) : drij kinderen  
  Ten jaere 1727 heeft den hauder in cheynse aenveirt een hofstedeken 
 Mits de becommerthede gheordonneert t'enfiliaseren   10de 8bre 1758  
 
SVG Catharina DE WEERT fa. Geeraert, overl. Nevele op den 19de july 1758 
 Wdwe van Laureyns ONDERBEKE fs. Marten  
412 K.: Pieter ende Francoise ONDERBEKE bij competente aude hun selfs, Joanna, Isabelle, 
352       Pieter Frans, Joseph, Marie Anne ende Caroline D'HONDT alle sesse kinderen van  
       Judocus DHONT ende wijlent Marie Catharine ONDERBEKE fa. Laureyns ende dese 
       overledene, alsmede Joannes BAFORT vader ende vooght over sijne 2 minderjaerighe 
       kinderen met naeme Catharine ende Joanne gewonnen bij Joosijntjen ONDERBEKE  
       oock fa. Laureyns ende dese overledene ende Francois HANSSENS als vooght over 
       Marie Catharine HANSSENS ende Anthone DE VREESE vader ende vooght over  
       Joannes DE VREESE alle twee kinderen van Joanna ONDERBEKE fa. Laureyns 
       ende dese overledene gewonnen geduerende haer 2de huwelijck bij Pieter HANSSENS 
       ende den voornoemden Anthone DE VREESE 
 V.M.: Jacobus VAN HOVE, cosijn  
 Gronden van erfven op dese weesen gesuccedeert belast met bijleve van Joannes BAFORT 
 ende Anthone DE VREESE 
 Een partije landt in Nevele genaemt het seylant paelende oost dhoors Gillis SUTTERMAN 
  suyt de straete west ende noort Geert LOONTJENS groot 302 roeden den selven Laureyns 
 ONDERBEKE toegecommen ten sterfhuyse van sijn grootvader in daete 7de meye 1711  
 Een behuysde hofstede gheleghen in den wijck van de boschstraete alwaer de overledene 
 dese werelt gepasseert is groot in erfven 355 roeden daeranne abouterende suyt de weesen 
 van Joannes DE DECKERE west mijn heer VILAIN noort de straete oost de naervolghende 
 goede sijnde een stuck landt groot 239 roen . . .  . . . 31ste 8bre 1758 
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SVG Frans GIJS fs. Baltazaer, schoenmaker, overl. Nevele op den 14de febr. 1758 
 Wdwnr in (1ste x) van: Leanora LOOTENS 
 K.(1ste x): Marie Petronelle GIJS = 24 jr 
 He.(2de x): Caroliene VAN SPEYBROUCK fa. Chaerel 
 K.(2de x): Isabelle Theresia = 15 jr ende Petronelle GIJS = 15 jr 
 V.P.: Antone GIJS broeder van den overledenen  
 Mits de becommerthede gheordonneert t'enfiliaseren   6de 9bre 1758 
 
SVG Anthone ADAMS fs. Martens, overl. Bachte ghehucht reckelinghe op den 4de oct. 1758 
 He.: Joanne PIETERS fa. Joannes 
412 K.: Joannes Francies = 7 jr, Pieter Agustinus = 6 jr ende Pieternelle ADAMS = 18 maenden 
358 V.P.: Joannes ADAMS oock fs. Martens   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes DE CLERCQ woonende tot Deynse op  
 de prochie van Ste Martens alhier present    14de 9bre 1758 
 
SVG Catharine GEVAERT fa. Lievens, overl. Ste Martens Laethem op den 27ste maerte 1758 
 Hr.: Judocus GOETGELUCK fs. Jans 
412 K.: Joanne = 11 jr, Joseph = 8 jr, Aldegonde = 6 jr ende Theresia GOETGELUCK = 4 jr 
361v V.M.: Lieven VAN PARIJS oom causa uxoris  
 Men is schuldigh aen Pieternelle GOETGELUCK fa. Judocus, hauder in desen in sijn  
 1ste huwelijck verweckt met Isabelle CLAUWAERT met het overlijden van haere suster 
 t'saemen de somme van 3 p. 18 sch. 9 gr. (SVG gepasseert den 23ste jan. 1744) 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Joseph STEP tot Ste 
 Martens Laethem alhier present      14de 9bre 1758 
 
SVG Catherine SWAEFS (DE SWAEF) fa. Joseph, overl. Nevele op den 11de meye 1758 
 Hr.: Judocus COCHUYT fs. Jans 
 K.: Pieter = 10 jr, Joanna = 8 jr ende Veronica COCHUYT = 4 jr  
 V.M.: Jan LANTSGREVE in huwelijck met Anna DE SWAEF suster van de overledene 
 Huys ende erfve in Nevele commende van s'hauders seyde geleghen in de meulenaerstraete 
 abouterende west de selve noort Jacobus TUYTSCHAEVER ende oost d'hoirs Chaerel  
 TUYTSCHAEVER ende zuyt Philipe DE BOCK groot in erfven 75 roeden 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   20ste 9bre 1758  
 
SVG Joannes STEYAERT, overl. Vosselaere op den 7de juny 1758 
 fs. . . . ende Marie BRAET 
412 He.: Francoise SNAUWAERT fa. Louis ende Livijne DE MEYER,  
365         alsnu in huwelijck met Pieter DE WITTE  
 K.: Joannes Livinus = 13 jr, Pieter Francois = 11 jr, Judocus = 9 jr ende Jacobus 
        STEYAERT = 1 jaer  
 V.P.: Joannes BRAET, cosijn 
 Gronden van erfven gecommen van de sijde van de hauderigghe sijn geduerende het 
 huwelijck vercocht       21ste 9bre 1758 
 
SVG Joos COPPENS fs. Lieven, overl. Nevele op den 3de 9bre 1757 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijne WAEFS sij was te voorent wdwe van Christiaen  
           VAN DER PLAETSEN 
 K.(1ste x): Jooris COPPENS = 10 jr 
 He.(2de x): Pieternelle HEMELSOETE fa. Jans 
 K.:(2de x): Frans COPPENS = 4 maenden 
 V.P.: Jooris COPPENS oom  
 mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   12de Xbre 1758 
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SVG Homaert VAN HOVE fs. Frans, overl. Meyghem op den 24ste july 1758 
 He.: Therese TANT fa. Gillis 
412 K.: Frans = 6 jr ende Cornelis VAN HOVE = 3 jr 
369 V.P.: Frans VAN HOVE grootvader van de weesen  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Francies VAN HOVE   19de Xbre 1758 
 
SVG Pro Deo Caerel TEMMERMAN, overl. Poessele op den 11de aug. 1758  
 fs. Lieven ghewonnen bij Marie DE SCHUYTER 
  Wdwnr in (1ste x) van Marie COPPENS  
 K.(1ste x): Lieven TEMMERMAN bij huwelijcken staet sijn selfs 
  He.(2de x): Marie Anne DE NIJS fa. Michiel ghewonnen bij Janneken MAERSEELE 
 K.(2de x): Pieter bijna de 25 jr, Joseph = 18 jr, Catharine = 11 jr, Francies = 7 jr ende 
     Jacobus TEMMERMAN = 4 jr  
 V.P.: Jan TEMMERMAN, oom    
 Hebben staende huwelijck in cheynspachte aenveirt van Pieter DE MULDER tot een half 
 ghemet landts deel van meerder partije, waerop desen overledenen een huyseken heeft 
 ghebauwt met eenighe jonghe fruytboomkens ende doornhaeghen 
 Mits de becommerthede gheordonneert t'enfilasseren   28ste Xbre 1758 
 
   Bundel nr 481 Staten van goed  (1759)  
SVG Herman VAN DER VENNET, overl. Landeghem op den 11de july 1758 
 fs. Pieter ende Cathelijne LIJBAERT 
 Wdwnr in (1ste x) van: Elisabeth POELMAN (SVG gepasseert den 24ste meye 1735) 
412 K.(1ste x): Joannes ende Pieter VAN DER VENNET hun selfs, Pieter BILLIET in huwelijck 
371v     met Joanna VAN DER VENNET, Joannes Baptiste BEYAERT in huwelijck met 
     Marie Magdalene VAN DER VENNET 
 He.(2de x): Marie CORNELIS fa. Gillis ende Joosijntjen GAELENS  
 K.(2de x): Isabelle = 18 jr, Marie Anne = 16 jr, Joseph = 14 jr ende Lieven = 10 jr 
 V.P.: Francois VAN DER VENNET, oom 
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde als de gonne geconquesteert geduerende 
 sijn 1ste huwelijck als de gone geduerende dit huwelijck geconquesteert 
 Dhilft van den gront ende 5/8ste inde catheylen dies dander deelen competeren Pieter VAN  
 DER VENNET ende Joannes Baptiste BEYAERT causa uxoris van een behuysde hofstede 
 in Landeghem daer den overledenen vuyt gestorvan is groot over dhilft 271 roeden 
 Item competeert desen sterfhuyse de vijf deelen van achte inden gront ende catheylen dies de 
 andere deelen competeren als de voorgaende van een meersch genaemt de biervliet meersch 
 geleghen in Landeghem op de heerlijckhede van Vinderhaute groot int geheele 700 roeden 
 Item competeert desen sterfhuyse drij vierde van een partije landt genaemt de walsmeersch 
 geleghen in Landeghem op de heerlijckhede van barelvelde  . . . . . . . . . . . . 
  Stelde hem voor al t'gonnen voorschreven seker ende borghe bedegen Jacobus CORNELIS 
 tot Landeghem alhier present      9de jan. 1759 
 
Augmentatie van SVG voor Joannes Judocus MINNENS weese van Judocus fs. Pieters ende van 
  Livijne VAN HONAEKER ghewonnen, in huwelijck sijnde met Marie Anne LAMPE fa. 
412 Jan dit van het gene op de voornomde weese verstorfven is met den overlijden van Pieter 
380 MINNENS voornoemt sijnen grootvader paterneel overleden in Deynse op de prochie van 
  Ste Martens den 20ste nov. 1757, hauderigghe is Joanne Catherine VAN DER STRAETEN 
 fa. Jacobus sijne 2de huysvrauwe  
 Welcke augmentatie is overghevende Judocus BLAUWE in huwelijck met de voornoemde 
 Marie Anne LAMPE  
 Bij den SVG ghepasseert den 7de maerte 1746 ten sterfhuyse van Judocus MINNENS fs.  
 Pieters sweesen vader bij de voornoemde Marie Anne LAMPE wordt bevonden  
 Een huys ende erfve in Nevele in de Ste jans straete welck huys is ghemeene ghebleven 
 Het 8ste deel van een huys stede ende erfve gheleghen in de prochie van Ste Martens binnen 
 de stad Deynse  . . .  . . .  . . .  22ste jan. 1759 
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   Vervolg bundel nr 481 Staten van goed  (1759)  
SVG Joseph COEN, overl. Vosselaere op den 19de july 1758  
  fs. Pieter ghewonnen bij Barbara SERLIPPENS 
412 Wdwnr in (1ste x) van: Aldegonde VAN DE PUTTE  
383 K.(1ste x): Isabelle COEN in huwelijck met Emanuel DE PUYT ende Joanna COEN = 20 jr  
     Marie VAN PARIJS hunne halfve suster is overleden. 
 He.(2de x): Catharine COCQUYT fa. Mattheus ghewonnen bij Marie VAN RASSEL, alsnu  
         in huwelijck met Joseph VLAEMINCK  
 K.(2de x): Livinus = 13 jr, Brigitta = 10 jr ende Aldegonde COEN = 6 jr en nogh een kindt  
     gheboren op den dagh van de prijsije met naeme Isabelle Therese COEN  
 V.P.: Pieter COEN fs. Pieter voornoemt , oom  
 Caerel COCQUYT broeder van de hauderigghe hadt zich gheengageert voor gaarde onder 
 de dienst van den coninck van Pruyssen ende bij dien uyt desen lande vertrocken sijnde 
 en bovendien hooren segghen dat hij ghestorfven is.    6de febr. 1759 
 
SVG Isabelle VAN DEN BERGHE, overl. Nevele op den 13de juny 1758 
 fa. Pieter ende Marie Catherine LEYSSENS 
 Hr.: Joannes DUSEYN fs. Jan ende Joosijntjen DE SMEDT 
412 K.: Joanna = 16 jr ende Joannes DUSEYN = 4 jr 
388 V.M.: Pieter BELSENS in huwelijck met Catherine LEYSSENS voornoemt  
 De vaste goederen op d'overledene verstorven met de doodt van haer vader ende Pieternelle 
 VAN DEN BERGHE overleden huysvrauwe van Joannes CLAUWAERT gheduerende dit 
 huwelijck sijn vercocht aen den deelvooght ende sijn gheleghen in Laethem  
 Den hauder sijn auders sijn overleden in Olsene    12de maerte 1759 
 
SVG Monica TAETS, overl. Hansbeke den 16de juny 1758 
 fa. Marten ende Janneken LIEVENS 
412 Hr.: Pieter DE BACKERE fs. Adriaen 
391v K.: Marie Anne TAETS = 33 maenden eenigh weesen kindt 
 V.M.: Marten TAETS voornoemt, grootvader  
 Gronden van erfven commende van de sijde van d'overledene haere moeder volghens den 
 SVG ghesloten den 30ste jan. 1729 
 Een 5de deel doorgaende mits het onbedeghen overlijden van s'overledene suster van een 
 behuysde hofstede in Hansbeke paelende zuyt hammestraete west Jan LIEVENS oost de 
 kinders Pieter LIEVENS groot 243 roeden wies de resterende vier deelen competeren aen 
 s'overledene moederlijcke medehoirs valt over dit 5de deel tot 48 ¾ roeden 
 Item ghelijck deel van een partije landt gheleghen als boven ghenaemt het lanck stuck groot 
 int geheel 172 roeden wies de resterende deelen competeren als boven 
 Voorts noch ghelijck deel ghemeene ende onverdeelt als vooren van een partije lant genaemt 
 den oostdonckt groot int gheheele 260 roeden paelende west t'oostvelt noort west den heer 
 D'HAENE suyt 't leen   . . .  . . .  . . .  . . . 
 Pieter DE VETTERE s'hauders maternelen oom overleden in meye 1758 tot Ste Denijs ten 
 wiens sterfhuyse den hauder is verthoonende eenen vierden staecke ende overleden sonder  
 decendenten na te laeten . . .  . . .   20ste maerte 1759 
 
SVG Vincent VAN HOOLANT, schoenmaker, overl. Nevele op den 3de sept. 1758 
 fs. Jan ende Francoise MANOUT  
 Wdwnr van Louise VAN HAUTE fa. Christiaen ende Joanna COPPENS 
412 K.: Joseph sijn selfs, Therese in huwelijck met Lieven WEEWAERE, Isabelle haer selfs, 
395       Marie Joanne = 24 jr ende Barbarine VAN HOOLANT = 22 jr 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert 
 Een huys stede ende erfve staende ten voorhoofde op de merckt van Nevele abouterende 
 oost Jooris MERISIAEN suyt d'hoors Pieter DUSAER ende west Pieter DE VOS groot 
 in erfven 50 roeden vercreghen bij coope jeghens Livijne VAN DE WOESTIJNE wdwe 
 van Jan DE SCHRIJVER den 2de meye 1729 . . .    . . . 27ste maerte 1759 
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   Vervolg bundel nr 481 Staten van goed  (1759)  
SVG Judocus DELVAL fs. Niclays, overl. Meyghem op den 13de Xbre 1758 
 He.: Pieternelle VAN HOLSBEKE fa. Carel   
412 K..: Emanuel, Carel, Joos, Frans, Jan, Guille ende Thmas DELVAL alle 7 bij aude ende 
398v        huwelijcken staet hun selfs, Therese DELVAL in huwelijck met Joannes LAMBERT 
        ende Frans DHOORE over Anna Catharine DHOORE = 9 jr weese die hij ghewonnen 
        heeft met Rosa DELVAL fa. desen overledenen   27ste maerte 1759 
 Ten versoecke van Pieternelle VAN HOLSBEKE wdwe van Judocus DELVAL en de hoors  
 van Judocus DELVAL hebbe ick onderschreven Christoffel MARTENS gheswornen prijser 
  tot Meyghem gepresen alle catheylen staende op cheyns danof den gront competeert aen den 
 heere greffier van de lande ende roede van Nevele bestaende in een huys schuere ovenbeure 
 boomen ende haeghen met de voetmaete ghemeten   . . . 17de april 1759 
 
 Compareerde in persoone  Jan SCHATTEMAN welcken comparant hem verclaerde te stellen 
 ende constitueren als seker ende borghe jae selfs als principael over Maurus SCHATTEMAN 
 in huwelijck met Anne Jacoba VAN EECKHAUTE te voorent wdwe van Jan BLOMME 
 mitsgaeders over de weese penninghen van sijne kinderen wesende 3 p. gr. volghens den 
 SVG ghepasseert ende ghesloten den 10de january 1758 . . . . . . 27ste april 1759 
 
 Compareerde in persoone Lieven DE DAPPERE fs. Guille welcken hem verclaerde te  
 stellen seker ende borghe  jae selfs als principael over Francoise SNAUWAERT wdwe van 
 Joannes STEYAERT, woonachtigh in Vosselaere mitsgaders over sweesens staet somme 
 volghens den SVG ghepasseert ende ghesloten den 21ste 9bre 1758 dit alles onder de  
 obligatie ende verbintenisse als naer rechte mitsgaders condemnatie in forma actum ter 
 maeninghe van d'heer Ignace Emanuel BEYAERT . . .  24ste april 1759 
 
SVG Lieven DE CLOET, overl. in Nevele in den wijck van de vier boomen den 24ste nov. 1758 
   fs. Pieter ende Claeysijntjen DE BUCK 
 He.: Marie TUYTSCHAEVER fa. Lieven ende Marie BELSENS 
412 K.: geen, overleden sonder lichaemelijcke hoirs achter te laeten 
403v erfgenaemen : Guillelmus DE CLOET, Marie DE CLOET wdwe van DHONT, de twee 
  weesen van Joannes DE CLOET ghewonnen bij Juliane BRIELMAN, Pieter  
  NEIRINCKX in huwelijck met  Joosijntjen DE CLOET, Joannes VERVENNE in  
  huwelijck met Joanne DE CLOET fa. Pieter, de weese van Pieter DE VRIENT ende 
  de drij weesen van Joos BOELAERT ghewonnen bij Livijne DE VRIENT, Joannes 
  DE VREESE in huwelijck met Livijne DE CLOET, de seven kinderen ende kints  
  kinderen van Joseph DE CLOET die oock sone was van den voornoemden Pieter  
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert bijdien deelsaem half ende 
 half ende sweesens ende shoors deel belast met de bijleve van de hauderigghe 
 In de biebuyck ofte vierboomstraete in Nevele een boomgaert ende lant groot ontrent de 
 820 roeden paelende suyt Lieven VAN DER MEERE suyt west de vier boom straete noort 
 de biebuyckstraete ende oost Pieter BAFORT  
 Item in Nevele een partije landt genaemt den pietbulck groot 396 roeden paelende suyt oost 
 strepestraetjen suyt west de biebuyckstraete noort Lieven CANNOOT 
 Item in Nevele een partijken bosch groot 197 roeden daeranne abouterende suyt  oost d'hoors 
 Jan SNAUWAERT suyt west het streepe straetjen ende noort west d'hoors Lieven DE BAETS 
 den overleden toegecommen bij coope in vierschaere van Ulieden heeren gedaen ten versoecke 
 van Marie Anne VAN HUFFELE wdwe van Servaes TUYTSCHAEVERE met consorten  
 volgens de wettelijcke brieven van coope in daete 2de july 1748 . . .  . . . 
 Wettelijcke venditie ten sterfhuyse gehauden den 11de jan. 1759 
 Er wort te kennen gegeven dat d'hauderigghe op Ulieden aggreatie d'hoors ende weesen heeft 
 vercocht van de hofstede ende landen hiervooren gebracht de somme van 65 p. 12 sch. 6 gr. 
 op conditie dat sij hun moet ontlasten van de rente daer op beset   . . . . . . 
          24ste april 1759 
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   Vervolg bundel nr 481 Staten van goed  (1759)  
SVG Livijne ROEGIERS fa. Marten ende Claeysijne PALET overl. Nevele op den wijck van  
 veldeken op den 29ste maerte 1759, overleden sonder kinderen achter te laeten  
412 Hr.: Gillis CAECKAERT fs. Gillis  
408v  erfgenaemen: Pieter ROEGIERS broeder van de overledene, Pieter DHAENENS in 
  huwelijck geweest met Joanna ROEGIERS als vader ende vooght over sijn 
  weesekint, Joannes HANNEBALCKE in huwelijck ghehadt hebbende Marie  
  ROEGIERS als vader ende vooght over sijne kinderen  
 Gronden van erfven commende van s'overledens vader sijde bij dien schuldigh te volghen 
 aen de voornoemde hoors ende de weesen behoudens het catheyl dat deelsaem is 
 Aen desen sterfhuyse competeert d'helft dies de wederhelft onverdeelt competeert aen  
 Pieter ROEGIERS voornoemt van een behuysde ende beschuerde hofstede in Nevele op 
 den wijck van veldeken groot met de partije landt daer achter ontrent de twee gemeten 
 daeranne abouterende oost ende suyt de straete west Francois DE MEYERE met consorten 
 ende noort de volgende partije 
 Item dhelft dies de wederhelft competeert als vooren van eene partije landt groot 250 roeden 
 daeranne paelende oost Jooris VAN HULLE ende de volgende partije suyt de voorgaende 
 ende den voornoemden DE MEYERE west den selven VAN HULLE ende noort den selven 
 ende de volgende partije Item d'helft dies de wederhelft competeert als vooren van een partije 
 lant groot 350 roen paelende oost Jooris VAN HULLE suyt de voorgaende partije west den 
  selven VAN HULLE ende noort de straete d'overleden toegecommen tot 1/4de vuyt den  
  hoofde van haeren vader ende 't resterende vierde bij vuytgrootinghe van den voornoemden 
  Pieter D'HAENENS ende Joannes HANNEBALCKE    . . .  
 Wettelijcke venditie gehauden den 31ste maerte 1759   24ste april 1759 
 
SVG Pieter Joseph VAN HECKE, overl. Vinckt den 14de febr. 1759 
 fs. Pieter ende Theresia SLAMBROUCK  
 He.: Angelina VAN BRANTEGHEM fa. Omaert ende Marie Anne VAN HOVE 
412 K.: Joannes = 2 jr, overleden naer t'doen van de prijsije ende Jacobus VAN HECKE = 3 m 
412v V.P.: Joseph VERMEERSCH, oom causa uxoris  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Pieter Francois BEYENS notaris publicq in Deynse  
 Ter presentie van  Pieter Joseph VAN HECKE fs. Pieter jonghman bij competente aude van 
 beth dan 25 jaeren sijn selfs ter eender ende Angeline VAN BRANTEGHEM fa. Omaert 
 jonghe dochter ende oock bij competente aude haer selfs . . . . . . . . . 
 gepasseert ter presentie van Jan VAN QUICKENBORNE fs. Jan ende Joannes DE WEERT 
 fs. Jooris beede getuyghen hier toe ansocht desen 18de febr. 1756 
 Gronden van erfven sijnde leene commende van de sijde van den overledenen te volgen aen 
 de weese Joannes als autsten hoor 
 Een leen in Vinckt sijnde een behuysde hofstede alwaer den overledenen vuytgestorven is 
 met differente partijen van lande daermede gaende ligghende al aen elckanderen tsaemen 
 groot ontrent de twee bunderen daeranne abouterende oost de douariere van jonckheer Charles 
 WATERLEET suyt ende oost de volgende leenen west het goet t'audenhove 
 Een partije landt in Vinckt oock leen groot ontrent een bunder daer anne paelende oost Pieter 
 VAN WONTERGHEM suyt ende oost sijn selfs met andere leenen ende west het goet ten 
 audenhove ende nogh een partije meersch ofte ettinghe sijnde oock leen groot 900 roeden 
 Gentsche maete daeranne abouterende oost de douariere van jonckheer VAN WATERLEET 
 suyt hun selfs met erfgronden west het goet van audenhove . . .  . . .   . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een 3de dies de andere twee derden competeren aen den deelvooght ende aen Albertus VAN 
 HECKE ghelijck de volghende van eene partije landt genaemt het bosselken groot 302 roen 
 Een 3de van een partije landt in Severen groot 341 roeden  . . . . . . . . . 
 Een 3de in eene partije meersch in Deynse in den west meersch groot een half bundere op  
 de heerlijckheyt van leystraete paelende oost de candele suyt N. DE GRUYTERE west het 
 wesch meersch straetjen ende noort d'hoors van Sr. Charles DE JANS      . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge Francois VAN HOVE tot  Meyghem   1ste meye 1759 
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   Vervolg bundel nr 481 Staten van goed  (1759)  
SVG Pro Deo Joanna COCQUYT fa. Pieter, overl. Landegem in den heirenthoek den 15de febr. 1759 
 Hr.: Pieter MESTDAGH fs. Francois  
  K.: Pieter = 5 jr ende Jacobus MESTDAGH = 2 jr 
 V.M.: Joannes COCQUYT broeder van de overledene 
 Hebben geduerende hun huwelijck genoten van den aermen disch 
 Den hauder is gerecht in de catheylen van een huyseken staende in slegten en miserabelen 
 staet gekomen van de sijde van Joosine DE WULF sijn 1ste huysvrauwe 29ste meye 1759 
 Compareerde in persoone Francies COEN fs. Pieter woonachtigh in Nevele welcken comparant 
 hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe jae selfs als principael 
 over de wdwe van Joos COEN overleden in Vosselaere op den 19de july 1759 mitsgaeders  
 oock over de penninghen van de weesen achterghelaeten bij den voornoemden Joos COEN 
 hun competerende met den overlijden van hunnen vader volghens den SVG ghepasseert in 
 daeten 6de febr. 1759 dit alles onder d'obligatie ende verbintenisse als naer rechte mitsgaders 
 condemnatie in forma  . . .  . . .  . . .   5de meye 1759 
 
SVG Pieter VAN GANSBEKE fs. Guille, overl. Meyghem op den 20ste febr. 1759 
 He.: Pieternelle TUYTSCHAEVERE fa. Jans 
 K.: Joosijntjen = 21 jr ende Joanna VAN GANSBEKE = 17 jr 
 V.P.: Jan VAN GANSBEKE oom 
 Aen dit sterfhuys competeert een huyseken, oven, boomen ende haeghen staende op cheyns 
 in de prochie van Meyghem danof den gront competeert aen dheer Ferdinand VAN DOORNE 
 tot Deynse dewelcke voor alsnoch sullen ghemeene blijfven  
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Joannes TUYTSCHAEVERE tot Meyghem ende Jan 
 VAN GANSBEKE sweesens oom      8ste meye 1759 
 
SVG Jan Baptiste DHAYRE (DHAEYERE) fs. Jans, overl. Vynckt op den 21ste maerte 1759 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie DE WULF  
412 K.(1ste x): Marie Magdaleene = 19 jr hoir unicq 
422v He(2de x): Marie DE BUCK fa. Pieters  
 V.P.: Andries DHAYRE fs. Jans (DHAYERE) 
 Grondt van erfven staende het huwelijck met dese hauderigge geconquesteert 
 Een partije landt in Vynckt genaemt het bulcxken groot 215 roeden paelende zuyt den heer 
 baron LE ROY west de begijne HEYTENS noort Joannes VYNCKE als pachter ende oost 
 Pieter DE BIL, den overledenen aencomende bij coope jeghens Jan MARTENS fs. Judocus 
 ende Joanne DHAENENS sijn huysvrauwe voor de somme van 20 p. gr. courant geldt om 
 aen den cooper daermede te voldoen de somme van 25 p. 6 sch. gr. die de vercoopers 
 schuldigh waeren aende den cooper . . . . . .  12de juny 1759 
 
SVG Joannes COCQUYT fs. Gheert, overl. Hansbeke op den 23ste febr. 1759 
 He.: Catherine VAN IJSENDIJCKE fa. Gijselbrecht 
412 K.: Marie = 14 jr, Adriaene = 12 jr, Joannes = 10 jr ende Petronelle COCQUYT = 5 jr 
425 V.M.: Christoffel DE VREESE s'overleden alfven broeder, oom  
 Gronden van erfven staende desen huwelijck ghecocht ende gheconquesteeert deelsaem alf  
 ende alf tusschen haer hauderigghe ende de weesen belast met haer bijleve naer costume 
 Een behuyst hofstedeken boomgaert ende erfve in Hansbeke waer op den overledenen is 
 vuytghestorfven, met een nieuw woonhuys noch niet besoldert boomkens ende haeghen 
 mitsgaders coeystal ofte schuerken aen thuys groot 170 roen paelende suyt de hammestraete, 
 west Pieter STANDAERT ende oost Jan LIEVENS ghecommen bij coope van Pieter THIJS 
  uytwijsens den erfbrief danof sijnde van daete den 2de meye 1740 wesende niet belast met 
 losbaere lasten 
  De edifitien ende catheylen daer op ende aen staende en sijn niet ghepresen nemaer blijfven 
 staen ende wassen telcx ghemeene proffijte . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Philippus Jacobus DE BOCK woonende in 
 Nevele alhier present       19de juny 1759 
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     Vervolg bundel nr 481 Staten van goed  (1759)  
Augmentatie ende purgative van den staet in baeten ende commeren bevonden ten sterfhuyse van 
  Herman VAN DER VENNET fs. Pieter ende Cathelijne LIJBAERT  
 overl. Landeghem op den 11de july 1758 (SVG gepasseert den 9de jan. 1759) 
412 Wdwnr in (1ste x) van: Elisabeth POELMAN  
428v K.(1ste x): Joannes ende Pieter VAN DER VENNET hun selfs mans, Pieter BILLIET in 
      huwelijck met Joanna VAN DER VENNET ende Joannes Baptiste BEYAERT 
      als vader ende vooght over sijne minderjarigghe weese gewonnen bij Marie  
      Magdaleena VAN DER VENNET, 
 He.(2de x): Marie CORNELIS fa. Gillis ende Joosijntjen GAELENS 
 K.(2de x): Isabelle, Marie Anne, Joseph ende Lieven VAN DER VENNET  
 V.P.: Frans VAN DER VENNET, oom  
 Men bevint ten 1ste dat aen desen sterfhuyse was competerende dhilft in den gront ende 
 5/8ste inde catheylen dies dander deelen competeren gelijck van de volgende van een 
  behuysde ende beschuerde hofstede in Landeghem dewelcke met het doen van vier 
 sondaeghsche kerckgeboden in vierschaere ende met consent van Ulieden heeren op den 
 29ste febr. 1759 is vercocht met het partijken landt aen Marie CORNELIS hauderigghe 
  bleven ten voornoemde sterfhuys voor de somme van 199 p. 17 sch. 6 gr. wisselgelt 
 Men bevint dat aen desen sterfhuyse was competerende de vijf deelen van achte in de 
 catheylen ende gront dies d'ander deelen competeren als de voorgaende van eene partije 
 meersch genaemt de biervliet meersch gheleghen in Landeghem dewelcke oock inde  
 voorschreven vercoopinghe is verbleven op Jacobus MAENHAUT voor de somme van 
 125 p. 1 sch. gr. wisselgelt  . . .  . . .  . . . 26ste juny 1759 
  
SVG Joseph VAN HOECKE fs. Joos, overl. Ste Maria Leerne op den 7de febr. 1759 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen DE JONGHE  
412 K.(1ste x): Francies BUYSSE fs. Adriaen in huwelijck met Livijne VAN HOECKE ende 
434     Pieter DE KEE in huwelijck met Joanna VAN HOECKE  
 Wdwnr in (2de x) van: Pieternelle MORE 
 K.(2de x): Theresia VAN HOUCKE = 22 jr 
 He(3de x): Marie Francoyse LIEVIJNS fa. Francies wdwe van Daneel VERMEIRE  
 V.P.: Augustinus DE SCHEEMAECKER, oom causa uxoris 
 De hauderigghe heeft in voorgaend houwelijck in cheyns aenveirt 50 roeden landt dit van 
 Pieter VAN DAMME ende Pieter DE KLERCK in qualiteyt van vooght over Joseph ende 
 Joannes VAN DAMME inganck genomen den 1ste jan. 1752 ende alsdan bebauwt met een 
 huys, schutre boomen haeghen ende voordere edifitien die totter helft aen de kinderen van 
 Daneel VERMEIRE uyt den hoofde van hunnen vader sijn compiterende 
 Is voor al tgonne voorschreven seker ende borge bedeghen Joannes DE PRIM ende Pieter 
 BOEDRIE beyde woonende tot Maria Leerne alhier present  31ste july 1759 
 Compareerde in persoone Ambrosius DE SCHEEMAECKER welcken comparant hem  
 verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe jae selfs als principael over 
 de weese penninghen van de weese kinderen achterghelaeten bij dhoirs van Lieven VAN 
 DE PUTTE ghewonnen bij Livijne DE CLOET tot Nevele die op hun ghesuccedeert sijn 
 ten sterfhuyse van Lieven DE CLOET tot Nevele inghevolghe den SVG van daete den 
 24ste april 1759 ghepasseert voor dheeren Ampman Burghmeester ende Schepenen dit alles 
 met obligatie ende verbintenisse als naer rechte  . . .  . . . 21ste aug. 1759 
 
SVG Pieter MEGANCK fs. Pieters, overl. Nevele in het peperstraetjen den 16de july 1759 
 He.: Anna Marie MORTHIER fa. Pieters 
412 K.: Bauduyn = 14 jr, Pieter = 11 jr, Joanne = 9 jr wesende stom, Catherine = 7 jr, Jan = 4 jr 
420       ende Gillis MEGANCK = 2 jr 
 V.P.: Joannes MEGANCK fs. Pieters voorseyt broeder van den overledenen    
 Mits de becommerthede gheordonneert t'enfiliaseren   11de 7bre 1759 
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SVG Joanna COPPENS, overl. Dronghen in den wijck van noorthaut den  16de april 1759 
 fa. Jacques ghewonnen bij Joosijntjen YDE   
412 Wdwe in (1ste x) van: Jacobus DE MEYERE 
437v K.(1ste x): Francies = 23 jr, Isabelle = 21 jr, Philippus = 19 jr, Bauduyn = 17 jr ende  
      Joanne DE MEYER = 15 jr 
 Hr.(2de x): Joannes MOENTJENS fs. Louis ghewonnen bij Magdalena COPPENS 
 K.(2de x): Louis = 13 jr, Marie = 12 jr ende Livinus MOENTJENS = 7 jr 
 V.M.: Francies COPPENS, oom     18de 7bre 1759 
 
SVG Joosijntjen TEMMERMAN, overl. thaerder wooninghe in Vosselaere op den 3de july 1759  
 fa. Geeraert ghewonnen bij Lievijne DE SCHEPPER  
 Hr.: Joseph VAN PARIJS fs. Jacques ghewonnen bij Marie PIFFROEN 
412 K.: Marie = 9 jr, Petronelle = 4 jr ende Jacobus VAN PARIJS = 18 maenden 
443 V.M.: Pieter TEMMERMAN fs. Geeraert voornoempt, oom 
  Gronden van erfven commende van den hauder 
 Eene hofstede met oock nogh een stuck landt daer achter  in Vosselaere aubouterende noort 
 oost de naervolghende partije landt suyt oost de moerstraete suyt west ende noort west 
 Lieven BOGAERT causa uxoris tsaemen groot in erfven 360 roeden 
 Nogh d'hilft deurgaende van een partije landt wannof de wederhelft deurgaende competeert 
 aen desen steirfhuyse gheleghen als vooren aubouterende noort oost het Ruysselaerts  
 straetjen alhier dhilft medegaende suyt oost de moerstraete suyt west de voornoemde 
 hofstede ende landt ende noort west den voornoemden Lieven BOGAERT causa uxoris 
 groot in erfven over de selve hilft 300 roeden 
 D'hilft deurgaende wannof de ander hilft competeert als vooren een partije landt ghenaempt 
 den veughelaere gheleghen in Dronghen aubouterende noort oost d'heer Joannes DE  
 SIMPELS suyt oost Joannes CORIJN bij coope suyt west Pieter VAN PARIJS oock bij  
 coope ende noort west de moerstraete groot over dese hilft tot 225 roeden  
 Een partije landt ghenaempt het dambulcxken gheleghen in Ste Martens Leerne aubouterende 
 noort oost Jor Cornelis SANDELIN suyt oost dheer Joannes SIMPELS suyt west de wdwe  
 van Jan VAN CROMBRUGGHE ende noort west de moerstraete groot in eirfven 403 roen 
  Gronden van eirfven tsaemen gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Tot d'helft deurgaende wannof de ander helft competeert aen desen hauder sijn sijde haudende 
 goet als hier vooren ghebracht van een partije in Vosselaere aubouterende noort oost het  
 voornoemde Ruysselaerts straetjen alhier dhilft mede gaende suyt oost de moerstraete suyt 
 west de voornoempde hofstede west Lieven BOGAERT causa uxoris groot over de selve  
 helft in eirfven tot 300 roeden ende dhilft deurgaende van een partije landt ghenaempt den 
 veughelaere ende wannof de wederhelft competeert aen hem hauder ter causen als vooren 
 ghebracht de selve ligghende binnen de prochie van Dronghen . . . . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borge Lieven ROEGES tot Vosselaere  18de 7bre 1759 
 
SVG Anna DE POORTERE, overl. Landeghem op den 9de dec. 1758  
 fa. Joos ende Anna VAN DER VENNET 
 Wdwe van Jacobus DE DECKERE fs. Pieter 
412 K.: Joosijntjen ende Carel DE DECKERE bij competente aude hun selfs, Francois = 24 jr, 
449v       Joannes = 21 jr, Geert = 18 jr ende Catharine DE DECKERE = 15 jr 
 V.P.: Christoffel DE DECKERE broeder van halve bedde 
 V.M.: Joseph ONDERBEKE, cosijn  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge Christoffel DE GRUYTERE fs.  
 Joos woonende binnen de stede van  Nevele      25ste 7bre 1759 
 
SVG Joannes DE CONINCK fs. Lieven, overl. Nevele op den wijck veldeken den 7de july 1759 
 He.: Isabelle IDE fa. Philips 
412 K.: Joannes Baptiste = 5 jr en 7 maenden ende Marie Joanna DE CONINCK = 3 jr 
458 V.P.: Jan DE CONINCK broeder van den overledenen   25ste 7bre 1759 
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SVG Marie Magdalena VAN DER VENNET, overl. Vosselaere den 17de april 1759  
 fa. Herman ende Elisabeth POELMAN  
412 Hr.: Joannes Baptiste BEYAERT fs. Carel ende Livijne VLERICK  
452v K.: Herman Joannes BEYAERT = 20 maenden  
 V.M.: Pieter VAN DER VENNET oom   
 Gronden van erfven commende van shauder sijde 
 Een 5de deel van eene herberghe gheleghen in Waerschoot aen Beke brugghe dies d'ander 
 deelen competeren aen shauders broeders ende swaeghers groot in erfven 50 roeden 
 paelende oost de Gentsche lieve suyt ende west de straete ende noort de hoors van Joos 
 VAN DER SLUYS commende bij successie van shauders grootmoeder wordende in pachte 
 gebruyckt bij Joannes Baptiste GOETHALS  
 De goederen op d'overledene verstorven met de doodt van haere auders sijn gheduerende 
 dit huwelijck vercocht ende bestaende hebben in 1/4de in den gront van een hofstede in de 
 prochie van Landeghem noort de wdwe Jan COPPENS oost de straete  suyt de kinderen 
 van Herman LAMME west de selve ende hun selfs groot int geheele 542 roeden ende 
 3/16de in den gront van een meersch genaemt den biervlietmeersch gelegen als vooren 
 groot int geheele 700 roeden oost Pieter SIERENS west sheeren straete . . . . . . 
  Sij was gerecht tot 1/8ste in een partije lant vuyt den hoofde van haer grootvader gelegen in  
 Vosselaere genaemt het vlaeck stuck groot int geheele 1068 roeden . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge Pieter COPPENS tot Hansbeke  25ste 7bre 1759 
 
 Compareerde in persoone Emanuel MAENHAUT fs. Jooris woonachtigh tot Vynckt 
 welcken comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe jae 
 selfs als principael over Joannes BAUDONCK alsnu in huwelijck sijnde met Marie Anne 
 VAN DE VELDE mitsgaders over de weese penninghen van de weese achterghelaeten bij 
 Pieter VAN DEN BORRE ghewonnen bij sijn huysvrauwe de voornoemde Marie Anne VAN 
  DE VELDE wdwe van den selven VAN DEN BORRE inghevolghe den SVG ghepasseert 
 den 31ste july 1753 dit ter ontlastinghe van Joannes PIJPAERT wijlent officier van de prochie 
 van Vynckt die hem oock ghestelt heeft als sekere ende borge ten daeghe van het passeren 
 den voornoemde staet dit alles onder d'obligatie verbant als naer rechte . . .2de 8bre 1759 
 
SVG Jan SCHAUDT (SCHAUT) fs. Jans, overl. Poussel op den 25ste meye 1759 
 He.: Joosijntjen DHAENENS fa. Joos alsnu in huwelijck met Pieter RUTSAERT 
412 K.: Marie Joanna = 8 jr, Constantinus = 7 jr, Emanuel = 3 jr ende Piete SCHAUDT = 1 jr 
460v V.P.: Lieven SCHAUDT broeder van den overledenen  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven  seker ende borge bedegen Pieter DHAENENS fs.  
 Joos tot Nevele alhier present      3de 8bre 1759 
 
SVG Frans DE VOESTERE fs. Joos, overl. Bachte op den 21ste april 1759 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen VERSCHELDE  
 K.(1ste x): Marie = 23 jr ende Jan DE VOESTERE = 18 jr 
 He.(2de x): Therese DE PAEPE fa. Lieven 
  K.(2de x): Lieven = 4 jr ende Joannes Frans DE VOESTERE = 3 jr 
 V.P.: Joannes Baptiste NIEUWLANDT, oom causa uxoris 
 Mits de becommerthede gheordonneert t'infiliasseren   23ste 8bre 1759 
 
 Augmentatie van SVG voor Joannes DE VREESE = 9 jr achterghelaeten weese van Joanna 
412 ONDERBEKE fa. Laureyns ende Cathariene DE WEIRT gewonnen in haer 2de huwelijck 
466 met Anthone DE VREESE fs. Joos hauder ghebleven dat van hetgonne op de voornoemde  
 weese is verstorfven met den overlijden van Cathariene DE WEERT sijne grootmoeder  
 materneel den 19de july 1758 in de prochie van Nevele wdwe van Laureyns ONDERBEKE  
 V.M.: Pieter ONDERBEKE, oom 
 SVG van Joanne ONDERBEKE gepassert den 12de meye 1755 . . . 
 SVG van Cathariene DE WEIRT gepasseert den 31ste octobre 1758 . . . 23ste 8bre 1759 



 511 

   Vervolg bundel nr 481 Staten van goed  (1759)  
SVG Philippine LOOTENS, overl. Ste Martens Leerne op den 15de sept. 1759  
 fa. Jan ghewonnen bij Pietronelle VAN MALDEGHEM  
 Hr.: Joannes CORNELIS fs. Jan ghewonnen bij Livine CLAEYS  
412 K.: Joannes CORNELIS = 6 maenden eenigh kindt  
463 V.M.: Jan LOOTENS voornoemt, grootvader    
 Aen desen hauder competeert tot een 3de deel deurgaende wannof de andere twee deelen 
  competeren aen Joseph CORNELIS ende aen Jan SERJANDT in huwelijck met Philippine 
 CORNELIS s'hauders broeder ende suster van een behuyst hofstedeken met de fruyt ende 
 ander boomen en haegen daer op staende groot in erfven tot 120 roeden ghestaen ende 
 geleghen in Ste Martens Leerne aubouterende noort oost Joannes DE VREESE suyt oost 
 den selven met dhofstede suyt west Norbert GOETHALS bij coope ende noort west d'hoirs 
 van mijnheer DAEMERE, deselve hofstede desen hauder met sijnen broeder ende swaegher 
 toecommende aen hun gecedeert bij sekeren Pieter CORNELIS hunnen oom in welck 3de  
 deel van de hofstede desen haudere met sijne weese gherecht sauden sijn tot elck alf en alf 
 ten waere dat de weesen die hij gewonnen heeft t'sijnen 2de huwelijck met wijlent Joanna  
 DE VREESE hun verstonden hoirs te fonderen t'hunnen moeders steirfhuyse dat de selve 
 gherecht souden sijn totter helft ende sijnde de hofstede niet anders belast dan met de  
 heerlijcke ende aude onlosselijcke renten als er van aude tijden hebben ghegaen en daer 
 en boven met een cheynsrente van 2 sch. gr. tsiaers ten proffijte van Jan CICAET tot 
 Lootenhulle   . . .   . . .     23ste 8bre 1759 
 
SVG Pro Deo Franchoyse SCHAUBROUCK fa. Jans, overl. Nevele op den 2de meye 1759 
 Hr.: Jan DE CLERCK fs. Jacques  
 K.: Pieter = 4 ½ jr, Augustinus Ferdinandus = 3 jr en 7 maenden, Teckela = 2 maenden 
 V.M.: Jacobus SCHAUBROUCK broeder van de overledene  
 mits de becommerthede gheordonneert t'enfiliaseren   30ste 8bre 1759 
 
SVG Pro Deo Elenard Philips DE ROY fs. Philips, overl. Meyghem op den 24ste april 1759 
 Wdwnr in (1ste x) van: Cathelijne DE GRAEVE 
 K.(1ste x): Joanna DE ROY bij ghetijde aude haer selfs 
 He.(2de x): Joanna VAN WELDEN fa. Pieter 
 K.(2de x): Judoca in huwelijck met Geert DE CUYPERE, Joannes = 23 jr, Philippus = 21 jr 
     ende Catharine DE ROY = 16 jr 
 Camerdeelvooght: Joannes BILLIET  
 mits de becommerthede gheordonneert t'enfiliaseren   6de 9bre 1759 
 
SVG Livijne VAN WIJNSBERGHE fa. Carel, overl. Lootenhulle den 10de april 1759 
 Hr.: Jacobus MAENHAUT fs. Pieters  
412 K.: Joannes = 15 jr, Pieter = 11 jr, Jacobus = 10 jr, Antonius = 7 jr, Augustinus = 6 jr ende 
469v       Bertholomeus MAENHAUT = 5 jr  
 V.M.: Joannes VAN WIJNSBERGHE eyghen broeder van d'overledene 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter Frans MAENHAUT fs. Pieter tot Lootenhulle 
 in desen alhier present        6de 9bre 1759 
 
 Compareerde in persoone Jacobus COOPMAN woonachtigh tot Lootenhulle welcken 
 comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe jae selfs als 
 principael over Joannes DE SMET oock woonachtigh tot Lootenhulle, dit over tgonne den 
 voornoemden DE SMET over de weesen Guillelmus ende Cornelia COOPMAN heeft 
 ontfanghen beede minderjaerigh, over het deel hun toecommende uyt den hoofde van Pieter 
 COOPMAN fs. Pieter inghevolghe de licquidatie van den SVG ghesloten den 10de deser 
 maent 9bre 1759 ende d'approbatie daervan sijnde ghepasseert voor dheeren Ampman  
 Burhmeester ende Schepenen, dit alles met obligatie ende verbintenisse als naer rechte 
 mitsgaders condemnatie in forma . . .  . . .  13de 9bre 1759 
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SVG Joannes DE VREESE, overl. Ste Martens Leerne op den 10de july 1759 
 fs. Joos ghewonnen bij Livijne SCHAUBROUCK  
412 He.: Pieternelle HAERENTS fa. Jans 
472v K.: Marie Joanne = 13 jr, Francies = 12 jr, Caerlinne = 6 jr ende Christiene DE VREESE 
       daer d'hauderigghe ten overlijden van haeren man was bevrucht alsnu audt 17 daeghen  
 V.P.: Joannes Baptist MAENHAUT, oom van halfven bedde  
 Gronden van erfven staende het houwelijck geconquesteert ghedeeligh half ende half 
 De drij deelen van viere van een partije landt wesende leen geleghen in Leerne groot int 
 geheele 302 roeden releverende van den leenhove van Nevele met de volghende hofstede 
 bij uytgrootinghe verkreghen jeghens Martinus, Pieter ende Isabelle AERENTS oock fs  
 ende fa. Jans shauderigghens broeders ende suster dies het 4de deel aen d'hauderigghe was 
 compiterende ende met den overlijden van hunne ouders aen hun ghesuccedeert  
 Ghelijcke deelen van een hofstede wesende allodiale grondt geleghen als de voorgaende 
 paelende oost het strobbe straetjen zuyt de wdwe ende hoors Emanuel DE KEUCKELAERE 
  ende west mijnheer SANDELIN groot in eirfven 317 roeden  . . .  . . . 
 Aen den overledenen uyt den hoofde van sijne moeder is verstorfven een vierde deel van  
 den grondt van een hofstede in Ste Martens Laethem mitsgaders een achtste in de opsataende 
 catheylen, ende ghelijcke deelen sijn ghesuccedeert aen Ludovicus DE VREESE, Jan VAN 
 HECKE in huwelijck met Marie DE VREESE ende aen Joannes Baptiste MAENHAUT 
 vooght in desen  . . .  . . .  . . .  13de 9bre 1759 
 
SVG Frans DHONDT, overl. Vinckt op den 9de nov. 1758  
 fs. Olivier ende Angeline BIEBUYCK  
 He.: Marie D'HAYERE fa. Francois ende Marie VAN OOST 
412 K.: Marie = 15 jr, Pieter = 11 jr, Cornelia = 9 jr, Andries = 7 jr, Frans = 5 jr, Judoca  
476v       Therese = 3 jr ende Joannes D'HONDT = 2 jr  
 V.P.: Joseph WALLAERT, oom  tot Lootenhulle 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuyst ende beschuert hofsteken in Vinckt bij de plaetse groot in erfven 200 roeden 
 abouterende oost Anthone CORNU causa uxoris west d'hoors Louis DE VOS suyt de straete 
 ende noort het meulestraetje den overledenen toecommende bij successie van sijne auders 
 die daer anne commen waeren bij coope van den 31ste jan. 1713  
 Item competeert desen sterfhuyse een behuyst hofstedeken gelegen als vooren groot in erfven 
 30 roeden oost dheirstraete suyt de thieltstraete west de hoors van Jacques QUYNTIJN ende 
 noort het meulestraetjen comende bij coope van Joe Catharine HEYTENS onder handteecken 
 in daeten 24ste nov. 1743 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Jacobus DHAYERE     4de Xbre 1759 
 
SVG Joosijne DE SWEEMERE fa. Francois,  
 overl. Bachte op het gehuchte van reckelinghe in de maent july 1759 
 Hr.: Pieter CANNOOT fs. Lieven, Burghmeester der prochie van Bachte 
412 K.: Pieter Francois ende Marie Catharine CANNOOT beede bij competente oude hun selfs 
479v       Jacobus ROGGHE getrauwt met Joanna CANNOOT, Pieter HUYS thuwelijck hebbende 
       Christine CANNOOT ende Gillis VAN HAUWAERT in huwelijck met Magdalena 
       CANNOOT, Pieter  = 21 jr ende Guillielmus CANNOOT = 19 jr   
 V.M.: Jan VAN DE PUTTE, cosijn      11de Xbre 1759 
 
 Augmentatie van SVG voor Marie Catharine = 20 jr ende Joann a BEAUFORT = 12 jr. 
412 weesen van Joosijntjen ONDERBEKE fa. Laureyns bij Catharine DE WEIRT ghewonnen in+ 
485 haer huwelijck met Joannes BEAUFORT fs. Jacques hauder bleven thaeren sterfhuyse mits  
  den overlijden van Catharine DE WEIRT hunne grootmoeder materneel overleden in Nevele 
 den 19de july 1758 wdwe van Laureyns ONDERBEKE voornoemt welcke augmentatie 
 overgheeft den voornoemden Joannes BEAUFORT aen Pieter ONDERBEKE als oom  
 paterneel . . .  SVG van Joosijntjen ONDERBEKE gepasseert den 10de nov. 1750 . . . 
 SVG van Catharine DE WEIRT gepasseert den 31ste oct. 1758 . . . 24ste Xbre 1759 
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SVG Pro Deo Marianne DE WAEGHENAERE fa. Jans, overl. Ste Maria Leerne den 17de 8bre 1759 
 Wdwe in (1ste x) van: Gillis DE WEIRT  
 K.: Francies beth 24 jr, Philippe = 22 jr ende Pieter DE WEIRT = 18 jr 
 V.P.: Pieter DE WEIRT fs. Jans, cosijn   
 V.M.: Philippe DOBBELAERE, oom van de overledene  
 Hr.(2de x): Norbert HOECK  
 K.(2de x): Augustinus = 6 jr ende Emerentiana HOECK = 10 maenden 
 Gronden van erfven commende van d'overledene sijn in 1ste huwelijck ghecedeert uytwijsens 
 de rekeninghe in daten 18de Xbre 1753, alwaer de drij kinderen aen hunne moeder schuldigh  
 sijn ghebleven de somme van 65 p. 6 sch. 8 gr. welcke somme nietmin bij consente ende 
 aggreatie als vooren is opghelicht van Pieter DOBBELAERE tot Baerle ende beset op hun 
 hofstede ende landt alwaer d'overledene is gestorven . . .  . . .  . . . 
 Pieternelle ROBIJT aude moeye van de weesen  . . .  . . .  . . . 
 Mits de becommerthede gheordonneert t'enfiliasseren   24ste Xbre 1759 
 
  Bundel nr 482 Staten van goed  (1760)  
SVG Pieternelle DE MEYER, overl. Ste Maria Leerne op den 6de 7bre 1757  
 fa. Francois gewonnen bij Cathelijne BOONE 
412 Hr.: Francies WALGRAEVE fs. Guilliaeme  
488 K.: Marie Philippine beth 7 jr ende Joanne WALGRAEVE = 4 jr  
 V.M.: Pieter VAN YPERSEELE oom  
 Het paert van d'overledene beneffens haer broeders ende suster is met het overlijden van 
 hunne ouders verstorven ghedurende hunne minoriteyt veralieneert door Pieter DE MEYER 
 hunnen halven broeder ende ghewesen vooght die de penninghen dannof gheproveniert 
 beneffens sijnen ghestelden seker sauden ontfanghen hebben  . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedeghen Geeraert WALRAEVE 
 tot Ste Maria leerne alhier present      15de jan. 1760 
 
SVG Joanna D'HERTOGHE , overl. Dronghen in de wijck van noorthaut den 25ste sept. 1759 
 fa. Jan ghewonnen bij Joanna CORNELIS 
412 Hr.: Norbertus VAN DE WALLE fs. Joos ghewonnen bij Joanna VAN LANCKERE 
495v K.: Pieter beth den 26 jr sijn selfs ende Philippine VAN DE WALLE = 22 jr  
 V.M.: Pieter LANCKSWEIRT, cosijn  
 Gronden van erfven commende van de sijde van d'overledene volghende aen den hoir ende 
 de weese alleene behaudens de cattheylen op de selve staende die gheddeligh half ende half  
 Een partije landt in Dronghen in den wijck van noorthaut aubouterende noort oost de straete 
 suyt oost een dreefken, suyt west N. CACKAERT ende noort west Francies CORIJN als 
 pachter groot in eirfven 301 roeden 
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den hauder 
 D'hilft deurgaende wannof d'ander hilft competeert aen sijn broeder Jan VAN DE WALLE en 
 aen de kinderen van wijlent sijne suster in huwelijck gheweest met Pieter LANCKSWEIRT 
 fs. Jan van een hofstede met nogh twee partijen landt groot in eirfven 700 roen geleghen in 
 Dronghen baerelvelde den hauder toecommende ten deele bij uytgrootinghe van sijn broeder 
 Gillis VAN DE WALLE ende sijne suster Isabelle VAN DE WALLE 
 Gronden van eirfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede met de stallinghen daer annex met nogh een stucxken landt daer achter ghelegen 
 in Dronghen in den selven wijck van noorthaut aubouterende noort oost d'hoirs van Andries 
 COCQUYT suyt oost de noorthautstraete suyt west Francies PEIRRENS ende noort west  
 d'abdije van Dronghen t'saemen groot in eirfven tot 275 roeden 
 Item een partije landt ghenaempt den claeverbulck gheleghen als vooren aubouterende noort 
 oost N. CACKAERT suyt oost Pieter LANCKSWEIRT fs. Jan met Caerel DE VREESE suyt 
 west Joannes MOENTJENS als pachter ende noort west Sr. N. NICOLLE in Ghendt groot 
 in eirfven 355 roeden desen sterfhuyse toecommende bij coope jeghens Guilliaeme VAN DE 
 PUTTE ten jaere 1757 . . .  . . .    . . .  5de febr. 1760 
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SVG Joosijntjen BUYSSE, overl. Dronghen in den wijck van noorthaut op den 6de sept. 1759  
 fa. Jooris ghewonnen bij Anna BOONE  
412 Hr.: Lieven COPPENS fs. Jacobus  
501 K.: Caroline = 22 jr, Jan Francies = 20 jr, Philippus = 17 jr, Marie Magdalena = 16 jr,  
       Lieven = 11 jr, Bernardus = 9 jr ende Jacobus COPPENS = 5 jr 
  V.M.: Pieter BUYSSE, oom   
 De hauder ghebruyckt in cheynspachte een hofstede met twee partijen landts in Dronghen 
 in den wijck van noorthaut van Joseph VAN NEVEL tsaemen groot tot ontrent 5 ghemeten 
 voor een termijn van 29 jaeren waer van het 1ste jaer inganck ghenomen heeft sedert  
 Kersavont 1746 voor de somme van 4 p. 13 sch. 4 gr. t'jaers alwaer hij een huys met annex  
 een schuerken heeft op ghebauwt  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes BUYSE mits het overlijden van sijnen  
 broeder  ghewesen deelvooght gheweest     5de febr. 1760 
 
SVG Marie VAN DER DONCK fa. Lieven, overl. Nevele op den 5de Xbre 1759 
 Wdwe in (1ste x) van Reynaert Joan HOELS? 
 Hr.(2de x): Pieter JOORIS fs. Christoffel 
413 Erfgenaemen: Pieter BOCKAERT tot Haelter als vader ende vooght over zijn minderjaerighe 
  1  kinderen ghewonnen bij Emerentiana VAN DER DONCK fa. Lieven voorseyt ende 
  Albert DE FAUX thuwelijck hebbende Angnesse CORIJN fa. Joos bij Joosijntjen  
  VAN DER DONCK fa. Lieven, mitsgaeders Joseph CANNOOT in huwelijck met  
  Catharina VAN DER DONCK ende Jan ende Marie VAN DER DONCK fs ende fa.  
  Frans nogh minderjaerighe weesen bij Joanna CLAYS fa. Caerel  
 Bij wijlent de overledene is gedaen eene ghifte met der waeremder handt aen Marie Francoise 
 JOORIS fa. Pieter voorseyt nogh onderjaerigh  
 Gronden van erfven commende van s'overledene sijde 
 Een partije landt genaemt het waeterlat ende meerselken in de cockelaere geleghen in Nevele 
 op den wijck van oossche d'overledene toecomende de drij deelen van viere bij vuytgrootinghe 
 jeghens haere medehoirs ten sterfhuyse van haeren vader tsaemen groot tot 409 roeden 
 Gronden van erfven binnen Nevele staende huwelijck geconquesteert 
 In den blasiusdries eene behuysde hofstede abouterende oost de voorseyde straete zuyt Joannes 
 DE LUYCKER west den heer baron van Huyse noort Anthone DE POORTER groot in erfven 
 45 roeden ende wort in pachte gebruyckt bij Gillis DE VREESE  ende de wdwe Frans VAN 
 DER DONCKT den sterfhuyse aencomende bij coope jegens Joseph DANEELS met  
  consorten den 17de febr. 1749  . . .  . . .  . . .  18de febr. 1760 
 
SVG Lieven VEEVAETE, overl. Nevele op den 10de nov. 1759  
 fs. Jacobus ende Marie TANT  
413 He.: Joosijntjen SUTTERMAN fa. Pieter ende Joanna VERPLAETSE 
  6v         alsnu in huwelijck met Jacobus BRAEM 
 K.: Joannes Frans = 4 jr ende Joanna Catharina VEEVAETE = 6 maenden 
 V.P.: Frans VEEVAETE, oom 19de febr. 1760  
 
SVG Pro Deo Francoyse COPPENS, overl. Vosselaere op den 13de aug. 1759  
 fa. . . . ghewonnen bij Marie DIERICX 
 Hr.: Lieven DE WEIRDT fs. Jan  
 K.: Jan = 16 jr, Marie = 12 jr, Pieter = 10 jr, Anthone = 9 jr, Caroline = 7 jr ende Guilliaeme 
       DE WEIRDT = 5 jr 
 V.M.: Jan VLAEMINCK in huwelijck met Livina CANOODT te voorent wdwe van  
            Jan COPPENS   
 Ghebruycken in cheynspacht een hofstedeken in Vosselaere op den hoeck van de d'audtstraete 
 t'eynden den doornplas groot in eirfven een half gemet daerinne desen sterfhuyse gherecht is 
 tot een 12de deel wannof de twee 12de deelen compiteren aen de kinderen van wijlent den 
 voornoemden Jan COPPENS ende aen de kinderen van Emanuel DE KEUCKELAERE . . . 
 Mits de becommerthede gheordonneert t'enfiliaseren   26ste febr. 1760 
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SVG Joseph RAES, overl. Landeghem op den 15de dec. 1759 
 fs. Joannes ende Marie LANDUYT 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie Jacoba DE VLIEGHER fa. Jacobus ende Joosijntjen VAN DE 
           WAERHEDE  
413 K.(1ste x): Joannes Joseph = 12 jr ende Bernardus RAES = 8 jr, sijnde Joanna Therese RAES 
 11     overleden naer het passeren van den SVG thaeren sterfhuyse 
 He.(2de x): Anne Marie CLEMENT fa. Joannes ende Livijne HAECK 
         alsnu in huwelijck met Geeraert SLOCK  
 K.(2de x): Carel RAES, is overleden naer sijne vader  
 V.P.: Pieter SCHEPENS oom causa uxoris  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Compareerde voor mij Frans Joseph MOREEUW notaris publicq tot Ghent . . . 
 ter presentie van Joannes  Joseph RAES fs. Jan verweckt bij Marie LANDUYT weduwaer 
 woonachtigh in Landeghem ter eender ende Anne Marie CLEMENT fa. Jan ghewonnen bij 
 Livijne HAECK jonghe dochter ontrent 24 jaeren woonachtigh in Ste Denijs geassisteert met 
 haeren vader ter andere te kennen gevende dat er apparant huwelijck staet te gheschieden . . . 
  Ter presentie van Joannes BEYAERT, Jacobus VAN TROOST ende Carel VAN BAMBEKE 
 als ghetuyghen hiertoe versocht desen 10de oct. 1758  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 In de prochie van Arseele casselrije van Cortrijck d'hilft van een huys sijnde van auts een 
 herberghe ghenaemt den enghel groot 30 cleene roeden paelende ende voorhoofdende van 
 oosten de plaetse van Aerseele suyt Sr. Augustinus VAN SINAY ende van westen ende 
 noorden Pieter GALLE den overledene toegecommen bij coope ende erfenisse gedaen voor 
 Bailliu Burghemeester ende Schepenen van de heerlijckhede van Lobes van daeten den 6de 
 meye 1755 jeghens de wdwe Joannes DE KEUCKELAERE dies de andere hilft competeert 
 aen de weesen     . . .  . . .  . . .   
 Is daerenboven over haer seker ende borge Joannes CLEMENT haeren vader tot Ste Denijs 
 alhier present        26ste maerte 1760  
 
SVG Joannes DE MEYERE fs. Marijn, overl. Nevele op den 16de nov. 1759 
 Wdwnr van Janneken HERPELS fa. Francois 
413 K.: Marten STOFFERIS in huwelijck met Joanna DE MEYERE, Jan Baptiste VERMANDELE 
 16       getrauwt met Rosa DE MEYERE ende Marie CORIJN met Judocus DE REU haeren man 
       als moeder ende vooghde over Pieter = 17 jr, Joseph = 15 jr ende Francoise DE MEYERE 
       = 11 jr alle vijfve kinderen van Joseph fs. den overledenen die hij ghewonnen heeft in 
       huwelijck met de voornoemde Marie CORIJN ende Lieven DE MEYERE oock fs. van  den  
       overledenen  
 Gronden van erfven waer vuyt de overledene erfachtigh gestorven is 
 Aen Lieven DE MEYERE voornoemt is bij wettelijcke vercaevelinghe van den 27ste nov. 1759 
 onder de letter A gevallen een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van oossche groot in 
 erfven 468 roeden daeranne abouterende noort oost ende suyt west Joseph DANNEELS causa 
 uxoris ende oock oost Pieter MEGANCK suyt oost de straete ende den selven DANNEELS 
 ende noort west Pieter MEGANCK.  
 Item een partijken landt gheleghen noes over de voorschreven hofstede genaemt het bulcxken 
 groot 200 roeden paelende noort oost Pieter MEGANCK suyt oost den selven suyt west 
 Joannes VAN QUICKENBORNE ende noort de straete   . . .  . . .  
 Aen de hoors en de weesen van Joseph DE MEYERE ende Marie CORIJN is te caevel 
 ghevallen onder de letter B een partije landt in Nevele op den wijck van oossche genaemt de 
 bisbulck groot 309 roeden paelende daeranne noort oost Geert VAN NEVELE suyt oost de 
 meerschen suyt west den selven VAN NEVELE ende noort west Jacques VAN NEVELE 
 Item een partije lant gheleghen als vooren ghenaemt Christiaens ghemet abouterende  
 daeranne noort oost Jannes VAN NEVELE suyt oost Geeraert VAN NEVELE . . . . . .  
 Stelde hem over al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Joos STOMMELINCK 
 woonende tot Nevele alhier present      1ste april 1760 
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SVG Pieter D'HAENENS, overl. Poessele op den 14de dec. 1759  
 fs. Judocus ghewonnen bij Joanna HEIRSEELE  
 Wdwnr in (1ste x) van: Anna PIETERS  
413 K.(1ste x): Marie D'HAENENS beth dan 26 jr haer selfs,  
 19v He.(2de x): Adriaene VAN SPEYBROECK fa. Pieter ghewonnen bij Lievijne VAN HECKE 
 K.(2de x): Joosijntjen = 20 jr, Pieter = 18 jr, Regina = 14 jr ende Norbertina  = 10 jr 
  V.P.: Lieven DE PUYDT oom causa uxoris 
 Gronden van erfven commende van de sijde van d'hauderigghe ende bij vuytgrootinghe  
 jeghens haer broeders ende susters in daete den 8ste nov. 1742 
 Een hofstede met den huyse ende schuere in Poessele met nogh een partije landt daer annex 
 t'saemen groot ontrent twee ghemeten aubouterende oost Gillis CASTELOO suyt de straete  
 west ende noort Guilliaeme DUYNSLAEGHER     
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck tsaemen gheconquesteert 
 Een partije landt in Poessele ghenaemt het werfstuck groot 900 roeden aubouterende oost 
 Guilliaeme VAN DOORNE suyt mijn heer CARDON west dhoirs AELSTEIN ende noort 
 mijn heer OVERWAELE desen sterfhuyse toekomende bij coope jeghens joncker Anthone 
 TRIEST ende vrauwe Eleonora Philippina VAN CROMBRUGGHE in daete 18de dec. 1754 
 Pieter VAN SPEYBROECK pretendeert ten laste van dit sterfhuys diversche tairinghen 
 de gonnen den overledenen saude ghedaen hebben met nogh 13 jaeren baerbier gelt ten 
  advenante van 2 sch. 4 gr. tjaers t'saemen tot 3 p. gr. . . .    16de april 1760  
 
SVG Joanna SPEECKAERT, overl. Vosselaere op den 17de dec. 1759  
 fa. Thomas ghewonnen bij Joosijntjen DE WEIRT  
 Hr.: Martinus DE CLOET fs. Francies ghewonnen bij Joanna DE CLERCQ  
413 K.: Pieter DE CLOET beth 27 jr nogh jonghman, Judoca = 18 jr, Joannes Joseph = 16 jr 
 23v       ende Joannes DE CLOET = 12 jr 
 V.M.: Judocus SPEECKAERT, oom  
 Gheduerende het huwelijck is ghekocht van mijnheer den advocaet SECLIRS een partije 
 landt te vooren gheweest een vervallen bosch  gheleghen in Vosselaere achter de priesterage 
 welcke partije den hauder nu heeft verkocht aen Charles DE MEYER tot Landeghem als 
 proprietaris van de hofstede de gonne hij in pachte is gebruyckende  23ste juny 1760 
 
SVG Magdalena D'HAERTE, overl. Severen op den 10de meye 1760  
 fa. Lieven ende Franchoise DE RAET 
 Wdwe in (1ste x) van: Frans DIERICX fs. Francois ende Petronelle HEYSE 
 K.(1ste x): Joannes ende Francois DIERICX, Joannes D'HUYVETTER in huwelijck met 
      Appolonia DIERICX ende Francois CLAYS getrauwt met Begrite DIERICX 
 Hr.(2de x): Adriaen VAN HOE fs. Nicolays ende Marie DE CLERCQ 
 K.(2de x): Pieter = 18 jr ende Emanuel VAN HOE = 14 jr 
 V.M.: Joannes VINDEVOGHEL causa uxoris   
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
  In Severen de 5/6de van een behuyst hofstedeken met de partije landt daermede gaende 
 dies het het ander 6de competeert aen de kinderen van het 1ste huwelijck groot int geheele 
 800 roeden daer annex paelende oost ende suyt d'heer Joannes Francois HOPSOMERE 
 west hun selfs ende noort een straetjen commende 2/3de bij successie van haere auders 
 ende 1/6de bij coope van Joannes SOMMERLINCK ende consorten 
 Item in de selve prochie een huyseken ende erfve daermede gaende die d'ander hilft 
 competeert aen desen deelvooght groot int geheele 200 roeden daeranne abouterende 
 oost Jacobus MAERE suyt Andries GERNAY west de straete ende noort den heere van 
 Severen commende oock vuyt hoofde van haere auders 
 Item d'hilft van een partije landt dies de wederhelft competeert aen de kinderen van het 
 1ste huwelijck groot int geheele 400 roeden . . .  . . . 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Joannes JANSSENS 
 tot Severen alhier present       1ste july 1760 
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SVG Judoca BRAET, overl. binnen de stadt Ghendt op den 1ste meye 1760 
 fa. Joos in sijn 2de huwelijck met Judoca VAN DER PLAETSEN oock in haer 2de huwelijck 
 Hoors:  - Norbert BRAET tot Nevele fs. Joos in sijn 1ste huwelijck met Tanneken HAERENS 
   - Isabelle ende Pieter BRAET beede minderjaerighe kinderen van Pieter ende van 
    Livijne VERMEIRE welcken Pieter oock sone was van Joos in sijn 1ste huwelijck  
  - Jacques Frans MINNE vrij vleeschhauwer in Ghendt fs. Jacques ende Marie CNAP 
    fa. . . . ende van Judoca VAN DER PLAETSEN voornoemt  in haer 1ste huwelijck 
  - Marie Therese CLAEYS fa. Joannes ende Petronelle STALPAERT fa. Guislenys 
    ende van Marie CNAP oock fa.   . . . ende van Judoca VAN DER PLAETSEN 
    in het voorseyde haer 1ste huwelijck  . . . . . . 
 Aldegonde BRAET s'overledene suster is overleden den 4de 7bre 1757 6de juny 1760 
   
SVG Pieter VAN OOTEGHEM fs. Marten, overl. Hansbeke op den 13de nov. 1759 
 He.: Susanne VAN MOERBEKE tevooren wdwe van Jan VAN VYNCKT 
413 K.: Lieven gheboren 3de ougste 1740 eenigh onbejaert kindt 
 34 V.P.: Lieven DE KEYSER tot Meyghem, ghetrauwt s'overledens eenighe suster 
  Grond van eirfve in dit huwelijck gheconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een partije lant in Hansbeke groot 349 roen ende boomgaert in cheynspachte beseten ende 
 daer op ghebauwt ende beplant met boomen paelende oost t'oostvelt suyt d'hoirs Joe BOUVE 
 sijnde dit dhofstede bij coope ghecommen van Caas DE MUYNCK den 21ste 9bre 1758 
 Staende desen huwelijck op den 22ste juny 1738 hebben den overledenen met den deelvooght 
 vercocht aen Bauduyn MAENHAUT elcx helft in drij partijen magher lants gheleghen in  
 Bellem hun anghecommen bij successie van soverledens vader  . . . . . . . . . 
  Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Pieter VAN VYNCKT 
 tot Hansbeke alhier present      8ste july 1760 
 
SVG Pro Deo Jacobus MORTIER, overl. Vinckt 1ste juny 1759 
 fs. Michiel ende Joanna MESTDAGH 
 He.: Marie Margriete JACOBS fa. Frans ende Marie JANSSENS  
 K.: Joannes sijn selfs man, Isabelle = 20 jr, Andries = 10 jr ende Carel MORTIER = 8 jr 
 V.P.: Joannes MORTIER oom  
 Aen dit sterfhuys competeert een huyseken in Vinckt staende op cheyns gront competerende 
 Pieter DE CLERCQ groot 16 roeden paelende noort oost mijnheer DE JANS 
 Mits de becommerthede gheordonneert t'enfilaseren    8ste july 1760 
 
SVG Lieven MAEBE fs. Pieters, overl. Ste Maria Leerne op den 2de febr. 1760 
 He.: Marianne CORIJN fa. Christiaen te vooren wdwe van Marten ADAMS 
413 K.: Joannes = 12 jr, Philippe = 10 jr, Joseph = 7 jr, Marie Francoys = 2 jr ende Lieven 
37v MAEBE = 7 weken waervan de hauderigghe ten overlijden was bevrucht 
 V.P.: Pieter MAEBE fs. Pieters, oom  
 Gronden van erfven ende cheyns staende het huwelijck gheconquesteert 
 Vijf deelen van sesse in het 14de van een vierendeel landt nu hofstede bij desen sterfhuyse 
 gebruyckt alwaer den overledenen is ghestorven dies de resterende deelen aen d'hauderigghe 
 voor huwelijck heeft gecompeteert ende de twee resterende deelen sijn aen 's hauderigghens 
 kinderen van 1ste houwelijck te weten Pieter ende Marie Joanne ADAMS  verkreghen 
 bij vuytgrootinghe ghedaen jegens Joannes ende Anthone ADAMS oock kinderen van 
 Marten ende Elisabeth DE KOCKERE als transport hebbende van hunne twee broeders 
 ende suster met naemen Olivier, Francies ende Joanna ADAMS  
  Den overledenen heeft een huys ghekocht met het recht van cheyns dit van de wdwe 
 Jacobus PIJFFROEN dannof den grondt was compiterende aen Joannes HOECK groot 
 150 roeden paelende zuyt de straete west mijn heer POULLION . . . . . .   
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Joannes CORIJN tot Marie 
 Leerne s'hauderigghens broeder alhier present 8ste july 1760 
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SVG Pieter BEHAEGHEL, overl. Vinckt op den 6de april 1759  
 fs. Pieter ende Joanna IMPE 
 He.: Joanne DE WULF fa. Francois ende Joanne VAN OVERBEKE  
413 K.: Pieter Francois = 23 jr, Anne Marie = 20 jr, Isabelle Rosa = 17 jr, Joanne Therese  
42v = 15 jr ende Caroline BEHAEGHEL = 10 jr 
 V.P.: Jacobus DE BAERE meester chirurgien oom causa uxoris 
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Vinckt bij de plaetse groot ontrent 140 roeden paelende oost 
 ende suyt Lieven VERMEERSCH, west Jor BUNST ende noort de Thieltstraete 
 Met een partije lant groot ontrent 501 roeden daeranne abouterende west de heirstraete 
 noort dhoirs Adriaen DE CLERCQ oost de gone van Joannes D'HUYVETTER ende  
 suyt het lant van het clooster van marquette desen sterfhuyse toecommende bij coope van 
 de vrauwe douariere van den heere VAN BINDERVELT in daete 18de febr. 1724 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Pieter DE WULF 
 broeder van de hauderigghe alhier present    12de july 1760 
 
SVG Joannes CORIJN, overl. tsijnder wooninghe Vosselaere op den 19de febr. 1760 
 fs. Paesschier ghewonnen bij Joanna LEYBAERT  
 He.: Jacquemijntjen SNOECK fa. Jan ghewonnen bij Janneken DE MEYER 
413 K.: Francies ende Jacobus CORIJN bij huwelijck hun selfs , Caerel CORTVRIENDT in 
 47v       thuwelijck met Joanna CORIJN ende Jan Baptiste MOENTJENS in huwelijck met 
        Catharine CORIJN, Lievijne = 23 jr, Isabelle = 19 jr ende Jan Baptiste CORIJN = 17 jr 
 V.P.: Pieter DE MEYER oom causa uxoris   
 Gronden van erfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede in Vosselaere groot in erfven tot 300 roen daer den overledenen in ghestorven 
 is aubouterende noort oost Lieven BOGAERT causa uxoris suyt oost  de moerstraete suyt 
 west Sr. Jacques VAN AEKEN ende noort west de naervolghende partije ligghende bachten 
 den huyse aubouterende noort Lieven BOGAERT voornoemt causa uxoris suyt oost de 
 dselve hofstede suyt west den voorseyden Sr. Jacques VAN ACKEN ende den Ruysselaers 
 bosch groot in erfven tot 878 roeden   . . .   . . .  
 Dese voorschreven goederen desen sterfhuyse toecommende bij coope jeghens Joe Livina 
 DE MOOR fa. Eleonaert   . . .  . . .  
 Een partije landt in Dronghen wijck noorthaut ghenaemt het ghemet aubouterende noort 
 oost Joannes VAN DEN BERGHE bij coope suyt oost de wdwe van Jan VAN  
 CROMBRUGGHE als pachterigghe suyt west mijn heer VAN BOUCHAUTE groot in 
 erfven tot ontrent de 300 roeden  . . .  . . .  . . . 
 In Ste Maria Leerne een partije maymeersch in de leymeerschen groot 300 roeden paelende 
 noort oost de begijne SLOCK met haer suster Marie SLOCK suyt oost den heere baron van 
 Nevele suyt west het ghebruyck van Pieter Alexius DE LE BULCKE desen sterfhuyse  
 toecommende bij coope jeghens den heere marquis DU BOUSIE ingevolge d'acte van 
 erfvenisse ende briefven van toecomste uyt de greffie . . .    22ste july 1760 
 
SVG Livijne DE PAEPE, overl. Deurle  op den 16de febr. 1760  
 fa. Pieter ende Janneken CLEMMENS   
 Hr.: Joannes VAN DEN DRIESSCHE fs. Anthone ende Barbara SCHIETAERT 
413 K.: Philippe = 16 jr, Joannes Baptiste = 14 jr ende Isabelle Rosa VAN DEN DRIESSCHE 
 55       = 12 jr.  
 .M.: Lieven DE PAEPE auden oom  
 Een slecht huyseken staende op cheyns in Deurle competerende half ende half alwaer 
 d'overledene vuytgestorven is competerende aende priesterage noort de straete oost ende 
 suyt den heere Baron van Nevele  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Judocus VAN DEN 
 BERGHE alhier present        22ste july 1760 
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SVG Marie DIERKENS fa. Jans, overl. Lootenhulle den 1ste oct. 1759 
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes DE WISPELAERE fs. Pieters 
413 K.(1ste x): Pieter DE WISPELAERE = 16 jr 
 57 Hr.(2de x) : Frans VAN DAMME fs. Joseph  
 K.(2de x): Joannes Frans = 15 jr, Pieter Jacobus = 8 jr, Joanne Marie Catherine  beth 4 jr, 
     ende Isabelle Therese VAN DAMME = 10 maenden 
 V.P.: Aernaut DE WISPELAERE fs. Pieters, oom 
 V.M.: Adriaen DIERKENS eyghen broeder van de overledene  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
  Dhelft van een behuyst ende beschuert hofstedeken in den malsem wijck in Lootenhulle 
 bij den hauder ghebruyckt met het stucxken lant van westen thof daermede gaende paelende 
 oost Jooris STEYAERT suyt dhoors mijn heer CARDON west de straete noort de volghende 
 partije ende de malsemstraete int gheheele groot 430 roeden over dhelft 215 roeden 
 Van ghelijcken dhelft van een partijken landt ghenaempt den beck alwaer een huyseken op 
 is staende paelende oost de voorenstaende hofstede suyt de selve met lant west ende noort 
 de straete int gheheele groot 223 roen comt over dhelft 111 ½ roen ende dhelft van een stuck  
 lant ghenaempt het cauterken waervan op den noortcant 1/3de competeert aen dhoors van 
  Geeraert CLAYS paelende oost dhoors CARDON  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck gheconquesteert 
 Dhelft van eene behuysde hofstede dies de wederhelft hier vooren is ghebracht 
 Item de partije lant alwaer een huyseken op staet dies de wederhelft hiervooren is ghebracht 
 Dhelft van een partije lant ghenaempt het cauterken wannof het wederdeel in het vooren 
 staende oock is ghebracht . . .  . . .  . . . 29ste july 1760 
  
SVG Livijne DEN TROOSTERE fa. Cornelis, overl. Meyghem op den 28ste meye 1760 
 Hr.: Pieter DE MEYERE fs. Joos  
 K.: Emanuel = 18 jr, Gabriel = 15 jr, Jacobus = 13 jr, Frans = 11 jr ende Joanna DE MEYER 
413        = 8 jr die alsnu is overleden naer de doodt van haere moeder 
63v V.M.: Joos DEN TROOSTER, oom  
 Gronden van erfven commende van s'overledens vaderlijcke sijde te weten een 7de ende  
 dander ses deelen staende haer huwelijck bij uytgrootijnghe den 15de aug. 1740 jeghens Pieter 
 DEN TROOSTER ende de ander hoors ten sterfhuyse van Cornelis DEN TROOSTER 
 Een behuysde hofstede in Meyghem ghenaempt de micke? daeranne abouterende oost de 
 straete suyt de beke noort mijn heer HOPSOMMER met den grooten pietbulck ende mijn heer 
 DANEELS groot een bunder 635 roeden  . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Martinus DE MEYERE 
 tot Nevele alhier present      8ste 7bre 1760 
 
 Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft dheer Ignace Emanuel 
  BEYAERT ampman van de stede lande ende roede van Nevele van den ontfanck bij hem 
413 gehadt over Isabelle ende Pieter BRAET kinderen van Pieter ende Livijne VERMEIRE van 
 62 'tgone op hun gesuccedeert met den overlijden van Judoca BRAET hunne moeye overleden 
 binnen de stadt Gent den 1ste meye 1760 
 Te weten maeckt den rendant ontfanck met de somme van 123 p. 4 sch. 8 gr. soo veele hun 
 ter voornoemde sterfhuyse te goet comt volghende de liquidatie achter den SVG ten selven 
 sterfhuyse geformeert door mijnheer DE CONINCK 
 Betaelt aen den heer procureur DOORNEVELT de somme van 6 sch. 2 gr. over het stellen 
 requeste ende appointement tot het authoriseren de selven mijnheer DE CONINCK omme 
 tselve sterfhuyse te heffenen per quitantie  
 Item aen den vooght over sijne taire gedaen door twee expresse voyaeygen voor de weesen 
 naer de stadt Ghendt tsaemen tot 4 sch. gr. 
 Geaccepteert volgens den originelen staet onderlijnge gesloten met dhoirs van de  
 moederlijcke sijde van de overledene in daeten 6de juny 1760  9de 7bre 1760 
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SVG Martinus VERHENNE fs. Lieven, overl. Ste Maria Leeren op den 12de july 1759 
 He.: Marie Petronelle MADOE fa. Jan, alsnu in huwelijck met Joannes DE MUER 
413 K.: Albertus VERHENNE = 2 jr 8 maenden hoir unicq  
66v V.P.: Pieter KETTELAERE thuwelijck hebbende Joosijntjen VERHENNE, oom 
  Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert ghedeeligh half ende half  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede met de voorder edificien boomen, haeghen drooghe 
 ende groene catheylen daer op ende aenne staende gheleghen in Ste Maria Leeren groot in  
 erfven 400 roeden paelende oost dhoirs Guillaeme VAN SPEYBROECK zuyt de volghende 
 west den heere van Dronghen ende noort den heirwegh jeghenwoordigh bewoont ende  
 ghebruyckt bij de hauderigghe ende de wdwe van Martinus RENNEKENS 
 Item een partije meersch gheleghen als vooren groot ontrent 400 roeden paelende oost Carel 
 VOLCKAERT zuyt de calene west den heere van Dronghen ende noort de hofstede ghecomen 
 bij coope van weghen ende ten versoucke van Joseph VERSTRAETEN ende Clarius  
 VERMEIRE in qualiteyt van staende ende administrerende vooghden over de weesen van  
 Joannes Baptiste BEHAEGHEL ghewonnen bij Petronelle VERSTRAETE alsmede ten  
 versoucke van Marinus RENNEKENS ende met hem bij sijnen consente ende authorisatie 
 thaerder danckelijck acceptatie Marie MADOE als moeder ende vooghde over haere kinderen 
 gheprocreert thaeren 1ste huwelijck met den voornoemden Joannes Baptiste BEHAEGHEL 
 per contract ghepasseert voor Ampman Burghemeester ende Schepenen van den lande roede 
 Baronie van Nevele in daeten den 6de febr. 1753 
 Zijnde de voorschreven hofstede ende partije meersch belast met 100 p. gr. wisselghelt capitaels 
 crooserende den penninck 25 in proffijte van Marie Clara DE WACHTER wdwe van Sr. Jan 
 DE LATOUR in Gent vallende telken den 24ste dec.  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Francois MADOU woonende binnen de stede 
 van Nevele alhier present      23ste 7bre 1760 
 
SVG Catharine COCQUYT, overl. thaerder wooninghe in Vosselaere op den 8ste  jan. 1760 
 fa. Mattheus ghewonnen bij Marie VAN RASSEL  
 Wdwe van Joseph COEN 
412 K.: Livinus = 14 jr, Brigitta = 11 jr ende Marie Aldegonde COEN = 8 jr  
492 H.(2de x): Joseph VLAEMINCK fs. Pieter  
 V.M.: Pieter COCQUYT fs. Mattheus voornoempt 
 V.P.: Pieter COEN, oom ende handelaeren vooght versekert met sijnen sone Francois COEN 
          woonende in Nevele   
 Van d'eene sijde noch van d'ander sijde sijn er geene gronden van erfven gheweest nochte in 
 huwelijck gheconquesteert  . . .   . . . 29ste 7bre 1760 
 
SVG Joanne Francoise DE BUCK, kruydenierswinckel , overl. Nevele op den 25ste aug. 1760 
 fa. Francois ende Anne CORNELIS 
413 Hr.: Francois DE CUYPER fs. Geeraert ende Joanne DANNEELS 
70v K.: Joanne Therese = 3 jr ende Marie Martine DE CUYPERE = 2 jr 
 V.M.: Guilliaeme DE BUCK, cosijn    
 Er is een contract antenuptiael aengegaen  
 Compareerde voor mij Pieter Joseph VAN DOORNE notaris publicq tot Gent residerende present 
 de naerschreven getuyghen in persoone Francois DE CUYPER fs. Geeraert gewonnen bij Joanne 
 DANNEELS gheboortigh van Nevele jonghman bij competente aude sijn selfs ter eender ende  
 Joanne Franchoise DE BUCK fa. Francois ghewonnen bij Anne CORNELIS oock gebortigh van 
 Nevele jonghe dochter bij competente aude van beth dan 25 jaeren ter andere . . . . . . 
 Aldus gepasseert ter presentie van Sr. Louis DE MEYERE ende Cornelis Joannes LAMMENS 
 als getuyghen hier over geropen desen 1ste oct. 1755 
 Twee partijkens landt commende van de sijde van de overledene gheleghen in Vosselaere zijn  
 vercocht staende het huwelijck aen Pieter TEMMERMAN voor de somme van 44 p. gr. wisselgelt 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes DE CUYPERE s'hauders broeder woonende  
 binnen dese stede alhier present       29ste 7bre 1760 
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SVG Joannes DE VREESE fs. Gillis ghewonnen bij Pieternelle . . . 
 overl. tsijnder wooninghe in Nevele wijck boschstraete den 29ste april 1760 
413 He.: Lievijne DE CLOEDT fa. Pieter ghewonnen bij Lievijne HERPELS  
 74 K.: Pieter, Joannes ende Gillis DE VREESE alle drije bij huwelijcken staet hun selfs, Geeraert 
       jonghman bij competente aude sijn selfs, Guilielmus DE VOS in huwelijck met Lievijne 
       DE VREESE, Joanna DE VREESE jonghe dochter bij competente aude haer selfs ende 
       Livinus DE VREESE = 23 jr     
 V.P.: Jan DE VREESE fs. Marijn 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe 
 Een hofstede in Nevele met een partije daer annex jeghens de boschstraete aubouterende oost 
 Judocus VAN NEVEL suyt de selve boschstraete west ende noort mijnheer SCHOORMAN   
 tsaemen groot tot 370 roeden   . . .  . . .   14de 8bre 1760 
 
SVG Janneken DE MEYERE, fa. Jan ende Joosijntjen DE MEYER  
 overl. Nevele op den 4de juny 1760 ten huyse van de wdwe van Guille VAN RENTERGHEM  
 haeren sone was 
 Wdwe van Frans VAN RENTERGHEM fs. Jan ende Susanne HEYNDRICX  
413 K.: - Joosijntjen VAN RENTERGHEM = ontrent 58 jr wesende innocent,  
 79       - Jacobus VAN NEVELE in huwelijck hebbende Joanne VAN RENTERGHEM ende  
        - de kinderen van Guilliaeme VAN RENTERGHEM ghewonnen met Joanne DE NEVE 
          met naemen Joannes ende Frans VAN RENTERGHEM hun selfs, Judocus MESTDAGH  
          in huwelijck met Marie Anne VAN RENTERGHEM Joosijntjen = 22 jr, Joanne = 19 jr  
          ende Guilliaeme VAN RENTERGHEM = 15 jr    
 V.M.: Pieter MEGANCK causa uxoris   
 Gronden van erfven bij d'overledene geduerende haeren weduwelijcken staet geconquesteert 
 In de prochie van Nevele in de rechteneiren een partije meersch groot 200 roeden paelende  
 oost de calene suyt dhoors Francois VAN RENTERGHEM met het wederdeel west mijnheer  
 SANDELIN ende noort de wdwe ende hoors Lieven VAN VINCKT commende bij coope  
 van Laureyns HUYS ende Joanne Marie BAUWENS per contract in daete 15de febr. 1726 
 Er sijn twee meerschen gesmolten in de nieuwe vaert    14de 8bre 1760 
 
SVG Joanne MEIRE, overl. Nevele 1ste juny 1760  
 fa. Pieter ende Janneken VAN RENTERGHEM  
413 Wdwe van Gillis VAN DE WALLE  
81v K.: Pieter HAECK in huwelijck met Livijne VAN DE WALLE, Joannes STOMMELINCK in 
       huwelijck met Joanne VAN DE WALLE, Catharine VAN DE WALLE haer selfs ende   
       Catharine VAN DE WALLE = 24 jr 
 V.M.: Joos MEIRE   
 Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten 
 Een behuyst hofstedeken in Nevele op den wijck van oossche genaemt duytskens stede groot 
 150 roeden oost Jacobus DE KEYSER suyt Joannes DE BAETS ende een partije lant genaemt 
 het buyxlant groot 509 roeden paelende oost een straetjen hier dhelft medegaende suyt ende 
 west Jacobus MAENHAUT ende noort den raetsheer DIERICX causa uxoris commende bij 
 successie van soverledene vader ende moeder    28ste 8bre 1760 
 
SVG Geert DE KEER fs. Pieter ende Lievijne DAUW, overl. Vinckt op den  . . meye 1759 
 He.: Joanne VAN HECKE fa. Laureyns ende Elisabeth LEYSEELE   
413 K.: Joanne Catharine DE KEER = 16 jr eenigh kindt uyt dit huwelijck 
 83 Camerdeelvooght: Carel MARTENS burghmeester bij faute van bloetvrienden 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe   
  Een behuyst hofstedeken in Vinckt daer den overledenen vuyt gestorven is groot 272 roeden 
 paelende oost mijnheer DIERICX suyt Joos DE VOS west tlant van marquette ende noort de 
 straete loopende naer den meulen  
 Stelde hem seker ende borge Adriaen VAN HECKE tot Vynckt  28ste 8bre 1760 
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SVG Pro Deo Joannes Baptist BUYSE fs. Guillelmus, overl. Vinckt op den 11de febr. 1760 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie DE CLOET 
 K.: (1ste x): Albertus ende Jacobus BUYSE hun selfs 
 Wdwnr in (2de x) van: Francoise SCHATTEMAN  
 K.: (2de x): Norbertine BUYSE = 16 jr 
 He.: Petronelle DE BOSSCHERE fa. Ferdinand ende Marie BOUQUET 
 K.: (3de x): Laureyns Louis = 5 jr ende Emanuel BUYSE = 4 jr 
 Hebben gedurende het huwelijck gebauwt een huyseken staende op cheyns van het gebruyck 
 van Judocus SUTTERMAN       25dte 9bre 1760 
 
SVG Catharina DE VOESTER, overl. Nevele op den 9de aug. 1760 thaerder wooninghe 
 fa. Joos ghewonnen bij Janneken TOLLEBEKE  
 Hr.: Philippus ROAR, schoenmaker, fs. Nicolaes ghewonnen bij Petronelle DE VRIENDT 
413 K.: Marie Magdalena ROAR = 4 jr eenigh kindt 
 86 V.M.: Jan Baptiste NIEUWLANT oom causa uxoris 
 Stelde hem over al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Jacobus DE PAEPE 
 fs. Lieven tot Vosselaere alhier present     10de 9bre 1760 
 
SVG Joannes DE GROOTE , overl. Landeghem op den 31ste july 1760 
 fs. Joos ende Livijne RIJCKAERT 
413 He.: Marie MORTIER fa. Christiaen ende Joosijntjen DE PUYT 
 89 K.: Pieter, Joannes, Carel ende Lieven DE GROOTE bij competente aude hun selfs ende 
       Francois = 24 jr, Marten = 20 jr ende Angeline DE GROOTE = 17 jr alsmede Marie 
       Anne DE GROOTE fa. Joos, die oock sone was van den overledenen, gewonnen bij 
       Livijne VAN HOUCKE  
 V.P.: Philippe DE GROOTE, oom 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuyst ende beschuert hofstedeken in Landeghem in den heirenthouck paelende oost 
 dhoors van Joffr. SPEECKAERT ende mijn heer SANDELIN suyt de straete west de wdwe 
 Jan VAN RENTERGHEM ende noort hun selfs groot met den lochtinck 322 roeden ende 
 een partije landt genaemt het stuck achter thuys groot 330 roen . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije landt in den heirenthouck in Landeghem genaemt de partije tusschen wulghen 
 groot 395 roen paelende oost joe de wdwe van dheer Joannes Baptiste DE BRABANDERE 
 suyt mijn heer BARELDONCK west dhoors van Joannes SUTTERMAN ende noort mijn 
 heer SANDELIN commende bij coope van Francois PETIT met consorten volgens de 
 contracte gepasseert den 5de jan. 1731 . . .  . . .  28ste 9bre 1760 
 
SVG Marie Joanne SERGEANT, overl. Sinte Maria Leerne den 4de oct. 1760 
 fa. Joannes ende Joanne VAN PARIJS 
 Hr.: Francois DE CUYPER fs. Jacobus ende Joosijntien HEYNDRICKX 
413 K.: Lieven = 8 jr, Jacobus = 7 jr, Joanne = 5 jr, Caroline = 2 jr ende Coleta DE CUYPER is   
 95 naer haere moeder overleden 
 V.M.: Pieter SERGEANT, oom 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 In Sinte Martens Leerne een 10de deurgaende, dies dander deelen competeren aen sweesens 
 grootmoeder aen hunne ooms ende moeyen, van een behuysde hofstede groot in erfven 126 ½ 
  roeden paelende oost de damstraete suyt de volghende partije west den auden meulewegh 
 ende noort desen sterfhuyse ende wordt ghebruyckt bij de wdwe van Joannes SERGEANT 
 Item gelijck deel in eene partije nu boomgaert groot 643 roeden abouterende noort de  
  voorgaende oost de damstraete suyt den ginstbulck ende den meulewegh.  . . . . . . 
 Een huys staende op costereelen gront geduerende dit huwelijck geconquesteert groot 80 roen 
  paelende oost den schauwegh suyt de dieve van Ooydonck west ende noort Pieter BODRIE
 commende bij aenveirdinghe van den selven Pieter BODRIE gewesen coster van tselve 
  Leerne  . . .   . . .   . . . 16de Xbre 1760 
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SVG Anna SCHAUT fa. Jans, overl. Ste Maria Leerne op den 7de oct. 1760 
 Hr.: Geeraert MUSSCHE fs. Adriaens  
413 K.: Judocus, Joannes ende Adriaen MUSSCHE, Judocus DE WINTER in houwelijck met 
 99v Aldegonde MUSSCHE ende Lievijne MUSSCHE bij competente aude haer selfs ende 
 Albertus MUSSCHE = 23 jr  
 V.M.: Laureyns SCHAUT, oom  
 Er sijn geene immeuble goederen ofte gronden van eirfven ten houwelijck ghebracht nochte 
 staende staende het huwelijck gheconquesteert 
 Den hauder heeft den 10de july 1751 in cheyns ghenomen ontrent 510 roen landt gheleghen 
 in Ste Maria Leerne paelende oost den heere baron van Poucke west ende noort den heere 
 van Meere dit van Sr. Jacques DE SMEDT voor eenen termijn van 18 consecutieve jaeren 
 waervan het 1ste jaer inganck ghenomen heeft kersavont 1751 voor een somme van 1 p. gr. 
 courant gheldt sjaers boven alle lasten ende onlosselijcke rentjens op conditie dat den 
 proprietaris van den grondt de opstaende groene ende drooghe catheylen ten expireren van  
 den gheseyden termijn moet aenveirden deene helft staende ende dander helft in ligghende  
 weirde ende waerop alsnu staet een woonhuys . . .  . . .  16de Xbre 1760 
 
SVG Lievijne VERHELST fa. Jans, overl. Severen op den 27ste jan. 1760 
 Hr.: Frans HEYERICK fs. Philips  
413 K.: Joosijntien = 15 jr, Francoise = 13 jr, Isabelle = 11 jr, Pieter Joannes = 9 jr, Caroline = 7 jr, 
104v Andries = 5 jr ende Lieven HEYERICK = 3 jr 
 V.M.: Louys VERHELST  
 Competeert desen sterfhuyse een huyseken schuerken boomen en haeghen staende op cheyns 
 danof den gront competeert aen den heere van Asper ende Zynghem  
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Pieter HEYERICK tot Severen 23ste Xbre 1760  
  
 Compareerde in persoone Jooris SCHATTEMAN inwoonder der prochie van Meyghem 
 welcken comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe over 
 Philippe DEWAELE in huwelijck hebbende Pieternelle SCHATTEMAN hier tevooren wdwe 
 van Lieven MAES dewelcke is representerende eenen tweeden hooftstaecke ten sterfhuyse 
 van Jan LAMME ende aldaer hauderigghe ghebleven Elisabeth DE PUYT ten welcken 
 sterfhuyse gherecht sijn de kinders van Jacobus LAMME ghewonnen bij de voornoemde 
 Pieternelle SCHATTEMAN thaeren tweeden huywelijcke, welcken voornoemden Philippe 
 DEWAELE benevens Joos DE GEYTERE den 23ste Xbre 1760 in vierschaere van  
 Burghemeester  ende Schepenen voornomt heeft gheexhibeert een contract van uytscheet 
 ten selven sterfhuyse voor de somme van 11 p. gr. courant. Commende over d'helft over tpart 
 van de voornomde weese tot 5 p. 10 sch gr.  . . . somme den voorseyde Philippe DEWAELE 
 heeft ontfanghen. Dit alles onder dobligatie ende verbintenisse als naer rechte mitsgaders  
 condempnatie in forma   . . .  . . .  . . . 16de Xbre 1760 
 
SVG Jacobus SLECHTIJNCK, overl. Nevele op den 14de nov. 1759 
 Wdwnr in (1ste x) van Marie TRUYE  
 K.(1ste x): Frans SLECHTIJNCK = 20 jr 
 He.(2de x): Marie VERPLAETSE fa. Frans, wde in (1ste x) van Marten CANOOT fs. Andries 
  K.(2de x): Lieven = 18 jr, Lievijne SLECHTIJNCK = 11 jr 
 V.P.: Hendrick VERLOOSE in huwelijck hebbende Isabelle SLECHTIJNCK, oom  
  In Nevele in den blasius driesstraete een slecht huyseken groot in erfven 32 roeden paelende 
 oost de selve straete zuyt Augustinus DAENENS west Joannes Baptiste DE VOS noort 
 Lieven STENNE met eene woonste daeraen comende bij coope van Lieven CANOOT  
 Meer commer dan baete, door de aermen deser prochie begraeven 
 De hauderigghe haeren 1ste man Marten CANOOT is overleden op den 30ste meye 1745 
 Kinderen uyt dit huwelijck: Joanne = 8 jr ende Joseph CANOOT = 6 jr 
 Er is geenen staet ghemaeckt gheworden ter oorsaecke de commeren veel meer als de  
 baeten waeren mitsgaders door den aermen onderhauden ende haeren 1ste man door de 
 voorschreven aermen deser prochie is begraeven   6de april 1761 
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SVG Sr. Joannes Baptist VAN DER PIETE , winckelier overl. Nevele den 7de meye 1759 
 fs. Sr. Joannes ende Joffrauw Anne Therese VAN DOORNE 
 He.: Joffrauw Angeline DE NAEYERE fa. Sr. Joannes ende joffr. Anne Marie GEEROLF  
413 K.: Joannes Ferdinand Antheunis = 14 jr ende Marie Anne Colette Francoise = 11 jr, zijnde 
216  de jonghste weese Marie VAN DER PIETE overleden naer haer vader den 21ste oct. 1759  
 V.P.: Sr. Ferdinand VAN DER PIETE, cosijn   14de july 1762 
 Er is gemaeckt contract antenuptiael 
 Joannes Baptist VAN DER PIETE fs. Jan geassisteert met dhr Augustinus Franciscus VAN 
 HULLE greffier van den lande van Nevele ende Joe Angeline DE NAEYER fa. Jan  bij  
 competente auderdom haer selfs bij forme van contract antenuptiael ofte huwelijcke 
 voorwaerde gheconditionneert  . . .  . . .  . . . 8ste juny 1745  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene sijnde leen 
 Een partije landt in Deynse buyten inde hulshaege wesende leen gehauden van den leenhove 
 van den Hoorenschen groot een half bundere paelende oost ende suyt het hospitael van 
 Deynse west dhoors van mijnheer D'HAEMERE ende in pachte gebruyckt bij Andries VAN 
 QUICKENBORNE ten 1 p. 4 sch. gr. tjaers dus 450 roeden 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 In de prochie van Ste Martens in Deynse het voorhuys ende dhelft van de erfve oost ende 
 suyt de calsijde west Sr. Jacobus VAN DER MEULEN ende noort het volgende  
 Een huys waeraen gheduerende het huwelijck is gedaen restauratie 
 Een huys ende erfve gheleghen als het voorgaende ghemaeckt van het achterhuys van het  
 voorgaende huys ende daeraen gebauwt een nieuwe camere . . .  . . .  . . . 
 Een huys stede ende erfve in Deynse ghestaen op den houck van de gentstraete paelende 
 oost ende suyt Andries VAN QUICKENBORNE met de herberghe het gulden hooft west 
 de merckt ende de straete gebruyckt bij Judocus DAMMAN . . .  . . . . . . 
 In Peteghem buyten een behuyst hofstedeken met differente partijen van  lande daermede  
 gaende tsaemen groot vijf gemeten 125 roeden genaemt den cleynen pacht . . . 
 Huys ende gront van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert 
 Een huys in Nevele groot in erfven 20 roen daeranne abouterende oost Philippe DE SUTTERE 
 suyt de sinte jans straete west Louys PRAET ende Philippe BEKAERT . . . . . . 
 De goederen ende renten op den overledenen gesuccedeert met den overlijden van heer ende 
 meester Albertus VAN DOORNE gewesen pastor van Cruyshautem sijnen maternelen oom 
 sijnde differente paerten in hofstede ende landen sijn vercocht  . . . . . . . . . 
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Pieter Servaes DE NAEYER tot 
 Gendt sweesens oom materneel alhier present   . . .  14de july 1762 
 
   Bundel nr 483 Staten van goed  (1761)  
SVG Mr. Carolus FRANCOIS, in sijn leven priester ende pastor in den Doel  
 fs. Christoffel FRANCOIS ghewonnen bij Pietronelle CHATELIJN   
 overl. in den polder prochie van Doel dioceese van Ghendt gheleghen bij het fort van Liefkens 
 houck onder de staeten van Hollandt op den 18de nov. 1760 
 Welcken staet aldus maecken ende overgheven Jan Baptist Lieven FRANCOIS notaris ende 
 procureur postulerende voor mijne edele heeren Schepenen van ghedeele der stadt Ghent, 
 Joffr. Anne Therese FRANCOIS jonghe dochter bij competente audde van jaeren haer selfs, 
 Sr. Petrus DE BRABANDER ontfangher van 'thuys geldt der stadt Cortrijck in huwelijck met 
 Joe Marie Anne FRANCOIS alle drije kinderen van Sr. Livinus FRANCOIS verweckt bij joffr. 
 Anne Francoise VAN LERBERGHE onder hun drijen representerende den 1ste derden hooft 
 staeck, Jan, Laurentius, Franciscus FARVACQ soo over hun selven als over Joannes FARVACQ 
 hunnen minderjaerighen broeder kinderen van Jean Francois FARVACQ gheprocreert bij Marie 
 FRANCOIS representerende hun vieren den 2de derden hooftstaeck ende Livinus WILLEMS  
 ghetrauwt met Anne Marie JACOBS fa. Josephus ghewonnen bij Joosijntjen FRANCOIS  
 alleene verthoonende den resterende derden hooftstaeck  
 De voornoemde Sr. Livinus, Marie ende Joosijntjen FRANCOIS broeder ende susters van den 
 heer overledenen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22ste meye 1761 
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SVG Joos SNET fs. . . . die uyt Duytslant alhier is toeghecommen ende die den overleden heeft 
 verweckt an Joosijne      . . .  gheboortighe van Cortrijck  overl. Hansbeke den . .  july 1759 
 He.: Joanne DE MUYNCK  
 K.: Christoffel ende Francies beede hun selfs, Jooris = 22 jr, Alexius = 19 jr ende  
       Livine ghetrauwt met Lieven DOBBELAERE  (in de P.R. is het Adrianus x met SNEP) 
  Den overledenen heeft in cheynspachte  ghenomen van Christoffel DE MUYNCK den  
 10de 9bre 1749 een partijken lant de perre in Hansbeke ende daerop ghebouwt heeft een 
 cleemen woonhuys   
 Mits de becommerthede gheordonneert t'enfiliasseren    3de febr. 1761  
 
 Augmentatie van SVG voor Joanne Catharine, Isabelle Therese ende Pieter Francois D'HONT 
 alle drije bij competente aude hun selfs mitsgaders Joseph, Marie Anne Francoise ende 
 Caroline D'HONT alle drije noch minderjaerigh, kinderen van 
 Judocus D'HONT fs. Joos ende Maire ONDERBEKE fa. Laureyns bij Catharine DE WEERT 
 met den overlijden van Catharine DE WEERT, overl. in Nevele den 19de july 1758 
  wdwe van Laureyns ONDERBEKE voornomt (SVG gepasseert den 31ste oct. 1758) 
 V.P.: Guillaeme D'HONT ende V.M.: Pieter ONDERBEKE over de weesen 
 SVG van Judocus D'HONT ghepassert den 24ste nov. 1750 wdwnr van Marie ONDERBEKE 
 Marie Anne BENOIT (Benoodt) hauderigghe gebleven ten sterfhuyse van sweesens vader 
 alsnu in huwelijck met Jacobus D'HONT   
 Goederen aldaer vermelt ende ghebracht onder de letter D.  
 Gronden van erfven toecommende aen de ses kinderen elck tot een 6de sullen hiernaer in 
 commer ghebracht worden thunnen laste ende ten proffijte van hunnen styfmoeder ende 
 haere twee kinderen het part ende deel tgonne sijn hebbende in de catheylen ter causen van  
 hunnen vader volgens costume. Alvooren volght aen desen cavel D een partijken lant  
 ghelegen in Nevele op den wijck van veldeken ghenaemt het boombulcken groot 234 roen 
 paelende oost de weesen van Gillis DE WEERT en de cavel A. suyt Bauduyn HANSSENS 
 west de weesen van Joannes DE DECKERE  . . .  . . . 10de maerte 1761 
 
SVG Daneel Christiaen Sebastiaen ARNARD, geneesheer, overl. Nevele den 31ste nov. 1760 
 fs. Guillaeme ende Sebine Theresia GOEVRIENT  
 He.: Anna Elisabett SCHAACK fa. Joannes Guillaeme ende Anna Anthonette MASSU   
413 K.: Theodor = 13 jr, Marie Barbarine Elisabeth = 12 jr, Pieter = 9 jr, Joannes = 8 jr, 
110       Catharina = 5 jr ende Bernardus Joannes ARNARD = 13 maenden  
 Camerdeelvoocht: Martinus CLAYS Schepenen in d'absentie van Joannes Josephus 
        ARNARD broeder van den overledene woonende in Oostenrijck 
  Dit sterfhuys competeert tcapitael van 250 guldens wisselgelt inde Keyserlijcke lotterije 
 crooserende in 2 p. gr. tjaers vallende in elck jaer den 12de sept.  14de april 1761 
  
SVG Christoffel DE GRUYTERE overl. Nevele den 12de jan. 1761 
 fs. Joos ende Joosijntjen HOSSELAIRE ende ten sterfhuyse van sijn huysvrauwe 
  Joanne DE DECKERE overl. Nevele den 12de jan. 1761, fa. Jan ende Tanneken GRIJP  
413 K.: Francois DE GRUYTERE = 7 jr eenigh kint 
113v V.P.: Joannes BIJN, oom ende V.M.: Francois DE DECKERE, oom  
 De weese is ten huyse van Joannes DE DECKERE tot Hansbeke voor de tijdt van ses jaeren 
 voor aet ende dranck        25ste meye 1761 
 
SVG Joanna VAN DE PUTTE , overl. Deurle op den 23ste jan. 1761  
 fa. Lieven ende Joosijne DOBBELAERE  
 Hr.: Pieter VERMEIRE fs. Jans 
413 K.: Marie Livine = 3 jr ende Isabelle Therese VERMEIRE = 3 maenden 
115 V.M.: Lieven VAN DE PUTTE grootvader  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Lieven VLAEMIJNCK 
 tot Deurle alhier present      26ste meye 1761 
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SVG Joanne DE MUYNCK , overl. Hansbeke den 15de april 1761 
 fa. Lieven ende Pieternelle STEYAERT  
 Wdwe van Joseph SNEP  
413 K.: Christoffel ende Francois SNEP bij competente aude hun selfs , Adriaen DOBBELAERE 
118       in huwelijck met Livijne SNEP, Jooris = 23 jr ende Alexius SNEP = 20 jr 
 V.M.: Pieter DE MUYNCK 
 Aen dit sterfhuys competeert een huyseken staende in Hansbeke groot 150 roeden op cheyns 
 competerende mijn heer HAMERLINCK paelende oost dhoors DE MUYNCK suyt Joannes 
 VAN VYNCK west ende noort Pieter STANDAERT  
 Op den 14de july 1761 is bij authorisatie in vierschaere vercocht den voorenstaende cheynse 
 aen Pieter VERSTRAETE voor de somme van 16 p. gr.    2de juny 1761 
 
SVG Marie VAN RENTERGHEM, overl. Nevele den 31ste Xbre 1760  
 fa. Joannes ende Janneken VAN DAELE 
 Hr.: Pieter BRAET fs. Norbert ende Pieternelle DE VREESE 
413 K.: Joannes Francois BRAET = 5 jr eenigh kindt 
120v V.M.: Joannes VAN RENTERGHEM grootvader   
  Gronden van erfven gheduerende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een huys geleghen in Nevele groot in erfven 81 roeden abouterende oost de beke suyt de 
  wdwe Herman LAMME west de brabantstraete ende noort de wdwe van Joannes Baptist 
 D'HAENENS commende bij coope  . . .   22ste juny 1761 
 
SVG Marie CORIJN, jonghe dochter overl. in  Nevele op den 16de maerte 1761 
 fa. Frans ende Cornelia VAN QUICKENBORNE   
413 alsmede Lieven VERHELST, overl. Nevele op den 1ste juny 1761  
124v fs. Louys ende Marie Wittevronghem, wdwnr van Gelijne CORIJN fa. Frans voornoemt  
 sonder achter te laeten lichaemelijcke hoors, alwaer hoors unicq sijn vuyt crachte van het 
 contract: Louys VERHELST, Frans Mestdagh in huwelijck met Marie Joanne VERHELST 
 de seven weesen van Frans HEYERICK gewonnen bij Livijne VERHELST, Judocus   
  Foecke getrauwt met Joanne VERHELST alle viere kinderen van Joannes ende Pieternelle 
 DE PESTELE (Pestels) welcke Joannes oock sone was van de voornoemde Louys ende 
 Maria WITTEVRONGHELE, alsmede Pieter, Guille ende Livijne VERHELST alle drije 
 bij competente aude hun selfs ende kinderen van Guille ende Marie VAN PAMELE  
 welcken Guille oock sone was van Louys voornoemt ende Marie WITTEVRONGHEL ende 
 de naeste hoors van Marie CORIJN sijn Judocus DE REU ende Geeraert VERMEIRE causa 
 uxorus, Joseph DIERICX als vader ende vooght over sijne weesen, Joannes SPEECKAERT 
 oock als vader ende vooght over sijn minderjaerighe weesen, Jacobus BELSENS met  
 consorten. Welcken staet den voornoemden Frans HEYERICK heeft doen stellen omme bij 
 sijne weesen ende hoors VERHELST daer vuyt te hebben ende proffiteren als naer costume 
 Er is tusschen d'overledenen aengegaen wettelijck contract van reciproque opdracht . . . 
 Dat sij tsaemen sullen blijven woonen ende huyshauden ende dat alle goederen sullen  
 volghen ende succederen in vollen eyghendomme anden lanckst levende van een van hun 
 beede comparanten . . .  . . .  . . .  . . .  
 Gronden van erfven schuldigh te volghen aen de hoors van Lieven VERHELST voornoemt 
  Een behuyst hofstedeken in Nevele in de boschstraete abouterende west de boschstraete 
 noort Guille BELSENS oost dhoors Joos HANSSENS ende suyt Lieven MEGANCK fs. Jan 
  groot in erfven ontrent een half ghemet ende een partijken landt genaemt het bogaerdeken  
 groot 232 roeden deene helft commende bij vuytgrootinghe ten sterfhuyse van Frans CORIJN 
 ende Cornelis VAN QUICKENBORNE van daete 2de april 1718 ende de wederhelft bij  
 vuytgrootinghe jeghens Marie CORIJN fa. Frans volghens contract van den selve daete  ende 
 alsoo met den overlijden van den 2de overledens dochter tot concurrentie van elck een 6de  
 was verstorfven op Jan ende Marie CORIJN ende Guille BELSENS . . .   . . . 
  Een partije landt genaemt den binnebulck groot 400 roen abouterende suyt oost Laureyns 
 VAN OOTEGHEM noort Pieter HEMELSOETE ende west Pieter CORIJN . . .   . . . 
           30ste juny 1761 
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SVG Joannes LOOTENS, overl. Landeghem den 14de febr. 1761  
 fs. Christiaen ende Livijne CLAEYS 
 Wdwnr in (1ste x) van Marie DE VOGELAERE fa. Frans ende Marie DE MAEGHT 
413 K.(1ste x): Philippe LOOTENS sijn selfs man, Joannes SPEECKAERT in huwelijck met  
130v       Marie Anne LOOTENS, Joanne = 23 jr, Lieven = 21 jr ende Frans LOOTENS = 17 jr 
 V.P.: Christiaen DE DAPPERE causa uxoris ende V.M.: Carel DE VOGELAERE, cosijn 
 He.(2de x): Godelive GOETHALS fa. Marten ende Tanneken DE VOGELAERE 
 K.(2de x): Theresia LOOTENS = 10 jr ende V.P.: Christiaen DE DAPPERE causa uxoris  
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Barbara GOETHALS tot Hansbeke alhier 
 present die heeft verclaert te renonceren aen het recht sonatus consili velleani dicterende dat 
 vrouwspersoonen hun voor geen ander en connen verbinden . . . 30ste juny 1761 
 
SVG Isabelle VAN IJSENDIJCKE , overl. Nevele den 2de nov. 1760 
 fa. Gijsselbrecht ende Joanne VAN RIJCKENDAELE 
413 Hr.: Philippe DE BOCK fs. Guillaeme ende Jacquemijntien BRUGGEMAN  
134v K.: Pieter Francois = 19 jr ende Marie Joanne DE BOCK = 16 jr en overleden ontrent de 
       5 weken naer haere moeder 
 V.M.: Lieven HERTELEER oom causa uxoris  
 Gronden van erfven commende ten deele van shauders auders en bij coope 
 Een huyseken ende erfve in Nevele groot 11 roeden paelende oost ende noort de wdwe van 
 Judocus COCQUYT suyt de poucke ende west de calsijde  
 Stelde hem seker ende borghe Joannes HEGGERICK tot Meyghem  6de july 1761 
 
SVG Mr. Petrus Jacobus VAN LANDEGHEM licentiaet in de medicijnen 
 fs. Mr. Joannes Frans ende Joe Marie DE BOSSCHERE  
 overl. Nevele den 3de july 1761, Wdwnr in (1ste x) van:  . . . zonder kinderen 
 He.(2de x): Anne Margriete AMERLINCK fa. dhr. Pieter ende Joe Joanne Marie VAN HECKE 
 K.: Anne Marie VAN LANDEGHEM = 14 jr eenigh kint 
 V.P.: Dhr ende Mr. Jacobus Frans VAN LANDEGHEM licentiaet in de medicijnen, oom 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Dheer Petrus Jacobus VAN LANDEGHEM licentiaet in de medicijnen wdwnr sonder kinderen 
 ter eender ende Joe Anne Margriete AMERLINCK jonghe dochter aut ontrent 34 jaeren   . . . 
. Gedaen onder elcx respectif obligatie ende renunciatie als naer rechte binnen Isseghem op het 
 district van de Casselrije van Ipere ter presentie van Hubrecht NEERINCK ende Francois 
 LECLUYSE getuyghen hiertoe geropen  desen 17de 7bre 1746  
 Het kindt Anna Marie VAN LANDEGHEM verclaert te renoncieren het sterfhuys van haeren 
 vader en te laeten in baeten ende commeren ten proffijte van haere moeder   27ste juny 1761 
 
SVG Heyndrick FAELENS fs. Heyndrick, overl. Lootenhulle den 28ste oct. 1760 
 Wdwnr in (1ste x) van: Catharine DE POORTERE  
 K.(1ste x): Joannes ende Philippe beede bij competente aude hun selfs, Petronelle in huwelijck 
413     met Lieven NEIRINCK alsmede Augustinus ende Joanne FAELENS = 23 jr sijnde 
150     tweelinghen 
 He.(2de x): Marie VAN DEN THUYNEN fa. Judocus  
 K.(2de x): Joosijne Judoca = 14 jr, Pieter = 12 jr, Guillielmus = 9 jr, Brigittea = 5 jr ende Marie 
     Anne FAELENS beth twee jaeren 
 V.P.: Laureyns FAELENS als naesten bestaenden 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een hofstedeken met de lande daermede gaende gheleghen in Lootenhulle groot in erfven  
 157 ½ roen paelende oost de bolle straete suyt Joannes LEFEBRE west ende noort dhoors 
  Mevr. van Bellem. Met consent van de weesen is het hofstedeken vercocht   
 Den deelvooght verlaeten van sijne deelvooghdije wiert in sijne plaetse staenden vooght 
 gecreert over de twee eerste weesen den voornoemden Joannes FAELENS hunnen broeder  
  woonende in Hansbeke         29ste 7bre 1761 
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SVG Martijntien DHUYVETTER fa. Joos, overl. Vinckt den 14de febr. 1761 
 Hr.: Pieter LAGAIGE fs. Pieter  
413 K.: Judocus LAGAIGE = 5 jr eenigh kint 
137v V.P.: Pieter DHUYVETTER oom tot Bellem     14de july 1761 
  Compareerde in persoone Joannes VAN BIESBROECK woonende tot Caeneghem welcken 
 comparant hem verclaerde te stellen als seker jae selfs als principael over Pieter LAGAYGE 
 tot Vynckt dat over den SVG ende sweesens penningen . . . . . . 29ste 7bre 1761 
 
SVG Jacobus DE BRABANDER , overl. Zeveren den 14de april 1761 
 fs. Gillis ende Marie STROBBE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie COCQUYT 
413 K.(1ste x): Joos VAN LIERE in huwelijck met Livijne DE BRABANDER ende Jacobus  
140v            MARRE als vader ende vooght over sijne drij minderjarighe weesen gewonnen  
      bij Joanne DE BRABANDER beede dochters van den overledenen 
 Wdwnr in (2de x) van: Marie LAMPAERT 
 K.(2de x): Philippe DE BRABANDER  
 He.(3de x): Adriane EYERICK fa. Philippe  
 K.(3de x): Jan DE BRABANDER bij competente aude sijn selfs man, Jacobus = 24 jr, Anne  
     Therese = 20 jr Jan Baptiste = 18 jr ende Amandus DE BRABANDER = 15 jr  
 V.P.: Pieter DE SMET, oom causa uxoris   
 Gronden van erfven commende van den kant van den overleden  
 Een 6de deel deurgaende van een partije landt in Vynckt groot int geheele 300 roeden suyt de 
 biessemen west dhoirs van Joannes DE WULF ende noort dhoirs Joos DE RAEDT dies de 
 andere paerten ende deelen competeren aen Pieter DE SMEDT causa uxoris ende Judocus 
 DE BRABANDER met consorten. Item een 8ste deel deurgaende in een hofstedeken groot 
 in erfven 100 roeden in cheynspachte gebruyckt bij Joannes DE SCHIETER . . .  . . . 
 Comt in baete den prijs van het woonhuys gebauwt op d'hofstede alwaer den overleden uyt 
 gestorven is ende in cheynse genomen van Sr. Pieter VAN DAMME  . . .29ste 7bre 1761 
 
SVG Pieternelle VERHELST fa. Jans, overl. Severen op den 19de maerte 1761 
 Hr.: Anthone VERLEYEN fs. Frans 
413 K.: Jan = 16 jr, Jacobus = 15 jr, Joanne = 9 jr ende Decijn VERLEYEN = 6 jr  
147 V.M.: Joannes VERHELST oom 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedegen Adriaen VERLEYE tot 
 Meyghem alhier present      29ste 7bre 1761 
 
SVG Isabelle GEVAERT, overl. Deurle op den 29ste aug. 1761 
 fa. Pieter ende Joosijne CORIJN 
413 Hr.: Geeraert DE MULDERE fs. Joannes ende Janneken DE SNEIRCK 
154 K.: Pieter = 4 jr ende Livinus = 1 maent 
 V.M.:Pieter SCHEPENS oom  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Pieter DE SCHEPPERE 
 tot Deurle alhier present      13de oct. 1761 
 
SVG Joannes CLAYS fs. Jan ghewonnen bij Joanne HUYGHE, overl. Vosselaere den 2de dec. 1760 
 He.: Marie Anne VAN CROMBRUGGHE, alsnu in huwelijck met Joannes VAN HOUCKE 
         fa. Guilliam ghewonnen bij Joanne VAN GOEGHEBUER 
413 K.: Isabelle Theresia = 10 jr endeJoanna Jacoba CLAYS = 18 maenden 
158 V.P.: Francies CLAYS auden oom   
 Ghebruycken in cheynspacht van Charels DE MEYERE tot Landeghem twee hofstedekens 
 met op ieder een huys backoven met oock de fruyt ende andere boomen ende haeghen daer 
 opstaende die t'saemen groot in erfven sijn tot vijf ghemeten, het eene huys ghebruyckt bij 
 desen sterfhuyse ende het ander in pachte ghebruyckt bij Joannes DE LANTSGRAEVE 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Joseph VAN 
 CROMBRUGGHE tot Astene alhier present    13de 8bre 1761 
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SVG Joannes DHUYVETTER fs. Joos, overl. Vinckt den 23ste april 1761 
  Wdwnr in (1ste x) van: Marie Anna VAN HECKE  
 K.(1ste x): Lievijne DHUYVETTER in huwelijck met Judocus HUYS tot Aerseele 
 Wdwnr in (2de x) van Francoise DE GROOTE fa. Francois  
 K.(2de x): Pietronelle = 20 jr ende Joannes DHUYVETTER = 16 jr  
 He.(3de x): Joosijne VAN MARCKE fa. Guilliame gebortigh van Machelen 
 K.(3de x): Albertus = 12 jr ende Guillielmus DHUYVETTER = 7 jr 
 V.P.: Judocus HUYS tot Aerseele ende V.M.: Guillielmus VAN MARCKE tot Deynse 
 Gheduerende het 1ste ende 2de huwelijck van den overledenen is er geen SVG ghemaeckt 
 Ghepresen bij mij Joannes VAN WONTERGHEM fs. Charles ghesworen prijser van den 
 Auderburghe van Ghent mitsgaders der Casselrije van Cortijck alle de meubelen ende 
 huyscatheylen ten sterfhuyse bevonden . . . 26ste 8bre 1761  3de 9bre 1761  
 
SVG Joanne BAELE fa. Marijn ende Pieternelle BEYS, overl. Nevele op den 28ste aug. 1761. 
 Hr.: Geeraert VAN VINCKT fs. Christoffel ende Livijne DE DECKER (Deckers) 
413         tevooren wdwnr van Pieternelle DE WULF  
162v K.: Livijne Catharine VAN VINCKT = 15 jr 
 V.M.: Joseph BAELE oom 
 Geduerende het huwelijck is met het overlijden van Bauduyn DE DECKER sijnen oom 
 gesuccedeert dhilft van een partije landt gheleghen in Hansbeke groot 500 roeden waervan 
 den hauder hem heeft laeten vuytgrooten van sijnen broeder Pieter 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Joannes MEGANCK  
 fs. Pieter tot Nevele       3de 9bre 1761 
 
SVG  Joanna VAN DER VENNET, overl. t'haerder wooninghe in Poessele den 19de meye 1761 
 fa. Jan ghewonnen bij Joanna RAITSAERT  
 Hr.: Guilliaeme DUYNSLAEGHER fs. Joannes ghewonnen bij Clara VAN LANGHERAERT 
413        in (1ste x) gheweest met Martijntjen COCQUYT tevooren wdwe van Jan VAN HESE 
168 K.: Petronelle = 18 jr, Marie Cornelia = 16 jr ende Joannes Francies = 7 jr ende een dochter 
       met naeme Joanna Catharine de welcke in het clooster in Nevele van de Godtvruchtighe 
        Religieusen Penintenten Recolectinen is ghegaen als ghestede gheprofeste choornonne 
       met haeren cloosternaeme suster Angelina van de heylighe Anna. 
 V.M.: Pieter VAN DER VENNET fs. Jan voornoempt tot Meyghem 
 Er is een contract antenuptiael ghemaeckt voor het aengaen van hun huwelijck 
 Den hauder verklaert dit contract te laeten onderblijven al of het noyt ghemaeckt en hadde 
 gheweest en de verdeelinghe moet achtervolght worden naer de costume van Ghendt 
 Gronden van erfven gheduerende hun huwelijck gekocht deelsaem tusschen hem ende de 
 weesen tot elck half en half ende sweesens deel belast met bijleve van den hauder 
 Een partije landt in Vinckt in den clinckaerts cauter groot in erfven 340 roeden abouterende 
 suyt ende west Caerel MARTENS noort Francies VAN DE VOORDE ende oost Joseph 
 DE CAEMER in pachte ghebruyckt bij erasmus CORTVRIENT 
 Item een partije maymeersch gheleghen binnen de stede ende marquisaet van Deynse inde 
 oostmeersschen abouterende suyt het mollecasteel ende de kercke goederen van Deynse 
 west mijnheer KERCKHOVE noort d'heer Augustijn Francies VAN HULLE greffier van de 
  lande van Nevele causa uxoris met d'hullaeghe groot in erfven 300 roeden 
 Item in Poessele een schoon elsch bosch abouterende oost Jor Louis VAN DEN HECKE 
 erfachtighen ontfangher deser casselrije ende heer VAN LEMBEKE etc. suyt d'hoirs van  
 wijlent den advocaet CARDON ende noort de straete groot in erfven 3 ghemeten 100 roen  
 ghecocht van de wdwe Pieter VAN DER PLAETSEN  
  Gronden van erfven commende van den hauder bij hem ghekocht voor het huwelijck bijdien 
 volghende aen hem alleene ter reserve van de cattheylen daerop staende 
 Een hofstede met twee huysen daer op gheleghen in Poessele abouterende oost de straete 
 suyt Judocus VAN NEVEL west dhoirs van wijlent Pieter VAN SPEYBROECK groot in  
 erfven 223 roeden  . . .  . . .  . . . 17de 9bre 1761 
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SVG Margriete JACOBS fa. Frans ende Marie . . ., overl. Vinckt den 29ste april 1761 
 Wdwe van Jacobus MORTIER fs. Michiel  
 K.: Joannes sijn selfs man, Isabelle = 21 jr, Andries = 11 jr ende Carel MORTIER = 9 jr 
 V.P.: Joannes MORTIER   
  Het huyseken met de catheylen staende op cheyns gront competerende Pieter DE CLERCQ 
 geleghen in Vinckt alwaer de overleden is vuytgestorfven is vercocht  22ste Xbre 1761 
 
SVG Lievijne CORNELIS fa. Pieters, overl. Bachte op den 7de 7bre 1759 
 Hr.: Joannes DE PAEPE fs. Jans 
 K.: Anna Catharina = 6 jr ende Anne Marie DE PAEPE = 4 jr  
 V.M.: Frans CORNELIS, cosijn      22ste Xbre 1761 
 
SVG  Joosijntien QIUCKENBORNE , overl. Nevele op den wijck oossche den 6de sept. 1761 
 fa. Guillaeme ende Monica VAN VINCKT 
 Hr.: Pieter DE JAEGHER fs. Lieven ende Joosijntien VAN DAELE 
413 K.: Lieven bij competente aude sijn selfs, Joanne = 22 jr, Joannes = 19 jr, Jacobus = 16 jr 
178v       Joseph = 13 jr, Marie = 10 jr, Pieter = 8 jr ende Magdalena DE JAEGERE = 6 jr 
 V.M.: Joannes VAN QUICKENBORNE oom  
 Gronden van erfven commende van s'overledens vader ende moeder 
 Een behuyst hofstedeken in Nevele op den wijck van oossche groot in erfven 214 roeden 
 daeranne abouterende oost Geeraert VAN NEVELE suyt mijnheer VAN DE VIJVERE 
 west de straete ende noort hun selfs bekent ten landboucke articulo 448 ende een partijken 
  landt genaemt den foreest paelende oost d'hoors Lucas VAN NEVELE suyt west ende 
 noort Geeraert VAN NEVELE groot 194 roen bekent ten landboucke  articulo 260 . . . 
  Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije landt in Nevele op den wijck van oossche groot 200 roeden paelende oost  
 Pieter DE KEYSERE suyt het watergeleet west den cauterwegh ende noort de wdwe van 
 Joannes DE MEESTER  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Francois VAN HERSEELE tot Nevele 22ste Xbre 1761 
 
  Bundel nr 484 Staten van goed  (1762)  
SVG Augustinus LANDUYT fs. Pieter, overl. Lootenhulle den 3de oct. 1761 
 wdwnr in (1ste x) van: Joanna VERPLAETSEN fa. Francois 
413 K.(1ste x): Marie Magdalena LANDUYT audt beth dan vijf jaeren 
184 V.P.: Pieter LANDUYT vader van den overledenen 
 V.M.: Guilliaeme VERPLAETSEN broeder van  Joanna VERPLAETSEN 
 He.: Aldegonde VAN DE MOORTELE fa. Frans 
 K.(2de x): sonder eenighe lichaemelijcke hoors     19de jan. 1762 
 
SVG Joosijntien DE MULDER fa. Jacobus, overl. Poessele op den 7de oct. 1761 
 Wdwe in (1ste x) van Gillis DE SCHUYTERE  
 K.: (1ste x): Lievijne DE SCHUYTERE in huwelijck met Joannes LOOTENS, Pieter ende 
        Jacobus DE SCHUYTERE beede bij huwelijcke staet hun selfs, Joannes DE 
        SCHUYTERE = 22 jr 
 Hr.(2de x): Joannes BAETSELÉ fs. Geert  
 K.(2de x): Joanna BAETSELÉ = 18 jr   
 V.M.: Joannes DE MULDER oom  
 Gronden van erfven bij dese overledene staende haer 1ste huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede in Poessele met noch een lochtincxken daer annex tsaemen groot 77 roen 
  paelende oost het kerckhof ende Joannes BEAUFORT suyt ende west de straete ende 
 noort Adriaen VAN DE MOORTELE bij coope tot 15 roen jeghens Laureyns DE CLERCQ 
 in daete den 10de jan. 1725 ende de resterende  62 roen jeghens Joannes BEAUFORT in  
 daete den 19de april 1732 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Pieter VAN SPEYBROECK  10de febr. 1762 



 531 

  Vervolg bundel nr 484 Staten van goed  (1762)  
SVG Tanneken VAN PARIJS, overl. thaerder wooninghe in Dronghen den 23ste jan. 1762  
 fa. Maurus gewonnen bij Tanneken CLAYS 
 Wdwe van: Lieven DIERICX (SVG gepasseert den 10de nov. 1739)  
         tot 6 kinderen achtergelaeten waervan er 4 onbedeghen sijn ghestorven 
 K.: Joannes COOPMAN in huwelijck met Petronelle DIERICX , Joos VAN DAMME 
     in huwelijck met Joosijntien WITTEVRONGHEL te vooren wdwe van Joannes 
     DIERICX fs. Lieven voornoemt, met haere drij minderjaerighe weesen  
 V.P.: Pieter VAN PARIJS, cosijn  
 Gronden van erfven geconquesteert met wijlent haeren 1ste man  
 Een hofstede in de wijck van noorthaut in Dronghen met noch twee partijen landts annex 
 al tsaemen groot 600 roeden abouterende noort oost Francies D'HAENENS bij coope suyt 
 oost Pieter BEAUFORT suyt west mijn heer Joannes DE SIMPELS noort de moerstraete, 
 dese gronden ghekocht jeghens Lieven SCHAMP ende Lieven VAN DE STEENE in daete 
 den 1ste april 1732 . . . Een dochter Marie DIERICX ende haeren man  Jacobus  
 BOGAERT sijn nu oock overleden.  . . .  . . . 23ste febr. 1762 
 
SVG Pieter MAES fs. Jacobus ende Janneken  . . . , overl.  Nevele op den 26ste sept. 1761 
 ende sijnde huysvrauwe Marie MORTIER, overl. Nevele op den 27ste sept. 1761 
 fa. Christiaen ende Isabelle DE VEY   
413 K.: Emanuel = 8 jr ende Joannes MAES = 4 jr 
196 V.P.: Pieter HUYS ende V.M.: Joannes MORTIER 
 Gronden van erfven van sweesens moederlijcke sijde belast met bijleve van hun grootmoeder 
 Een 12de deel deurgaende van een behuyst hofstedeken dies dander deelen competeren aen  
 hunne grootmoeder ende ooms ende moeyen groot 250 roeden paelende oost de vierboom 
 straete noort west de straete naer Poessele ende een partije landt groot 50 roeden paelende 
 suyt dhoors meester Jan BAERT west den landen van de prosdije van Nevele noort west 
 d'hoors van Gijsselbrecht SCHAMP ende noort oost Bauduyn HERPOLF 
 Een 6de deel van een hofstedeken in Landeghem dies dander deelen competeren aen sweesen 
 ooms ende moeyen groot 82 roeden . . .  . . .  2de maerte 1762 
 
SVG Elisabeth DE MEESTER fa. Guilliaeme, overl. Ste Maria Leerne op den 27ste Xbre 1761 
 Hr.: Anthone CLAEYS die mits sijne imbeciliteyt 't sijnder assistentie ende interventie 
        van Judocus CLAEYS sijnen sone gewonnen in sijn 1ste huwelijck bij Francoise  
            DHAENENS, desen staet maeckt  
413 K.: Joannes ende Andries CLAEYS bij competente aude hun selfs, Joseph = 19 jr, Rochus 
198        = 17 jr ende Pieter CLAEYS beth 14 jr 
 V.M.: Lieven DE MEESTER oom 
 Gronden van erfven staende het houwelijck geconquesteert gedeeligh half ende half  
  Tot 40 roeden op de noort oost zijde van d'hofstede bij den sterfhuyse gebruyckt paelende 
 noort oost Pieter BOEDRI ghesworen prijser, zuyt oost den herwegh zuyt west het volgende 
 deel west den meulenwegh gekomen bij coope van Joos ende Janneken D'HAENENS in 
 date den 8ste april 1731 
 Van de sijde van den hauder is een meersselken ende een meersch gelegen tot Deynse aen  
 den deelvooght  verkocht tsaemen groot 175 roeden ende van de zijde van de overledene 
 aen den selven vooght is verkocht een hofstede ghelegen in Vosselaere groot in eirfven 
 250 roeden   . . .   . . .   2de maerte 1762 
 
SVG Albertus DERVIJN HERVIJN fs. Jans, overl. Bachte op den 19de Xbre 1761 
 He.: Joanne DE BOUVERE, alsnu in huwelijck met Joannes VERMEERE  
413 K.: Marie Catharine DERVIJN = 3 ½ jr hoir unicq (er staat dervijn niet doorschrapt !!!) 
202 V.P.: Joannes HERVIJN, oom  
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borge Jacobus VERMEIRE tot Nazarette  
 alhier present        23ste maerte 1762 
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SVG Joannes DE KLERCK fs. Jans, overl. Bacht gehucht rekelinghe op den 8ste Xbre 1761 
 He.: Joanne Judoca DE MEYER fa. Pieters 
413 K.: Pieter Joannes DE KLERCK aut beth 7 jr hoir unicq  
204v V.P.: Lieven FLORENT styfvader van den overleden  
 Aen dit sterfhuyse competeert d'helft van een huys schure ende voordere groene ende  
 drooghe catheylen staende op den grondt van dhoors van den heer raet DUBOIS dies de 
  wederhelft competeert aen den deelvooght in huwelijck met s'overledens moeder 
 Item een woonhuyseken met eenighe fruyt boomkens ende dooren haegen staende op  
 cheyns dies den grondt competeert aen Emanuel JACOBS tot Winckele verkregen bij 
 aenveirdinghe van den deelvooght die den selven grondt groot ontrent 400 roeden in 
 cheynse heeft genomen voor eenen termijn van 29 jaeren ingegaen january 1743 voor 
 de somme van 1 p. 3 sch. en 4 gr. sjaers   
 Stelde hem voor alle t'gonne voornoemt seker ende borge Pieter DE MEYERE fs. Pieters 
 alhier present          25ste maerte 1762 
 
SVG Pieternelle DE BAETS , overl. Nevele den 18de jan. 1762 
 fa. Olivier ende Theresia VAN DE KERCKHOVE  
 Hr.: Joannes DELVAL fs. Judocus ende Pieternelle HOLSBEKE 
413 K.: Judocus = 2 jr ende Rosa DELVAL = 3 maenden 
208 V.M.: Pieter SAELENS, oom causa uxoris    
  Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene vuyt den hoofde van haeren  
 vader ende moeder sijnde d'hilft belast met bijleve van Lieven D'HAERTE haeren styfvader 
 de welcke volgen aende weesen behaudens shauders recht in de catheylen ende bijleve 
 Een 4de deel van een partije landt gheleghen in Meyghem dies de ander deelen competeren 
  aen sweesens ooms ende moyen soo van vollen als halfven bedde paelende oost ende noort 
 d'heer Ferdinand VAN DOORNE suyt het gansepoelken ende west Jacques DE BUCK  
 groot 365 roeden staende ten landboucke van Meyghem fo 168 arlo 2 
 Een ghelijck deel in een partije landt gheleghen op den bergh in de selve prochie paelende  
 oost de straete suyt dheer Ferdinand VAN DOORNE noort ende west Jacques DE BUCK 
 groot 77 roeden het welck in cheyns wordt ghebruyckt bij de wdwe Jacques VERHEGGHE 
 Item ghelijck deel in een partije landt op den bergh daeranne abouteren oost dhors Jan DE 
 SPLINTERE suyt dhoors van Lieven VERSCHELDE ende de pristeraeghe van Nevele 
 west dheer Ferdinand VAN DOORNE groot 121 roeden  . . .  . . . 
  Een 6de deel dies d'ander deelen competeren als vooren van een partije landt in Meyghem 
 in den cautere paelende oost d'hoors van mijnheer LAMPEREEL suyt Jacobus VAN HOVE 
 west de straete noort Pieter DE SCHUYMERE groot 632 roen  
 Den hauder met sijne moeder susters ende broeders is gerecht tot een 18de deel in een huys 
 schuere ende stallen geleghen in Meyghem op den gront van d'heer Augustinus Francois 
 VAN HULLE ende dies de selve ten expireren van den cheyns moeten gepresen worden 
 Stelde hun seker ende borghe Pieternelle HOLSBEKE wdwe van Judocus DELVAL  
 s'hauders moeder ende Joannes LOONTIENS alhier present  26ste april 1762 
 
SVG Pro Deo Marie HASSAERT, overl. Meyghem op den 21ste nov. 1761  
 fa. Pieter ende N. MESTDAGH 
 Hr.: Frederick CORNELIS fs. Joos ende Cathalijne DE KESEL 
 K.: Jacobus = 10 jr, Franchois = 7 jr ende Pieter Frederick CORNELIS = 5 jr 
 V.M.: Bernaert HASSAERT oom  
 Men staet schuldigh aen Lieven VAN RENTERGHEM over twee jaeren pacht van een 
 hofstedeken ende lande bij dit sterfhuys gebruyckt de somme van 20 p. gr.  
  Men staet schuldigh aen de twee kinderen gewonnen geduerende sijn 1ste huwelijck bij 
 Anne Petronelle VAN GEERTRUYEN de somme van 8 p. 17 sch. 3 gr. 6 dnrs conforme 
 de liquidatie staende achter den SVG gepasseert  voor den weth van Dronghen in daete 
 12de jan. 1752        27ste april 1762 



 533 

 Vervolg bundel nr 484 Staten van goed  (1762)  
SVG Marie VAN DER PLAETSEN, overl. Nevele op den wijck veldeken den 26ste april 1762 
 fa. Lieven ende Anne MARTENS  
 Hr.: Joos BEELAERT fs. Jan ende Pieternelle ANDRIES  
413 K.: sonder lichaemelijcke hoors deser weirelt overleden 
211v Joannes VAN DER PLAETSEN ende sijn suster Pieternelle VAN DER PLAETSEN wdwe 
 van Charel TUYTSCHAVER broeder ende suster van vollen bedde van den overledenen 
 V.M.: Philippe VERPLAETSEN over Carel = 12 jr, Joanne = 11 jr ende Catherine VAN  
 DER PLAETSEN = 8 jr, fii Frans (fs. Lieven voornoemt gewonnen in sijn 2de huwelijck 
 bij Elisabeth VAN OOTEGHEM) bij Pieternelle DE WAEPENAERE  
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken gheleghen in Nevele in den wijck van veldeken groot in erfven 
 350 roeden abouterende noort oost dhoors van Geeraert LOONTJENS suyt oost Bauduyn 
 CAECKAERT suyt west de straete van Nevele naer veldeken ende noort west Francois 
 BEELAERT ende de volghende partije landt gheleghen als vooren naest de hofstede groot 
 in erfven ontrent 300 roeden . . .  . . .  . . . 8ste juny 1762 
 
SVG Livijne MILLECAM, overl. Nevele op den wijck van veldeken den 20ste maerte 1762  
 fa. Steven ende Cathelijne WIEME 
 Wdwe in (1ste x) van: Lieven MESTDAGH fs. Thomas 
413 K.(1ste x): Joannes MESTDAGH  
225v Wdwe (2de x) van: Joos DE BLIECK 
  K.(2de x): de wdwe Pieter DE BLIECK met naeme Pieternelle DE VOS als moeder ende 
     vooghde over haere vijf minderjaerighe kinderen te weten Joanne = 14 jr,  
     Livijne = 12 jr, Anne = 10 jr, Barbarine = 8 jr ende Joannes DE BLIECK = 6 jr 
 Hr.(3de x): Guillaeme DE MUYNCK fs. Guillaeme 
 K.: gheduerende dit huwelijck geen kinderen 
 Comt in baete 31 p. 16 sch. gr. over den prijs van een huys staende op cheyns waervan den 
 gront competeert mijnheer van Aspere ende Sijnghem   15de juny 1762 
 
SVG Pietronelle TAETS, overl. Hansbeke voor 15de juny 1762  
 fa. Marten bij Joanne LIEVENS 
 Hr.: Pieter MAENHAUT fs. Jan 
413 K.: Bauduyn = 11 jr, Jan Baptiste = 9 jr, Pieter = 3 ½ jr ende Marie Anne = 2 ½ jr 
228v V.M.: Matheus TAETS broeder van de overledene  
 Gronden van erfven commende van soverledene zijde bij successie van haere moeder belast 
 met bijleve van Marten TAETS hemlieden grootvader 
 Een deurgaende 5de deel van een behuysde hofstede groot int gheheel 243 roeden paelende 
 suyt hammestraete west Jan LIEVENS valt voor dit 5de deel 48 3/5de roeden 
 Item ghelijck deel in een partije landt onverdeelt ghenaempt tlanghestuck groot 172 roeden 
 noort de hammestraete oost Augustin LEFEBVRE comt op 34 2/5de roeden   . . . 
  Een 10de in een partije ghenaemt tghinst landt groot 125 roeden oost tlock straetien noort de 
 hoirs Jor N. DHANE ende een ghelijck deel lant groot 38 roeden in de bachterhaege noort 
 d'aude caele bekent ten landboeck in het 4de beloop nr. 210 
 Den hauder competeert bij successie van sijn auders volghens partaige in daten 11de 8bre 1747 
 een behuysde hofstede in Hansbeke int beloop 430 en 431 tsaemen groot tot 539 roeden ende 
 een partije lant t'langhestuck groot 220 roeden paelende noort aen de hammestraete  
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconqeusteert 
 Een partije lant in Hansbeke den hulle bulck paelende west een straetien noort Jacobus  
 LAMBRECHT ende zuyt Jan BRAET groot 320 roeden ende noch een partije lant gheleghen 
 als vooren ghenaemt t'veldeken groot 336 roeden beede ghebuyckt bij t'sterfhuys per lantboeck 
 1ste beloop nr. 156 noort west Monica MAENHAUT  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Bauduyn MAENHAUT 
 tot Hansbeke alhier present        15de juny 1762 
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SVG Jacobus VAN NEVELE, overl. Nevele op den wijck van oossche den 14de maerte 1762 
 fs. Lucas ende Marie DE WEERT 
 He.: Joanne VAN RENTERGHEM fa. Francois ende Joanne DE MEYERE 
413 K.: Joannes VAN NEVELE = 26 jr, Livijne = 24 jr, Pieter = 19 jr, Joseph = 17 jr, Herman 
232v       = 12 jr ende Francois VAN NEVELE = 10 jr 
 V.P.: Judocus VAN NEVELE   
 Gronden van erfven commende van soverledens vader ende moederlijcke sijde bijdien  
 volghende aen den hoor ende weesen met t'recht van s'hauderigghens bijleve 
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van oossche abouterende daeranne oost den 
 wegh loopende van Nevele naer Landeghem meulen suyt hun selfs met de volghende  
 partije landt west ende noort seker landstraeten groot 437 roeden   
 Item een partije landt groot 190 roeden paelende suyt oost de voorseyde straete suyt west 
 ende noort west Pieter MEGANCK causa uxoris ende noort oost dese hofstede 
 Item in de selve prochie een partije landt op oossche genaemt het cauterstuck groot ontrent 
 de 600 roeden abouterende daeranne oost d'hoors Gabriel DE DECKERE suyt west d'hoors 
 Geeraert VAN DER PLAETSEN ende noort mijnheer SANDELIN . . .  . . . 
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck tsaemen geconquesteert gheleghen in Nevele 
 Op den wijck van oossche een partije landt paelende suyt west Jan MEGANCK noort den 
 herrewegh noort oost de volghende partije ende suyt oost Geeraert VAN NEVELE ende 
 dhoors Bauduyn VAN HIJFTE groot 270 roeden ten landboecke bekent arlo 202  
 Item een partije landt groot 82 roeden paelende suyt west d'hoors Jan SLOCK noort west 
 den herrewegh noort oost dhoors Jan VAN DEN BULCKE ende suyt oost d'hoors Joos 
 POELMAN ten landboecke bekent arlo 203 . . .   . . .  
 Gronden van erfven commende van shauderigghens vader ende moederlijcke sijde 
 Een partije landt op den wijck van oossche genaemt het eeckbosselken groot  285 roeden 
 paelende oost de steynstraete suyt den pensionaris ODEVAERE west mijnheer VAN  
 LAEREBEKE ende noort ODEVAERE staende ten landboeck arlo 519 ende een partije 
  landt in den wulfshouck genaemt het hautackerken groot 250 roeden paelende oost de wdwe 
 ende hoors Guillaeme  VAN RENTERGHEM suyt mijnheer VAN DE VIVERE west Sr. 
  Francois BRAET ende noort den selven ende de voornoemde wdwe 
 Item een partije landt in Landeghem in den hooghen ackere groot 361 roeden daeranne 
 abouterende oost mijnheer VAN ALSTEIN suyt dhoors Pieter GOETHALS west den 
 cauterwegh loopende naer den heirenthouck ende noort mijnheer DE BRABANDERE ende 
  een partije gheleghen inden meulemeersch groot geweest eer de vaert daerdoor gedolven 
 was 269 roeden paelende oost de calene  . . .  . . . 15de juny 1762 
 
SVG Marie Anna VAN RENTERGHEM, overl. Landeghem op den 10de dec. 1761 
 fa. Jan ghewonnen bij Janneken SUTTERMAN 
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes DOBBELAERE  
 K.(1ste x): Joanna DOBBELAERE = 12 jr 
 Hr.(2de x): Judocus DE GRUYTERE fs. Jacobus ghewonnen bij Marie VAN VLAENDEREN 
413 K.(2de x): Joannes Baptiste = 6 jr ende Pieter Joannes DE GRUYTERE = 1 maent 
239v V.M.: Pieter VAN RENTERGHEM oom  
 Gronden van eirfven die competeren aen de 1ste weese tot een 3de deel uyt den hoofde van  
 haeren vader ende de resterende twee 3de deelen deurgaende aen Francies ende Petronelle 
 DOBBELAERE haere halfve broeder ende suster oock uyt den hoofde van hunnen vader  
 Joannes DOBBELAERE met dhilft deurgaende hun drijen van de catheylen op de selve  
 staende vermidts hunnen vader de selve catheylen heeft vergoet ende opgheleyt aen sijne 
 kinderen ten steirfhuyse van sijne 1ste huysvrauwe Marie Anne DE BLOCQ 
 Een behuyst hofstedeken in Landeghem in den heirenthouck met de fruyt ende ander boomen 
  en doornhaeghen daer op staende ende mede gaende bij desen sterfhuyse ghebruyckt groot 
 in erfven 40 roen abouterende daeranne west mijn heer BAUWENS suyt Joannes LAGOENE 
  ende noort mijn heer VAN LOOVELDE ende t'selve niet anders belast dan met de capitaelen 
 van alsulcke heerelijck ende andere onlosselijcke rentjens als daeruyt van auden tiden hebben 
 ghegaen   . . .  . . .   . . . 22ste juny 1762 
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SVG Isabelle DE VEY, overl. Nevele den 2de april 1762  
 fa. Guillaeme ende Joosijntjen BOGAERT 
 Wdwe van Christiaen MORTIER fs. Jan ende Marie CORTVRIENT 
413 K.: Isabelle BAETSELÉ moeder ende vooghde over haere kinderen die sij ghewonnen heeft 
244       met Pieter MORTIER met naeme Geeraert = 23 jr, Marie = 20 jr, Francois = 18 jr, Joannes 
       = 16 jr ende Lieven MORTIER = 13 jr, alsmede Emanuel = 8 jr ende Joannes MAES = 4 jr  
       twee kinderen van Pieter ghewonnen bij Marie MORTIER fa. Christiaen, Joannes ende 
       Lieven MORTIER bij competente aude hun selfs, Marten DE MEYERE in huwelijck met 
       Joosijnken MORTIER ende Joannes Francois DE WITTE getrauwt met Pieternelle 
       MORTIER nogh vier kinderen van de overledene.  
 V.M.: Pieter HUYS   
 Een hofstedeken in Landeghem bij de plaetse paelende oost de weese van Pieter DE MEYERE 
 suyt Geeraert VAN VINCKT west het kerckestraetjen ende noort Pieter GEVAERT groot   
 84 roeden in vierschaere vercocht  met het branden van drij distincte keersen van acht tacht  
 daeghen dies de laetste gebrant is den 4de meye 1762 ende verbleven op Joos DE VREESE 
  doende de somme in courant  126 p. 4 sch. 11 gr. 6 dnrs . . . . . . 28ste juny 1762  
 
SVG Pieternelle DE DECKERE, overl. Landeghem op den 12de april 1762  
 fa. Joannes ende Janneken BISSCHOP 
 Hr.: Pieter ARENTS fs. Laureyns ende Marie DE WITTE 
413 K.: Joannes Francois = 12 jr, Emanuel = 8 jr, Marie Therese = 6 jr ende Marie Franchoise  
248v       ARENTS = 5 weken 
 V.M.: Joannes DE DECKERE grootvader 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder in Landeghem 
 Een behuysde hofstede in Landeghem aen den varentdriesch groot met een partije saylant daer 
 mede gaende 700 roeden paelende oost Joanna ARENTS suyt den varentdriesch emmers den 
 cheyns west ende noort Jan BISSCHOP sijnde leen gehauden van den hove ende casteele van 
 Nevele tot dhilft is verstorven met de doodt van sijne auders bij vergoedinghe aen  sijne suster 
   van dhilft van de coopsomme ende accessoiren twelcke bedraeght  61 p. 13 sch. 4 gr. welcke 
 somme den hauder heeft moeten oplichten van Jan DE BAETS  
 Een partije landt genaemt den mullemshouck groot 430 roeden paelende oost Jan MESTDAGH 
 Jan ARENTS ende Christiaen VAN VINCKT suyt eenen voetwegh west Jan BISSCHOP ende 
 ander noort Jan MESTDAGH ende Jan ARENTS den hauder toegecommen bij vercavelinghe 
 van den 28ste meye 1742 . . .  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Joanna ARENTS wdwe van Pieter VAN DIJCKE tot  
 Landeghem alhier present die heeft verclaert naer vuytlegh van diere te renonseeren aen het 
 recht senatus conselii velliani dicterende dat geene vrauw persoonen hun connen verobligeren 
 ten sij daer anne gerenonseert thebben     6de july 1762 
 
SVG Joannes VAN DE WALLE fs. Joos, overl. Vinckt den 6de april 1762 
 He.: Anneken DE CLOET fa. David 
413 K.: Pieter sijn selfs jonghman, Carel DHONT in huwelijck met Joanna VAN DE WALLE, 
251 Carel DE DECKERE in huwelijck met Anne Therese VAN DE WALLE, Marie Francoise 
 ende Marie Catherine VAN DE WALLE beede jonghe dochters oock hun selfs, Pietronelle 
 = 23 jr ende Isabelle VAN DE WALLE = 21 jr 
 V.P.: Heindricq VAN DE WALLE tot Poucques broeder van den overledenen 
 Ter sijn geene gronden van erfven te bevinden ten desen sterfhuyse 
 Gheduerende sijn huwelijck met dese hauderigghe heeft den overledenen bij uytgrootinghe 
 vercocht aen Gillis LIEVENS een 5de deel in een partijken lant gheleghen in Vinckt groot 
 ontrent een ghemet voor de somme van 5 p. gr. van haere sijde haudende gront van erfven 
 de welcke inde ghemeensaemhede sijn ghecommen ende moeten dhoors dhelft van de 
 voornoemde somme vergoeden aen de hauderigghe . . .  . . . 
 Is voor alle t'gonne seker ende borghen bedegen Pieter VAN DE WALLE ende Carel  
 DHONT hoors in desen       13de july 1762 
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SVG Joe Livine VAN LANDEGHEM, jonghe dochter, overl. Nevele den 27ste maerte 1762  
 geestelijcke dochter, fa. Mr. Jaspaert ende Joe N. LATEUR 
413 Erfghenaemen:  Mr. Jacobus, Anna VAN LANDEGHEM = 15 jr fa. Mr. Pieter, Joe Catharina 
255v VAN LANDEGHEM wdwe van Jacobus VAN DER ZIJP, Sr. Judocus, Sr. Pieter ende Joe  
 Regina VAN LANDEGHEM alle seven kinderen ende kinds kinderen van Mre. Joannes 
 Frans die oock sone was van Jaspaert representerende den 1ste hooftstaecke. 
 Joannes, Pieter Frans VAN LANDEGHEM ende Dionisius DE SMET thuwelijck hebbende 
 Marie Therese VAN LANDEGHEM alle drij kinderen van Joannes die oock sone was van  
 Jaspaert voornoemt representerende den 2de hooftstaecke 
 Sr. Jacobus ende Frans VAN LANDEGHEM mitsgaders Sr. Paulus DE PAUW thuwelijck 
 met Joe Rosalia VAN LANDEGHEM alle drij kinderen van Mr. Emanuel VAN LANDEGHEM 
 die oock sone was van Jaspaert ende representerende den 3de hooftstaecke 
 Jacobus VAN WASSENHOVE, Joannes STEYAERT in huwelijck met Marie VAN  
 WASSENHOVE ende Isabelle VAN WASSENHOVE ende Gabriel REGULE thuwelijck met 
 Anne VAN WASSENHOVE alle 4 kinderen van Frans ende Marie Anne VAN LANDEGHEM 
 die oock dochter was van Jaspaert ende representerende den 4de hooftstaecke 
 Welcken staet Petrus Jacobus VAN RISSEGHEM als expediteur overgeeft aen de voornoemde 
 hoirs om daer uyt te hebben ende proffiteren als naer staet van hoirije 
 Hedent 15de maerte 1762 verclaert d'onderschreven Joe Livine VAN LANDEGHEM 
  Het is mijne uyterste wille dat ick begraven wort in de parochiale kercke van Nevele onder 
  den saerck van mijnen broeder Mre. Jan Frans VAN LANDEGHEM in sijn leven Licentiaet 
 in de medicijnen ende dat voor mijne ziele sal ghecelebreert worden eene solemnele uytvaert 
 met den groten dienst . . .  . . .  . . .  . . . 
 De dochters van mijne gebuerte sullen ten daege van mijnder uytvaer ten huyse van Frans  
 VAN DER CRUYSEN herbergier in den herberge De Pauw moghen vertairen eenen corante 
 schellinck ider ende de gonne die mij sullen draegen elck een witte broot van drij stuyvers 
 Item Jacobus VAN BRUSSEL herbergier binnen Nevele over taire tsijnen huyse gedaen 
 de somme van 2 p. 15 sch. gr.  . . . . . . . . . . . . 19de july 1762 
 
SVG Joanna HEYNSENS, overl. Vosselaere op den 11de juny 1762  
 fa. Joannes ghewonnen bij Lievijne VAN HOECKE   
413 Hr.: Joannes DE DAPPERE fs. Louis ghewonnen bij Marie DE BRAUWER 
259v K.: Marie Magdalena DE DAPPERE = 6 jr eenigh kindt 
 V.M.: Francies LAMBRECHT in huwelijck met Lievijne VAN HOECKE voornoemt 
 Stelde hem seker ende borghe Louis DE DAPPERE    27ste july 1762 
 
SVG Marie CARON fa. Pieters, overl. Meyghem op den 24ste april 1762 
 Hr.: Joseph DANEELS fs. Frans 
413 K.: Caroline DANEELS hoor unic = 6 weken 
270v V.M.: Pieter CARON oom  
 stelde hem seker ende borghe Joachim DANNEELS tot Nevele   17de 7bre 1762 
 
 Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft dhr. Ignace Emanuel 
413 BEYAERT ampman van de stede lande ende roede van Nevele van den ontfanck bij hem 
273 ghehadt van de naerschreven hofstede ende gronden gecompeteert hebbende Francois 
 VAN DAMME ende sijne kinderen gewonnen met Marie DIERCKENS mitsgaders 
 Pieter DE WISPELAERE weese van de voornoemde Marie DIERKENS gewonnen in  
 haer 1ste huwelijck met Joannes DE WISPELAERE presenterende aen den voornoemden  
 Francois VAN DAMME als vader ende vooght over sijne vier minderjaerighe kinderen  
 alsmede aen Arnaut DE WISPELAERE ende Adriaen DIERKENS  als staende vooghden 
 over Pieter DE WISPELAERE voorseyt 
 Een behuyst hofstedeken in Lootenhulle groot met een partije lant daermede gaende groot 
 ontrent 660 roeden paelende oost Jooris STEYAERT suyt den selven ende den heer 
 CARDON west de bolaertstraete . . .  . . .   21ste 7bre 1762 
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 Augmentatie van SVG die maeckt ende overgeeft Jacobus DE SCHUYTER fs. Gillis in 
413  huwelijck ghehadt Joanna ROGGE fa. Pieter ende Anne Marie MOERMAN overl. Meyghem 
275v met een minderjaerighe dochter Caroliene DE SCHUYTER   
 Den SVG van Joanna ROGGE gepasseert den 18de 8bre 1757 . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Francois ROGGE fs. Pieter tot Dronghen  ende 
 sweesens grootvader materneel Pieter ROGGE alhier present  
 Compareerde in persoone Pieter ROGGE inwoonder van Dronghen hauder ghebleven ten 
 sterfhuyse van Anne Marie MOERMAN fa. Lievens den welcken ten passeren deser onder 
 behoorlijcke expuratie van eedt heeft verclaert dat hij van geene voordere baten is wetende 
   dierectelijck nochte indierectelijck . . .  . . .  28ste 7bre 1762  
 
SVG Pro Deo Jacobus DE CLERCQ, overl. Landeghem op den 19de Xbre 1761 
 He.: Anna Marie MESTDAG  
 K.: Lieven DE CLERCQ = 5 jr 
 V.P.: Lieven VAN HEULE     
 Desen sterfhuyse competeert 1/3de van 39 roeden erfve bij den overledenen bebauwt met een 
 ceuken ende camerken wannof de twee wederdeelen competeren aen shauderigghe suster in  
 den heirenthoek noort west de doariere LOOVELDE noort oost de straete suyt west Pieter 
 STANDAERT groot over dit deel 13 roeden     28ste 7bre 1762 
 
SVG Elisabeth DOBBELAERE fa. Jan et Joosijntien DE CLERCQ 
 overl. Landeghem op den 22ste ougste 1760 (in de P.R. in Merendree) 
 Hr.: Laureyns DE KEYSER fs. Jan 
413 K.: Pieter DE KEYSER = 2 jr eenighe weese 
277 V.M.: Pieter DOBBELAERE broeder van d'overledene 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Marten DE KEYSER fs. Laureyns tot Landeghem 
 alhier present        28ste 7bre 1762 
 
SVG Catharina NIEUWLANDT, overl. thaerder wooninghe in Landeghem den 5de sept. 1762  
 fa. Carel gewonnen bij Anna Marie FRANCOIS  
 Hr.: Joannes DE PROST, kammaker, fs. Jacques bij Elisabeth VAN DER VENNET 
413 K.: Jacobus = 11 jr, Isabelle = 9 jr ende Pieter DE PROST = 3 jr 
279v V.M.: Pieter NIEUWLANDT fs. Carel voornoemt oom  
 Gronden van eirfven commende van de sijde van d'overledene gheleghen in Landeghem 
 Een 4de deel deurgaende wannof de drij resterende competeren aen den deelvooght benevens 
 Francies ende Ludovicus NIEUWLANDT s'overledens broeders van een schoone hofstede 
 met een partije landt daer annex met twee huysen daerop staende wesende eene herberghe 
 alwaer voor teecken uytsteeckt Ste Hubertus met de schuere stallinghe backhoven mitsgaders 
 met de fruytboomen daerop staende suyt oost de straete van de kercke en lopende naer 
 Meirendre suyt west de goederen van de abdije van Dronghen en in cheynspachte gebruyckt 
 bij Francies DE BOCQ tsaemen groot ontrent 400 roeden 
 Item ghelijck deel deurgaende als vooren suyt oost dese hofstede suyt west de selve goederen 
 van d'abdije van Drongen noort west de caelene ende noort oost den heer DELWAERDE  
 groot tot 350 roeden . . .  . . .  . . . 
 Noch het 8ste deel deurgaende wannof  den helft is toecommende aen Anne Marie FRANCOIS 
 s'overledens moeder ende de drij resterende 8ste deelen toecommen aen den deelvooght met 
 Francies ende Ludovicus NIEUWLANDT voornoemt    
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den hauder 
 Dhilft deurgaende wannof d'ander helft competeert aen Carel DE PROST shauders broeder 
 van een hofstede in Landeghem geleghen daer d'overledene in gestorven is abouterende suyt 
 de straete commende van de plaetse en loopende naer Nevele groot in eirfven 200 roeden 
 Noch d'hilft van een hofstede gelegen op den wijck van hijste wannof d'ander hilft competeert 
  aen Carel DE PROST int geheele groot 250 roeden . . . . . . . . . . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Pieter VAN DER HAEGHEN 
 tot Landeghem alhier present      5de 8bre 1762 
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SVG Pieter Charel DE VOS, kruidenier, overl. Nevele den 15de sept. 1761 
 fs. Charel ende Judoca VAN DER PIETE 
 He.: Joanne Therese VERVIER fa. Pieter Norbert ende Anne Isabelle DE CUYPERE 
413 K.: Joanne Catharine = 18 jr, Joannes Josephus = 14 jr, Philippus Antheunis August = 12 jr, 
286       Carel Francois = 10 jr ende Marie Therese Ferdinanda DE VOS = 6 jr 
 V.P.: Joannes Baptiste DE VOS oom  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Emanuel DE DOBBELE notaris publicq tot Gendt residerende 
 ter presentie van de naerschreven getuyghen in persoone Sr. Pieter Charles DE VOS fs. 
 Carel jonghman bij competente oude sijn selfs man woonende in Nevele ter eender sijde 
 ende Joffr. Joanne Therese VERVIER fa. dheer Pedro Norberto, jonghe dochter bij 
 competente oude haer selfs ter andere te kennen gevende dat tusschen hun beyde apparent 
 huwelijck staete te gebeuren in cas het onse moeder de heylighe kercke zulcx belieft te 
 permitteren behaudende dat jae, soo ist dat sij voor eenighe bandt des huwelijcx wel hebben 
 willen, conditioneren het gone naer volghende . . . . . .  desen 29ste maerte 1743 
 Den overledenen heeft een testament gemaeckt op den 26ste aug. 1761 
 Gronden van erfven ghedeeligh half ende half  geleghen in Nevele ende daerbuyten 
 Een huys stede ende erfve geleghen in Nevele ten voorhoofde op de merckt rechtover de 
 kercke groot ontrent de 10 roeden commende bij uytgrootinghe van desen deelvooght  
 Item een huys schuere ende erfve oock ten voorhoofde op de merckt paelende noort  de 
 voorseyde merckt oost Joannes DE BRABANDER suyt dhoors Pieter DUSAER met den 
 engelant groot in erfven volghens den landtbouck 60 roeden  
 Item een huys sijnde een twee woonste staende op cheyns gront competerende den heere 
 baron van Nevele groot 33 roeden paelende suyt de calsijde  . . .  . . .  
 Item competeert dit sterfhuys een huys stede ende erfve sijnde een tweewoonste bij den 
 overledenen nieuwe gebauwt staende op een partije landt in Nevele genaemt de groote 
 vierschaere groot in erfven 400 roeden suyt oost den herrewegh loopende van Nevele naer 
 Thielt suyt west de wdwe ende hoors van Pieter VAN COMPOSTELLE noort west de 
 rivier de poucke ende noort oost Joannes MARTENS   . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter TAETS fs. Joos tot Meerendre alhier present 
 ende die hem alhier te rechte verclaert te advoueren    10de 9bre 1762 
 
 Augmentatie van den staet in baeten ende commeren bleven ende bevonden ten sterfhuyse 
 van Lieven VEEVAETE fs. Jacobus ende Marie TANT overl. Nevele op den 10de nov. 1759 
 He.: Joosijntjen SUTTERMAN fa. Pieter ende Joanne VERPLAETSE 
413 K.: Joannes Francois = 6 jr ende Catharine VEEVAETE = 3 jr 
291v Met den overlijden van Francois VEEVAETE, jonghman, overl. Nevele den 18de april 1762 
 fs. Jacobus ende Marie TANT, den welcken paternelen oom was van vollen bedde van de 
 voornoemde weesen  ende gerecht in de selfs naelaetenteyt tot concurentie van drij vierde 
 deelen dies het resterende vierde toecomt aen Judocus LIJBAERT in huwelijck met Anne 
 Marie VEEVAETE dochter van den voorseyden Jacobus gewonnen geduerende sijn tweede 
 huwelijck bij Joanne MARTENS welcke staet ofte augmentatie  Jacobus BRAEM styfvader 
 van de weesen heeft doen stellen ende gaederen 
 SVG ghemaeckt ten sterfhuyse van Lieven VEEVAETE voornoemt voor Ulieden heeren 
 overgebracht ende geaffirmeert den 19de febr. 1760 men bevint dat den overledenen ten 
 aengaen van sijn huwelijck niet voorsien en was van eenighe sijde haudende goederen ende 
  dat geduerende dies oock geene en sijn geconquesteert ende dat de hauderigghe niet en  
 was verstorven van vader nochte moeder  . . .  
 Comt in baete de somme van 15 p. 3 sch. 2 gr. soo veele is geprocedeert van de cleederen 
 ende lijnwaet van den overledenen bij publicque venditie vercocht den 3de meye 1762 
 Is voor alle t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Pieter SUTTERMAN fs. 
 Gillis woonende tot Nevele alhier present    7de Xbre 1762 
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SVG Joannes WULTEPUT, overl. tsijnder wooninghe in Vosselaere op den 7de sept. 1762 
 fs. Martinus ghewonnen bij Jacquemijntien COCQUYT 
 Wdwnr in (1ste x) van: niet gegeven  
413  He.(2de x): Isabella COCQUYT fa. Andries gewonnen bij Petronelle DE SCHEPPER 
308 K.(2de x): Joannes Albertus = 4 jr ende Joanna Marie WULTEPUT = 22 maenden mitsgaders  
     noch een vrucht daervan d'hauderigghe swanger gebleven is 
 V.P.: Pieter WULTEPUT fs. Martinus voornoemt, oom   
 Leengoederen ende andere loyale gronden van erfven den overledenen geduerende het  
 huwelijck met dese hauderigghe geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een gemet taerwe landt een deel van een partije van vijf gemeten gehauden van den casteele 
 ende leenhove van Nevele gelegen in Vosselaere abouterende noort oost de weese van  
 Jooris DE CUYPERE suyt oost d'hoirs van Joannes Baptiste LITS suyt west de straete 
 ende noort west Pieter HAERENS, bij coope van Lieven MESTDAGH met consorten 
 Item een hofstede waer den overledenen in gestorven is oock in Vosselaere geleghen oost 
 Joos FIERS suyt west het straetjen groot in erfven 334 roeden sorterende onder de  
 heerlijckhede van Santvoorde  . . .  . . .  . . . 
 Den overledenen heeft geduerende het huwelijck met dese hauderigghe van haeren kant 
 sijde haudende gronden van eirfven verkocht aen Judocus ONDERBEKE tot Waerschoot 
 een behuyst hofstedeken met de landen daermede gaende geleghen in Waerschoot 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Joannes Albertus 
 COCQUYT tot Landeghem alhier present    15de maerte 1763 
 
 Bundel nr 485 Staten van goed  (1763)  
 Compareerde in persoone Lieven NEIRINCKX welcken verclaerde hem te stellen ende 
 constitueren als seker jae selfs als principael over de wdwe Heyndrick SAELENS tot  
 Lootenhulle dit over den SVG ende s'weesens penninghen  . . . 14de jan. 1762 
 
 Compareerde in persoone Judocus VAN TUYNE  tot Lootenhulle welcken comparant 
 hem bij desen verclaerde te stellen als seker jae selfs als principael over de wdwe van 
 Heyndrick SAELENS tot Lootenhulle dit over den SVG ende s'weesens  waerbij breeder 
 vermelt voor ons overgebracht ende gepasseert den 26ste january 1762 ten sterfhuyse van 
 haeren overleden man als met condemnatie in forma . . .  26ste jan. 1762 
 
 Compareerde in persoone Joseph VAN CROMBRUGGHE fs. Gillain inwoonder der 
 prochie van Astene welcken comparant sich verclaerde te stellen ende constitueren als 
 seker ende borge selfs als principael over Frans VERHEEKEN in huwelijck met Isabelle 
 VAN CROMBRUGGHE te voorent wdwe van Emanuel DE KEUKELAERE ende alsoo 
 staende moeder ende vooghde over haer drij kinderen, dat van bij hun te genieten het effect 
 van lichtinge van de somme van 4 p. 14 sch. 1 gr. 6 dnrs courant hun is toecommende 
 volgens de rekeninghe voor ons geloten den 7de juny 1763 van de vercoopinghe van een 
 hofstede gestaen binnen de prochie van Ste Martens Leerne de weesen uyt den hoofde van 
 hemlieden vader gecompeteert hebbende  . . . . . .  13de july 1763 
 
SVG Jacobus BOGAERT fs. Louis, overl. Vynckt op den 10de jan. 1763 
 He.: Joanna VAN KERSBULCK fa. Andries alsnu in huwelijck met Frans VERBAUWEN 
413 K.: Isabelle Rose = 2 ½ jr ende Carel Frans BOGAERT = 14 maenden 
360 V.P.: Joannes BOGAERT soverledens broeder tot Vynckt  14de july 1763 
 
SVG Joachim DANNEELS , overl. Nevele wijck oossche op den 9de dec. 1762 
 fs. Francois ende Marie VERMEIRE  
 He.: Joanne Marie DE CLERCQ fa. Joannes ende Livijne DANNEELS  
413 K.: Marie = 4 jr, Catharine = 3 jr ende Martinus DANNEELS = 5 weken 
367 V.P.: Joseph DANNEELS oom   
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe  Pieter Francois MORTIER tot 
 Meirendre alhier present      26ste july 1763 
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SVG Livijne MARTENS, overl. Poessele op den 10de meye 1763  
 fa. Pieter ende Anne LOONTJENS  
 Hr.: Jacobus DE MULDER fs. Joannes ende Pieternelle VAN DER PLAETSEN 
413 K.: Joannes Baptiste = 7 jr, Joanne = 5 jr, Judocus = 3 jr ende Marie Catharine = 4 maenden 
363 V.M.: Pieter MARTENS grootvader 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde  
 De drij deelen van thiene dies de andere deelen competeren aen shauders vader broeders ende 
 susters van een behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Nevele in den carmhouck 
 groot met twee partijen landt aen malckanderen 1016 roeden paelende oost de carmstraete 
 suyt de hoors van Joffr. BUENST west dhoors Jacques DE MEYERE ende noort de dreve 
 van de kinderen van Jan VERPLAETSE. Item gelijcke deelen van een partije lant genaemt 
 den dieren coop paelende oost de carmstraete suyt een ander straete west d'hoors Jacques DE 
 MEYERE ende noort de wdwe Jan VERPLAETSE  
 Commende de selve goederen tot dhilft vuyt den hoofde van shauders moeder ende de weder 
 hilft bij vuytgrootinghe van Joos DE DECKERE ende is de selve hilft in haere SVG  
 gepasseert voor wethauderen van Denterghem den 21ste juny 1751 . . . . . . . . . 
 In de prochie van Poessele een hofstedeken groot 336 roen waeranne den hauder oock gerecht 
 is tot een 10de, daeranne abouterende oost de straete suyt den advocaet VAN LOO west dhoors 
 van Jan VAN PARIJS ende noort den advocaet VAN DER CRUYSEN  
 Item gelijck 10de van een behuyst hofstedeken in Lootenhulle groot 400 roeden paelende noort 
 Sr. Joseph DE CAMERE oost west ende suyt shauders vader met sijn leen in cheynse gebruyckt 
 met de selve leenen bij Francois VAN DE VOORDE  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes DE MULDER fs. Jacques s'weesens  
 grootvader paterneel woonende tot Nevele alhier present  21ste july 1763 
 
SVG Joannes DE SMET, overl. Poessele op den 10de april 1763  
 fs. Joannes gewonnen bij Joosijntjen DE SMET  
 He.: Anna Judoca TANDT fa. Joos ghewonnen bij Joosijntien LAMME 
413 K.: Gillis jonghman bij aude van beth de 25 jr, Marie Judoca = 20 jr ende Livina Jacoba = 18 jr 
370v V.P.: Pieter DE SMET fs. Joannes voornoemt, oom 
 Gronden van eirfven gheduerende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een hofstede met noch een hofstedeken daer achter annex in Poessele waer den overledenen 
 een nieuw huys heeft doen bauwen alsmede een partije landt daer nevens noort oost een 
 straetjen suyt oost het selve straetjen ommedrayende ende noort west de straete commende van 
 Poessele en loopende naer Lootenhulle  . . .  . . . 
 Geduerende het huwelijck hebben sij tsaemen met haeren broeder ende susters vercocht van 
  haere sijde haudende gronden te weten een hofstede met de landen daermede gaende geleghen 
 in Meyghem aen Francies DE WEIRT waeghenmaecker aldaer . . .  1ste aug. 1763 
 
SVG Marie DANNEELS, overl. Nevele op den 4de sept. 1762  
 fa. Joannes ende Marie GOETHALS 
 Hr.: Pieter DELCROIX fs. Jacobus ende Livijne DE FREEST 
413 K.: Joanne Catharine DELCROIX = 3 jr eenigh kint 
377 V.M.: Joannes DANNEELS grootvader   
 Gronden van erfven commende van den hauders sijde bij successie van sijn vader  
 Een 4de dies d'ander drij vierden competeren aen shauders moeder ende suster van een  
 behuyst hofstedeken in Nevele west de straete noort oost mijn heer SANDELIN suyt west 
 Sr. Francois BRAET groot 151 roeden ende dhilft van een partije landt dies de ander hilft 
 competeert aen shauders suster groot 171 roeden paelende suyt oost d'hoors van Joannes 
 SUTTERMAN suyt west Pieter LAMBRECHT  
 Gronden van erfven ghedurende het huywelijck geconquesteert gelegen in Nevele 
 Een partije landt dies de wederhelft competeert aen shauders moeder genaemt den hul ofte 
 het cleyn berghske suyt oost de straete west dhoors Joannes SUTTERMAN ende noort  
 Geeraert VAN NEVELE groot 362 roeden . . . . . . . . . 6de sept. 1763 
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SVG Pro Deo Marie AUDENROGGE, overl. Nevele den 11de febr. 1763  
 fa. Joannes ende Pieternelle BRAEM 
 Hr.: Pieter MESTDAGH  
 K.: Pieternelle = 4 1 ½ jr, Marie Jacoba = 3 jr ende Carel MESTDAGH = 1 ½ jr. 
 V.M.: Carel HEYNDRICX, cosijn     5de 7bre 1763 
 Ende mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren 
  
SVG Loys CARTON fs. Loys, timmerman, overl. Lootenhulle den 7de jan. 1763 
 He.: Petronelle DE ROO fa. Joseph  
413 K.: Vironica in huwelijck met Fredericus Pieter Joseph PISSONIS (PAYSONNIE) ende  
381       Martinus CARTON = 13 jr 
 V.P.: Livinus CARTON eyghen broeder van de overledene   
  Gronden van erfven staende dit huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
  Een hofstedeken in Lootenhulle met de lande daermede gaende groot in erfven 150 roeden 
 paelende west de straete loopende van Lootenhulle kercke naer Poucques, noort een voet 
 wegh met de erfve gaende oost ende suyt Joannes DE MULDER desen sterfhuyse toe 
 ghecommen bij coope van wijlent Jaspaert VAN DE VOORDE den 19de febr. 1754 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen den voornoemden Fredericus Josephus PISSONIS 
 tot Caeneghem alhier present      13de 7bre 1763 
 
SVG Pro Deo Rebecka DHAEYERE fa. Frans, overl. Vynckt den 4de 7bre 1763 
 Hr.: Frans DE MOOR fs. Frans 
 K.: Frans = 14 jr, Joanne Francoise = 11 jr, Catharina = 9 jr, Joannes = 7 jr ende Judoca 
       DE MOOR = 4 jr.  
 V.M.: Jacobus DHAYERE fs. Frans, broeder van d'overledene . . . 20ste 7bre 1763 
 
SVG Philippe QUYNTIN fs. Pieter, overl. Vynckt den 5de febr. 1763 
 He.: Adriane NOTTE fa. Lieven  
413 K.: Judocus QUYNTIJN tot Wonterghem, Guilliame ende Frans hun selfs, Marie Christine 
384         QUYNTIN in huwelijck met Lieven VAN GAEVERE, Bregitta QUYNTIJN in huwelijck 
       met Judocus DE GRAEVE, Brabarine QUYNTIJN = 24 jr ende Lieven = 17 jr, 
 V.P.: Judocus QUYNTIJN fs. Lauwereyns tot Poucques 
 V.M.: Judocus QUYNTIJN tot Wonterghem hunnen broeder 
 Desen sterfhuys is competerende een woonhuys schuere, oven, fruyt ende andere boomen 
 mette doorenhaeghen staende op cheynsgront competerende aen de kercke van Vynckt groot 
 beth een alf bundere dat voor een termijn van 27 jaeren inghegaen kersavont 1747 
 Gheduerende het huwelijck is vercocht aen Heindricq LIEVENS een partijken bosch  
 ghecommen van de sijde van de hauderigghe gheleghen in Vynckt  27ste 7bre 1763  
 
SVG Jacobus MESTDAGH fs. Frans, overl. Meyghem op den 28ste april 1763 
 He.: Janneken MORTIER fa. jans 
413 K.: Lieven MESTDAGH bij huwelijck sijn selfs Pieter bij ghetijde aude sijn selfs ende 
389       Andries MESTDAGH = 22 jr 
 V.P.: Pieter MESTDAGH       27ste 7bre 1763  
 
SVG Joannes DE SCHEPPER fs. Joos, overl. Ste Martens Lathem voor juny 1763 
 He.: Isabelle DE SCHUYTERE fa. Jan gheprocreert bij Joanne VAN DAMME 
413 K.: Pieter = 3 jr ende Augustinus DE SCHEPPER = 19 maenden 
390v V.P.: Joos DE SCHEPPERE vader van den overledenen  
 Desen sterfhuys competeert een huyseken in Laethem daer den overledenen uyt ghestorfven 
 is op cheyns wanof den gront competeert aen Sr. Frans LANNEAU consisterende in een  
 partijken lant daer het huys op staet  groot 329 roeden lant  7de juny 1763 
 Door den prijser Danneel CLEMENT is den cheyns benevens s'hauderigghens deel in de  
 catheylen van het huys inghebracht den 4de oct. 1763 
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SVG Pieter CANNOOT, overl. Bachte wijck reckelinghe op den 14de juny 1763 
 fs. Lieven ende Geerdijne . . . 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie DHUYGHELAERE 
413 K.(1ste x): Joannes Baptiste CANNOOT 
395 Wdwnr in (2de x) van: Joosijne DE SWEEMER  
 K.(2de x): Jacobus ROGGE in huwelijck met Joanne CANNOOT, Pieter HUYS in huwelijck 
           met Christine CANNOOT, Francois ende Marie Catherine CANNOOT, Gillis 
            HUYWAERT in huwelijck met Marie Magdalene CANNOOT, Pieter CANNOOT 
            bij competente aude sijn selfs ende Guillaeme CANNOOT = 24 jr 
 V.P.: Joannes DE PAEPE cosijn  
 Wettelijcke venditie ghedaen op den 28ste july 1763 
 Judoca VAN DAMMAN sijnde nichte van den overledenen  8ste nov. 1763 
 
SVG Joanne JOORIS fa. Jans, overl. Lootenhulle den 2de febr. 1763 
 Hr.: Guilliaeme DE BUCK fs. Pieter  
413 K.: Judoca Regina DE BUCK = 5 jr 
400 V.M.: Judocus JOORIS eyghen broeder van d'overledene  
  Gronden van erfven vercreghen bij coope staende tsijnen 1ste huwelijck met Joanne  
 DE WANNEMACKER ende wanof dhilft van de catheylen sijn verstorfven op de kinderen 
 van sijn 1ste huwelijck ende datter tot proffijte van dese wese maer en can ghebracht  
 worden tot een vierde 
 Een hofstede wesende tevooren een herberghe ghenaempt De Roose mette voorder groene 
 ende drooghe catheylen daer op staende met de lande daermede gaende  groot in erfven 
 254 roeden gheleghen in Lootenhulle paelende met de groote plaetse noort mijn heere  
 VAN BAERELDONCK 
 Item een partije landt gheleghen in Lootenhulle in den cauter groot 512 roeden 
 Gronden van erfven staende dit huwelijck gheconquesteert 
 Dhelft van een hofstede in dese prochie dies het wederdeel competeert Martinus CACKAERT 
 ende Augustinus VAN PARIJS groot in erfven over dit deel 58 roen paelende suyt den selven 
 CAKAERT ende VAN PARIJS west Pieter VAN DER HEYDEN noort het kerckestraetjen  
 Dese goederen toeghecommen bij coope van Joannes Baptiste DE WANNEMACKER van  
 daete den 3de juny 1758  . . .  . . .   . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Joseph VAN DE VELDE tot Lootenhulle alhier 
 present actum int collegie      15de 9bre 1763 
 
SVG Adriaene WELVAERT, overl. thaerder wooninghe in Landeghem op den 24ste jan. 1763 
 fa. Christoffel ghewonnen bij Jacquemijntjen DOBBELAERE 
413 Wdwe in (1ste x) van: Christiaen Hubertus VAN DER VENNET 
403v Hr.: Judocus DE LOOF fs. Jan ghewonnen bij Janneken GOETHALS, 
   Judocus DE LOOF is nu oock overleden (zie volgende bladzijde) 
 K.: Francies DE LOOF bij huwelijcke staet sijn selfs, Carel DE LOOF = 22 jr 
 V.M.: Pieter WELVAERT woonende in Lovendeghem, cosijn   
 Gronden van eirfven commende van de sijde van de overledene 
 Twee partije landt in Lovendeghem ghenaempt de begijntjens liggende nevens malkanderen 
 bij de breede straete oost Louis VERHEEKEN causa uxoris tsaemen groot 557 roeden  
 Item een hofstede in Lovendeghem met een partije landt daer annex achter jeghens deselve 
 breede straete groot in eirfven 400 roeden haer toeghecommen bij vercaevelinghe jeghens 
 haere susters Marie, Joanne ende Lievijne WELVAERT  
 Dese goederen de overledene oock toeghecommen bij versterfte van haere auders d'eene 
 in daete den 20ste july 1715 ende d'andere in daete den 17de dec. 1718 . . . . . . 
  Gronden van erfven commende van den hauder ghecocht voor het huwelijck  
 Een partije landt in Lovendeghem op de keure van Sleydinghe ende Waerschoot waerin het 
 kindt van wijlent Joorijntjen WELVAERT sijne 1ste huysvrauwe met naeme Marie Anne in  
  1ste huwelijck gheweest met Pieter MAENHAUT ende in 2de huwelijck met Lieven VAN  
  DER VENNET gerecht is tot een derde deel  . . . . . . . . . 15de 9bre 1763 
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SVG Judocus DE LOOF, overl tsijnder wooninghe in Landeghem op den 20ste juny 1763 
 fs. Jan ghewonnen bij Janneken GOETHALS  
413 Wdwnr in (1ste x) van: Joorijntjen WELVAERT  
413v K.(1ste x): Joannes Baptiste WELVAERT in huwelijck met Joorijntjen MAENHAUT fa. 
     wijlent Pieter tsijnen huwelijck ghewonnen met wijlent Marie Anne DE LOOF 
 mitsgaders Joannes MAENHAUT, oom ende V.P.: over Joanna, Isabella ende Pieter 
 MAENHAUT minderjaerighe weesen van Pieter voornoemt verweckt bij Marie Anne 
 DE LOOF voornoemt mitsgaders Lieven VAN DER VENNET als vader ende vooght  
 over sijn minderjaerigh kindt met naeme Francies VAN DER VENNET in huwelijck  
 gewonnen met Marie Anna DE LOOF voornoemt 
 Wdwnr in (2de x) van: Adriane WELVAERT 
 K.(2de x): Francies DE LOOF bij huwelijck sijn selfs ende Carel DE LOOF = 22 jr 
 V.P.: Jacobus DE LOOF, cosijn ende V.M.: Pieter WELVAERT cosijn  
 Gronden van erfven commende van de sijde van desen overledens eerste  huysvrauwe 
 Twee partijen landts in Lovendeghem genaemt de begijntiens ligghende nevens elckander 
 bij de breede straete aubouterende oost Louis VEREECKEN causa uxoris suyt dhoirs van 
 d'heer Jacques VELTGANCK . . . tsaemen groot 557 roeden de voornoemde Adriana 
 WELVAERT toecommende tot een derde deel ende de resterende twee derden vercreghen 
 bij uytgrootinghe jeghens Marie Joanna ende Livina WELVAERTde overledens susters 
  in het clooster van de sinte aguiten in Ghendt voor de somme van 10 p. gr.  
 Item een geheele hofstede met een partije landt daer achter annex geleghen in Lovendeghem 
 jeghens de selve breede straete tsaemen groot 400 roeden, de voorschreven hofstede met de 
 partije landt Adriana WELVAERT toegecommen bij vercaevelinghe gedaen jeghens haere 
 susters den 20ste sept. 1742 . Item een 3de deel deurgaende van een partije landt genaemt de 
 schijthaege geleghen in Lovendeghem aubouterende oost de hoirs van d'heer Jacques 
 VELTGANCK suyt d'hoirs van Philippus Anthone AMPE, west ende noort d'hoirs van  
 Joannes Baptiste PRAET groot int gheheele 700 roeden  . . .   . . . 
 item noch een derde deel deurgaende van 67 ½ roeden meersch gheleghen in de prochie 
 van Vinderhaute neamer dese tot alhier toe niet wetende waer deselve is ligghende  
 Gronden van erfven commende van den overledenen gecocht voor het huwelijck 
  Een partije landt in Lovendeghem op de keure van Sleydinghe ende Waerschoot waerin het 
 kindt van wijlent Joorijntjen WELVAERT sijne 1ste huysvrauwe met naeme Marie Anne in  
  1ste huwelijck gheweest met Pieter MAENHAUT met kinderen ende in 2de huwelijck met  
 Lieven VAN DER VENNET met een kindt die in deselve partije landt gerecht sijn tot een  
 derde deel van achte aubouterende de selve partije oost Joffr. Joanna  . . .  suyt Joannes 
 WELVAERT fs. Jans west de straete ende Jan WELVAERT fs. Jans t'saemen groot in 
 eirfven 363 roeden. Item het 4de deel van een partije maymeersch in Lovendeghem genaemt 
  den helleboghe in welck 4de deel oock gerecht sijn tot 3 deelen de kindts kinderen van  
 Joorijntjen WELVAERT groot over het selve vierde 66 roeden . . . . . . 
 Gronden van eirfven tsaemen in huwelijck geconquesteert 
 Een partije landt in Lovendeghem  ligghende in de meyenbroecken in het 10de begin nr. 59 
 ghenaemt den hooghen bulck groot in eirfven 1100 roen aubouterende  oost Joos DE REU 
 suyt Jooris DE RAET ende Gillis VAN DE VEIRE west de meyenbroeck straete ende noort 
 d'hoirs van wijlent Joannes WELVAERT dhelft van dese partije landt gecocht hebbende  
 jeghen Joannes CLAYS ende Emmanuel VAN DEN ABEELE    . . . . . . 
 Een partije landt genaemt het scheebulcxken geleghen in Waerschoot inde meyenbroecken 
 op haere majesteyts keure van Sleydinghe Waerschoot ende Lovendeghem aubouterende 
 oost Joannes VERSLUYS suyt Joannes WELVAERT west Anthone BAUTS ende noort  
 Pieter VERSIJP groot in  eirfven tot ontrent 400 roeden desen sterfhuyse toecommende  
 bij coope jeghens Joos ende Jooris DHOOGHE van Lieven DOOSTERLINCK met wete 
 van Janneken DHOOGE ende met wete ende consente van Cornelia DOOGHE mitsgaders 
 van Anthone HAERENS met wete ende consente van Marie COEYERE hunne respectieve 
 huysvrauwen in daete 10de meye 1741 . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Francois COPPENS fs. Jan tot Landegem   15de 9bre 1763 
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 Vervolg bundel nr 485 Staten van goed  (1763)  
SVG Isabelle COENE fa. Heindricq, overl. Dixmuyde op den 1ste juny 1763 
 Hr.: Joannes TIJTGAT fs. Jans 
413 K.: Joannes VAN OOTEGHEM fs. Frans in huwelijck met Joanne Marie TIJTGAT,  
423       Albertus = 24 jr ende Isabelle Theresia TIJTGAT = 19 jr 
 V.M.: Lieven COENE tot Poucques eyghen broeder van de overledene  
 Gronden van erfven commende over een derde deel van den cant van den hauder uyt den  
 hoofde van sijnen vader ende de twee resterende paerten van drije bij uytgrootinghe van 
 sijnen broeder ende suster ende geduerende sijn huwelijck gheconquesteert 
 Een huys stede ende erfve op de plaetse in Vynckt staende viercante in steen ende ghedeckt 
 met pannen met noch een ander huyseken staende op de erfve van achter op den boomgaert 
 met de stallijnghe daer annex hovenbuer, fruytboomen ende doorenhaeghen daerop ende 
 abouterende oost het kerckhof suyt meester Jacobus DE BAERE west Jacobus VAN 
 OOTEGHEM ende Joannes LAVAE causa uxoris ende noort de plaetse van Vynckt groot  
 in erfven beth 40 roeden  
 Croosende capitaelen van besette renten gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Het capitael van een rente van 3  p. gr. sterck permissie wisselghelt ten laste van Lieven 
 VERMEERSCH fs. Frans tot Vynckt crooserende in advenante van den penninck 20 courant 
  croos voor capitael wisselghelt, deselve rente beset ende ghehypoticqueert op een partije 
 landt in Vynckt op den meulecautere vallende den 2de april in elck jaer. . .29ste 9bre 1763 
 
 Compareerde in persoone Judocus BRAET woonende binnen dese stede welcken comparant 
 hem verclaerde te stellen als seker ende borghe jae selfs als principael over Pieter BRAET  
 sijnen broeder in huwelijck met de wdwe van Philippe VAN DE CAVEYE dit over het restat 
 van de weese penninghen naer aftreck van 23 p. 12 sch. 4 gr. wisselgelt die vuytgegeven sijn in 
  rente aen Joseph DE MULDER competerende aen de twee weesen van voornoemde Philippe 
 VAN DE CAVEYE ende op hun verstorfven met de doodt van Domijn VAN DE CAVEYE 
 hunnen grootvader paterneel breeder vermelt in den SVG overgegeven bij Livijne VAN DE 
  GEHUCHTE als hauderigghe tsijnen sterfhuyse ende voor ons gepasseert den 11de april 1763 
 dit alles met obligatie ende verbintenisse als naer rechte ende condemnatie in forma aldus 
 gedaen ende gepasseert in ordinaire vergaederijnghe . . .  5de dec. 1763 
 
SVG Joanne Marie ACHTERGAELE, overl. Sinte Martens Leerne op den 14de oct. 1762 
 fa. Joannes ghewonnen bij Janneken COPPENS  
 Hr.: Jan DE METS fs. Gillis ghewonnen bij Janneken COPPENS  
413 K.: Joannes Francies DE METS = 7 jr eenigh kindt 
409 V.M.: Pieter DE SCHEPPER oom causa uxoris   
 Aen Jan VLAEMINCK tot Hasten als in huwelijck met de wdwe van Jan COPPENS van 
  gheleende gelde die den hauder aen hem Jan COPPENS gheleent heeft in sijn leven tot  
 10 sch. gr. nemaer om de sobere ghestaethede sustineert den hauder dese ghemeene te laeten 
 Men vint goet aen Francies HUYGHE in huwelijck met Marie AERENTS als hoir van 
 Marten HAERENTS oock van gheleende gelde 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Pieter DE BACKERE 
 tot Vosselaere alhier present      6de Xbre 1763 
 
SVG Livijne VAN RENTERGHEM, overl. Landeghem den 1ste april 1763  
 fa. Pieter ende Joanne BRAL   
 Hr.: Emanuel VAN HULLE fs Jan ende Francoise WILLEMS 
413 K.: Marie Francoise = 10 jr, Marie Magdelena = 8 jr, Anne Marie = 5 jr ende Ferdinandus 
432       VAN HULLE = 16 maenden ende na het prijsen overleden 
 V.M.: Philippe VAN RENTERGHEM oom 
 Den hauder heeft gheduerende het huwelijck in cheynspacht aenveirt van Pieter HAERENS 
 eenighe eirfve van een partije lants jeghens den poelden driesch in Landeghem alwaer hij  
 een huys heeft op doen bauwen   . . .  . . . datum onleesbaar 
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SVG Charles MARTENS fs. Laureyns, overl. Vinckt den 22ste maerte 1762 (~78 jr) 
 Wdwnr in (1ste x) van Godeliefve DAMMAN fa. Niclays   
 K.(1ste x): Joannes MARTENS, Sara MARTENS in huwelijck met Pieter DE MULDER,  
     Brigitta in huwelijck met Carel DE VLIEGERE, wijlent Laureyns MARTENS 
      met drij onderjaerighe kinderen gewonnen met wijlent Godeliefve DAMMAN  
     fa. Niclays  
 Wdwnr in (2de x) van: Judoca STROBBE, er is geen SVG overgegeven 
 K.(2de x): Francoise ende Anne Marie MARTENS 
 In de marge: Overgebracht bij Burghemeester ende Schepenen van Caneghem 7de juny 1762 
 Judocus QUYNTIJN in huwelijck met Marie Francoise MARTENS fa. Charles voornoemt 
  V.P.: Joannes MARTENS voornoemt  
 Den overledenen heeft in cheyns ghenomen een hofstedeken met diversche partijkens lant 
 bosch ende meersch gheleghen in Vinckt   . . .  27ste jan. 1763 
 
SVG Joseph DANNEELS, overl. Nevele op den 18de sept. 1762  
 fs. Francois ende Janneken VAN RENTERGHEM  
 He.: Joosijntjen VERPLAETSEN fa. Geeraert ende Tanneken VAN NEVELE 
413 K.: Joannes Francois = 24 jr, Geeraert = 15 jr, Joannes Baptiste = 12 jr ende Pieter Francois 
262v       DANNEELS = 8 jr 
 V.P.: Joseph DANNEELS, cosijn, mits het het overlijden van Joachim sijn broeder 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde  
 Een behuysde hofstede paelende oost den oostbrouck suyt het leen groot 168 roeden in de 
 hofstede ligghende ende welck leen volght den autsten hoor feodael , west de meulenaer 
 straete ende noort Jacobus SUTTERMAN groot 290 roeden 
 Op den wijck van oossche een partije landt genaemt het cauterstuck abouterende oost den 
 oostbrouck suyt Joannes VERBAUWEN causa uxoris, de weese van Frans DANNEELS fs 
 Frans ende dit sterfhuys west de straete ofte cauterwegh noort de wdwe Herman LAMME 
 groot in erfven 486 roeden commende bij coope ende naerhede van den bloede in daete 
 25ste febr. 1749 ende nogh d'hilft van een partije lant wannof het wederdeel competeert 
 aen de hoors van Jan JOORIS causa uxoris  . . .  . . .  . . . 
 Een behuysde hofstede in Somerghem in den wijck van ro groot 506 roeden paelende 
 oost den heer prince de MONTMERENCY suyt de rostraete west Mevr. de douariere van  
 Jor Philippe DE BRIJAERDE in sijn leven heere van Beauvoorde  . . . . . .  
 De goederen binnen de prochie van Somerghem den overledenen toegecommen bij donatie 
 inter vivos tsijnen proffijcte gedaen bij Geeraert VAN RENTERGHEM fs. Jans 
 Gronden van erfven commende van shauderigghens sijde bij successie van haere auders 
 Een behuyst hofstedeken in Nevele op oossche groot in erfven 300 roeden paelende oost 
 Jacques VAN NEVELE suyt dhoors LOMBAERT west dhoors Lucas VAN NEVELE  
 ende noort oossche straete . . .  . . .  . . . 
 Item een 3de dies d'ander twee derde competeren aen Pieter SUTTERMAN causa uxoris 
 van een partije landt ghenaemt loosbulck gheleghen in Nevele groot int geheele 335 roen 
 Item een 3de in een partije landt in Meyghem groot 365 roeden . . . 
 Stelde hem voor alle t'gonnen voorschreven seker ende borghe  Pieter SUTTERMAN 
 fs. Gillis tot Nevele alhier present     17de jan. 1763 
 
SVG Joosijntien POLLET, overl. Nevele den 11de aug. 1762  
 fa. Alexander ende Janneken QUICKENBORNE 
  Hr.: Joannes COEN fs. Lieven ende Pieternelle DE WEERT , winckelier 
413   K.: Lieven = 11 jr, Pieternelle = 9 jr, Joanne = 7 jr ende Pieter COEN = 5 maenden en  
268       overleden naer de doodt van sijne moeder  
 V.M.: Martinus QUICKENBORNE, cosijn 
 Den hauder is gerecht g eweest tot een derde in een hofstede geleghen in Nevele op den 
  wijck van veldeken groot ontrent drij bunderen van welck paert hij hem heeft laeten  
 vuytgrooten van sijn broeder Pieter . . .  . . .  1ste febr. 1763 
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SVG Joseph BRAET fs. Lievens, overl. Vynckt den 1ste juny 1762 
 Wdwnr in (1ste x) van: Catharine VAN DE MOORTELE fa. Lievens  
413 K.(1ste x): zonder kinderen uyt dit huwelijck 
294 He.(2de x): Catherine DERDEYN fa. Lievens 
 K.(2de x): Joannes = 24 jr, Adrianeken = 20 jr ende Pieter BRAET = 14 jr  
 V.P.: Jacobus BOGAERT tot Vinckt en mits sijn overlijden Caerel MARTENS Burghmeester 
          als gecreerde camerdeelvooght  
 De weese penninghen ghecompiteert hebbende aen Pieter DE BLAUWER fs. Pieter ende van 
 Catharine VAN DE MOORTELE sijn door den overledenen betaelt aen Emanuel VAN DE 
 MOORTELE sijnen materneelen vooght den 21ste febr. 1737  1ste febr. 1763 
  
SVG Amandus WIJNSBEIRGHE fs. Charles, overl. Poussele den 28ste oct. 1762 
 He.: Norbertine VAN LANGHERAERT fa. Jans  
413 K.: Guillaeme = 18 jr, Joannes = 14 jr, Frans beth 11 jr, Emanuel beth 9 jr, Pieter = 8 jr, Joanne 
297v       Catherine = 3 jr ende Caroline WIJNSBEIRGHE beth 7 maenden 
 V.P.: Joannes VAN WIJNSBEIRGHE broeder van de overledene   
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de hauderigghe staende dit huwelijck vercocht 
 aen Joannes LANGHERAERT   
 Een hofstede in Lootenhulle mette landen daermede gaende groot 1000 roeden paelende suyt 
 Joannes LANGHERAERT west mijn heer Castro pbre noort Frans WIJNKELMAN ende oost 
  Joseph DE . . . haer toecommende bij successie van wijlent haeren vader ende moeder  
 Er sijn oock nogh gronden op haer verstorfven met het overlijden van haer suster  
 Gronden van erfven staende dit huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Een hofstedeken in Poussele met de lande daermede gaende groot 225 roeden 
 Een partije landt ghenaemt den costen cnecht gelegen in Lootenhulle ghecommen bij coope van 
 Joanne DE DECKERE wdwe van Pieter VAN DER PLAETSEN in daete den 17de juny 1750 
 wannof den westcant bebauwt is ende vercocht aen Joannes DE SMEDT groot in erfven 650 
 roeden paelende oost Joannes DE SCHRIJVER suyt de straete  . . . . . . . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Joannes DE SMET onsen 
 mede confrere in wette alhier present     9de febr. 1763 
 
 Pro Deo Rekeninghe van den ontfangh ende uytgeef van de venditie van wijlent Augustinus 
  DE JAEGER wdwnr van Isabelle VERWEE die gehauden is op den 27ste Xbre 1762 
 gedaen door Joannes PIJPAERT ten versoecke van V.M.:Pieter VERWEE grootvader ende 
 V.P.:Emanuel VAN LANDEGHEM  
 De weesen: Marie Francoise = 8 jr, Carel = 6 jr ende Catharine DE JAEGER = 5 jr  
 Men maeckt ontfangh van de somme van 7 p. 17 sch. 4 gr over den ontfangh van de venditie  
 Men maeckt ontfangh van de somme van 13 sch. 1 gr. van besproken wijngelden  
 Emanuel VAN LANDEGHEM heeft den helft in t'gonnen gemeene bleven is tusschen hem 
 ende Augustinus DE JAEGHER comt voor Emanuel tot de somme van 4 p. 7 sch. 6 gr. 
 Dit afgetrocken blijft tsaemen voor ontfangh tot 8 p. 5 sch. 9 gr. . . .  
 Aen de drij weesen competeert dhilft van een bosch gelegen in Lootenhulle paelende oost 
 mijnheer DIERICX suyt mhr. DHOOGHE west het scheurvelt straetien noort den selven 
 DHOOGHE groot een gemet waervan de wederhilft competeert aen Emanuel VAN  
 LANDEGHEM en wordt door den sterfhuys gebruyckt   15de febr. 1763 
 
SVG Marie DE WULF fa. Pieters, overl. Meyghem op den 23ste 8bre 1762 
  Hr.: Philippe DE BRABANTER fs. Jans  
413 K.: Pieter = 22 jr, Marie Judoca = 16 jr, Catharine = 13 jr, Frans = 9 jr ende Therese = 6 jr 
302 V.M.: Geeraert VAN VYNCKT oom causa uxoris tot Nevele 
 Gronden van erfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede met een meerschelken gheleghen in Meyghem groot in erfven 717 roen met een 
  partije landt gheleghen voor de hofstede groot in erfven 354 roen suyt ende oost sheerenstraete 
 ende noort dhoors van Jonckheer Jan STAELENS ende dhoors van Jan VAN VLAENDEREN 
 ende nogh een partije landt gheleghen als de voorgaende groot 514 roen  22ste febr. 1763 
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SVG Anna Theresia DE CEUCKELAERE fa. Joos, overl. Vynckt den 1ste dec. 1762 
 Hr.: Joannes DE WINTERE fs. Joos  
413 K.: Pieter Joseph = 14 jr, Isabelle Rose = 12 jr ende Joanne Pitronelle DE WINTERE = 4 jr 
305 V.P.: Joseph DE WINTERE voornoemt tot Poucques hun grootvader ende 
 V.M.: Joannes VAN HULLE in huwelijck met Joanne DE CEUCKELAERE haer suster 
  Men is schuldigh aen Jan Baptiste VAN HULLE tot Vinckt als proprietaris van het  
 hofstedeken ende medegaende gronden van erfven bij den hauder ghebruyckt over  
 verschenen pachten tot ende met kersavont 1762 tsaemen ter somme van 7 p. 10 sch. gr.  
 Stelde hem daervooren seker ende borghe bedeghen Joannes DE WINTERE tot Poucques  
 alhier present        15de maerte 1763 
  
SVG Lieven COPPENS, overl. Dronghen den 11de dec. 1762  
 fs. Jacobus ende Livijne VAN HUFFELE   
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntien BUYSE fa. Jooris ende Anne BOONE (SVG 5 febr. 1760) 
413 K.(1ste x): Catharina = 24 jr, Pieter = 21 jr, Magdalena = 18 jr, Lieven = 14 jr, Bernardus = 12 jr 
313 ende Jacobus COPPENS = 8 jr. 
 He.(2de x): Isabelle DE CUYPERE fa. Jacobus ende Livijne DE MEYERE  
 K.(2de x): Joanne COPPENS = 1 jr eenigh kint uyt dit huwelijck  
 V.P.: Geeraert COPPENS tot Landeghem  
 Den overledenen heeft gheduerende sijn eerste huwelijck in cheynspacht genomen een  
 hofstedeken met twee partijen landt gheleghen in Dronghen in den wijck van noorthaut groot 
  in erfven ontrent vijf gemeten dat van Joseph VAN NEVELE voo eenen termijn van 29 
 jaeren inganck genomen sedert kersavont 1746 
 Het kint Francois COPPENS uyt het 1ste huwelijck is overleden 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Jacobus DE CUYPERE fs.  
 Jacques tot Dronghen alhier present         22ste maerte 1763 
 
SVG Godelieve VINCENT, overl. Vosselaere op den 12de jan. 1762  
 fa. Pieter gewonnen bij Tanneken FIERS 
 Hr.: Jacobus VINCHENT (VINCENT) fs. Jacques ghewonnen bij Elisabeth DE SNEIRCK 
413 K.: Pieter = 16 jr, Francies = 12 jr ende Joannes VINCHENT = 9 jr 
316v V.M.: Eleonardus HAERENS oom causa uxoris   
 Ten aen aengaen van hun huwelijck datter soo van d'een als van d'ander sijde geene gronden 
 van erfven nochte renten en hebben geweest veele min gheduerende hun huwelijck en hebben 
 gheconquesteert  . . .  . . .  . . .  29ste maerte 1763 
 
SVG Domijn VAN DE CAVEYE, overl. Nevele op den 14de july 1762 
 fs. Andries ende Marie VAN HONNACKER 
 Wdwnr in (1ste x) van Magdalena DE SMEDT fa. Joannes ende Barbarina VERHELST 
413 K.(1ste x): Joannes ende Guillaeme VAN DE CAVEYE hun selfs, ende Philippe Jacobus  
319     VAN DE CAVEYE met twee kinderen die hij gewonnen heeft bij Livijne VAN 
     DOORNE genaemt Pieter = 15 jr ende Rogier VAN DE CAVEYE = 8 jr 
 V.P.: Andries VAN DE CAVEYE tot Desselgem  
 He.(2de x): Livijne VAN DE GEHUCHTE fa. Joos ende Cathelijne D'HAENENS  
 K.(2de x): geene kinderen 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 D'hilft van een partijken landt in Nevele in den meulen cauter, dies de wederhilft competeert 
 aen de hoors vuyt den hoofde van s'overledens 1ste vrauwe, paelende oost mijnheer den baron 
 van Nevele suyt Jacobus VAN BRUSSEL west Pieter BAFORT ende noort mhr VAN DER  
 MEERSCH groot 920 roen commende bij coope van Francois VERVIER den 17de sept. 1759 
   Bij den SVG ten sterfhuyse van soverledens 1ste huysvrauwe sijn gebracht differente partijen 
 lant ende meersch die haer sauden toegecommen sijn vuyt den hoofde ende als hoors  
 necessaire  ten sterfhuyse van Lieven VAN DOORNE haeren 1ste man ende alwaer bij 
 apostille aende overledenen geordonneert is devoir te doen tot becommen rekeninghe van  
 den pacht jeghens de heerelijcke renten   . . . . . .   11de april 1763 
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SVG Franchois DE SCHUYTER, overl. Bachte op den 8ste aug. 1762 
 He.: Joosijntjen TUYTSCHAEVER fa. Joannes ende Livijne . . . 
413 K.: Augustinus D'HAENENS in huwelijck met Joanne VAN HOVE fa. Pieter ende 
323v       Livijne DE SCHUYTER, alsmede den selven Pieter VAN HOVE als vader ende 
       vooght over Theresia = 12 jr ende Joannes = 9 jr kinderen die hij gewonnen heeft 
       bij de selve Livijne DE SCHUYTER fa. den overledenen ende dese hauderigghe 
       Joannes SERWEYTENS als vader ende vooght over Marie Anne = 17 jr ende 
       Frans SERWEYTENS = 14 jr twee kinderen die hij gewonnen heeft bij deselve  
       Catharina DE SCHUYTER fa. den overledenen ende dese hauderigghe 
 V.P.: Augustinus D'HAENENS voornoemt 
 Pieter VAN HOVE voornoemt woont tot Landeghem  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter VAN BOCKSTAL tot Sint Pieters Aelst 
 nevens Gendt alhier present      12de april 1763 
 
SVG Joannes LOOTENS, overl. Vosselaere den 10de febr. 1763  
 fs. Joannes ende Pieternelle VAN MALDEGHEM   
413 He.: Martijntjen VERGOTE fa. Joannes ende Pieternelle HAUTEQIETE 
326v         alsnu in huwelijck met Joannes DE KETELAERE  
 K.: geen kinderen  
 Erfgenaemen 
 Joannes LOOTENS vader van den overledenen ende Joannes CORNELIS als vader ende 
  vooght over sijne weese Joannes CORNELIS = 5 jr die hij gewonnen heeft bij Philippine 
 LOOTENS fa. Joannes geduerende sijn 1ste huwelijck bij de voornoemde Pieternelle VAN 
 MALDEGHEM   
 Den overledenen heeft ten jaere 1743 in cheynse genomen van Sr. Jacques VAN AKEN 
 een hofstedeken in Vosselaere groot ontrent een half bunder paelende noort de damstraete 
 suyt den voetwegh commende van Ste Jans Leerne naer Nevele west Pieter LAMBRECHT 
 voor een termijn van 29 jaeren op conditie dat de catheylen daer op staende moesten  
 gepresen worden d'hilft staende ende d'hilft liggende weirde ende de welcke op den voet 
 gepresen sijn door Sr. Louis Norbert DE SCHUYTER gesworne prijser de somme van  
 41 p. 10 sch. 8 gr. de welcke volgens het bescheet bij den proprietaris geteeckent sijn  
 gelaeten voor de somme van 38 p. 10 sch. 8 gr.  . . . . . .  12de april 1763 
 
 Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgeeft dheer Ignace 
 Emanuel BEYAERT ampman van Nevele van den ontfanck bij hem genomen van de  
 goederen gecompeteert hebbende Lieven VERHELST sedert den 30ste juny 1761 daete van 
413 het passeeren van den SVG soo van de vercoopinghe van de vaste goederen als van tgone  
330 geprocedeert van een 2de venditie van boomen ende vruchten te velde 'twelck dat competeert  
 aende hoors van den selven VERHELST volgens de contracte geinserreert in den staet ende 
 sententie verleent in hunne saecke als verweerders jegens d'hoors van Marie CORIJN in 
 daeten 16de febr. 1762 alsmede van den vuytgeef bij hem daer jeghens gedaen presenterende 
 de selve aen Louys VERHELST, Joannes MESTDAGH in huwelijck met Marie Joanne 
 VERHELST, Francois HEYRICK als vader ende vooght over sijne seven onderjaerighe 
 kinderen die hij gewonnen heeft bij Livijne VERHELST, Judocus FOCQUE gehuwt met 
 Joanne VERHELST alle viere kinderen van Joannes VERHELST die broeder was van vollen 
 bedde van den voornoemde Louys, alsmede Pieter, Guille ende Livijne VERHELST alle drije 
 kinderen van Guillaeme die oock sone was van vollen bedde van den voorseyden Louys. 
 Guillaeme VERHELST heeft op den 7de july 1761 gecocht een behuyst ende beschuert 
 hofstedeken in Nevele groot ontrent een half gemet zoals vermelt bij  den voornoemden 
 staet. Item een partijken landt genaemt het bogaerden groot 232 roeden. Item een partije landt 
 genaemt den binnen bulck groot 400 roeden. Item een partijken landt oost de boschstraete 
 groot 159 roeden alle geleghen in Nevele. Item een partije landt in Nevele geleghen genaemt 
 den beck groot 300 roeden gecocht door Judocus VAN NEVELE  . . . . . . 
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SVG Petronelle Judoca VAN DE WALLE fa. Guilliame  
 overl. Landeghem in den heirenthoeck op den 17de dec. 1762 
 Hr.: Joannes Frans VAN KERREBROECK fs. Jacobus  
413 K.: Livinus = 3 jr ende Carel Francois VAN KERREBROECK = 2 maenden 
334 V.M.: Joannes VAN DE WALLE, oom  
 Hofstede ende erfve staende het huwelijck samen geconquesteert bij coope ende uytgrootinghe 
 van den 17de juny 1760 gedaen jeghens Jacobus VERBAERE met consorten als hoirs geweest  
 ten sterfhuyse van t'eenigh kindt bij dese overledene in haer 1ste huwelijck gewonnen met Pieter 
 VERBAERE dit met den last van een losselijcke rente van 40 p. gr. wisselgelt capitaels  
 croiserende den penninck 25 in proffijte van Judocus GOETHALS fs. Jans tot Bellem 
 Een behuysde hofstede met twee woonhuysen gelegen in Landegem in den heirenthock suyt 
 west de straete noort west mijn heer SANDELIN noort oost Pieter MESTDAGH ende suyt  
 oost de kinderen van Pieter GOETHALS ende Pieter STANDAERT groot 277 roeden  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Jacobus VAN KERREBROUCK  
 tot Vinderhaute alhier present       26ste april 1763  
 
SVG Petrus Alexius DE LE BULCKE , overl. Sinte Martens Leerne op den 22ste dec. 1761 
 fs. Pieter ende Lucia DE CLERCQ 
 He.: Marie Anne DE BUCK fa. Bauduyn  ende Pieternelle DE CRETS  
413 K.: Augustin = 23 jr, Lieven Constantin = 21 jr, Marie Joanne = 18 jr, Joannes Baptiste = 16 jr,  
340 Petrus Alexius = 12 jr ende Coleta Teheresia DE LE BULCKE = 10 jr 
 V.P.: Joannes DE SCHRIJVER, oom causa uxoris  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde hofstede in Sinte Martens Leerne daer den overledenen vuyt gestorven is groot 
 300 roeden paelende oost ende suyt hun selfs west den heere baron van Nevele ende de straete 
  noort hun selfs ende een partije landt voortijts in drij differente partijen groot 400 roeden 
 paelende oost Jacobus DE SCHUYTERE west de hofstede noort hun selfs suyt de naervolgende 
 partije genaemt den pelder groot 600 roeden oost Jacobus DE SCHUYTERE suyt Philippe 
 DOBBELAERE fs. Jans west den heere baron van Nevele ende noort de hofstede. 
 De voorscheven hofstede ende landen den overleden toecommende bij successie van sijn  
 vader ende vuytgroot van sijne moeder benevens Joannes DE SCHRIJVERE ende Adriane 
 Livijne DE LE BULCKE sijn huysvrauwe in daete den 6de ende 10de febr. 1742  
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije landt in Ste Martens Leerne groot 632 roeden oost Jacobus DE SCHUYTERE suyt 
 de hofstede west het meulestraetjen ende noort de kinderen van Jan SERGEANT 7de meye 1763 
 
SVG Marten DE MOOR, overl. Nevele op den wijck van veldeken op den 13de maerte 1763  
 fs. Pieter ende Livijne VERGOTE 
413 Wdwnr in (1ste x) van: Anne Marie DE MEYERE  
344 K.(1ste x): Francois ende Joannes DE MOOR bij competente aude hun selfs, Pieter = 24 jr ende  
       Anne Marie DE MOOR = 21 jr  
 He.(2de x): Norbertine DE CONINCK fa. Lieven ende Isabelle MEIRISONE 
 K.(2de x): Francois = 12 jr, Joseph = 8 jr, Joanne = 6 jr, Marie Theresia = 2 jr ende Emanuel  
     DE MOOR = 18 maenden  
 V.M.: Maurus COEN oom ende V.P.: Joannes DE KETELAERE cosijn causa uxoris 
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een huyseken in Nevele op den wijck van veldeken groot 200 roeden paelende oost d'hoors 
 Pieter DUSAER suyt mijnheer VAN DE VIVERE west den procureur RIJCKAERT tot Gendt 
 ende noort de selve hoors commende bij coope van Frans DE SUTTERE twelcke geduerende 
 sijn 1ste huwelijck in cheyns was genomen ende betemmert met een huyseken ende beplant met 
 boomen ende haeghen de welcke inghevolghe den teneur van den cheynsbrief moesten aenveirt 
 worden in d'hilft staende ende d'hilft liggende weirde  . . .   . . . 
  Sijnde het hofstedeken belast met het capitael van eene rente van 12 p. gr. wisselgelt in 
 proffijte van Norbert BUYSENS      10de meye 1763 
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SVG Adriaen DE PUYT, overl. Nevele in den wulf houck op den 26ste dec. 1762  
 fs. Lieven ende Martijntien DE SCHUYTERE 
413 He.: Joosijntien VAN THIENEN fa. Thobias ende Marie BOUSERIES tevooren wdwe 
336v         van Joannes SUTTERMAN fs. Gillis 
 K.: Joannes = 7 jr, Livijne = 4 jr ende Emanuel DE PUYT = 1 jr   
 V.P.: Emanuel DE PUYT oom  
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck gecocht van de kinderen van Joannes 
 SUTTERMAN fs. Pieter  
 Een deelken in twee partijkens lant in Nevele genaemt de broeckelkens gecocht bij 
 uytgrootinghe jeghens d'hoors van Joannes SUTTERMAN en waervan hier maer in gemeene 
 baete sal gebracht worden de coopsomme tot last van de kinderen van shauderiggens eerste 
 man tot concurentie van weirdije midts tselve is gecocht met de verachterde pachten  
  Venditie gedaen op den 25ste 9bre 1762 
 Men is schuldigh aen Pieter Francois SUTTERMAN de somme van 52 p. 10 sch. 4 gr. ende 
 4 dnrs over sijne vaderlijcke weese penninghen met het gonne op hem gesuccedeert met de  
 doodt van sijnen broeder Lieven sijnde een 4de ende een 12de van sijne staet somme  
 Aen Pieter DE POORTERE in huwelijck met Judoca SUTTERMAN de somme van 42 p.  
 10 sch. 4 gr. ende 4 dnrs over haere vaderlijcke weese penninghen ende haer broederlijck 
 gedeelte naer aftreck van 10 p. gr. bij d'hauderigghe aen ter rekeninghe betaelt  . . . 
          31ste meye 1763 
 
 Compareerde in persoonen Pieter WILLEMS woonende in Vinderhaute, Christiaen 
 VAN HEYSTE ende Francois DOBBELAERE beyde woonende tot Hansbeke. 
 Welcke drij comparanten verclaerden hun te stellen ende constitueren als sekers ende 
 borghe jae als principaelen over Lieven WILLEMS in huwelijck met Isabelle DE CUYPERE 
 te vooren wdwe van Lieven COPPENS woonende tot Drongene in den wijck van het noort  
 haut over het gonne de voornomde wdwe Lieven COPPENS schuldigh is aen de ses kinderen 
 van den voorseyden Lieven COPPENS in sijn 1ste huwelijck gewonnen bij Joosijntjen BUYSE 
 beloopende tot de somme van 42 p. 18 sch. 2 gr. 11 dnrs vermelt bij den SVG voor ons  
 overgebracht den 22ste maerte 1763 dit alles onder de obligatie ende verbintenisse als naer 
 rechte   . . .  . . .  . . .  31ste maerte 1763 
 
 Compareerde in persoone Gillis SNAUWAERT woonende in Vosselaere welcken comparant 
 verclaerde hem te stellen ende constitueren als seker ende borghe jae als principael over 
 Jacobus VINCENT fs. Jacques tot het selve Vosselaere als hauder gebleven ten sterfhuyse van 
 Godelieve VINCENT sijne overleden huysvrauwe volgens den SVG aen ons overgebracht den 
 29ste maerte 1763   . . .   . . .  31ste meye 1763 
 
SVG Pitronelle DE BAERE fa. Joos, overl. Vinckt op den 28ste april 1763 
 Hr.: Joseph DE WEERT fs. Jans 
413 K.: Jan Baptiste ende Augustijn DE WEERT beede hun selfs, Joosijne DE WEERT in  
346v       huwelijck met Joannes DIJCK tot Meyghem te voorent wdwe van Jooris SCHATTEMAN, 
       Joannes DE WEERT = 23 jr ende Anna Theresia  DE WEERT = 17 jr 
 V.P.: Jan Baptiste DE WEERT voornoemt broeder van de weesen ende  
 V.M.: Carel DE BAERE tot Deurle broeder van de overledene  
 Dit sterfhuys competeert een woonhuys,schuere, oven, fruytboomen ende doorenhaeghen 
 geduerende het huwelijck ghebauwt op een partije cheynsgront compiterende Pieter DE 
 CLERCQ fs. Frans tot Vinckt groot 100 roeden   . . .  7de juny 1763 
 
SVG Pro Deo Joannes DAENNENS fs. Pieter, overl. Nevele op den 17de april 1763 (P.R.= 43 jr) 
 He.: Pitronelle DOBBELAERE fa. Pieter alsnu in huwelijck met Lieven SLECHTINCK 
 K.: Anne Marie DAENNENS = 2 jr en 3 maenden   
 V.P.: Judocus DAENNENS tot Gendt broeder van den overledenen 
 mits de becommerthede geordonneert te filasseren 13de juny 1763 
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SVG Geeraert DANNEELS, overl. Nevele den 18de jan. 1763 
 fs. Guillaeme ende Joosijntjen SABBE  
 He.: Joosijntjen DE MEYERE fa. Joos ende Joosijntjen MORTIER 
413 K.: Joosijntjen bij competente aude haer selfs, Jacobus = 23 jr, Pieter = 9 jr ende Anne 
350       Marie DANNEELS = 4 jr. 
 V.P.: Joannes DANNEELS oom     21ste juny 1763 
 
SVG Marten VAN WONTERGHEM, overl. Vinckt den 18de jan. 1763  
 fs. Guillaeme ende Marie DE COP 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie HERMANS 
413 K.(1ste x): Joseph VAN DORPE in huwelijck met Joanne VAN WONTERGHEM, Marie  
355     DE CLOET als moeder ende vooghde over Pieter Joannes = 9 jr, Joanne  
     Marie = 7 jr en Francois VAN WONTERGHEM = 6 jr, drij kinderen gewonnen  
      bij Adriaen VAN WONTERGHEM, Joannes VAN WONTERGHEM  
     fs. Joannes ende Cornelia GOETHALS  
 He.: Joanne D'HAENENS fa. Francois ende Livijne COCQUYT 
 K.(2de x): Dominicus = 24 jr ende Vironica VAN WONTERGHEM = 12 jr 
 V.P.: Joseph VAN WONTERGHEM   
 Stelde hem seker ende borge bedegen Pieter D'HAENENS tot Nevele 5de july 1763  
 
SVG Geeraert VERMEIRE, overl. Nevele op den 23ste maerte 1763  
 fs. Jacobus ende Jacquemijntjen BRUGGEMAN 
 He.: Joosijntjen CORIJN fa. Joannes ende Livijne FORTIER 
413 K.: Pieter Jacobus = 15 jr, Joseph = 14 jr, Carel Frans = 11 jr, Joanne Marie = 8 jr,  
357       Pieternelle = 6 jr ende Monica VERMEIRE = 4 jr, sijnde de jonghste weese Judocus  
       naer haer vader overleden 
 V.P.: Marten VERMEIRE oom mits den grooten auderdom van s'overledens vader 
  Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe van haere auders  
 Een sesde deel in Nevele in den wijck van de boschstraete dies de andere deelen  
 gemeene ende onverdeelt competeren aen shauderigghens susters ende susters kinderen 
 van een behuysde hofstede groot in erfven 300 roeden paelende noort oost de bosch 
 straete suyt oost Joseph TUYTSCHAEVERE suyt west de naerschreven partije ende 
 noort west hun selfs. Item een 6de van een partije lant in Nevele groot een half bunder 
 daer anne abouterende   . . .   . . .  
 Item in deselve wijck een behuysde hofstede groot 409 roeden paelende suyt oost hunne 
 voorgaende hofstede noort oost de boschstraete suyt west hun selfs ende noort west  
 Joannes VAN RENTERGHEM  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Martinus VERMEIRE 
 tot Hansbeke alhier present        5de july 1763 
 
SVG Janneken SLOCK, overl. Nevele op de heerlijckhede van het Poucsche den 17de juny 1760 
 fa. Joannes ende Elisabeth BAUDONCK 
 Hr.: Christiaen MESTDAGH fs. Lieven ende Marrie VERHOYE  
 K.: geen kinderen uyt dit huwelijck 
 Bauduyn HANSSENS in huwelijck met Joanne Marie DE WULF fa. Gillis en Marie SLOCK 
 die suster is van d'overledene, Joannes COOPMAN in huwelijck met Marie Joanne DE  
 WULF ende Judocus DE BRABANDER cosijn ende deelvooght over Catharine DE WULF 
 = 20 jr alle twee kinderen van Lieven ende Joanne HANSSENS welcken Lieven oock sone 
 was van den voornoemden Gillis ende Marie SLOCK  
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken in Nevele met het landt daer mede gaende groot in erfven 520 roen 
 oost den herwegh  naer Vinckt suyt Frans COEN west ende noort mhr. BARELDONCK  
 commende bij coope van Laureyns VERPLAETSEN  . . . . . .   
 Den hauder heeft laeten vuytgrooten van sijnen broeder Philippe van sijn recht in twee    
 partijkens lant gheleghen in Bachte  . . .  . . .  12de july 1763   
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SVG Joanna DE LOOSE, overl. Landeghem in den heirenthoeck op den 3de meye 1763  
 fa. Geeraert gewonnen bij Joosijntjen TANT 
 Wdwe in (1ste x) van: Jacobus DE CLERCK  
413 K.(1ste x): Catharina DE CLERCK = 19 jr 
352 Hr.(2de x): Bernardus DE SMET fs. Lieven gewonnen bij Janneken DE VREESE 
 K.(2de x): Lieven = 17 jr, Francoise = 14 jr, Pieter = 11 jr, Joannes Francies = 7 jr ende 
     Christiaen DE SMET = 2 jr  
 V.M.: Martinus VERMEIRE cosijn causa uxoris    
 Den hauder heeft van wijlent den edelen heer VAN DER MEERSCH de Baereldoncq 
 in cheynspachte aenveert eene hofstede met noch vier partijen landt die tsaemen groot sijn 
 ontrent de vier gemeten geleghen in Landeghem in de heirenthoeck voor eenen termijn 
 van 27 jaeren inganck genomen kersavont 1747  . . . . . . 21ste july 1763 
 
SVG Cecilia TANT fa. Gillis ende Janneken SCHAMP, overl. Meyghem op den lesten april 1763 
 Hr.: Elarius VERMEEREN fs. Jans 
413 K.: Joanna Francoise = 10 jr, Caroline = 7 jr ende Frans VERMEEREN = 4 jr 
392v V.M.: Gillis TANT oom   
 Desen sterfhuyse soude gerecht sijn vuyt den hoofde van s'overledens vader in een 18de  
 deel in eene behuysde hofstede met de landen daermede gaende gheleghen in Meyghem 
 ghebruyckt bij s'overledens moeder Janneken SCHAMP  . . . 4de 8bre 1763 
 
SVG Marie Catharine DE COSTER, overl. Landeghem op den 7de meye 1763  
 fa. Amandus ende Janneken VAN VINCKT 
 Hr.: Pieter STANDAERT fs. Joannes ende Livijne VERMEIRE, wdwnr Livijne GOETHALS  
414 K.: Joannes Francois =9 jr, Martinus = 4 jr, Joannes Baptiste = 2 jr ende Livijne = 10 maenden 
13v V.M.: Lieven DE COSTER oom  
 Den hauder is niet gerecht in de catheylen van sijn kint gewonnen gheduerende sijn eerste 
 huwelijck bij Livijne GOETHALS mits bij hun contract van huwelijck is besproken dat de 
 gronden ende catheylen sullen volghen de cant van waer die gecommen sijn, oock dat den 
  hauder ter causen van de vercaevelinghe ende mangelinghe verhandelt heeft moeten doen 
 eenighen oplegh ende ter causen van sijn vercaevelinghe iets heeft toegetrocken waer van 
 hiernaer recompense sal gedaen worden  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Een behuyst ende beschuert hofstedeken in Landeghem in den heirenthoeck groot 426 roeden 
 paelende oost de straete loopende van den meulen naer Hansbeke suyt de hoors van Pieter 
 GOETHALS west de naervolghende partije ende noort de gaverstraete 
 Item een partije lant gheleghen als de voorgaende genaemt den beirentput groot 966 roeden 
 paelende oost het voorschreven hofstedeken ende den beirentput suyt jooris BISSCHOP west 
 den selven ende noort de gaverstraete  
 Item in deselve prochie en wijck een behuyst hofstedeken groot met het bulcxken landt daer 
 nevens 227 roeden abouterende oost Pieter MEGANCK suyt Charles DE MEYERE west de  
 renterghemstraete ende noort Pieter MEGANCK  . . . . . . 
 Een partije landt in Nevele ghenaemt de bunderkens groot 350 roeden abouterende oost suyt 
 ende noort de kinderen van Herman LAMME ende west N. TUYTSCHAEVERE  
 Item een partije landt in Landeghem genaemt gijlsackere groot 232 roeden paelende oost 
 mijn heer SANDELIN suyt d'hoors van Jan DE GROOTE west de kinderen van Joannes 
 SUTTERMAN ende noort hun selfs . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije landt in Landeghem genaemt den meule cauter suyt het kerckgoet van Landeghem 
 west den herrewegh loopende van Landeghem Meulen naer Meirentre groot 250 roeden 
 Item een partije meersch paelende oost de calene suyt Jan REYNIERS ende west de cauter 
 groot 100 roeden.    . . .   . . .   . . . 
 Item dhilft van een partije bosch dies d'ander hilft competeert Lieven DE COSTER gheleghen 
 in Lootenhulle genaemt het mussche cot groot 785 roeden . . . 6de maerte 1764 
 hierna volgen nog meer dan 70 bladzijden tekst en uitleg van gronden. . .  . . .  
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SVG Judocus ADAMS fs. Francois, overl. Ste Maria Leerne op den 15de meye 1761 
 He.: Marie Lievijne VAN DER MEIREN fa. Jans 
 K.: Francies BOEDRI in houwelijck met Joanne Catherine ADAMS ende Balthazar VAN 
       HOLLEMEN thouwelijck met Clara ADAMS, Bernardus ADAMS beth 22 ½ jr.   
 V.P.: Joannes ADAMS oock fs. Francois, oom   
 Gronden van erven commende van de sijde van d'hauderigge  
 Een 4de paert deurgaende in dhelft van een hofstede wesende een herberghe ghenaemt den 
 pelgrim gheseyt het hooghuys gelegen in Leerne oost hoydonck dreve zuyt het kerckhof 
 groot int gheheele 116 roeden ende alhier over het 8ste paert 14 ½ roeden 
 Gronden van erven staende het houwelijck gheconquesteert gedeeligh half en half 
 d'helft deurgaende van de voornoemde hofstede ende herberghe verkreghen bij uytgrootinge 
 ghedaen jeghens Philippe VOLCKAERT die het hadde verkreghen van sijne huysvrauwe 
 die wdwe ende hoir necessaire is ghebleven ten sterfhuyse van den voorseyden Jan VAN  
 DER MEEREN vader van de hauderigge dus over dhelft tot 48 roeden 
 Item een 8ste paert van de herberghe oock bij uytgrootinghe verkreghen jegens Clara VAN 
 DER MEEREN fs. Jans s'houderiggens suster dus hier 14 ½ roeden 
 Komende voor conquest de resterende twee deelen van achte die ghecompeteert hebben aen 
 Joannes VAN DER MEEREN fs. Jans ende aen Pieter JOOS in houwelijck met Joosijntjen 
 VAN DER MEEREN shauderiggens suster ende broeder . . .   
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Pieter BOEDRI tot  
 Ste Maria Leerne alhier present      10de jan. 1764 
 
 Compareerde in persoone Joannes VAN DER HAEGHE woonende in Vosselaere welcken 
 comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe over Joannes VLAEMINCK 
 in huwelijck met Livijne CANNOOT wdwe van Joannes COPPENS tot Astene dit over 
 het gonne de weesen van voornoemde Joannes COPPENS is toecommende volgens het slot 
 ende liquidatie van de rekeninghe gedaen bij dhr. Ignace Emanuel BEYAERT ampman  
 voor ons den 7de juny 1763 ter greffie berustende  . . .  31ste jan. 1764 
 
SVG Pro Deo Joanne VERMEIRE fa. Jacques,  
 overl. Bachte ghehuchte van reckelinghe op den 6de juny 1763 
 Wdwe in (1ste x) van Joannes DE KLERCK  
 Hr.: Lieven FLORENT  
 Erfgenamen: Pieter DE BRUYNE in huwelijck met de wdwe Joannes DE KLERCK moeder 
  ende vooghde over haeren minderjaerighen sone Pieter Joannes DE KLERCK fs.  
  Jans voorseyt apparenten hoor unicq van dese sijne overleden grootmoeder 
 V.M.: Joseph VERMEIRE cosijn ende naeste bestaenden vriendt van de weese 
  De overledene heeft met haeren 1ste man den voorseyden Joannes DE KLERCK in cheyns 
 pachte genomen ontrent 1300 roeden landt wannof den grondt competeert aen d'hoors van 
 den heere raet DUBOIS ende welcken cheyns bij den hauder is vernieuwt voor eenen  
 termijn van 30 jaeren inganck ghenomen hebbende kerssavont 1739 . . . 7de febr. 1764 
 
SVG  Marie D'HAENENS fa. Joannes ende Lievijne DICK 
 ende Carel VOLCKAERT fs. Marten ende Livijne VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
414 beede overleden in Ste Maria Leerne op den 1ste febr. ende 13de meye 1763 
  5 K.: Jacobus HAENTJENS in huwelijck met Joanna VOLCKAERT, Joannes SLOCK  
       getrauwt met Livijne Caroline VOLCKAERT, Marie Rosa = 22 jr ende Marie Jacoba 
       VOLCKAERT = 19 jr.   
 V.P.: Philippe VOLCKAERT ende V.M.: Joannes VINCENT, cosijn 
 Gronden van erfven bij de overledenen achtergelaeten 
 Een behuysde hofstede in Ste Maria Leerne groot met een meirselken daer anne gheleghen 
 1000 roeden daeranne abouterende het kerckhof ende de priesteraeghe suyt de calene ende 
 Joe Clara DE WACHTERE west Philippe VOLCKAERT ende noort den Deynschen herwegh 
 ende dhoors van Joos GOETHALS nu bij coope de wdwe ende hoors Sebastien VAN HOLME 
 In Ste Martens Leerne een partije landt groot twee gemeten  . . . 7de febr. 1764  
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SVG Pro Deo Marie VAN HULLE fa. Pieters,  
 overl. Nevele op den wijck van de vierboomstraete op den 9de febr. 1763 
 Hr.: Lieven DE VLIEGHER fs. Aernaut  
 K.: Carel = 13 jr, Frans = 9 jr, Jan Baptiste DE VLIEGHER = = 6 jr  
 V.M.: Joos VAN HULLE fs. Pieters voornoemt, broeder    
 Mits de becommerthede gheordonneert te inphilaseren    21ste febr. 1764 
 
SVG Pro Deo Judocus D'HAENENS fs. Daniel,  
 overl. Bachte gehuchte van reckelinghe op den ressort van de lande van Nevele 7de juny 1763 
 Wdwnr in (1ste x): niet gegeven 
 Wdwnr in (2de x) van: Pieternelle VAN SPEYBROECK 
 K.(2de x): Pieter ende Joanne D'HAENENS bij competente aude van beth 25 jaeren 
 Wdwnr in (3de x) van: Rebecca TESSALLY  
 K.(3de x): Marie Josepha = 20 jr, Ignatius = 18 jr, Laureyns Norbertus = 17 jr,  
     Marie Therese = 12 jr ende Geeraert D'HAENENS = 10 jr 
 He.(4de x): Marie Elisabeth DE NAEGHEL fs. Pieters 
 K.(4de x): Anthone = 6 jr, Marie Catharine = 2 jr ende Amandus D'HAENENS posthum 
     saude alsnu vijf weken sijn 
 V.P.: Joseph D'HAENENS cosijn   
 Den overledenen heeft staende sijn 2de huwelijck met Pieternelle VAN SPEYBROECK in  
 cheynse aenveirt van Mhr. N: VAN DER HAEGE heere van Oultre Cambeke etc. een  
 hofstedeken met twee partijkens landt ende een partijken meersch waervan het 1ste jaer  
 inganck ghenomen heeft kerssavont 1729 ende gemeene sijn ghebleven mits het overlijden 
 van Jan Baptist HENDRICK ende Marie D'HAENENS   . . .  . . . 
 Mits de becommerthede geordonneert te imphaliseren   13de maerte 1764 
  
 Bewijs ende renseing van de goederen soo meuble als immeuble aencommende aen Adriaen 
 Frans VAN WONTERGHEM, Pietronelle, Monica en Joanne Judoca VAN WONTERGHEM 
 beede begijntien in den grooten hove tot Ghent, Joseph DE POURQUOY thuwelijck met Isabelle 
 VAN WONTERGHEM, Frans DE BAERE thuwelijck met Caroline VAN WONTERGHEM, 
 Augustin DE ROO thuwelijck met Christine VAN WONTERGHEM alle kinderen van wijlent 
 Charles VAN WONTERGHEM ende Theresia VAN DER ELSTRAETE bij successie ende 
 tsaemen representerende eenen 3de hoofstaecke in de moederlijcke sijde ten sterfhuyse van 
 wijlent joffr. Isabelle VAN HIJFTE overleden beggijntien in den cleenen hove tot Ghent  
 wordende dese ghemaeckt door den voornoemden Adriaen Frans VAN WONTERGHEM in 
  Ghent overleden op den 9de 8bre 1762 S.M. ten welcken sterfhuyse SVG wordt overgegeven. 
  Joanna Catharina ende Christine VAN WONTERGHEM onderjaerighe susters van Frans VAN 
 WONTERGHEM, benevens Jacobus BAUDONCQ als vader ende vooght over sijn onderjaerigh 
 kint met naeme Theresia gewonnen met Maria VAN WONTERGHEM dat de selve weesen 
 graet van hoorije sijn hebbende elck tot een 8ste deel in een 3de hooftstaecken in de moederlijcke 
 sijde ten sterfhuyse van Je Isabelle VAN HIJFTE in haer leven beggijntien in den hove van  
 O.L.Vr. ter hoyen. . . .  
 Den SVG ten voornoemde sterfhuyse is ghesloten den 20ste meye 1763 . . .  
 De vercavelinghe van de vaste goederen is gebeurt den 2de sept. 1763  
 Aen de kinderen van Charles VAN WONTERGHEM is te cavel gevallen onder de letter B de 
 volghende gronden  
 Een partije landt in Afsné groot 300 roeden in cheyns ghebruyckt bij Judocus DE CLERCQ 
 Een partije landt gheleghen als vooren groot 1340 roeden ghenaemt den grooten staeck 
 Item een hofstede schuere stallijnghen groene ende drooghe catheylen gheleghen in Baerle  
 groot 150 roeden in pachte ghebruyckt bij Pieter OOSTERLINCK fs. Pieter  
 Een partije landt in Ste Martens Laethem ghenaemt den gaevere groot 825 roeden  sorterende 
 onder d'heerelijckhede van Ste Baefs tot concurrentie van 520 roeden ende tot 300 roeden  
 onder dheerlijckhede van Ste Pieters  . . .  . . . 13de maerte 1764 
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SVG Lieven CANNOOT, overl. Nevele op den 5de dec. 1763  
 fs. Andries ende Tanneken MORTIER  
 Wdwnr in (1ste x) van: Theresia MARTENS, overleden sonder lichaemelijcke hoors 
414 He.(2de x):Marie Joanne VERHELST fa. Jacobus ende Anna VLERICK  
27v      alsnu in huwelijck met Laureyns QUICKENBORNE 
 K.(2de x): Pieter = 12 jr, Joannes = 9 jr, Barbarina = 7 jr ende Marie Joanne CANNOOT = 4 jr 
 V.P.: Pieter CANNOOT oom  
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde 
 Een behuysde hofstede in Nevele groot in erfven 200 roeden abouterende daer anne oost het 
 hulstraetjen, suyt Pieter COEN, west de volgende partije ende noort d'hoors van dheer ende 
 meester Pieter CARDOEN. Item een partije landt groot 400 roeden paelende oost de hofstede 
 suyt Pieter COEN ende  d'hoors Joffr. BUENST. Item in Nevele een partijken bosch ende 
 meersch groot 160 roeden paelende oost het hulstraetjen suyt Christiaen MESTDAGH west 
 dhoors Joffr. BUENST ende noort de selve hoors ende Gillis DE WULF 
 Item in Nevele een partije landt genaemt den bosch groot in erfven 400 roeden abouterende 
 oost herman VAN NEVELE als gebruycker suyt ende noort den selven ende west Judocus 
 VAN NEVELE. Item in Nevele 200 roeden landt genaemt de bijle abouterende oost de straete 
 suyt Judocus VAN NEVELE met het wederdeel west Joos MEULEMAN ende noort de selve 
 ene mijn heer DUBOIS   
 De voorschreven goederen den overledenen toegecommen bij donatie inter vivos tsijnen 
 proffijte ghedaen door Geeraert MARTENS fs. Bauduyn volghende twee contracten ende  
 acten van erffenisse van daeten respectievelijck den 2de april ende 31ste december 1748  
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck geconquesteert bijdien deelsaem half ende half 
 In de prochie van Bellem d'hilft van een behuyst hofstedeken dies de wederhelft competeert  
 Pieternelle VERHELST shauders suster nogh jonghe dochter, groot in erfven 168 roen liggende 
 op de oost sijde van de Brugsche vaert suyt den leybaerm, west d'hoors van mijnheer CARDON 
  noort Pieter CLAYS ende consorten ende oost Carel DE WILDE commende bij coope als 
 gedeclareerde commanten van Judocus STEYAERT die t'selve benevens veele andere goederen 
 gecocht hadde van Joffr. Joanne Catherine DE VADDER . . . 13de maerte 1764 
 
SVG Joanne Marie VAN KERREBROECK, overl. Hansbeke op den 18de maerte 1763  
 fa. Jan ende Barbarine DE SCHRIJVER 
 Hr.: Carel VAN DER VENNET fs. Jooris ende van Anna VAN VYNCKT 
414 K.: Jan Frans gheboren den 6de 7bre 1754 ende Pieter gheboren den 11de maerte 1763 is  
 32       commen t'overlijden in de maent auguste 1763 
 V.M.: Pieter VAN KERREBROECK soverledene broeder van vollen bedde tot Hansbeke 
 Bij het overlijden van shauders vader sijn op hem ghedevolveert eenighe leenlanden gehauden 
 van den hove van Vinderhaute benevens noch dhelft in den grondt ende een 4de in het cateyl 
 wies ghelijcke deelen competeren Joannes MAENHAUT causa uxoris shauders swaegher 
 ende de resterende helft int catheyl s'hauders moeder van een behuysde hofstede in Hansbeke 
 groot ontrent 28 ghemeten int gheheele  
 Leen ende gronden van erfven commende van de zijde van d'overledene van haeren vader als  
 van Geeraert VAN KERREBROECK haeren oom ende deels bij cessie van haere  moeder  
 ende twee voordere vaderlijcke medehoirs daerbij aen Marie Theresia VAN KERREBROECK 
 haer suster ghetrauwt met Joos MAENHAUT  
 Twee partijen lants in Hansbeke wesende leen groot 473 roeden paelende oost de volgende 
 partije lant ghenaemt t'waterlat groot 432 roeden paelende noort dhr Joos GOETHALS causa 
 uxoris oost het landt straetien suyt Joffr. DE BRUYNE west dhr Jan PROVOST  
 d'helft van een partije landts de groenemeersch paelende zuyt t'casteel ghoet van Hansbeke 
 ende voorts aen alle zijden de voorseyde Joffr. DE BRUYNE oock groot 432 roeden . . . 
 De voorschreven partijen worden in huere bezeten bij Marten MATHEUS ten 12 p. gr. tsjaers 
 boven de prochie lasten ende heerlijcke rente 
 Een partije bosch in Lootenhulle onder de Baronnie van Bellem groot 420 roeden paelende  
 oost Gillis LAMBRECHT suyt dheer Jan Baptist CARDON, west ende noort dhoirs van den 
 heere raedt DE POTTERE. Dese partije is bijden sterfhuyse ghebruyckt.   20ste maerte 1764 
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SVG Francois Emanuel COEN, overl. Nevele den 17de juny 1763  
 fs. Pieter ende Marie VAN PARIJS 
 He.: Joanne Marie HANSSENS fa. Joannes ende Joosijntjen VAN HOUCKE 
414 K.: Joannes Francois = 4 ½ jr ende Pieter Huybertus COEN = 2 jr 
38v V.P.: Pieter COEN grootvader  
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Drij huysen in Nevele gheleghen nevens malckanderen groot in erfven met den boomgaert 
 ende lochtinck 98 ½ roeden jeghens den wegh  
 Dit sterfhuys competeert een besette rente van 32 p. gr. courant gelt capitaels tot laste van 
 Pieter COEN desen deelvooght ende beseth op sijn hofstedeken ende landt in Vosselaere 
 alsmede een obligatie van 26 p. 6 sch. 8 gr. courant crooserende alsoo alle twee tsaemen in 
 advenante van 2 p. gr. tjaers vallende elck jaer 21ste augusty  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes HANSSENS s'hauderiggens vader alhier 
 present woonende binnen dese stede      30ste april 1764 
 
SVG Pieter DE JAEGHER, overl. Nevele wijck oossche op den 4de nov. 1763 
 fs. Lieven ende Joosijntien VAN DAELE 
 Wdwnr van: Joosijntien QIUCKENBORNE fa. Guillaeme ende Marie VAN VINCKT 
414 K.: Lieven sijn selfs man, Joanne = 24 jr, Joannes = 21 jr, Jacobus = 18 jr, Joseph = 15 jr, 
 44       Marie = 12 jr ende Pieter DE JAEGHER = 10 jr. 
 V.P.: Francois VAN HERSSELE, oom ende V.M.: Joannes VAN QUICKENBORNE, oom 
 Gronden van erfven waer vuyt de overledene erfachtigh vuytgestorven sijn 
 Op de wijck ossche in Nevele een behuyst ende beschuert hofstedeken groot 214 roeden 
 daer anne abouterende oost Geeraert VAN NEVELE suyt mijn heer VAN DE VIVERE west 
 de straete ende noort hun selfs bekent ten landtboucke arlo 488 ende een partijken landt  
  genaemt de foreest paelende oost d'hoors Lucas VAN NEVELE suyt west ende noort Geeraert 
 VAN NEVELE groot 124 roeden bekent ten landtboucke articulo 260 . . . . . . 
 Stelden hun voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Francois VAN HERSSELE ende  
 Joannes VAN QUICKENBORNE sweesen deelvooghden . . . 5de meye 1764 
 
SVG Marie DE MEYERE, overl. Meyghem op den 22ste aug. 1763 
 Hr.: Adriaen FAELE  
414 K.: Frans FAELE = 12 jr 
 48 V.M.: Pieter DE MEYERE 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter DE KEYSER tot Meyghem 15de meye 1764 
 
SVG Elisabeth VAN GHEMMER fa. Jacques,  
 overl. in Bachte ghehuchte van reckelinghe op den 2de maerte 1764 
 Hr.: Pieter Josephus MESTDAGH  fs. Louys 
414 K.: Joannes Baptiste MESTDAGH = 6 jr hoir unicq 
 50 V.M.: Judocus VAN GEMMER oock fs. Jacques 
 Staende huwelijck is geconquesteert een hofstede met een partije landt paelende oost de 
 wdwe ende hoors van den advocaet DE BACKER suyt den wegh loopende naer Deynse 
 west Joannes VINCENT ende den baron SINVERLINCK groot 500 roeden verkregen 
 bij coope jegens d'hoors Jacqueline DE GRUYTERE  
 Stelde hem seker ende borghe Pieter BODRIE tot Ste Martens Leerne 15de meye 1764 
 
SVG Francoise VAN DE KERCKHOVE, overl. Meyghem op den 22ste febr. 1763  
 Wdwe van Joos MARTENS  
414 K.: Joannes, Pieter ende Lieven ende Catharine MARTENS, Tresia MARTENS in huwelijck  
 52       met Maximus VAN SPEYBROECK, Francoise MARTENS in huwelijck met Joannes 
       VAN DEN BERGHE ende de weesen van Marie MARTENS in huwelijck geweest met 
       Loxijs VAN DE VOORDE    
 V.M.: Joannes MARTENS als audtsten sone     29ste meye 1764 
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SVG Joannes SCHALLON, overl. in Meyghem op den 4de april 1764 
 He.: Marie Tresia VAN DER DONCKT fa. Joos, sonder lichaemelijcke  
414 Erfghenaemen: Raphael SCHALLON bij getijde aude sijn selfs, Albertus SCHALLON 
 55 audt ontrent 19 jr alle twee broeders van desen overledenen  
 V.P.: Michiel SEUWS   
 Stelde hem seker ende borge bedegen Joos VERDONCKT tot Meyghem shauderiggens 
 vaeder alhier present         29ste meye 1764 
 
SVG Livina Cecilia VAN DE VEIRE , overl. Hansbeke den 15de juny 1763 thaerder woonijnghe 
 fa. Pieter ende Petronlle DE DECKERE  
414 Hr.: Joannes VAN VYNCKT eersten schepenen ende meerct schipper van Hansbeke 
 57 K.: Marie Judoca = 12 jr, Joanne Therese = 6 jr, Pieter ende Heindrick tweelijnghen = 10 jr, 
       Jan Frans = 4 jr ende Marie Caroline VAN VYNCKT = 3 jr 
 V.M.: Bauduyn VAN DE VEIRE s'overleden eygen broeder tot Hansbeke  
 Den hauder competeert bij successie van sijnen vader ende moeder tot een 3de hooftstaecke 
 bij vercavelijnghe van den 15de maerte 1753 jegens Heindrick ende de kinderen Marie Rosa 
 VAN VYNCKT is anghedeelt voor sijne portie heriditaire, boven een leen van 100 roeden 
 lant in Hansbeke hem gevolght als hoir feodael, een behuysde hofstede groot 308 roeden  
 alsmede een partije lant ghenaemt het brauwerije stuck noort daeran groot 524 roen paelende 
 daeran noort den leybarm oost dhoors mijnheer DHANE suyt de hammestraete ende west de 
 hoors Guillaeme STANDAERT ende andere  . . .  . . .  . . . 
 Goederen ende gronden commende van s'overledene sijde  
 Het 3de deel doorgaende van een partije landt in Hansbeke ghenaemt de hullebulc groot int 
 gheheele 314 roeden paelende noort ende oost dhoirs DHANE suyt joffr. MEYS west 
 t'oostvelt valt over dit deel 104 2/3de roeden ende een ghelijck deel in een partije lant ghenaemt 
 het vaghevuer groot int gheheel 75 roeden  . . .  . . .   
 Judocus Francies CLAEYS in huwelijck met Marie Anne VAN DE VEIRE 
 Gronden van erfven staende sijn huwelick met d'overledene ghecocht 
 Een partijken landts ghenaemt t' ruestuck noort den slagh hiermede gaende oost d'hoirs Gillis 
 BRAET ende andere west dhoirs Christoffel DE MUYNCK groot een alf gemet en 7 roeden 
 in coope vercreghen van Jacobus VAN DER SICHEL ende Anna VERSTRAETEN sijne 
 huysvrauwe den 24ste july 1753  . . .  . . .  
 Dhelft sijnde oost suyt cant van nu twee partijen landt te vooren bosch in Bellem zuytsijde in 
 spildoorn groot dese helft 491 ½ roeden in coope vercreghen van den regierders van den  
 Armen van Sinte Martens Eckerghem in Ghent den 23ste july 1755 . . .  . . . 
  Stelde hem seker ende borghe bedeghen Carel VAN DER VENNET tot Hansbeke alhier 
 present            29ste meye 1764 
 
SVG Joannes SPEECKAERT, overl. Landeghem op den 21ste april 1764 
 fs. Pieter ende Joosijntjen DE LOOF 
 He.: Joanna STANDAERT fa. Joannes ende Marie COENE 
414 K.: Judoca Livina SPEECKAERT = 3 ½ jr eenigh kint 
61v V.P.: Michiel COPPENS, oom  
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een behuysde hofstede in Landeghem in den westhouck groot 405 roeden abouterende oost 
 hun selfs naervolghende ende de kinderen van Herman LAMME suyt de selve ende de 
 volghende partije het rondebulcxken west de wdwe Jan COPPENS ende noort de noorthaut 
 straete. Een nieuw gebauwde twee woonste groot 137 roen uyt de voorschreven hofstede 
 ghenomen ende nogh een partije landt groot 400 roeden genaemt het ronde bulcxken oost  
 de kinderen Herman LAMME suyt dhoors van Pieter SIERENS bij coope van de wdwe  
 Herman VAN DER VENNET in daeten 26ste febr. 1759 . . . . . . 
 Francois DE ROO causa uxoris  woonende in Landeghem 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Frans STANDAERT tot Gendt s'hauderiggens broeder 
 alhier present         18de juny 1764 
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SVG Marie Catharine DE BRABANDERE fa. Ampleunis, overl. Meyghem den 8ste maerte 1764 
 Hr.: Jaspaerdt VAN WONTERGHEM fs. Judocus  
414 K.: Judocus Jacobus = 8 jr, Joanne Therese = 4 jr, Anne Rose = 2 jr ende Joannes Baptiste 
 68       VAN WONTERGHEM = 4 maenden 
 V.M.: Jacobus DE BRABANDERE broeder van de overledene tot Caenneghem 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Alsoo Jaspaerd VAN WONTERGHEM fs. Judocus ende Marie Catharine DE BRABANDERE 
 fa. Ampleunis hebben voor het aengaen van eenighen band van huwelijck willen maecken het 
 naervolghende contract antenuptiael ten effecte van welcken de futuren bruydegom ten desen is 
 geassisteert met Pieter VAN WONTERGHEM sijnen broeder ende de future bruyt geassisteert 
 met Jacobus DE BRABANDERE haeren broeder . . . . . .  
 Aldus dese gecontracteert binnen de prochie van Caennegem desen 11de 7bre 1755 
 Gronden van eirfven comende van de overledene 
 D'helft deurgaende dies de wederhelft competeert aen de weese van Jacobus VERHAEST mits 
 wesende eenen dobbelen caevel van een behuysde hofstede in Caennegem groot in eirfven int 
 geheele 125 roeden paelende noort Frans VAN HEIRWEGHE oost de wdwe Jacques VAN DE 
 WEGE suyt het naervolgende west Sr. Joannes Ferdinandus MEHUYS ende een partije labndt 
 groot int geheele drij vierendeelen noort d'hofstede oost deselve hoors VAN DE WEGE suyt 
 de naervolgende paertije west den selven MEHUYS. Item gelijcke helft van een paertije landt 
 groot 142 roeden noort het voorgaende oost VAN DE WEGHE west den heere marquis VAN 
 RODDES   . . .   . . .     
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Sr. Jacobus Francois VAN WONTERGHEM greffier 
 tot Nazareth sijnen broeder alhier present     26ste juny 1764 
 
SVG Pieter FAELE fs. Adriaen, overl. in Severen op den 19de meye 1764 
 He.: Isabelle ROGIERS fa. Frans  
414 K.: Adriaen FAELE = 2 jr alsoock is dese hauderigghe jeghenwordigh bevrucht van kint 
 69 V.P.: Adriaen FAELE         3de july 1764 
 
SVG Philippe Jacobus MAENHAUT, overl. in Sinte Marie Leerne den 24ste dec. 1763 
 fs. Joannes ende Joosijntjen BEYAERT  
 He.: Marie Magdalena MEGANCK fa. Lieven ende Marie POELMAN 
         alsnu in huwelijck met Jaspaert VAN BASTELAERE 
414 K.: Joannes Francois = 11 jr, Judoca Pieternelle = 10 jr, Ludovicus = 8 jr, Joanne Catharina 
70v        = 7 jr ende Agatha MAENHAUT = 4 jr 
 V.P.: Joannes MAENHAUT grootvader   
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe bij successie van haere  
  auders in daeten 6de meye 1757 ende bij vuytgrootinghe van Pieter Francois MEGANCK 
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van ossche groot volgens den landtboucq 
 433 roeden paelende oost west ende noort heur selfs ende suyt mijnheer HAMERLINCK 
 Een partije landt genaemt het stuck bachten huyse sijnde een bijle groot volgens de landt 
 bouck 531 roeden oost huer selfs ende d'hoors van Gillis VAN DE WALLE suyt dese 
 hofstede west de steyn straete noort haer selfs ende Pieter MEGANCK 
 Item een partije lant gheleghen als vooren genaemt den steyn groot volghens den landtbouck 
 803 roeden paelende daeranne oost de steynstraete suyt mijn heer LAEREBEKE west den 
 baron van Meukebeke ende noort haer selfs  
 Item in deselve prochie ende wijck een partije lant oock genaemt den grooten steyn groot 
 volgens den lant bouck 739 roeden paelende oost de steynstraete suyt ende noort haer selfs 
 ende west den baron van Meulebeke 
 Item inden selven wijck een partije landt genaemt het polderken groot per landtbouck 465 
 roeden abouterende oost ende noort de vrauwe douariere van mijnheer VAN LOOVELDE 
 suyt ende west mijn heer LAEREBEKE  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonnen voorschreven seker ende borghe bedeghen Joannes  
 VAN BASTELAERE tot Hansbeke alhier present   10de july 1764 
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SVG Gillis CORIJN, overl. in Nevele op den 9de febr. 1764  
 fs. Lieven ende Jacquemijntjen VAN DEN ABEELE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie DE NEVE  
414 K.(1ste x): Joannes, Gillis, de 4 kinderen van Adriaen CORIJN met naeme Joanne Francoise, 
74v       Joannes, Anne Marie ende Thomas ghewonnen bij Joosijntjen BEYAERT ende Joanne 
       TAETS, Constantinus VAN HEMSELROO in huwelijck met Marie CORIJN, alle viere 
       kinderen ende kints kinderen  
 He.(2de x): Anne Marie BEYAERT fa. Joannes ende Jacquemijntjen VAN VINCKT 
 K.(2de x): Joanne = 22 jr, Pieter = 20 jr, Philippe Jacobus = 18 jr, Jacobus = 13 jr ende 
     Emanuel CORIJN = 10 jr 
 V.P.: Judocus DE REU cosijn  
 Stelde hem seker ende borge bedegen Frans VAN HEYSTE tot Hansbeke 10de july 1764 
 
SVG Arnaut (of Adriaen?) VAN HEE fs. Lieven, overl. Meyghem den 20ste april 1764 
 He.: Joosijntjen DE VREESE fa. Marijn, alsnu in huwelijck met Pieter KINTS fs. Joseph 
414 K.: Lieven beth 16 jr, Joannes beth 13 jr, Joanne beth 10 jr, Francies = 8 jr, Caroline beth 5 jr  
 77       ende Joannes Baptiste VAN HEE beth 2 jr. 
 V.P.: Joannes VAN HEE eyghen broeder van den overledenen 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joseph CLAEYS tot Severen 31ste july 1764 
 
SVG Cecilia VERHAEGHE, overl. Vinckt op den 17de dec. 1763  
 fa. Laureyns ende Adriane DE POORTERE   
 ende Adriaen VAN HECKE oock overl. Vinckt den 20ste jan. 1764 
 fs. Laureyns ende Elisabeth VAN DEN BOSSCHE 
414 K.: Joannes VAN HECKE bij huwelijck sijn selfs man, Joachim DE VOLDERE in huwelijck 
79v       met Anne Marie VAN HECKE , Marie Anne VAN HECKE = 15 jr  
 V.P.: Joseph YDE, cosijn ende V.M.: Pieter VAN DER HAEGHEN, oom  
 Hebben in cheynse genomen van mijn heer D'HEERE tot Brugghe een hofstedeken ende landt 
 gheleghen in Vinckt genaemt het goet te steene tsaemen groot ontrent drij gemete en 80 roen 
 dannof het 1ste jaer is ingegaen kerssavont 1738 ende waerop de overledenen hebben gebauwt 
 een huys schuere ende voordere catheylen 
 Venditie gehauden den 8ste maerte 1764  . . .   . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Jacobus DE ROOSE tot 
 Poessele alhier present          6de 9bre 1764 
 
SVG Anne Marie DE CEUCKELAERE fa. Joos, overl. Vynckt op den 10de oughste 1763 
 Hr.: Jan Baptiste DE WEIRT fs. Joos  
414 K.: Marianne = 10 jr, Joanne Petronelle = 9 jr, Jeronimus = 8 jr, Marie Judoca = 4 jr, overleden 
82v       naer de doodt van haere moeder ende Theresia DE WEIRT = 16 maenden 
 V.M.: Joannes VAN HULLE tot Vynckt in huwelijck met Joanne DE CEUCKELAERE 
 Den hauder benevens sijne medehoors ten sterfhuyse van hun moeder hebben noch ghemeene 
 ende onverdeelt met hunnen vader een woonhuys schuere fruytboomen ende doorenhaeghen 
 staende op 100 roeden cheyns wies den gront competeert aen Pieter DE CLERCQ fs. Frans 
 tot Vynckt  . . .   . . .    6de 9bre 1764 
 
SVG Mauritius VAN DER STRAETEN, overl. Nevele op den 25ste febr. 1761 
 Wdwnr van: Joanna VAN DAMME fa. Gillis ende Tanneken SPEELMAN   
414 K.: Bauduyn BOUDRI in huwelijck met Judoca VAN DER STRAETEN, Joannes DE DAPPER 
 85 in huwelijck met Joanne VAN DER STRAETEN, Catharine ende Anne Marie VAN DER  
 STRAETEN alle twee bij competente aude van beth de 25 jr, Mauritius = 23 jr ende Joanne  
 Catherine DE CLOET = 21 jr alle 2 kinderen van Joseph ende Angeline VAN DER STRAETEN 
 die oock dochter was ghelijck de vier voorgaende  
 V.P.: Marten DE CLOET, oom    
  Aen dit sterfhuys heeft gecompeteert een huys ende erfve in Nevele wesende een smesse groot 
 in erfven 35 roeden abouterende noort oost de Ste Jansstraete . . . 26ste 9bre 1764 
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SVG Livijne VAN DER PLAETSEN, overl. Ste Maria Leerne op den 16de jan. 1763  
 fa. Passchier bij Marie Magdalene VAN SPEYBROECK 
 Hr.: Gillis TOP fs. Anthone 
414 K.: Josephus = 19 jr, Joanne Catharine = 16 jr, Gabriel Albertus = 14 jr ende Marie 
 88       Francoise TOP = 11 jr  
 V.M.: Judocus VAN DER PLAESTEN, oom  
 Gronden van erfven staende het houwelijck geconquesteert gedeelig half en half 
 Een deel van een hofstede in Ste Maria Leerne wannof het resterende deel hiernaer is 
 volghende te weten den grond van diere dies de opstaende huysingen aen desen sterfhuyse 
 antherieurelijck hebben ghecompeteert, oost Anthone CLAEYS, zuyt de straete west 
 Joseph BEDDENS noordt het volgende ende den meulenwegh ten tytle van pachte 
 ghebruyckt bij Jacobus SCHAUBROECK ende de wdwe Joannes DE MEULENAERE 
 groot over dit deel 166 roeden  
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Caerel TOPs'hauders sone bij competente aude 
 sijn selfs alhier present       27ste 9bre 1764 
 
SVG Joosijne LIEVENS, overl. Hansbeke t'haerder wooninghe op den 3de meye 1764  
 fa. Pieter ende Joanne DE WILDE,  
 Hr.: Guilliame MORTHIER fs. Jan 
414 K.: Anne Marie = 10 jr, Joannes = 7 jr ende Francois MORTHIER = 4 jr 
90v V.M.: Joos DE POORTER tot Hansbeke ghetrauwt met Anna LIEVENS haere suster   
 Gronden van erfven commende van s'overledene zijde bij successie van haere hauders bij 
 vercaevelinghe vanden 30ste 8bre 1759 gheworpen ende ghesloten onder de letter A 
 Een behuysde hofstede ende bomgaert in Hansbeke wesende deel van meerder hofstede 
 groot metten lochtinck achter ende ter zijden den woonhuyse 267 roeden paelende aen de 
 selve west den deelvoocht met cavel B  
 Den hauder heeft nieuw ghemaeckt een schuerken ende koeystal ten deele in steen 
 Erfgront staende huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een partije lant in Hanbsbeke ghenaemt den brant paelende suyt d'abdije van Dronghen 
 west den deelvoocht causa uxoris noort den slagh ofte Livine BRAET oost dhr.  SANDELIN
 groot 311 roen bij t'sterfhuys ghebruyckt  commende bij coope van de kinderen van Pieter 
 DE BEER ende Marie BRAET in daete 24ste meye 1761  . . . 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Pieter WILLEMS tot Hansbeke 1ste Xbre 1764 
 
SVG Anne Marie VAN HERREWEGHE fa. Joseph, overl. Vynckt op den 7de oughste 1763 
 Hr.: Joannes VAN HECKE fs. Jans 
414 K.: uyt sijn (1stex) met Marie Therese DE BUYSSCHER fa. Pieter 
 94       Gillis, Francies, Jan Baptiste ende Monica VAN HECKE alle hun selfs, Dominicus  
       VAN DE VOORDE tot Lootenhulle in huwelijck met Isabelle VAN HECKE, Pieter 
       VAN RENTERGEM in huwelijck met Catharine VAN HECKE 
 K.: uyt sijn (2de x) met Joosijne LOSSIER fa. Jacques 
       Judocus Frans = 19 jr ende Pieter Jacobus VAN HECKE = 18 jr 
 K.: uyt sijn (3de x) met dese overledene Anne Marie VAN HERREWEGHE 
       Regina = 10 jr, Jooris = 8 jr ende Guillielmus VAN HECKE = 5 jr 
 V.M.: Joannes VAN HERREWEGHE tot Lootenhulle eyghen broeder van dese overledene 
 Den hauder geeft te kennen datter ten overlijden van sijne 1ste ende 2de huysvrauwe geene 
 SVG en sijn ghemaeckt gheweest       11de dec. 1764 
 
SVG Pro Deo Jan DE VREESE fs. Marijn bij Stoffelijne . . 
 overl. Landeghem op den wijck van den heirenthoeck tsijnder wooninghe den 25ste jan. 1764 
 He.: Joanna DE WINTER fa. Joseph ghewonnen bij Adriaene FAELLE 
         alsnu in huwelijck met Joannes GHEEVAERT 
 K.: Francies = 7 jr, Jan = 5 jr, Petronelle = 19 maenden ende Marie Anne = 2 maenden 
 V.P.: Mattheus VAN GAEVEREN oom causa uxoris    11de dec. 1764 



 561 

   Vervolg bundel nr 487 Staten van goed  (1764)   
SVG Cornelia VAN NOOLANT fa. Jacques, overl. Lootenhulle den 3de juny 1764 
  Wdwe in (1ste x) van: Pieter  fs. Jacques  
414 K.(1ste x): Joanne Catharine CLAYS in huwelijck met Laureyns VAN DER GUCHT,  
 97     Joannes = 23 jr ende Petronelle CLAYS  audt beth 21 jr  
 Hr.(2de x): Joseph VRIENT fs. Jacques sonder lichaemelijeke hoors bij dese overledene 
 V.P.: Joannes CLAYS ende V.M.: Laureyns VAN DER GUCHT voornoemt 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Sr. Augustinus VAN DE VOORDE tot Lootenhulle
 alhier present         18de Xbre 1764 
  
SVG  Godelieve MAENHAUT, overl. Nevele op den 11de sept. 1764  
 fa. Jooris ende Livijne CLAYS 
 Hr.: Lieven GEVAERT fs. Joos ende Janneken COLPAERT   
414 K.: Joanne = 5 jr ende Regina GEVAERT = 3 jr. 
 99 V.P.: Francois MAENHAUT cosijn    
 Gronden van erfven commende van shauders sijde  
 De gront van een hofstedeken in Landeghem in den heirenthouck groot  100 roeden waerop 
 is staende twee huysekens ende een schuere waervan beth de helft competeert aen shauders 
 twee kinderen gewonnen geduerende sijn 1ste huwelijck aen Catharine VAN RENTERGHEM 
 vuyt den hoofde van hunne moedere ende over hun broederlijck gedeelte ende aen sijn kint 
 gewonnen geduerende sijn 2de huwelijck bij Marie Anne VAN LAECKE ende aen dese  
 weesen  tot een 4de ende aen dese weesen tot een 8ste paelende oost dhoors Bauduyn DE 
 DE MEYERE suyt dhoors Laureyns DE MJLDERE west dhoors meester Heyndrick  
 RONSE ende noort de gone van Charles VAN OOTEGHEM              
 Item competeert den hauder ende de weesen half ende half een huyseken in den selven wijck 
 jegens 'tvoorgaende hofstedeken ontrent 40 roeden bij den hauder in cheyns anveirt van 
 Francois ARENTS ende Jacobus VAN DE KERCKHOVE    
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Joannes GEVAERT s'hauders sone  24ste Xbre 1764 
 
SVG Joannes MESTDAGH, overl. Poessele op den 4de aug. 1764 
 fs. Lieven ende Livijne MILLECAM   
 He.: Marie Jeanne VERHELST fa. Joannes ende Pieternelle DE PESTELE 
414 K.: Guillaeme = 24 ½ jr, Caroline = 16 jr, Joannes Baptiste = 14 jr, Jacobus = 12 jr ende 
102       Alexander MESTDAGH = 9 jr 
 V.P.: Lieven DE DAPPERE cosijn 
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
  Een behuyst hofstedeken in Poessele groot met een partije landt daer anne gheleghen tot 
 twee gemete, paelende west de straete ende daer over de prochie van Lootenhulle noort 
 Theresia VERBAUWEN wdwe van Gillis MEGANCK oost ende suyt d'heeren CARDON 
 commende bij coope van dhr. Augustinus Francois VAN HULLE den 12de febr. 1752   
 Met den overlijden van Lieven VERHELST haeren paterneelen oom is op de hauderigghe 
 gesuccedeert een 8ste deel in een hofstede ende differente partijen van lande in Nevele 
 dewelcke staende het huwelijck sijn vercocht  den 7de july 1761  . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter VERHELST fs. Guille woonende in Nevele 
 alhier present        16de jan. 1765 
 
SVG Joseph STEPPE fs. Jans, overl. Ste Martens Laethem den 12de nov. 1764 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne GHEVAERT fa. Lievens (SVG gepasseert den 18de dec. 1753) 
414 K.(1ste x): Jan Baptista = 15 jr ende Joseph STEPPE = 12 jr 
108v V.P.: Pieter VAN BEVEREN fs. Adriaen in huwelijck met Joanne Marie DHICK fa. Pieter 
           verweckt bij Marie STEPPE die suster was van d'overledene   
  He.(2de x): Catharine DE RAEVE fa. Jans 
 K.(2de x): Frans nu oock overleden, Pieter Bernardus = 4 jr ende Anne Marie STEPPE = 1 jr 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes DE WULF tot Ste Martens Laethem alhier 
 present         12de febr. 1765 
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SVG Susanna DE CLERCQ, overl. Meyghem den 11de dec. 1764  
 fa. Jacobus ende Joosijntjen HOSTE 
 Wdwe in (1ste x) van: Francois THIENPONT fs. Pieter ende Janneken MOENTJENS 
414 K.(1ste x): Pieter DE SMEDT in huwelijck met Marie Joanne THIENPONDT, Joannes 
105     VAN DER VENNET gehuwt met Lucia THIENPONT , Anna Therese = 23 jr, 
     ende Judoca THIENPONT = 20 jr  
  V.P.: Pieter THIENPONT ende V.M.: Pieter DE CLERCQ  
 Hr.(2de x): Anthone DE SMEDT fs. Jan ende Joosijntjen DE SMEDT  
 K.: geen kinderen uyt dit huwelijck 
 Stelde hem seker ende borge Joannes VAN DER VENNET tot Bachte ende is voor alle 
 tgonne voorschreven seker ende borghe Pieter VAN DER VENNET tot Meyghem alhier 
 present         29ste jan. 1765 
 
SVG Francoise TANT fa. Gillis, overl. Meyghem op den 7de april 1764 
 Hr.: Frans VAN HOVE fs. Laurentius, sonder lichaemelijcke hoors uyt dit huwelijck 
414 Erfgenaemen: Gillis, Joannes ende Joos TANT, Catharine TANT in huwelijck met Judocus  
111v GIJSELS, Marie TANT in huwelijck met Jacobus GEYLLIAERT, Pieternelle TANT in 
 huwelijck met Augustinus VAN PETEGHEM, Theresia TANT in huwelijck met Joseph 
 DE KEYSER mitsgaders de weesen van Cecilia TANT verweckt met Elarius VERMEIRE 
 ende oock de wdwe van Gillis TANT als moeder van dese overledene 
 Gronden van erfven commende van dese overledene haeren vader noch onvercavelt 
  Een behuysde hofstede in Meyghem oost dhoirs Jor Louis VAN HOOREBEKE suyt de 
 straete west den heylighen geest van Meyghem groot 699 roeden 
 Een partije landt oost dhoirs van den voornoemden VAN HOOGHBROUCK suyt ende 
 west het selve goet noort Susanne BOELAERE ende Gillis DE RAEDT groot 558 roen 
 Een partije commende met een streepken aen de straete oost de voorgaende partije ende  
 den heylighen geest suyt de straete  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuysde hofstede in Meyghem daer dese overledene vuyt gestorven is groot 160 roen 
 paelende daeranne oost Joe Marie Anne DE GROOTE zuyt de carmstraete ende noort de 
 selve Joe DE GROOTE commende bij coope den 12de sept. 1754  
 Item in Severen een hofstede ende landen tsamen groot 960 roeden wesende leen paelende 
 oost de straete suyt de beke west Pieter VAN HERWEGHE ende noort d'hoors Laureyns  
 VAN HOVE bij desen houder in coope vercreghen voor de somme van 46 p. 3 sch. 6 gr. 
 wisselgelt in courant tot 53 p. 17 sch. 5 gr. ende noch 2 p. gr. courant over doncosten van 
 het coopcontract ende noch 16 sch. gr. aen den procureur DE SCHUYTERE van daete den 
 10de 9bre 1742   . . .   . . .  
 Den houder heeft in cheynse genomen van dheer Joannes Frans OPSOMER een partije 
 landt groot ontrent de seven gemeten genaemt de potvlieghe geleghen tot Zeveren voor de 
 somme van 5 p. gr. tsiaers op conditie dat de opghaende boomen blijven verwassen ten 
 proffijte van den voornoemden OPSOMER . . .  . . .  29ste jan. 1765 
 Compareerde in persoone Lieven VERMEERSCH woonende in Vinckt welcken comparant 
 verclaerde hem te constitueren  als seker ende borghe jae selfs als principael over Elarius 
 VERMEIRE tot het ontfangen van de weesepenninghen van sijne kinderen op hun  
 gesuccedeert met de doodt van hunne moeder  . . .  21ste meye 1765 
 
SVG Joannes DE BUCK, overl. t'sijnder wooninghe in Nevele op den 14de aug. 1764  
 fs. Christiaen ghewonnen bij Anna CIJNHOVE  
414 Wdwnr in (1ste x) van: Marie CASAER 
122v K.(1ste x): Philippus DE BUCK bij huwelijcken staet sijn selfs 
 He.(2de x): Joosijntjen HOECK fa. Albertus ghewonnen bij Joanna SIMOENS 
 K.(2de x): Joannes Francies = 12 jr, Joanna Catharina = 9 jr, Anghenesse = 8 jr ende  
      Maximiliaen Anthonius DE BUCK = 5 jr 
 V.P.: Sr. Gillis Anthonius PIETERS tot Gendt, cosijn . . .  4de maerte 1765 
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SVG Marie Anne VAN REYBROUCK, overl. Nevele op den 3de dec. 1764 
 fa. Pieter ende Barbarine WEYNS  
 Hr.: Joannes DE DECKERE fs. Joannes ende Marie VAN RENTERGHEM 
414 K.: Pieter Joannes = 22 jr ende Joannes Francois DE DECKERE = 17 jr 
117  V.M.: Pieter VAN REYBROUCK oom   
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een behuysde hofstede in Nevele paelende oost de wdwe ende kinderen van Abraham  
 BELSENS suyt haer selfs, de volghende partije west selfs ende de straete ende noort de 
 Thieltstraete sijnde een twee woonste wanof de eene gebruyckt wort bij Joannes VAN 
 DE CAVEYE groot 174 roeden ende een partije cauterlandt wannof een deel op den 
 west cant light op Nevele buyten den meulenwegh suyt den heere baron ende andere 
 west den Thieltschen ende Isegemschen wegh ende noort de hofstede groot ontrent de 
 twee bunderen 3 roeden. Dese goederen commen bij coope van Jonckheer Judocus  
 Matheus DUBOIS heere van Groenvelde Schoondorp etc. volghens den contracte van 
 daete den 30ste maerte 1751  . . .  . . .   . . . 
 Met den overlijden van de weese van Christoffel WILLE sijn verstorven op den hauder 
 eenighe paerten ende deelen van landen geleghen in Hansbeke dewelcke hij heeft vercocht 
 aen Matheus DE MEYERE dies deselve sijn verstorven op de hauderigghe met den  
 overlijden van Catharine BLOMAERT ende Joosijntjen VAN REYBROUCK eenighe 
 deelkens in gronden van erfven gheleghen in Beveren ende Sint Jans Leerne dewelcke 
 oock sijn vercocht  . . .  . . .    
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes VAN RENTERGHEM fs. Jans woonende 
 binnen dese stede alhier present      16de feb. 1765 
 
SVG  Pro Deo Joannes DE RUYCK fs. Lievens, overl. Ste Maria Leerne op den 13de febr. 1763 
 He.: Marie DE RUYCK fa. Pieters 
 K.: Pieternelle audt beth 20 jr ende Joanne Louise DE RUYCK = 17 ½ jr 
 V.P.: Philippe DE RUYCK fs. Joseph, oom    
 Aen de hauderigghe is uyt den hoofde van haere moeder ghesuccedeert 230 roeden landt 
 gheleghen in Vosselaere de gonne is vercocht aen Mevr. VAN DER CAMER  
 Mits de becommerthede is geordonneert te emphilaseren  26ste febr. 1765 
  
SVG Catharina VAN NEVELE, overl. Nevele op den 28ste oct. 1764   
 fa. Pieter ende Joosijntjen HEMELSOETE  
 Hr.: Joannes VAN RENTERGHEM fs. Guillaeme ende Joanne VAN NEVELE 
414 K.: Pieter = 10 jr, Joannes Francois = 8 jr, Regina = 4 jr ende Joanne Catharine VAN 
120       RENTERGHEM = 1 jr 
 V.M.: Pieter VAN NEVELE, oom 
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde bij successie van haere auders 
 Dhilft dies de andere hilft gelijck de volgende onverdeelt competeert aen desen deelvooght 
 van een behuyst hofstedeken in Nevele in den wijck van de boschstraete abouterende daer 
 anne oost de weesen van Geeraert BRAET met eenen onbehuysden bogaert suyt de bosch 
 straete west mijnheer DE DECKERE ende noort Bauduyn CAECKAERT groot volghens 
 den landbouck 212 roeden ende dhilft van een partije landt groot volgens den landtbouck 
 349 roeden gheleghen bachten het hofstedeken paelende daeranne suyt mhr. DE DECKERE 
 suyt west Judocus VAN NEVELE noort west den selven DE DECKERE ende noort oost 
 Bauduyn CAECKAERT ende de voornoemde hofstede 
 Item in Nevele den hilft van een partije lant genaemt het soelemanneken staende ten landt 
 boucke in twee items ende tsaemen groot 305 roen abouterende oost de straete ofte vuytwegh 
 sut de wdwe ende hoors Herman LAMME west mhr. DE DECKERE ende noort Pieter 
 LAMME ende andere   . . .   . . .    . . . 
 Stelde haer seker ende borghe bedegen de wdwe van Guille VAN RENTERGHEM s'hauders 
 moeder tot Nevele alhier present de welcke heeft verclaert tot dies te renonceren aen het recht 
 senatus conselie velleani, dicterende dat vrauw persoonen hun voor een ander niet en connen 
 verbinden ten sij daer anne gerenonciert hebbende . . .  . . . 26ste febr. 1765 
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SVG Pieter COEN fs. Lieven ende Pieternelle DE WEERT, overl. Nevele op den 3de sept. 1764  
 Wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle CAFIJN  
414 K.(1ste x): Pieternelle COEN = 24 jr  
134 He.(2de x): Barbarina DE WEERT fa. Anthone ende Livijne WILLEMOT 
         Alsnu in huwelijck met Joannes . . .  
 K.(2de x): Joannes Francois = 13 jr, Pieter Jacobus = 10 jr ende Lieven COEN = 8 jr 
 V.P.: Francois COEN, oom  
 Aen den overledenen is toegecommen een 3de bij successie van sijne auders ende andere twee 
 3de bij vuytgrootinghe van desen deelvooght ende Joannes COEN s'overledens broeders . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen schuldigh te volghen aen de 
 weesen behaudens het catheyl dat deelsaem is half ende half met bijleve van de hauderigghe  
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van vier boomen groot ontrent de twee gemeten 
 abouterende oost de vier boomstraete suyt het lichaert straetjen west dhoors Joffr. DE BUENST 
 ende noort de kinderen van Lieven CANNOOT dus 600 roeden 
 Item een partije lant genaemt de vierboom bulck groot 450 roeden daer anne abouterende suyt 
 de vierboomstraete oost Geert BOLAERT met hofstede  west het hulstraetjen ende noort dhoors 
 van Joffr. BUENST ende een partije lant ghenaemt den padegavere groot 450 roeden paelende 
 oost Judocus VAN NEVEL suyt Geert BOLLAERT west dhoors joffr. DE BUENST ende 
 noort mijnheer LAEREBEKE ende een partije landt genaemt d'hooghe laeckt groot 400 roen 
 abouterende oost Pieter VAN HECKE suyt ende west de vierboomstraete ende west Lieven 
 ende Joannes VAN DER PLAETSEN . . .  . . .  . . . 
 De voorschreven goederen den overledenen toegecommen een 3de bij successie van sijn auders 
 ende twee 3de bij vuytgrootinghe van Francois ende Joannes COEN sijne broeders volgens  
 den contracte danof sijnde in daeten 6de july 1756  . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker en borghe bedegen Marten PAEPE fs. Jans tot 
 Somerghem alhier present      12de maerte 1765 
 
SVG Jan TEMMERMAN fs. Lieven ghewonnen bij Marie BOONE ,  
 overl. Dronghen wijck noorthaut op den 23ste nov. 1764 tsijnder wooninghe  
 Wdwnr in (1ste x) van: Lievijne DE BRABANDER  
414 K.(1ste x): Lieven TEMMERMAN nog jonghman bij audde van beth 30 jr. 
138 Wdwnr in (2de x) van: Lievijne COCQUYT (SVG gepasseert den 11de sept. 1748) 
 K.(2de x): Carel TEMMERMAN = 22 jr 
 He.(3de x): Barbarina MATTHEUS fa. Pieter ghewonnen bij Lievijne VAN WASSENHOVE 
              Alsnu in huwelijck met Jan DE SMET  
  K.(3de x): Francies = 15 jr, Bernardus = 13 jr, Rosa = 11 jr, Marie Jacoba = 10 jr, Augustinus 
      = 7 jr ende Carolina TEMMERMAN = 4 jr 
 V.P.: Pieter TEMMERMAN fs. Lieven voornoempt, oom 
 Men staet schuldigh aen Carel TEMMERMAN over haer baetelijck slot van staet ofte weese 
 penninghen van wijlent sijne moeder Lievijne COCQUYT alsmede van de versterfte van sijn 
 broeder Joannes ende drij susters met naeme Marie Anna Joanna Marie ende Marie Joanna 
 TEMMERMAN de somme van 5 p. 1 sch. 3 gr. 9 dnrs 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Jooris BISSCHOP tot 
 Landeghem alhier present      12de maerte 1765 
 
SVG Anna PROVIJN fa. Francois ende Livijne TIJTGAT, overl. Severen den 4de dec. 1763 ende 
 Hr.: Joannes DE MAN fs. David ende Livijne ROGGHE, aldaer overl. den 29ste Xbre 1763 
414 K.: Joseph GEURS in huwelijck met Birgita DE MAN ende Joanne DE MAN = 19 jr 
167 V.P.: Pieter MATHIJS ende V.M.: Joannes Baptiste PROVIJN   
 Comt in baete een huys coestal, hoven, boomen ende haeghen gheleghen binnen de prochie 
 van Severen groot ontrent de 400 roeden competerende mijnheer van Aspere ende  
 Synghem welcke catheylen inghevolghe den cheynsbrief moeten gepresen worden in dhilft 
 staende ende dhilft in ligghende weirde      2de july 1765 
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SVG Pieter BOGAERT, overl. Sinte Martens Leerne op den 6de dec. 1764 
 fs. Jacques ende Tanneken VAN HIJSTE 
 He.: Marie VAN DER PLAETSEN fa. Jacques ende Joosijntjen LOONTJENS 
         bevooght met haere crancksinnigeyt met Joannes VAN DER PLAETSEN haeren broeder 
414 K.: Sonder achterlaetinghe van lichaemelijcke hoors 
125 Het sterfhuys te verdeelen tusschen den deelvooght ter eender ende Jacobus ROTI fs. Gillis 
 ende Joanna BOGAERT fa. Jacques gewonnen geduerende sijn 1ste huwelijck bij Tanneken  
 VAN HIJSTE ende Pieter ende Jacobus VAN VINCKT mitsgaders de weese Joanne Marie 
 VAN VINCKT fa. Joannes alle drij sonen van Gillis ende Jacquemijntjen BOGAERT fa.  
 Jacques gewonnen in sijn 1ste huwelijck bij Tanneken VAN HIJSTE ende alsoo presenterende 
 elck eenen derde hooftstaecke in s'overledens moederlijcke sijde ende drij thienden hooft 
 staecke  in de vaderlijcke sijde ende hun alle drije gewonnen gheduierende sijn 2de huwelijck  
 bij Janneken STOMMELINCK, presenterende een 3de thienden hooftstaecke inde vaderlijcke 
 sijde. Ten 3de tusschen Adriaen, Anthone, Bauduyn ende Marie Joanne BOGAERT alle viere 
 kinders van Jacques voornoemt gewonnen geduerende sijn 3de huwelijck bij Joosijntjen  
 GOETHALS vertoonende de vier leste hooftstaecken in s'overledens vaderlijcke sijde. 
  Den overledenen heeft hem geduerende dit huwelijck laeten vuytgrooten van Pieter BAFORT 
 ende Pieter MAENHAUT van eenighe goederen op d'hauderigghe gesuccedeert     
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 D'hilft van een behuyst hofstedeken in Ste Martens Leerne met twee bulcxken lant daeranne 
 gheleghen groot over d'hilft 550 ½ roeden ende d'hilft van een partije landt groot 160 roeden 
 paelende noort oost mhr. OVERDAM suyt oost de beke suyt west de hofstede ende noort  
 west Lieven VAN DER VENNET 
 In Vosselaere een partije landt genaemt den cnocken bulck groot 1429 roeden paelende oost 
 de moerstraete suyt de damstraete west mhr. VAN DER HAEGHEN heere van Boyaert . . . 
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 D'hilft van een hofstede in Ste Martens Leerne ende 2 bulcxkens lant t'saemen groot  550 ½  
 roeden dies de wederhelft hiervooren is gebracht voor sijde haudende goet . . . . . .  
 In Vosselaere een partije landt groot 450 roen paelende oost de moerstraete suyt den cnocken 
 bulck west mhr. VAN BOYAERT ende noort Jacobus DE SCHUYTER 
 Gronden van erfven commende van shauderigghens sijde 
 Een partije lant in Nevele genaemt de brant met de bijle groot 725 roeden ende een partije 
 landt genaemt den slaghbrant groot 557 roeden   . . . . . . . . . 
 d'hauderigghe toecommende bij vriendelijcke vuytlegh ten sterfhuyse van haere auders van 
 daete den 5de april 1739   . . .  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem over al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen over sijn suster Adriaen 
 BOGAERT alhier present       12de maerte 1765 
 
SVG Martinus VAN WONTERGHEM fs. Guilliame, overl. Vynckt den 20ste jan. 1763 
 ende van Joanna DHAENENS fa. Frans, overl. Vynckt den 26ste dec. 1764 
414 K.: Franciscus Dominicus sijn selfs man ende Vironica = 14 jr  
141 V.P.: Pieter DHAENENS soverledens broeder tot Nevele   2de april 1765 
 
SVG Joannes VAN GANSBEKE , overl. Meyghem op den 3de febr. 1765 
 fs. Guille ende Petronelle VAN DE KERCKHOVE 
 He.: Marie MADOU fa. Pieter, alsnu in huwelijck met Francois VAN DE CASTEELE  
414 K.: Joanna = 18 jr, Frans = 13 jr, Caroline = 10 jr, Adriaen = 7 jr ende Norbert = 4 jr 
143 V.P.: Joos VAN GANSBEKE 
 Compt noch voor baeten ter somme van 18 p. 13 sch. 4 gr. over den prijs van een huyseken 
 hoven, boomen en haeghen daer desen overledenen vuyt gestorven is staende op cheyns 
 waervan den grondt competeert aen dheer Ferdinandus VAN DOOREN  
 Den rendant geeft te kennen datter ten desen sterfhuyse gheene immobilaire goederen te 
 bevinden en sijn ende dese sal moeten volghen de costume van Ghent 
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Lieven VAN DE CASTEELE woonende tot  
 Meyghem alhier present      2de april 1765 
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SVG Christoffel MARTENS, coster, overl. Meyghem op den 28ste febr. 1764 
 fs. Joannes ende Martijntjen DE VOGELAERE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Livijne VAN PARIJS fa. joannes ende Marie STOMMELINCK 
414 K.(1ste x): Joannes, Therese, Judocus ende Pieternelle MARTENS alle viere bij competente 
145v     aude hun selfs ende Lieven MARTENS = 24 jr,  Joannes PENNINCK in  
     huwelijck met Catharine MARTENS, Jacobus BAUDONCK als vader ende  
     vooght over sijn twee kinderen gewonnen bij  Francoise MARTENS met  
     naemen Joanna Marie = 12 jr ende Joannes BAUDONCK = 11 jr   
 V.P.: Judocus MARTENS, cosijn  
  He.(2de x): Catharine DE VOGELAERE fa. Philippe ende Livijne VERVENNE  
 K.: geen kinderen uyt dit huwelijck 
  Leengronden bij den overledenen achter gelaeten in sijn 1ste huwelijck volghende aen 
 Joannes MARTENS als autsten mannelijcken hoor behaudens het catheyl  
 In Ste Maria Leerne ende Meyghem een bodem van leene gehauden van den hove ende 
 casteele van Nevele groot twee bunderen 150 roeden in den slaeghen paelende daeranne 
 oost den heere Cannoninck DELLA FAILLE ende mijnheer CODDE suyt de calene west 
 Joffr. DE LAMPEREEL ende noort de slaeghe  
 In Meyghem eenen bodem van leene gehauden van het leen ter kercke sijnde een ander  
 leen van Nevele bestaende in een meersch groot 676 roeden daeranne abouterende oost 
 ende west d'heer Joannes Frans HOPSOMMERE suyt de buygers beke suyt d'hoors van 
 mijnheer LOOVELDE. Dese leenen hem toegecommen in 1ste huwelijck bij coope jeghens 
 Judocus DELVAL ende Pieternelle VAN HOLSBEKE sijne huysvrauwe in daeten den  
 28ste july ende 16de aug. 1740   . . .  . . .  . . . 
 Collodiaele gronden geduerende het 2de huwelijck geconquesteert gelegen in Meyghem bij  
 dien schuldigh te volghen aen de hoors ende weesen behaudens het catheyl dat deelsaem is 
 ende belast met de bijleve volghens de costume 
 Een behuysde hofstede in Meyghem alwaer den overledenen vuytgestorven is ende waerop 
 geduerende het 2de huwelijck sijn gemaeckt nieuwe camers ende andere groot ontrent 550  
 roen paelende oost hun selfs ende suyt west de bijloke van Gent ende noort de kerck straete 
 belast met 1 p. gr. courant tjaers in proffijte van de kercke van Meyghem tot het coopen van 
 olie omme te consumeren in de lampe voor het hooghweirdigh met conditie dat den gront 
 daer vooren eeuwigh sal blijven verbonden volghens 'tcoop contract jeghens Joffr. Marie 
 SUTTERMAN in daeten 12de sept. 1738 ende 16de aug. 1740 
 Een partije genaemt de sutter paelende oost ende west dhoors van Lieven VERSCHELDE 
 suyt mijn heer HOPSOMERE ende noort de hofstede commende bij coop van jonckheer 
 Theodor Arnoldus MESTDAGH per contract van den 19de febr. 1726 groot vier gemete  
 Een behuyst hofstedeken ende meerschelken gebruyckt bij Frans VAN HERSEELE ende 
 ende het sterfhuys paelende oost mhr. LIMNANDER suyt de kerckstraete west de bijloke 
  van Gent ende noort de beke groot ontrent 200 roeden bij den overledenen gecocht voor 
  't angaen van sijn 1ste huwelijck jeghens Jan SUTTERMAN den 22ste sept. 1720 
 Een behuysde hofstede gebruyckt bij Joannes MARTENS paelende oost d'hoors van Judocus 
 VAN WONTERGHEM suyt d'hoors Lieven VAN RENTERGHEM west de naervolgende 
  partije ende noort de kerckstraete groot 252 roeden ende een partije landt paelende oost de 
 voorschreven hofstede suyt Judocus VAN WONTERGHEM west Pieter VERSCHELDE  
 ende noort de kerckstraete ende waerop gheduerende het leste huwelijck ghebauwt is een 
 huyseken ende is groot 412 roeden . . .  . . .  . . .   
 Geduerende dit huwelijck heeft den overledenen van sijnen cant haudend goet vercocht, een 
 partije landt in Hansbeke bij d'herberghe genaemt het paelken  . . .  23ste april 1765 
 
SVG Pieter YDE, overl. Sinte Martens Leerne den 26ste dec. 1764 
 fs. Jacobus ende Anne Marie STUR 
414 He.: Joanne DE VISCH fa. Francois ende Marie DE SCHUYTER 
154 K.: Joanne = 20 jr, Joannes Baptiste = 18 jr, Frans = 15 jr, Judocus = 14 jr, Joseph = 12 jr 
 Magdalena = 10 jr ende Pieter YDE = 8 jr 
 V.P.: Martinus YDE, oom      30ste april 1765 
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SVG Francois DE CLERCQ fs. Frans ende Joanne DE BAETS, overl. Vynckt den 19de april 1760 
 He.: Joanne VAN DE VOORDE fa. Joos ende Joanne DE VREESE 
         alsnu in huwelijck met Pieter MORTIER   
414 K.: Joannes Baptiste = 16 jr, Catharine = 14 jr Francois = 13 jr, Therese = 10 jr, Joseph = 7 jr 
157       ende Norbertus DE CLERCQ = 3 jr 
 V.P.: Joannes DE CLERCQ tot Vynckt 
 De hauderigge is gerecht geweest in een 8ste paert in een hofstede gheleghen in Caneghem op 
 haer gesuccedeert met de doodt van haere moeder  . . . . . . 7de maeye 1765 
 
SVG Philippe VAN NIEUWLANDT, overl. Ste Martens Leerne op den 22ste 7bre 1764 
 fs. Philips ende Marianne BRUYNEEL 
 He.: Maria Theresia MERCHIE alsnu in huwelijck met Philip DE MEYER fs. Bauduyn 
414 K.: Francies Philips audt beth 5 jr, Marie Catharine = 2 jr ende Marie Judoca  
159       VAN NIEUWLANDT posthumus als nu audt 8 weken 
 V.P.: Pieter VAN NIEUWLANDT fs. Philips, oom  
 Dhauderigge geeft te kennen als dat volgens den SVG van Philippus VAN NIEUWLANDT 
 fs. Marijn gewonnen bij Catharine VAN HEE sweesens grootvader alhier overgegeven in 
 1749 aldaer meer schult als goet is geweest behaudens dat den overledenen benevens sijne 
 broeders ende susters ende sijne vijf alfve broeders ende suster tsaemen sauden toecommen 
 een 14de ende 9de paert in seven gemeten landt gelegen in Meulebeke uyt den hoofde van  
 Marijn NIEUWLANDT ende Catharine VAN HEE  . . .  . . . 
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen de wdwe van Bauduyn DE  
 MEYER tot Ste Martens Leerne alhier present    7de meye 1765 
 
SVG Bauduyn DE MEYER fs. Jacques, overl. Ste Martens Leerne op den 9de april 1764 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen LEYTENS 
 K.(1ste x): Jacobus DE MEYER  
 He.(2de x): Joanne Adriaene SCHOLLIER fa. Gillis 
414 K.(2de x): Judoca DE MEYER in huwelijck met Frans DE MOORTELE, Jacobus  
162      VAN DEN DRIESSCHE in huwelijck met Cecilia DE MEYER, Philippe = 24 jr,  
     Marie Livijne = 22 jr, Jan Baptiste = 16 ½ jr ende Barbarina DE MEYER = 14 jr 
 V.P.: Andries DE MEYER, oom met consent van sijn vader 
 Aen Jacobus DE MEYER sone uyt 1ste huwelijck die nu beth dan 30 jaeren is wegh getrocken 
 sonder sekerheyt van sijn overlijden, competeert een deel van een woonhuys bij den sterfhuyse 
 gebruyckt staende op cheynsgront competerende de pastorije van Leerne  
 Bij het overlijden van de vader van de hauderigghe is op haer gesuccedeert het paert van een 
 woonhuys ghelegen in Ste Martens Leerne dies de resterende deelen competeren aen haere 
 moeder broeders ende voordere hoors 
 Stelde hem seker ende borghe Philippe DE MEYER s'hauderiggens sone sijn selfs man bij 
 huwelijcken staete alhier present     7de meye 1765 
 
SVG Joannes Frans CORNELIS, overl. Baerel den 18de jan. 1765 
 fs. Jooris verweckt bij Joanne Marie BEYAERT  
 He.: Isabelle CAMPE fa. Livinus verweckt bij Marie COYMANS 
         alsnu in huwelijck met Gillis DE MEYER 
414 K.: Marie Francoise audt beth 8 jr, Joanne audt beth 7 jr, Caroline audt beth 2 jr ende Joannes 
164       Frans CORNELIS audt beth 9 maenden  
 V.P.: Frans DE ROOSE in huwelijck met Joanne Marie BEYAERT voornoemt 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen sijnen vader 
 Het 3de deurgaende dies dander ses deelen competeren an sweesen ooms ende moyen van 
 een partije meersch in Baerle groot een ghemeth ende dhelft als vooren wesende een 6de  
 deurgaende paert van een partijken meersch in Dronghen in den keushoeck groot int gheheele 
 100 roeden paelende oost Jan YDE suyt de leye gebruyckt bij Frans DE ROOSE 
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Joannes VAN RENTERGHEM tot Ste 
 Denijs alhier present       14de meye 1765 
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SVG Pro Deo Jooris VAN DEN BOSSCHE fs. Lievens, overl. Vosselaere op den 9de aug. 1764 
 He.: Marie ROEGHES fa. Lievens 
 K.: Jacobus audt beth 11 jr, Joannes Francies = 8 ½ jr ende Theresia Carliene = 3 ½ jr 
 V.P.: Jacobus VAN DEN BOSSCHE, oom   
 Hebben met consent ende ghedooghsaemheyt van Lieven ROEGHES s'hauderiggens vader 
 gebauwt een huyseken op 109 roeden landt bij hem in cheyns aenveirt van Joosijntjen ende 
 Gillis BRIJNGIER voor eenen termijn van 20 jaeren ingegaen kerssavont 1761 op conditie 
 onder andere dat de opstaende groene ende drooghe catheylen ten expiereren van den  
 voorseyden termijn bij den proprietaris sullen moeten aenveirt worden dhelft in staende 
 ende d'helft in liggende weerde de gonne op den 6de meye 1765 dagh van het doen prijsen 
 prijsije door Pieter BOEDRI gesworen prijser servatis servandis sijn gepresen ende op . 
 dien voet weerdigh bevonden eene somme van 15 p. 15 sch. gr.  . . . . . .  
 Mits de becommerthede geordonneert te imphilaseren   14de meye 1765 
 
SVG Guille VAN OOTEGHEM, overl. Meyghem op den 17de meye 1765 
 Sonder ten desen sterfhuyse te sijn verbleven eenighe hauderigghe 
 Hoors:  Pieter CORNELIS, Pieternelle ende Francoise VAN OOTEGHEM, midtsgaders  
  de weese achtergelaeten bij Josijne VAN OOTEGHEM dochter van desen  
  overledenen maeckende alsoo tsaemen vijf hoors 
 Welcke declaratie van baeten heeft doen maecken Francoise VAN OOTEGHEM dochter 
 van desen overledenen ende ten desen sterfhuyse woonachtigh beneffens ende ter interventie 
 van Frans GOETHALS als vader ende vooght van de voornoemde weese.  
 Ten desen sterfhuyse sijn geene gronden van erfven bevonden 
 Mits de becommerthede geordonneert te imphilaseren   21ste meye 1765 
 
SVG Joanne WIEME, overl. Nevele op den wijck van veldeken den 7de meye 1765  
 fa. Geeraert ende Janneken MAENHAUT  
414 Wdwe in (1ste x) van: Joseph DE SPLINTER fs Jan ende Godelive . . . 
168v K.(1ste x): Judocus VAN HECKE in huwelijck met Goddelive DE SPLINTER, Judocus, 
     Pieter Frans ende Elisabeth Franchoise DE SPLINTER  
 Hr.(2de x): Lieven DE RIDDERE fs. Louys ende Marie DE VUYST 
 K.(2de x): Pieter Francois = 21 jr ende Joanne Marie DE RIDDER = 19 jr 
 V.M.: Pieter WIEME cosijn 
 Aen de vier kinders vuyt het 1ste huwelijck de somme van 26 p. 10 sch. 3 gr. ende 6 dnrs over 
 hunne vaderlijck weese penninghen naer aftreck van s'overledens kints gedeelte ende het 
 broederlijck gedeelte van de twee weesen  ter cause het overlijden van Lieven ende Joannes 
 DE SPLINTER volghens den SVG van hun vader gepasseert voor de weth van audegoede 
 den 4de meye 1741. Item aen de weese Pieter Francois de somme van 14 sch. 8 gr. over sijn 
 broederlijck gedeelte. Item aen de weese Joanne Marie de somme van 7 sch. 11 gr. over haer 
 broederlijck gedeelte als maer geboren sijnde naer de doodt van Lieven DE SPLINTER.  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Philippe DE RUDDER tot  
 Aerselaere alhier present       3de sept. 1765 
 
SVG Gabriel VAN DE WALLE fs. Jans, overl. Lootenhulle den 22ste nov. 1764 
 Wdwnr in (1ste x) van: Anne Marie VAN VYNCKT fa. Gillis  
414 K.(1ste x): Joannes, Pieter, Jacobus, Frans, Joosijne in huwelijck met Gijselbrecht VAN  
179           DEN DRIESSCHE ende Marie Anne VAN DE WALLE jonghe dochter = 25 jr. 
 He.(2de x): Lucia DE WULF fa. Gillis  
 K.(2de x): Joanne Marie audt beth 15 jr, Lieven audt beth 13 jr, Bernardus audt beth 6 jr  
     ende Marie Rose audt beth 4 jr 
 V.P.: Joannes VAN DE WALLE broeder van den overledenen  
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Pieter VAN DE WALLE hoor 
 in desen alhier present       3de 7bre 1765 
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SVG Philippine COCQUYT fa. Lieven, overl. Meyghem op den 1ste july 1765 
 Wdwnr in (1ste x) van: Jooris VERSCHELDE (SVG gepasseert den 15de jan. 1755) 
414 K.(1ste x): Lieven bij aude sijn selfs, Joannes Baptiste DIJCK in huwelijck met Joanne  
172     VERSCHELDE, Pieternelle = 21 jr ende Marie VERSCHELDE = 18 jr  
  Hr.(2de x): Francois DIERICKX fs. Frans  
      K.(2de x): Emanuel = 10 jr, Marie Anne = 9 jr, Apelonia = 8 jr, Brigitta = 6 jr, Judoca = 4 jr,  
     Carelina DIERICKX = 2 jr  
 V.M.: Francies COCQUYT, oom 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende haer 1ste huwelijck met Jooris VERSCHELDE 
 De twee deelen van drije van een partije landt groot 771 roen  vercreghen bij vuytgrootinghe 
 jeghens Norbert ende Pieter VERSCHELDE broeders van Jooris VERSCHELDE voornoemt 
 van daeten den 18de maerte 1752 geleghen in een meerder partije in Meyghem genaemt de 
 vier gemete oost Francois VAN DE KERCKHOVE suyt Nicolays DE WEERT met sijnen 
 leene west Mhr. GEERS ende noort Schampscauter  
 Item een huys schuere hoven ende boomen staende op cheyns dannof den gront competeert 
  aen den heer VAN SOENSBERGHE daer dese overledene vuyt gestorven is  
 Den hauder heeft staende sijn huwelijck vercocht van sijne gronden geleghen tot Zeveren 
  aen Adriaen VAN HOE voor de somme van 24 p. gr. courant gelt 
 Stelde hem voor al t'gonnen voorschreven seker ende borghe bedegen Francois CLAEYS fs. 
 Jans tot Vynckt alhier present      17de sept. 1765 
 
SVG Pieter OPPEEL fs. Pieter ende Genoveva . . ., schoenmaker, overl. Nevele den 2de oct. 1764 
 Wdwnr in (1ste x) van Maria CORNELIS, sonder kinderen 
 He.(2de x): Francoise BORET fa. Jacobus ende Joosijntjen MORTIER 
414 K.(2de x): Emanuel, Vironica ende Joannes OPPEEL, Marten VAN HECKE in huwelijck  
183     met Monica OPPEEL, Therese Carolina, Pieter Frans ende Arnaut OPPEEL, 
     Marie Rose = 24 jr ende Philippus Hubertus OPPEEL = 22 jr 
 Camerdeelvooght: Sr. Frans RUEBENS bij faute van vrienden  
 Stelde hem voor alle t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Emanuel OPPEEL 
 hoor in desen alhier present      9de 7bre 1765 
 
SVG Joseph DE WEERT fs. Jan ende Janneken STEVENS, overl. Vinckt op den 25ste april 1765 
 Wdwnr van Pieternelle DE BAERE fa. Joos ende Anne Marie VAN PARIJS 
414 K.: Joannes Baptiste ende Augustijn DE WEERT bij competente aude hun selfs, Joosijntjen 
177       DE WEERT in huwelijck met Joannes DIJCK, Joannes aut beth 24 jr ende Anne Therese 
       DE WEERT = 19 jr 
 Camerdeelvooght: Caerel MARTENS Burghemeester mits mancqment van bloetvrienden 
 Venditie ghehauden den 3de meye 1765 soo van de meubelen ende voordere catheylen 
 mitsgaders huys schuere boomen ende haeghen staende op cheyns gront competerende aen 
 Pieter DE CLERCQ, bij den overledenen bewoont ende gebruyckt 
 Stelde hem seker ende broghe Augustinus DE WEIRT sijnen broeder 1ste oct. 1765 
 
SVG Joseph WALRAEVE, ab intesto ofte fatael overl. tot Deynse op den 30ste 8bre 1764 
 fs. Jans ende Marie CNUDDE 
 He.: Marie Joanne SAYE fa. Judocus tot Bachte gehuchte van reckelinghe 
        alsnu in huwelijck met Joannes Francois VAN HAUTE 
414 K.: Joannes audt beth 5 jr ende Marie WALRAEVE audt beth 3 jr 
186 V.P.: Jan Baptiste WALRAEVE oock fs. Jans, oom 
 Is aen den overledenen benevens sijne broeders ende susters uyt den hoofde van hunnen 
 vader gesuccedeert elck een 7de deel in dhelft van een herberghe ende de mede gaende 
 gronden genaemt het leeuwken dies de wederhelft competeert aen Marie CNUDDE  
 s'overledens moeder geleghen in de prochie van Severen Casselrije van Gendt belast met 
 s'hauderigghens bijleve als naer costuyme alhier over 1/14de grondt 47 1/14de roeden 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Pieter SAYE tot  
 Deurle alhier present       12de 9bre 1765 
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SVG Catharine MARTENS fa. Joos, jonghe dochter,  
  overl. Vosselaere ten huyse van Maximus VAN SPEYBROECK op den 18de febr. 1765 
414 Hoors: Broeders ende susters van dese overledene met naeme 
189 Joannes Pieter ende Lieven MARTENS, Theresia MARTENS in huwelijck met Maximus 
 VAN SPEYBROECK ende Francoise MARTENS in huwelijck met Joannes VAN DEN 
 BERGHE mitsgaders de achterghelaeten weesen van Marie MARTENS die sij heeft  
 gewonnen bij Lowijs VAN DE VOORDE  
 Welcken staet heeft doen maecken Maximus VAN SPEYBROECK 19de 9bre 1765 
 
SVG Judocus WIBO, overl. Zeveren den 5de juny 1765 
 fs. Gillis ende van Francoise LA PORTE  
414 He.: Anne Marie KERREBROECK fa. Marten alsnu in huwelijck met Emanuel GEURS 
191 K.: Jacobus = 14 jr, Francois = 13 jr, Marie Therese = 11 jr, Joanne Catharine = 7 jr ende 
       Pieter WIBO = 2 jr  
 V.P.: Pieter EYERICK oom van halfven bedde  
 Gronden van erfven ende vaste goederen staende huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Zeveren groot in erfven met het landt achter het huys tsaemen twee 
 ghemeten wesende leen gehauden van den hove ende casteele van Nevele abouterende oost 
 Joseph BEKAERT suyt het meirsch straetien west ende noort selfs ende een partije landt oock 
 leen gehauden ende geleghen als vooren groot een bunder 19 roeden paelende oost Joseph 
 BEKAERT suyt selfs west de wdwe ende hoirs van Joseph VINDEVOGHEL noort Jacobus 
 BILLIET ende een partije meirsch wesende leen groot 367 ½ roeden abouterende oost Frans 
 BONRY suyt de beke west het Capitel van Sinte Baefs ende noort het meirschstraetien. 
 Dese hofstede ende gronden bij d'hauderigge gebruyckt commende bij coope van Carel  
 DE SCHUYMERE in daete 5de oct. 1751 . . .   . . .  
 Een behuysde hofstede in Zeveren groot in erfven met het land daeranne geleghen 480 roen 
 paelende oost ende noort selfs suyt het meirschstratjen west Sr. Pieter VAN DAMME in 
 pachte gebruyckt bij Pieter BLANCKE ende noch een behuysde hofstede groot met het landt 
 daer mede gaende eertijts twee partijen 831 roeden oost den heere van Zeveren ende het goet 
 de cherf suyt d'hoirs LAMPREEL, west het gescheedt der Casselrije vander Audenburch van 
 Ghendt ende de gonne van Cortrijck noort het goet de cherf in pachte gebruyckt bij Joachim 
 SCHEPENS ten prijse van 4 p. 16 sch. en 4 gr. tsjaers. 
 De 2 hofsteden ende landt commende bij coope van de ghemeene hoirs van Jacobus BONRY 
 ende Marie Francoise MARTENS sijne huysvrauwe den 9de Xbre 1762 . . .19de 9bre 1765 
 
SVG Beatrice LE FEBURE fa. Jans, overl. Hansbeke op den 24ste maerte 1765 
 Hr.: Joannes LIEVENS fs. Jan  
414 K.: Guille = 14 jr, Joanne Catherine aut beth 10 jr ende Pieter = 4 jr mitsgaders Jan Baptist 
194v       LIEVENS overleden op den 25ste meye lestleden 
 V.M.: Gillis VERSCHUERE naesten bestaenden cosijn tot Hansbeke  
 Gronden van erfven staende dit huwelijck ghecocht deelsaem half ende half 
 Een behuysde hofstede in Hansbeke groot metten lande daeraen 430 roeden paelende suyt 
 hammestraete west de kinders van Jan COCQUYT noort de bachterhaeghen ende oost  
 Nicolais MIJNSBERGHE in cessie ende mangelinghe becommen van Joos LIEVENS 
 in daeten 11de jan. 1752  
 Sijnde naer 't overlijden van den voorseyden in Hansbeke overleden Pitronelle LE FEBURE 
  huysvrauwe van Guille DOBBELAERE ten wiens sterfhuyse dese drij weesen representeren 
 een 6de staecke in de vaderlijcke zijde ende mitsdien benevens den deelvooght ende hunne 
 medehoors gherecht tot ¼ soo inde roerende effecten van den sterfhuyse als tot ghelijck deel 
 in weirde van d'edificien ende voorder cateylen van een behuyst hofstedeken in Hansbeke 
 belast met een losrente behoudens dat sij moeten doogen hun paert in de lasten alsoock int 
 derde van t'gonne bij testament gestelt . . .  . . .   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter TUYTSCHAEVER fs. Lieven tot Nevele 
 alhier present        19de 9bre 1765 
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SVG Guilliame COENE , overl. Vynckt op den 29ste Xbre 1764 
 He.: Francoise WITTEVRONGHEL fa. Pieter, alsnu in huwelijck met Lieven ROTSAERT 
414 K.: Pieter Frans = 11 jr, Jacobus Frans = 7 jr, Barbara Theresia = 5 jr, Marie Joanne = 3 jr 
198       ende Joannes Baptiste COENE = 3 weken 
 V.P.: Frans RAVEEL tot Aerzeele alfven broeder van den overledenen ende 
 V.M.: Pieter WITTEVRONGHEL shauderiggens vader   19de 9bre 1765 
 
 Schulden de gonne Joannes GEVAERT fs. Lieven in huwelijck gehadt hebbende Joanna 
 DE WINTER overleden den 20ste 9bre 1765 ende den voorseyden Joannes GEVAERT 
 aldaer hauder bleven de gonne sijn ande volgende persoonen soo volgt . . . . . . 
 In de marge erbij geschreven in een ander schrift 
 De kinderen Frans DE VREESE in haer 1ste huwelijck met Jan DE VREESE audt  9 jr, 
 Jan DE VREESE audt 7 jr ende Pieternelle DE VREESE audt 3 jr 
 Den deelvooght Joseph  DE WINTER grootvader van de weesen den 26ste 9bre 1765 
 
SVG Joseph LIEVENS, overl. Vinckt den 21ste meye 1765  
 fs. Gillis ende Joosijntjen VERMEULEN 
 He.: Therese DE WEERT fa. Francois ende Pieternelle VERPLAETSE 
414 K.: Judoca = 17 jr, Anne Marie = 15 jr, Joanne Catherine = 13 jr ende Carel LIEVENS = 7 jr 
201 V.P.: Lieven VERMEERSCH oom causa uxoris  
 Een hostedeken in Vinckt vercocht aen Lieven VERMEERSCH groot 15 roeden ende waer 
 inne den overledenen maer gerecht en was tot een vijfde deel  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Vinckt groot met de landen ende meerschelken al 
 aen elckanderen geleghen tot twee bunderen paelende oost mijn heer DE BLOCK met een deel 
 van 'tgoet te steene suyt hun selfs landt west de partije commende bij coope van den aermen 
 van Vinckt ende N: VAN WONTERGHEM ende noort jonckheer Louys VAN DEN HECKE 
 Een partije landt gheleghen als de voorgaende groot 500 roeden daeranne abouterende oost  
 Jor Louys VAN DEN HECKE suyt hun selfs west d'hoors Adriaen VAN WONTERGHEM  
 ende noort de reviere de poucque   
 Item in Vinckt een partije landt groot 300 roeden paelende oost suyt ende noort hun selfs ende 
 west d'hoors Daniel DE PESTELE  
 Item in Vinckt een partije landt genaemt den cleynen pouck ackere groot vijf gemeten ende 
 30 roeden abouterende oost Francies VAN WONTERGHEM suyt mijn heer DE BLOCQ 
 west hun selfs ende mijn heer VAN DEN HECKE ende noort de poucke ende een partije landt 
 geleghen in den pouckackere groot met een meersselken ende d'hilft van een dreve 737 roen 
 paelende oost d'hoors Laureyns VAN HECKE suyt west d'hoors van den secretaris BRAET 
 ende noort den cleynen pouckackere ende een partije landt genaemt het stuck voor thof groot 
 400 roeden paelende oost mijn heer LIMNANDER, west de naerschreven geconquesteerde 
 partije ende noort de voorschreven hofstede. 
 De voorschreven goederen den overledenen toecommende bij successie ende cedatie van sijne 
 auders mitsgaders bij mangelinge jeghens Francois ende Carel VAN DE VOORDE causa 
 uxorum van den cavel B jegens den cavel C. in daeten 9de ende 27ste maerte 1752 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck geconquesteert 
 Een partije landt groot 366 roen oost de hofstede ende lant suyt mijn heer LIMNANDER west 
  Joannes ROGGHE ende noort de voorschreven weesen    26ste 9bre 1765 
 
SVG Pro Deo Emerentiana VAN RENTERGEM fa. Laureyns  
 overl. Landegem in den heirenthoek op den 11de aug. 1765 
 Hr.: Joannes VAN VYNCKT fs. Francies 
 K.: Theresia = 23 jr, Ignatius = 22 jr, Herman = 17 jr, Marianne = 15 jr, Judocus 12 jr ende 
       Pieter VAN VYNCKT = 9 jr 
 V.M.: Lieven VAN RENTERGEM als broeder ende naesten bestaenden 
          3de dec. 1765 
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SVG Joosijntjen MORTIER fa. Adriaen ende Janneken . . . , overl. Nevele den 19de meye 1766 
 Wdwe in (1ste x) van: Joos DE MEYERE  
414 K.(1ste x): Francois, Pieter, Marie ende Joannes DE MOOR kinderen van Marten ende Marie  
275v        Anne DE MEYERE, Maurus COEN in huwelijck met Joanne DE MEYERE ende 
      Jacquemijntjen DE MEYERE wdwe van Geeraert DANNEELS   
 Hr.(2de x): Francois DE SUTTER fs. Joos ende Pieternelle MARTENS 
 K.(2de x): geen kinderen uyt dit huwelijck 
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een behuyst hofstedeken in Nevele in den wijck van veldeken groot 235 roeden paelende 
 oost mijn heer van Aspere suyt Pieter MAENHAUT west Jan DE MEYERE ende mijn 
 heer VAN AE ende noort d'hoors Lieven VAN DAELE commende bij coope van 
 Joos LAMPAERT van den  14de sept. 1728 waer vuyt Pieter BOLLAERT gebruyckt tot 75 
 roen ten titel van cheynse in advenante van 13 sch. 4 gr. tjaers  15de july 1766 
 
SVG Jooris COPPENS fs. Lieven, overl. Meyghem op den 5de july 1766 
 He.: Marie Anne SEYNS fa. Jacques  
414 K.: Pieter HEYERICK in huwelijck met Joanne COPPENS, ende de twee minderjaerighe 
278v       weesen van Joos COPPENS fs. Lieven met naeme Jooris ende Francois  
 V.P.: Pieter HEYERICK voornoemt 
 Een huyseken boomen en haeghen staende op cheyns waervan den grondt competeert aen 
 Jacques VAN HOVE     
 Jooris COPPENS noch minderjaerigh fs. Joos ende Josijne WAEFS te vooren wdwe van  
 Christiaen VAN DER PLAETSEN  
 Francois COPPENS noch minderjaerigh fs. Joos voornoemt ende van Pieternelle  
  HEMELSOETE tot Zulte, hauderigghe gebleven tsijnen sterfhuyse  
 Stelde hem seker over de hauderigge Jacobus VAN LOO tot Meyghem 22ste july 1766 
 
SVG Theresia VAN OVERBEKE fa. Jans, overl. Vynckt op den 26ste dec. 1765 
 Wdwe in (1ste x) van: Francois DE WULF fs. Gillis  
414 K.(1ste x): Adriaen DE POURQUOY tot Meyghem in huwelijck met Anne Marie DE WULF, 
281v     Judocus DE WULF ende Lieven DUJARDIJN in huwelijck met Joosijne DE WULF 
 Wdwe in (2de x) van: Adriaen BAUDONCQ fs. Gillis (SVG gesloten den 7de nov. 1747) 
 K.(2de x): Gillis, Joannes ende Francois BAUDONCQ, Pieter DE SMET in huwelijck met   
      Joanne Catharine BAUDONCQ, 
 Hr.(3de x): Joannes ROGGHE fs. Pieter 
 K.(3de x): Pieter ROGGHE = 18 jr eenigh kint met desen hauder 
 V.M.: Jacobus VOET tot Caneghem, cosijn     
 Gronden van erfven commende uyt den hoofde van wijlent Gillis BAUDONCQ hunnen groot 
 vader ende bijgevolg schuldigh te volghen aen de kinderen van Adriaen BAUDONCQ 
 Aen de kinderen is te cavel gevallen het 3de deel in een behuyst ende beschuert hofstedeken in 
 Vynckt onder de barronnie van Poucques dies de twee resterende deelen compiteren an Lieven 
 VAN DEN BERGHE, sweesen oom ligghende voorals noch gemeene ende onverdeelt groot int 
 gheheele 88 roeden. Item een ghelijck derde paert in een ander onbehuyst hoveken commende 
 bij coope van Goddefroit TUYTSCHAEVER paelende oost dhoors Charles DE JANS suyt de 
 straete west t'voorgaende ende noort den voornoemden DE JANS groot 89 roen . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van den cant van den hauder uytten hoofde van Joannes  
 DE MEULENACKER sijnen gewesen oom wesende leen  
 Twee partijen landt in Vynckt liggende d'een aen d'ander tsaemen groot vier ghemeten, waer is 
 paelende oost mhr. LIMNANDER suyt Gillis LIEVENS west den deurwaerder BAUDONCQ, 
 nu Anne Francoyse ALLEGAMBE vrauwe van Beaumont ende noort het volghende ende de 
 twee partije paelt oost den voornoemden heere LIMNANDER suyt de voorgaende west het 
 voornoemde Anne Francoyse ALLEGAMBE ende noort Pieter GERNAEY ende dhoors 
 Marten VAN HECKE tsaemen groot vier gemeten . . .   29ste july 1766   
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 Op hedent desen 15de juny 1765 bekent ende verclaert Joannes ROGGHE fs. Pieter  
 woonachtigh tot Vynckt mits desen wel ende deugdelijck opgelicht ende ontfangen thebben 
 uyt de handen van Joanne Marie VAN HEISE fa. Ambrosius jonge dochter woonende in 
 Deynse de somme van 20 p. gr. courant geldt de schellingen à 7 stuyvers het stuck ende  
 d'andere meerdere ende mindere specien naer advenante  . . . . . . . . . 
 Den onderschreven Joannes ROGGHE fs. Pieter landtsman in Vynckt bekent bij desen 
 opgelicht ende ontfanghen te hebben vuyt handen van Gillis DE WEERT ende van sijne 
 huysvrauwe Barbara LABBENS tot Peteghem binnen Deynse eene somme van 25 p. gr. 
 wisselgelt de schellinck a ses stuyvers t'stuck de voordere de meerdere ende mindere specien 
 naer advenante scheldende hem van dies quytte ende sal dese dienen voor volle ende 
 absolute quitantie sonder naermaels van andere te moeten doceren . . . 29ste july 1766 
 
SVG Philippe DOBBELAERE, overl. Sinte Maria Leerne op den 3de april 1766 
 fs. Jan ende Marie VAN DE STEENE 
 He.: Marie DE DECKER fa. Bauduyn ende Livijne LOONTJENS 
414 K.: Joannes GOOSSENS in huwelijck met Joanne DOBBELAERE, Isabelle ende Joannes 
291v       bij competente aude hun selfs, Lieven = 20 jr ende Anna DOBBELAERE = 17 jr 
  V.P.: Daniel DE MEYERE, cosijn causa uxoris  
 Gronden van erfven wesende leen volgende den autsten hoor feodael 
 In Sinte Maria Leerne in de leymeersch een partije meersch in de Caeckaerthouck sijnde 
 leen releverende van den hove ende casteele van Nevele groot 395 roeden paelende oost  
 Carel DE SCHUYTER ende noort de leye commende bij coope van d'hoors Jan SLOCK  
 volghens de acte van erffenisse van den 17de dec. 1748 . . .  . . .   . . . 
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 In Sinte Martens Leerne aende plaeten gracht een partije landt groot ontrent 1140 roeden 
 paelende suyt Joannes COCQUYT west mhr. DOLESY noort de kinderen van Pieter DE LE 
 BULCKE  ende oost Pieter DE CLERCQ commende bij coope van den voorseyden DE LE 
 BULCKE den 10de juny 1742 ende een behuyst hofstedeken groot 230 roeden abouterende 
 noort oost de damstraete suyt oost het heeckhof suyt west Joannes COCQUYT ende noort 
 west den selven ende een behuyst hofstedeken in Sinte Maria Leerne in den mayghemhouck 
 groot met een partije landt 700 roeden paelende oost den baron van Nevele suyt ende west 
 de straete ende noort dhr. Norbert VAN LEYSCHOOT commende bij coope van de hoors 
 Joannes DE VOLDER den 18de maerte 1749 . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe 
 Een partije lant in Hansbeke genaemt de Rostijne groot 669 roen paelende oost een dreefken 
 suyt dhr. MUSSCHAERT west de beke  . . .  .  . . De hauderigghe 
 toecommende bij vercavelinghe ten sterfhuyse van haere auders in daeten den 20ste juny 1746 
 Stelde hem voor al t'gonnen voorschreven seker ende borghe bedegen Joannes GOOSSENS 
 tot Swijnaerde hoor in desen sterfhuyse     9de 7bre 1766 
 
SVG Joanne DE WULF, overl. Vinckt den 12de jan. 1766 
 fa. Francois ende Joanne VAN OVERBEKE  
 Wdwe van Pieter BEHAEGHEL fs. Pieter ende Joanne IMPE  
414 K.: Pieter Frans ende Marie BEHAEGHEL beyde bij competente aude van beth de 25 jr,  
297       Isabelle Rose = 23 jr, Joanne Therese = 21 jr ende Caroline BEHAEGHEL = 16 jr 
 V.P.: Jacobus DE BAERE ende V.M.: Pieter DE WULF  
  Gronden van erfven op de voornoemde hoors ghesuccedeert 
 Een behuysde hofstede in Vinckt bij de plaetse groot in erfven 140 roeden paelende daeranne 
 oost ende suyt Lieven VERMEERSCH, west dhoors van Joffr. DE BUENST ende noort de 
 straete ende een partije landt groot 501 roeden daeranne abouterende west de straete noort  
 d'hoors Adriaen DE CLERCQ oost de gonne van Joannes D'HUYVETTER ende suyt het 
 landt van het clooster van marquette ende een partije gheleghen bij de meulen groot 210 roen 
 oost Jacobus BAUDONCQ suyt den meulenwal ende de straete west den meulenwal ende 
 Francois D'HONDT ende noort het gebruyck van Gillis D'HAEYERE  9de 7bre 1766 
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SVG Carel VAN DER PLAETSEN, overl. Landeghem op den 11de jan. 1766 
 fs. Lieven ende Catharine DE BUCK  
 He.: Joanne Therese VAN VINCKT fa. Joannes Baptiste ende Catharine SLOCK 
         alsnu in huwelijck met Eleonarus PISON 
414 K.: Marie Catharine = 11 jr, Isabelle Rosa = 7 jr, Joanne Pieternelle overleden naer haer vader 
299v       Francisca = 2 jr ende Carel VAN DER PLAETSEN = 2 maenden  
 V.P.: Pieter VAN DER HAEGHEN, oom causa uxoris  
 Gronden van erfven commende van den overledens sijde 
 Een behuysde hofstede in Landeghem op de plaetse groot 50 roen paelende noort west de selve 
 plaetse noort oost ende suyt oost Joos SLOCK ende suyt west hunnen bogaert ende lochtinck 
 groot 100 roeden paelende noort oost ende suyt west hun selfs ende noort west de plaetse  
 Item een partije landt genaemt den cleynen doorne groot 440 roeden paelende oost de naer 
 volgende partije suyt oost de prochie wegh suyt west den secretaris MORTGAT ende noort 
 den prochiewegh naer Nevele door welcke partije loopt den reywegh van Landeghem naer 
 den westhouck ende een deel van een partije meersch groot 360 roeden paelende noort oost 
 jonckheer Cornelis SANDELIJN suyt oost de nieuwe vaert suyt west den meulendam ende 
 noort west den cauter . . .  . . .  . . .  
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partijken meersch in Landeghem bij den dam groot 60 roeden paelende suyt hun selfs  
 west mhr. DE BRABANDERE noort dhr. Joannes Francois MERTENS ende oost de calene 
 Aen de hauderigghe heeft gecompeteert uyt den hoofde van haere auders tot een vierde in een 
 partije meersch geleghen in Hansbeke groot 400 roeden dewelcke staende dit huwelijck sijn 
 vercocht aen Pieter WIEME  . . .  . . .    . . . 16de 7bre 1766 
  
 Compareerde in persoone Pieter Francois VAN DOOSSELAERE woonende in Nevele  
 welcken comparant verclaerde hem te stellen ende constitueren als seker ende borge jae selfs 
 als principael over Joseph VAN RENTERGHEM tot Nevele staenden vooght over het weese 
 kint achtergelaeten bij Pieter BRAET ende Marie VAN RENTERGHEM beede overleden 
 tot Nevele dit omme bij den selven VAN RENTERGEM te ontfangen het paert ende deel de  
 weese toecommende van de vercoopinghe van een hofstede ende landen op haer gesuccedeert 
 met het overlijden van Joannes VAN RENTERGHEM haeren grootvader, overleden in de  
  prochie van Vynckt onder de baronnie van Poucques  . .  .  . . 23ste 7bre 1766 
 
SVG Joseph DE RAET, overl. Meyghem op den 5de dec. 1765  
 fs. Joos ende Jacquemijntjen DHONT 
 Wdwnr van : Theresia VAN RENTERGHEM fa. Lieven ende Joanne HAUTEMAN 
414 K.: Joannes VAN HOVE in huwelijck met Pieternelle DE RAET ende Francois = 22 jr ende 
305 Marie Jacoba DE RAET = 18 jr 
 V.P.: Pieter DE RAET oom  
 Gronden van erfven op den hoor en de weesen gesuccedeert  
 Dhilft van een behuysde hofstede in Ste Maria Leerne dies de wederhelft competeert aen den 
 deelvooght gheleghen in den mayghem houck paelende oost het leen van Gillis D'HAENENS 
 suyt west de straete ende noort dhofstede van d'hoors Joos DE SCHUYTER groot 300 roen 
 ende dhilft van een partije genaemtde Keysersbulck daeranne abouterende oost d'hoors Cornelis 
 MESTDAGH suyt de straete west het leen van Gillis D'HAENENS groot 800 roeden . . . 
 Eenen meersch in Meyghem dannof den noort oost cant competeert Joffr. Anne Marie VAN 
 RENTERGHEM begijntien daer anne int geheele abouterende noort d'hoors van Jooris 
 MARTENS suyt oost de calene suyt west Adriaen MORTIER groot over dit deel 290 roen 
 In Vinckt een partije landt gheleghen in den clinckaert cauter groot 400 roeden oost ende  
 noort Joannes LAGAYSSE ende west Jan DE CLOET ende een partije landt groot 600 roen 
 paelende suyt Adriaen DE CLERCQ west Joannes LAGAYSE noort d'hoors Joos MARTENS 
 ende een partije landt daeranne abouterende oost de straete suyt d'hoors Charles DE JANS 
  west d'hoors Mhr. DE BUENST ende noort de gone van Frans DAMMAN groot 300 roen . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes DE SCHRIJVER woonende tot Poessele 
 alhier present        23ste 7bre 1766 
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SVG Anthone CLAEYS fs. Anthone, overl. Nevele op den 26ste ougste 1766 
 Wdwnr in (1ste x) van: Francoise D'HAENENS  
414 K.(1ste x): Andries ende Joseph CLAEYS bij competente aude hun selfs, mitsgaders Judocus 
309     CLAEYS die bij conventie heeft geabandoneert 
 He.(2de x): Elisabeth DE MEESTER  
 K.(2de x): Joannes CLAEYS bij aude sijn selfs, Rochus = 23 jr ende Pieter CLAEYS = 20 jr 
 V.P.: Judocus CLAEYS voornoemt ende V.M.: Lieven DE MEESTER oom 
 Gronden van erfven bij den overledenen achtergelaeten 
 D'helft deurgaende van een hofstede in Ste Maria Leerne dies de wederhelft competeert aen 
 d'hoors in desen uyt den hoofde van hunne moeder paelende oost de wdwe Norbert BRAEM 
 zuyt de straete ende noortwest den meulenwegh groot over dit deel 50 roeden ghekomen bij 
 koope jeghens Joos ende Thanneken DHAENENS  . . . . . . 23ste 7bre 1766 
 
SVG Joannes Baptiste DE VOS, bakker en winkelier, overl. Nevele op den 6de oct. 1765 
 fs. Carel ende Joosijntjen VAN DER PIETE  
 He.: Virona VAN DER DONCKT fa. Joannes ende Joosijntjen BIJSTANT  
414 K.: Judoca = 17 jr, Victoria = 15 jr, Therese = 11 jr, Regina = 9 jr, Carel = 6 jr, Coleta = 2 jr 
312       ende Joannes Baptiste DE VOS = 2 maenden  
 V.P.: Philippe DE VOS oom 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt waerbij bedonghen is, dat in cas van kint ofte kinderen 
 dat het selve contract sal wesen nul ende als niet gemaeckt 
 Leen grondt volgende aen den hoir feodael mits inbrenghende den coopschat 
 Een lochtinck in Nevele groot 50 roeden paelende noort oost dhr. Ignace Emanuel BEYAERT 
 suyt de prochie van Vosselaere west Jacobus COMPAREE ende noort de blasiusdrieschstraete 
 sijnde leen gehauden van den hove ende casteele van Nevele den overledenen toegecommen 
 bij coope van Jacobus LEYSEELE in daeten 25ste aug. 1765 
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half  ende 
 s'weesens deel voor soo veele die gheleghen sijn buyten Nevele belast met bijleve van de 
 hauderigghe volghens costume  
 Een huys ende erfve in Nevele groot 44 roeden aen de oostsijde gelant Sr. Petrus Jacobus 
 VAN RISSEGHEM suyt dhoors van Pieter DUSAER met den engelant west deselve met hun 
 huys het vergulden hooft ende noort de ste jans straete commende bij coope van Adriaen  
 VLAEMINCK ende consorten volgens de wettelijcke brieven ende acte van erffenisse 
 gepasseert in daeten 29ste meye ende 24 july 1747 ende nogh een huys stede ende erfve  
 geleghen ten voorhoofde in de ste jans straete aende oost sijde gelant Sr. Petrus Jacobus 
 VAN RISSEGHEM suyt d'hoors Pieter DUSAER met den engelant west het voorgaende 
 huys ende noort de voornoemde straete groot 37 roeden commende bij coope van Sr. 
  Petrus Jacobus VAN RISSEGHEM per contract van den 15de maerte 1751 
 In Vosselaere een huys sijnde een twee woonste groot 660 roen en half genaemt de opdraeght 
 paelende suyt oost den wegh van Vosselaere naer Deynse suyt Charles DE MEYERE west 
 den heere baron van Poucques ende noort den heere grave VAN LALAINGH ende andere 
 commende bij coope van den kercke van Vosselaere den 16de oct. 1754 . . . . . . . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge Francois VAN DER DONCKT tot 
 Landeghem alhier present       23ste sept. 1766 
 
SVG Marie VAN RENTERGHEM, overl. Landeghem op den 1ste july 1766 
 fa. Joannes ende Jacquemijntjen BISSCHOP  
 Hr.: Joannes GEVAERT fs. Rogier ende Livijne HAUTEQUETE  
414 K.:  Livina bij competente aude haer selfs, Joanne = 21 jr ende Anna Marie GEVAERT = 20 jr 
320 V.P.: Pieter GEVAERT fs. Rogier voornoemt ende V.M.: Guillaeme DE CLOET  
 Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten geleghen in Landeghem  
 D'hilft van een hofstedeken onverdeelt sijnde een tweewoonste competerende aen den 
 paterneelen deelvooght groot in erfven 84 roen oost Joos DE VREESE suyt het kerckestraetjen 
  west de wdwe ende hoors van Engelbert SPEECKAERT ende noort de kinderen Pieter DE  
 MEYERE commende bij successie van Rogier GEVAERT   7de 8bre 1766 
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SVG Petronelle MEGANCK, overl. Vosselaere op den 17de sept. 1766  
 fa. Jan gewonnen bij Joosijntjen HAUTEKEETE  
 Wdwe in (1ste x) van: Philippus CLAYS  
414 K.(1ste x): Jacobus = 23 jr ende Lieven CLAYS  = 18 jr 
322 V.M.:Augustinus HAUTEKEETE, cosijn ende naesten bestaenden vrient  
 Hr.(2de x): Joseph DE DAPPERE fs. Lieven ghewonnen bij Janneken CLAYS  
 K.(2de x): Marie Magdalena = 15 jr ende Guillielmus Elisius DE DAPPERE = 7 jr 
 Gronden van eirfven commende van de sijde van d'overledene in haer 1ste huwelijck gekocht 
 D'hilft deurgaende wannof de wederhilft competeert aen de twee weesen van 1ste huwelijck 
 van een hofstedeken met een schuerken bij forme van een huyseken datter geduerende dit 
 huwelijck opghebauwt is door sekeren Philippus BRUGGHEMAN ende naer sijn overlijden 
 van desselfs wdwe BRUGGHEMAN overghenomen ende ghekocht , abouterende noort oost 
 den heere baron van Huysse suyt oost de naervolghende partije landt groot in erfven 80 roen 
 Een partije landt ghenaemt den droggherick geleghen als vooren oock maer tot de hilft deur 
 gaende de voorgaende hofstede aubouterende noort oost de damstraete suyt oost de straete 
 commende uyt dese damstraete loopende naer de priesterage suyt west Chaerles DE MEYER 
 en den heere baron van Huysse groot in eirfven 700 roeden . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Guille DE DAPPERE 
 tot Vosselaere alhier present       9de 8bre 1766 
 
SVG Joos JOOS fs. Jan ende Catharine OLIVIER, overl. Nevele den 18de juny 1766  
 He.: Elisabeth VAN KERREBROUCK fa. Pieter ende Livijne VAN KERREBROUCK 
414  K.: Joannes, Pieter, Ignatius Domijn bij huwelijcke staete hun selfs ende Pieternelle JOOS 
326       bij competente aude haer selfs, Joseph BODRIE in huwelijck met Joanne JOOS ende  
       Anne Marie JOOS = 19 jr   
 V.P.: Lieven JOOS oom      4de 9bre 1766 
 
SVG Pieternelle TUYTSCHAEVER, overl. Meyghem op den 5de maerte 1763 
 fa. Joannes ende Josijntjen DE WEIRDT 
 Wdwe van Pieter VAN GANSBEKE fs. Guillaeme ende Pieternelle KERCKHOVE  
414 K.: Francois VERECKE (VEREECKE) in huwelijck hebbende Joosijntjen  
329v       VAN GANSBEKE ende Joanne VAN GANSBEKE = 24 jr 
 V.P.: Joos VAN GANSBEKE ende V.M.:  Frans TUYTSCHAEVER 
  Huys ende ander catheylen bij de overledene achtergelaeten 
  In Meyghem een huys schuere boomen ende haeghen staende op ontrent de 700 roen cheyns 
 gront competerende aen de hoors van dhr. Ferdinand VAN DOORNE  18de 9bre 1766 
 
SVG Marie Anne VAN DER PLAETSEN, overl. Nevele op den 2de sept. 1766 
 fa. Gillis ende Pieternelle VAN MALDEGHEM  
 Wdwe in (1ste x) van: Guillaeme SUTTERMAN fs. Joos ende Joanne VAN HOUCKE 
414 K.(1ste x): Joanne Pieternelle = 17 jr, Marie Anne = 15 jr, Judocus = 13 jr, Therese = 10 jr 
332v     ende Joanne Marie SUTTERMAN = 7 jr 
 Hr.(2de x): Francois BLOMME fs. Joos ende Marie MATHEYS 
 K.(2de x): gheene kinderen bij hun verweckt 
 V.P.: Pieter SUTTERMAN, oom ende V.M.: Philippe VAN DER PLAETSEN oom 
 Gronden van erfven tot vijf deelen van sesse dese weesen competerende vuyt den hoofde ende 
 successie van hunnen vader   
 In Hansbeke op den wijck van reybrouck vijf sesde dies 't resterende sesde competeert Jan 
 Francois SUTTERMAN s'weesen halven broeder van een behuyst hofstedeken groot met de 
 landen ten suyden ende westen gheleghen 1100 roeden paelende noort de straete oost Pieter 
 VAN DEN BOSSCHE suyt de wdwe ende hoors Joos DE DECKERE west Joos MAENHAUT 
 ende Pieter DE SCHUYTER   . . .   . . . 
 Vercavelinghe gedaen jeghens Jan DE VREESE ende Joanne SUTTERMAN sijn huysvrauwe 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Joannes VAN NEVELE 
 fs. Jacques tot Nevele        9de Xbre 1766 
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SVG Carel CLAYS fs. Lieven, overl. Nevele den 8ste sept. 1766 
 He.: Joanne SCHIJVENS fa. Jaspaert   
 K.: Lieven = 7 jr, Marie = 6 jr Anna = 3 jr ende Livijne CLAYS = 3 weken  
 V.P.: Pieter CLAYS broeder van den overledenen 
 Mits de becommerthede geordonneert t'infilasseren   9de Xbre 1766 
 
  Bundel nr 490 Staten van goed  (1766)   
SVG Isabelle TUYTSCHAEVER fa. Pieters, overl. Ste Maria Leerne op den 17de 7bre 1763 
 Hr.: Pieter BOEDRI fs. Pieter Joseph  
414 K.: Livinus Bernardus = 18 jr, Marie Joanne = 16 jr, Joannes Francies = 13 jr, Pieter = 11 jr 
207        Joanne Judoca = 8 jr ende Augustinus BOEDRI = 5 jr 
 V.M.: Joannes TUYTSCHAEVER oom  
 Leen komende van s'hauders sijde gehauden van den leenhove van Nevel 
 In Ste Maria Leerne een partije landt groot in eirfven 710 roen paelende oost N. D'HAENENS 
 zuyt den doschwegh west de costerije en de hoydonckdreve noort de baron van Nevele, den 
 hauder toekomende als hoir feodael ten sterfhuyse van sijn vader ende moeder bij desen 
 sterfhuyse gebruyckt ter reserve van 60 roeden in cheyns gebruyckt door Francies BOEDRI 
 transport hebbende van Pieternelle VERDONCQ  
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert gedeelig half ende half  
 In Ste Maria Leerne een hofstede bij den sterfhuyse gebruyckt paelende oost Judocus VAN  
 DER PLAETSEN zuyt de straete west Anthone CLAEYS ende noord west den meulenwegh 
 vercregen bij coope jegens Pieternelle VERDONCQ wdwe van Pieter VAN DAMME van  
 daeten 19de maerte 1757 groot in eirfven 350 roeden   21ste jan. 1766 
 
SVG Joannes VERLOOSE, overl. tsijnder wooninghe in Nevele op den 3de dec. 1764  
 fs. Joos ghewonnen bij Joanne THIENPONT 
 He.: Brigitte DAMMAN fa. Reynier ghewonnen bij Petronelle VINCHENT 
414 K.: Marie Therese VERLOOSE = 6 jr nu eenigh kindt  
211 V.P.: Judocus VERLOOSE, oom  
 Hebben gheduerende het huwelijck ghekocht van sekeren Judocus DE KEYSER een huys met 
 de eirfve daermede gaende gheleghen in Nevele jeghens Blasius driesch straete ende hebben 
 het huys verkocht aen Francies GRISSENS tot Landeghem   3de febr. 1766 
 
SVG Pro Deo Adriaene VAN GANSBEKE, overl. Nevele . . . voor febr. 1766 
 Hr.: Joannes DANNEELS fs. Guillaeme  
 K.: Joanne, Pieternelle, Guille ende . . . DANNEELS   
 V.M.: Judocus TUYTSCHAVER  
 Geordonneert te enfilasseren mits de becommerthede   4de febr. 1766 
 
SVG Pro Deo Joannes VAN DEN BULCKE, overl. Meyghem op den 16de jan. 1766 
 He.: Piternelle MAELFIT  
 K.: Pieter, Frans, Philips VAN DEN BULCKE, Emanuel DE MEYERE in huwelijck met 
       Joanne Catharine VAN DEN BULCKE alle bij getijdighe aude hun selfs  ende Joannes 
       VAN DEN BULCKE noch minderjaerigh  
 V.P.: Emanuel DE MEYERE voornoemt      
  Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   4de febr. 1766 
 
SVG Joos STROBBE fs. Gillis, overl. Meyghem op den . . . april 1765 
 He.: Maria Theresia DHAENENS fa. Pieters alsnu in huwelijck met Lieven VAN DE PUTTE 
414 K.: Joannes Frans STROBBE = 1 jr 
214 V.P.: Judocus VAN DE MOORTELE, oom  
 Een huyseken staende op een partije landt sonder daer aen te hebben eenigh recht van cheynse 
 ofte proprieteyt        4de febr. 1766 
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SVG Marie SCHIJVENS fa. Jaspaert, overl. Poussel op den 20ste maerte 1765 
 Hr.: Emanuel VAN DE WALLE fs. Francies  
414 K.: Jan Baptiste = 6 jr ende Joanne Judoca VAN DE WALLE = 3 jr 
216 V.M.: Anthone SCHIJVENS fs. Jaspaert, oom    
 Stelde hem seker ende borge bedeghen Joannes VAN DE WALLE woonende tot Nevele 
 alhier present        5de maerte 1766 
 
SVG Matthijs DE GAEVE fs. Jans, overl. Vynckt op den 30ste nov. 1765 
 He.: Bregitte QUYNTIJN fa. Philippe  
414 K.: Joannes Baptiste DE GAEVE = 2 jr eenigh kint    
218 V.P.: Joannes DE GAEVE tot Vinckt, grootvader 
 Den overledenen hadde in pachte genomen van sijn vader een woonhuyseken staende op een 
 partije landt den hooghen bulck bij haer bewoont  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Philippe QUYNTIJN 
 s'hauderiggens vader alhier present     11de maerte 1766 
 
SVG Engelbertus Bernardus SPEECKAERT, overl. Landeghem den 4de febr. 1765  
 fs. Marten ende Joanne DE LOOSE 
 He.: Marie Francoise VAN VINCKT fa. Joos ende Pieternelle WIEME 
         alsnu in huwelijck met Joannes VAN KERREBROECK  
414 K.: Pieternelle = 8 jr, Joanne Marie = 6 jr, Livijne Pieternelle = 4 jr, Catharine = 2 jr ende 
220       Pieter SPEECKAERT = 1 jr ende de weese Jan overleden naer sijnen vader 
 V.P.: Pieter SPEECKAERT, oom 
 Gronden van erfven commende van s'overledene sijde  
 In Landeghem een 8ste deel van een behuysde ende beschuerde hofstede groot met de landen  
 daermede gaende 1903 roen paelende oost den heysten dries suyt den lijck wegh west dhoors 
 Jan AERENTS ende noort dhoors Jan SPEECKAERT dies d'ander deelen competeren aen  
 sweesens ooms ende grootvader ende een behuyst ende beschuert hofstedeken in den heirent 
 houck groot met 't landt daer anne gheleghen 500 roen paelende oost mhr. MARTENS suyt  
 Pieter STANDAERT west mijn heer MARTENS ende noort Jooris BISSCHOP in pachte  
 gebruyckt bij Francies DE DECKER commende bij coope van dhoors Jan MORTIER in 
 advenante van 8 p. gr. tjaers commende tselve bij coope van de hoors van Jan MORTIER 
 volgens den contracte ende acte van erffenisse gepasseert voor Bailliu Burghemeester ende 
 Schepenen van de heerelijckhede van ten heule 
 Een gelijck 8ste deel in een behuyst hofstedeken gheleghen in Landeghem groot 650 roeden 
 daer anne abouterende oost Adriaen DE VRIENT suyt Pieter SPEECKAERT west dhoors 
 van Thomas VAN KERREBROECK ende noort dhoors Carel VAN WASSENHOVE ende 
 wort in pachte gebruyckt bij Thomas VAN MALDEGHEM voor 6 p. 13 sch. 4 gr. tjaers 
 commende bij coope van Jacques DE CUYPER  . . .  . . .  
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Aen dit sterfhuys competeert drij huysen staende in Landeghem int kerckenstraetjen groot 300 
 roen noort de kinderen van Pieter DE MEYERE west Lieven VAN RENTERGHEM suyt het 
 kerckenstraetjen ende oost dhoors van Rogier GEVAERT, waervan het eene wort gebruyckt 
 bij dit sterfhuys het 2de bij Francois MORTIER ende het 3de bij Francois CLAEYS ende  
 Carel DE BOCQ, commende bij coope van de hoors van Jooris CLAYS den 8ste meye 1758 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe 
 Het 6de deel van een hofstede op Landeghem plaetse zijnde een smesse paelende oost het 
 kerckhof suyt Landeghem dam, west mijn heer VAN DE WOESTIJNE ende noort Francois 
 DE BOCK ende groot int geheele 100 roeden ende het 6de deel in een partije meersch in 
 Nevele in de langhemeersch groot int geheele 600 roeden competerende aen shauderiggens 
 grootmoeder ende ooms   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Augustinus VAN KERREBROECK tot Vinderhaute 
 alhier present           15de april 1766 
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SVG Frans DE LOOF, overl. Landeghem den 22ste aug. 1765 
 fs. Judocus ende Adrianne WELVAERT 
 He.: Marie Norbertine COPPENS fa. Jan ende Isabelle FIERENS   
414           alsnu in huwelijck met Judocus MARTENS  
223v K.: Judocus = 10 jr, Marie Anne = 8 jr, Joanne Therese = 7 jr ende Caroline DE LOOF = 4 jr 
 V.P.: Carel DE LOOF, oom   
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledene sijn auders 
 D'hilft van een behuysde hofstede dies d'ander hilft onverdeelt competeert aen den deelvooght 
 groot met twee partijen landt gheleghen achter malckanderen in de prochie ende baronnie van 
 Lovendeghem tot 1599 roeden paelende oost St Jacobus in Gent suyt Jacques NEYT  
 Eene hilft van een partije landt in Lovendeghem genaemt de thien huysens groot 363 roeden 
 paelende oost Joffr. Joanne . . . suyt Joannes WELVAERT west de straete . . . . . . 
 In Waerschoot d'hilft van een partije landt groot 372 roen paelende oost  Joannes VERSLUYS 
 suyt Joannes WELVAERT west Anthone BAUTS ende noort Pieter VERSIJP  . . . . . . 
 Item competeert dese weesen half ende half een behuyst hofstedeken in Lovendeghem op den 
 wijck van de breede straete groot 400 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Francois COPPENS tot 
 Landeghem alhier present      15de april 1766 
 
SVG Joannes BOGAERT, overl. Ste Martens Leerne tsijnder wooninghe op den 16de maerte 1765 
 fs. Jacobus ghewonnen bij Magdalena DE WULF  
 He.: Emerentiana LIJBAERT fa. Joos ghewonnen bij Joanne DE SCHEEMAECKER 
414 K.: Aldegonde Francoise = 9 jr, Joannes Francois = 6 jr, Bernardus = 3 jr ende Joannes Baptiste 
227v       BOGAERT nu audt ontrent de 20 maenden  
 V.P.: Mauritius BOGAERT fs. Guilliaeme, cosijn tot Hansbeke 
 Dit sterfhuys staet schuldigh aen Ambrosius VAN SPEYBROECK koster van Ste Martens 
 Leerne over een jaer huys enden landpacht de somme van 10 p. 5 sch. gr. 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Carel MESTDAGH tot  
 Ste Martens Laethem alhier present     15de april 1766 
 
SVG Joannes VAN DER VENNET fs. Jan,  
 overl. in Bachte gehuchte van reckelinghe kerckelijck Deynse den 4de 9bre 1765  
 He.: Lucia THIENPONT fa. Francies, alsnu in huwelijck met Pieter VAN BEVEREN 
414 K.: Carel = 2 jr  
230v V.P.: Pieter VAN DER VENNET broeder van den overledenen 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Pieter DE SMET fs. Jan tot 
 Meyghem alhier present       22ste april 1766 
  
SVG Marie Therese BRAET fa. Lieven, overl. Nevele op den 1ste maerte 1766 
 Hr.: Louis BOGAERT fs. Louis  
414 K.: Carel DIERKENS in huwelijck met Veronica BOGAERT, Pieter HELLEBUYCK in 
233v       huwelijck met Joanne BOGAERT ende Joseph, Francies ende Norbertine BOGAERT 
       alle hun selfs en de minderjaerighe kinderen van wijlent Jacobus BOGAERT fs. Louis 
       ghewonnen met de voornoemde Marie Therese BRAET 
 V.P.: Joannes BOGAERT fs. Louis ende V.M.: Joannes BRAET beede tot Vinckt  
 Gronden van erfven commende over een vierde deel van de sijde van den hauder ende de 
 resterende drij deelen bij uytgrootinghe gheduerende het huwelijck jegens Bauduyn, Joannes 
 ende Lieven DE CLERCQ fs. Bauduyn den 7de april 1749 
 Een behuyst hofstedeken groot 212 roeden noort den Thieltschen heirwegh oost den heere 
 pastor DE JANS ende west den Burghmeester MARTENS ende een partije gelegen als vooren 
 groot een ghemet west Frans DE ROO noort den Burghmeester MARTENS oost Jan ROGGE 
 Stelden hun seker ende borghe bedeghen Joseph, Francois ende Joanne BOGAERT hoor in 
 desen mitsgaders Joannes BOGAERT alhier present   29ste april 1766 
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SVG Marie MAERSCHALCK fa. Pieter, overl. Lootenhulle 1ste febr. 1765 
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes SNAUWAERT  
414 K.(1ste x): Gillis SNAUWAERT, Andries OOSTERLIJNCK in huwelijck met Isabelle Therese  
237v      SNAUWAERT, Jacobus VINCENT in huwelijck met Marie Anne SNAUWAERT, 
      de twee onderjaerighe weesen van wijlent Bregitte SNAUWAERT ghewonnen bij 
      Lieven COCQUYT met naemen Andries ende Frans in Vinderhaute ende ten lesten 
      de vijf minderjaerighe weesen van wijlent Livijne SNAUWAERT ghewonnen met 
      Judocus STEYAERT met naemen Marie Francoise, Isabelle Therese, Joanne Louise 
      Christine ende Marie Petronelle STEYAERT  
 Hr.(2de x): Frans VAN LAECKE fs. Carel  
 V.M.: Frans MAERSCHALCK als naesten bestaenden 
 Staende het huwelijck is er van shauders sijde vercocht dhelft van een partijken bosch gelegen 
 in Meirentre voor de somme van 8 p. gr.     13de meye 1766 
 
SVG Joannes BEYS fs. Pieter ende Joosijntjen DOBBELAERE, overl. Nevele den 17de maerte 1766 
 Hoors:  Elisabeth BEYS bij competente aude haer selfs suster van den overledenen, Francois 
414  COEN fs. Joos in huwelijck met Livijne BEYS fa. den selven Pieter ende Marie  
240  VERMEULEN mitsgaders Joannes MARTENS deelvooght over Joannes = 12 jr, 
  Joanne Pieternelle = 10 jr, Geeraert = 8 jr ende Lieven BEYS = 6 jr, vier kinderen van 
  Pieter voornoemt gewonnen in sijn 3de huwelijck met Marie MOERMAN hauderigghe 
  gebleven tsijnen sterfhuyse     27ste meye 1766 
 
SVG Maximus VAN SPEYBROECK fs. Jan, overl. Vosselaere op den 4de febr. 1766 
 He.: Theresia MARTENS fa. Joos alsnu in huwelijck met Lieven COPPENS 
414 K.: Frans = 16 jr, Augustinus Elisius = 14 jr, Norbertus = 11 jr, Anne Marie, Baptiste Livinus 
242       mitsgaders Bregita VAN SPEYBROECK geboren naer de doodt van desen overledenen  
       ende nu oock overleden  
 V.P.: Pieter VAN SPEYBROECK, oom  
 Gronden van erfven staende huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half behaudens  
 shoors deel belast met shauderigghens recht van bijleve  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede met de boomen en haeghen daerop ende anne staende 
 gheleghen in de prochie van Vosselaere daer dese overledene vuyt ghestorven is ende bij de 
 hauderigghe jeghenwoordigh bewont staende huwelijck in coope vercreghen jeghens sijnen 
 vader broeders ende susters, daeranne abouterende noort mijnheer DE WALLE suyt oost de 
 moerstraete west mijn heer DUBOIS groot met het volghende beth 400 roeden alles volghens 
 contract van cedatie sijnde van daeten 2de febr. 1755. Item een partije landt paelende aen de 
 voornoemde hofstede vercreghen als vooren, daeranne ghelandt noort oost ende suyt dhofstede 
 west mijnheer DUBOIS.   
 Gronden van erfven bij desen overledenen staende sijn huwelijck in coope vercreghen jeghens  
 den seer eerweerden Alexander Bernard DE CROMBRUGGHE gheleghen in Vosselaere per 
 contract van daeten den 17de febr. 1758 
 Een partije landt genaemt den hollen moortel groot 930 roeden abouterende noort oost daeranne 
 heer N: ONGHENAE in Gendt bij coope van de kercke van Vosselaere suyt west den cooper  
 met de naervolghende partijen 
 Item een partije genaemt het schuer stuck groot in erfven ontrent de 2 ghemeten abouterende  
 noort oost den heere van Meiere suyt oost de moerstraete suyt west de naervolghende partijen 
 Een partije landt genaemt den wee bulck groot ontrent de twee ghemeten gheleghen als vooren 
 abouterende noort oost den heere VAN MEIRE suyt oost de partije het schuerstuck  
 Item een partije boomgaert ofte wel eene gewesen hofstede met noch vier respective partijen 
 van landen ligghende al ten eenen block, abouterende noort oost de voorgaende partijen suyt 
 oost de moerstraete suyt west het rijssevelt straetien ende noort west den cooper tsaemen alle 
 vijfve groot twee bunder  34 roeden  . . .  . . .. . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes MARTENS tot Meyghem shauderiggens 
 broeder alhier present       3de juny 1766 
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SVG Joannes MAENHAUT, overl. Dronghen op den 10de nov. 1765 
 fs. Bauduyn ende Marie VAN DEN BERGHE 
 He.: Judoca BEYAERT fa. Pieter ende Livijne DE MEYERE 
414 K.: Joannes, Pieternelle, Ludovicus ende Catharine MAENHAUT alle viere kinderen van 
246       Marie Magdalena MEGANCK fa. Lieven gewonnen bij Jacobus Philippe fs. van den  
       overledenen, Marten COPPENS in huwelijck met Joanne Louise MAENHAUT oock   
       fa. van den overledenen, Lieven DE VREESE als grootvader ende deelvooght over 
       Marie Judoca MAENHAUT fa. Ludovicus fs. den overledenen, in sijn 1ste huwelijck met 
       Catharine DE VREESE alsmede Joanne Louyse MAENHAUT fa. Ludovicus voornoemt 
       ghewonnen in sijn 2de huwelijck bij Joanne Catharine CLAYS fa. Martinus ende nogh 
       Pieter Francois MAENHAUT sijn selfs man fs. den overledenen ende dese hauderigghe 
 V.P.: Jaspaert VAN BASTELAERE styfvader   
 Leengronden volghende aen Pieter Francois als hoor feodael  
 Te weten in Meirentre op den wijck van oosterghem een partije lant genaemt het abbeel stuck 
 paelende west dit sterfhuys oost den meybosch van dhoors Jooris MAENHAUT suyt den 
 selven ende noort d'hoors van Jan WIEME met den bishul groot twee gemete bekent ten 
 landboucke int 1ste beloop numero 104 den overledenen toegecommen als autsten int leven  
 sijnde sone ten sterfhuyse van sijnen vader in daete 29ste aug. 1730 
 Allodiale gronden van erfven commende bij successie van s'overledens auders ende bij  
 vuytgrootinghe van sijne medehoors   
 In Meirentre een behuysde ende beschuerde hofstede met een bulcxken landt daer achter groot 
 304 roen suyt sheeren straete west desen goede met noch een bulcxken daer teynden gheleghen 
 suyt hun selfs ende noort de volghende tsaemen groot 400 roeden ende een partije meersch 
 ghenaemt de lanckmeersch suyt de voorgaende west dhoors Jooris MAENHAUT oost de  
 gone van Jooris DIERICX ende noort de leybaerme  . . . . . . . . . 
 Goederen vercreghen bij vuytgrootinghe van Joannes DE VOGELAERE in huwelijck met 
 Anne MAENHAUT, Pieter MAENHAUT en andere in daete 18de dec. 1729 
 Gronden van erfven gheduerende dit huwelijck geconquesteert 
 Een partije landt in Meirentre genaemt het rostijntje oost ende suyt hun selfs west dhoors van 
 Pieter HERTELEER ende noort de gone van Jooris MAENHAUT groot 200 roeden 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe 
 In Baerle een partije landt ten landboucke vermelt int 1ste beloop in twee items  folie 9 articulis 
 19 et 20 tsaemen groot 283 roen oost joffr. DAMMAN Hemelveirdeghem noort west mijn heer 
 VAN DEN BOSSCHE suyt west Frans DE PAUW ende suyt oost den Deynschen herwegh 
 Een partije bosch in Dronghen in den wijck barelvelde int crovelt genaemt den grooten winckel 
 noort Guille HYDE west mhr. PENNEMAN noort mhr. VAN DEN BERGHE sorterende  
 onder de heerelijckhede van Gydts staende ten landboucke int 23ste beloop arlo 33 en groot  
 beth de 400 roeden    . . .  . . .  . . .  10de juny 1766 
 
SVG Anne Marie MARTENS, overl. Nevele wijck ham op den  18de dec. 1765 
 fa. Joannes ende Joanne LIJBAERT 
 H.: Pieter VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Joannes ende Elisabeth D'HUYVETTER 
414 K.: Joanne = 24 jr, Jacobus = 23 jr, Marie = 21 jr, Pieternelle = 18 jr, Guillaeme = 16 jr ende 
252v Judoca VAN DEN BRAEMBUSSCHE = 9 jr 
 V.M.: Judocus LIJBAERT tot Sleydinghe, cosijn causa uxoris   
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck t'saemen geconquesteert deelsaem half ende  
 half ende sweesen deel belast met de bijleve van den hauder volghens costume 
 Een huys schuere ende boomen in cheynse gebruyckt staende in Nevele in den wijck van den 
 ham dies den gront competeert aen de prosdije van Nevele groot 506 roeden ende een partije 
 landt groot 813 roen genaemt den kerckemeersch paelende oost joffr. BUNST geestelijcke  
 dochter, suyt joffr. DANSAERT west mijn heer LAEREBEKE ende noort de priesteraege. 
 Dese partije landt desen sterfhuyse toegecommen bij coope van dhr ende meester Abraham  
 DE BACKERE in sijn leven greffier van den raede in Vlaenderen. in daete 19de febr. 1760. 
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Pieter VAN DOORNE fs. Lieven woonende binnen  
 de stede van Nevele alhier present     23ste juny 1766 
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SVG Joosijntien DE KEYSER fa. Pieter, overl. Lootenhulle den 20ste dec. 1765 
 Hr.: Carel CHRISTIAENS fs. Jans 
414 K.: Judocus audt beth 16 jr, Maria Magdalena = 13 jr ende Frans CHRISTIAENS = 9 jr  
255 V.M.: Judocus DE CLOET eyghen rechtsweir ende naesten bestaenden 
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 In Lootenhulle een behuyst hofstedeken met de landen daermede gaende groot in erfven 
 ontrent 558 roeden paelende oost den graeve DE BROGLIO suyt ende west de straete ende 
 noort Emanuel VAN DE VOORDE ende een partijken landt gheleghen als vooren groot in 
 erfven 340 roen paelende oost dhoors mijn heer SANDELIJN suyt de graeve DE BROGLIO 
 west ende noort de straete  . . .  . . .  . . .  1ste july 1766 
 
SVG Pieternelle ROEGES, overl. Nevele den 16de nov. 1765 
 fa. Joannes ende Philippine VAN DER PLAETSEN 
 Hr.:  Carel VAN DER VENNET fs. Joannes ende Joanne RUTSAERT 
414 K.: Joannes Frans VAN DER VENNET = 6 jr eenigh kindt  
258 V.M.: Geeraert ROEGES, oom . 
 Gronden van erfven commende ten deele bij successie van haeren vader ende ten deele bij 
 coope bij forme van licitatie ende belast met bijleve van den hauder 
 In Lootenhulle in den wijck van den cheynshoeck een behuysde hofstede onlangs nieuwe 
 gebauwt ende twee partijen landt van oosten ende westen daer anne gheleghen paelende 
 t'saemen oost Gillis LAMBRECHT suyt mijn heer VAN VORMESEELE west de straete 
 ende d'hofstede van Joannes DUJARDIN noort den selven ende dese goede t'saemen groot 
 877 roeden. Item een deel van eender meerder partije paelende oost Gillis LAMBRECHT 
 suyt ende west mijn heer VAN VORMESEELE ende noort desen goede groot 431 roeden 
 Item een partije landt achter den huyse oost het clooster van Deynse suyt de selve hofstede 
 Item een partije landt in den selven wijck ghenaemt den tuytschaever abouterende suyt de 
 voorenstaende partije west Joannes Baptiste DE BAERE noort Geert ROEGES ende oost 
 het clooster van Deynse  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Joannes VERPLAETSE 
 tot Nevele alhier present      1ste july 1766 
 
SVG Joannes SIERENS fs. Pieter, overl. Landeghem den 2de nov. 1765 
 He.: Caroline VAN WONTERGEM fa. Judocus  
414 K.: Pieter Joannes = 16 jr, Marie Judoca = 13 jr, Joanne Catherine = 11 jr, Angeline Therese 
261       = 9 jr, Jacobus = 6 jr, Carel Frans = 2 jr ende Joannes Baptiste SIERENS = 5 weken  
 V.P.: Pieter SIERENS tot Afsné broeder van alfven bedde van den overledenen 
 Gronden van erfven comende van de sijde van den overledenen gelegen in Landeghem 
 100 roeden meirsch genaemt het kesselaerken sijnde leen gehauden van den leenhove van 
 Nevele paelende suyt west d'almoessenije van Ste Baefs noort oost het rijcke gasthuys van  
 Gendt ende noch 50 roeden saylandt sijnde oock een en tselve leen genaemt het swaevelant 
 suyt west den prelaet van Drongen noort . . . VAN DER VENNET oost den heirwegh den 
 overledenen verstorfven van sijnen vader schuldigh te volgen den hoor feodael 
 Den overledenen heeft staende sijn huwelijck gecedeert op den 20ste febr. 1761 in proffijte  
 van Martinus ende Jooris SIERENS alle sijne gerechtigheyt in de allodiale gronden ende  
 opstaende edifitien ende catheylen voor 49 p. 10 sch. 6 gr. 10 dnrs ende heeft hij vercocht 
 aen Martinus ende Jooris SIERENS volgens contract een leen genaemt de calaigne meirsch 
 ende de dreve waervan hij heeft genoten volgens de quitantie van den 26ste febr. 1764 ter 
 somme van 102 p. 13 sch. 4 gr. Item heeft hij binnen huwelijck vercocht sijn paert uyt een 
 hofstedeken tot Leerne aen Philippe VOLCKAERT tot Leerne ende daervan geproffiteert 
 tot 131 p. 12 sch. 3 gr.  
 Aen de hauderigge competeert een partije landt bij Nevele meulen waerop geen catheyl is 
 staende nemaer heeft den overledenen deselve beleent in proffijte van haere moeder met  
 eene somme van 20 p. 14 sch. 6 gr.  . . .  . . .    
 Ten sterfhuyse van shauderigghens vader was bij abuse buyten caevel gebleven een partije 
 landt tot Lootenhulle daer tsedert gemeender handt vercocht . . .  1ste july 1766 
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SVG Francois DE PAEPE, overl. Bachte op den 7de dec. 1765 
 fs. Anthone ende Catharine LAMME   
414 He.: Marie Anne VAN HOVE fa. Joannes Baptiste ende Judoca VAN HOVE 
264v         alsnu in huwelijck met Laureyns VAN BRANTEGHEM 
 K.: sonder achterlaetinghe van lichaemelijcke hoors 
 Hoors:  Marie BAUDONCK moeder ende vooghde over Albertus Constantinus = 19 jr, 
            Joanne Caroline = 17 jr ende Joannes Baptiste MAENHAUT, ghewonnen in haer 
              huwelijck met Emanuel MAENHAUT fs. Jooris ende Catharine LAMME voornoemt 
  Joannes VAN WASSENHOVE in huwelijck met Constantine DE PAEPE fa. van 
  Anthone voornoemt ende Catharine LAMME, Joannes DE SMEDT in huwelijck met 
  Elisabeth DE PAEPE, Pieter VAN DER VENNET getrauwt met Joosijntien DE  
  PAEPE, Joannes VERHELST geassosieert met Jacoba Theresia DE PAEPE ende 
  Joanne Catharina DE PAEPE bij competente aude haer selfs.  Alle vier kinderen van 
  den voornoemden Anthone  in sijn 2de huwelijck bij Pieternelle VAN HEE  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Compareerde voor mij notaris publicq tot Deynse in persoone Francois DE PAEPE fs. Anthone 
 wdwnr sonder kinderen woonachtigh in Bachte apparanten bruydegom ter eender ende Marie 
 Marie Anne VAN HOVE fa. Jan Baptiste ende Judoca VAN HOVE voor alsnoch minderjaerigh 
 geassisteert met haeren vader oock woonende in Bachte, te kennen gevende dat tusschen hun  
 apparant huwelijck staet te geschieden  . . .  . . .  . . . 
 Ter presentie van  Sr. Andries VAN QUICKENBORNE Burgemeester der heerelijckhede van  
 den hoorenschen ende Charles Philippe MARTENS practesijn beede getuyghen hiertoe ansocht 
 desen 28ste ougste 1765 quod attestor  
 Den overledenen heeft oock gemaeckt een testament . . . . . .  den 28ste 8bre 1765 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen bij successie van Catharine 
 LAMME voor soo veele angaet de 1ste en de 2de partije als die staende huwelijck geconquesteert 
 In Meyghem op den breemeerschcauter een deel in een partije landt groot 110 roeden ende een 
 partije genaemt de pijlaerstraete paelende oost dhr Augustinus Frans VAN HULLE suyt Jan DE 
 LAMPEREEL west de pijle straete end noort de wdwe Laureyns VAN HOVE groot 1000 roen 
 Gronden van erfven commende van s'overledens vaderlijcke sijde belast met bijleve van  
 s'overledens styfmoeder ende dese hauderigge 
 In Waerschoot op den wijck van beke een behuyst hofstedeken waerinne dit sterfhuys gerecht 
 is tot een 12de deel in pachte gebruyckt bij Pieter DE PAEPE  
 Gronden van erfven geconquesteert in sijn 1ste huwelijck  
 In bachte een behuyst hofstedeken groot met het saeylant ende bosch 773 roen paelende oost 
 den Isseghemschen herrewegh suyt de langhe brouckstraete west mijnheer HEBBELYNCK 
 ende noort de reygersbeke den sterfhuyse ancommende bij vercaevelinghe jeghens Pieter 
 CANNOOT in huwelijck hebbende Isabelle VAN DER STEDE  . . . 1ste july 1766  
 
SVG Joanne ARENTS, overl. Nevele den 19de febr. 1766  
  fa. Joannes ende Livijne VAN KERREBROUCK  
 Hr.: Pieter DE WITTE fs. Joannes ende Elisabeth VAN DE WALLE 
414 K.: Joannes DE WITTE = 4 jr eenigh kint  
270 V.M.: Ignatius VAN MIJNSBERGHE, oom causa uxoris 
 Gronden van erfven commende van s'hauders sijde bij successie van sijn vader 
 In Hansbeke een sevenste deel in een behuysde hofstede dies dander deelen competeren aen  
 shauders broeders ende susters paelende suyt de rostraete west een dreefken d'hilft hiermede 
 gaende noort een leen groot volgens den landbouck tot 160 roeden ende een gelijck sevenste 
 deel van een partije lant genaemt het helstjen gereserveert 102 roeden aen Marie DE WITTE 
 Een sevenste deel van een partijken landt genaemt 'tbelleken paelende suyt d'hoors van joffr. 
 DE BUENST west den slagh ende oost Carel DE MUYNCK groot 275 roeden . . .  
 In Nevele een 14de deel van een partije landt jeghens Hansbeke genaemt den hautacker groot 
 589 roen paelende suyt de douariere van mijnheer LOOVELDE west d'hoors Jan LAMME 
 ende gone van mhr VAN BOUCHAUTE noort Gillis LAMBRECHT ende Sr. Frans BRAET 
 Stelde hem seker ende borghe Joannes Frans DE WITTE sijnen broeder  8ste july 1766 
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SVG Frans VAN BELLEGHEM fs. Jans, overl. Lootenhulle den 7de febr. 1766 
 He.: Marie Catharine VERSTRAETE fa. Joannes Baptiste 
414 K.: Pieter Guillielmus VAN BELLEGHEM audt beth 20 jr 
272v V.P.: Joseph VAN BELLEGHEM fs. Guillaeme, eyghen broeder van den overledenen? 
 Ofwel is Jan verkeerd ofwel is Guillaeme verkeerd. 
 Gronden van erfven d'hauderigge toecommende uytten hoofde van haere auders broeders 
 ende susters sijn bij uytgrootijnghe ghecedeert aen Frans VERSTRAETE haeren broeder 
 Stelde hem seker ende borge bedeghen Pieter Joannes VERSTRAETE tot Lootenhulle 
 alhier present  (Dezen SVG zit ook in het bundel 1102)   15de july 1766 
    
 Bundel nr 491 Staten van goed  (1767) 
SVG Joannes VAN PARIJS, overl. Poessele op den 14de febr. 1766  
 fs. Pieter ende Marie Anne CREMERS 
 He.: Elisabeth D'HAENENS fa. Francois ende Joanne WITTEVRONGHEL 
414      K.: Francois VAN PARIJS = 20 jr hoir unicq 
402v V.P.: Joannes Frans VAN PARIJS, cosijn  
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een huys stede ende erfve in Poessele op de plaetse groot 23 roeden paelende noort de 
 plaetse ende daerover het kerckhof oost ende suyt d'hoors van joffr. VAN MELDERT west 
 Joseph WALLAERT commende bij coope van Pieter VAN SPEYBROUCK volghens acte 
 van erffenisse in daeten 19de dec. 1759  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Pieter DHAENENS    9de meye 1767 
 
SVG Judocus VAN DE MOORTELE fs. Jacques, overl. Poussele den 25ste maerte 1767 
 He.: Joosijntien STROBBE fa. Joos  
414 K.: Marie Magdalena = 23 jr, Petronella = 20 jr Joannes Frans = 16 jr ende Vironica = 13 jr 
399v V.P.: Pieter SUCCAET in huwelijck met Marie Anne VAN DE MOORTELE suster van  
          den overledenen  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen op hem verstorven mette  
 doodt van Tanneken VAN DEN DRIESSCHE sijne grootmoeder  
 Het 12de deel in een hofstedeken mette lande daer mede gaende groot int gheheele 400 roen 
 gheleghen in de prochie van Sleydinghe paelende noort de weststraete ende een partije 
 lant groot 309 roeden ghenaemt het stuck achter vlaenders, in pachte gebruyckt bij Joannes 
 MARTENS ten prijse van 10 sch. gr. tsjaers  . . .  29ste july 1767 
 
SVG Adriaen VAN DE MOORTELE fs. Frans, overl. Poessel op den 2de meye 1767 
 He.:  Livijne VAN DE GEHUCHTE  
414 K.: Marie Anne = 16 jr ende Aldegonde = 10 jr 
404v V.P.: Joannes VAN DE MOORTELE, oom  
 Twee weesen van de houderigge in haer 1ste houwelijck gewonnen met Frans VAN HUFFEL 
 sijn overleden   
 Sijnde over haer seker ende borghe Gillis VAN DE GEHUCHTE   29ste july 1767 
 
SVG Judocus VAN SEVEREN fs. Pieter, overl. Vynckt 
 He.: Judoca LAVA fa. Judocus  
414 K.: Jacobus = 25 jr, Joanne Catarina = 22 jr, Joanne Marie = 20 jr, Barbara Therese = 18 jr, 
407v        Ludovicus = 15 jr, Isabelle Rose = 12 jr ende Pieter Joseph VAN SEVEREN = 10 j 
 V.P.: Jacobus VAN SEVEREN tot Wynghene eyghen broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven geduerende huywelijck geconquesteert 
 In Vynckt een behuysde hofstede met noch een cleen huyseken daer medegaende groot in 
 erfven 250 roeden commende bij coope van Livinus BEELS ende Catharine DE RUDDER 
 Gronden van erfven geduerende huwelijck gheconquesteert, dhilft van een partije lant 
 genaemt de vier ghemeten paelende int gheheele oost joffr. BUENS suyt de selve west Sr. 
 Joseph DE CAMER met consorten      1ste sept. 1767  
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SVG Pieternelle LOOTENS fa. Laureyns, overl. Nevele op den 12de juny 1767 
 Hr.: Christoffel VAN VINCKT fs. Guillaeme  
414 K.: Jacobus VAN VINCKT bij competente aude sijn selfs, Catharine = 16 jr, benevens 
411       Marianne = 10 jr, Jacobus = 8 jr ende Joannes VAN VINCKT = 4 jr vier kinderen van 
       Joannes VAN VINCKT geprocreert met Joanne MATHEUS beede overleden in de  
       prochie van Hansbeke, mitsgaders Lieven VAN DER DONCKT als vader ende vooght 
       over sijn twee minderjaerighe kinders Livijne ende Pieternelle gewonnen met wijlent 
       Livijne VAN VINCKT alle kinders ende kints kinderen van Christoffel ende Pieternelle 
       LOOTENS    
 V.M.: Francois MATHEUS  
 Gronden van erfven commende over dhilft van soverledens zijde ende de wederhelft bij 
 uytgrootijnghe bij desen hauder constant het huwelijck gedaen 
 Een behuysde hofstede in Nevele in de vierboomstraete groot 200 roeden paelende zuyt oost 
 mevr. VAN LOOVELDE west de straete noort Pieter BEAUFORT ende een partije landt 
 groot 430 roen paelende west de hofstede noort Pieter BEAUFORT oost Lieven VAN DER 
 PLAETSEN ende zuyt mevr. LOOVELDE  . . .  . . .  . . . 
 Desen sterfhuyse toecommende dhilft bij successie van Laureyns LOOTENS ende de weder 
 hilft bij uytgrootijnghe jegens Pieter BOLLAERT fs. Geeraert thuwelijck hebbende Marie 
 LOOTENS fa. Laureyns in daete 28ste meye 1750    21ste 7bre 1767 
 
SVG Angeline GOETHALS fa. Joannes, overl. Nevele op Ste Marcus dagh 1767 (= 25ste april) 
 Hr.: Jacobus VAN VINCKT fs. Christoffel ende Pieternelle LOOTENS 
414 K.: Marie Therese = 9 jr, Joannes = 7 jr, Pieter = 5 jr en Joanne Marie VAN VINCKT = 2 jr 
415v V.M.: Joannes GOETHALS grootvader woonende in Meyghem  
 Gronden van erfven commende van shauders zijde  
 Een deurgaende vierde deel wannof dander vierde deelen compiteren aen Christoffel VAN 
 VINCKT shauders vader, een vierde aen de vier weesen achtergelaeten bij Joannes VAN 
 VINCKT, ende een 4de aen de twee kinderen van wijlent Livijne VAN VINCKT verweckt 
  met Lieven VAN DER DONCKT groot int geheele 200 roeden paelende zuyt oost mevr. 
 VAN LOOVELDE west de vierboomstraete ende noort Pieter BEAUFORT . . .  . . . 
 Een 4de van 100 roeden meersch in de kockelaer meerschen alwaer de nieuwe vaart door is 
 gedolven paelende suyt oost de caelene  . . .  . . . 21ste 7bre 1767 
 
SVG Joannes HEMELSOETE, overl. Nevele in de boschstraete den 1ste april 1767 
 fs. Pieter ende Adriaen VAN HAEVER 
 He.: Livijne CLEEFS fa. Pieter, alsnu in huwelijck met Pieter VAN DEN DORPE  
414 K.: Pieter DE VRIEZE in huwelijck met Anne Marie HEMELSOETE,  Joanne Marie = 14 jr 
420       ende Marie Magdalena HEMELSOETE = 9 jr  
 V.P.: Joannes VAN DE PUTTE, oom causa uxoris Judoca HEMELSOETE tot Nevele 
 Gronden van erfven commende van soverledens vader Pieter HEMELSOETE fs. Guillaeme 
 Een huys ende erfve in Nevele in de bosch straete groot 48 1/3de roeden paelende oost Philippe 
 DE CLERCQ zuyt Guille VERHELST west dhoors Joannes HEYNDRICX ende noort dhoors 
 Joannes CORIJN commende bij vercaevelijnge van den 28ste july 1754 
 Gronden van erfven commende constant sijn huwelijck met dese hauderigge 
 In de boschstraete 5 roeden erfve bebauwt met een huys paelende van alle zijden hun selfs  
 hofstede commende bij coope van Pieter HEMELSOETE soverledens vader ende een partije 
 landt genaemt den daesdonck groot 300 roeden abouterende noort west dhoors Joannes DE 
 MEYERE zuyt mijnheer SICLERS ende west Lieven VAN DER PLAETSEN commende  
 bij coope van Joannes VAN DER VENNET fs. Gilles den 12de ende 14de april 1761 
 Noch twee partijkens landt in den daesdoncken tsaemen groot 500 roeden abouterende zuyt 
 oost meester Pieter VAN LAEREBEKE zuyt west dhoors Francois VILAIN nu dhoors  
 Lieven VAN DER PLAETSEN noort west Adriaen VAN VINCKT ende Joannes  VAN  
 THIENEN, noort oost Passchier HOORNAERT commende bij coope jeghens dheeren 
 regierders van den gemeenen aermen van Nevele volgens de letteren van coope ende  
 erffenisse van den 17de sept. ende 8ste oct. 1754      21ste 7bre 1767 
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SVG Pieter Joannes VAN DE WOESTIJNE, overl. Vynckt op den 16de jan. 1767  
 fs. Daniel ende Tanneken DE VRIESE 
 He.: Adriaene VAN CAUWENBERGHE fa. Ferdinand 
414 K.: Joanne Marie = beth dan 25 jr, Joannes Francies = 24 jr, Isabelle Augustine = 18 jr, Joanne  
423       Catharine = 13 jr, Pieter Josephus = 11 jr ende Jacobus Bernardus = 9 jr. 
 V.P.: Joannes VAN DER BEKEN, oom 
 Gronden van erfven ende vaste goederen commende van den cant van den overleden 
 Een partijken meersch in Machelen groot ontrent een vierendeel abouterende oost mijn heer 
 CROMBRUGGHE suyt ende noort N. VERDONCKT west mijnheer VERHENNEMAN bij 
 den sterfhuyse gebruyckt wordende ende een partije landt genaemt het vitsebulcxken groot 
 ontrent een gemet paelende oost ende suyt Rogier BOUCQUAERT west ende noort de beke, 
 in pachte gebruyckt bij Joseph VAN DEN BERGHE ten prijse van 1 p. 6 sch. 8 gr. tsjaers 
 Een huys stede ende erfve in Deynse paelende ten voorhoofde ter straete suyt Philippe  
 MICHIELS west ende noort het waeterstraetjen in pachte gebruyckt bij Adriaen VAN DE 
 KERCKHOVE ten prijse van 5 p. 13 sch.  4 gr. tsjaers 
 Gronden van erfven commende van de zijde van de hauderigghe aen haer schuldigh te volgen 
 behaudens de catheylen die deelsaem sijn half en half als naer costume 
 De deurgaende helft van een behuysde ende beplante hofstede met de schueren stallinghen 
 ende voordere edificien boomen ende haeghen groen ende drooghe catheylen daer op staende 
 geleghen in Huysse genaemt het goet ten berghe groot in erfven onder hof, boomgaerden, landt, 
 lochtinck ende geweet twee bunderen 10 roeden abouterende oost ende noort de straete suyt den 
 aermen deser prochie ende west dhoirs van Guillaeme DE MOOR dies de wederhelft competeert 
 Ollevier VAN CAUWENBERGHE  
 Een partije saylandt in Huysse daer ment noemt het cauterken als nu in een vergaedert van  
 diversche partijen tsaemen groot 11 vierendeelen 54 roeden en half abouterende oost ende suyt 
 de straete loopende van boereghem naer den meulen west het capelanie goet van Huysse ende 
 het gonne van de kercke mitsgaders de 900 van dhoirs van Ferdinand VAN CAUWENBERGE 
 noort de voorschreven hofstede ende het landt van den aermen van Huysse 
 Item een partije landt in Huysse groot twee vierendeelen 25 roeden abouterende oost ende suyt 
 dhoirs van Joanne LAMMENS west het kerckelandt ende noort dhoirs van den heere raedt 
 PIJCKE. Item een partije landt met de boomen daer op staende groot twee vierendeelen 52 roen 
 abouterende oost de voorseyde hofstede suyt Ferdinand VAN CAUWENBERGHE tot Nockere 
 west Louis DE CONINCK ende noort Pieter CRAYE 
  Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert gedeeligh half ende half 
 Een partije landt in Nockere genaemt den cleenen huffel groot 1000 landts abouterende oost 
 Adriaen TSOEN suyt de straete west den grooten huffel ende noort Carel BOGAERT in 
 pachte gebruyckt bij Abraham DE CONINCK ende de deurgaende helft van een behuysde 
 hofstede gelegen in Machelen in den leyhoeck groot met de landen daeranne liggende ontrent 
 de 6 vierendeelen oost het noosken ofte sinte Anthonius straetien suyt ende west de kercke  
 ende aeremen van Machelen ende noort den auden herwegh . . . . . . . . . . . . 
 Alle in pachte gebruyckt bij Pieter DE TAVERNIER ten prijse van 20 p. 10 sch. gr. tsjaers. 
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Joannes VAN DER BEKE tot 
 Semmersaecke sweesen deelvooght alhier present   29ste 7bre 1767 
 
SVG Joanne Rosa VAN DE VOORDE, overl. Vynckt in de maent maerte 1767 
 fa. Joos ende Joanne DE VRIESE 
 wdwe in (1ste x) van Francies DE CLERCK fs. Francois  
414 K.: Joannes Baptiste = 24 jr, Catharine = 22 jr, Francies = 19 jr, Therese = 16 jr, Pieter  
429       Joseph = 14 jr ende Albertus = 11 jr  
 Hr.: Pieter MORTIER fs. Pieter  
 V.P.: Joannes DE CLERCK ende  
 V.M.: Laurens VAN DE VOORDE tot Loppem ende mits sijn onpasselijckheyt Pieter Joseph 
            THIENPONT oom causa uxoris van de weesen   6de 8bre 1767 
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SVG Emanuel Francois VERMEIRE, jonghman, fs. Geeraert ende Pieternelle CLAYS  
 overleden in Gendt ten huyse van den heere baron van Lovendeghem den 28ste aug. 1766 
 hoors: Anne VERMEIRE in huwelijck met Pieter DE BAERE tot Nevele, Isabelle VERMEIRE 
             wdwe van Lieven VINCENT tot Oostacker , Jacoba VERMEIRE in huwelijck met 
414            Pieter IMSCHOOT tot Adeghem, Jacobus VERMEIRE fs. Pieter fs. sone van Geeraert 
435            voornoemt ende Pieternelle CLAYS, mitsgaders Joanne, Rogier, Joseph, Pieter ende 
            Anthone met Rosa VERMEIRE beyde minderjaerigh al kinderen van Pieter voornoemt 
            hauderigghe Marie VAN HAUTE in Nevele, van ghelijcken Pieter met Joseph  
            DANNEELS sonen van Francois ende Marie VERMEIRE fa. Geeraert voornoemt ende 
            Pieternelle CLAYS mitsgaders Anne Marie, Catharine ende Martinus DANNEELS 
            weesen van Joachim DANNEELS fs. Francois voornoemt ende Marie VERMEIRE 
            voornoemt hauderigghe bleven, Joanne Marie DE CLERCQ tot Nevele hunne moeder 
            alsnu in huwelijck met Joannes DE MAGHT al tsaemen representerende elck eenen  
             8ste hooftstaecke in de vaderlijcke sijde ende eenen 5de hooftstaecke in de moederlijcke 
            sijde mitsgaders Hubertus, Joosijntjen ende Francoise in huwelijck met Pieter VAN  
            KERCKVOORDE kinderen van Geeraert voornoemt ende Marie WIJNSBERGHE  
            sijne 2de huysvrauwe  
 Welcken voornoemden Hubertus VERMEIRE tot Lovendeghem desen SVG heeft doen stellen 
 ende gaderen om daeruyt te proffiteren als naer costume  . . . 13de 8bre 1767 
 
SVG Livine DOBBELAERE fa. Lieven, overl. Poussel den 1ste april 1767 
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter VAN PARIJS 
 K.: Joannes Frans VAN PARIJS bij competente aude sijn selfs,  
414 Hr.(2de x): Pieter VAN HOUCKE fs. Pieter  
441 K.(2de x): Judocus = 24 jr, Bernardus = 19 jr ende Carolus VAN HOUCKE audt beth 11 jr. 
 V.M.: Joannes BRIJNGIER in huwelijck met Francoise DOBBELAERE die eyghen suster is 
            van d'overledene       21ste 8bre 1767 
 
SVG Joanne VAN SPEYBROECK fa. Pieter, overl. Hansbeke op den 7de juny 1767 
 Hr.: Jacobus DE BRUYNE fs. Jan  
414 K.: Francies geboren den 29ste meye, eenighen erfgenaem 
445 V.M.: Pieter VAN SPEYBROECK tot Poussel grootvader  
 Den hauder competeert van sijnen vader een deurgaende 4de paert onverdeelt met sijne moeder 
 ende broeder in een woonhuys staende op cheynsgront van het clooster van Deynse waer den 
 hauder ende sijne moeder in woonen, paelende suyt de hamme straete  . . . 
 Stelde hem over al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Geeraert DE BRUYNE 
 tot Somerghem alhier present      1ste dec. 1767 
 
SVG Norbertine HAERENTS, overl. Landeghem wijck heirenthoeck op den 4de jan. 1764 
 fa. Pieter ghewonnen bij Lievijne VERBAUWEN  
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes LAGOENE  
 Hr.: Jacobus VAN DE KERCKHOVE fs. Michiel ghewonnen bij Petronelle MARICHAEL 
 K.(2de x): Pieter VAN DE KERCKHOVE = 3 jr eenigh kindt 
 V.M.: Francois HAERENTS fs. Pieter voornoemt tot Landegem (AERENTS) 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene  
 D'hilft deurgaende wannof de wederhelft competeert aen desen deelvooght van een hofstede 
 in Landeghem in den heirenthoeck abouterende noort desen deelvooght suyt oost Joannes 
 BAETLSÉ suyt west Lieven GEVAERT ende noort west den selven BAETSLÉ tsaemen 
 groot 120 roeden ende wort daeruyt ghebruyckt in cheynspachte bij Lieven GEVAERT 
 voornoemt met sijnen sone Judocus GHEVAERT tot 60 roeden voor eenen termijn van 29 
 achtereen volghende jaeren dies het 1ste jaer inganck ghenomen heeft kersavont 1761 ende 
 waerop sij tot twee huysen hebben ghebauwt met voordere edificien 
 Item competeert aen desen sterfhuyse alleene ,de eirfve groot 40 roeden de gonnen in  
 cheynspachte wort ghebruyckt bij Albertus LAMBRECHT . . .   . . . 
 De overledene is tot drij jaeren sieck geweest  . . .  . . . 1ste dec. 1767 
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 Compareerde in persoone Thomas DE MAEGHT tot Landegem welcken comparant hem 
 verclaerde te stellen als seker ende borge ja selfs als principael over Joannes DE MAEGHT 
 sijnen sone in huwelijck met Joanne Marie DE CLERCQ wdwe van Joachim DANNEELS 
 tot Nevele tot het ontfangen van de weese penninghen verstorven op de minderjaerighe 
 kinderen van den voornoemden Joachim DANNEELS met het overlijden van Frans  
 VERMEIRE tot Ghendt  bedraegende volgens de liquidatie achter den SVG gemaeckt ende 
 alhier overgebracht den 13de 8bre 1767 de somme van 12 p. 11 sch. 5 gr. en twee derde dnrs. 
 sijnde alhier oock present ende mede gecompareert Joannes DANNEELS tot Landeghem 
 den welcken verclaert te certifieren de souffisanthede van den voorseyden Joannes DE 
 MAEGHT dit alles onder elckx respectieve obligatie ende verbant als naer rechte midts 
 gaders condemnatie in forma   . . .   . . .  10de 9bre 1767 
 
 Den onderschreven verclaert ende getuygt mits desen dat de wdwe van Joannes MAENHOUT 
 onbequaem is om eenighe onkosten te betaelen aengesien sij soo arm is dat sij ten deele 
 onderhouden wort van den armdisch der prochie actum desen  9de 9bre 1767 
      J. VAN BAETEN pastor van Hansbeke 
 Pieternelle VAN THIENEN wdwe van MAENHAUT hiervooren Frans MAENHAUT  
 vooght over de vijf kinderen met naemen Frans, Jacoba, Jacobus, Joanna Marie ende Pieter 
 Joannes, den autsten audt 7 jaeren, den 10de 9bre 1767 gedaen den eedt van meer schulden 
 als goet    
 
 Bundel nr 492 Staten van goed  (1767)   
SVG Pieternelle DHONT fa. Lieven, overl. Ste Martens Laethem op den 3de nov. 1766 
 Wdwe in (1ste x) van: Philippus MESTDAGH  
414 Wdwe in (2de x) van: Pieter DE BOIS 
337 Geen kindt ofte kinderen ende het sterfhuys staet te verdeelen tusschen: 
 Joannes DHONT eyghen broeder van de overledene, Judocus DE DONCKER in huwelijck 
 met Livijne DHONT oock eyghen suster van d'overledene alhier representerende van elck 
 eenen hooftstaecke van vollen bedde ten sterfhuyse van d'overledene 
 Joanne DHONT alfve suster van dese overledene in huwelijck met Martinus BUYCK ende 
 heeft verweckt ende achtergelaeten twee kinderen met naemen Jacobus ende Marie BUYCK 
 in huywelijck geweest met Anselmus VAN MARCKE ende bij hem verweckt ende achter 
 gelaeten een kint met naeme Gillis VAN MARCKE aut ontrent de 5 jaeren presenterende 
 eenen 3de staecke van alfven bedde ten sterfhuyse  
 V.P.: Jacobus BUYCK fs. Martinus over de minderjaerighe kinderen 
 De overledene heeft bij gifte inter vivos haere gauden rynghen gegeven aen onse Lieve  
 Vrauwe in de kercke tot Sinte Martens Laethem sonder voordere last van testamenten 
 Gronden van erfven catheylen van huysinghen schuere ende stallijnghen  
 Een behuysde hofstede schuere stallijnghen fruyt ende ander boomen in Ste Martens 
 Laethem met den gront hiermede gaende groot 200 roeden alwaer d'overledene gestorven is 
 abouterende oost Ferdinandus VERKAUTERE  suyt ende west den heer secretaris BISSCHOP 
 ende noort de straete niet anders belast als met eenighe cleen onlosselijcke rentjens 
 Item een partije landt genaemt het hoyken groot 332 roeden oost Pieter ACKE suyt de wdwe 
 van Joannes DHAENENS ende west een straetjen niet anders belast als de voorgaende. 
 Stelde hem seker ende borge den voorschreven Judocus DE DONCKER 20ste jan. 1767 
 
SVG Pieternelle VAN HOLSBEKE fa. Carel, overl. Meyghem op den 20ste aug. 1766 
 Wdwe van Judocus DELVAL (SVG gepasseert den 27ste maerte 1759) 
414 K.: Emanuel, Carel, Joos, Frans, Joannes, Guillaeme ende Thomas DELVAL alle seven 
340       bij competente aude hun selfs, Joannes LAMBERT in huwelijck met Therese DELVAL 
       alsmede Francois D'HOORE als vader ende vooght over Catharine D'HOORE = 16 jr 
       ghewonnen met Rosa DELVAL  
 Vooght.: Carel DELVAL voornoemt     
 Den overledenen was niet meer voorsien van eenighe vaste goederen 10de febr. 1767 
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SVG Francoise DE RAET, overl. Nevele op den 19de aug. 1766  
 fa. Joannes ende Helena DE BRUYNE  
 Hr.: Joannes BAFORT fs. Jacques ende Margriete DE PAUW 
414 K.: Francois = 13 jr, Christine = 9 jr, Bernardus = 8 jr, Barbarina = 4 jr ende Marie 
343       Anne BAFORT = 2 jr  
 V.M.: Laureyns DE RAET oom   
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt waer is bedonghen dat indien de contractanten 
 tsaemen waeren procurerende kinderen dat hetselve contract sal sijn nul ende van geender 
 weirde sulcx dat dit sterfhuys te verdeelen valt volghens de costume van Gendt 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder behaudens dat dhilft van de 
 catheylen volghen aen sijne twee kinderen die hij ghewonnen heeft in sijn 1ste huwelijck bij 
 Joosijntjen ONDERBEKE ende alsoo maer een vierde aen dese weesen behaudens dat sij 
 gerecht sijn tot de hilft van het nieuw huys ende schuere die geduerende dit huwelijck sijn 
 gebauwt op de volghende hofstede 
 Op den wijck van veldeken een hofstedeken met hove huysen ende schueren groot in erfven 
 600 roeden daer anne gelant suyt de straete naer Hansbeke west dhoors van Baudewijn  
 DE DECKERE oost de bosch van de wdwe ende hoors van Herman LAMME ende noort 
 d'hoors Bauduyn DE DECKERE  
 Den hauder heeft gemaeckt aen sijne voorkinderen competerende tot de hilft een nieuw  
 swijns cot eenen nieuwen winckel ende eenen nieuwen steenput aen thuys bewoont bij  
 Andries AELVOET  
 Binnen de prochie van Hansbeke een partije landt ghenaemt het groot stuck abouterende 
 oost Jan VAN DEN DRIESSCHE suyt een partije geleghen in Nevele genaemt het bulcxken 
 west Jan MEGANCK ende noort tgebruyck van Pieter VAN KERREBROUCK groot  
 509 roeden ende een partijken landt genaemt het cleen damputjen . . . . . . 
 Gronden van erfven gheduerende dit huywelijck geconquesteert 
 In Hansbeke aenden damput een partije landt te vooren bosch groot 350 roeden paelende  
 noort oost dhoors van mijnheer BAVEGHEM oost Gillis VAN HOVE suyt den selven ende 
 west dhoors van Bauduyn DE DECKERE commende bij coope van de kercke van Hansbeke 
 Tot laste van Pieter VAN VYNCKT in huywelijck met Marie BAFORT s'hauders dochter 
 van het 1ste huywelijck de somme van 19 p. 10 sch. 6 gr. soo veele haer over haere staetsomme 
 ende haer deel inde vercochte boomen ten sterfhuyse van haere grootmoeder de wdwe van 
 Laurens ONDERBEKE was toecommende  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter VAN VYNCKT tot Hansbeke   17de febr. 1767 
 
SVG Marie Catharine VERBAERE, overl. Landeghem op den 3de nov. 1766  
 fa. Christiaen ende Angeline VAN GANSBEKE 
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes VAN DER VENNET 
414 K.(1ste x): Jacobus DE DECKERE in huywelijck met Marie Francoise VAN DER VENNET 
346v Hr.(2de x): Philippe YDE fs. Joannes ende Isabelle Clara D'HERTOGHE, kleermaecker 
 K.(2de x): Joanne Caroline YDE aut beth de 25 jr, Pieter Francois = 16 jr ende Emerentiana  
     YDE = 13 jr  
 V.M.: Jacobus VERBAERE oom   
 Een hofstedeken groot 250 roeden gheleghen in Landeghem commende van soverledene vadere 
 sijn vercocht staende het huwelijck 
 Gronden van erfven gheduerende dit huywelijck geconquesteert deelsaem half ende half  
 behaudens dat Jacobus DE DECKERE is vuytgeleyt 
 Een huys ende erfve in Landeghem groot 70 roeden mits tot 10 roeden sijn gelaeten aen Jacobus 
 DE DECKERE die gerecht is tot de hilft als bij d'overledene geduerende haer 1ste huywelijck 
 gebauwt op cheynsgront alsdan competerende aen Lieven VAN DER PLAETSEN paelende 
 oost denselven DE DECKERE ende de straete loopende naer den westhouck suyt de kinderen 
 Charel VAN DER PLAETSEN ende noort Judocus SLOCK . . .  . . . 
 Welck huys ende erfve als nu belast is met 't capitael van een rente van 50 p. gr. wisselgelt in 
 Proffijcte van Francoise GOETHALS  . . .  . . .  24ste jan. 1767 
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SVG Joannes MAENHAUT, overl. Sinte Martens Leerne op den 3de dec. 1766 
 fs. Philippe ende Janneken VAN SPEYBROUCK 
 He.: Anne Marie VOLCKAERT fa. Joannes ende Elisabeth VAN RENTERGHEM 
414 K.: Marten AERENTS in huwelijck met Francoise MAENHAUT, Philippe ende Joannes 
350v       MAENHAUT, Francois COPPENS in huwelijck met Marie MAENHAUT, alle bij  
       competente aude ende huwelijck hun selfs, Joanne, Maximus ende Marie Christine  
       MAENHAUT hun selfs ende Marie Catharine MAENHAUT = 18 jr   
 V.P.: Philippe VAN RENTERGHEM, cosijn causa uxoris 
 Stelde hem seker ende borghe Gillis VOLCKAERT tot Drongene 17de maerte 1767 
 
SVG Francois VERBAUWEN, overl Laethem op den 6de jan. 1767 
 fs. Joannes ende Tanneken DE SCHEEMAECKER  
 He.: Appolonia DE WINTER fa. Lieven ende Magdalena VAN HEE  
414 K.: Francois DE DECKERE in huywelijck met Brigita VERBAUWEN fa. Lieven ende Anna 
354       VAN DE WOESTIJNE, Isabelle DONCKT als moeder ende vooghde over Pieter Frans = 
       8 jr ende Carel Frans VERBAUWEN = 4 jr, twee kinderen bij haer gewonnen bij Lieven 
       Lieven VERBAUWEN fs. den overledenen, Jacobus VERBAUWEN = 14 jr ende Ignatius 
       Livinus VERBAUWEN = 9 jr fs. Joannes fs. den overledenen, gewonnen in sijn huwelijck  
       met Theresia VAN DE GEHUCHTE moeder ende vooghde over haere twee kinderen. 
       Carel DE VREESE in huwelijck met Isabelle VERBAUWEN, Joannes VAN ACHTE in 
       huwelijck met Josepha VERBAUWEN ende Joannes TAELMAN getrauwt met Agnesse 
       VERBAUWEN alle kinderen van den overledenen in sijn huwelijck gewonnen met dese 
       hauderigghe.   
 V.P.: Philippe VERBAUWEN broeder van den overledenen  
 In de raede van Vlaenderen is er noch hangende een proces ongedesideert dat den overledenen 
 was defenderende als verweirdere jeghens de kinderen van sijnen broeder overledenen in de 
 casselrije van Cortrijck over de vercoopinghe van eenighe goederen 24ste maerte 1767 
 
SVG Judoca DE VOS fa. Pieters, overl. Bachte gehuchte van reckelinghe den 1ste maerte 1767 
 Hr.: Lieven VERHELST fs. Gillis  
414 K.: Marie Joanne VERHELST = 24 daghen hoir unicq 
358 V.M.: Maurus SCHEPENS oom causa uxoris  
 Aen dit sterfhuys compiteert een huys met de voordere edifitien daerop staende op den grondt 
 compiterende aen mijnheer VAN DER HAEGHEN heere van Cambeke Houltere etc. bij den 
 hauder in cheynspachte ghenomen  . . .  . . . 
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Francois DE DAPPERE fs. Jans 
 tot Drongen alhier present         24ste maerte 1767 
 
SVG Angeline DE MEESTER, overl. Vosselaere den 29ste juny 1766  
 fa. Guillaeme ende Cathelijne DE CLERCQ 
 Wdwe van Pieter DOBBELAERE fs. Gillis ende Juliane . . .( Gislena LIJBAERT) 
  Pieter DOBBELAERE is overleden den 15de april 1760 
414 K.: Jacobus LA METTRE vader ende vooght over Angeline LA METTRE = 7 jr gewonnen 
360       bij Joanne Catherine DOBBELAERE fa. de overledene ende Juliane ende Jacobus 
       DOBBELAERE bij competente aude hun selfs   
 V.M.: Jacobus LA METTRE (Maitre) over sijne weesen  
 Gronden van erfven waervuyt de overledene erfachtigh gestorven is 
 Een behuyst hofstedeken in Vosselaere groot in erfven 175 roeden paelende suyt west d'hoors 
 van heer ende meester Petrus Severius VAN ALSTEYN noort d'abdije van Dronghen ende 
 noort west Pieter DE VOET ende een vervallen hofstedeken met een stuck landt groot 302  
 roeden abouterende suyt oost hun selfs bij coope van de aermen van Vosselaere  suyt west 
 d'hoors van Pieter COPPENS noort de voorgaende hofstede west d'aude nevens straete ende 
 oost de selve hoors ALSTEYN   . . .   . . . 
 Een partije landt groot 313 roen suyt oost hun selfs suyt west mijn heer VERSMESSE noort
 west hun selfs ende noort west Judocus SPEECKAERT . . . . . . 24ste maerte 1767 
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SVG Lucia LIPPENS, overl. Hansbeke op den 31ste jan. 1767 
 Hr.: Francois VAN MALDEGHEM fs. Thomas ende Catherine SLOCK 
414 K.: Caroline = 2 jr ende Judocus VAN MALDEGHEM audt beth drij maenden  
363v V.M.: Judocus VERNIERS tot Dronghen in huwelijck met s'overledene grootmoeder 
 De overledene is bij successie van haeren vader gherecht tot een 10de deel onverdeelt met 
 s'overledene moeder ende vaderlijcke medehoirs tot het recht van cheynspachte van een 
 behuysde hofstede in Dronghen groot ontrent 1000 roeden 
 Aengaende het 4de deel deurgaende onverdeelt met s'hauders swaegher ende Jan VAN 
 KERREBROECK met consorten van een behuyst hofstedeken ende twee partijen lant 
 gheleghen in Hansbeke groot int gheheele vijf gemeten den hauder ancommende bij 
 successie van sijn moeder in proffijte van sijnen vader  . . .  24ste maerte 1767 
 
SVG Philippe COPPENS , overl. Sinte Maria Leerne den 4de nov. 1766 
 fs. Gillis ende Tanneken D'HAENENS 
 He.: Joanne VAN LANGERAET fa. Jan ende Marie Anne VAN LOO 
414 K.: Joannes Baptiste = 24 jr, Joseph = 21 jr, Pieter Judocus = 19 jr, Anne Marie = 16 jr, 
366v       Joanne = 15 jr, Livijne = 13 jr, Lieven = 11 jr ende Isabelle Rosa COPPENS = 8 jr 
 V.P.: Joos ROBIJT, oom causa uxoris 
 Huys ende catheylen ten desen sterfhuyse bevonden  
 Een huys schuere ende voordere catheylen in cheynspacht genomen staende op 100 roen 
 erfve gheleghen in Sinte Maria Leerne dies den gront competeert aen Marie DE WEERT  
 Stelde hem voor al 't gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Judocus LANGERAERT 
 shauderigghens broeder alhier present     31ste maerte 1767 
 
SVG Guillaeme WIJNSBERGHE, overl. Poessele tsijnder wooninghe op den 14de jan. 1767   
 fs. Charles ghewonnen bij Catharine LAMEIRE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie VAN DE WALLE  
414 K.(1ste x): Anthone WIJNSBERGHE audt beth dan 24 jr 
369v He.(2de x): Anne Marie DE LOOF fa. Joos gewonnen bij Joosijntjen 
 K.(2de x): Jonannes = 22 jr, Joanna = 19 jr, Norbertine = 15 jr, Livinus = 13 jr, Marie  
     Magdalena = 11 jr, Lievijne = 7 jr ende Guillaeme WIJNSBERGHE = 3 jr 
 V.P.: Joannes WIJNSBERGHE fs. Charles voornoemt, oom 
 De hauderigghe met den overledenen hebben in cheynspacht aenveirt een partije landt in  
 Poessele gheleghen, van d'heer ende meester den advocaet MASSEAU in Ghent, groot in 
 eirfven 500 roeden waerop den overledenen een huyseken heeft doen bauwen ende beplant 
 met eenighe fruyt boomkens  . . .  . . .   1ste april 1767 
 
SVG Joannes MERCY, jonghman, smid, overl. Ste Maria Leerne op den 9de sept. 1766 
 fs. Joseph ende Pieternelle DE VREESE fa. Adriaen 
 Erfgenaemen: 
414 De twee weesen van Joseph MERCY fs. Guillaeme gewonnen bij Susanne D'HONT fa. Jan 
380 Joannes MERCY fs. Guillaeme, Benedictus GIJSELINCK in huwelijck met Brigita MERCY 
 fa. Guillaeme en Carel GIJSELINCK getrauwt met Marie Francoise MERCY fa. Guillaeme 
 die broeder was van den voornoemden Joseph  
 Pieter MERCY fs. Joannes ende Therese WIEME, Philippe DE MEYERE in huwelijck met 
 Therese MERCY fa. Joannes ende Joannes MERCY fs. Joannes die oock broeder was van 
 den voornoemden Joseph  
 Pieter D'HERTOGHE fs. Philippe ghewonnen in 2de huwelijck bij de voornoemde Pieternelle 
 DE VREESE fa. Adriaen  
 Gronden van erfven commende van s'overleden  moederlijcke sijde bijdien schuldigh te volghen 
 aen Pieter D'HERTOGHE fs. van de voornoemde Pieternelle DE VREESE 
  Een behuyst hofstedeken met twee partijen landt in Ste Maria Leerne gheleghen  
 Gronden van erfven deelsaem tusschen de vaderlijcke ende moederlijcke medehoor 
 Eenen herberghe in Ste Maria Leerne genaemt den blinden haene groot 180 roeden abouterende 
 oost Joseph BETTENS met d'erfve aen hem vercocht . . . . . . 14de april 1767 
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SVG Marie Isabelle COEN fa. Jans, overl. Bachte gehucht van reckelinghe den 25ste 9bre 1766 
 Hr.: Norbert VAN DEN BERGHE fs. Arnaut  
414 K.: Joseph = 9 ½ jr, Josepha = 8 jr, Jan Baptiste = 5 jr, Pieter VAN DEN BERGHE = 3 jr 
385v V.M.: Joseph CLAEYS oom causa uxoris  
 Staende het huwelijck van haeren halven broeder Joannes CLAEYS bij successie van sijnen 
 doodt is haer toegecommen een 3de in de moederlijcke sijde van een hofstedeken in Severen 
 dat bij vercaevelinghe aen den deelvooght is geabandoneert  . . . 14de april 1767 
 
SVG Marie Therese POELVOORDE, overl. Nevele op den 22ste jan. 1767 
 fa. Adriaen ende Pieternelle VAN WONTERGHEM 
 Hr.: Francois GOETHALS fs. Joos ende Pieternelle Francoise DE POORTERE 
414 K.: Abel = 13 jr, Joannes Francois = 11 jr, Joseph = 9 jr ende Jacobus GOETHALS = 4 jr 
372v V.M.: Gijsselbrecht POELVOORDE oom   
 Gronden van erfven commende van shauders cant als geduerende zijn 1ste huwelijck gewonnen 
 bij Joanne VAN QUICKENBORNE op hun verstorven met den overlijden van Pieter  
 GOETHALS ende een 4de aen sijn kint dat hij gewonnen heeft in sijn 2de huwelijck bij 
 Joosijntjen VAN OOTEGHEM  
 Een 4de van een behuyst hofstedeken in Nevele daer dese overledene vuyt gestorven is daer 
 anne abouterende oost Lieven DE CLOET suyt de naervolghende partije west de biebuyck 
 straete ende noort Herman VAN NEVELE groot int geheele 234 roeden 
 In de selve prochie een partije landt paelende oost ende noort de wdwe van Lieven DE CLOET 
 suyt de volghende partije ende west de hofstede groot int geheele 160 roeden 
 Een partije landt geleghen als vooren groot 293 roeden oost ende suyt Sr. Francois CALLANT 
 ende mijn heer LAEREBEKE suyt west de straete ende noort de hofstede . . . . . . 
 De voorschreven goederen den hauder toecommende bij vuytgrootinghe gedaen geduerende 
 sijn 1ste huwelijck jeghens Martinus QUICKENBORNE den 16de dec. 1742 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Norbertus GOETHALS 
 tot Ste Martens Leerne alhier present     12de meye 1767 
 
SVG Joseph VAN DER DONCKT fs. Lieven, overl. Meyghem op den 27ste maerte 1767 
 He.: Livijne LOONTIENS fa. Geeraert  
414 K.: Jacques VAN DER DONCKT = 19 jr, Judoca Lievijne VAN DER DONCKT in huwelijck 
376       met Joannes DE KEYSER ende Marie Therese VAN DER DONCKT in huwelijck met 
       Gillis CAMPE  
 V.P.: Guillaeme VAN DER DONCKT, oom 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert deelsaem alf ende alf 
 Een behuysde hofstede bebauwt met twee huysen gelegen in Meyghem daeranne abouterende 
 noort de kerckstraete oost Pieter HEGGHERICK suyt Lieven VAN RENTERGHEM west 
 Joannes MARTENS fs. Christoffel groot 484 roeden staende ten landboeck arlo 187 
 De hauderigghe heeft staende haer huwelijck vercocht van haere gronden geleghen tot Nevele 
 voor de somme van 150 p. gr. wisselgelt doende in courant ter somme van 175 p. gr.  
 Als vooren heeft desen overledenen vercocht bij vuytgrootinghe van sijne gronden geleghen 
 tot Nevele aen sijnen broeder Lieven VAN DER DONCKT  . . . 5de meye 1767 
 
SVG Marie Judoca VERMEIRE, overl. Nevele den 9de aug. 1766  
 fa. Pieter ende Joosijntjen D'HAEYERE  
 Hr.: Lieven CANNOOT, mulder, fs. Pieter ende Pieternelle DE SMEDT 
414 K.: Coleta = 11 jr ende Marie Therese CANNOOT = 8 jr 
395v V.M.: Joannes Baptiste VERMEIRE oom  
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert 
 Eenen cooren wintmolen in Ruyselede paelende suyt Francoise DE SCHRIJVERE ende den 
 voetweghe naer Poucques ende een behuysde hofstede groot een half gemet (150 roeden ) 
 ende een partije landt groot beth de 300 roeden . . . . . . . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Aernout MORTIER tot 
 Landeghem alhier present      11de meye 1767  
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 Compareerde in persoone Jan Baptiste COTTEGNIE tot Vosselaere welcken comparant 
 verclaerde bij desen hem te stellen ende constitueren als seker ende borge jae selfs als 
 principael over Francois DOORE tot Nevele dit over de weese penningen toecommende 
 aen sijne weese kinderen gewonnen geduerende sijn huwelijck bij Rosa DELVAL fa. 
 Judocus ende Pieternelle VAN HOLSBEKE beloopende volgens de liquidatie staende 
 achter den SVG voor ons overgebracht ten sterfhuyse van Pieternelle VAN HOLSBEKE 
 hemlieden grootmoeder den 10de febr. 1767 tot 8 p. 1 sch. 9 gr. 5 dnrs dit alles onder de 
 obligatie ende verbant als naer rechte ende met condemnatie in forma actum int collegie 
 en 12de meye 1767 toorconde als greffier    H. VAN HULLE 
 
SVG Angeline VAN BRANTEGHEM, overl. Vynckt op den 26ste nov. 1765 
 fa. Omaert ende Marie Anne VAN HOVE (overl. 20ste jan. 1766) 
 Hr.: Francois VAN HOVE fs. Cornelis ende Joanne VAN HULLE 
414 K.: Francois VAN HOVE = 2 jr hoir unicq 
388v V.M.: Francois VAN BRANTEGHEM oom 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Pieters BEYENS notaris publicq tot Deynse ter presentie van de 
 naerschreven getuyghen in persoone Francois VAN HOVE fs. Cornelis jonghman bij 
 competente aude van beth dan 25 jaeren woonende in Severen ter eender ende Angeline 
 VAN BRANTEGHEM wdwe sonder kinderen van Joseph VAN HECKE geassisteert met 
 Francois VAN BRANTEGHEM haeren broeder woonachtigh in Vinckt . . . . . . 
 Ter presentie van Francois VAN ZELE fs. dheer Jan end Jooris VAN DE MOERE fs.  
 Pieter beede getuyghen hiertoe ansocht   . . . 1ste juny 1763 
 Gronden van erfven op dese weese gesuccedeert met de doodt van de overledene ten deele 
 ende ten deele bij den overlijden van de voornoemde Marie Anne VAN HOVE   
 Een 6de deel onverdeelt met haere ooms ende moeyen van een nieuw gebauwde hofstede 
 in Lootenhulle onder de heerelijckhede van Reybroeck groot met de partije landt achter 
 de schuere 688 roeden paelende daeranne oost ende suyt een straetjen loopende naer het 
 cannegat  suyt Joannes VAN DE VOORDE met leen west ende noort Jan VAN HESE  
 ende een partije landt genaemt het bollestuck groot 656 roeden daeranne abouterende oost 
 d'hoors Omaert VAN BRANTEGHEM ende suyt dit sterfhuys  . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven geconquesteert geduerende haeren weduwelijcken staet 
 In Zeveren een partije landt paelende oost de straete suyt mijn heer van Asper ende  
 Synghem west Philippe JANSSENS ende noort selfs ende een partije landt gheleghen als  
 vooren paelende oost de straete suyt ende west selfs ende noort mevr. MICHELS  . . . 
 In Deynse-buyten inde west meersch een half bunder meersch daeranne abouterende suyt 
 d'hoors van Pieter DE GRUYTERE west het westmeersch straetjen ende noort d'hoors Sr. 
 Charles DE JANS dus hier 450 roeden . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven geduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 In Vinckt een behuysde hofstede met vier diversche partijen van lande daermede gaende 
 gheleghen in een beluyck groot ontrent de twee bunderen paelende daeranne oost Joannes 
 Baptiste VAN HULLE suyt ende noort dit sterfhuys ende west tgoet t'auden hove sijnde 
 leen releverende van den hove ende casteele van Nevele ende een partije landt sijnde oock 
 leen groot ontrent een bundere paelende daeranne oost Pieter VAN WONTERGHEM  suyt 
 ende noort selfs met de volghende leenen west tgoet t'auden hove  
 Item in Vinckt een partije leen sijnde meersch ofte ettinghe groot 1000 roeden abouterende 
 daeranne oost Joannes Baptiste VAN HULLE suyt de voorschreven weese west t'goet 
 t'auden hove ende noort de voorschreven hofstede 
 Item noch diversche stucken landt al d'een aen d'andere wesende leen gheleghen in Vinckt 
 ende gehauden van de heerelijckhede van audegoede sijnde een onder leen van Nevele 
 groot ontrent drij bunderen  . . .  . . .  . . . 
 In Vinckt een behuyst hofstedeken met twee partijen landt tsaemen groot een bundere 64 roen 
 genaemt het hofstedeken te wulfsdonck   . . .  . . .  
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Cornelis VAN HOVE s'hauder 
 vader alhier present       26ste meye 1767 
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SVG Livijne SERLIPPENS, overl. Ste Martens Leerne op den 24ste april 1767 
 fa. Jan gewonnen bij Janneken TOLLEBEKE  
 Wdwe van Gillis SCHOLLIER fs. Lieven 
 K.: Joannes Baptiste ende Joannes Frans SCHOLLIER ende Joanne SCHOLLIER wdwe van 
       Bauduyn DE MEYERE, Lieven ende Joannes DE KLERCK in huwelijck gewonnen 
        bij Philibert DE KLERCK met Marianne SCHOLLIER.   
        Catharine SCHOLLIER fa. Pieter fs. Gillis bij competenten auderdom met alle de  
       voorgaende hun selfs ende ten lesten Joannes Baptiste SCHOLLIER fs. Adriaen = 13 jr 
       Welcken Adriaen SCHOLLIER oock sone was van desen overledenen 
 V.M.: Joannes BEELAERT fs. Joos  
  Alle de gronden van erfven catheylen van huysijnghe schuere stallijngen gebracht in den  
 SVG ten sterfhuyse van Gillis SCHOLLIER sijn vercocht bij uytgrootijnghe aen Joannes 
 SCHOLLIER uytwijsens den contracte hier van sijnde ende de quitantie staende in de margie 
 van den selven staet van de voldoenijnghe in het regaert van dese weese 16de juny 1767 
 
SVG Pro Deo Joanne HAUTEKEET fa. Jans, overl. Poessel op den 12de meye 1765 
 Hr.: Pieter DE VREESE fs. Jans 
 K.: Joannes Frans = 11 jr ende Joseph Laureyns DE VREESE = 5 jr 
 V.M.: Pieter HAUTEKEET, oom 
 Mits de becommerthede geordonneert te imphilaseren    17de juny 1767    
 
 Bundel nr 493 Staten van goed  (1768)   
SVG Joanne MATHEUS fa. Pieter ende Livijne WASSENHOVE ende 
 Joannes VAN VINCKT fs. Christoffel ende Pieternelle LOOTENS  
 beede overleden in Hansbeke den 25ste juny ende 14de july 1767 
415 K.: Catharine = 17 jr, Marianne = 11 jr, Jacobus = 9 jr ende Joannes VAN VINCKT 5 jr. 
70v V.P.: Jacobus VAN VINCKT fs. Christoffel ende V.M.: Francois MATHEUS 
 Gronden van erfve ten desen sterfhuyse competerende uyt den hoofde ende bij successie 
 van Pieternelle LOOTENS wijlent hunne grootmoeder 
 Een 6de deel dies dhilft competeert aen Christoffel VAN VINCKT sweesens grootvader, 
 een 6de aen Jacobus VAN VINCKT oom ende vooght ende tresterende 6de aen de weesen 
 van Livijne VAN VINCKT fa. Christoffel voornoemt gewonnen met Lieven VAN DER 
 DONCKT van een behuysde hofstede met den boomgaert daermede gaende geleghen in 
 Nevele in de vierboom straete groot 200 roeden paelende zuyt oost den heere van Asper 
 causa uxoris west de voorseyden straete ende noort Pieter BEAUFORT  
 Item het 6de van een partije lant in Nevele groot 430 roen dies de andere deelen competeren 
 als vooren paelende west selfs de hofstede noort Pieter BEAUFORT oost Lieven VAN  
 DER PLAETSEN ende zuyt den heere van Asperen  . . .  . . . 
 Betaelt aen Gillis DE BRABANDER over haudenisse van de jonghste weese per quitantie 
 van den 5de juny 1768 de somme van 2 p. gr.    16de juny 1768 
 
SVG Pieter ROETS, overl. Nevele op den 17de jan. 1768 
 fs. Lieven ghewonnen bij Joanne VAN DE VELDE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie Anne CNEUVELS  
 K.(1ste x): Joannes ende Jacobus ende Petronelle ROETS in huwelijck met Francies LATAIRE 
 Wdwnr in (2de x) van: Philippine MOERMAN  
 K.(2de x): Francies ROETS = 14 jr 
 V.P.: Judocus ROETS oom  
 He.(3de x): Marie Theresia GOETHALS fa. Pieter 
 Hebben gheduerende hun huwelijck in cheynspachte aenveirt van Augustinus DE PAEPE tot 
 19 roeden eirfve van sijne hofstede gheleghen in Nevele jeghens den neghelaere ende waerop 
 sij een huyseken hebben doen bauwen ende beplant met eenighe fruytboomen 
 Mits de becommerthede geordonneert t'emphilaseren   20ste juny 1768 
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 Vervolg bundel nr 493 Staten van goed  (1768)   
SVG Marie Magdalena DE SMET, overl. Poessele thaerder wooninghe den 29ste july 1767 
 fa. Laureyns ghewonnen bij Petronelle SERGEANT  
 Hr.: Francies D'HAENENS fs. Francies ghewonnen bij Joanna WITTEVRONGHEL  
415 K.: Pieter Francies = 13 jr, Joannes Francies = 12 jr, Marie Francoise = 8 jr, Elisabeth 
74v       = 6 jr ende Francies D'HAENENS = 4 jr 
 V.M.: Pieter DE SCHUYTER oom causa uxoris  
 Hebben gheduerende hun huwelijck in cheynspacht aenveirt van joffr. Marie Theresia 
 Corentius VAN DER D'HULST eene hofstede met den huyse ende schuere met de stallen 
 daer annex met oock een hovenbuer ende den backhoven midtsgaders de fruyt ende andere 
 boomen met d'haeghen daer op staende met nogh twee partijen landts ende eenen meersch 
 al tsaemen groot in erfven seven ghemeten geleghen in Poessele voor eenen termijn van 
 29 jaeren achter een volghende jaeren, waervan het 1ste jaer inganck ghenomen heeft t'sedert 
 1759 dat voor de somme van 9 p. gr. courant gelt t'jaers 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter D'HAENENS woonende binnen dese  
 stede van Nevele alhier present      20ste juny 1768 
 
SVG Pieter VAN HUFFEL, overl. Nevele op den 21ste april 1768  
 fs. Anthone ende Pieternelle SPEECKAERT 
 He.: Joanne COCQUYT fa. Matheus ende Pieternelle DE LOOSE  
415 K.: Marie Jeanne, Francois ende Philippe VAN HUFFEL alle drije bij aude hun selfs 
 79       Pieternelle = 24 jr, Pieter = 21 jr, Jacobus = 16 jr ende Joannes VAN HUFFEL = 14 jr 
 V.P.: Joannes VAN HUFFEL, oom tot Drongene  
 Op dese hauderigghe is constant haer huwelijck gesuccedeert met den overlijden van haer 
 ouders een 4de deel van een hofstede ende lant geleghen in Meirendre waervan Philippe 
 COCQUYT haeren broeder desen sterfhuyse heeft uytgegroot voor de somme van 26 p. gr. 
 Gelijck sij haer heeft laeten uytgrooten van Pieter CLAEYS nopende haer deel in de gemelde 
 hofstede op haer verstorfven met de doodt van het unicq weese kint van wijlent Philippe 
 COCQUYT geprocreert bij Catharine VAN HOLSBEKE voor de somme van 14 p. gr.  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Francois VAN HUFFEL hoir in desen woonende 
 tot Vosselaere alhier present      4de july 1768 
 
 Compareerde in persoone Geeraert WALGRAEVE fs. Adriaen tot Ste Maria Leerne welcken 
  comparant verclaert hem te stellen als seker ende borghe jae selfs als principael over sijnen 
 broeder  Francies WALGRAEVE oock tot Ste Maria Leerne omme bij den selven Francies 
 te ontfangen de penningen gesuccedeert op Joanne WALGRAEVE sijne dochter weese met 
 het overlijden van Marie WALGRAEVE haere suster tsaemen bedragende volgens de naerder 
 liquidatie  staende achter de double van den SVG voor Ulieden. heeren voorzaeten overge-  
 bracht ten sterfhuyse van Pieternelle DE MEYERE sweesens moeder den 15de jan. 1760 
 tot de somme van 7 p. 9 sch. 4 gr. 6 dnrs waer toe gerefeert wordt . . . 5de july 1768 
 
SVG Joanna Louise VAN DIJCKE fa. Pieter ghewonnen bij Joanna HAERENTS    
 overl. Landeghem in haer wooninghe bij den poeldendriesch op den 30ste juny 1768 
 Hr.: Pieter VAN DE KERCKHOVE fs. Pieter ghewonnen bij Isabelle GOEGELUCK  
415 K.: Marie Petronelle = 3 jr, Joannes = 2 jr ende Regina VAN DE KERCKHOVE = 21 daghen 
81v V.M.: Francies VAN DIJCKE fs. Pieter voornoemt oom  
 Hebben gheduerende het huwelijck in cheynspachte aenveirt van Pieter HAERENTS tot 8 roen 
 eirfve uyt sijn partije landt bij den poeldendriesch dat voor eenen termijn van 29 achtereen   
  volghende jaeren ende waervan het 1ste jaer inganck ghenomen heeft t'sedert kersavont van den  
 jaere 1764 dat voor de somme van 7 sch. gr. courant gelt t'jaers dat vrij van alle lasten ende op 
 welcken cheyns grondt desen hauder met de overledene t'saemen hebben een schoon steenen 
 huys met pannen gedeckt hebben doen bauwen met sijne twee caemers kelder met de solders 
 alsmede beplant met fruytboomkens ende haeghen ende datter volghens de conditie van den 
 cheynsbrief de selve catheylen ende oock te bevinden op den selven grondt ten expireren van 
 den voorseyden termijn van cheynse moeten ghepresen worden   . . . 12de july 1768 
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SVG Joseph DE WEERT fs. Pieters, overl. Ste Maria Leerne op den 10de april 1768 
 Wdwnr van : Lievijne ROBIJT 
415 K.: Joannes DE WEERDT hoir domiciliaire, Joseph HOUCK fs. Norbert gewonnen bij  
 84       Joanne DE WEERT fa. Joseph ende Lievijne ROBIJT = 22 jr 
 V.M.: Joannes ROBIJT oom  
 Er is een testament gemaeckt den 29ste maerte 1768  
 Gronden van erfven bij den overledenen achter gelaeten 
 In Ste Maria Leerne een hofstedeken alwaer den overledenen is gestorven paelende zuyt 
 het hoey straetjen west den edelen heere baron van Huysse ende noordt steenpuis bosch 
 groot in erfven 160 roeden gekomen bij coope jegens Joos MOERMAN  
 Item een partije meirsch paelende oost Robert STEVENS zuyt de douariere Baronie de 
 Nevele ende noordt de leymeerschen groot ontrent twee ghemeten gekomen bij coope 
 jegens Joannes DE RONNE van daete 14de july 1766 . . .  19de july 1768 
 
SVG Emanuel SUTTERMAN, overl. Nevele in den wijck van veldeken den 6de july 1768 
 fs. Gillis ende Josijntien BULCAEN  
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie Livijne DE CUYPERE fa. Geeraert  
415 K.(1ste x): Pieternelle = 18 jr ende Marie SUTTERMAN = 14 jr  
86v He.(2de x): Caroline VERSIJP fa. Pieter bij Marianne DE REYTERE 
 K.(2de x): Pieter Francois = 8 jr ende Joanne = 5 jr, (Joannes is commen toverlijden) 
 V.P.: Jacobus SUTTERMAN fs. Gillis oom ende V.M.: Joannes DE CUYPERE oom 
 Er is een contract van huywelijcke gemaeckt  
 Compareerde voor mij Jacobus KEMPENEER notaris publicq tot Gendt ter presentie van 
 Emanuel SUTTERMAN fs. Gillis woonende in Nevele wdwnr sijn selfs man geassisteert met 
 sijnen broeder Pieter SUTTERMAN ter eender ende Caroline VERSIJP fa. Pieter woonende 
 tot Waerschoot haer selfs bij competente aude van beth dan 25 jaeren geassisteert met 
 Pieter VERSIJP fs. Pieter haeren vader ter andere  . . .  . . . 
 Ter presentie van Sr. Francois SERWEYTENS fs. Jan ende Alphonsus David VERSIJP fs. 
 Pieter beede getuyghen hiertoe aensocht . . . 8ste maerte 1759 
 Leengoederen geconquesteert met Marie Livijne DE CUYPERE sijne 1ste huysvrauwe  
 schuldigh te volgen aen de weese Pieter Francois SUTTERMAN als autsten mannelijcken hoir 
 Een partije landt in Nevele wesende leen groot 327 roeden paelende oost de naervolgende 
 partije zuyt d'hoors Pirijne SLOCK zuyt west Jacques Rodrigues DE BACKERE noort oost 
 de wdwe ende hoors Marten AERENTS bekent ten landboeke arlo 1160  
 Item een partije landt wesende leen gelegen als vooren genaemt de doorenhaeghe groot 555 
 roeden paelende noort oost Joos DE PESTELE zuyt ende noort haer selfs . . . . . . 
 De leen goederen den overledenen toegecommen bij coope jeghens vrauwe Marie Barbara 
 BALLET De Leeuwenbourg douariere van Mhr.  Hyacinte René Philippe DE THIENNES 
  graeve van Rumbeke etc. voor de somme van 200 p. gr. Vlaems sterck wisselgelt van daete 
 22ste april ende 13de meye 1749  . . .  . . .  . . .  
 Gronden van erfven geconquesteert in huwelijck met wijlent sijne 1ste huysvrauwe 
 In Nevele in den wijck van oosselse een meersselken groot ontrent 100 roeden waer door  
 de nieuwe vaert is gedolven commende bij coope jeghens Joseph DANNEELS   
  Een behuysde hofstede in Nevele met schuere stallijnghen hovenbuer ende een audt huys 
 daer op staende genaemt dabeele Claeys Stede alwaer den overledenen uyt getorfven is in 
 den wijck veldeken groot met het landt achter de schuere ende de dreve daer aen 670 roen 
 paelende oost Bauduyn CAECKAERT zuyt selfs dreve west Lieven LOONTIENS ende 
 noort de leenen , desen sterfhuyse toecommende bij cedatie ende mangelijnghe gedaen bij 
 Jacobus SUTTERMAN soverledens broeder voor een huys ende erfve groot 230 roeden 
 gestaen in de meulenaerstraete in Nevele den overledenen gecompeteert hebbende . . . 
 Staende het huwelijck met dese hauderigghe is het aut huys geheel gemaeckt in steen ende 
  alsoock gemaeckt een nieuwen winckel   
 Gronden van erfven geconquesteert in huwelijck met dese hauderigghe.  In den wijck van  
 oossche een partijken meersch groot 50 roeden  . . . desen sterfhuyse toecommende bij  
 coope jeghens Joannes VERBAUWEN   . . .  . . . 13de 7bre 1768 
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SVG Pieternelle CORRIJN, overl. Nevele in den wijck de boschstraete den 4de april 1768 
 fa. Gilles ende Anne Marie BEYAERT 
 Hr.: Joannes Francois COCQUYT fs. Francois  
415 K.: Marie Therese = 3 jr, Joanne Francoise = 20 maenden ende Pieter Jacobus = 3 maenden 
 96 V.M.: Pieter CORRIJN (CORIJN) tot Hansbeke, oom  
 Desen sterfhuyse  is schuldigh aen Bauduyn CAECKAERT over een jaer pacht van dhofstede 
 ende landen bij desen sterfhuyse gebruyckt 9 p. gr. ende aen Christoffel COCQUYT s'hauders 
 broeder over geleende gelden 4 p. gr.  . . .  . . .   20ste 7bre 1768 
 
SVG Joannes VAN OOTEGHEM fs. Joos, overl. Meyghem op den 28ste jan. 1768 
 He.: Judoca TANDT fa. Norbertus, alsnu in huwelijck met Jacobus DE TROOSTER 
415 K.: Joseph = 11 jr, Pieter = 8 jr, Emanuel = 6 jr ende Marie Catharina = 3 jr  
 98 V.P.: Joos VAN OOTEGHEM grootvader 
 Desen sterfhuys staet schuldigh aen Guille DANNEELS de somme van 8 p. gr. over een jaer 
 huys ende landt pacht verschenen kerstavont 1767   
 Stelde hem voor al 't gonne voorschreven seker ende borge bedegen Francois TANT tot Ste 
 Maria Leerne         27ste sept. 1768 
 
SVG Carel DE GROOTE, overl. Landeghem in den heirenthoeck den 10de meye 1768 
 fs. Jan gewonnen bij Marie MORTHIER  
 He.: Joanna Christina DE MAEGHT fa. Lieven gewonnen bij Petronelle VERHELST 
415 K.: Marie Anne = 6 jr, Francies = 3 jr ende Lieven DE GROOTE = 3 maenden 
100v V.P.: Pieter DE GROOTE fs. Jans voornoemt, oom 
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den overledenen volghende aen de weesen 
 alleene met het recht van bijleve van de hauderigghe hunne moedere 
 Een 16de deel deurgaende wannof totter hilft competeert aen Marie MORTHIER  voornoemt 
 geduerende hun huwelijck gecocht ende geconquesteert  ende de seven resterende deelen aen 
 desen deelvooght met sijne broeders ende susters bestaende in twee behuysde hofsteden met 
 alle de voorder drooghe ende groene catheylen van stallinghen backhovens ende andere  
 boomen met d'haeghen daer op staende ende medegaende met noch vijf partijen van lande 
 ende eenen bosch met een meerselken al tsaemen groot in eirfven tot ontrent acht gemeten  
 geleghen in Landeghem in den wijck van den heirenthoeck den overledenen toegecommen bij 
 successie ende versterfte van sijnen vader Jan DE GROOTE  
 Men is schuldigh aen Pieter LAMBRECHT mulder tot Baerle van geleende gelde 2 p. gr. 
 Alle goederen van de hauderigghe ten sterfhuyse van haeren vader Lieven DE MAEGHT sijn 
 staende het huwelijck vercocht  . . .  
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedegen Joannes T'SOEN tot 
 Landeghem alhier present      27ste 7bre 1768 
 
SVG Jan VAN DER HAEGHEN, overl. Vosselaere tsijnder wooninghe op den 23ste dec. 1767   
 fs. Steven ghewonnen bij Petronelle FLORENTS 
 He.: Joanna VLAEMINCK fa. Pieter ghewonnen bij Theresia DE SCHRIJVER 
         alsnu in huwelijck met Pieter BRAECKMAN 
415  K.: Joseph = 13 jr, Joannes = 12 jr, Catharina = 10 jr, Carolina VAN DER HAEGHEN = 6 jr 
103v V.P.: Guillaeme FLORENTS, auden oom  
 Gronden van eirfven geduerende het huwelijck t'saemen ghecocht deelsaem half ende half 
 Een hofstede met een partije landt daer annex geleghen in Vosselaere groot in eirfven 500 
 roeden abouterende noort oost een dreefken hier oock mede gaende suyt oost ende suyt west 
 mijnheer VAN POTTELSBERGHE d'Overdam ende noort west Judocus SPEECKAERT  
 desen sterfhuyse toekomende bij coope van d'heer ende meester den advocaet Jacques VAN 
 HONACKER tot Sinte Nicolaes in daete 25ste april 1764 
 Men is schuldigh aen de kinderen van wijlent Francies VAN DER HAEGHEN s'overledens 
 halfven broeder geweest de somme van 1 p. 7 sch. 2 gr. 5 dnrs  
 Stelde hem seker ende borghe Jacobus BRAECKMAN tot Nevele  4de oct. 1768 
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SVG Francies CLAUWAERT fs. Judocus, overl. Sinte Martens Laethem den 19de juny 1768 
 He.: Joanna BOEDRI fa. Pieter ghewonnen bij Anna VERNIERS 
415 K.: Judoca = 14 jr, Aldegonde = 12 jr, Judocus = 9 jr, Bernardus = 6 jr en Joanna Marie = 3 jr 
107 V.P.: Judocus CLAUWAERT fs. Judocus voornoemt, oom   
 Gronden van eirfven komende van de sijde van den overledenen 
 In Sinte Martens Laethem een 5de deel in d'helft uyt den hoofde van sijnen vader mitsgaders 
 een 6de paert uyt den hoofde van sijne moeder Pieternelle VAN HOUCKE die in 2de huwelijck 
 is geweest met Joos DE VREESE dies de resterende paerten hebben gecompiteert aen Joannes, 
 Judocus, ende Livijne CLAUWAERT alsmede aen Pieternelle GOETGELUCK fa. Judocus  
 gewonnen bij Isabelle CLAUWAERT ende een 11de paert aen Joanne DE VREESE fa. Joos 
 voorseyt dit van een hofstede alwaer den overledenen is gestorven groot 150 roeden 
 Vier partijen landt meirsch ende bosch d'een aen d'ander aubouterende paelende int geheele 
 oost het paepen aerdeken zuyt d'hoors Bauduyn VAN BELLE west Joe REYSCHOOT ende 
 noordt de leye groot ontrent vijf gemeten  
 Gronden van eirven staende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 In Laethem 100 roeden landt met een huyseken daer op staende paelende oost Carel VAN DE 
 STEENE causa uxoris oost de voorseyde hofstede ende noort de braeckelstraete verkregen bij 
 coope van den voornoemden Carel VAN DE STEENE ende Aldegonde Isabelle DE COSTERE 
 sijne huysvrauwe in daten 20ste Xbre 1763 
 Stelde hem voor alle t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Francois BOEDRI tot Ste 
 Maria Leerne alhier present      4de 8bre 1768 
 
SVG Elizabeth DE CRAMPE fa. Jans, overl. Nevele op den wijck van veldeken den 29ste july 1767 
 Hr.: Joannes DE SCHRIJVER fs. Lieven 
415 K.: Joannes Francies, Livijne ende Joanna alle drije bij competente aude hun selfs ende Marie 
110v       Catharine DE SCHRIJVER audt beth 23 jr 
  V.M.: Pieter DE WEERDT? als naesten bestaenden   11de 8bre 1768 
 
SVG Pro Deo Helarius HEGGHEREICK fs. Pieter, overl. Meyghem op den 18de juny 1768 
 He.: Marie VAN DE WALLE fa. Frans  
 K.: Emanuel ende Theresia HEGGEREICK  alle twee noch minderjaerigh 
 V.P.: Pieter HEGGHEREICK grootvader  
 Midts de becommerthede geordonneert t'emphilaseren   11de 8bre 1768 
 
SVG Joannes DE GROOTE, overl. Nevele in den wijck van veldeken op den 12de dec. 1767  
 fs. Guillaeme ende Pieternelle MARTENS 
 He.: Catharine MORTHIER fa. Pieter 
415 K.: Lieven Francois, Joannes ende Philippe Jacobus VAN OOST alle drije minderjaerighe 
112v       kinderen achtergelaeten bij Dominicus VAN OOST ende Jacquemijne DE GROOTE fa. 
       Jan voornoemt,  
 V.P.: Pieter Joannes NUYTENS tot Somerghem ende V.M.: Joannes DIJCK tot Meyghem 
        alsmede V.P.: Joannes VERLEYE ende V.M.: Joannes DIJCK over Barbara VERLEYE 
       unicqe weese van wijlent Adriaen VERLEYE ende Jacquemijne DE GROOTE voornoemt 
       in haer 2de huwelijck  

 Er is een contract antinuptiael aengegaen bij den overledenen ende dese hauderigghe 
 Compareerde voor mij notaris Joannes RIJCKAERT tot Gendt in persoone Joannes DE 
 GROOTE fs. Guillaeme ende Petronelle MARTENS hauder bleven ten sterfhuyse van Livijne 
 VAN DE WIELE fa. Daniel ende te voorent van Livijne CLAEYS woonende in Nevele ter 
 eendere ende Catharine MORTHIER fa. Pieter ende Joanna SCHAUT wdwe van Francois 
 BOLLAERT oock woonende in Nevele ter andere  . . . . . . 6de nov. 1767 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde conforme het contract van huwelijcke 
 vrij van shauderigghens bijleve volghende aen de vijf weese kinderen 
 In Nevele in den wijck van veldeken een behuysde hofstede groot 60 roeden  abouterende oost 
 de straete zuyt ende west Pieter HESSENS ende noort heer ende meester Joannes BOURLÉ 
 presbitre ende een partije bosch groot 928 roeden  . . . . . .  11de 8bre 1768 
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SVG Marie Theresia HOUCK, overl. Ste Maria Leerne op den 6de 8bre 1766  
 fa. Jan ende Marie DE KEUCKELAERE  
415 Hr.: Pieter BOEDRI fs. Pieter Joseph  
117v K.: Joseph BOEDRI beth 4 jr hoir unicq  
 V.M.: Pieter HOUCK fs. Jans oom 
 Den hauders sijde haudende goederen ten huwelijck gebracht sijn verkocht 
 Een partije landt wesende leen ende een hofstede met den grondt  . . . . . . 
 Gronden van erfven bij de overledene ten huwelijck gebracht gelegen in Astene 
 In  Hasten een 8ste paert van een hofstede dies de andere paerten sijn toekomende aen de 
 voorseyde Marie DE KEUCKELAERE, Pieter ende Pieternelle HOUCK haere moeder 
 broeder ende suster ende een partije landt genaemt het versperbroodt paelende oost den 
 heer ALSTEYN ende suyt de straete groot tot 400 roeden dus over een 8ste deel 50 roen 
  Een partije landt paelende oost ende west den heere ALSTEYN zuyt de voorgaende ende 
 noordt de leye groot tot 680 roeden, over een 8ste tot 85 roeden . . .      18de 8bre 1768 
 
SVG Joanne MARTENS fa. Joos, overl. Dronghen op den 10de 7bre 1768 
 Hr.: Francois PEIRRENS fs. Adriaen  
415 K.: Angeliene PEIRRENSbij competente aude haer selfs, Lieven = 20 jr ende Helene  
120v       Therese PEIRRENS = 17 ½ jr.  
 V.M.: Pieter MARTENS oom tot Drongene 
 Gronden van eirfven staende het huwelijck geconquesteert gedeeligh half ende half 
 Een hofstede in Dronghen met twee partijen landt al ghelegen t'eenen blocke paelende 
 oost ende zuyt oost de noordhautstraete zuyt west Joseph VAN NEVEL ende noord oost 
 d'abdije van Dronghen groot in t'geheele tot 1827 roeden    25ste 8bre 1768 
 
SVG Lieven MARTENS, overl. Drongene in den noorthautschen teirlinck den 23ste maerte 1767 
 fs. Joos ende Marianne FLORQUIN  
 He.: Helena DE MEYERE fa. Pieter ende Susanna CORNELIS  
415 K.: Marie Therese bij competente aude haer selfs , Angeline = 23 jr, Joanne = 21 jr, Anne 
122v       Marie = 19 jr, Pieter Francois = 17 jr, Lieven = 14 jr, Joannes Baptiste = 13 jr, Carel = 
       11 jr ende Philippe MARTENS = 9 jr  
 V.P.: Pieter MARTENS fs. Joos oom   
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 In Drongene in den noorthautschen teirlinck wijck een behuysde hofstede alwaer den  
 overledenen uyt gestorven is groot met de landen daer mede gaende liggende al d'een aen 
 d'andere ontrent thien gemete 206 roeden bekent in de caerte numerus 43, 44 et 48 desen 
 sterfhuyse toecommende bij coope jeghens joncker Louys BURGHGRAEVE Van der 
 Vaerent den 7de april 1755  . . .  . . .  31ste 8bre 1768 
 
SVG Marie VAN VYNCK, overl. Landeghem op den 16de oct. 1768 
 fa. Geeraert et Joosijntjen VAN LAEKE   
415 Wdwe van Marten VAN LOOKENE    
124v K.: Christoffel sijn selfs jongman bedegen, Christiaen = 22 jr en Joannes Frans = 18 jr  
 V.M.: Joannes VAN VYNCK      22ste 9bre 1768 
 
SVG Anthone VERLEYE fs. Francies, overl. Zeveren in de maent oct. 1768 
 Wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle VERHELST 
415 K.(1ste x): Joannes = 24 jr, Jacobus = 22 jr, Joanne = 16 jr ende Toussaint VERLEYE = 13 jr 
126 He.(2de x): Marie Judoca VERHAEGHE  
 K.(2de x): Barbara Therese = 5 jr ende Agnes VERLEYE = 3 jr  
 V.P.: Joannes VERLEYE  
 Aen dit sterfhuys competeert d'helft deurgaende van een woonhuys staende op cheynsgrondt 
 gelegen in Zeveren dies de wederhelft competeert aen de vier kinderen uyt het 1ste huwelijck 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Joannes VAN HULLE  
 tot Vynckt alhier present  22ste 9bre 1768 
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SVG Adriaen FAELE , overl. Meyghem op den 28ste maerte 1768 
 Wdwnr in (1ste x) van Tanneken BAETSLÉ 
415 K.(1ste x): Pieter DE KEYSERE in huwelijck met Joanne FAELE, Christoffel VAN LAEKE 
129v in huwelijck met Marianne FAELE, Isabelle end Francoise FAELE in huwelijck met Joannes 
 DANNEELS al bij competente aude en huwelijck hun selfs, ende Pieternelle ende Caroline 
 FAELE tweelinghen = 23 jr   
 V.P.: Pieter DE KEYSERE causa uxoris over de weese Adriaen FAELE = 6 jr? unicq weese 
          kindt ten sterfhuyse van Pieter FAELE geprocreert met Isabelle ROGIERS die nu 
          in huwelijck is met Judocus VAN HOOLANT  
 Wdwnr in (2de x) van Marie DE MEYERE (SVG gepasseert den 15de meye 1764) 
 K.(2de x): Francois FAELE = 17 jr 
 Stelde hem daer vooren seker ende borghe bedegen Francois DANEELS tot Meyghem alhier 
 present         13de Xbre 1768 
 
SVG Anna LIEVENS fa. Pieter ende Francoise DE WILDE, overl. Hansbeke den 1ste meye 1768 
 Hr.: Joos DE POORTERE fs. Jacques  
415 K.: Judoca geboren den 11de 9bre 1758, eenigh weese kindt 
131 V.M.: Guille MORTHIER causa uxoris   
 Gronden van erfven commende van soverledene zijde bij successie van haere auders haer 
 gevolght onder letter B den 30ste 8bre 1759 
 In Hansbeke het west eynde van hofstede boomgaert ende erve waer op d'overledene uyt 
 ghestorfven is groot 78 9/10de roeden, mitsgaders het oost eynde van den lochtinck wat oost 
 waert van daer met dhaeghen ten oosten suyden als noorden aen, tot twee voeten buyten de 
 selve oost ende suyt haege groot tot 22 roeden 3/10de . . . . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Matheus TAETS fs. 
 Marten alhier present         17de jan. 1769 
 
 Bundel nr 494 Staten van goed  (1768) 
SVG Janneken SCHAMPT fa. Mathijs, overl. Meyghem op den 30ste april 1767 
 Wdwe van Gillis TANT fs. Adriaen  
415 K.: Gillis TANT, Catharine TANT in huwelijck met Judocus GIJSELINCK, Marie TANT  
 01       in huwelijck met Jacobus GILLAERT te voorent wdwe van Pieter CARON met Pieter 
       CARON haeren sone, Pieternelle in huwelijck met Augustinus VAN PETEGHEM,  
       Joannes ende Joos TANDT mitsgaders de weesen van Cecilia TANDT met hauder 
         ende vooght gebleven Hilarius VERMEIRE ende Theresia TANT in huwelijck met 
       Judocus DE KEYSERE    
 V.M.: Hilarius VERMEIRE voornoemt 
 Vercoopinghe van een hofstede met de catheylen daerop staende den bogaert ende ses partijen 
 landt daermede gaende gebracht bij den SVG overgegeven ten sterfhuyse van Gillis TANDT 
 fs. Adriaen den 14de sept. 1734 
 Cappittel primo arle een, drije, vier, vijfve, sesse ende seven in pachte ghebruyckt bij Pieter 
 CARON ende wettelijck vercocht onder den 1ste coop den 7de dec. 1767 ende verbleven op 
 Pieter VAN HOVE voor de somme van 616 p. 6 gr. wisselgelt  . . . 12de jan. 1768 
 
SVG Marie MAENHAUT, overl. Sinte Martens Leerne op den 22ste sept. 1767  
 fa. Joannes ende Marie VOLCKAERT 
 Hr.: Francois COPPENS fs. Pieter 
415 K.: Isabelle Therese = 4 jr ende Joanne Francoise COPPENS = 3 jr  
 06 V.M.: Philippe MAENHAUT fs. Joannes tot Bachte, oom   
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf naer costume 
  Een hofstede in Ste Martens Leerne genaemt switten stede groot met een partije landt daer 
 achter geleghen ses gemeten paelende noort oost de straete scheedende Ste Martens Leerne 
 ende Drongen en een partije genaemt den stobbelaeren bulck groot een bunder.   
 Constant het huwelijck is vercocht een hofstede geleghen in Hansbeke groot ontrent acht  
 gemeten commende van shauders vader  . . . . . .   19de jan. 1768 
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SVG Marie DE WULF fa. Pieter, overl. Ste Maria Leerne op den 22ste nov. 1767 
 Hr.: Judocus VAN LANGHERAERT fs. Jans  
415 K.: Joannes ende Joanne VAN LANGHERAERT bij competente aude hun selfs van beth 25 jr 
11v       Pieternelle = 23 jr, Jacobus = 21 jr ende Anne Marie VAN LANGHERAERT = 19 jr. 
 V.M.: Jacobus DE WULF fs. Pieter, oom  
 Gronden van eirfven ghereputeert voor conquest belast met bijleve als naer costuyme 
 Dit sterfhuys compiteert alle de drooghe ende groene catheylen staende op eenen meirsch die 
 was toekomende aen Joannes DE WEERDT causa uxoris groot 700 roen geleghen in Ste Maria 
 Leerne ende gheabandoneert aen desen hauder den 22ste meye 1757 1ste febr. 1768 
 
SVG Livijne VAN DE WIELE, overl. Nevele wijck van veldeken op den 19de 7bre 1767  
 fa. Daniel ende Josijntien SLOCK 
415 Hr.: Joannes DE GROOTE fs. Guilliame alsnu oock overleden 
14v He.: Catharine MORTHIER fa. Pieter 3de huysvrauwe geweest van den voornoemden Joannes 
         DE GROOTE  
 K.: Livinus Frans, Joanne Marie, Joannes ende Philippe Jacobus VAN OOST alle viere  
       minderjaerighe ten sterfhuyse van Dominicus VAN OOST ende Jacquemijne DE GROOTE  
       fa. Jan voornoemt ende Barbara VERLEYE unicq weesekint van wijlent Adriaen VERLEYE 
       geprocreert met Jacquemijne DE GROOTE voornoemt ter eender, Carel, Frans ende Bregita 
       VAN DE WIELE bij competente aude van beth de 25 jr mitsgaders Pieternelle VAN DE 
       WIELE = 21 jr alle drije kinderen van Joseph fs. Daniel ende Josijntien SLOCK eyghen 
       broeder geweest van de overledene Livijne VAN DE WIELE. 
  V.P.: Joannes VERLEYE    
        Josijntien VAN DE WIELE fa. Daniel ende Josijntien MEGANCK alfve suster van de 
       overledene ende Adriaene PLANCKAERT in huwelijck met Pieter VAN RENTERGHEM 
       fs. Francois, Catharine PLANCKAERT in huwelijck met Jacobus VAN WASSENHOVE fs. 
       Bauduyn, Joseph PLANCKAERT, Jacoba PLANCKAERT in huwelijck met Philippe  
       FAELENS fs. Heyndrick ende Joannes PLANCKAERT al filius ende filia Joannes ende 
       Pieternelle VAN DE WIELE fa. Daniel bij competente aude ende huwelijck hun selfs. 
       Rosa, Augustijn, Joannes ende Isabelle PLANCKAERT alle viere weesen van wijlent Pieter 
       PLANCKAERT fs. Joannes voornoemt ende Pieternelle VAN DE WIELE fa. Daniel  
       voornoemt ende Josijntien MEGANCK  
 Gronden van erfven commende de sijde van Livijne VAN DE WIELE 
 In Nevele in den wijck veldeken een behuyst hofstedeken alwaer d'overledene uytgestorven is 
 groot ontrent 60 roeden paelende oost Lieven VERPLAETSE zuyt mijnheer SANDELIJN west 
 de wdwe Lieven DE CLOET ende noort Chiprianus SIRON twelcke is publicquelijck vercocht 
 is op den 12de jan. 1768 
 Gronden van erfven commende van wijlent Joannes DE GROOTE schuldigh te volghen aen de 
 vijf minderjaerighe kinderen van Dominicus VAN OOST ende Jacquemijne DE GROOTE 
 In Nevele in den wijck van veldeken een behuysde hofstede groot 60 roeden abouterende oost 
 de straete zuyt ende west Pieter HESSENS ende noort heer ende meester Joannes BOURLÉ 
 presbyter ende een partije landt eertijdts boombosch groot 928 roeden commende bij coope 
 van Carel MARTENS fs. Jan in daete 29ste dec. 1731   . . . 1ste febr. 1768 
 
SVG Adriaene VAN SPEYBROECK fa. Pieter, overl. Poussele den 27ste july 1767 
 Wdwe van Pieter DHAENENS  
415 K.: Joosijntien DHAENENS in huwelijck met Gillis WESTHUYSE, Caroline = 23 jr ende 
 40       Norbertine DHAENENS = 21 jr 
 V.M.: Pieter VAN SPEYBROECK 
 Wordt in gemeene baeten gebracht de vercoopinghe van een hofstede alwaer de overledene 
 uytgestorven is groot met den bogaert ende lant daer annex 647 roen ende een partije landt 
 groot 211 roeden deel van een meerdere partije paelende int geheele oost den heelkens put 
 suyt dheer Francies VAN LOO west den selven ende noort de straete ende een partije landt 
 geleghen als vooren genaemt het werfstuck groot 900 roen ende waervan coopere bedegen is 
 Lieven DE SCHRIJVER voor de somme van 268 p. 11 sch. gr. . . . 4de febr. 1768 
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SVG Frans CRAS fs. Lieven, overl. Bachte gehucht van reckelijnghe den 19de 7bre 1767 
 Wdwnr van Susanna VAN HECKE fa. Jans (SVG gepasseert op den 3de april 1762 
415 K.: Joseph bij competente auderdom sijn selfs ende Anne Catherine CRAS = 13 jr 
22v V.P.: Engel HAELTERMAN tot Cruyshauthem, oom causa uxoris 
 Marie Angeline CRAS overleden tot Vinckt, voor den doodt van haeren vader, die in 
 huwelijck was met Jan CROELLE weduwaer bleven sonder kinderen ten sterfhuyse van 
 de selve Marie Angeline CRAS  
 Een woonhuys schuere coystal fruyt ende andere boomen staende op cheyns binnen de 
 prochie van Bachte alwaer den overledenen uytgestorven is dies den gront competeert 
 aen dhoors van Jor Judocus Matheus DUBOIS bestaende in vier partijen tsaemen groot 
 1087 roeden vercheynst voor 29 jaeren dies t'eerste sijnen inganck heeft genomen  
 kersavontende 1764 voor 3 p. 10 sch. gr. t'jaers vrij van heerlijcke rente ende heeft Lieven 
 FLORENT in de caemer van den voorseyden huyse sijn leven geduerende wooninghe 
     . . .   . . .   16de febr. 1768 
 
SVG Joannes BAFFORT fs. Joannes, overl. Poessele den 10de july 1767 
 He.: Francoise BEYAERT die oock overleden is den 11de sept. 1767 
415 K.: Pieter Jacobus, Marie Jeanne BAFFORT in huwelijck met Pieter LOVAERT, Marie 
 34        Anne Jacoba BEAUFFORT in huwelijck met Joannes VAN HAEVER, Caroline Judoca 
       BEAUFORT in huwelijck met Anthone DE BLAERE , Joannes Francois = 23 jr, 
       Pieternelle Judoca = 21 jr, Regina Dorothea = 17 jr, Emanuel = 15 jr, Guillelmus 
       Gregorius = 13 jr ende Joachim BEAUFORT = 11 jr    
 V.P.: Pieter BEAUFFORT tot Nevele, oom ende  
 V.M.: Pieter BEYAERT tot Nevele oom  
 Wort in baete gebracht de somme van 112 p. 15 sch. gr. wisselgelt geprocedeert van de 
 wettelijcke vercoopinghe van twee huysen ende erfven geleghen in Poessele paelende suyt 
 Marie DE VOS wdwe van Joannes BEAUFFORT d'aude west Geeraert VERPLAETSE 
 noort de straete ende oost de voornoemde Marie DE VOS groot in erfven 70 roeden ende 
 vercocht op den 24ste nov. 1767 ende gecocht bij Anthone SCHIJVENS die het selve bij  
 commantschap heeft overgelaeten aen Guilliaeme VAN DOORNE 17de febr. 1768 
 
SVG Catharine BISSCHOP, overl. Landeghem op den 7de sept. 1766 
 fa. Jan ghewonnen bij Petronelle HAERENTS 
 Hr.: Caerel DE VREESE fs. Joos ghewonnen bij Petronelle COLPAERT 
415 K.: Joannes DE VREESE = 17 maenden eenigh kindt 
25v V.M.: Jan BISSCHOP voornoemt grootvader  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedeghen Reynier GOETGELUCK 
 tot Nevele alhier present      8ste maerte 1768 
 
 Compareerde in persoone Joannes ACKE tot Ste Martens Laethem welcken comparant 
 heeft verclaert hem te stellen ende constitueren als seker ende borge jae selfs als principael 
 over Pieter VAN DER VENNET in huwelijck met Catharine DE CLERCQ moeder van 
 de naerschreven weesen tot Ste Maria Leerne dit omme bij den selven VAN DER VENNET 
 te ontfangen het paert ende deel van de twee weesen van Jan Baptiste STEVENS tsijnen 
 lesten huwelijck gewonnen met de voorseyde Catharine DE CLERCQ soo veele de selve 
 weesen is toegecommen ten sterfhuyse van Caroline VAN DE STEENE bedraegende volgens 
 den SVG thaeren sterfhuyse gemaeckt ende wettelijck gesloten voor Burghmeester ende  
 Schepenen van Vinderhaute den 19de 9bre 1767 ter somme van 8 p. 10 sch. 6 gr. welcke somme 
 den selven VAN DER VENNET hedent uyt scomparants handen heeft ontfangen dit alles  
 onder d'obligatie verbintenisse als naer rechte midtsgaeders condemnatie in forma aldus 
 gedaen ende gepasseert ter maeninge van dheer Charel Philippe MINNE ampman kennisse 
 ende wijsdomme midtsgaders overstaen van Charel MARTENS Burghmeestere Jooris VAN 
 HULLE, Joannes COCQUYT, Ignatius VERLEYE ende Martinus CLAEYS schepenen van 
 den lande roede ende baronie van Nevele themlieden ordinaire vergaederinge van den  
 15de maerte 1768 toorconde als greffier 



 603 

 Vervolg bundel nr 494 Staten van goed  (1768) 
 Compareerde in persoone Jacobus NEIRINCK woonende tot Wonterghem welcken 
 comparant heeft verclaert hem te stellen ende constitueren als seker ende borghe verobligeert 
 als principaelen over sijnen broeder Philippe NEIRINCK tot het selve Wonterghem dit 
 omme bij den selven Philippe NEIRINCK te ontfangen de somme van 2 p. 8 sch. gr. soo vele 
 aen sijne weese kinderen die hij gewonnen heeft met Isabelle DE CLERCQ fa. Christiaen 
 ende van Pieternelle DE CLERCQ te goed is commende ten sterfhuyse van de selve Pieternelle 
 DE CLERCQ volgens SVG ende liquidatie alhier overgebracht den 15de maerte 1768 dit alles 
 onder de obligatie ende verbant als naer rechte midtsgaders condemnatie in forma aldus 
 gedaen ende gepasseert ter maeninge van dheer Charles Philippe MINNE ampman kennisse 
 ende wijsdomme midtsgaders overstaen van Charel MARTENS Burghmeestere Jooris VAN 
 HULLE, Joannes COCQUYT, Ignace VERLEYE ende Martinus CLAEYS schepenen van 
 den lande roede ende baronie van Nevele themlieden ordinaire vergaederinge van den  
 15de maerte 1768 toorconde als greffier  
 
SVG Pieternelle DE CLERCQ fa. Joannes, overl. Bachte op t'gehucht reckelinghe den 7de dec. 1767 
  Wdwe in (1ste x) van Pieter THESSALY  
415 K.: Joannes Baptiste THESSAILLY, Marie Catharine THESSALLY in huwelijck met Joannes  
 28       VEECKMAN, Pieternelle THESSALLY in huwelijck met Joseph VAN HOECKE , Isabelle 
       THESSALY in huwelijck met Anthone BOECKAERT ende Ignatius THESSALY alle  
       vijfve bij competenten auderdom ende huwelijck hun selfs, Lieven DE SCHUYTER tot  
       Deynse als vader ende vooght over Joannes ende Catharine DE SCHUYTER weesen  
       geprocreert met wijlent Marie THESSALY  
 V.P.: Joannes Baptiste THESSALY voornoemt oom ende V.M.: Joseph D'HAENENS   
          vooghden over de vijf minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij Judocus D'HAENENS 
          ende Rebecca THESALLY     
 Hr.: Christiaen DE CLERCQ fs. Arnaut 
  Philippe NEIRYNCK vader ende vooght over Marie Therese, Christiaen ende Joannes Baptiste 
 NEIRYNCK drij weesen van Philippe voornoemt gewonnen bij wijlent Joanne Pieternelle 
 DE CLERCQ fa. desen hauder ende de overledene  
 Contract van huwelijck bij desen hauder met de overledene voor eenighen bant van huwelijck 
 gemaeckt wannof den teneur hier naer is volghende van woorde te woorde  
 Compareerde voor mij Joannes Baptiste MOERMAN notaris publicq residerende binnen de  
 stede van Deynse geadmitteert bij hooge ende moghende heeren mijnheeren van den raede in  
 Vlaenderen ter presentie van de getuyghen onder genoemt in persoone Christiaen DE CLERCQ 
 fs. Arnaut woonende op de prochie van Bachte casselrije van den Adenburgh jonghman aut  
 ontrent de 23 jaeren toecommenden bruydegom ter eendere ende Petronelle DE CLERCQ fa.  
 Jan wdwe van wijlent Pieter THESSALY, toecommende bruyt ter andere welcke comparanten 
 alsoo sij van sin sijn t'saemen te sluyten ende huwelijck aen te gaen tot meerdere eere ende  
 Glorie Godts indien onse moeder de heylighe kercke sulcx permiteerde verhopende dat jae 
 ende omme te verhoeden alle questien ende differenten . . . . . . desen 12de april 1733 
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 In Bachte op het gehuchte van reckelijnghe 132 roeden landt bebauwt met een huys wesende 
 een herberghe genaemt het landt van Nevele twelck aen de voorkinderen over de drij vierde 
 deelen is competerende als den hilft op hun gedevolveert met de doodt van Pieter THESSALY 
 hemlieden vader ende grootvader ende een vierde met den overlijden van hunne moeder ende 
 grootmoeder, oost Jacobus HALLIET zuyt het neerstraetjen west den heere baron van Huysse 
 en noort den herwegh desen sterfhuyse toecommende bij coope jeghens Joannes SUTTERMAN 
  volghende contrackt onder handteeken ende erffenisse respectivelijck van daeten 31ste augusty  
 ende 13de 7bre 1757 belast met een rente van 30 p. gr. wisselgelt in proffijtte van het gilde 
 van den doodtstrijdt binnen Sinte Martens Leerne ende de weese van Pieter DOBBELAERE 
 met naeme Judocus, welcken voorschreven herberghe ende landt in febr. 1768 in ulieden  
 vierschaere met het branden van drij distincte keerssen wettelijck ende publicquelijck is  
 vercocht    . . .    . . .  15de maerte 1768 
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SVG Geeraert VERPLAETSE, temmerman, overl. Poessele in sijn wooningh den 12de ougste 1767 
 fs. Francies gewonnen bij Anna Theodora COOMAN 
 He.: Anna PROVIJN fa. Pieter ghewonnen bij Marie Anna VAN PARIJS  
415 K.: Francies VERPLAETSE bij competente aude sijn selfs noch jonghman, Laureyns ende 
45v       Jan VERPLAETSE beyde bij huwelijck hun selfs, Francies MANTHEAU in huwelijck 
       met Joanna VERPLAETSE, Isabelle Theresia VERPLAETSE = 13 jr  
 V.P.: Francies VERPLAETSE grootvader   
 Gronden van eirfven geduerende het huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een hofstede met een temmermanswinckel gheleghen in Poessele aubouterende suyt dhoirs 
 van den advocaet d'heer ende meester Pieter CARDON west d'hoirs van wijlent Judocus DE 
 LOORE ende noort de straete groot in eirfven tot 300 roeden desen sterfhuyse toekomende 
 bij coope jeghens Joannes SCHAUWBROECK ende een partije landt ghenaemt den peracker 
 aubouterende oost Guilliaeme VAN DOORNE suyt de wdwe ende hoirs wijlent Jacobus DE 
 CLERCK ende noort de straete groot in eirfven 300 roeden bij coope jeghens Joannes DE 
 SCHRIJVER  . . .  . . .  . . .  . . .   
 Gronden van eirfven commende van de sijde van dese hauderigghe 
 Totter hilft deurgaende wannof de wederhilft competeert aen Marten BLANCKE causa uxoris 
 van een behuysde hofstede met nogh een partije landts daer achter annex t'saemen groot in 
 eirfven 400 roeden gheleghen in Poessele . . .  . . . 13de april 1768  
 
SVG Francois HEMELSOETE, overl. Nevele wijck van oossche den 20ste dec. 1766 
 fs. Joannes ende Christine DE CLERCQ  
 He.: Marie Magdalena VAN TRUYEN fa. Jacobus ende Pieternelle DE BOCK 
415 K.: Isabelle = 21 jr, Joseph = 18 jr ende Marie Magdalena HEMELSOETE = 12 jr 
 54 V.P.: Joannes DE LOOSE oom causa uxoris tot Hansbeke 
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf  
 In Nevele op oossche cauter eene partije lant groot 250 roeden paelende oost de straete zuyt 
 Geeraert VAN NEVELE west den selven ende noort Jan VAN NEVELE als pachter desen 
 sterfhuyse toecommende bij coope gedaen jeghens Sr. Guilliaeme LE DUCK fs. Jan bij 
 contracte onder handteecken van daeten 11de april 1755 ende een behuyst hofstedeken alwaer 
 den overledenen uyt gestorfven is groot 194 roen paelende oost d'hoors Joseph DANNEELS 
 zuyt de straete west ende noort Jan VAN NEVELE  . . .  . . .  . . . 
 De hauderigge heeft constant haer huwelijck haer laeten uytgrooten van dhilft van een hofstede 
 ende lande geleghen in Matere Casselrije van Audenaerde haer toegecommen over dhilft uyt 
 den hoofde van haere auders . . .  . . .  . . . 26ste april 1768 
 
SVG Joosijntien VERBAUWEN, overl. Ste Martens Laethem den 27ste Xbre 1767 
 fa. Frans verweckt bij Appolonia DE WINTERE  
 Hr.: Joannes VAN ACHTE fs. Lievens verweckt bij Gillijntien VOSSAERT 
415 K.: Joannes Frans ende Pieter Frans VAN ACHTE beede = 3 maenden, tweelingen 
 58 V.M.: Carel DE VREESE getrauwt met Isabelle VERBAUWEN suster van de overledene 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Lieven VAN ACHTE tot 
 Oostackere alhier present       
 Ten versoucke van Joannes VAN ACHTE hauder bleven ten sterfhuyse van Joosijne 
 VERBAUWEN ende ghelijcke versoucke van Carel DE VREESE in huwelijcke met Isabelle 
 VERBAUWEN suster van d'overledene ende alsoo vooght over de twee minderjaerighe 
 kinderen van den voorseyden VAN ACHTE ende d'overledene hebbe ick onderschreven 
 gheswornen prijser ende costumier mij getransporteert ten voornoemden sterfhuyse ende  
 aldaer gepresen alle de meubelen ende catheylen van huysraede bestiaelen als anderssints 
 inder manieren soo volght   
 Alvooren op het hof een waeghen ende swijnghe ghepresen tot 6 p. gr. 
 Item twee peerden met sijn arnas waervan het een peert een manquement heeft  25 p. gr. 
 Item seven coyen ende een calf  . . .  . . .  26ste april 1768 
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SVG Joanne Marie BEHAEGEL, jonghe dochter, fa. Pieter ende van Joanne HIMPE  
 overl. Vynckt den 11de meye in de caemer van Livijne VERMEERSCH den 11de meye 1767 
 Erfgenaemen:  
415 Jacobus DE BAERE in huwelijck met Elisabeth BEHAEGEL suster van de overledene 
61v Francois, Jacobus ende Pieter Joseph hun selfs bij competente aude, Joannes DE BUCK 
 in huwelijck met Catharine DE RUDDER als moeder ende staende vooghde over Isabelle 
 Rosa BEHAEGEL fs. ende fa. Francies fs. Pieter voornoemt, ende Francies, Joanne Marie,  
 Isabelle Rosa in huwelijck met Pieter VAN DE VOORDE, ende den voornoemden Francies 
 als staende vooght over Theresia ende Caroline BEHAEGEL beede minderjaerigh al fs ende 
 fa. Pieter BEHAEGEL ende Joanna DE WULF den selven Pieter  fs van Pieter voornoemt  
 ende Joanne HIMPE  
 Die overgeeft Jacobus DE BAERE voornoemt aen  Joannes DE BUCK styfvader over 
 Isabelle Rosa fa. Francies voorseyt ende Francies BEHAEGEL fs. Pieter voorseyt als 
 staende vooght over Theresia ende Carolina voornoemt sijne susters  3de meye 1768 
 
SVG Pieternelle DE SCHEPPERE fa. Lieven ende Joosijne VERMEULEN  
 overl. Laethem in den wijck van braeckele den 17de dec. 1767 ten huyse van 
          Joannes DE KESELE getrauwt met Allegonde DHAENENS haere dochter 
 Wdwe van Joannes DHAENENS fs. Joos verweckt bij Janneken VAN DEN EECHAUTE 
415   K.: Bernardus DHAENENS bij huwelijcke staet sijn selfs ende Joannes audt beth 23 jr,   
 64 V.M.: Joos DE SCHEPPERE broeder van den overledenen  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 De deurgaende helft dies de wederhelft competeert aen haere kinderen ende schoonkint van 
 een hofstede groot in erfven 500 roeden geleghen in Laethem in den wijck van braeckele 
 paelende oost den greffier van dese lande suyt oost dhoors van Tobias VAN THIENEN  
 west Lieven DE RIJCKE ende noort de straete ende een partije bosch groot 424 roeden 
 wesende vrij eyghen goet  
 Gronden van erfven bij d'overledene staende haeren weduwelijcken staet gecocht 
 Een partije landt genaemt den streymeersch groot 600 roeden geleghen in Laethem onder 
 dheerlijckhede van laecke paelende noort Frans VAN HOECKE oost Mr. Pieter Frans  
 LANNEAU suyt Carel VAN DEN STEENE west dheere Jan Remy DE BISSCHOP 
 commende bij coope van de kinderen van wijlent Pieter VAN DAMME ende een partije 
 meersch geleghen als vooren groot 80 roeden paelende oost ende suyt het Cappittel van Ste 
 Baefs west de wdwe van Joannes DE SCHUYTERE ende noort de kercke van Laethem 
 De deurgaende helft dies de wederhelft competeert aenden overgever als gesaemdelijck 
 gecocht groot 400 roeden geleghen binnen tselve Laethem onder dheerlijckhede van 
 Berchem paelende oost den voornoemden BISSCHOP west de voorseyde wdwe Joannes 
 DE SCHUYTERE  ende noort mijn heere HAMERLINNCK commende bij coope van 
 dhoors van Joe het begijntien VAN HIFTE 
 Op de voornoemde hofstede heeft d'overledene gebauwt een 2de nieuw huys ende gemerckt 
 dat sij overledene was gescheeden uyt dhelft van het huyshauden ende lantsneiringhe was 
 drijvende benevens den overgever heeft haer helft ende catheylen van huysraede bestiaelen 
 als anderssints gecedeert aen den overgever voor de somme van 70 p. gr mits den wederhelft 
 aen den overgever was competerende . . . . . . . . .     17de meye 1768 
 
SVG Pro Deo Jacobus Geerardus Francois VERMEIRE, overl. Nevele den 12de febr. 1768  
 fs. Pieter ende Joanne VAN DURME 
 He.: Marie Joanne VAN OOTEGHEM fa. Joannes ende Barbara Therese VERBIEST 
 K.: Barbara Therese = 3 jr ende Albertus VERMEIRE = 7 maenden 
 V.P.: Rogier VERMEIRE tot Swijnaerde alfven broeder van den overledenen 
 Soo isser ten desen sterfhuyse meer commeren ende lasten dan gereede deelsaeme meubilaire 
 baeten de somme van 5 p. 19 sch. 6 dnrs.  
 Mits de becommerthede geordonneert t'emhilaseren    30ste meye 1768 
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 Augmentatie van staet die bij desen maeckt ende overgeeft Joannes DE PROST fs. Jacobus 
 als vader ende vooght over sijne drij minderjaerighe weese kinderen tsijnen 1ste huwelijck 
415 gewonnen met wijlent Catharina NIEUWLANT fa. Caerel ende Anne Marie FRANCOIS 
 68 beyde overleden tot Landeghem op d'heerlijckhede van Baerelvelde . . .  . . . 
 desen overgever als vader ende vooght over sijne weesen benevens de drij mede hoirs ten 
 voornoemden sterfhuyse van date den 24ste meye 1768 ter interventie van hunnen oom 
 Pieter NIEUWLANT gewesen deelvooght tot Landeghem  
 Den SVG van Catharine NIEUWLANT is gepasseert op den 5de october 1762 
 Men bevint aldaer de deelen de weesen toecommende in de goederen op hun gesuccedeert met 
 het overlijden van hunne moeder op haer verstorfven met den overlijden van haeren vader ende 
 alsnu met het overlijden van hunne grootmoeder . . .  . . . 
 Aen de drij weesen comt te goedt over hunne weese penningen 58 p. 14 sch 1 gr. 9 dnrs 
 Er is vercaevelinghe gedaen ende bij rechte lotte is rechtveirdigen caevel gevallen onder de  
 letter B de naerschreven goederen 
 Een huys wesende een herberge genaemt Sinte Hubertus gelegen op Landeghem baerelvelde 
 aubouterende noort oost de dreve van mijn heer DELWAERDE  suyt oost den herwegh 
 commende van de plaetse van Landeghem ende loopende naer Meerendre suyt west de hofstede 
 van caevel A. ende noort west de partije lant van den selven caevel A. sijnde dese eirfve 
 afgemeten van de hofstede van caevel A. ende groot 50 roeden, sal aen caevel B. volgen tot 
 twee partijen lants liggende d'een aen d'ander op den olicot cauter alwaer den wegh doorloopt 
 commende van de plaetse ende loopende naer Meerendre . . . . . .  7de juny 1768 
 
 Bundel nr 495 Staten van goed  (1769)  
 Rekeninghe bewijs ende relicqua die bij desen doet maeckt ende schriftelijck overgheeft 
 Charel Philippe MINNE van al sulcken ontfanck als hij heeft gehadt ter causen van de 
 vercoopijnghe van alle de meubilaire goederen achtergelaeten ten sterfhuyse van Joannes 
415 DANNEELS fs. Guilliaeme gewonnen bij Josijntien DE WEIRT, overl. Landeghem op den 
135 10de dec. 1768 alsmede ten sterfhuyse van Marie GOETHALS fa. Pieter sijne huysvrauwe 
 K.: Joannes DANNEELS bij huwelijcke staete sijn selfs, Joannes DE PAEPE in huwelijck 
       met Josijntien DANNEELS, alsmede Pieter DELCROIX als vader ende vooght over sijn 
       unicq minderjaerigh weese kindt met naeme Joanne Catharine geprocreert met Anna  
       Marie DANNEELS   . . .  . . .  . . .  
 Den rendant bringht in ontfanck de somme van 100 p. 5 sch. gr. wisselgelt soo vele hij 
 ontfanghen heeft van Carel DE CLERCQ over de coopsomme van een huys stede ende erfve 
  gestaen ende geleghen in Landeghem groot ontrent een alf gemet paelende oost dhoors Jooris 
 FIERENS zuyt Joannes VAN KERREBROUCK west ende noort Marten SPEECKAERT 
 aen wijlent Jan DANNEELS ende sijn huysvrauwe gecompiteert hebbende ende vercocht 
 den 3de jan. 1769 . . .  . . .  . .  
 Gestelt voor seker ende borghe Livijne DE FREEST wdwe van Jacobus DELCROIX tot  
 Nevele moeder van Pieter DELCROIX die gerenonceert heeft aen het recht senatus consulti 
 velliani volgens d'acte hedent gepasseert        24ste jan. 1769 
 
SVG Joseph DE MULDERE  fs. Joannes, overl. Nevele in de maent july 1768 ende sijne 
 huysvrauwe Joanne VAN OVERBEKE fa. Francois, oock overl. Nevele in de maent july 1768 
 K.: Francoise = 23 jr, Therese = 17 jr, Caroline = 10 jr ende Anne Marie = 15 jr imbeciele 
415 V.P.: Pieter DE MULDERE tot Poessele ende  
138 V.M.: Joannes VAN WAEMBEKE tot Aerzeele  
 Gronden van erfven aen desen sterfhuyse competerende 
 Een huys stede ende erfve in Vosselaere op de plaetse wezende een herbergh genaemt de 
 craeye groot in  erfven 53 roeden paelende oost den heere baron van Huysse zuyt Charel 
 DE MEYERE west den herwegh loopende van Nevele naer Deynse ende noort Judocus 
 SPEECKAERT d'overledene toecommende bij coope jeghens Pieter Jacobus Ludovicus 
 DHUYVETTER volghens contracte van coope den 29ste sept. 1758 
 Aen desen sterfhuyse competeert noch een huys stede ende erfve geleghen in Nevele groot 
 in erfven 20 roeden    . . .  . . .  . . .  13de febr. 1769 
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 Compareerde in persoone Joannes VAN DE CAVEYE fs. Domijn woonende in Nevele 
 oom paterneel ende handelaeren vooght van de naerschreven weesen achtergelaeten bij 
 Philippe VAN DE CAVEYE fs. Domijn voornoemt alwaer hauderigge is ghebleven 
 Livijne VAN DOORNE dit tot het ontfanghen de penninghen op de weesen gecedeert  
 met den overlijden van den gemelden Domijn VAN DE CAVEYE sweesens grootvader  
 Is daer en boven seker ende borge bedegen Pieter Francise MARTENS fs. Martinus tot 
 Nevele   . . .  . . .  . . .    13de febr. 1769 
 
SVG Judocus D'HONT, overl. Vynckt op den 14de dec. 1768  
 fs. Adriaen ende van Livijne PHILIPS 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie Anne BIJTEBIER fa. Pieter  
 K.(1ste x): Livijne Marie D'HONT = 19 jr ende Anne Marie D'HONT is overleden 
415 He.(2de x): Joanne VAN DE MOORTELE fa. Jacobus 
144v K.(2de x): Joanne Francoise D'HONT = 14 jr  
 V.P.: Joannes D'HONT woonende in Ghent ende V.M.: Pieter BAUWENS tot Swijnaerde   
 Aen desen sterfhuyse competeert een woonhuys schuere ovenbuer met de voordere edificien 
 boomen ende haeghen staende op cheynsgrondt toebehoorende aen d'hoirs van wijlent  
 Joe Isabelle Marie BUENS fa. dhr Balthazar groot ontrent vijf gemeten en 247 roeden   
 Gronden van erfven ende vaste goederen commende van de sijde van de hauderigge 
 Het 12de deel deurgaende van een behuysde hofstede in Sleydinghe groot ontrent 400 roeden 
 abouterende noort den herwegh west Gillis CLEEMMPUT suyt Guille TACK ende oost 
 Joannes HEYTEKIES ende een gelijck 12de deel in een partije landt gelegen als vooren groot 
 ontrent een gemet paelende oost de paters Jesuiten west N. KERREBROECK suyt Jooris  
 VLAENDEREN ende noort de wdwe Anthone MARTENS in pachte gebruyckt bij Joannes 
 MARTENS ten prijse van 6 p. gr. tsjaers    . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Pieter SUCCAET tot Poucque 14de febr. 1769 
 
 Acte van prijsije ende opghenomen de meubelen ten sterfhuyse van Joannes VERMEIRE 
 gedaen door twee gheloofbaere mannen  . . .  . . .   . . . 
  In de marge 
 den 21ste febr. 1769 is gecompareert Gillis VERMEIRE midts de sieckte van Jacobus  
 VERMEIRE als vooght ende Joanne DE BOUVRE hauderigge ten sterfhuyse van Jan 
 VERMEIRE bachte een weese met naeme Jacobus VERMEIRE gedaen den eedt van  
 naerschulden als goet  
 
SVG Marie Anne DE MILT, overl. Bachte op het gehucht reckelinghe den 10de dec. 1768  
 fa. Guilliame die hij gewonnen heeft tsijnen 1ste huwelijck met Isabelle ERVIJN fa. Jan 
415 Geen descendenten achter gelaeten 
148v welcken staet maeckt den voornoemden Guilliame DE MILT s'overleden vader 
 Lieven ende Jan ERVIJN beede sonen van Jan voornoemt s'overledene ooms, alsmede 
 Pieter MARTENS thuwelijck met Joanne ERVIJN fa. Jan voorseyt, s'overledene moeye 
 De minderjaerighe weese achtergelaeten bij Albertus ERVIJN fs. Jan voorseyt 
 V.P.: Lieven ERVIJN voornoemt  
 SVG van Isabelle ERVIJN gepasseert den 8ste febr. 1746  21ste febr. 1769 
 
SVG Jacobus DE WULF, overl. Ste Martens Leerne tsijnder wooninghe den 12de nov. 1768  
 fs. Pieter ghewonnen bij Marie STOMMELINCK  
 Wdwnr in (1ste x) van Marie VAN LANGHENHOVE (SVG gepasseert den 2de jan. 1751) 
415 K.(1ste x): Pieter, Joanna ende Jan DE WULF alle drije bij competente aude hun selfs,  
150            Appolonia = 24 jr ende Isabelle DE WULF = 19 jr  
 He.(2de x): Joanne DE DAPPERE fa. Francies ghewonnen bij Tanneken SNAUWAERT 
 K.(2de x): Caroline = 14 jr, Lieven = 11 jr ende Marie Catharine DE WULF = 7 jr. 
 V.P.: Pieter DE BOUVRE, cosijn  
 Gebruycken in cheynspachte een hofstedeken in Ste Martens Leerne noort oost den  
 meulenwegh ende suyt west Pieter D'HERTOGHE  . . . . . . 14de maerte 1769 
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SVG Jacobus ZUTTERMAN fs. Gillis, jongman, overl. onbedegen in Nevele den 5de nov. 1768 
 Hoors:  Joannes CODDE in huwelijck met Pieternelle SUTTERMAN fa. Gillis 
415  Francois VERVENNE in huwelijck met Joosijntien SUTTERMAN fa. Gillis 
154v  Geeraert, Jacobus ende Marie Anne SUTTERMAN alle drije bij competente aude 
  hun selfs, Jacobus BRAEM thuwelijck met Joosintien SUTTERMAN ende  
  Joannes VAN RENTERGHEM in huwelijck met Joanna SUTTERMAN alle vijfve 
  kinderen van Pieter die broeder was van den overledenen 
 V.P.: Joannes CODDE voornoemt ende V.M.: Joannes DE CUYPERE vooghden over de  
          twee minderjaerighe kinderen met naeme Pieternelle ende Marie SUTTERMAN fa. 
          Emanuel ende Marie Livijne DE CUYPERE ende oock Albertus DE MEYERE in 
          huwelijck met Caroline VERSIJP wdwe van Emanuel voornoemt als styfvader ende 
          vooght over Pieter Francois ende Joanne SUTTERMAN beede minderjaerighe  
          kinderen geprocreert bij deselve wdwe met wijlent Emanuel SUTTERMAN voorseyt 
          die broeder was van den overledenen   
 Gronden van erfven wesende leen bij wijlent den overledenen geconquesteert te volghen 
 aen Joannes CODDE als autsten naesten bestaenden hoor causa uxoris 
 Te weten eenen bodem van leene in Nevele ende van desselfs hove releverende bestaende 
 in ses differente  partijen liggende al d'een nevens d'andere t'eenen block tsamen groot drij  
 bunder 510 roeden en half paelende oost Jacobus DE DECKERE fs. Gabriel ende Pieter  
 MEGANCK suyt den selven DE DECKERE, Guillielmus DE VOS, Guilliame DE CLOET 
 met cheyns lant bij coope van desen sterfhuyse, dhoors Pieter VAN NEVELE, Joufrauwe 
 DE LAMPREEL ende Joseph VAN NEVELE west de straete, noort Bauduyn HANSSENS
 vermoghende tol vont boeten tot 3 p. parissis ende daer onder hebbende oock een achter leen 
 van ghelijcke drij bunderen 510 roen en half toebehoorende Bauduyn HANSSENS voornoemt 
 den gemelden bodem van leene aen den overledenen toecommende bij coope jegens Sr. 
 Andries REYNIERS als machtigh bij procuratie van den 10de meye 1758 over Jor  Christiaen 
 Marie Therese VAN POTTELBERGHE fs. Jor Francois heeree van Appelsvoorde etc. voor 
 de somme van 255 p. gr. wisselglet met een partijken lant allodiael groot een gemet daeranne 
 begrepen conforme den coopbrief dannof sijnde gepasseert voor den notaris Joannes  
 Emanuel DE STOBBELAERE in daete 2de nov. 1762 ende erffenisse van den 22ste nov. 1763 
 waertoe gerefereert wordt dan alsoo tvoornoemde leen tot betaelijnge ten deele van den  
 coopschat belast is geweest met eene rente van 150 p. gr. wisselgelt capitaels in proffijte van 
 Sr. DUSAER met consorten . . .  . . .  . . . 
 Geintentioneert is geweest corts voor sijne doodt te doen maecken een steenen capelleken 
 ofte statie op het landt van Jacobus BRAEM bij hem van den overledenen gecocht tot 
 constructie van welcke statie bij gemeenen consente van dhoors alhier voor gemeene schult 
 wordt gebracht de somme van 1 p. 10 sch. gr.    11de april 1769 
 
SVG Carel VAN DER VENNET, overl. Nevele op den 28ste jan. 1769 
 fs. Jan ende Joanne RUTSAERT  
 Wdwnr van Pieternelle ROEGENS fa. Jan ende Philippina VAN DER PLAETSEN  
415 K.: Joannes Francois VAN DER VENNET = 10 jr eenigh weesekint 
158v Joannes ende Lieven VAN DER PLAETSEN tot Nevele aude ooms 
 V.P.: Pieter VAN DER VENNET tot Meyghem, oom ende V.M.: Geeraert ROEGES 
 Den SVG van Pieternelle ROEGES is gepassseert den 1ste july 1766 bij welckens slot hij 
 overledenen aen dese weese debet is bleven 5 p. 17 sch. 8 gr. 3 dnrs  
 Goederen ende gronden van erfven commende van de zijde van sweese moeder 
 In Lootenhulle een behuysde hofstede met de voordere edifitien ende catheylen daer op ende 
 aene staende groot met twee partijen lants daernevens gheleghen t'eenen block 877 roeden 
 alsmede een deel van meerdere partije lant noort de voorgaende groot 431 roeden voorts noch 
 eene voordere partije landt achter de selve hofstede 
 De voormelde goederen worden in huere beseten bij Jan MEERE   
 Overghebracht bij de deelvooghden ende gheaffirmeert bij Lieven ende Joannes VAN DER 
 PLAETSEN als den overleden thunnen huyse overleden sijnde  . . .  11de april 1769 



 609 

 Vervolg bundel nr 495 Staten van goed  (1769)   
SVG Theresia BRAET, overl. Nevele in den wijck vier boomen op den 16de dec. 1766 
 fa. Francies ghewonnen bij Petronelle D'HAENENS  
 Hr.: Geeraert VAN GANSBEKE fs. Pieter ghewonnen bij Tanneken MEGANCK 
415 K.: Catharina = 20 jr, Francies = 19 jr, Francoise = 15 jr ende Emanuel = 10 jr. 
162 V.M.: Jacobus BRAET fs. Francies, cosijn  
 Gronden van eirfven t'saemen gheduerende hun huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede met een stuck landt daeranne gheleghen in Nevele in de vier boomen oost de 
 naervolghende partije suyt Joannes VERBAUWEN causa uxoris west de vier boomstraete  
 ende noort Pieter BOLLAERT t'saemen groot 320 roeden. 
 Item een partije landt gheleghen als vooren oost d'hoirs van Mevr. VAN BEAUVOORDE 
 suyt Joannes VERBAUWEN voornoemt west de voorgaende partije landt ende noort d'hoirs 
 van Jan DE WEIRT groot tot 217 roen verkreghen bij coope jeghens Pieter VAN GANSBEKE 
 fs. Jan d'aude ende Pieter VAN GANSBEKE fs. Jan de jonghe ende jeghens Adriaen ende 
 Geerdijntjen VAN GANSBEKE in daete den 6de nov. 1753  
 Item een partije landt genaemt luytens bulck gheleghen als vooren oost Jor Gouverne WALLE 
 suyt desen sterfhuyse west Joannes MARTENS ende noort desen sterfhuyse groot 211 roen 
  Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe Joannes VAN GANSBEKE tot 
 Nevele s'hauders broeder alhier present     20ste juny 1769 
 
 Purgative van den SVG die bij desen maeckt ende schriftelijck overgeeft Albertus DE MEYERE 
 in huwelijck met Caroline VERSIJP fa. Pieter wdwe ende hauderigghe bleven ten sterfhuyse  
 van Emanuel SUTTERMAN fs. Gillis, overgegeven den 13de sept. 1768 aen : 
415 V.P.: Joannes CODDE ende V.M.: Joannes DE CUYPERE  over Pieternelle ende Marie 
166          SUTTERMAN beede minderjaerighe weesen van Emanuel SUTTERMAN geprocreert in 
          sijn 1ste huwelijck met Marie Livijne DE CUYPERE fa. Geeraert sijnde naer haer  
          overlijden overleden op den 6de aug. 1759 Joannes SUTTERMAN  
 V.P.: Joannes CODDE over Pieter Francois ende Joanne SUTTERMAN, sijnde Pieter Francois 
           SUTTERMAN geboren  op den 8ste jan. 1760 weesen van wijlent Emanuel SUTTERMAN 
          gewonnen met dese houderigghe  . . .  . . . 11de july 1769 
 
SVG Frans DE RONNE fs. Lievens, overl. Dronghen inden wijck van noorthaut den 9de meye 1769 
 Wdwnr in (1ste x) van Livijne MESTDAGH fa. Frans verweckt bij Joosijntjen DE BAETS  
 K.(1ste x): Pieter, Joannes, Anthone Frans, Judocus ende Anne Marie DE RONNE alle vijfve bij  
                  competente aude hun selfs  
415 He.(2de x): Judoca CORNELIS fa. Jans verweckt bij Joanne DE VOGELAERE 
170v K.(2de x): Lieven ende Frans DE RONNE oock bij competente aude hun selfs, Caroline = 20 jr, 
      Carolus = 19 jr, Joanne = 17 jr, Augustinus = 15 jr ende Livine DE RONNE = 11 jr. 
  V.P.: Joannes DE RONNE broeder van den overledenen 
  Gronden van erfven bij den overledenen achtergelaeten  
 Men bevint bij de vercaevelinghe gemaeckt tusschen den overledenen ende sijne twee broeders 
 gebeurt den 12de dec. 1736 staende sijn 1ste huwelijck, aen hem gevolght is met den letter B  
 metten last van aen den cavel C op te legghen eene somme van 2 p. 10 sch.  . . .  
 Stelde hun seker ende borgen bedegen de voornoemde Pieter Joannes, Anthone Frans, Judocus 
 ende Anne Marie DE RONNE hoirs in desen alhier present  14de july 1769 
 
SVG Geeraert TAELMAN, overl. Ste Martens Laethem den 22ste meye 1769 
 fs. Pieter verweckt bij Marie LAMMENS  
 He.: Marie VAN DEN ABEELE fa. Jan ghewonnen bij Martijntjen AMEYE 
415 K.: Joannes Francies, Allegonde, Livine ende Judocus Martinus TAELMAN bij competente 
176        oude hun selfs ende Marie Joanne TAELMAN = 21 jr 
 V.P.: Pieter COPPENS   
 Een hofstede op cheyns alwaer den overledenen ghestorven is, competerende aen Joncker 
 George Adolf DOLLESY heere van Notax causa uxoris  . . .   . . . 
 Staende het huwelijck is vercocht het 4de van een hofstede in Deurle aen Joannes DE RUYCK
 waervan sij recompense moet doen van dhelft . . . . . . . . . 18de july 1769 
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SVG Joanne DE ROY (DELCROIX) fa. Eleonardus, overl. Landeghem op den 21ste juny 1769 
 Hr.: Francies DE GROOTTE fs. Jan ghewonnen bij Marie MORTHIER  
415 K.: Caerel = 6 jr, Livinus = 4 jr ende Marie Rosa DE GROOTTE  
179 V.M.: Joannes DELCROIX (LA ROY), oom  
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den hauder bij dien volghende aen hem 
 alleene behaudens de catheylen op de selve staende  
 Een 16de deel deurgaende wannof totter hilft competeert aen desen hauders moeder, de selve 
 gheduerende haer huwelijck ghekocht ende de 7de 16de deelen aen desen hauders broeders 
 ende susters alsoock ten deele aen hunne kinderen bestaende in alle de gronden van eirfven 
 in twee behuysde hofsteden met nogh vijf dieversche partijen van landen met eenen bosch 
 ende meersch al t'saemen groot in eirfven acht ghemeten al gheleghen in Landeghem in den 
 wijck van den heirenthoeck ofte overdam 
 Stelde hem voor al het gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Joannes LA ROY 
 sweesens deelvooght alhier present     12de sept. 1769 
 
SVG Pro Deo Gillis LOOTENS fs. Jan ghewonnen bij Anne Marie VAN DE WALLE 
 overl. Landeghem tsijnder wooninghe in den wijck van den westhoeck op den 28ste febr. 1769 
 Wdwnr in (1ste x) van: Catharina STEYAERT 
 K.(1ste x): Lieven ende Pieter LOOTENS beyde bij huwelijcke staet hun selfs 
 He.: Marie MOENTJENS fa. Lieven ghewonnen bij Marie DOBBELAERE 
 K.(2de x): Francies nogh jonghman bij competente aude ende Jan Baptiste LOOTENS = 20 jr 
 V.P.: Pieter VAN WASSENHOVE, cosijn causa uxoris  
 Desen sterfhuyse ghebruyckt in cheynspachte eene hofstede met den huyse ende stalleken  
 midtsgaders met de fruyt ende andere boomen met d'haeghen daer op staende sijnde den  
 grondt groot 100 roeden gheleghen in Landeghem alwaer den overledenen in ghestorfven is 
 en welcken cheynsgront is aenveirt van Francies RIJCKAERT ende waerop sij hebben doen 
 bauwen een huys met een stalleken ende beplant met fruyt ende andere boomen ende als nu  
 proprietaris is bij coope sekeren Joannes DE MEYERE tot Vosselaere  
 Den overledenen is officier gheweest van de prochie van Landeghem ten jaere 1768 
 Midts de becommerthede geordonneert t'emphilaseren   16de 7bre 1769 
 
SVG Pro Deo Philippe COCQUAEN fs. Joos, overl. Nevele op den 18de 8bre 1767 
 Wdwnr in (1ste x) van: Tanneken LAMOEN fa. Marten 
 K.(1ste x): Joannes DE CONNYNCK in huwelijck met Livijne COCQUAEN 
 He.(2de x): Joanne LANDUYT fa. Pieter alsnu in huwelijck met Laureyns CLAEYS 
 K.(2de x): Marie Catharine = 16 jr, Joanne Pieternelle = 15 jr, Regine Francoise = 13 jr ende 
     Pieter Francois COCQUAEN = 10 jr    
 V.P. Thomas LOOTENS oom causa uxoris  
 Dit sterfhuys competeert een huyseken competerende aen d'erfgenaeme van Mevr. Joanne  
 Ursula DELLA FAILLE geleghen in Nevele daer den overledenen uyt gestorfven is 
 Mits de becommerthede geordonneert t'emphilaseren    26ste 7bre 1769 
 
SVG Francois VAN DEN BORRE fs. wijlent Pieter gewonnen met Francoyse DE BIL 
 overl. Canneghem onder d'heerlijckhede axspoele ten huyse van Augustijn VAN DE WALLE 
            op den 5de meye 1764 in den ouderdom van ontrent 24 jr. 
415 hoirs:   Pieter Joannes = 24 jr ende Barbara Therese VAN DEN BORRE in huwelijck met  
183v   Joseph VLERICK ende Marie Jacoba BOGAERT fa. Pieter ende Francoyse DE BIL 
   voornoemt sijne halve suster van de moederlijcke sijde ende Marie Catharine VAN 
  DEN BORRE fa. Pieter geprocreert met Marie Anne VAN DE VELDE fa. Marijn  
  sijne halve suster van de vaderlijcke sijde noch minderjaerigh. 
 Ten versoecke van Joanne DE BIL wdwe van Sr. Pieter BLANCKE 
 V.P.:Carel VAN DEN BORRE tot Gotthem 
 SVG van Pieter VAN DEN BORRE voornoemt gepasseert den 30ste april 1754 alsmede de 
 augmentatie van den SVG gepasseert den 5de nov. 1754.ter causen van de successie van 
 Judocus  VAN WONTERGHEM  . . .  . . .  26ste 7bre 1769 
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SVG Joanne VAN DEN BORRE fa. wijlent Pieter geprocreert met Francoyse DE BIL  
 overl. Aerseele ten huyse van Joseph COUSSENS op den 29ste nov. 1753 in den auderdom 
 van ontrent 12 jr  
415 hoors:   Francies overleden = 24 jr, Joanna ende Barbara Theresia VAN DEN BORRE in  
182  huwelijck met Joseph VLERICK haere broeders ende suster van vollen bedde 
  Item Marie Jacoba BOGAERT fa. Pieter ende Francoyse DE BIL voornoemt 
  haere halve suster van de moederlijcke sijde ende Marie Catharine VAN DEN 
  BORRE fa. Pieter voornoemt geprocreert met Marie VAN DE VELDE fa. Marijn 
  haere halve suster van de vaderlijcke sijde noch minderjaerigh 
 Ten versoecke van wijlent Sr. Pieter BLANCKE tot Aerseele vooght materneel ende wordt 
 gepresenteert door Joanna DE BIL wdwe van dito Pieter BLANCKE 
 SVG van Pieter VAN DEN BORRE voornoemt gepasseert den 30ste april 1754 alsmede de 
 augmentatie van den SVG gepasseert den 5de nov. 1754 ter causen van de successie van 
 Judocus  VAN WONTERGHEM de selve augmentatie, men bevint dat aen de gemelde vier 
 weesen Pieter VAN DEN BORRE heeft toegekomen een somme van 60 p. 3 sch. 8 gr. 5 dnrs 
 alhier over een vierde 15 p. 11 gr. 1 dnr.  . . .  . . .  26ste 7bre 1769 
 
SVG Lieven GEIREGAT, overl. Ste Maria Leerne op den 14de april 1769  
 fs. Ferdinand ende Jacoba PAPPENS  
 He.: Monica DOOMS fa. Guilliaeme bij Pieternelle BRAECKMAN  
         en later getrauwd met Pieter DE RUYCK 
 K.: Marie Lievijne = 10 jr, Jacobus = 4 jr ende Joannes Francies GEIREGAT = 9 maenden 
 V.P.: Pieter GEIREGAT fs. Ferdinand voornoemt, oom tot Nazareth audt ca. 61 jaeren 
 Gronden van eirfven bij den overledenen ten huwelijck gebracht 
 In Ste Maria Leerne een hofstede alsmede een partije landt ende meirsch alle d'een aen  
 d'ander gelegen paelende oost Mevr. douariere Baronnen de Nevele zuyt de beke west de 
 volgende ende noord de straete groot in eirfven 740 roeden den overleden toegekomen bij 
 coope jeghens Adriaen DE WAEGHENAERE van daete den 15de meye 1756 
 Gronden van eirfven staende het huwelijck geconquesteert gedeeligh half ende half 
 In de selve prochie van Leerne een partije land paelende oost ende zuyt de voorgaende west 
 Joseph VERMEIRE ende noord de straete groot ontrent 400 roeden verkregen bij coope  
 jegens d'hoors Joseph D'HAMER van daete den 8ste jan. 1760 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   26ste 7bre 1769 
 
Pro Deo Den onderschreven Frans DE DECKER, Jan DE DECKER, Martinus DE DECKER, Carel 
 DE DECKER, Anna Marie DE DECKER in huwelijck met Geeraert DE BRUYNE, Norbertine 
 DE DECKER in huwelijck met Anthone DE KONNYNCK, Isabelle DE DECKER in huwelijck 
 met Augustinus VRINT, Pieter AERENS in huwelijck Petronelle DE DECKER en Aldegonde 
 DE DECKER in huwelijck met Pieter VAN ZEELANT al fs en fa Jan ende Joanne BISSCHOP 
 welcke Jan ende Joanne alsnu overleden sijn, in welck sterfhuys d'onderschreven niet en  
 pretenderen eenigh bonni of mali en sustineren te gelden ende tselve sterfhuys te abandoneren 
 ten proffijte van Emanuel DE DECKER s'onderschrevenen broeder 
 Frans DE DECKER vooght over de weese van Christoffel DE GRUYTERE en Joanne DE  
 DECKER als in sijn qualiteyt tselve sterfhuys is renuncerende  7de 9bre 1769  
 
 Overgebraght bij den gecommiteerde camerdeelvooght voor u gewesen bij faute van bloet 
 vrienden als afgeleghen sijnde ende woonende in de casselrije van Rijssel tot Tourqoyng 
  geaffirmeert bij de hauderigge onder eedt als naer costume in handen van dheer Charles 
 Philippe MINNE ampman kennisse ende overstaen van Caerel MARTENS Burghmeester 
 ende Ignatus VERLEYE Schepenen van den lande roede ende Baronnie van Nevele them 
 lieden ordinaire vergaederijnge voorts geprocedeert ter presentie van alle de hoirs preter ? 
 mater DU CHATEAU voorts geprocedeert den  7de 9bre 1769 in der manieren naerschreven 
 Zie SVG op de volgende bladzijde 
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SVG Bauduyn DU CHATEAU, overl. Sinte Martens Leerne op den 26ste meye 1769  
 fs. Joannes ende Anthonete NOLLET 
 Wdwnr in (1ste x) van: Anne Marie VAN MALDEGEM fa. Pieter 
415 K.(1ste x): Joannes ende Pieternelle DU CHATEAU in huwelijck met Francois DE WEIRT 
186     Philiipe DU CHATEAU is commen toverlijden onbedegen 
 Wdwnr in (2de x) van : Pieternelle DE CALUWE fa. Pieter (hij is overleden ten jaere 1742) 
 K.(2de x): Judocus BODRIE in huwelijck met Joanne DU CHATEAU, Pieter ende Carel  
     DU CHATEAU bij competente oude ende huwelijck hun selfs  
     Isabelle DU CHATEAU is commen toverlijden 
 He.(3de x): Catharine HOECK fa. Bertholomeus 
 K.(3de x): Francois DU CHATEAU = 17 jr.  
 Camer deelvooght Joannes COCQUYT  
 Leen goederen bij den overledenen constant sijn tweede huwelijck over de drij vierde deelen 
 geconquesteert ende het andere vierde deel desen sterfhuyse toecommende bij successie ende 
 uyt den hoofde van Pieter VAN MALDEGHEM grootvader materneel van de twee autste 
 hoors, bij dien t'selve leen schuldigh te volghen aen Joannes DU CHATEAU als autsen  
 mannelijcken hoor ten sterfhuyse van den voornoemden sijnen vader mits inbrengende ende 
 vergoedende den coopschat van de voornoemde drij 4de deelen ende damilioratien daer tsedert 
 aen gedaen alsmede het ander vierde bij successie van Joanne Marie VAN MALDEGEM fa. 
 Pieter wijlent sijne moeder soo volgt 
 In Sinte Martens Leerne een behuysde hofstede met de voorder edificien fruyt ende ander 
 boomen daer op staende ontrent groot 300 roen wesende leen releverende van den hove ende 
 casteele van Nevele abouterende zuyt oost het paepen dreefken zuyt west de strobynckstraete 
 noort west ende noort oost mijnheer WALCKIERS heere van Drongene 
 Het voorschreven leen desen sterfhuyse toecommende over een deurgaende 4de deel uyt den  
 hoofde ende bij successie van Pieter VAN MALDEGHEM grootvader van de twee autste hoors 
 ende de drij andere 4de deelen bij coope gedaen bij den overledenen constant sijn 2de huwelijck 
 De drij 4de deelen van een partije lant allodiael voor 49 p. 10 sch. gr. in daete 5de aug. 1733 
 Doet te noteren dat den grootvader materneel Pieter VAN MALDEGHEM bij contracte van  
 coope ende erffenisse van den 14de maerte 1690 heeft gecocht t'gemelde leen voor de somme 
 van 10 p. 10 sch. gr. courant ende naederhandt daerop gebauwt een huys schuere stallinghen  
 mitsgaders geplant fruyt ende andere boomen  
 Allodiaele gronden van erfven aen desen sterfhuyse toecommend bij successie van Pieter  
 VAN MALDEGHEM grootvader materneel van de twee autste hoors  
 In Ste Martens Leerne een partije land genaemt den hooghen bulck groot 957 roen paelende  
 oost ende zuyt Sr. Louis Norbert DE SCHUYTERE west Mhr. WALCKIERS heere van  
  Drongene ende noort de beke welcke partije landt is vercocht aen Pieter BODRIE 
 Bauduyn DU CHATEAU sijn vader ende moeder sijn overleden tot Tourcoing casselrije  
 van Rijssel  . . .  . . .  . . .  . . . 28ste 9bre 1769 
 
 Emanuel DE PAEPE fs. Lieven woonende in Meyghem verclaert hem te stellen als seker ende 
 borghe selfs als principael over Bauduyn DE BAETS oock woonachtigh in Meyghem als hem 
 declarerende vooght over de weesen van wijlent Francoise EECKAERT verweckt staende  
 huwelijck met Joseph DE BAETS overleden in  Poessele   3de Xbre 1769 
 
 Bundel nr 496 Staten van goed  (1770)    
SVG Livine VERLACK filia Jan Martijn, overl. Poussele den 28ste febr. 1769 
 Hr.: Pieter TEMMERMAN fs. Carel  
415 K.: Leopoldus audt beth 7 jr ende Joannes TEMMERMAN audt beth 2 jr 
194v V.M.: Pieter GOOSSENS naesten bestaenden bloet vrient 
 Aen desen sterfhuys competeert de catheylen van huysijnghe hovenbuer, boomen ende haeghen 
 staende op een alf ghemeth lant dies den gront competeert aen Pieter DE MULDER  
 Is voor al tgonne voorschreven seker bedegen Lieven TEMMERMAN 9de jan. 1770 
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Purge van den SVG overgegeven den 18de july 1769 ten sterfhuyse van Francies DE RONNE fs. Lieven 
 Wdwnr in (1ste x) van: Livijne MESTDAGH fa. Francies verweckt bij Joosijntjen DE BAETS 
415 K.(1ste x): Pieter, Joannes, Anthone Frans, Judocus ende Anne Marie DE RONNE alle vijfve  
196v      bij competente aude hun selfs  
 He.(2de x): Judoca CORNELIS fa. Jans 
 K.(2de x): Lieven ende Francies DE RONNE bij competente aude hun selfs, Caroline = 21 jr 
     Carolus = 19 jr, Joanne = 17 jr, Augustinus = 15 jr ende Livijne DE RONNE = 11 jr 
 V.P.: Joannes DE RONNE broeder van den overledenen   
 Met consente van de hauderigge als moeder ende vooghde over haere minderjaerighe kinderen 
 is vercocht de hofstede ende medegaende landen met het branden van eene 4de supperabondante 
 keersse in Ulieden vierschaere van den 24ste oct. 1769 ende is verbleven op Pieter DE MEYERE 
 voor de somme van 235 p. 17 sch. 1 gr. wisselgelt  . . . . . .  9de jan. 1770 
 
SVG Marie Cornelia VAN DOORNE overl. Poessele thaerder wooninghe den 28ste 7bre 1769  
 fa. Guilliaeme gewonnen bij Joanne VAN HEESE 
415 Hr.: Livinus MARTENS fs. Anthone ghewonnen bij Petronelle NEYT 
200 K.: Petronelle Theresia MARTENS = 22 jr eenigh kindt  
 V.M.: Guilliaeme VAN DOORNE grootvader   
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den hauder volghende aen hem alleene 
 behaudens de catheylen op de selve staende  
 Een 14de deel wannof van de selve totter hilft deurgaende competeert aen Petronelle NEYT 
 voornoemt sijne moeder ende de resterende ses 14de deelen aen sijne vier gebroeders ende 
 twee ghesusters dat in drij dieversche hofsteden met nogh partijen van lande alle gestaen 
 ende geleghen in Sleydinghe op haere majesteyts heerelijckhede van de keure behaudens 
 een partije landt binnen de prochie van Everghem op d'heerlijckhede van Sinte Baefs. 
 Gronden van eirfven desen hauder toegecommen bij successie sijnen vader  11de jan. 1770 
 
SVG Marten SPEECKAERT fs. Marten, overl. Landeghem in den wijck van heyste onder de 
 jurisdictie van Vinderhaute ende Meerendre op den 15de febr. 1769 
 Wdwnr van Joanne DE LOOSE 
 hoirs: Pieter ende Joannes SPEECKAERT,  Carel TOLLENAERE in huwelijck met Catharine 
 SPEECKAERT mitsgaders de vijf minderjaerighe weesen achtergelaeten bij Engel Bernardus 
 SPEECKAERT t'samen eenen 4de staecke 
 Heeft desen staet doen maecken Joannes SPEECKAERT voornoemt als sijnen vader t'sijnen 
 huyse overleden sijnde, die hij overgeeft aen sijnen broeder ende swaegher mitsgaders aen 
 Joannes VAN KERREBROECK in huwelijck met de wdwe van den voornoemden Engel 
 Bernardus SPEECKAERT als styfvader ende vooght over de vijf weesen 
 Ten sterfhuyse van Joanne DE LOOSE voornoemt is er geenen SVG gemaeckt 
 Gronden van erfven gecommen van hunne moeder ende grootmoeder als volgt 
 Een partijken landt in Landeghem genaemt den meerschcant abouterende west de meersschen 
 suyt Jan DE MEYER oost de wdwe DE WITTE ende noort desen sterfhuyse groot 75 roeden 
 Hofstede ende gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert ghelegen in Landeghem 
 aen den heysten driesch abouterende oost de voorseyden driesch suyt den cauterlant ende de  
 weesen van Lieven DE BAETS west dhoirs Pieter HAERENS noort Lieven ende Jan 
 SPEECKAERT fii Jan groot in erfven tot 425 roeden ende een partije landt gelegen bij de 
 hofstede abouterende oost den Brugschen herrewegh suyt den advocaet VAN DE VELDE 
 noort dhoirs van den Burgmeester Jan HAERENS groot 400 roeden ende een partije landt 
 genaemt het lanck gemet gelegen als vooren abouterende noort de hoirs van den Burgmeester 
 HAERENS west den herrewegh groot 300 roeden, vercregen bij coope jegens wijlent Lieven 
 VAN WASSENHOVE fs. Joos par erffenisse voor den weth van Meerendre den 10de july 1721 
 Item noch een behuysde hofstede in den heirenthoeck op dheerelijckhede van ten heule groot 
 200 roeden abouterende suyt oost Pieter STANDAERT noort mijn heer BRABANDER suyt 
 west de volghende partije groot 178 roeden commende bij coope jegens dhoirs van Jan 
 MORTHIER par erffenisse voor de weth van ten heule van daten 11de july 1754 ende worden 
 tsamen gebruyckt bij Frans DE DECKER tot kersavont 1769  13de jan. 1770 
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SVG Marie TUYTSCHAEVER fa. Lieven, overl. Nevele op den . .  aug. 1769 
 Wdwe van Lieven DE CLOET   
415 Erfgenaemen: Pieter  TUYTSCHAEVER eygen broeder van d'overledene representerende 
205v  eenen vierden hooftstaecke, Jacobus ende Joanne TUYTSCHAEVER beede  
  minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij Servaes TUYTSCHAEVER die oock  
  broeder was van de overledene geprocreert met Marie Anne VAN HUFFEL wdwe 
  bleven tsijnen sterfhuyse representerende den tweeden vierden hooftstaecke 
 V.M.: Joannes DE CLERCQ ,oom ende vooght over Magdalena DE CLERCQ fa. Lieven  
            unicque weese achtergelaeten bij Pieternelle TUYTSCHAEVER wijlent suster van 
            d'overledene alsoo representerende den derden vierden hooftstaecke ende Joannes 
            LAROYE fs. Constant ende van Joanne TUYTSCHAEVER oock suster van de 
            overledene  
 Gronden van erfven ten desen sterfhuyse bevonden 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van de vierboom straete groot met een stuck 
 lant liggende op de zuyt zijde ontrent 800 roen paelende oost ende zuyt Pieter VAN DOORNE 
 ende noort Pieter BAFFORT, in pachte gebruyckt bij Pieter TUYTSCHAEVER voornoemt 
 ten prijsen van 9 p. gr. tsjaers  . . .  . . .  . . . 16de jan. 1770 
 
SVG Pro Deo Monica BRAECKMAN fa. Carel ende Pieternelle PAPPENS 
 overl. Nevele in den Ste blasius driesch straete op den 12de jan. 1769 
 Hr.: Joannes DE LUYCKER fs. Louys  
 K.: Jacobus, Lieven ende Philippa DE LUYCKER, alsmede aen Jooris NEYT in huwelijck 
       met Joanne DE LUYCKER, Guilliaeme TAILLAIR in huwelijck met Joosijntjen DE 
       LUYCKER, Joannes beth 23 jr, Pieternelle = 20 jr ende Francies DE LUYCKER = 17 jr 
 V.M.: Jacobus BRAECKMAN oom      
 Mits de becommerthede geordonneert t'emphilaseren   29ste jan. 1770 
 
 Augmentatie van SVG omme Francois ende Pieter Hubertus COEN beede minderjaerighe 
 kinderen achter gelaeten bij Francois Emanuel COEN fs. Pieter ende Marie VAN PARIJS 
415 geprocreert met Joanne Marie HANSSENS fa. Jan , overleden in Nevele, met den overlijden 
208 van de voorseyde Marie VAN PARIJS s'weesens grootmoeder paterneel, overleden in de 
 prochie van Vosselaere den 15de nov. 1768 alwaer hauder bleven is den voornoemden Pieter 
 COEN, welcke augmentatie maeckt Martinus STOBBELEIRE in huwelijck met de wdwe 
 van Francois Emanuel COEN.  
 Ter interventie van Joannes COEN sweesen paternelen oom ende deelvooght 
 Den SVG van sweesens vader is overgebracht den 30ste april 1764 29ste jan. 1770  
 Compareerde in persoone Pieter Francois MESTDAGH onsen mede confreer in wette welcken 
 comparant hem bij desen verclaerde te stellen als seker ende borghe jae selfs als princiepael  
 over Martinus DE STOBBELAIRE woonende binnen dese stede in huwelijck hebbende de 
 wdwe van Francois Emanuel COEN dit over de handelinge ende administratie bij den selven 
 STOBBELAERE alreede genommen ende noch staende te nemen van eene sucessie over  
 als verstorven op sijne twee behuywde kinderen van den voornoemden COEN bij den  
 overlijrden van Marie VAN PARIJS sweesens grootmoeder paterneel bedraegende volgens 
 staet onderling gesloten den 6de meye 1769 p. 11,,9,,6,,1 dnrs ende gebraght in de augmentatie 
 van staet bij hem STOBBELAIRE ten dien effecte voor ons overgegeven den 29ste jan. 1770 
 ende waer toe gherefereert dit sonder preïnditie ofte ontlastinge van den seker bij hem 
 STOBBELEIRE gestelt voor den SVG gemaeckt ten sterfhuyse van sijnen predecesseur  
 Francois Emanuel COEN voor ons overgebragt den 30ste april 1764 . . . 23ste april 1770 
 
SVG Joanne HERVIJN fa. Jan, overl. Bachte den 16de Xbre 1769 
 Hr.: Pieter MARTENS fs. Jans 
 K.: Isabelle = 26 jr ende Jan Baptiste MARTENS = 16 jr. 
 V.M.: Lieven HERVIJN (ERVIJN) tot Olsene  . . .  . . . 
 De niet te depecheren nochte te registreren maer te enfilasseren ende te teeckenen op den 
 weese boeck dat elcke weese heeft maer tot p. 0,,17,,3,,3 dnrs  6de febr. 1770  
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SVG Livijne MESTACH, overl. Drongen in den wijck Luchteren den 15de jan. 1770   
 fa. Marten tsijnen 2de huwelijck met Joosijntjen DROMMAERT 
 Hr.: Philippus VERBAUWEN fs. Jacobus  
 Hoirs: Jan COCQUYT thuwelijck hebbende Petronelle MESTACH suster van d'overledene  
           Lowijs ende Carel VAN DE VOORDE beede tot Vynckt, Lieven VAN DER VENNET 
           tot Poesel thuwelijck met Anne Marie VAN DE VOORDE ende Pieter DE CLERCQ 
           tot Meerendre in huwelijck met Joanne MESTACH ex dictus Marten ende Joosijntjen 
           DROMMAERT, ten 3de Frederick CORNELIS tot Bachte als vader ende voogt over 
           Jacobus, Pieter ende Francoise CORNELIS sijne drij kinderen verweckt bij Marie 
           HAESAERT fa. N.N. HAESAERT ende Magdalene MESTACH insgelijcx suster van 
           de overledene van vollen bedde 
 De representanten van Marie MESTACH fa. Marten voornoemt, tsijnen 1ste huwelijck 
 met Petronelle DE MEYER, allen tsamen representerende eenen 4de staecke de welcke zijn: 
 Kinderen van Marie MESTACH thaeren 1ste huwelijck met Pieter DE COSTER 
 - Pieter DE COSTER tot Meerendre representerende een 8ste deel in den voorschreven 
     4de staecke van s'overledens vaderlijcke zijde 
 - Jacobus DE COSTER tot Lovendeghem.  
 - De drij kinderen van Jan VAN HOLSBEKE verweckt bij Magdalene DE COSTER met  
   naemen Judocus woonende tot Hansbeke, Livine ende Susanne VAN HOLSBEKE beede 
   minderjerigh ende verweest tot Lovendeghem 
 - De kinderen van Joannes DE COSTER tzijnen 1ste huwelijck met . . .  . . .  
   met naeme Magdalena ende tzijnen 2de huwelijck met Barbara VAN DE VELDE nu in  
   huwelijck met Frans LOENTJENS woonende tot Lovendeghem deselve met naemen : 
   Francies, Pieter, Judocus  ende Joanne DE COSTER alle vijf minderjaerigh 
 - De kinderen van Guille DE COSTER soo tsijnen 1ste huwelijck als 2de huwelijck   
    te weten Francies ende Joanne DE COSTER beede tot Meerendre kinderen tzijnen 1ste 
   huwelijck met Janneken FONTEYNE, Emanuel DE COSTER tot Meerendre ende Jan  
   VAN OOTEGHEM tot Bellem thuwelijck met Barbarina DE COSTER mitsgaders Jacobus 
   Marie ende Christine DE COSTER minderjaerighe kinderen tzijnen 2de huwelijck met 
   Marie VAN RENTERGHEM 
 Kinderen van Marie MESTACH thaeren 2de huwelijck met Lieven BAELE 
 - Marten BAELE tot Knesselaere ende Bauduyn BAELE tot het selve Knesselaere ende 
   Gillis BAELE tot Meerendre representerende oock een 8ste deel in een 4de staecke van 
        soverledens vaderlijcke zijde 
 Ten aengaen van zijn huwelijck met d'overledene heeft den hauder aengegaen het contract 
 van huwelijck alhier volgende   
 Alsoo apparent huwelijck staet te gebeuren tusschen Philippus VERBAUWEN fs. Jacobus 
 ende Livine MESTACH fa. Martinus alle twee inwoonders van de prochie van Drongen   
 resort deser casselrije van den Audenburg van Ghent in cas het onze moeder de heylighe 
 roomsche catholijcke kercke toe staet t'welcke verhoopt wort jae . . . . . . 
 Beede conjuncten sullen tsamen ten huwelijcke brengen gronden van erfven leenen ende 
 gerealiseerde losrenten de welcke sijde sullen houden van elcx respective sijde van waer 
  sij gecomen sijn  . . .  . . .  . . .   
 Ter presentie van Joannes Baptiste DIERICX ende Joannes DE MUYTER fs. Judocus als 
 getuygen hiertoe aensocht desen 31ste maerte 1763  
 De overledene heeft thaeren 1ste huwelijck met Adriaen ROELS in cheyns genomen van 
 wijlen Sr. Philippe Francois PENNEMAN heere van Mariakercke een partijje lants gelegen 
 in Mariakercke achter de herberghe de boskeete genaemt den bocqweybosch ofte erkelen 
 sangh groot twee gemeten dit voor eenen termijn van 29 jaeren dies het 1ste jaer inganck 
 genomen heeft met kersavont 1761 ten advenante van 2 p. gr. tsjaers 
 Hebben noch in cheyns van Joe de wdwe van dhr. Ferdinand Augustin DE BRABANDER 
 twee partijkens lants gelegen nevens de voorgaende tsaemen groot twee gemeten oost het 
 gijselstraetjen, voor eenen termijn van 27 jaeren dies het 1ste jaer is ingegaen kersavont 1743 
 ten advenante van 1 p. gr. tsjaers  . . .  . . . 21ste maerte 1770 
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SVG Joanne Catherine DE CLERCQ, overl. Sinte Maria Leerne op den 3de febr. 1770 
 fa. Pieter ende Pieternelle STEVENS 
 Hr.: Joannes VLERICK fs. Pieter  
415 K.: Rose VLERICK = 3 jr 
210v V.M.: Pieter DE CLERCQ als grootvader  
 Den houder met sijne huysvrouwe ende haeren vader hebben tsedert hun huwelijck tsaemen 
 gewoont tsijnen proffijte       6de maerte 1770 
 
 Compareerde in persoone Aernout VAN DEN BERGHE woonende in Vosselaere welcken 
 comparant hem bij desen verclaerde te stellen ende constituerenals seker ende borghe jae selfs 
 als principael over Norbert VAN DEN BERGHE sijnen sone tot Bachte omme bij den selven 
 Norbert VAN DEN BERGHE te hebben ende genieten de handelinge ende administratie van 
 de weesepenningen die hij schuldigh is aen sijnen minderjaerige weese kinderen tsijnen 1ste  
 huwelijcke gheprocreert met Marie Isabelle COEN overleden te Bachte, midtsgaders oock 
 voor de commeren ende lasten van den sterfhuyse alles breeder gementioneert bij den SVG 
 ghemaeckt ten sterfhuyse van de voornoemde Marie Isabelle COEN voor ons overgebracht 
 den 14de april 1767 waertoe gerefereert wordt  . . .  . . . 13de maerte 1770 
 
 Compareerde in persoone Joannes LIEVENS fs. Jans woonende in Nevele welcken   
 comparant hem verclaerde te stellen seker ende borghe jae selfs als princiepael over Pieter 
 TUYTSCHAEVER oock woonende tot Nevele staenden handelaere ende administrerende 
 voogt over de weese kinderen achtergelaeten bij Servaes TUYTSCHAEVER gewonnen 
 bij Marie Anne VAN HUFFEL, midtsgaeders over de weese Magdalena DE CLERCQ fa. 
 Lieven ende van Pieternelle TUYTSCHAEVER dit tot het ontfangen de penninghen op de 
 selve weesen gesuccedeert met den overlijden van Marie TUYTSCHAEVER wdwe van 
 Lieven DE CLOET gemaeckt ende overgebracht den 16de jan. 1770 . . . 3de april 1770 
 
SVG Joannes PENNIJNCK fs. Gillis, overl. Vynckt op den 21ste dec. 1769 
 He.: Catharine MARTENS fa. Christoffel 
415 K.: Joanne Marie = 10 jr, Marie Francoise = 8 jr, Jan Baptiste = 5 jr ende Bernardine = 3 jr 
211 V.P.: Lieven PENNIJNCK fs. Gillis voornoemt 
 Er is een contract antenuptiael ghemaeckt 
 Compareerde voor mij Pieter BEYENS notaris publicq residerende tot Deynse ter presentie 
 van Joannes PENNIJNCK fs. Gillis bij competente aude van beth dan 25 jaeren sijn selfs, 
 gheassisteert met Lieven PENNIJNCK sijnen broeder, woonachtigh in Vynckt apparanten 
 bruydegom ter eender ende Anne Catharine MARTENS fa. Christoffel, jonghe dochter bij 
 competente aude van 25 jaeren geassisteert met Joannes MARTENS haeren broeder en 
 woonende in Meyghem, te kennen ghevende dat tusschen hen apparant huwelijck staet te 
 geschieden indien onse moeder de heylighe roomsche catholique kerck sulcx toelaet . . . 
 Ter presentie van Jan Baptiste CAMBERLIJN fs. Gillis ende Jooris VAN DE MOERE fs. 
 Pieter beede getuyghen hier toe aensocht . . . 21ste oct. 1758 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 In Vynckt een huys stede ende erfve daermede gaende paelende west het kerckenstraetjen 
 noort ende oost Joos DE VOS ende suyt Joannes PIJPAERT groot 87 roeden 
 In Severen een partije bosch ende ettijnghe groot 661 ½ roeden abouterende oost het clooster 
 van Deynse suyt de beke west Lieven PENNIJNCK  . . .      Dit sterfhuys competeert noch 
 een huys schuere hovenbuer swijnscot, dooren haeghen fruyt ende andere boomen staende op  
 cheyns wies den gront  competeert aen joffr. Rosa VAN DAMME tot Ghent groot in erfven  
 ontrent ofte beth vier bunderen 588 roeden  . . .  . . . 3de april 1770 
 
SVG Pro Deo Pieter DE VRIJER, overl. Landeghem in den wijck westhoeck den 20ste febr. 1769  
 fs. Jan ghewonnen bij Isabelle DE CONINCK  
 He.: Judoca DE BACKER fs. Adriaen ghewonnen bij Lievijne LIEVETTE 
 K.: Lievijne DE VRIJER = 11 jr eenigh kindt 
 V.P.: Jan DE VRIJER fs. Jan voornoemt, oom    3de april 1770 
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SVG Pro Deo Lieven SLECHTIJNCK, overl. Nevele den . .  nov. 1767  
 fs. Jacobus ende Marie VERPLAETSE 
 He.: Pieternelle DOBBELAERE fa. Pieter in haer 2de huwelijck 
 K.: Isabelle Therese = 6 jr ende Joanne Pieternelle SLECHTIJNCK = 3 jr  
 V.P.: Frans SLECHTIJNCK alfven broeder van den overledenen 
 Midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   9de april 1770 
 
SVG Pro Deo Herman GAEVE, overl. Nevele den . . Xbre 1768 
 fs. Pieter ende Joosijntjen CLAEYS  
 He.: Livijne HEMELSOETE fa. Joannes  
 K.: Joanne Catharine = 16 jr, Gabriel  Josephus = 12 jr, Jan Frans = 9 jr, Magdalena = 7 jr 
       ende Marie Anne GAEVE = 3 jr  
 V.P.: Martinus GAEVE    
 Midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   9de april 1770 
 
SVG Pro Deo Joos VAN PARIJS, overl. Nevele ten jaere 1767  
 fs. Lieven ende Janneken DOBBELAERE 
 He.: Marie DOBBELAERE fa. Jacobus 
 K.: Pieter Jacobus = 15 jr, Pieter Joannes = 10 jr, Maurus = 7 jr ende Jacobus Frans = 2 jr 
 V.P.: Pieter VAN PARIJS   
 Midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   9de april 1770 
 
SVG Livijne HERTOGE fa. Jacobus ende Anthonette COEN, overl. Nevele op den 6de dec. 1769 
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter CNEUVELS  
415 K.(1ste x): Pieternelle Livijne CNEUVELS = 20 jr unicque weese  
217 Hr.(2de x): Guilliaeme VERHELST fs. Guilliaeme 
 V.M.: Lieven HERTOGE  
 Gronden van erfven van s'overledene constant het huwelijck met desen houder geconquesteert 
 bijdien deelsaem alf en alf het deel van de weese belast met s'houders bijleve naer costume 
 Een behuysde hofstede in Nevele met alle drooge ende groene catheylen daer op staende ende 
 medegaende daer d'overledene uyt gestorven is gelegen in de boschstraete groot in erfven  
 150 roeden paelende oost ende zuyt Lieven MEGANCK west de boschstraete ende noort 
 Jacobus BELSENS ende een partije lant in Nevele in de selve boschstraete genaemt het bogaert 
 stedeken groot 232 roen abouterende suyt oost Pieternelle HANSSENS zuyt west Judocus  
 VAN NEVELE noort west het peperstraetien ende noort oost den selven VAN NEVELE ende 
 een paertijken landt gelegen als vooren groot 159 roeden paelende noort oost de boschstraete 
 zuyt oost Judocus VAN NEVELE zuyt west Lieven MEGANCK ende noort west Lieven 
 VAN DER DONCKT  . . .  . . .  . . . 
 Commende bij coope jeghens d'hoors Lieven VERHELST den 29ste sept. 1761 
 Item compiteert aen desen sterfhuys d'hilft den zuyt cant van een behuysde hofstede met 
 gelijcke hilft van den lochtinck geleghen in Nevele in de boschstraete dies de wederhelft 
 compiteert aen Joseph TUYTSCHAEVER groot over dit deel 200 roeden  . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borge Pieter VERHELST binnen Nevele  10de april 1770 
 
SVG Gillis MOENTIENS fs. Pieters, overl. Ste Martens Laethem den 7de meye 1769 
 He.: Joanne MALFAIT fa. Gillis verweckt bij Petronelle HUYS 
415 K.: Allegonde = 21 jr, Petronelle = 19 jr, Joanne Marie = 16 jr, Pieter Frans = 8 jr ende 
220       Joannes Baptiste MOENTIENS = 6 jr 
 V.P.: Pieter VAN DEN BERGHE, cosijn    
 Gronden van erfven staende dit huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een hofstedeken in Ste Martens Leerne metten lande daermede gaende groot een bunder 
 suyt de braeckelstraete west ende noort Mr. Jacques WAUWERAN  
 Stelde hem voor al het gonne voorschreven seker ende borge bedeghen Joannes MALFAIT 
 tot Deurle alhier present      10de april 1770  
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SVG Pieter Cornelis VAN NIEUWLANT, overl. Sinte Martens Leerne op den 16de jan. 1770  
 fs. Philippe ende Anne Marie BRUYNEEL  
 He.: Marie Anne DE LEY fa. Joannes (ook VERLEYEN) 
415 K.: Joannes Baptiste = 1 jr ende Marie Jacoba VAN NIEUWLANT geboren naer de doodt 
223       van haeren vader nu aut ontrent drij maenden 
 V.P.: Francois VAN NIEUWLANT tot Machelen, oom   
 Contract van huwelijcke hiernaer volgende 
 Compareerde voor mij Jan RIJCKAERT notaris publicq tot Gendt in persoone Pieter Cornelis 
 VAN NIEUWLANT fs. Philippe ende van Anne BRUYNEEL, jonghman bij competente 
 aude van beth dan 25 jaeren sijn selfs woonende in Ste Martens Leerne ter eender ende 
 Anne Marie VERLEYEN fa. Jan ende Marie WAUTERS, jonghe dochter bij competente 
 aude van beth dan 25 jaeren haer selfs woonende in Ste Martens Leerne ter andere . . . 
 Ter presentie van Jan Joseph DE BOCK ende Paulus RIJCKAERT beede getuygen hiertoe 
 aensocht den 11de maerte 1768    
 Gronden van erfven bij den overledenen voor huwelijck geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken in Ste Martens Leerne wesende leen groot in erfven 30 roeden 
 eertijdts geweest sijnde een herberge abouterende oost den voetwegh zuyt den herwegh west 
 selfs volgende hofstede ende noort het kercken bunder in pachte gebruyckt bij Philippe 
 DE MEYERE ende een behuysde hofstede daer den overledenen uyt gestorven is met noch 
 een cleyn huyseken op de hofstede gebruyckt bij de wdwe van Joannes DE PLAE groot 
 250 roeden abouterende oost tvoorgaende leen zuyt den herwegh west ende noort het kercken 
 bunder ende noch een partije meersch groot ontrent 400 roeden . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Jan Baptiste DE LEY shauderigghens broeder tot Ste Denijs 
 alhier present        10de april 1770 
 
SVG Christiaen DE BACKER, overl. Deurle op den 18de dec. 1769  
 fs. Pieter ende Marie CRIJGERS  
 He.: Marie CITICA (SCHIETECATTE) fa. Gillis ende Elisabeth HEYSE 
415 K.: Joanna DE BACKER = 2 jr ende 10 maenden, een ander kindt is gestorven naer het 
228       overlijden van sijnen vader  
 V.P.: Joannes DE BACKER fs. Pieter eygen broeder van den overledenen 
 Is voor al het gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Joannes Baptiste PIETERS 
 tot Sinte Denijs alhier present      17de april 1770 
 
SVG Joanna HAERENS, overl. Landeghem thaerder wooninge op den 25ste maerte 1770 
 Wdwe van Pieter VAN DIJCKE 
415 K.: Francies jongman aldaer oock woonachtigh ende Isabelle VAN DIJCKE jonge dochter 
230       ook haer selfs, mitsgaders Pieter VAN DE KERCKHOVE in huwelijck geweest met  
       Joanna VAN DIJCKE waervan drij weese kinderen met naeme Marie Pieternelle = 4 jr, 
       Joannes = 3 jr ende Regina VAN DE KERCKHOVE = 1 jr. 
 V.P.: Pieter VAN DE KERCKHOVE voornoemt over sijne kinderen 
 Gronden van erven bestaende in twee partijen van lande met den bogaert t'saemen groot 
 400 roeden blijven gemeene ende onverdeelt      1ste meye 1770 
 
SVG Marianne SCHOLLIER fa. Pieter, overl. Vynckt op den 12de febr. 1770 
 Wdwe in (1ste x) van : Joos DE CEUCKELAERE  
415 K.(1ste x): Joannes VAN HULLE thuweljck met Joanne DE CEUCKELAERE, Laureyns DE 
232v      WULF getrauwt met Joosijne DE CEUCKELAERE, Joannes DE WINTER in 
      huwelijck geweest met Anne Therese DE CEUCKELAERE, Jan Baptist DE WEIRT 
      in huwelijck geweest met Marie DE CEUCKELAERE, Augustijn DE WEIRT 
       getrauwt met Pietronelle DE CEUCKELAERE   
 Hr.: Andries LEYTENS fs. Joos 
 V.M.: Joannes VAN HULLE  
 Publicque venditie gehauden van alle de meubelen van huyscatheylen cleederen ende lijnwaet 
 etc.  wannof het totale provenu bedraeght 6 p. 19 sh. 5 gr.  1ste meye 1770 
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SVG Pro Deo Jacobus LEFEBRE fs. Jans, overl. Pousel op den 25ste april 1769 
 He.: Lievijne Marie CORIJN fa. Jans gewonnen bij Jacquemijntjen SNOECK 
 K.: Marie Magdaleene audt beth 8 jr ende Lieven LEFEBRE = 7 jr 
 V.P.: Jan LEFEBRE grootvader  
 midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   2de meye 1770 
 
SVG Carel MORTHIER, overl. Nevele op den 28ste jan. 1770 
  fs. Jan ende Pieternelle MOORTELS (VAN DE MOORTELE) 
 He.: Marie Anne VAN GANSBEKE fa. Joannes alsnu in huwelijck met Emanuel BOGAERT 
415 K.: Ludovicus MORTHIER unicq weese kindt 
234 V.P.: Ludovicus MORTHIER, oom   
 Gronden van erfven erfven commende van s'overledens sijde  
 Een vierde deel in een behuysde hofstede in Landeghem met de landen  bosch ende meersch 
 daermede gaende jegens den pouillien dries tsamen groot zeven gemeten  
 Is voor al het gonne voorschreven seker ende borge bedegen Joannes VAN GANSBEKE tot  
 Nevele alhier present        8ste meye 1770 
 
SVG Maria VOLCKAERT fa. Joannes,  
 overl. Ste Martens Leerne op den 12de april 1770 ten huyse van Marten HAERENTS 
 Wdwe van Joannes MAENHAUT  
 K.: Philippe, Joannes ende Maximus MAENHAUT, Martens HAERENTS in houwelijck met 
       Marie Francoise MAENHAUT, Joannes HUYGHE in houwelijck hebbende  Joanne 
       MAENHAUT, Jacobus MALFAIT in huwelijck met Christina MAENHAUT ende Joannes 
       Baptiste MESTDAGH in houwelijck met Marie Catharine MAENHAUT ende Isabelle  
       Theresia ende Joanne Francoise COPPENS fa. Francies gewonnen bij Marie Lievijne  
                   MAENHAUT alle kinderen ende kindts kinderen van d'overledene 12de meye 1770 
 
SVG Pro Deo Joannes FAELE, overl. Sinte Martens Leerne op den 23ste jan.1770  
 fs. Lauwereyns ende Martijntjen DE METS  
 He.: Livijne DE SMET fa. Gillis  
 K.: Jacobus = 24 jr, Joanne = 23 jr, Marie Anne = 20 jr, Caroline = 18 jr, Marie Catharine 
         = 16 jr, Frans = 14 jr, Maximiliaen = 11 jr ende Philippe Ferdinandus = 6 maenden   
 V.P.: Pieter FAELE, oom    
 Hebben staende het huwelijck in cheyns aenveirt van Sr. Jan YDE een behuysde hofstede 
 met het lant daeraen gelegen t'samen groot drij gemeten en 20 roeden gestaen ende gelegen 
 in Sinte Martens Leerne daer den overledenen uyt gestorven is paelende noort de wdwe van 
 Meester Pieter BASILIUS oost ende zuyt d'hoors Gillis DE KEYSER ende west het strobijnck 
 straetien tevooren in cheyns pachte gebruyckt geweest bij Lauwereyns FAELE wijlent 
 soverledens vader voor 29 jaer waervan het 1ste jaer sijnen inganck heeft genomen kersavont 
 1743 voor ende mits de somme van 3 p. 10 sch. gr. tjaers  . . .  . . . 
 Midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren    15de meye 1770 
 
SVG Livinus VERBEKE, overl. Ste Martens Laethem op den 11de juny 1769  
 fs. Pieter ende Joanne VERWEE 
 He.: Joanne DIJNGELAIRE fa. Joannes alsnu in huwelijck met Francies DE CONNINCK 
415 K.: Pieter = 12 jr 
239 V.P.:Joannes VERBEKE fs. Pieter, oom 
 Gronden van erven catheylen van huys schuere ende stallen fruyt ende andere boomen staende 
 het huwelijck geconquesteert gelegen in Ste Martens Laethem  
 Een woonhuys met de voordere drooghe ende groene catheylen alwaer den overledenen uyt 
 gestorven is met 800 roeden gronden hiermede gaende aubouterende west de straete noort den 
 kerckwegh oost mijn heer BAUT belast met eene losrente van 75 p. gr. wisselgelt in proffijte 
 van Joannes DE SCHEPPER woonende in Zeverghem   22ste meye 1770 
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 Augmentatie van SVG omme de vier minderjaerighe weesen achtergelaeten bij wijlent 
 Joannes VAN OOTEGHEM fs. Joos ende van Petronelle SIMMORTIER die hij staende 
 huwelijck heeft geprocreert bij Judoca TANT fa. Norbertus met het overlijden van de 
415 voorseyde Petronelle SIMMORTIER hemlieden grootmoeder paterneel gearriveert in 
237 Meyghem binnen het ressort der heerelijckhede van Wiericx den 4de febr. 1769 
 Eenen 2de hooftstaecke is gherepresenteert bij Guilliaeme DANIELS thuwelijck hebbende 
 Marie Anne VAN OOTEGHEM fa. Joos ende Petronelle SIMMORTIER 
 Augmentatie aldus gemaeckt door Jacobus DE TROOSTER als in huwelijck met de  
 voorseyde Judcoa TANT als moeder ende staende vooghde   
 SVG van Petronelle SIJMMORTIER gemaeckt ende gesloten den 10de april 1769 men  
 bevindt dat aen de vier weesen is toecommende een 4de deel van een partije landt geleghen 
 in Meyghem op den bergh cauter groot int geheele 700 roeden abouterende oost ende suyt 
 Lieven DE SMEDT west Joannes VAN NEVELE ende Norbertus VERSCHELDE noort 
 dheer Ferdinandus VAN DOORNE ende Lieven DE SMET den voetwegh daer tusschen 
 bij den voorseyden sweesen grootvader gebruyckt . . .  . . . 
 Den SVG van Joannes VAN OOTEGHEM gepasseert den 27ste sept. 1768 22ste meye 1770 
 
SVG Jacoba VAN RENTERGEM, overl. Hansbeke op den 10de dec. 1769  
 fa. Joos ende Pieternelle GOETHALS 
 Hr.: Lieven VAN WASSENHOVE fs. Lieven 
415 K.: Joanne Therese = 12 jr, Isabelle Rose = 10 jr, Marie Anne = 5 jr ende Joanne = 2 jr. 
242v V.M.: Pieter VAN RENTERGEM   
 Gronden van erfven desen sterfhuyse gecompiteert hebbende comende over een 8ste deel 
 van s'overledene sijde ende een gelijck 8ste bij successie van Pieternelle GOETHALS haere 
 moeder overleden naer de doot van sweesens moeder wannof d'ander drij 4de deelen sijn 
 toecomende aen Pieter, Marten ende Monica VAN RENTERGEM broeders ende suster van 
 de overledene ende nu sijn vercocht  
 Desen sterfhuyse heeft gecompiteert uyt den hoofde als vooren de twee 8ste deelen van een 
 behuysde hofstede in Hansbeke met het lant achter de schuere groot 400 roeden paelende 
 oost Joannes COPPENS zuyt ende west mijnheer D'HAENE ende noort de selve ende Pieter 
 COPPENS dewelcke sijn vercocht aen Ignatius LEFEVRE . . .  . . . 
   Stelde hem seker ende borge Marten VAN RENTERGHEM fs. Joos tot Aelter  29ste meye 1770 
 
SVG Pro Deo Charel POELVOORDE fs. Adriaen, overl. Meyghem op den 12de Xbre 1766 
 He.: Judoca VAN DE WALLE fa. Bernardus  
 K.: Cornelis = 19 jr ende Bernardus POELVOORDE = 17 jr  
 V.P.: Gijselbrecht Albertus POELVOORDE, oom 
 Dese weesen sijn gerecht uyt den hoofde van hunnen vader ende moeder in een huyseken 
 boomen ende haeghen staende op cheyns waervan den grondt competeert aen de weesen 
 van Frans DE BAETS tot Vynckt bij dese houderigge ende weesen bewoont  . . .  
 midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   29ste meye 1770 
 
SVG Joos ROBIJT, overl. Sinte Maria Leerne op den 8ste april 1769 
 fs. Gillis ende Janneken BISSCHOP  
 He.: Anne Marie COPPENS fa. Gillis  
415 K.: Joanne bij competente aude haer selfs, Pieternelle in huwelijck met Gillis BEKAERT, 
246 Lieven bij huwelijck sijn selfs ende Joannes oock sijn selfs, Joseph = 22 jr, Ludovicus = 19 jr 
 Philippe = 16 jr, Marie Magdalena = 14 jr ende Christine ROBIJT = 11 jr.  
 V.P.: Jan ROBIJT oom  
 Gronden van erfven comende van s'overledens sijde  
 Een hofstede in Sinte Maria Leerne daer den overledenen uyt gestorven is groot 320 roeden 
 abouterende oost de dreve van den heere baron van Nevele zuyt het boschstuck van den  
 selven heere west ende noort Joffr. Marie DE WEERT  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Lieven ROBIJT hoir in desen 12de juny 1770 
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SVG Judoca LOONTIENS fa. Pieter,overl. Nevele op den 14de dec. 1769 
 Hr.: Joannes VAN DOORNE fs. Lieven 
415 K.: Joannes = 24 jr, Marie Isabelle VAN DOORNE = 16 jr ende Guille VAN DOORNE 
249       alsnu aenveirt als minderbroeder recoleten in het clooster van  Brugge, alsoock Marie 
       Theresia VAN DOORNE alsnu religieuse penintente in het clooster van Nevele  
 V.M.: Joseph LOONTIENS fs. Pieter, oom 
 Gronden van erfven ende besette renten comende van soverledens cant 
 Eenen boombosch in Poessel groot 200 roeden daeranne gelandt suyt de straete west ende 
 noort N: CARDON ende eenen meirsch gelegen tot Nevele in den wijck van oossche groot 
 over dit deel 155 roen daeranne aubouterende west d'almoessenije van Gendt noort Joannes 
 MEGANCK suyt het wederdeel door desen sterfhuys binnen huwelijck geconquesteert 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf ende alf 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Nevele in de vierboomstraete daer desen  
 overledene uyt gestorven is groot in erfven 150 roeden oost de straete suyt den beirenacker 
  Staende het huwelijck is vercocht aen Joannes LOONTIENS haeren broeder bij uytgrootinghe 
 in landen en catheylen voor de somme van 440 p. gr.  . . . . . . 19de juny 1770 
  
SVG Joseph VAN HEIRSEELE, overl. Nevele op den . .  jan. 1770  
 fs. Joannes ende Joosijntien DE CONNINGH  
 He.: Marie Anne DE SMET fa. Lieven ende Joanne DE VREESE 
 K.: Francies = 22 jr, Marie Constantina = 21 jr ende Regina VAN HEIRSEELE = 13 jr 
 V.P.: Francies VAN HEIRSEELE, oom tot Nevele  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene  
 Een huyseken ende erfve gelegen in Nevele op den hul alwaer den overledenen uyt gestorven 
 is paelende noort d'herberge genaemt St Huybercht oost de weesen van Jacobus LEYSEELE 
 suyt west de calsijde groot ontrent de 8 roeden    16de july 1770 
 
SVG Pro Deo Theodor IDE fs. Philips, overl. Nevele op den 17de 7bre 1767 
 He.: Francoise VAN DER MEULEN fa. Jan  
 K.: Pieter ende Jacobus IDE, Judocus MORTIER in huwelijck met Joanne IDE ende Carel 
       IDE = 20 jr ende Marie Rose IDE = 11 jr   
 V.P.: Philippe IDE, cosijn  
 midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   16de july 1770 
 
SVG Livijne VAN SPEYBROECK, overl. Vosselaere op den 9de febr. 1770  
 fa. Jan ende Livijne DE SNERCK  
 Hr.: Joannes DE PESTELE fs. Jacobus ende Elisabeth HOSTE 
415 K.: Joannes bij huwelijcken staete sijn selfs ende Jaobus DE PESTELE = 19 jr  
253v V.M.: Pieter VAN SPEYBROECK oom  
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem alf ende alf 
 Een behuysde hofstede groot met landt op de zuyt oost sijde daeranne gelegen groot ontrent 
 de vijf gemete gelegen in Vosselaere paelende oost Lieven VAN QUICKENBORNE zuyt 
 Judocus SPEECKAERT west de priesteragie van Vosselaere ende de straete noort d'hofstede 
 van Jan DE MEYERE bij den houder bewoont ende een partije landt groot 700 roeden 
 abouterende noort oost de damstraete zuyt oost d'heer ende meester Joris VAN ALSTEYN 
 suyt west selfs voorgaende hofstede ende landt noort west Joannes DE MEYERE ten deele 
 bij desen sterfhuyse gebruyckt  . . .   . . . 
 Gronden van erfven commende van s'hauders zijde  
 Het 28ste deel van een behuysde hofstede ende landt in Meyghem t'samen groot een bunder 
 wannof d'ander deelen compiteren d'hilft aen Jan Baptiste ende Elisabeth BAUDONCK, 
 een vierde aen Elisabeth HOSTE wdwe van Jacobus DE PESTELE ende de ses 7de deelen 
 in tresterende vierde van s'hauders broeders ende suster   
 Den hauder heeft hem laeten uytgrooten van Maximus VAN SPEYBROECK nopende het 
 deurgaende sevenste paert soo van de meubilaire als inmeubilaire successie op wijlent de  
 selve overledene gesuccedeert met de doodt van haere auders . . . 17de july 1770 
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 Compareerde in persoone Francies TANT fs. Norbert tot Sinte Maria Leerne welcken 
 comparant hem verclaerde te stellen seker ende borghe jae selfs als principael over Jacobus 
 DE TROOSTER in huwelijck met Joosijne TANT scomparants suster te voorent wdwe van 
 Joannes VAN OOTEGHEM fs. Joos ende van Pietronelle SIMMORTIER ditte omme bij den 
 selven DE TROOSTER te ontfangen de penningen ghesuccedeert op de vier minderjaerige 
 weesen achtergelaeten bij den voornoemde Joannes VAN OOTEGHEM gewonnen met de 
 gemelde Joosijne TANT met den overlijden van Pietronelle SIMMORTIER bedraegende 
 volghens de augmentatie overgebracht den 22ste meye 1770 de somme van p. 34 ,,5,,3,,6 dnrs 
 dit uyt handen van Guilliaeme DANNEELS sweesens oom causa uxoris alles onder de 
 voorder obligatie ende verbandt als naer rechte   . . .  11de sept. 1770 
 
SVG Pro Deo Joannes DE CLERCQ fs. Pieter, overl. Zeveren op den 1ste febr. 1770 
 He.: Judoca DE PREZ fa. Charel  
 K.: Pieter = 11 jr, Francoise = 4 jr ende Anne Jacoba DE CLERCQ = drij weken   
 V.P.: Pieter DE CLERCQ tot Vynckt grootvader van de weesen  
 midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   25ste sept. 1770 
  
SVG Francois HEYERICK fs. Philippe, overl. Zeveren op den 10de 7bre 1770 
 Wdwnr in (1ste x) van Lievijne VERHELST fa. Jans (SVG gesloten den 23ste Xbre 1760) 
415 K.(1ste x): Marie Francoise in huwelijck met Gillis DAMOURS, Judoca = 24 jr, Isabelle 
257            Rosa = 21 jr  Pieter Joannes = 18 jr, Andries = 15 jr, Livinus HEYERICK = 12 jr, 
     Na het overlijden van Lievijne VERHELST is commen toverlijden het weese 
     kint met naeme Caroline HEYERICK minderjaerigh 
 He.(2de x): Joanne Catharine DE BAETS fa. Jans  
 K.(2de x): Joannes Francois = 2 jr ende Judocus HEYERICK = 8 maenden 
 V.P.: Pieter HEYERICK eyghen broeder van den overledenen   
 Dit sterfhuys compiteert een huyseken schuerken boomen ende voordere edifitien staende op 
 cheyns wies den gront compiteert aen den Hr. van Asper ende Zinghem   30ste 8bre 1770 
 
SVG Frans VAN DAMME fs. Joseph, overl. Lootenhulle den 13de oct. 1770 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie DIERCKENS fa. Jans 
 K.(1ste x): Joannes Frans = 25 jr, Pieter Jacobus aut beth 18 jr ende Isabelle Theresia VAN 
     DAMME = beth 11 jr. 
 V.M.: Adriaen DIERCKENS over de weesen van de 1ste bedde 
 He.(2de x): Marie Angesse DENEWET fa. Arnaut  
 K.(2de x): Carolus aut beth 4 jr ende Pieter Joseph VAN DAMME aut beth 4 maenden 
 V.P.: Jan VAN DAMME naesten bestaenden     
 Gronden van erfven staende dit huwelijck geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken in Lootenhulle met de lande daermede gaende groot in erfven 223 
 roeden alwaer den overledenen is ghestorven paelende oost ende suyt Joannes SUCCAET 
 west ende noort de straeten belast met sweesens moederlijcke pennijngen ende t'gonne hun 
 toegecommen is uyt de vercoopijnge van de vaste goederen . . .  20ste 9bre 1770 
 
SVG Pro Deo Philippe DE KLERCK fs. Charels, overl. Nevele in de boschstraete den 21ste 9bre 1770 
 He.: Marie Catharine HEMELSOETE fa. Pieters 
 K.: Joanne Lievijne audt beth 14 jr ende Joannes DE KLERCK = 4 ½ jr.  
 V.P.: Joannes DHONDT oom causa uxoris   
 Aen de hauderigge competeert een sleght woonhuys met kamer spondeken ende voordere 
 groene catheylen daerop staende ende medegaende alwaer den overleden is gestorven groot 
 in erfven ontrent 50 roeden paelende oost Jan VAN DE PUTTE zuyt Philippe HEYNDRIX 
 en consorten west Pieter VAN DORPE ende waervan de catheylen hiernaer in baeten sullen 
 worden gebracht   . . .   . . .   
 midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   4de Xbre 1770 
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SVG d'eersaeme Judoca BEYAERT overl. Drongen in den wijck noorthaut den .  . jan. 1770  
 fa. Pieter ende van Livijne DE MEYER 
 Wdwe van Joannes MAENHAUT fs. Baudewijn (SVG gepasseert den 10de juny 1766) 
 K.: Martinus COPPENS fs. Jan in huwelijck hebbende Joanne Louise MAENHAUT  
 woonende oock tot Drongen 1ste vierden hooftstaecke ten desen sterfhuyse. 
 Ten 2de Jaspard VAN BASTELAERE tot Ste Maria Leerne thuwelijck hebbende 
 Marie Magdalene MEGANCK te vooren wdwe van Jacobus Philippe MAENHAUT 
 als stifvader ende staenden voogt over Joannes, Petronelle, Ludovicus ende Catharine 
 MAENHAUT de vier kinderen van den selven Jacobus Philippus MAENHAUT oock 
 fs. Joannes presenterende eenen gelijcken vierden hooftstaecke. 
 Ten 3de Pieter MARTENS thuwelijck hebbende Joanne Bernarde DOBBELAERE te 
 vooren wdwe van Pieter Francies MAENHAUT oock fs. Jan ende alsoo stifvader 
 ende staenden voogt over Philippe Jacobus, Joannes ende Emanuel MAENHAUT 
 alle drij kinderen van Pieter Francies representeren een gelijcken 4de hoofstaecke 
 Ten 4de Lieven DE VREESE tot Drongen in qualiteyt van grootvader ende staenden 
 voogt over Marie Judoca MAENHAUT fa. Ludovicus verweckt t'zijnen 1ste huwelijck 
 bij Catharine DE VREESE mitsgaders Joanne Catharine CLAYS fa. Martinus als 
 moeder ende voogde over haere minderjaerighe dochter Joanne Louise MAENHAUT 
 fa. Ludovicus voornoemt verweckt in zijn 2de huwelijck. Joannna Louise MAENHAUT 
 is vrijlaetesse van den ambachte van Maldeghem 
 V.P.: Martinus COPPENS causa uxoris ten wiens huyse de overledene gestorven is 
 V.M.: Martinus CLAEYS over de selve weese Joanne Louise MAENHAUT 
 De overledene heeft een testament gemaeckt waerinne de hoors in desen Pro parte hereditaire 
 moeten contribueren . . . . . .     wil begraven worden in de parochiale kercke van  
 Drongen begeerende gedaen te worden den hoogsten dienst met de 30ste ende uytdeelinghe 
 van eenen sack broodt voor den aermen  . . .  . . .  .  . . 
 Gronden van erfve bij de overledene achtergelaeten haer toegekomen uyt den hoofde van 
 haeren vader per vercavelinge ten selven sterfhuyse geformeert den 2de dec. 1724 
 In de prochie van Barel St Pieters eene partije saylant tegen den herrewegh ten landboucke 
 bekent in het 1ste beloop in twee items fo art. 19 et 20 abouterende oost Joffr. DAMMAN 
 d'hemelveerdeghem noort west den procureur VAN DOORNE causa uxoris zuyt west 
 Francois DE PAUW ende zuyt oost den herrewegh groot een gemet belast met eenighe 
 heerelijcke rente aen d'abdije van Ste Pieters in pachte gebruyckt bij den officier PRAET 
 Deze partije lants niet cavelijck zijnde is met het doen van drij sondagsche kerckgeboden 
 ende advertentie in de gazette publicquelijck meest biedende de naest in Barel vercocht 
 geworden op het adveu aggreatie ende approbatie van de respective weesen oppervoogden 
 wanof in dier vougen op den 16de april 1770 cooper bedegen is Pieter Jacobus MORTIER 
 fs. Arnaut temmerman in Drongen voor de somme van p. 71,,3,,3 gr. courant gelt 
 Conforme den contracte van vercoopinge ende coop danof zijnde mitsgaders d'acten 
 approbatien verleent bij dheeren wethauders der prochie van Dronghen den 13de juny 1770 
 Item in Drongen een partije bosch mette catheylen van boomen daerinne staende gelegen 
 in den wijck van barelvelde int crovelt genaemt den grootwinckel groot 500 roeden 
 abouterende oost Guille IDE west mijn heer PENNEMAN ende noort mijn heer VAN DEN 
 BERGHE ten landboucke bekent in 24 beloop art. 33 belast met cleene rente aen den heer 
 VAN GITS in pachte gebruyckt geweest bij de wdwe van Pieter Francies MAENHAUT 
 ten 1 p. 10 sch. gr. tjaers, sijnde met het doen van drij sondagsche kerckgeboden ende 
 advertentien in de gazette publicquelijck meest biedende de naeste binnen de selve prochie 
 van Barelvelde vercocht, waervan cooper bedegen is Lieven MAES schepenen van haere 
 Majesteyts heerelijckhede van Barelvelde voor de somme van p. 81,,13,,4 gr. courant gelt 
 vercocht op adveu ende aggreatie van de heeren oppervoogden der weesen   
 In den SVG van Joannes MAENHAUT s'overleden man bevint men in capitulo 1 een partije 
 lant gelegen in Meerendre op den wijck oostergem genaemt het abeelstuck groot 600 roen 
 oost desen sterfhuyse welck als leen wesende aldaer is aengeleyt mitsgaders gevolgt aen 
 wijlent Pieter Francies MAENHAUT hoor feodael . . . . . . 4de 7bre 1770 
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SVG Pro Deo Ignatius DESSALLIJ, overl. Nevele op den . .  maerte 1770  
 fs. Pieter ende Pieternelle DE CLERCQ  
 He. (haer 2de x): Pieternelle SCHEPENS fa. Jonas alsnu in huwelijck met Pieter DE CUYPERE 
 K.: Carel Ludovicus DESSALLIJ = 12 jr   
 V.P.: Joannes Baptiste DESSALLIJ  
 Gronden van erfven deelsaem alf en alf naer costume 
 D'hilft deurgaende van een huys stede ende erfve eene herberghe waer voor teecken uytsteeckt 
 Sinte Hubertus gelegen in Nevele op den hul groot in erfven 56 roen paelende suyt de calzijde 
 west de brabantstraete noort Jan DE RUYCK oost Joseph VAN HERZEELE ende d'hoors 
 Judocus VAN WONTERGHEM wannof de wederhelft toecomt aen de vijf weesen van eerste 
 ende 2de bedde bedde verweckt  met Pieter TOYON (SVG gepasseert den 17de jan. 1757). . . 
 Tijdens dit huwelijck is er remarquable restauratie gedaen en staet er noch een nieuw gemaeckt 
 kleyn huyseken presentelijck bewoont bij Geeraert VAN PARIJS   
 De houderigghe heeft staende haer huwelijck met desen overledenen genoten heur paert ende 
 deel in een hofstede ende landen gelegen in Caneghem casselrije van Cortrijck gecommen 
  bij successie van Simoen SCHEPENS haeren broeder de somme van 23 p. 6 sch. 8 gr. 
 Midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   8ste april 1771 
 
SVG Joos MATTHIJS fs. Jans, overl. Vynckt op den 18de febr. 1771 
 He.: Pieternelle GOETHALS fa. Antoin  
415 K.: Bernardus sijn selfs man, Pieter DAMMAN thuwelijck met Godelieve MATTHIJS ende  
305       Marie Catharine MATTHIJS = 18 jr  
 V.P.: Joannes MATTHIJS broeder van den overledenen tot Aerseele   23ste april 1771 
 
SVG d'eersaeme Judoca BEYAERT, overl. Drongen in den wijck noorthaut den .  . jan. 1770  
 fa. Pieter ende van Livijne DE MEYER 
 Wdwe van Joannes MAENHAUT fs. Baudewijn 
 K.: Martinus COPPENS fs. Jan in huwelijck hebbende Joanne Louise MAENHAUT  
       woonende tot Drongen       4de 7bre 1770 
 Één enkel blad van den SVG: (Voor den SVG zie voorgaande bladzijde) 
 Dan volgt een augmentatie van SVG 
 Augmentatie mitsgaders bewijs van goede toebehoorende Joannes Francies, Luovicus ende 
 Joanne Catharine MAENHAUT alle drij minderjarige kinderen van Philippus Jacobus 
415 MAENHAUT ende van Magdalena MEGANCK ende was den geseyden Philippe Jacobus 
307v MAENHAUT fs. Joannes ende Joosijntjen BEYAERT 
 De drij weesen toekomende naer het overlijden van hemlieden vader soo bij successie van  
 hunne twee susters Agatha ende Judoca Petronella MAENHAUT als bij de gonnen van 
 sweesens grootvader ende grootmoeder Joannes MAENHAUT ende Joosijntjen BEYAERT 
 conforme de repective SVG ter gemelde sterfhuyse geformeert 
 Heeft in t'geschrifte gestelt Jaspaerd VAN BASTELAERE tot Leerne in huwelijck met 
 Magdalena MEGANCK hunne moeder  
 Den SVG van Philippe Jacobus MAENHAUT is gepasseert den 10de july 1764 
 Den SVG van Joannes MAENHAUT grootvader paterneel gepasseert in Drongen in den 
 wijck van Noorthaut den 10de nov. 1765 
 Men bevindt een partije leen in Meerendre ende mediatelijck releverende van den leenhove 
 van Dendermonde aldaer gevolgt aen sweesen oom Pieter Francies MAENHAUT 
 De allodiale goederen bij s'weesens grootvader achtergelaeten geconsisteert hebbende in  
 eene behuysde hofstede in Meerendre in den wijck durmen met differente partijen lants  
 ende een partije meersch groot tusschen de 8 a 9 gemeten dewelcke alle t'sedert de dood 
 van s'weesen grootmoeder verkocht zijn geworden alsoock het partijken lants groot 200 
 roeden in Meerendre genaemt het rostijntjen . . .  . . . . . . . . . 
 Agatha MAENHAUT overleden onbedegen ten jaere 1766 . . . . . . . . . 
 Joanne BEYAERT overleden in Drongen in den wijck noorthaut in . . jan. 1770 . . . 
 Er is SVG gemaeckt ende gesloten den 4de sept. 1770 . . . . . . 
 Judoca Petronilla MAENHAUT overleden den 4de febr. 1770 . . . 30ste april 1771 
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SVG Pieternelle TIERENTHEYN fa. Martinus, overl. Landeghem op het dorp den 13de aug. 1770 
 Hr.: Frans DUPONT fs. Joannes meester cherugijn van stile 
415 K.: Joannes = 12 jr, Jacobus = 11 jr, Pieter = 10 jr ende Livijne DUPONT = 6 jr 
314 V.M.: Meester Guillielmus TIERENTHEYN broeder cherugijn tot Everghem  
 Gronden van erven binnen huwelijck geconquesteert gedeelig half en half 
 20 roeden erve toekomende bij coope van Geeraert VAN VYNCKT paelende noort oost den 
 selven VYNCKT suyt Jan VAN KERREBROECK ende west de kerckestraete waerop de 
 hauder geduerende het huwelijck gebauwt heeft een schoon steenen huys met een aghterhuys 
 peerdestal ende ander kotten twelke blijft onverscheeden  . . .  . . . 
 Gronden van erfven bij d'overledene ten houwelijck gebraght  ende alsnu verallineert te weten 
 het 3de paert in een hoftstedeken groot int geheele 100 roen gelegen in Waerschoot paelende 
 daer anne noort . . . oost . . .  suyt . . .  ende west Pieter STANDAERT vercocht aen Guille 
 VAN HECKE voor 75 p. gr. courant  . . .  . . . 7de meye 1771 
 
SVG Joannes ADAMS, overl. Sinte Martens Leerne op den 10de april 1771 
 fs. Marten gewonnen bij Elisabeth DE CAECKERE  
 He.: Livijne HUYS fa. Lievens  
415 K.: Lieven ende Augustinus ADAMS bij competente aude hun selfs, Pietronelle = 21 jr ende 
317v       Livijne ADAMS = 19 jr 
 V.P.: Francies ADAMS fs. Marten voornoemt  
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert gedeeligh half en half 
 Een hofstede in Ste Martens Leerne groot 400 roeden paelende oost ende west mhr PAPELOO 
 zuyt ende noort mhr GOETHALS daerinne begrepen den uytwegh comende op de straete bij 
 ste geeraerts boom ende een partije landt gelegen als vooren groot 263 roeden vercreghen bij 
 coope jeghens de kinderen Pieter DE GRAVE den 30ste jan. 1742 bij den sterfhuyse gebruyckt 
 Leen staende het huwelijck geconquesteert gelegen in Drongen 
 Twee partijkens landts paelende oost d'eerweerde paters chatreusen in Gendt zuyt ende west 
 mijn heer BRANT ende noort de straete ende d'andere paelende oost de paters chatreusen zuyt 
 de voornoemde straete ende west Martinus COPPENS als pachter, t'saemen groot 400 roeden 
 vercreghen bij coope jegens Joannes VINCENT den 22ste july 1766 gebruyckt ten titel van 
 pacht bij Francies PRAET   . . .   . . .  14de meye 1771 
 
SVG Jooris BISSCHOP, overl. Landeghem den lesten maerte 1771  
 fs. Jacques ende Adriaene VAN RENTERGHEM 
 He.: Anne Marie MATHEUS fa. Pieter 
415 K.: Pieter BISSCHOP bij competente aude sijn selfs, Joannes  = 17 jr, Carel = 13 jr ende 
322       Catharine BISSCHOP = 13 jr  
 V.P.:Joannes BISSCHOP, oom  
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede ende lant gelegen in Landeghem daer den overledenen uytgestorven 
 is groot met het landt daermede gaende 1178 roeden paelende west de gaeverstraete noort  
 dhoors Rogier DE WITTE oost Joe VAN HULTHEM ende zuyt dhoors Jacques BOONE 
 commende bij coope ten decrete vervolgt ten laste van Louys VAN MALDEGHEM volgens 
 erffenisse van den 1ste meye 1753  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Martinus MATHEUS  
 tot Hansbeke alhier present      28ste meye 1771 
 
SVG Geeraert D'HAENENS, overl. Nevele den 11de april 1771  
 fs. Joseph ende van Livijne KEULEBROECK 
 He.: Marie Anne CODDENS fa. Geeraert 
415 K.: Pieter Francois = 13 jr, Joanne = 9 jr, Emanuel = 5 jr ende Lieven = 18 maenden 
326 V.P.: Lieven D'HAENENS, oom 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Martinus CODDE 
 woonende op Nevele alhier present     4de juny 1771 
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SVG Anne Marie VINCENT, overl. Vosselaere op den 3de april 1771  
 fa. Pieter ende Tanneken Fiers 
 Wdwe in (1ste x) van: Francois GOETGELUCK (SVG gepasseert 13de 8bre 1742) 
415 K.(1ste x): Judocus GOETGELUCK ende Joseph DE KETELAERE in huwelijck met  
327     Joanne GOETGELUCK  
 Hr.(2de x): Eleonardus ARENTS fs. Geeraert  
 K.(2de x): Joannes ARENTS sijn selfs ende Joannes DE BACKERE thuwelijck hebbende  
     Caroline ARENTS, Marie = 24 jr, Isabelle Therese = 19 jr, Marie Francoise = 
     17 jr ende Pieter ARENTS = 11 jr  
 V.M.: Louis DE SCHEPPER cosijn     18de juny 1771 
 
SVG Pieter HUYGEVELT, overl. Poessele op den 9de april 1771 
 He.: Nrbertine VAN DE WALLE  
415 K.: Emanuel = 15 jr, Marie Jacoba = 11 jr ende Joseph HUYGEVELT = 9 jr 
331 V.P.: Joseph HUYGHEVELT cosijn  
 Gronden van erfven comende van s'overledens cant  
 Een behuyst hofstedeken met de lande daerlmede gaende gelegen in Poessele daer desen 
 overledenen vuyt ghestorven is tsamen groot 200 roeden daeranne gelandt suyt Judocus 
 DONDT ende Lieven DE SCHRIJVER west Gillis WESTHUYSE noort de straete oost 
 Guilliame VAN DOOREN   . . .   . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Emanuel VAN DE WALLE inwoonder deser 
 prochie alhier present       19de juny 1771 
 
SVG Pro Deo Pieter LOVAERT, overl. Poessele op den 8ste july 1770 
 fs. Pieter en,de Janneken VERHOYE  
 He.: Joanne BAFFORT fa. Jan  
 K.: Marie = 12 jr, Clemens = 8 jr, Rose = 5 jr ende Marie Anne LOVAERT = 2 jr 
 V.P.: Frans LOVAERT oom   
 Den overledenen heeft geduerende het huwelijck van haere zijde houdende goederen 
 vercocht aen Anthone SCHIJVENS een 10de deel in twee huysen met 150 roeden erfve 
 op Poessele voor de somme van 32 p. courant  . . .  . . . 
 midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   3de july 1771 
 
SVG Andries D'HONT,wijlent Burghmeester van Zeveren, overl. Zeveren den 12de meye 1771  
 fs. Matheus ende van Catharine VERCAUTEREN 
415 He.: Marie Anne BUYDENS fa. Jan 
334 K.: Catharina = 8 jr, Pieter Joannes = 6 jr, Regina = 4 jr ende Augustinus D'HONDT = 7 m 
 V.P.: Joannes BAUTS oom causa uxoris   
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Compareerde voor mij Pieter BEYENS notaris publicq residerende binnen de stede van   
 Deynse tot exercitie van dien geadmitteert bij hooghe ende mogende heeren van den raede 
 in Vlaenderen ter presentie van de naerschreven getuygen in persoone Andries D'HONDT 
 fs. Matheus, jonghman bij competente aude van beth den 25 jr woonachtigh in Zeveren 
 ter eender, ende Anne BUYDENS fa. Joannes, jonghe dochter oock bij competente aude 
 haer selfs van beth den 25 jr, geassisteert met haeren vader woonende in Bachte, gevende 
 dat tusschen hun principaele comparanten apparent huwelijck staet te geschieden . . .  
 De future conjointen verclaeren hemlieden te contenteren met de goederen soo meuble 
 als immeubele bij d'een ende d'ander van hemlieden ten huwelijck te bringhen sonder dat 
 er dies eenigen staet ofte inventaris sal moeten worden gemaeckt.  . . . . . . 
 Aldus gedaen ter presentie van Adriaen POURQUOY fs. Simoen ende Pieter Joseph  
 MINNE fs. Charles beede getuyghen hiertoe aensocht . . . desen 13de nov. 1761 
 Is voor alle het gonne voorschreven seker ende borge bedegen Joannes BUYDENS  
 shauderiggens broeder tot Sinte Denijs alhier present    9de july 1771 
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 Purge van den SVG van Guilliame DE BUCK mitsgaders rekeninghe bewijs ende relicqua 
 die bij desen maeckt d'heer Charel Philippe MINNE ampman der stede lande roede ende 
415 Baronnie van Nevele van al sulcken ontfanck handelinge ende administratie als hij heeft 
338 genomen soo van eene publicque venditie van meubelen bestiaelen als andersints als  
 de vercoopinghe van eene behuysde hofstede ende landt ten versoecke van de gemeene 
 hoors ende vooghden over de weesen gedaen den 27ste nov. 1770 ende 5de maerte 1771 
 Ingevolge den SVG voor ulieden heeren overgebracht den 12de febr. 1771 dit aen Jacobus 
 DE BUCK, Lieven VAN GELDER in huwelijck met Catharine DE BUCK, Guillielmus 
 VAN DE WALLE thuwelijck hebbende Petronelle DE BUCK, alsmede Joannes Baptiste 
 DE WANNEMAECKER maternelen deelvooght over Joanne Marie DE BUCK haer selfs, 
 Joannes Baptiste ende Carolus DE BUCK alsnoch minderjaerigh alle sesse kinderen van 
 wijlent den voornoemden Guilliaeme DE BUCK geprocreert in sijn 1ste huwelijck met  
 Marianne DE WANNEMAECKER fa. Pieter, mitsgaders aen Judocus JOORIS voorght 
 materneel over Regina DE BUCK weese bij den voorseyden DE BUCK constant sijn 2de  
 huwelijck geprocreert met wijlent Joanne JOORIS fa. Joannes t'saemen representerende 
 seven hooft staecken   . . .  . . . 
 Gronden in 1ste huwelijck geconquesteert vercocht op den 5de maerte 1771 aen Joannes 
 Baptiste DELCROIX  voor de somme van 320 p. 17 sch. 11 gr. 2 dnrs wisselgelt met de 
 ses stuyvers te ponde groote bij de conditien besproken daerinne begrepen dies daervan 
 den rendant deser de perseptie heeft genomen als daer toe bij dese voorseyde conditien 
 geauthoriseert geweest sijnde bedraegende de selve somme in courant naer deductie van 
 s'rendants tantieme ter somme van 368 p. 2 sch. 11 gr.  . . . Eene behuysde  hofstede 
 ende lant bestaende in twee partijen t'saemen groot 766 roen   . . de july 1771 
 
SVG  Joannes KEUTERIX fs. Jans, overl. Ste Maria Leerne op den 15de 7bre 1745 
 He.: Angeline VAN DER WEE fa. Frederick die desen staet maeckt ende overgeeft aen 
 Guillielmus DE PAEPE in huwelijck met Judoca LAGOENE fa. Ludovicus ende van dese 
 hauderigge in haer 2de huwelijck gewonnen, soo over sijn selven als transport hebbende 
 van Pieter ende Marie KEUTERIX kinderen van Jan voornoemt ende d'hauderigge bij 
 competente aude van beth dan 25 jaeren halven broeder ende suster causa uxoris van den 
 geseyden DE PAEPE  
 De voornoemden Guille DE PAEPE als gecomitteerden vooght over Joannes KEUTERIX 
 oock fs. Jans voorseyt overjaerighen krancksinnigen vertoonende den 3de staecke 
 Wijlent haeren 1ste man heeft staende thuwelijck van sijnen vader bij cedatie aenveirt een 
 cheynseken bestaende in twee partijen landt tsaemen groot 100 roeden  met een huyseken 
 ende boomkens alwaer den overleden is gestorven ende nogh gebruyckt wordt alle welcke 
 naer de doodt van haeren 1ste man Joannes CEUTERIX voorseyt ende Ludovicus  
 LAGOENE haeren 2de man beede overleden mits de sobere gestaethede van den sterfhuyse 
 sonder maecken van staet per gratie van de oppervooghden zijn gemeene gebleven  
 De hauderigge geexcuseert van seker te stellen    9de july 1771 
 
SVG Joannes Baptiste TAELMAN fs. Judocus, overl. Sinte Martens Laethem den 6de juny 1771 
 He.: Catharine DE RAEVE fa. Jans  
415 K.: Judocus TAELMAN = 5 jr 
344v V.P.: Judocus TAELMAN fs. Lieven vader van den overleden tot Ste Martens Laethem 
 Alvooren eene croiserende obligatie van 25 p. gr. wisselgelt capitaels croiserende in advenante 
 van den penninck 25 courant voor wisselgelt capitaels ende alsoo tot 1 p. gr. courant tjaers 
 vallende telckens den 1ste october ten laste geweest van Francois CLAUWAERT. . .  
 Men bevint bij den SVG gemaeckt ten sterfhuyse van Joseph STEPPE fs. Jans shauderiggens 
 1ste man te vooren weduwaer gebleven van Joanne GEVAERT die achtergelaeten heeft twee 
 kinderen te weten Joannes Baptiste ende Joseph STEPPE als dat hun toecomt over haere 
 moederlijcke weese penninghen de somme van 18 p. 5 sch. 2 gr. 6 dnrs  
 Item aen Pieter Bernardus ende Anne Marie STEPPE de somme van 22 p. 5 sch. 6 gr. 11 dnrs 
 soo veele dese hauderigghe schuldigh gebleven is aen haere twee weesen in haer 1ste huwelijck 
 verweckt bij den voorseyden Joseph STEPPE  . . .  16de july 1771 
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SVG Judoca Theresia HERPELS fa. Jans, overl. Poessel op den 24ste meye 1771 
 Hr.: Francies VERPLAETSE fs. Geeraert  
415 K.: Joanne Catharine VERPLAETSE = 2 jr 
347v V.M.: Francies HERPELS oom  
 Gronden van erfven commende vuyt den hoofde van s'overleden vaderlijcke sijde 
 Een 5de deel van deelft van een behuysde hofstede boomen ende haeghen gheleghen in  
 Poessel groot met de landen daermede gaende 700 roeden  . . . 
 Alsoock is dese weese gerecht in alsulcke deelen van catheylen van huysen boomen ende 
 haeghen op haer verstorven ten sterfhuyse van Geeraert VERPLAETSE shauders vader 
 Stelde hem seker ende borge bedeghen Laurijns VERPLAETSE tot Poessel shauders 
 broeder alhier present        22ste july 1771 
 
SVG Lieven ROEGES, overl. Nevele den 11de jan. 1770 ende woonachtigh in Vosselaere  
 fs. Geeraert ende Josijnken LIPPENS,  
 prijser procureur ende pointer geweest in Vosselaere en Landeghem 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie DE WULF fa. Lieven 
415 K.(1ste x): Anne Marie ROEGES wdwe van Jooris VAN DEN BOSSCHE 
350v He.(2de x): Livijne VAN PARIJS fa. Jacobus  
 K.(2de x): Joannes = 21 jr, Joseph = 17 jr, Marie Magdalene = 15 jr ende Joanne Louise = 12 jr 
 V.P.: Guillielmus ROEGES, cosijn 
 Gronden van erfven comende van s'overledens zijde van zijne ouders ende medehoors  
 In Drongene in den wijck van noorthaut eene behuysde hofstede groot in erfven met den 
 boomgaert 334 roeden paelende oost Joannes DE NIJS west de moerstraete ende noort dheer 
 Jan Baptiste Thomas CARDON met brandegem bosch  . . .   . . . 
 Gronden van erfven comende van s'houderiggens sijde van haere ouders ende medehoors 
 In Vosselaere een partije landt genaemt den beek groot 750 roeden waerop den overledenen 
 constant sijn huwelijck heeft gebauwt een huys schuere stallijngen ende ovenbuer ende bij 
 haer bewoont ende gebruyckt abouterende oost de moerstraete suyt selfs west d'hoors van  
 den heere pensionaris ODEVAERE ende noort de straete loopende van Nevele naer Gendt 
 Item een partije landt genaemt het lanck gaeverken groot een alf bunder paelende oost de  
 moerstraete suyt Joannes DE NIJS west Ignatius VERLEYE ende noort de voornoemde 
 hoors ODEVAERE ende de hofstede   . . .  . . . 23de july 1771 
 
SVG Lieven DE PAEPE fs. Lieven, overl. Landeghem wijck westhoeck op den 22ste maerte 1771 
 He.: Joanna DHAENENS fa. Joannes 
 K.(3de x): Joannes = 23 jr ende Marie Theresia DE PAEPE = 13 jr  
 V.P.: Augustinus DE PAEPE broeder van den overledenen  
 Dit sterfhuys staet schuldig aen Pieter HEYNDRICKX fs. Joannes ende dese hauderigge  
 thaeren 2de huwelijck over soo vele hem goet komt vuyt het catheyl van een huys met de  
 boomen ende haegen gelegen in Vosselaere ende alsnu t'saemen vercocht uyt welcke coop 
 somme hem toecomt de somme van 10 p. gr. courant gelt 
 Mits de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   30ste july 1771 
  
SVG Joanne COCQUYT, overl. Nevele den 1ste july 1771  
 fa. Mattheus ende Pieternelle DE LOOSE 
 Wdwe van Pieter VAN HUFFEL fs. Anthone ende Pieternelle SPEECKAERT  
415 K.: Marie Joanne, Francois, Philippe, Pieternelle ende Pieter VAN HUFFEL bij competente 
357 aude ende huwelijck hun selfs, Jacobus = 19 jr ende Joannes VAN HUFFEL = 17 jr 
 V.M.: Pieter COCQUYT, oom      3de 7bre 1771 
 
SVG Jacobus CORIJN fs. Christiaen, overl. Sinte Maria Leerne op den 8ste april 1771 
 He.: Isabelle Joanne VAN HUFFEL fa. Francies 
415 K.: Isabelle Rosa CORIJN = 2 jr 
359v V.P.: Joannes CORIJN fs. Christiaen, oom  
 Stelde hem seker ende borge Joannes PRIEM tot Sinte Maria Leerne 8ste 8bre 1771 
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SVG Joannes LIEVENS fs. Jan, overl. Hansbeke den 28ste oct. 1770 
 Wdwnr in (1ste x) van: Beatrice LEFEVRE fa. Jans 
415 K.(1ste x): Pieter LIEVENS = 9 jr ende zijn overleden voor hunnen vader, Joannes Baptist, 
262v     Guilliame ende Joanne Catharine LIEVENS 
  He.(2de x): Marie TUYTSCHAEVER fa. Pieter,  
 K.(2de x): overleden voor de doodt van zijnen vader Servaes LIEVENS ende is overleden 
     naer de doodt van sijnen vader Pieter Francois ende is nogh in leven Augustijn 
     LIEVENS = 1 jr  
 V.P.: Ludovicus LIEVENS ende V.M.: Gillis VERSCHUERE    
 Gronden van erfven constant het 1ste huwelijck geconqusteert  
 Eene behuysde ende beschuerde hofstede in Hansbeke daer den overledenen uyt gestorfven 
 is groot met het landt daeranne gelegen 430 roeden paelende oost Nicolaeys VAN 
 WIJNSBERGHE zuyt hammestraete west Lieven ARDEEL noort de wdwe Pieter 
 MAENHAUT, Pieter STANDAERT ende Carel VERVENNE wijlent den overledenen 
 toegecommen bij mangelijnge van Joos LIEVENS voor een ander hofstedeken, welcke 
 hofstede nu vercocht is aen Joannes STEYAERT fs. Marten . . . 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Pieter TUYTSCHAEVER shauderiggens vader tot 
 Nevele alhier present         8ste jan. 1771 
 
 Rekenijnge bewijs ende reliqua die bij desen overgeeft dhr. Augustijn Francois VAN HULLE 
 greffier van Nevele bij den ontfanck bij hem gehadt van het naerschreven hofstedeken ende 
415 erfve ghecompeteert hebbende aen de weesen van Francois VAN DAMME tot Lootenhulle 
277 ghewonnen in sijn 1ste huwelijck bij Marie DIERCKENS te voorent wdwe van Joannes DE 
 WISPELAERE bij de welcke sij ghewonnen heeft Pieter DE WISPELAERE.  
 De weesen van Francois VAN DAMME sijn met naemen Joannes Francois VAN DAMME 
 alsnu sijn selfs, Pieter Jacobus ende Isabelle Therese VAN DAMME alsnog minderjaerigh 
 sijnde Joanne Marie Catharine VAN DAMME overleden naer haere moeder 
 Het voornoemde hofstedeken is vercocht den 11de dec. 1770  
 Joannes VAN DE MOORTELE heeft den 11de dec. 1770 ghecocht het hofstedeken gelegen in 
 Lootenhulle in de malsemschetraete groot met de erfve daermede gaende 223 roeden paelende 
 oost ende suyt Joannes SUCCAET west ende noort de straete  . . . 22ste jan. 1771 
 In de marge achteraf bijgevoegd op 1ste febr. 1771:  
  Marie Agnesse DINNEWET hauderigge ten sterfhuyse van Francois VAN DAMME alhier  
 present sustineert soo over haer selven als over Carolus, Pieter Joseph haere 2 minderjaerighe 
 kinderen, dat het huys ende erfve is gedeeligh, den hoirs ende vooght sustineert dat met de retro 
 actie gedaen aen hemlieden door hun vader hun alleene is toecommende als hun moederlijck 
 goet ingevolge het advies van den pensionaris YPERSELE van daete 1ste febr. 1771 
 
SVG Guilliaeme DE BUCK fs. Pieter, overl. Lootenhulle t'sijnder woonijnghe den 7de nov. 1770 
 Wdwnr in (1ste x): Marie Anne DE WANNEMAECKER fa. Petrus ende Josijntjen RAES 
415 K.(1ste x): Jacobus bij competente aude sijn selfs, Joanna Marie = 24 jr, Jan Baptiste = 22 jr,  
269v       Carolus = 17 jr, Catharine in huwelijck met Livinus VAN GELDER, Petronella in  
       huwelijck met Guillelmus VAN DE WALLE 
 V.M.: Joannes Baptiste DE WANNEMAECKER over de weesen van 1ste bedde 
 Wdwnr in (2de x) van: Joanna JOORIS fa. Joannes 
 K.(2de x): Regina DE BUCK audt bedt dan 12 jr 
 V.P.: Jacobus DE BUCK fs. Joannes als naesten bestaenden 
 V.M.: Judocus JOORIS broeder van s'overledens 2de vrauwe  
 Gronden van erfven met d'edifitien daerop staende in het 1ste huwelijck geconquesteert 
 In Lootenhulle een behuysde ende beschuerde hofstede met de landen daermede gaende groot  
 in erfven 254 roeden en een partije landt geleghen in den cauter groot 512 roeden  
 Gronden van erfven in het 2de huwelijck geconquesteert alle gelegen in Lootenhulle dewelcke 
 sijn verkocht ende waermede is afgelost de rente op alle de gronden 
 D'helft van een hofstede dies den huyse ende wederdeel competeert aen Martinus CACKAERT  
 ende Augustinus VAN PARIJS  . . .  . . .   12de febr. 1771 
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 Augmentatie van SVG die maeckt ende overgeeft Anne Marie MORTIER hauderigge 
 gebleven ten sterfhuyse van Pieter MEGANCK fs. Pieter ende Livijne MEGANCK fa. Gillis 
 als moeder ende voogde over haere ses minderjaerighe kinderen ghewonnen in haer huwelijck 
415 met wijlent Pieter MEGANCK voornoemt met naemen Bauduwijn = 22 jr, Pieter = 21 jr, 
274v Joanne = 19 jr, Catharine = 17 jr, Joannes = 12 jr ende Gillis MEGANCK = 11 jr,  
  Dit met den overlijden van de voornoemde Livijne MEGANCK alwaer hauder gebleven is 
 thaeren sterfhuyse Gillis DE VUSSER , grootmoeder van de voorschreven weesen 
 De voordere hoors sijn Joannes ende Anne Marie MEGANCK ghewonnen in haer 1ste huwelijck 
 met Pieter MEGANCK voorschreven oock fs. Pieter midtsgaeders Joanne DE VUSSER in 
 huwelijck met Norbert BUYSSENS, Catharine in huwelijck met Joannes BEYAERT ende 
 Jacqueline DE VUSSER in huwelijck met Jacobus BEDDENS alle drije kinderen die de 
 overledene in haer 3de ende leste huwelijck heeft gewonnen bij den voornoemden  Gillis  
 DE VUSSER fs. Pieter. SVG van s'weesens grootmoeder gesloten den 9de juny 1768 
 SVG ten sterfhuys van Pieter MEGANCK voornoemt gepasseert den 11de sept. 1753 ende mits 
 de becommerthede geordonneert t'enfilasseren  
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck van sweesens grootmoeder met den voorschreven 
 Gillis DE VUSSER gheconquesteert  waerinne de weesen toecommende een 12de deel  
 Een hofstedeken in Nevele in den wijck van veldeken groot in erfven 157 roeden ende een  
 partije landt genaemt de sté groot 828 roeden paelende aen de hofstede   . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borge Pieter MOERMAN tot Nevele  19de febr. 1771 
 
SVG Pro Deo Philippe Anthone DE BUCK fs. Jan ende Marie DE CASAER 
 overl. Nevele in de blasiusdrieschstraete op den . .  jan. 1769 
 He.: Pieternelle CLAYS  fa. Jan 
 K.: Joannes = 18 jr, Anne Marie = 15 jr, Joanne = 12 jr, Frans = 10 jr, Marie Catherine = 7 jr, 
       Brigitta = 5 jr ende Isabelle Therese DE BUCK = 2 jr 
 V.P.: Lieven VAN GEERTRUYE alfven broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuyst hofstedeken in de blasiusdrieschstraete in Nevele groot ontrent 128 roeden 
 paelende zuyt oost de selve straete zuyt west de prochie van Vosselaere noort west den hoel 
 noort oost de wdwe ende hoors Matthijs BETTENS bij dese houderigge bewoont commende 
 bij coope jegens Anthone HAUWE, voogt paterneel over de weesen van Jacobus HAUWE 
 ende Jan GIJS fs. Balthazar als hoor ten sterfhuyse van Joanne VAN DE MOORTELE  
 wdwe van den voornoemden Balthazar GIJS sijne moeder volgens erffenisse van den 
 6de merte 1752 niet anders belast dan met d'heerlijcke renten van auts daer uytgaende 
 Midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   25ste febr. 1771 
 
 Augmentatie van staet om Joannes Baptiste BELSENS bij competente aude sijn selfs, Marie 
 Therese ende Joanne Pieternelle BELSENS als noch minderjaerigh, alle drije kinderen van 
215 wijlent Abraham BELSENS fs. Servaes geprocreert in sijn 2de huwelijck met Rosa Dorothea 
281v DE VOS fa. Charel, met de civile doodt van joffr. Regina Petronelle BELSENS fa. Abraham 
 voorseyt tsijnen 1ste huwelijck verweckt met Isabelle MARTENS geprofeste religieuse in het 
 clooster van Sinte Agnes binnen de stadt Gendt den 3de meye 1763. 
 Welcke augmentatie maeckt ende overgeeft Guilliaeme VAN COMPOSTELLE in huwelijck 
 met Rosa Dorothea DE VOS voornoemt, die hij overgeeft aen den voornoemden Joannes 
 Baptiste sijn selfs alsmede aen Pieter BELSENS cosijn ende vooght paterneel over de weesen 
 Ter handt nemende de purgatieve rekenijnge van den 28ste nov. 1757 van den SVG van den 
 voorseyden Abraham BELSENS gepasseert den 7de febr. 1752 is gebracht een memorie 
 nopende het huys ende erfve daerbij vermelt bij den overgever bewoont waervan aen de drij 
 kinderen is toecommende de drij 8ste deelen deurgaende      
 Item den SVG gemaeckt ten civilen sterfhuyse van de voormelde joffr. Regina Petronelle  
 BELSENS gesloten den 30ste dec. 1760 wordt ondervonden dat het testament bij diffinitive 
 sententie verleent bij d'edele heeren Schepenen der stede Gent in daete 29ste dec. 1766 
 is nul ende van onweirden . . .  . . .   3de maerte 1771 



 631 

 Vervolg bundel nr 498 Staten van goed  (1771)    
SVG Pieternelle VINDEVOGEL fa. Albertus, overl. Vynckt op den 6de dec. 1770 
 Hr.: Pieter DE VOS fs. Jacobus  
415 K.: Marie Jacoba = 9 jr, Joannes Baptiste = 2 jr ende Isabelle Therese DE VOS = 3 maenden 
279 V.M.: Joannes VINDEVOGEL woonende in Caneghem  
 Hebben ten sterfhuyse van Francois VINDEVOGEL haeren broeder van vollen bedde,  
 overleden in Caneghem bij uytgrootinghe uyt sijn immeubilaire goederen geproffitteert eene 
 somme van 7 p. 5 sch. 10 gr. . . .  . . .  . . . 5de maerte 1771 
 
SVG Marie VAN HOVE fa. Cornelis, overl. Meyghem op den 16de meye 1768 
 Hr.: Joannes MARTENS fs. Christoffel 
415 K.: Joannes Baptiste = 9 jr, Caroline = 7 jr, Francies = 6 jr, Theresia = 4 jr ende Rosa  
283v       MARTENS = 1 jr. 
 V.M.: Frans VAN HOVE fs. Cornelis, in de plaetse van Cornelis VAN HOVE grootvader 
            die in het doen van de prijsije heeft geassisteert ende alsnu overleden is 
 Aen den hauder competeert drij bunder leen bestaende in landt bosch ende meirsch geleghen 
 in Meyghem ende Sinte Maria Leerne aen hem verstorven ten sterfhuyse van sijnen vader. 
 Dhelft van een hofstede geleghen tot Meyghem daer dese overledene vuyt gestorven is hem 
 te cavel gevallen van sijnen vader Christoffel 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert geleghen in Meyghem 
 Dhelft van een behuysde ende beschuerde hofstede met de landen daermede gaende comende 
 bij vuytgrootijnghe jeghens Pieternelle MARTENS in huwelijck met Emanuel VAN DAELE 
 suster van desen hauder waervan het wederdeel competeert aen desen hauder 
 Gronden van erfven comende vuyt den hoofde van s'overledene moederlijcke sijde  
 Een 5de deel van deelft van een behuysde ende beschuerde hofstede met de landen daermede 
 gaende geleghen in Zeveren ende ten deele op Meyghem groot ontrent seven bunder. 
 Item gelijcke 5de deel van deelft van een behuysde hofstede met de landen daermede gaende 
 geleghen in Meyghem tsamen groot ontrent seven ghemeten 
 Item compiteert aen dese weesen het 5de deel van een huys met 82 roen erfve daermede gaende 
 geleghen tot Vynckt waervan het wederhelft compiteert aen Joannes Baptiste VAN HULLE 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Lieven MARTENS s'hauders broeder coster der 
 prochie van Meyghem alhier present     12de maerte 1771 
 
SVG Pro Deo Livijne DE DAPPERE fa. Lieven,  
 overl. Nevele op den wijck van veldeken den 26ste febr. 1770 
 Hr.: Pieter BASIJN fs. Joannes 
 K.: Joanne Marie = BASIJN = 2 jr unicq weese kindt  
 V.M.: Lieven DE DAPPER grootvader  
 midts de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   12de maerte 1771 
 
SVG Jacobus VERMEIRE, overl. Sinte Martens Leerne op den 11de dec. 1770  
 fs. Jacques ende van Pieternelle Wannemaecker  
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne VAN DEN BRAEMBUSSCHE  (SVG gepasseert 12de july 1746) 
415 K.(1ste x): Joannes, Pieternelle, Philippe, Emanuel, Norbertus, Lieven, Joseph, Carel ende  
288v            Augustinus VERMEIRE alle negen bij competente aude en huwelijck hun selfs  
 He.(2de x): Isabelle AERTS fa. Joos  
 K.(2de x): Ignatius Baptiste = 18 jr, Emerentiane = 16 jr, Marie Anne = 15 jr,  
     Francois = 13 jr, Jacobus Bruno = 11 jr ende Pieter VERMEIRE = 9 jr 
 V.P.: Philippe PAPPENS cosijn 
 Ten sterfhuyse van sijne 1ste huysvrauwe is buyten licquidatie gebleven een huys schuere, 
 stallen backoven drooge ende groene catheylen staende op eene hofstede met het landt  
 daermede gaende gelegen in Sinte Martens Leerne daer den overledenen uyt gestorven is  
 staende op cheynsgrondt tsaemen groot ontrent een bunder . . . . . . 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge bedegen Emanuel VAN HULLE  
 fs. Jan tot Landeghem       12de maerte 1771 
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SVG Judoca VAERNEWIJCK fa. Carel, overl. Nevele op den 20ste juny 1770 
 Hr.: Joannes Laureyns LAMPE fs. Jans  
 K.: Joanna Catharina in huwelijck met Frans NIEUWLANT, Anne Marie bij getijde aude 
415       haer selfs, Thomas = 21 jr, Jacques = 18 jr Marie Catharine = 16 jr ende Pieter = 13 jr 
293 V.M.: Sr. Carel HAELTERS  
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert deelsaem alf en alf 
 In Nevele twee huysen deen aen dander met 16 roeden erfve daer dese overledene vuyt het 
 een gestorven is oost ende suyt Carel Emanuel VAN DE VOORDE west de merckt ende 
 noort de wdwe ende hoors Pieter DE VOS ende eenen meirsch groot 228 roeden daeranne 
 aubouterende suyt de beke west Judocus SPEECKAERT noort den baron van Nevele ende 
 een behuyst hofstedeken met de landen daermede gaende groot volghens den landboeck 
 van Meyghem 222 roeden ende gelegen in Meyghem west desen hauder met sijn sijde 
 haudende erfgronden sijnde een behuysde hofstede met de landen daermede gaende tsamen 
 groot ontrent vier gemeten . . .  . . .        14de maerte 1771 
 
SVG Pro Deo Barbarinne QUYNTIJN fa. Philippe, overl. Vynckt op den 2de april 1767 
 Hr.: Jacobus BALDUYCK fs. Guilliame  
 K.: Joanne Bregitta BALDUYCK = 2 jr eenigh kint 
 V.M.: Jacobus Judocus QUYNTIJN tot Wonterghem broeder van de overledene  
 midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren   19de maerte 1771 
 
SVG Joanne VAN BRUSSEL fa. Pieter, overl. Nevele den 3de meye 1770 
 Hr.: Joannes BIJN fs. Philippus 
415 K.: Emanuel aut beth 12 jr, Caroline = 10 jr, Regina = 3 jr ende Joanne Theresia = 13 m. 
298 V.M.: Augustinus VAN BRUSSEL broeder van d'overledene tot Nevel 25ste maerte 1771  
 
SVG Joannes VAN VYNCKT, merktschipper,  overl. Hansbeke op den 15de maerte 1770 
 fs. Pieter ende Marie DE CUYPER 
 Wdwnr van: Livijne Sicilia VAN DE VEIRE fa. Pieter ende Pieternelle DE DECKER 
415 K.: Marie Judoca = 21 jr, Pieter ende Heyndrick tweelijngen = 17 jr, Marie Therese = 14 jr 
301v           ende Caroline VAN VINCKT = 9 jr 
 V.P.: Carel VAN DER VENNET fs. Joris, oom causa uxoris ende  
 V.M.: Judocus CLAEYS oom causa uxoris 
 Gronden van erfven met d'edificien ende catheylen daerop staende 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Hansbeke groot in erfven 308 roen abouterende 
 oost mhr. Pieter Frans DE GIEY zuyt hammestraete west Pieter STANDAERT fs. Guille 
 ende noort de cale beke ende een partije landt genaemt het brauwerije stuck groot ontrent 
 524 roen paelende noort den vaertbaerm oost d'hoors mijnheer D'HANE suyt hammestraete 
 ende west d'hoors Guilliame STANDAERT ende andere . . .  . . . 
 Item een partije landt groot 800 roen paelende suyt een straetjen west Anne VAN VINCKT 
 noort Jan VAN DE WALLE ende noort oost d'abdije van Drongene bij den overledenen 
 gecocht jegen Guilliaeme STANDAERT ende Pieternelle DE CONIJNCK sijne huysvrauwe 
 conforme den contracte van coope ende erffenisse dannof sijnde in daeten 24ste april 1759 
 Item d'hilft van een partije landt gelegen in Bellem suyt in spildoom nu twee partijen groot 
 over de selve hilft 481 ½ roeden in coope verkregen jegens de regierders van den armen van 
 Sinte Marten Ackergem in Gendt in daete den 27ste july 1755 
 Leengoederen schuldigh te volgen aen den eerstgebornen van Pieter ende Heyndrick beede 
 d'autste sonen ende tweelijngen  
 Een partijken landt wesende leen gehouden van leenhove van Hansbeke gelegen in Hansbeke 
 groot 100 roeden abouterende oost Pieter VAN DEN BOSSCHE suyt de straete west Jan 
 MARTENS noort Jan STOFFERIS den overledenen toegecommen van sijne ouders als 
 autsten hoor feodael 
 Een mercktschip desen sterfhuyse gebruyckende blijft gemeene aen de weesen 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge bedegen Joannes MAENHAUT 
 fs. Bauduyn tot Nevele alhier present     26ste maerte 1771 
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SVG Pro Deo Jacques VAN LOO fs. Jans, overl. Meyghem op den 21ste febr. 1770 
 He.: Lievijne DE VRIENDT  
 K.: Lieven = 8 jr ende Pieter VAN LOO = 6 jr 
 V.P.: Joannes VAN LOO fs. Jans 
 midts de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   8ste april 1771 
 
SVG Pieter VAN DEN BOSSCHE, overl. Nevele den 5de april 1771  
 fs. Frans ende Marie MARTENS  
 He.: Marie STOMMELIJNCK fa. Niclaeys  
 K.: sonder lichaemelijcke hoors oversulcx tselve te verdeelen tusschen haer ter eender ende 
 Joannes VAN DEN BOSSCHE tot Hansbeke ende Lieven VAN DEN BOSSCHE tot 
 Vosselaere beede broeders van den overledenen, Frans COPPENS ende Joannes Baptiste 
 BEYAERT in huwelijck met Joanne Catherine COPPENS beede kinderen van Pieter ende 
 wijlent Petronelle VAN DEN BOSSCHE die oock suster was van den overledenen 
 mitsgaders de vijf weesen achtergelaeten bij Jooris VAN DEN BOSSCHE overleden in 
 Hansbeke wijlent oock broeder van den overledenen gewonnen bij Lievijne CUYPERS 
 (DE CUYPER) alsnu in huwelijck met Pieter Frans DOBBELAERE  
 Er is een contract van huwelijck gemaeckt 
 Alsoo apparent huwelijck staet te gebeuren tusschen Pieter VAN DEN BOSSCHE fs. Frans 
 weduwaer ter eender ende Marie Anne STOMMELIJNCK fa. Niclaeys jonge dochter bij 
 competente aude haer selfs beth dan 25 jr.   . . .  . . . 16de meye 1769 
 Haeren overleden man heeft aengegaen met Jor Charle ALLEGHAMBE wijlent heere van 
 Basingien op den 11de july 1755 eene continuatie van cheyns voor 29 jaeren daer den 
 overledenen uytgestorven is dannof den grondt alsnu competeert aen Frans RUEBENS 
 causa uxoris tsamen groot ontrent vijf gemeten  . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van shouderigghens sijde 
 Een 3de deurgaende van een behuysde hofstede in Nevele in pachte gebruyckt bij Joannes 
 Baptiste DE NOLLET groot 312 roeden  . . . . . . . . .  24ste july 1771 
 
SVG Joannes DE PROST, overl. Landeghem op den 21ste april 1771 
 fs. Jacobus ende Elizabeth VAN DER VENNET 
 Wdwnr in (1ste x) van: Catharine NIEUWLANT  
415 K.(1ste x): Jacobus = 20 jr, Isabelle = 18 jr ende Pieter DE PROST = 12 jr  
367 He.(2de x): Marianne BRUGGEMAN fa. Matthias ende Marie NEESSENS 
 K.(2de x): Joannes DE PROST = 5 jr 
 V.P.: Pieter VAN DER HAEGEN halfven broeder van den overleden ende 
 V.M.: Pieter NIEUWLANT   
 Gronden van erfven gekomen van de sijde van Joannes DE PROST gelegen in Landeghem 
 D'helft deurgaende wannof d'ander helft competeert Carel DE PROST  s'overleden broeder 
 van een hofstede genaemt den braemhul daer den overledenen uytgestorven is abouterende 
 suyt oost de prochie weg komende van Landeghem plaetse ende leedende naer Nevele 
 suyt west Frans NIEUWLANT noort west sijn selfs met een partije meersch noort oost 
 Jacobus CLAEYS groot in erfven 200 roeden . . .  . . .  . . .  
 D'helft deurgaende van een hofstede wannof d'ander helft competeert als vooren met de 
 fruyt ende ander boomen daerop staende aubouterende noort oost het broeckstraetjen suyt 
 oost vidua Jan AERENS west den heystendriesch groot in erven 250 roeden in pachte 
 gebruyckt bij Pieter COCQUYT voor een termijn van ses achtereenvolgende jaeren wannof 
 t'eerste jaer inganck genomen heeft meyavont 1769 voor de somme van 4 p. gr. . . . 
 D'helft deurgaende gemeene met Carel DE PROST van partijken meersch in Meerendre 
 wannof het wederdeel competeert Joannes HERTLEER   . . .  . . . 
 Gronden van erfven geduerende het 1ste huwelijck geconquesteert  
 Een parceelken meersch groot in erfven 30 roeden gebruyckt bij desen sterfhuyse . . . 
 Gronden van erfven gekomen van de sijde van Catharine NIEUWLANT 
 Een herberghe in Landeghem heerlijckhede van barelvelde genaemt Ste Hubertus groot in 
 erfven 50 roeden . . .  . . .  . . .    17de 7bre 1771 
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SVG Marie MAENHAUT, overl. Sinte Martens Leerne op den 12de july 1771 
 fa. Philippe ende Catharine THANT (TANT) (zij leeft nog)  
 Hr.: Philippe VAN RENTERGHEM fs. Francois 
415 K.: Catharine = 24 jr, Joannes Francois = 23 jr, Therese = 18 jr ende Joanne = 15 jr 
361v V.M.: Joannes DE SCHUYTERE tot Lootenhulle alfven broeder van d'overledene 
en Gronden van erfven commende van s'overledens zijde  
374v Eene behuysde ende beschuerde hofstede in Sinte Martens Leerne daer d'overledene uyt 
 gestorven is met het landt achter de schuere 820 roen abouterende oost Lieven COPPENS 
 als pachter zuyt den heere van Drongene west den selven ende selfs geconquesteerden 
 boomgaert ende noort de moerstraete ende een partije landt genaemt het langestuck oost 
 Joannes DE VREESE ende Mhr VAN ASPEREN zuyt Mhr VAN POTTELSBERGE west 
 den selven ende Pieter DE SCHRIJVERE noort de moerstraete groot een bunder 500 roen 
 Item een partije landt genaemt het straetbulcxken gelegen in Vosselaere oost de wdwe  
 ende hoors Maximus VAN SPEYBROECK zuyt Lieven COPPENS als pachter west het  
 rijseveltstraetien ende noort Mhr PAPELEU groot 400 roeden . . . . . . . . . 
 Dese hofstede ende landen desen sterfhuyse toecommende bij vriendelijcke vercavelijnghe 
 gedaen tusschen den hauder ende Joseph VAN NEVELE  causa uxoris den 31ste july 1757 
 Gronden van erfven commende van shauders zijde  
 D'hilft deurgaende van een partije landt in Vosselaere genaemt het dambulcxken groot int 
 geheele 400 roeden ende d'hilft van een  partije gelegen als vooren groot 500 roeden, den 
 hauder toecommende bij successie van sijnen vader ende uytgrootijnge van sijne drij susters 
 gedaen den 17de febr. 1748  
 Gronden van erfven geconquesteert constant het huwelijck deelsaem alf en alf 
 In Sinte Martens Leerne 257 roeden boomgaert liggende op den westcant geïncorporeert in 
 d'hofstede desen sterfhuyse toecommende bij coope jegens Philippe D'HERTOGE bij 
 contracte onder handteecken van den 25ste juny 1746     24ste 7bre 1771 
 
SVG Philippe VAN HEIRSEELE, overl. Nevele den 4de meye 1771 
 fs. Lieven ende Pieternelle VAN DAELE  
 He.: Catharine Joseph DECANT fa. Jacques  
415 K.: Jacques CLAEYS fs. Andries in huwelijck met Josephe VAN HEIRSEELE,  
379v       Emanuel = 18 jr ende Coleta Caroline Philippine VAN HEIRSEELE = 12 jr 
 V.P.: Francois VAN HEIRSEELE tot Meyghem, oom 
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een huys stede ende erfve groot 5 1/6de roeden gelegen in Nevele daer den overledenen uyt 
 gestorven is oost Joseph VAN HOOLANT zuyt ende west Pieter DUSAER met consorten 
 ende noort de calzijde dezen sterfhuyse tocommende bij coope jegens den voornomden 
 DUSAER volgens erffenisse van den 20ste maerte 1769 . . . . . . 28ste 8bre 1771 
  
 Purgatieve van den SVG in baeten ende commeren bleven ende bevonden ten sterfhuyse van  
 Lieven ROEGES fs. Geeraert dewelcke maeckt ende overgeeft Livijne VAN PARIJS fa. 
 Jacobus houderigge bleven om te verdeelen met Anne Marie ROEGES wdwe van Jooris VAN 
415 DEN BOSSCHE geprocreert bij den overledenen in sijn 1ste huwelijck met Marie DE WULF 
383v fa. Lieven alsmede Guillielmus ROEGES cosijn ende paternelen deelvooght over Joannes, 
 Joseph, Marie Magdalena ende Joanne Louise ROEGES alle viere minderjaerige kinderen 
 van den overledenen met dese houderigghe 
 In den SVG van Lieven ROEGES gepasseert den 23ste july 1771 bevindt men dat de behuysde 
 hofstede ende landen gecommen van soverleden sijde sijn vercocht op den 8ste oct. 1771 en 
 de coopers over elck dhelft sijn Pieter VAN SPEYBROECK ende Geeraert ROEGES voor de 
 somme van 378 p gr. wisselgeldt uytmaeckende in courant tot 441 p gr. waervan aen de  
 houderigghe is toecommende over d'hilft van d'edificien ende catheylen staende op d'hofstede 
 ter somme van 74 = 4 = 0 gr. alsmede over een 4de paert over haere bijlevijnge in den grondt 
 tot 92 = 14 = 0 gr. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borge bedegen Pieter COPPENS fs. Gillis 12de 9bre 1771 
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SVG Anna VERBAERE fa. Christiaen, overl. Landeghem wijck overdam den 8ste aug. 1771 
 Hr.: Pieter ONDERBEKE fs. Joannes 
415 K.: Francies ONDERBEKE = 18 jr 
386v V.M.: Jacobus VERBAERE broeder van de overledene 
 Komt in baete over den prijs van een steenen huys met de schuere ende stallingen daer annex 
 alsmede een schoon steenen hovenbuer met alle de fruyt ende andere boomen daerop staende 
 ter somme van 80 p. 16 sch. 2 gr. alsoo daer in laetinge is gebleven ten aengaen van cheynse 
 de somme van 37 p. 6 sch. 2 gr. volgens den cheynsbrief tusschen hem hauder ende joncker 
 Cornelis SANDELIN aengegaen den 4de Xbre 1762 . . .  . . .  . . . 
 Staende het huwelijck is vercocht van s'overledene sijde bij versterfte van haeren vader ende 
 moeder haer deel soo in gronden als catheylen alsoock met het overlijden van haeren broeder 
 Pieter VERBAERE over soo vele sij geproffytteert heeft  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge bedeghen Joseph ONDERBEKE shauders broeder tot Landeghem 
 alhier present        26ste 9bre 1771 
 
SVG Joanne DE PAEPE, overl. Deurle op den 25ste july 1771  
 fa. Livinus ende Livijne VERMEIRE  
 Hr.: Livinus DE BRUYNE fs. Lievens  
415 K.: Marie Catharine = 18 jr, Rosa = 16 jr, Marie Norbertine = 11 jr, Joanne Marie = 6 jr 
391v       ende Pieter Francies DE BRUYNE = 3 jr  
 V.M.: Bernardus DE PAEPE broeder van d'overledene 
 Gronden van erfven bestaende in bosschen meersschen ende lant comende van den kant van 
 d'overledene bij dien te volgen aen de weesen met het recht van bijleve van den hauder 
 Eene partije landt in Deurle op d'heerlijckhede van de broeckstraete genaemt den platten 
 bulck staende ten landboecke arlo 175 ende groot 860 roeden suyt oost den langen bulck  
 ende noort west den boonen bulck ende nogh een partije landt staende ten landboecke arlo 
 176 ende groot 529 roeden west den platten bulck . . .  . . . 
 Een partije meersch gelegen in de leymeersschen in Sinte Maria Leerne groot 327 roeden 
 paelende oost den heere baron van Nevele suyt daerme schole noort Mhr. VAN DAMME 
 ende een partije bosch gelegen op Nazareth groot 617 roeden paelende daeranne oost 
 Lieven HEBBRECHT suyt het hospitael de bijlocke west d'aerme schole in Gendt ende 
 noort Joannes Francies DHAENENS causa uxoris  
 Den hauder heeft staende het huwelijck gecocht eene behuysde hofstede met schuere  
 stallingen fruyt ende andere boomen gelegen in Deurle alwaer de overledene gestorven is 
 groot volgens den landboeck van Deurle 312 roeden ende een partije lant ende bosch 
 staende ten landboecke arlo 356 ende groot 1287 roeden paelende west de leye noort de 
 wdwe Pieter VAN OOST oost Francies SCHEPENS ende de ponte straete suyt Joannes 
 DE KLERCK ende de voorschreven hofstede  . . .  . . . 3de Xbre 1771 
 
SVG Joanne Christina DE MAEGHT fa. Lieven ende Petronelle VERHELST 
 overl. Landeghem in den heirent hoeck den 2de 7bre 1771 
 Wdwe van Carel DE GROOTE fs. Jan ende Marie MORTHIER 
415 K.: Marie Anne = 9 jr ende Francois DE GROOTE = 6 jr 
407 V.P.: Pieter DE GROOTE, oom ende V.M.: Martnius DE MAEGHT, oom 
 Gronden van erfven aen de weesen competerende uyt den hoofde van hun grootvader wijlent 
 Joannes DE GROOTE met bijleve van de wdwe Marie MORTHIER 
 Een 8ste deel deurgaende in den gront ende een 16de in de catheylen daerop staende van eene 
 behuysde hofstede ende landen gelegen in Landeghem in den heirent hoeck bestaende in  
 seven differente partijen bij de wdwe gebruyckt tsaemen groot  een bunder 802 roeden ende 
 een 16de deel deurgaende dannof dander deelen compiteren aen de wdwe ende hoors van  
 een partije landt geleghen als de voorgaende paelende oost Sr. Ferdinand Augustijn DE 
 BRABANDERE zuyt Joannes MORTHIER west dhoors Joannes SUTTERMAN ende  
 noort Mhr van Asperen  . . .  . . .    10de Xbre 1771 
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SVG Augustijn MARTENS fs. Pieter, overl. Vynckt op den 1ste april 1771 
 Wdwnr in (1ste x) van: Livijne VERPLAETSE fa. Joseph  
415 K.(1ste x): Pieter Joannes MARTENS = 20 jr 
395 V.P.: Pieter ROOBIER fs. Cornelis ende V.M.: Pieter VAN HULLE    
  He.(2de x): Livijne VAN LOO fa. Francois  
 K.(2de x): Marie Francoise = 15 jr, Judocus = 12 jr ende Isabelle Rosa MARTENS = 9 jr 
 V.P.: Pieter ROOBIER fs. Cornelis  
 Gronden van erfven ende vaste goederen commende van den cant van dese hauderigge 
 belast met trecht van bijleve tgonne Pieter DE BIL haeren styfvader daeranne is hebbende 
 Dhelft deurgaende in een hofstedeken gelegen in Vynckt groot 80 roeden paelende oost 
 de straete suyt den baron LA FAILLE west ende noort Francois VERMEULEN ende 
 dhelft van een partije landt gelegen als vooren groot een bunder . . . . . . . . . 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Joannes VAN LOO 
 s'hauderiggen broeder alhier present     14de Xbre 1771 
 
SVG Joanne VOET, overl. Vosselaere op den 22ste nov. 1771  
 fa. Judocus ghewonnen bij Marie LOOTENS 
 Hr.: Judocus SPEECKAERT fs. Thomas  
415 K.: Pieter SPEECKAERT bij huwelijck sijn selfs man, Marie Joanne = 15 jr, Judoca  
399v       Pieternelle = 13 jr, Carliene audt beth 9 jr, Lievijne = 7 ½ jr ende Francois = 4 ½ jr 
 V.M.: Pieter VOET oom  
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert gedeeligh half en half 
 Een deel van een huys met kamer ende drooge ende groene catheylen daer op staende ende 
 medegaende gelegen in Vosselaere groot in erfven 40 roeden aubouterende oost den baron 
 van Huysse zuyt dhoors Joseph DE MULDER ende west de straete verkregen bij coope  
 jegens Jan VERLOOS in daten den 25ste meye 1762 gebruyckt bij Jacobus DE PAEPE  
 ende een partije meirsch in de selve prochie paelende oost Pieter TEMMERMAN zuyt  
 alsnu Joannes DE PAEPE ende west de beke groot 306 ½ roeden  verkregen bij coope  
 jegens Joannes DE VOS volgens 't contract in daten den 15de 7bre 1767 
 Item een herberghe genaemt de kroone gelegen als de voorgaende op de plaetse groot in 
 erfven 150 roeden paelende oost de straete zuyt ende west de volgende partije landt 
 verkregen bij coope jegens Guilliaeme DE SCHRIJVER in daten 3de april 1770 
 Item een partije landt dies de wederhelft competeert aen Jacobus VINCENT groot 296  
 roeden verkregen bij coope jegens den voornoemden VINCENT in daten 30ste april 1771 
 Aen de overledene is gesuccedeert met den overlijden van hunnen oom overleden tot 
 Beveren bij Andwerpen differente goederen soo gronden als catheylen van alle welcke sij 
 door hunne moye sijn uytgegroot ende geaccordeert . . . . . . 17de Xbre 1771 
 
 Tweede augmentatie van SVG omme Francois ende Pieter Hubertus COEN beede 
 minderjaerige kinderen achtergelaeten bij Francois Emanuel COEN fs. Pieter ende Marie 
 VAN PARIJS geprocreert met Joanne Marie HANSSENS alsnu in huwelijck met Martinus 
415 DE STOBBELAERE van alsulcke successie als op de weesen is gedevolveert met den doodt 
390 van Pieter COEN sweesens grootvader paterneel overleden in Vosselaere den 17de april 1771 
 Welcke maeckt ende overgeeft den voornoemden Martinus DE STOBBELAERE  
 In den voorgaende augmentatie ten sterfhuyse van Marie VAN PARIJS sweesens grootmoeder 
 paterneel gemaeckt op den 29ste jan. 1770 bevint men immeubilaire gronden met d'edificien 
 ende voorder catheylen daerop staende op hun gedevolveert met de doodt van Emanuel COEN 
 hunnen vader overgebracht in den SVG van den 30ste april 1764 waertoe gerefereert wordt 
 De hofstede ende landen sijn ten sterfhuyse van Pieter COEN sweesens grootvader op den 
 7de meye 1771 publicquelijck vercocht aen Pieter COEN de jonge mede hoor voor de somme 
 van 499 p. 16 sch. gr. wisselgeldt  . . .  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen de wdwe van Joannes HANSSENS sweesens  
 grootmoeder materneel     . . .      23ste Xbre 1771 
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SVG Livijne VAN HOLSBEKE fa. Joos, overl. Nevele in den wijck van veldeken den 21ste aug. 1771 
 Hr.: Jacobus DE KEYSER fs. Jan 
 K.: Jan Baptiste = 15 jr, Pieter Francois = 13 jr, Bernardus = 12 jr, Geeraert = 11 jr, Joanne 
415       Therese = 9 jr, Lieven = 7 jr, Anne Caroline = 5 jr ende Monica DE KEYSER = 1 jr 
403v V.M.: Pieter TAETS cosijn causa uxoris  
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van veldeken groot met een partije landt daeraen 
 geleghen twee gemeten ende nogh een partije landt groot twee gemeten desen sterfhuyse toe  
 commende bij donatie inter vivos van Pieter ROEGIERS fs. Marten soverledens cosijn volgens 
 erffenisse in daeten 30ste 8bre 1759 belast met een rente van 48 p. 6 sch. gr. wisselgelt 
 crooserende de pennijnck 25 loopende in proffijtte van de weesen van Pieter D'HAENENS ende 
 Joannes HAENEBALCKE vallende telcken jaere 1ste meye  
 Een partije landt in Hansbeke te voorent gelegen in vier partijen groot volgens den lantboeck 
 arlis 460, 470, 471 et 472 tot 1226 roeden paelende oost de straete aen den damput zuyt ende 
 west de beke, commende bij coope jegens Sr. Joseph BAILLY ende joffr. Catharine ORBAN 
 sijne huysvrauwe den 9de febr. 1769  . . .  . . .  . . . 
 Staende het huwelijck sijn van soverledens zijde haudende gronden gelegen in Meerendre  
 vercocht d'hilft van ontrent 1050 roeden hofstede ende landt in vier differente coopen alsmede 
 d'hilft van een partijken landt genaemt het tonnewaeter vercocht aen Pieter WIEME mitsgaders 
 ontrent 50 roeden boomgaert aen Herman VAN HOLSBEKE  . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Bauduyn QUAKELBEKE 
 tot Landeghem alhier present         24ste dec. 1771 
 
 Bundel nr 499 Staten van goed  (1772)    
SVG Pieter RUTSAERT, overl. Poessele op den 14de meye 1771 
 fs. Jacobus ende Tanneken VAN DAELE  
 He.: Joosijntjen D'HAENENS fa. Joos te voorent wdwe van Joannes SCHAUT fs. Jan 
 K.: sonder kinderen bij hun beyde geprocreert, het sterfhuys staet te verdeelen tusschen haer 
 houderigge ter eender ende de twee weesen gewonnen bij Jacobus GILLIS geprocreert constant 
 sijn huwelijck met wijlent Livijne RUTSAERT die suster was van den overledenen met naemen 
 Joanne Pieternelle = 16 jr ende Angeline GILLIS = 12 jr mitsgaders de 4 weesen achtergelaeten 
 bij Joannes DE GRAEVE gewonnen staende sijn huwelijck met Pieternelle RUTSAERT wijlent 
 alfve suster van den overledenen met naemen Frans bij competente aude sijn selfs, Angeline in 
 huwelijck met Frans HUYSMAN, Pieter VAN DE MOORTELE in huwelijck met Rosa DE 
 GRAEVE ende Monica DE GRAEVE = 17 jr alsmede Frans COCQUYT in huwelijck met 
 Joanne RUTSAERT insgelijcx alfve suster van den overledenen 
 Den SVG van Joannes SCHAUT overgebracht den 3de 8bre 1759 3de juny 1771 
 Bailliu Burghmeester ende Schepenen der prochie ende heerlijckhede van Hansbeke als 
 oppervoochden van de twee minderjaerighe weesen van wijlent Livijne RUTSAERT fa. Jacques 
 die sij in haer huwelijck gewonnen heeft bij Jacobus GILLIS op het vertoogh aen hun gedaen 
 bij den gemelden Gillis als vader ende staenden voocht van de weesen bij de aflijvigheyt van 
 Pieter RUTSAERT hunnen oom materneel van vollen bedde ten desen jaere sonder nalaetijnghe 
 van lichaemelijcke hoirs overleden in de prochie van Poessele . . . . . .  
 Joosijne DHAENENS sijne achtergelaeten wdwe . . . . . . 23ste 8bre 1771 
 
SVG Carel VAN GANSBEKE, overl. Nevele op den 5de jan. 1766 
 fs. Pieter ende Cathelijne DE SCHUYTER 
 He.: Joanne DE TROOSTER fa. Cornelis in haer 2de huwelijck 
416 K.: Joanne Jacoba bij competente aude haer selfs, Ludovicus = 21 jr 
 01 V.P.: Joseph BAUTE oom causa uxoris  
 Gronden van erfven bij d'houderigge geconquesteert met Joannes STROBBE wijlent haeren 
 1ste man bijdien te volgen aen dhouderigge ende Joos STROBBE haer voorkint 
 In Meyghem een behuysde hofstede ende landt groot 172 roeden paelende oost de straete zuyt 
 Joos STROBBE ende west de volgende partije die groot is 150 roeden . . . . . . 
  . . .   . . .   . . .   13de jan. 1772 
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SVG Anne Marie VEREECKE, overl. Nevele op den 26ste nov. 1771   
 fa. Jacobus ende Pieternelle DE CLERCQ  
 Hr.: Pieter VERHELST fs. Guilliame  
416 K.: Adriaen VAN RENTERGHEM in huwelijck met Pieternelle VERHELST, Joannes 
 3v       VAN RENTERGHEM in huwelijck hebbende Joanne Catharine VERHELST, Anne  
       Francoise = 21 jr ende Philippe Albertus VERHELST = 14 jr 
 V.M.: Andries MARCHAND tot Bellem oom causa uxoris 
 Aen dit sterfhuys competeert een huyseken staende op cheyns dannof den grondt competeert 
 aen Judocus COCQUYT fs. Jan  . . .  . . .   14de jan. 1772 
 
SVG Livijne Bibianne DE CLERCQ. overl. Nevele op den 29ste sept. 1771 
 fa. Jacobus ende Theresia VERBAUWEN  
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes DE MULDER  
416 K.(1ste x): Joannes Baptiste = 17 jr ende Marie Barbara DE MULDER = 12 jr 
 6v V.P.: Jacques DE MULDER alfven broeder ende V.M.: Adriaen DE CLERCQ oom  
 Hr.(2de x): Sr. Francois REUBENS fs. Pieter, meester chirursijn   
 Huwelijckscontract aengegaen tusschen de overledene ende desen houder 
 Compareerde in persoonen Sr. Francois Jacobus REUBENS meester chirurgien binnen dese 
 stede van Nevele ende Livijne Bibianne DE CLERCQ te kennen gevende dat tusschen hun 
 apparant huwelijck staet te geschieden  . . . . . . . . . 
 Aldus gedaen ter maenijnge van dhr Ignace Emanuel BEYAERT ampman kennisse ende 
 overstaen van Joannes VERBAUWEN  ende Joannes VAN DAMME Schepenen der stede 
 ende vrijhede van Nevele, den 30ste april 1766 
 Het testament bij d'overledene constant haere sieckte gemaeckt . . . desen 26ste augusty 1771 
 Gronden van erfven ende besette renten constant het huwelijck geconquesteert 
 Een huys stede ende erfve in Nevele in de sinte jansstraete daer d'overledene uyt gestorven 
 is groot in erfven met den lochtinck daermede gaende groot 212 roeden paelende oost ende 
 suyt de wdwe Joannes DE DECKERE west de reygersbeke ende Judocus DE BLAUWE   
 ende noort de calzijde ofte sinte jansstraete desen sterfhuyse toecommende bij coope  
 gedaen jegens Pieter Francois VAN DOOSSELAERE den 1ste febr. 1768  
 Item competeert aen desen sterfhuyse een crooserende rente van 100 p. gr. wisselgeldt 
 capitaels lopende tot laste van Pieter CORNELIS tot Drongene in advenante van den 
 pennijnck 25 courant croos  . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde toecommende aen de weesen alleene 
 vrij van s'hauders bijleve ingevolge den teneur van het huwelijckscontract 
 In Landeghem in den heirenthoeck een behuyst ende beplant hofstedeken groot 250 roeden 
 paelende oost de renterghemstraete zuyt Joannes MORTIER west joffr. VAN HULTHEM 
 ende noort Pieter STANDAERT in cheynspachte gebruyckt bij Gillis SNAUWAERT fs. 
 Matthijs voor eenen termijn van 20 jaeren  . . .   . . . 
 In Nevele een behuysde hofstede ende landt  groot 477 roeden paelende oost ende suyt de 
 carmenstraete west selfs swalmstuck ende noort de volgende partije 
 Een partije lant genaemt het streepken suyt de voorgaende hofstede oost de carmstraete  
 west ende noort Mhr. DUBOIS groot 100 roeden . . . . . . 
 De hofstede ende landen in cheyns gebruyckt bij Lieven BEYAERT in huwelijck met de 
 wdwe van Pieter VAN DEN BOSSCHE  voor eenen termijn van 29 jaeren dannof het 1ste 
 jaer inganck genomen heeft kersavont 1759 ten prijse van 4 p. 10 sch. gr. courant sjaers. 
 Jacobus, Jan Baptiste ende Josijntjen DE MULDER, Jan Baptiste VAN COMPOSTELLE 
 in huwelijck met Anne Marie DE MULDER ende Joannes MAENHAUT in huwelijck met 
 Joanne Catharine DE MULDER s'weesens alfve broeders ende susters aen de selve weesen 
 soo lange den cheynse is duerende gehouden sijn te betaelen de somme van 1 p. 12 sch. gr. 
 Gronden van erfven de weesen competerende van shauders bijlevijnghe als vooren nemaer 
 belast met de bijleve van Therese VERBAUWEN wdwe van Jacobus DE CLERCQ 
 Een 12de deel in een coorenwint meulen in Poessele dannof dander deelen competeren aen  
 sweesen grootmoeder ende haere kinderen ooms ende moyen . . . . . . ende een 12de  
 deel in een behuysde hofstede in Poessele groot drij bunder . . . . . . 13de febr. 1772 
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SVG Theresia MESTDAGH, overl. Deurle op den 14de aug. 1771 
 fa. Lucas ende Philippine WALGRAEVE 
 Hr.: Pieter CORIJN fs. Joos 
416 K.: Marie bij competente aude haer selfs, Judocus = 22 jr ende Caroline CORRIJN = 18 jr 
15v V.M.: Joannes VAN HIFTE, oom causa uxoris   
 Desen sterfhuys competeert een huys ende schuere met de voordere drooge ende groene 
 catheylen staende op cheyns dies den gront competeert aen Sr. Jan Baptiste COLBRANT 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen sweesens delvoogt  7de april 1772  
 
SVG Pro Deo Philippe ROHAERT, overl. Nevele op den 8ste meye 1770  
 fs. Nicolaes ende Petronelle DE VRIENT 
 Wdwnr in (1ste x) van: Catharina DE VOESTER  
 K.(1ste x): Marie Magdalena ROHAERT  
 V.M.: Jan Baptiste NIEUWLANT, oom 
 He.(2de x): Coleta SLOCK fa. Philippe ende Marie VAN DEN DAELE 
 K.(2de x): Joanne ROHAERT = 8 jr 
 V.P.: Philippe DE PAEPE, cosijn      
 Midts de becommerthede geordoneert t'emphilasseren    7de april 1772 
 
SVG Joanna Catharina DE VREESE fa. Charels?, overl. Lootenhulle den 31ste april 1771 
 Hr.: Joannes D'HARTE  fs. Lieven  
 K.: Joannes Frans = 15 maenden ende Marie Theresia = 7 weken  
  V.M.: Joannes THAETS naesten bestaenden    11de april 1772 
 Tekst die later bijgevoegd is in de marge 
 Magdalena DOBBELAERE wdwe van Jan D'HARTE mijne styfmoeder 26ste april 1796  
 
SVG Isabelle VAN QUICKENBORNE fa. Jan, overl. crancksinnig in Nevele op den 31ste jan. 1772 
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes CLAEYS fs. Ferdinand 
416 K.(1ste x): Joseph ende Apolonarus CLAYS bij huwelijcke staete hun selfs,  
18v Wdwe in (2de x) van: Joannes KEIRSSE die oock overleden is te Nevele den 9de dec. 1771 
 sonder legitieme hoors achter te laeten (SVG gepasseert den 29ste april 1772) 
 Marie Francoise DE VRIENT verlaeten huysvrouwe van den voorseyden Apolonarus CLAEYS 
 alsnu beth ses jaeren uytlandigh op zee, kinderen uyt dit huwelijck: Marie Magdalena,  = 10 jr, 
  Isabelle Jacobe = 8 jr ende Rebecca CLAEYS = 7 jr  
 V.P.: Joannes VAN QUICKENBORNE  broeder van d'overledene, auden oom tot Deynze 
 Gronden van erfven desen sterfhuyse competerende 
 D'hilft den westcant van een partije landt groot int geheele 200 roeden genaemt de cleyne  
 vierschaere gelegen in Nevele op den capelle cauter onder de jurisdictie van het Pouksche  
 paelende dese hilft noort oost Joseph CLAEYS met het wederdeel hem competerende bij 
 uytgrootijnghe jegens de gemeene hoors van Joannes KEERSSE suyt oost de straete zuyt 
 west Pieter BOSSCHAERT ende noort west de poucquebeke 
 Desen sterfhuyse competeert bij vercaevelijnge een rente van 75 p. gr. wisselgeldt 
 capitaels crooserende jeghens den pennijnck als vooren loopende ten laste van Mecheline 
 VAN DER PAU verlaeten huysvrauwe van Francies VERVIER ende beseth voor wethauder 
 der stede ende vrijhede van Nevele op een huys ende erfve gheleghen in de lange munte 
 paelende oost Francies VERMEULEN suyt de selve lange munte west ende noort Sr. 
 Jacques VAN AKEN jaerlijckx verschijnende den 13de aug. . . .   11de meye 1772 
 
SVG Pieternelle VAN LAECKE, overl. Landeghem in den heirenthoeck den 28ste maerte 1772  
 fa. Martinus ende Josijntien GANSBEKE 
 Hr.: Joseph VAN VINCKT fs. Francois  
416 K.: Pieter = 12 jr ende Joanne Therese VAN VINCKT = 6 maenden 
 24  V.M.: Martinus VAN LAECKE grootvader   
 Stelde hem seker ende borghe Christiaen MORTIER tot Poessele 12de meye 1772 



 640 

 Vervolg bundel nr 499 Staten van goed  (1772)    
SVG Francois VERMEULEN, overl. Nevele op den 12de febr. 1771  
 fs. Joannes ende van Joanne DE VREESE  
 He.: Joanne BEELAERT fa. Joannes ende van Christina TIJTGAT  
416 K.: Petronella = 14 jr, Joannes = 9 jr, Veronica = 8 jr, Theresia = 2 jr ende Catharina  
26v       VERMEULEN = 9 maenden 
 V.P.: Adriaen VERMEULEN tot Sinte Maria Leerne broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe deelsaem alf en alf 
 Een hofstedeken in Nevele groot in erfven 60 roeden oost de beke suyt ende noort Francies 
 SEIMORTIER ende west de blasendrieschstraete ende een partijken landt in Vosselaere 
 groot groot in erfven 61 ½ roeden paelende noort Judocus VERBEKE suyt oost den prochie 
 wegh loopende naer Deynse ende west Joannes DE MEYERE de hauderigghe toecommende 
 tot een 3de bij successie van haere auders ende de resterende deelen bij uytgrootijnghe jegens 
 haere broeders Judocus ende Philippe BEELAERT respectievelijck in daeten 9de april 1758  
 ende 12de aug. 1765 
 Gronden van erfven gedurende dit huwelijck gheconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een hofstedeken in Nevele groot in erfven 52 roeden paelende oost de volghende partije op 
 Vosselaere suyt de voorgaende hofstede west de blasendrieschstraete ende noort Joseph 
 STROBBE ende een partije landt in Vosselaere groot 272 roeden abouterende oost de wdwe 
 van Herman LAMME suyt sijn selfs landt west het beecxken ende daer over het huys ende 
 erfve ende noort de aude straete . . .  . . .  . . . 
 Den overledenen heeft geduerende het huwelijck hem laeten uytgrooten van Adriaen 
 VERMEULEN sijnen broeder een partijken landt wesende leen  . . . 12de juny 1772 
 
SVG Marie Jacoba DE MEY, overl. Poessel op den 22ste juny 1771  
 fa. Marten ghewonnen bij Catharine BRUYNEEL 
 Wdwe van Jan Baptista VERBEKE 
416 K.(1ste x): Marten VERBEKE sijn selfs tot Lootenhulle   
 51 Hr.(2de x): Pieter VAN DE MOORTEL fs. Adriaen, winkelier  
 K.(2de x): Joanne Therese beth dan 25 jr ende Augustinus VAN DE MOORTELE = 18 jr   
 V.M.: Jacobus THOMORAS tot Thielt oom causa uxoris 
 Gronden van eirfven komende van de zijde van den hauder 
 In Poussel 62 ½ eirfve paelende oost Lieven DE SCHRIJVER zuyt Francies HAUTEKEET 
 ende west de straete ende bebauwt met een woonhuys boomen haegen ende voorder drooge 
 ende groene catheylen  . . .  . . .  . . .      15de juny 1772 
 
SVG Pro Deo Pieternelle COPPENS fa. Cornelis, overl. Nevele den 15de maerte 1772 
 Wdwe van Marten LIEVENS fs. Frans 
 K.: Joannes Frans = 18 jr, Pieter = 13 jr ende Judocus LIEVENS = 9 jr 
 V.P.: Ludovicus LIEVENS ende V.M.: Pieter MEULEMAN   
 Midts de becommerthede geordonneert t' enfilasseren   13de juny 1772 
  
SVG Joanne VAN LANGERAERT fa. Joannes ende van Marie VAN LOO 
 overl. Sinte Maria Leerne in den maeyghemhoeck op den 21ste meye 1772 
 Wdwe van Philippe COPPENS  
416 K.: Joannes ende Joseph COPPENS bij competente aude ende huwelijck hun selfs,  
31v Pieter = 24 jr, Joanne in huwelijck met Pieter BOSSCHAERT, Anne Marie = 22 jr,  
 Livijne = 17 jr ende Lieven COPPENS = 15 jr 
 V.P.: Lieven COPPENS Schepenen van Nevele 
 V.M.: Judocus VAN LANGERAERT 
 Comt tot laste van Pieter COPPENS hoor in desen de somme van 31 p. 16 sch. 8 gr. over 
 d'aenveirdijnge van den prijs van d'edificien ende voorder drooge ende groene catheylen  
 staende op cheyns dannof den grondt competeert aen joffr. Marie DE WEERDT conforme 
 de prijsije gedaen den 22ste juny 1772 . . .  . . .  7de july 1772 
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SVG Marie Anne CORIJN, overl. Sinte Maria Leerne op den 27ste jan. 1772  
 fa. Christiaen ende Jacquemijntien VAN DE MOORTEL 
 Wdwe in (1ste x) van : Marten ADAMS (SVG gepasseert den 30ste meye 1747)   
416 K.(1ste x): Pieter ADAMS bij competente aude sijn selfs,  
 35 Wdwe in (2de x) van : Lieven MAEBE fs. Pieter 
 K.(2de x): Joannes Frans = 24 jr, Joannes Philippe = 23 jr, Joseph = 19 jr ende Lieven  
     MAEBE = 13 jr 
 V.M.: Joannes CORIJN ende V.P. Pieter ADAMS voornoemt 
 Gronden van erfven deelsame tusschen den hoor en de weesen  
 Een behuysde hofstede in Sinte Maria Leerne in den maeyghem hoeck daer d'overledene 
 uyt gestorven is groot 225 roeden paelende oost den baron van Huysse zuyt de straete 
 west ende noort den baron van Nevele . . .  . . .  . . .  
 Marten ADAMS is in 1ste huwelijck geweest met Elisabeth DE COCKERE met vijf kinderen 
 in dit huwelijck geprocreert ende gemerckt dat een van dese weesen met naeme Marie  
 Francoise is commen toverlijden onbedegen  . . .  . . .  . . . 
 Dit sterfhuys competeert noch een partije meersch groot een alf bunder paelende oost d'hoors 
 van Ferdinand VAN DOORNE ende den heer baron van Nevele zuyt de leye west den heere 
 VAN DE WOESTIJNE ende den selven heere baron ende noort den heere canonijnck 
 DELLA FAILLE  commende bij coope van d'overledene geduerende haeren weduwelijcken 
 staete gedaen jegens Francois CORIJN den 14de dec. 1762 dus 450 roeden 
 Heeft desen sterfhuyse in cheynse van mijnheer HAEVESCHOOT twee partijen landt ende 
 een partije meersch tsaemen voor 4 p. 10 sch. gr. tjaers  . . . . . . 14de july 1772 
 
SVG Joannes VERSTRAETE fs. Jacobus, overl. Vynckt op den 2de jan. 1772 
 He.: Judoca LANDUYT fa. Joos  
416 K.: Anne Marie = 15 jr, Francoyse 13 jr, Isabelle = 11 jr ende Barbara VERSTRAETE = 7 m 
 40 V.P.: Guillielmus VERSTRAETE eygen broeder van den overledenen 
 Stelde hem voor al het gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Jacobus DAUW 
 tot Lootenhulle alhier present      14de july 1772 
 
SVG Judocus VAN HULLE fs. Pieter, overl. Vynckt op den 27ste meye 1772 
 Wdwnr in (1ste x) van: Lievijne DE GRAVE fa. Jans 
416 K.(1ste x): Pieter ende Joanne VAN HULLE  
 43  He.(2de x): Judoca HOSTE fa. Jans 
 K.(2de x): Pieter DE BRAEVE tot Oeselgem thuwelijck met Marie Isabelle VAN HULLE, 
          Marie Francoyse, Anne Caroline ende Barbara Theresia VAN HULLE alle hun  
     selfs ende Carolus VAN HULLE = 23 jr,  
 V.P.: Pieter VAN HULLE eyghen broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven gheleghen in Vynckt commende van de sijde van den overledenen te 
 weten een derde in dhilft uyt eyghen hoofde ende de twee resterende derde van dhilft bij 
 uytgrootijnge jeghens sijne broeders ende susters in daeten 1ste meye 1757 ligghende noch 
 gemeene met Pieter VAN HULLE sweesens oom aen wie de hederhelft competeert 
 Dhilft van een behuyst hofstedeken groot in erfven 200 roeden abouterende oost Pieter 
 VAN WONTERGHEM  suyt  . . .  west Pieter DE CLERCQ ende noort de straete 
 Gronden van erfven geduerende het huywelijck gheconquesteert  
 Dhilft van een partije landt ende bosch in Vynckt groot 514 roeden paelende oost mijnheer 
 BORLUUT suyt Martinus VERMEERSCH west Joannes VAN DE VOORDE ende noort 
 Mhr VAN BOECLE commende bij coope van dhoirs Joseph VAN KEIRSBULCK ende 
 Livijne DANEELS in daeten 22ste sept. 1767 ende 9de febr. 1768 
 Aen desen sterfhuyse competeert een huys ende schuere al onder een dack, hovenbuer fruyt 
 ende andere boomen doorenhaeghen staende op cheyns wies den gront competeert aen Mhr 
 LIMNANDER voor eenen termijn van 29 jaeren inganck genomen kersavont 1753 
 Dhauderigge heeft ontfanghen van haere vaste goederen van haere cant gecommen van Pieter 
 VAN STEENKISTE  tot Denterghem dhelft van de somme van 10 p. 5 sch. 5 gr. de welcke 
 in het gemeene huyshauden is ghesmolten . . . . . .  21ste july 1772 
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SVG Pro Deo Arnaut BEKAERT fs. Joos, overl. Ste Maria Leerne op den 5de Xbre 1771 
 He.: Joanne VERMEIRE fa. Joos  
 K.: Gillis ende Lieven BEKAERT, Jacobus SCHAUBROUCK in huwelijck met Isabelle 
       BEKAERT, Jan Baptiste HEGGERICKX getrauwt met Aldegonde BEKAERT, Jan 
       VAN DER VENNET thuwelijck hebbende Joanne BEKAERT ende Theresia  
       BEKAERT = 23 jr 
 Camerdeelvoogt: Joannes SEGERS mits geene mannelijck bloedtvrienden  
 Dit sterfhuys competeert een woonhuys met de schuere ten titel van cheyns gebruyckt op  
 den grondt van den heer baron van Nevele  . . .  . . . 
 Midts de becommerthede geordonneert t'emphilasseren    1ste sept. 1772 
 
SVG Marie Isabelle DE DECKER, overl. Landeghem in den heirenthoeck op den 7de april 1772 
 fa. Carel ende Pieternelle TUYTSCHAEVER 
 Hr.: Joannes Francois VAN LAECKE fs. Andries ende Josijntjen MAES 
 K.: Joanne Marier = 8 jr, Pieter Fr&ncois = 6 jr, Isabelle Rose = 4 jr ende Jan Francois  
       ontrent 8 maenden 
 V.M.: Thomas DE DECKER oom 
 Gronden van erfven commende van s'houders zijde 
 In Landeghem in den heirenthoeck 206 ½ roen landt op den oostcant van een partije genaemt 
 den veltacker abouterende dit deel oost ende zuyt de wdwe van Amandus DE COSTER west 
 den meerderen deel van de selve partije competerende Pieter ende Marie Christine VAN  
 LAECKE ende noort de beke ende een partije meersch groot 100 roen daer de nieuwe vaert 
 door gedolven is paelende oost d'aude caelene zuyt Joannes ende Philippe HEYNDRICX  
 west Mhr van Asper ende Noort Pieter LAMBRECHT 
 Twee partijkens landt becommen bij vermangelijnghe van Pieter STANDAERT gheleghen 
 in den heirenthoeck tsaemen groot ontrent een gemeth t'eerste genaemt velt ackerken ende  
 het ander partijken bebauwt met een huys ende beplant met fruytboomen ende doorenhaegen 
 daer d'overledene uytgestorven is abouterende oost de kinderen Pieter GOETHALS suyt  
 Pieter MEGANCK west de renterghemstraete ende noort Carel DE MEYER  
 Midts de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   15de 7bre 1772 
 
SVG Caroline MORTIER, overl. Landeghem in den heirenthoeck op den 5de meye 1772  
 fa. Pieter ende Josijne VERVENNE 
 Hr.: Carel LOONTIENS fs. Jacobus ende Marie DE WULF  
416 K.: Pieter = 15 jr, Christina = 12 jr, Jacobus = 10 jr, Emerentiana = 7 jr ende Marie  
54v       Magdalena LOONTIENS geboren den 28ste april 1772 
 V.M.:  Aernaut MORTIER eyghen broeder van d'overledene   
 Immeubele goederen compiterende aen den besitter bij successie van sijne auders 
 Drij partijen landt ghelegen binnen Nevele ende een partije op den wijck veldeken  
 genaempt het gevelken paelende noordt Lieven LOONTIENS suyt ende west d'hoirs 
 Pieter VERBAUWEN ende noordt den voetwegh naer veldeken groot 336 roeden 
 Item een partije genaempt het herpelstuck in den wijck van vier boomen daer anne  
 abouterende oost mijn heer DUBOIS suyt de volgende partije west den advocaet  
 LAEREBEKE ende noort het herpel straetien groot 381 roeden  
 Item een partije genaempt het hoschstuck paelende oost Joos MEULEMAN suyt ende 
 west mijn heer LAEREBEKE ende noord de voorgaende partije groot ontrent 367 roeden, 
 den besitter toecomende bij successie ten sterfhuyse van sijnen vader bij vercaevelinghe  
 tusschen hem ende sijne mede hoirs gedaen den 4de meye 1762 ende jegenwoordigh in 
 pachte ghebruyckt bij Joseph MEULEMAN tot Nevele wannof de pachten in baete sullen 
 worden gebragt  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Ignatius ROTSAERT tot Landeghem prijser der 
 Casselrije ende Audenburgh van Gent residerende tot Landeghem prijser van desen staet 
           3de nov. 1772 
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SVG Jacobus DE KEYSER fs. Jan, overl. Nevele in den wijck van veldeken den 9de aug. 1772 
 Wdwnr in (1ste x) van: Livijne VAN HOLSBEKE fa. Joos  
416 K.(1ste x): Jan Baptiste = 16 jr, Pieter Francois = 14 jr, Bernardus = 13 jr, Geeraert = 12 jr  
 59           Joanne Therese = 10 jr, Lieven = 8 jr, Anne Cornelia = 6 jr ende Monica = 2 jr 
 He.(2de x): Joanne MORTHIER fa. Frans 
 K.(2de x): Jacobus geboren naer de doodt van sijnen vader 
 V.P.: Laureyns DE KEYSER oom  
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde bij dien schuldigh te volghen aen de 
 weesen met last van shauderigghens bijleve ende haer helft in de catheylen soo volght 
 D'hilft deurgaende dannof de wederhilft compiteert aen soverledens acht kinderen van het 
 1ste huwelijck met Livijne VAN HOLSBEKE van een behuysde ende beplante hofstede in 
 Nevele in den wijck van veldeken daer den overledenen uyt gestorven is groot met een partije 
 landt daer aen gelegen twee gemeten paelende noort oost ende zuyt oost de straete zuyt west 
  Francois DE MEYERE ende noort west de volgende partije dus int geheele 600 roeden 
 Item dhilft als vooren van een partije landt geleghen als de voorgaende groot is ontrent twee 
  gemeten abouterende zuyt west ende noort oost Jooris VAN HULLE zuyt oost de voorgaende 
  ende noort west de straete dus int geheele 600 roeden. 
 De voorschreven hofstede ende landt den overledenen toegecommen bij donatie inter vivos  
 geduerende hun 1ste huwelijck gedaen bij Pieter ROGIERS fs. Marten volghens erffenisse  
 voor Ulieden heeren genomen in daete den 30ste oct. 1759 belast met dhilft van het capitael 
 eender rente van 48 p. 6 sch. 5 gr. wisselgelt crooserende a pennijnck 25 in proffijte van 
 Joannes HAENEBALCKE vallende telcken jaere 1ste meye ende aengaende twederdeel van 
 t'selve capitael ende eene rente van 25 p. gr. wisselgelt capitaels op t'gemelde goet oock 
 geaffecteert geweest geloopen hebbende in proffijtte van Geeraert DE DECKERE de selve 
 sijn constant huwelijck uyt de naerschreven oplichtijnghe gerembourseert 
 Item compiteert desen sterfhuyse noch d'hilft van een partije landt geleghen in Hansbeke 
 groot een bunder 326 roeden, dannof de wederhelft compiteert als vooren paelende oost de 
 straete aenden damput zuyt ende west de beke commende bij coope jegens Sr. Joseph  
 BAILLY den 9de febr. 1769   . . .  . . .  22ste Xbre 1772 
 
SVG Joseph VERMEULEN fs. Gillis, overl. Vynckt in de maent july 1772 
 He.: Joanne VAN DE PLASSCHE fa. Balthazar  
416 K.: Romanus = 3 jr ende Ramandus Emanuel VERMEULEN = 3 maenden 
63v V.P.: Gillis VERMEULEN woonende in Grammene als grootvader 
 Gronden van erfven staende sijn huwelijck met dese hauderigge geconquesteert    
 Een behuyst hofstedeken in Vynckt groot met het landt bosch ende geweet t'eenen block 
 daer anne gelegen een bunder en 29 roeden abouterende noort de beke west Pieter 
 VAN DE WEGHE ende Carel MARTENS suyt mijn heer SCHOTTE ende Guillielmus 
 VERSTRAETE oost d'hoirs van Mevr. VAN BELLEGHEM  22ste Xbre 1772 
 
SVG Eleonardus AERENTS fs. Geeraert, overl. Vosselaere op den 30ste oct. 1771 
 Wdwnr van : Anne Marie VINCENT fa. Pieter  
416 K.: Joannes, Caroline in huwelijck met Joannes DE BACKER ende Marie AERENTS bij 
66v       competente aude hun selfs, Isabelle Therese = 20 jr, Marie Francoise = 18 jr ende Pieter 
       AERENTS = 12 jr.   
 V.P.: Joos AERENTS ende V.M.: Louys DE SCHEPPERE 
 Men is schuldigh aen Judocus GOETGEBUER alfven broeder van d'hoors de somme van 
 8 p. 7 gr. 7 dnrs over weesepennijngen breeder vermelt bij licquidatie van den SVG gemaeckt 
 den 18de juny 1771 ten sterfhuyse van Anne Marie VINCENT sijne moeder  
 Item voor gemeene schult ende in proffijte van Joseph DE KETELAERE hoor causa uxoris 
 van wijlent s'overledens huysvrauwe de somme van 8 sch. 9 dnrs over sijne huysvrouwens 
 vaderlijcke weese pennijngen vermelt bij staete als vooren 
 Item aen Mhr DUBOIS dit VAN DEN BOSSCHE over twee jaeren pacht van d'hofstede ende 
 landt bij den overledenen gebruyckt tot Kersavont 1771 tot 24 p.  22ste dec. 1772 
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 Compareerde voor Bailliu Burgmeester ende Schepenen der heerlijckhede van quaedestraete 
 in Ruysselede hier ondergeteeckent in persoone Ferdinand DE GRAEVE opseten der voor 
 seyde prochie welcken verclaerde sigh te stellen seker ende borghe over Gillis DAMOURS 
 opsetenen van dheerlijckhede van quaedestraete omme hem te doen genieten den ontfanck 
 der croosen van twee capitaele renten ten laste van Guilliaeme VERHELST ende Ferdinand 
 DE GRAEVE . Competerende soo aen hem selven causa uxoris Francoise HEYRICK fa. 
 Francies als aen sijne minderjaerighe swaeghers ende swaegerinnen geschiedende dese acte 
 borghtochte alleenelijck voor dreije jaeren . . .    26ste jan. 1773 
 
SVG Joos DE POORTERE fs. Jacques, overl. Hansbeke den 17de meye 1772 
 Wdwnr van Anna LIEVENS fa. Pieter 
416 K.: Judoca DE POORTERE = 14 jr, unicq weese kindt  
 69 V.P.: Joannes DE POORTER ende V.M.: Guilliaeme MORTHIER 
 Gronden van erfven ten desen sterfhuyse bevonden 
 In Hansbeke den westcant van een behuysde hofstede daer den overledenen uyt gestorven is 
 groot 78 2/10de roeden mitsgaders het oosteynde van den lochtijnck gelegen bachten den huyse 
 groot 22 3/10de roen dannof den oostcant van de hofstede en de westcant van den lochtijnck 
 competeert aen de weese van Guilliaeme MORTIER deelvoogt in desen separerende de 
 hofstede met een rechte linie van de schauwe van den huyse tot in den put liggende op den 
 suytcant van de hofstede paelende dese hilft noort Bernard DE BRABANDER oost de  
 wederhelft suyt ende west de straete ofte pontwegh tsaemen groot 1015 roeden . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Guille MORTHIER maternelen vooght actum int 
 collegie          9de febr. 1773 
 
SVG Pro Deo Frans AERENTS fs. Pieter, jongman, overl. Landeghem op den 2de juny 1772 
 Erfgenaemen: Pieter VAN DE KERCKHOVE unicq weese kint geprocreert bij Jacobus VAN 
 DE KERCKHOVE fs. Michiel met Norbertine AERENTS die suster was van den overledenen 
 V.M.: Pieter AERENTS fs. Jan cosijn    
 Frans AERENTS heeft corts voor sijn doodt op den 6de april 1772 aen Pieter STANDAERT 
 vercocht dhilft van een behuyst hofstedeken ende landen groot 700 roeden geleghen in de 
 prochie van Landeghem in den heirenthoeck  . . .  . . .  
 SVG van Norbertine AERENTS gepasseert op den 1ste dec. 1767  
 Mits de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   9de febr. 1773  
 
SVG Pro Deo Pieter VAN DIERDONCQ fs. Pieter, overl. Vynckt in de maent dec. 1772 
 Wdwnr in (1ste x) van: Clare DE GEETERE fa. Joseph 
 K.(1ste x): Joanne Clare VAN DIERDONCQ = 11 jr  
 He.(2de x): Marie Anne rose BLONDEEL fa. Jan 
 K.(2de x): Joanne Catharine = 10 jr ende Joseph Judocus VAN DIERDONCQ = 3 jr 
 V.M.: Francois DE GEETERE woonende in Poucques 
 V.P.: Jan Baptista VAN DIERDONCQ tot Aerseele   
 Gronden van erfven staende huwelijck met dese hauderigge geconqusteert 
 Een behuyst hofstedeken in Vynckt jegens de prochie van Aerseele paelende oost Francoise 
 VAN HECKE wdwe van Caerel D'HONT noort Joseph VAN QUATHEM west Pieter 
 VAN DE WALLE ende suyt Francois DE ROO groot in erfven met het geweet daeranne 
 gelegen ende medegaende ontrent 600 cleene roeden Cortrijcksche maete 
 Soo isser meer commeren ende lasten dan baeten tot 18 p. 17 sch. 4 gr. 9 dnrs 
 Mits de becommerthede gheordonneert t'enphilasseren   9de maerte 1773 
 
SVG Adriaen EVERAERT, overl. Poessel op den . .  oct. 1772  
 fs. Jacobus ende van Theresia DE MEYERE   
416 He.: Pieternelle YDE fa. Jan ende van Joanne DE GROOTE 
71v K.: Joannes Francies = 8 jr ende Livinus EVERAERT = 4 jr 
 V.P.: Jacobus BRAET oom causa uxoris  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joannes YDE tot Poessel  7de april 1773 
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SVG Joanne COPPENS, overl. Meyghem den lesten juny 1772 (zit ook in  bundel nr 499) 
 fa. Pieter ende van Martijntjen VERBECKEN (in bundel 499 lees ik VERBAKEN) 
416 Hr.: Jan Baptiste BOOM fs. Lievens ende van Joanne VAN DE PUTTE 
 74 K.: Rosalia BOOM = 15 maenden  
 V.M.: Carel COPPENS broeder van d'overledene woonende in Astene 11de april 1773 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Joannes HERME tot 
 Meyghem alhier present      11de april 1773 
 
SVG Francies VAN LAECKE fs. Jans, overl. Meyghem op den 22ste maerte 1773 
 He.: Joanne Marie SERWEYTENS fa. Joannes  
416 K.: Joannes Baptiste VAN LAECKE  
77v V.P.: Emanuel VAN LAECKEN, oom 
 Stelde hem voor alle t'gonne voorschreven seker ende borghe Joannes SERWEYTENS 
 s'hauderigghens vader alhier present     17de april 1773 
 
SVG Marie BEYAERT, overl. in Dronghen in den wijck van keuse den 24ste ougste 1772 
 fa. Pieter verweckt bij Livijne DE MEYER 
 Hr.: Francies DE ROOSE fs. Francies verweckt bij Marie LEGIEST 
416 K.: Geen kinderen uyt dit huwelijck,  
 80 tevoorent wdwe van Jooris CORNELIS met drij kinderen te weten Lucia ende Carolus 
 CORNELIS beede bij competente aude hun selfs ende Gillis DE MEYER in huwelijck 
 met Petronelle CAMPENS te vorent wdwe van Jan Francies CORNELIS met drij 
 minderjaerighe kinderen uyt haer 1ste huwelijck met naeme Marie Francoise, Joanne ende 
 Caroline CORNELIS. SVG van haeren 1ste man gepasseert den 9de oct. 1742  
 Gronden van erfven commende van den voorseyden Jooris CORNELIS  volgende de sijde 
 van de hoirs sonder recht van bijleve van desen hauder 
  Eenen meersch in baerel in de westmeersch deel van een meerder partije groot een ghemeth 
 paelende oost west ende noort dhoirs van den advocaet MELDERE ende eenen meersch 
 gelegen in Dronghen in den westhoeck groot 100 roeden paelende oost Jan YDE suyt de leye 
 west de paters chartreusen dogh de 1ste partije was groot 580 roeden ende de 2de partije 200  
 roeden ende alsoo paysibelijck beseten tot alderstont dat den hauder hem betrocken was in  
 den Raede van Vlaenderen bij requeste van den april 1746 van wegen Pieter BRANT in  
 huwelijck met Marie BEYAERT ende diversche andere connsorten daerbij tenderende tot  
 afstant van de voorseyde meerder breede oock tot bewijs vande vruchten van diere bij den 
 overghever genoten waer jegens den overghever gecommen sijnde in opositie ende naer het 
 dienen van menigvuldighe proceduren van wederseyden sijnde zaecke op den 6de nov. 1767 
 bij den hove verleent pointen d'office ende den overghever met sijnen raedt heeft in raede 
 gevonden de saecke te bemiddelen ende in dier voughen met d'heesschers aengegaen 
 schriftelijcke transactie van den 6de novembre van den selven jaere waer bij d'heesschers 
 hebben gedesisteert van hunne ingestelde actie ende dat de voorseyde gronden van nu tot 
 den eeuwughen daeghe sulllen blijven in het geheele aende verweerders mits genietende voor 
 een suyver uytscheet tot 124 guldens 10 stuyvers   . . .  . . .  . . . 
 Gillis DE MEYER causa uxoris staenden ende handelaeren vooght heeft hem verzekert  
 met den persoon van Joannes CAMPENS tot Ste Denijs alhier present 
 Op het volgende blad staat er Joseph CAMPENS   4de meye 1773 
 
SVG Marie Isabelle BILLIET fa. Thobias, overl. Vynckt op den 2de febr. 1773 
 Hr.: Jacobus BAUDONCQ fs. Albertus  
416 K.: Carolina = 15 jr, Pieter Joseph = 13 jr, Joanne Therseia = 11 jr,  Philippus Jacobus = 10 jr,  
88v        Judoca Francoise = 8 jr, Anne Coleta = 6 jr, Joannes Baptiste = 3 jr ende Carel Francies 
        BAUDONCQ = 18 maenden 
 V.M.: Joannes BILLIET broeder van d'overledene 
 Men is schuldigh aen shauders kinderen van 1ste bedde de somme van 52 p. 5 gr. 6 dnrs. over 
 hunne moederlijcke weese pennijnghen tsijnen huwelijck verweckt bij Francoise MARTENS 
 fa. Christoffel volgens den SVG overgebracht den 20ste july 1756 11de meye 1773  
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SVG Lieven MEGANCK fs. Jan, timmerman, overl. Nevele in de boschstraete den lesten nov. 1771 
 ende sijne huysvrauwe Josijntjen CAECKAERT fa. Lieven overl. den 14de nov. 1772 
416 K.: Anne Marie ende Barbarine beyde religeuzen in het clooster der penintenten tot Thielt, ende 
 92       oversulcx doodt voor de weirelt alsmede Joannes Josephus bij competente aude sijn selfs,  
       Joanne MEGANCK in huwelijck met Joannes Baptiste MEGANCK, Pieter Francois  
       MEGANCK = 24 jr sijnde int seminarie tot Gendt 
 V.P.: Pieter MEGANCK oom 
 Gronden van erfve ten sterfhuyse van beyde overledenen bevonden 
 Een behuysde hofstede in Nevele in de boschstraete daer d'overledenen uytgestorven sijn oost 
 de volgende partije zuyt Joannes MAENHAUT west de boschstraete ende noort Guilliaeme  
 VERHELST groot 200 roeden ende een partije landt west selfs voorgaende oost oock selfs landt 
 ende zuyt den voornoemden Joannes MAENHAUT groot 300 roeden ende een partije genaemt 
 het ackerken oost Joannes MAENHAUT zuyt oost Pieter SNAUWAERT zuyt west d'hoors van 
 Judocus VAN NEVELE ende noort west selfs groot 300 roeden  . . .  . . . 
 Dese goederen desen sterfhuyse toecommende bij vercaevelijnghe ten sterfhuyse van Lieven 
 CACKAERT gedaen den 1ste april 1730 
 Item noels een behuysde hofstede gelegen in den wijck van veldeken groot 474 roeden . . .
 desen sterfhuyse toecommende bij vercaevelijnghe ten sterfhuyse van Lieven CACKAERT  
 ende Janneken DE DECKERE in daeten 12de dec. 1767 in pachte gebruyckt bij Bauduyn  
 CACKAERT belast met een lijfrente van 6 p. gr. courant tjaers loopende ten proffijtte van Anne 
 Maria CACKAERT religeuse int clooster van Oost Eeck Loo tot Gendt. . . . . . . . . 
 In Lootenhulle een partije landt genaemt het beeckstuck groot 562 roeden abouterende oost selfs 
 volgende partije ende Pieter MEGANCK met de veulemeersch zuyt oost de beke west selfs 
 docteurs bosch ende noort den loobroeck van Bauduyn CACKAERT ende een partije bosch 
 groot 551 roeden zuyt de veulemeersch van Pieter MEGANCK ende west selfs voorgaende . . . 
 Patermoniele leengoederen commende van wijlent Joannes MEGANCK s'hoors ende sweesens 
 grootvader te volgen aen Joannes MEGANCK als autsten hoor feodael ten sterfhuyse van sijnen 
 vader belast met de costumiere bijlevijnghe van de wdwe sijne moeder 
 D'hilft deurgaende van een bodem van leene wesende een pachthof genaemt het goet ter plassche 
 gelegen in den wijck van veldeken groot ontrent 11 bunderen bestaende in 15 differente partijen 
 al d'een aen d'ander paelende oost den heere Graeve DELLA FAILLE heer van Assenede suyt  
 ende west de straete noort de beke mijnheer van Asperen ende andere  . . .  
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Joannes Baptiste  
 MEGANCK sijnen swaeger alhier present      11de meye 1773 
  
SVG Anne Marie GALLANT fa. Frans, overl. Baerle den 12de jan. 1773 
 Wdwe in (1ste x) van: Frans GOEMAERE  
416 K.(1ste x): Isabelle GOEMAERE thuwelijck met Carel HEBBELIJNCK ende Joannes Francies 
97v           GOEMAERE tot Baerel 
 Hr.(2de x): Joannes DUFREAUW  
 K.(2de x): Judoca Louise = 17 jr ende Ludovicus DUFREAUW = 10 jr (DUFRAIAUX)  
 V.M.: Emanuel DE PUYT thuwelijck met Joanne GALLANT suster van d'overledene 
 Is voor alle t'gonne voorschreven seker ende borge bedegen Joannes Francies GOEMAERE  
 hoir in desen tot Baerel        8ste juny 1773 
 
SVG Barbarine MATHEUS, overl. Dronghen in den teirlinck den 3de jan. 1773 
 fa. Pieter ende van Livijne VAN WASSENHOVE  
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes TEMMERMAN fs. Lieven (SVG gemaeckt den 12de maerte 1765) 
416 K.(1ste x): Pieter Francies = 22 jr, Bernardus = 20 jr, Rosa = 18 jr, Jacoba Barbarine = 17 jr,  
100       Augustinus Elisius = 14 jr ende Marie Catharinen TEMMERMAN = 12 jr 
 Hr.(2de x): Joannes DE SMET fs. Pieter ende van Livijne GRIJP 
 K.(2de x): Marie Joanne DE SMET = 7 jr   
 V.P.: Pieter TEMMERMAN, oom ende V.M.: Francies MATHEUS, oom 
 Stelde seker ende borge bedeghen Lieven DE SMET tot Maria kercke 15de juny 1773 
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SVG Judoca DE VREESE fa. Marijn, overl. Meyghem den 12de maerte 1772 
 Wdwe in (1ste x) van: Arnaut VAN HEE  (SVG gepasseert den 31ste july 1764) 
416 K.(1ste x): Lieven sijn selfs bij competenten auderdom van 25 jr, Joannes = 21 jr, 
104v     Francies = 16 jr, Joannes Baptiste = 13 jr ende Caroline VAN HEE = 11 jr 
     Joanne VAN HEE is commen toverlijden  
 Hr.(2de x): Pieter KEINTS fs. Joseph (KINT)  
 K.(2de x): Bellarminus KEINTS = 6 jr  
 V.P.: Joannes VAN HEE ende  
 Caemerdeelvooght: Pieter MEGANCK Schepenen, deelvooght gecommiteert omme de 
 onpasselijckheyt van Matheus VAN GAEVEREN vooght materneel, oom. 
 Is voor alle t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Jooris VAN SPEYBROECK 
 tot Sleydijnge alhier present      23ste juny 1773 
 
SVG Anne Marie MESTDAGH, overl. Vosselaere den 25ste april 1773  
 fa. Jacobus ende Isabelle SEMELIJN  
 Hr.: Frans DE KETELAERE fs. Charel 
416 K.: Marie Joanne = 22 jr, Pieter Bernardus = 19 jr ende Marie Anne DE KETELAERE = 20 jr 
110v V.M.: Joannes MESTDAGH tot Ste Lievens Hautem, oom 
 Is voor alle t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Joseph KETELAERE tot 
 Vosselaere alhier present      13e july 1773 
 
SVG Joannes TUYTSCHAEVER fs. Pieter, overl. Vosselaere op den 23ste juny 1773 
 He.: Maria Anna DE MEYER fa. Jacobus  
416 K.: Marie Joanne = 8 jr, Thomas = 6 jr ende Francies TUYTSCHAVER = 2 jr 
113 V.P.: Joseph TUYTSCHAVER oock fs. Pieter, oom    
 Ende is daer vooren seker ende borge bedeghen Jacobus DE MEYER s'hauderiggens vader 
 tot Vosselaere alhier present      20ste july 1773 
 
SVG Joosijntien MORTIER, overl. Astene Casselrije van Cortrijck den 25ste oct. 1772 
 fa. Geeraert ende van Jacquemijntien VAN DER BRUGGHEN  
 Hr.: Philippus DE RUYCK fs. Joos ende van Pieternelle VAN DER MEULEN 
416 K.: Joannes = 23 jr, Marie Anne in huwelijck met Frans BAERT, Theresia haer selfs ende 
115v       Joanne DE RUYCK in huwelijck hebbende Frans ROGGHE  
 V.M.: Lieven MORTIER woonende in Nazareth  
 Leengronden commende soo van den cant van de overledene in desen over een 3de als de 
 resterende twee deelen van drijen gheconquesteert staende huwelijck 
 Competeert desen sterfhuyse eene behuysde ende beplante hofstede met den lande bogaert 
 ende meersselken daer mede gaende alle gheleghen in een beluyck tsaemen groot ontrent de 
 vier ghemeten gheleghen in Astene aubouterende oost Sr. Petrus Livinus VAN DAMME  
 suyt den auden heirwegh west d'hoors van den advocaet HOOFT ende noort de rivier deleye 
 wesende leen releverende aen de Leenhove ende baronie van Nevele comende een 3de als 
 ghestruyckt van den overledene ende de resterende twee 3de bij vuytgrootijnghe gedaen  
 staende huwelijck bij overledene en de hauder in desen jeghens  Marie Anne ende Joanne 
 MORTIER susters van de overledene in desen voor de somme van 20 p. 10 sch. gr. courant 
 boven tcapitael de rente van 46 p. gr. wisselgelt in proffijte van dhoors dheer Simon HOOFT 
 tot Cortrijck  . . .  . . .    20ste july 1773 
 
SVG Pro Deo Frans VERBAUWEN fs. Jans, overl. Vynckt op den 28ste jan. 1771 
 He.: Joanne VAN KEIRSBULCK fa. Andries te voorent wdwe van Jacobus BOGAERT 
 K.: Joannes = 8 jr, Carolina = 5 jr ende Regina VERBAUWEN = 11 maenden 
 Camerdeelvooght: Carel MARTENS, Burghemeester bij faute van bloetvrienden 
 Men is schuldigh aen s'hauderiggens twee kinderen thaeren 1ste houwelijck verweckt met 
 Jacobus BOGAERT over hunne vaderlijcke weese pennijnghen ingevolghe den SVG voor 
 Ulieden heeren overgebracht den 14de july 1763 de somme van 7 p. 12 sch. 8 gr. 3 dnrs 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfiliasseren    20ste july 1773 
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SVG Pro Deo Bernardus DE SMET fs. Lieven, overl. Ste Maria Leerne op den 27ste juny 1773 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne DE LOOSE (SVG gepasseert den 21ste juny 1763) 
 K.: Lieven DE SMET sijn selfs, Francoise = 23 jr, Pieter = 19 jr, Jan Frans = 17 r ende 
       Christiaen DE SMET = 13 jr  
 He.(2de x): Regina DE RUYCK  
 K.(2de x): Coleta DE SMET = 4 jr 
 V.P.: Pieter DE SMET oom  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfillaseren   27ste july 1773 
 
SVG Marie Isabelle MEGANCK, overl. Nevele den 17de dec. 1772 
 fa. Lieven ende Marie POELMAN  
 Hr.: Joannes LOONTIENS fs. Pieter 
416 K.: Pieter Joannes Baptiste jongman bij aude sijn selfs, Marie Jacoba = 23 jr ende  
122       Pieternelle Catharine LOONTIENS = 20 jr ende de twee autste kinderen sijn geprofeste 
       religeusen te weten Livinus Precollect ende Josephus Predickheere ende oversulcx te 
       reputeren doen als civielijck doodt voor de weirelt  
 V.M: Pieter Frans MEGANCK fs. Lieven, oom, Schepenen van de lande van Nevele 
 Ten aengaen van sijn huwelijck heeft den hauder met d'overleden gemaeckt contract van 
 huwelijck voor den notaris VAN RISSEGHEM wijlent greffier van Nevele sonder oynt 
 van copie te sijn voorsien geweest 
 Leengronden op den hauder constant huwelijck gesuccedeert met den overlijden van Joseph 
 LOONTIENS sijnen broeder belast met de bijleve van Barbarine SUTTERMAN sijne wdwe. 
 In Nevele een bodem van leene releverende aen den hove van den eerweerdighen heere  
 prelaet van Drongene genaemt het cleen leen groot ontrent de vier bunderen 260 roeden 
 Eerst een partije genaemt den nerenbulck zuyt selfs ander leen zuyt west Geeraert MEGANCK 
 noort oost Jor Emanuel Baron DUSART ende noort west de volgende partije groot 948 roeden 
 Item een partijken coyweede paelende zuyt de voorgaende partije noort de volgende ende oost 
 den baron DUSART groot 392 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Het 2de leen wesende een achter leen gehauden van het leen te Rietgaevere groot ontrent vijf 
 bunderen en alf gelegen in Nevele consisterende in de volgende partijen als te weten een 
 partije lant genaemt den borrewal groot 1569 roeden zuyt oost de poeke beke west de 
 priesterage noort west de volgende ende noort oost de wdwe van Herman LAMME 
 Item een stuck landt genaemt den grooten driesch groot 731 roeden noort ende oost den heere 
 baron DUSART zuyt oost de voorgaende partije ende zuyt west de volgende partije landt  
 genaemt het lange bulcxken paelende zuyt oost selfs borrewal noort oost de voorgaende zuyt 
 west het priesterage landt ende noort west selfs ende den baron DUSART groot 576 roen . . . 
 welcke leenen in pachte worden gebruyckt bij Ignatius VAN RUYMBEKE in huwelijk met 
 de wdwe van Joseph LOONTIENS.  
 Gronden van erfven commende van shauders zijde bij successie van sijnen broeder Joseph 
 met bijlevijnge van de wdwe van den selven Joseph LOONTIENS 
 Een 3de deurgaende dannof de twee andere derden competeren aen Anne Marie LOONTIENS 
 wdwe van Joannes MEGANCK ende de weesen van Joannes VAN DOORNE met Judoca 
 LOONTIENS wijlent sijne huysvrauwe van 28 roeden landt gelegen in den west hoeck van  
 de partije leen den borrewal  . . .  . . .  . . .  
 Ander gronden van erfven commende van shauders zijde deelsaem alf en alf 
 Een behuysde hofstede in Nevele daer d'overledene uyt gestorven groot 558 roen is paelende 
 west de straete noort dhoors Lieven MEGANCK ende zuyt de volgende partije genaemt het 
 bulcxken aen lovenbuer groot 450 roeden paelende west de voorgaende hofstede . . . . . . 
 Gronden van erfven in huwelijck geconquesteert deelsaem alf ende alf 
 Een partije landt in Nevele genaemt het groot stuck groot 530 roeden ende een partije landt 
 gelegen als vooren genaemt het voorenste braemdonck stuck groot 450 roeden . . . . . . 
 Constant haer huwelijck is van haere zijde haudende gronden uytgegroot van Jaspaert  
 VAN BASTELAERE ende Joannes Baptiste MEGANCK  . . . . . . 
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Pieter Jan Baptiste LOONTIENS 
 hoir in desen        7de sept. 1773 
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SVG Geeraert VAN QUECKELBERGHE fs. Joannes ende Maegdalena DE VREESE  
 overl. Ste Martens Lathem in den wijck van braeckele op den 21ste meye 1773 
 He.: Jacoba VAN DER MEERSCH fa. Pieter  
416 K.: Marianne in huwelijck met Livinus STEYAERT, Carolina = 25 jr, aldegonde = 20 jr 
130       ende Lucia QUECKELBERGE = 18 jr 
 V.P.: Livinus VERBEKE fs. Frans 
 Desen sterfhuyse is schuldigh aen Joanne HIMPENS in huwelijck met Adriaen DE BACKER 
 dochter van dese haudergighe verweckt in haer 1ste huwelijck bij wijlent Francies HIMPENS 
 een somme van 4 p. 10 sch. 11 gr. 3 dnrs soovele haer is toecommende bij successie van 
 haere suster Pieternelle HIMPENS onbedegen overleden, uyt de coopsomme van een hofstede 
 ende medegaende landen vercocht in de maent augustus 1739 . . . . . . . . . 
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Adriaen Joannes DE BACKER fs. 
 Jan tot Laethem        7de 7bre 1773 
 
SVG Pieter Frans COPPENS, overl. Landeghem in den westhoeck den 15de aug. 1772 
 fs. Joannes ende Isabelle SIERENS  
 He.: Pieternelle VERSLUYS fa. Pieter 
416 K.: Joannes Frans ende Martinus COPPENS beede bij competenten auderdom van beth de 25 jr 
135       Marie Anne = 23 jr, Therese = 20 jr ende Jacobus COPPENS = 13 jr 
 V.P.: Martinus COPPENS fs. Jan tot Drongen, oom 
 Gronden van erfven commende van soverledens zijde deelsaem alf en alf 
 In Landeghem een behuysde hofstede daer den overledenen uyt gestorven is paelende oost ende 
 suyt oost de straete zuyt west ende noort west de wdwe van Herman LAMME groot 276 roen 
 ende een partije landt genaemt de hostijne paelende noort oost dhoors van Jor Andreas DUBOIS 
 zuyt oost d'haute straete zuyt west de wdwe van Joannes VERHAEGE ende noort west selfs 
 volgende partije landt oock genaemt de hostijne groot 600 roeden . . . . . . . . . 
 In Vosselaere 100 roeden meersch in de beeckmeerschen noort oost de weesen mhr SAEMAN 
 zuyt oost daerme schole in Gendt zuyt west selfs volgende ende noort west de caelene ende een 
 partije meersch gelegen noort oost nevens de voorgaende zuyt oost dhoors Frans CACKAERT 
 zuyt west daerme schole in Gendt ende noort west de caelene groot 298 roeden . . . . . .  
 Gronden van erfven geconquesteert constant het huwelijck deelsaem alf en alf 
 Een behuysde hofstede sijnde den oostcant van de gonne hier vooren gebracht paelende noort 
 ende oost de straete zuyt west tvoornoemde wederdeel groot 181 roeden ende een partije lant 
 genaemt het mieren hulleken groot 195 roeden . . .  . . .  . . . 
 Aen desen sterfhuyse toecommende bij coope jegens Pieter HEBBBERECHT ende Marie 
 DE MUYNCK sijne huysvrauwe tevoorent wdwe van Jooris SIERENS fs. Pieter met consorten 
 voor wethauderen van Meirendre in daete 30ste Xbre 1772   
 De hauderigge is van een 6de paert van een hofstede gelegen binnen Sommerghem constant  
 huwelijck uytgegroot voor de somme van 135 p. gr. dannof d'edificien ende catheylen ten tijde 
 van duytgrootijnge daerop staende weerdigh waeren ontrent 1/3de der gemelde uytgrootsomme 
 sulckerwijs dat alhier maer te recompenseren doet de 2/3de  . . . 21ste 7bre 1773 
 
SVG Pieter Francies DANEELS overl. Meyghem op den 11de dec. 1771 
 He.: Marie Francoise FAELE fa. Adriaen  
416 K.: Joannes Baptiste DANEELS = 2 jr  
140v V.P.: Lieven KEINDTS, oom  
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Pieter DE KEYSERE tot Meyghem  12de 8bre 1773 
 
SVG Maria Anna VAN ACKER fa. Pieter, overl. Lootenhulle den 23ste febr. 1770   
 Wdwe van Jacobus PLAHIE fs. Lieven  
416 K.: Francies bij competente aude sijn selfs ende Marie in huwelijck met Guille DE KEPPER, 
144v       Catharine in huwelijck met Emanuel DE LANCKER, Anne Marie PLAHIE = 20 jr ende 
                   Joannes Baptista PLAHIE aut beth 18 jr. 
 V.P.: Mathijs PLAHIE broeder van den hauder ende 
 V.M.: Pieter VAN ACKER  broeder van de overledene   12de 8bre 1773 
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SVG Sr. Pieter MESTDAGH , overl. Gendt op den . .  7bre 1773 
 fs. Anthone ende Pieternelle ROSIEUS  
 overleden sonder lichaemelijcke hoirs achter ghelaeten thebben 
 Erfgenamen: Frans uytlants, Adriaen, Marie getrauwt met Jan MEERSMAN ende Joanne 
          Marie MESTDAGH getrauwt met Jan VAN DER BRUGGEN, mitsgaders  
          Aldegonde MESTDAGH jonge dochter, alle vijfve kinderen ende schoon 
          kinderen van Caerel MESTDAGH fs. Anthone et Pieternelle ROSIEUS 
          die hij gewonnen heeft bij Francoise VAN DAMME tsijnen 1ste huwelijck 
          Item Pieter, Josephus ende Marie Therese MESTDAGH alle drije minderjaerighe 
          kinderen van Caerel MESTDAG voornoemt die hij t'sijnen 2de huwelijck 
          gewonnen heeft bij Pieternelle LIJBAERT  
          Item Pieter Anthone ende Barbara VAN DER STRAETEN mitsgaders Marie 
          Anne getrauwt met Pieter VEEVATE, Pieternelle getrauwt met Jan DE VOS  
          ende Livina VAN DER STRAETEN getrauwt met Francois PASSIJN alle vijfve 
          kinderen ende schoonkinderen van Herasemus VAN DER STRAETEN die hij 
          gewonnen heeft bij Marie MESTDAGH fa. Anthone ende Pieternelle ROSIEUS 
          Item Jacobus, Anne Marie ende Joannes MESTDAGH alle drije kinderen van  
          Adriaen MESTDAGH fs. Anthone ende Pieternelle ROSIEUS die hij verweckt 
          heeft bij Pieternelle DREVERS  
          Item Adriaen, Pieternelle getrauwt met Jan SNOUCK tot Nazarette ende Anne  
          Marie MESTDAGH getrauwt met Francois DE SCHEPPER tot Deurle 
            mitsgaders Aldegonde MESTDAGH jonge dochter, alle viere kinderen van  
          Pieter MESTDAGH ende van Josine PEERENS ende was den selven Pieter  
          MESTDAGH fs. Adriaen ende Pieternelle DREVERS voornoemt   
          Item Daneel MESTDAGH ende Pieter MESTDAGH beede tot Nazarette kinderen 
          van Ambrosius fs. Anthone ende Pieternelle ROSIEUS, die hij gewonnen heeft bij 
          Francoise DE PAUW, Pieter MESTDAGH ende Marie MESTDAGH thuwelijck 
          hebbende Livinus VAN DE VELDE tot Ghendt beede kinderen van Frans ende  
                      van Barbarine SCHERVELÉ ende was den voornoemden Frans MESTDAGH  
          oock sone van Anthone ende Pieternelle ROSIEUS voorseyt alle woonende in 
          Zeeverghem, Nazarette, Ste Martens Laethem, Peteghem, Deurle, Poucques ende 
          tot Ghendt   . . .  . . .      
 Eene besette rente van 60 p. gr. wisselgelt capitaels croiserende den penninck 20 sijnde 3 p. gr. 
 sjaers vallende telcken 16de febr. loopende tot laste van Frans DE SMET fs. Jans tot Sotteghem 
 bij hun originelijck verkent in proffijte van den advocaet dhr ende meester Judocus ALLAERT 
 ende gepasseert den 11de febr. 1727  . . . . . .  16de 8bre 1773 
 
SVG Jacobus DE BRUYNE, overl. Hansbeke op den 6de maerte 1773  
 fs. Jan et Francoise LIEVENS  
 He.: Joanne Catharine STALBOOM fa. Pieter  
416 K.: Joannes = 4 ½ jr ende Marie Judoca DE BRUYNE = 1 ½ jr is commen te overlijden 
148 V.P.: Geeraert DE BRUYNE tot Somergem s'overledens broeder, oom 
 Hebben in cheynse genomen van t'clooster van Deynse in Gendt een hofstedeken gelegen in 
 Hansbeke groot 60 roeden suyt de hammestraete op welcke den overleden is ghestorfven   
 Is voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Jacobus Frans TALBOOM 
 alhier present        26ste 8bre 1773 
 
SVG Marie VAN HULLE fa. Pieter, overl. Poessele op den 8ste april 1773 
 Wdwe in (1ste x) van : Jaspaerd SCHIJVENS  
 K.(1ste x): Anthone, Joannes Francies, Joanne Marie ende Pieternelle Monica SCHIJVENS 
416     in huwelijck met Guilliaeme DE SCHRIJVER, ende de twee minderjaerighe   
152v      weesen van Marie Joanne SCHIJVENS thaeren huwelijck verweckt met Emanuel 
     VAN DE WALLE alle kinderen ende cleynkinderen  
 Wdwe in ( 2de x) van: Joannes VAN OOST   
 Ten desen sterfhuyse sijn geen immeubele goederen bevonden  27ste 8bre 1773 
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 Bewijs van goede die bij desen maeckt Pieter ROOBIER in qualiteyt van administrerende 
416 vooghd paterneel over Marie Francoise ende Isabelle Rosa MARTENS beede minderjaerighe 
151v kinderen van wijlent Augustinus tsijnen 2de huwelijck geprocreert bij Livijne VAN LOO 
 ter causen van de meubilaire successie op hun ghedevolveert met den overlijden van Pieter 
 Joannes MARTENS, oock fs. Augustinus ende van wijlent Livijne VERPLAETSE fa. van 
 Joseph, onbedegen ende minderjaerigh overleden in Vynckt den 23ste jan. 1773  
 Bij den SVG van Pieter Joannes MARTENS gepasseert den 26ste juny 1773, men bevindt dat  
 hem aengecommen is bij vercaevelijnghe ten sterfhuyse van Joseph VERPLAETSE voornoemt 
 ende Joosijntjen MORTIER gronden van erfven ende vaste goederen  . . . . . . 
 Livijne VAN LOO alsnu in huwelijck met Guilliame BEERENS 9de Xbre 1773 
 
SVG Theresia DE POORTER, overl. Nevele op en 1ste nov. 1772  
 fa. Anthone ende van Marie VAN DEN BULCKE  
416 Hr.: Jan Baptiste HAUWE fs. Pieter ende van Marie DE CEUCKELAERE, timmerman  
181        Is komen t'overlijden voor feb. 1774 
 K.: Laurijns Norbert HAUWE = 21 jaeren eenigh kindt  
 V.M.: Pieter DE POORTER oom  
 Gronden van erfven bij desen hauder ten huwelijck ghebragt  
 De vier deelen van sesse dannof de resterende twee 6de deelen compiteren aen Francies 
 HAUWE s'hauders meerderjaerighen sone t'sijnen 1ste huwelijck ghewonnen met Josijntien 
 VAN LAECKE soo bij successie van sijne moeder als bij uytgrootinghe gedaen jeghens  
 Jacobus VAN HOECKE thuywelijck hebbende Aldegonde HAUWE sijne suster per 
 contract van den 25ste april 1762 van een huys stede ende erfve gheleghen in Nevele ten  
 voorhoofde in de Sinte Jansstraete paelende suyt de Sinte Jansstraete west Guillielmus 
 JOOS noort het clooster van de penitenten ende Jan DE RUYCK, oost Pieter VAN PARIJS 
 groot in erfven 71 roeden te vooren groot 95 roeden wannof hij hauder tot 24 roeden op 
 den oostcant heeft vercocht aen Joseph DE MULDER voor de somme van 24 p. gr. courant 
 SVG van Joosijntien VAN LAECKE gepasseert den 8ste febr. 1745 
 Den hauder heeft geduerende het huwelijck op de erfve gebauwt een nieuw steenen huys het 
 welcke tusschen hem ende sijne weese deelsaem is half en half   18de febr. 1774 
 
SVG Isabelle DE MEYERE, overl. Landeghem in den herrenthoeck op den lesten juny 1772 
 fa. Caerel ende Josijne VAN RENTERGHEM  
 Hr.: Geeraert DE DECKER fs. Thomaes ende Pieternelle GOETHALS 
416 K.: Joanna Theresia = 12 jr, Joannes = 10 jr ende Carolus DE DECKER = 5 jr 
189       De weese Joannes sijnde gebreckelijck  
 V.M.: Mathias MOENTJENS oom van d'overledene  8ste maerte 1774 
 Op den 29ste april 1774 is comen t'overlijden Joannes DE MEYERE haeren broeder 
 Stelde hem seker ende borghe selfs als principael Christoffel DE DECKER fs. Thomas  
 shauders broeder tot Somerghem      8ste july 1774 
 
 Bundel nr 501 Staten van goed  (1774) 
SVG Joannes Baptiste DE WULF, overl. Vinckt den 4de febr. 1773 
 fs. Frans ende Joanne VAN OVERBEKE 
 He.: Judoca Catharine DE WEIRT fa. Pieter  
416 K.: Pieter Joannes = 16 jr, Joanne Caroline = 2 jr ende Joannes Frans DE WULF geboren 
145       naer de doodt van den overledenen den 9de juny 1773 
 V.P.: Pieter DE WULF fs. Frans tot Caeneghem, oom  
 Gronden van erfven commende van shauderiggens cant bijdien haer schuldigh te volgen 
 In Nevele in den wijck van veldeken dhilft deurgaende van een partije lant groot 320 roen 
 dannof de wederhelft compiteert aen Pieter HEYTENS causa uxoris  
 Gronden van erfven constant huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 In Vinckt een behuysde hofstede groot met het land 850 roen desen sterfhuyse toecomende 
 bij coope jegens Jan Baptist DIJCK den 7de 9bre 1769 . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Theodorus EVERAERT  tot Nevele 26ste 8bre 1773 
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SVG Joanne VAN OVERBEKE fa. Laurens overl. Vinckt op den 11de jan. 1774 
 ende haeren man Joannes DE CLOET fs. David, overl. Vinckt op den 19de jan. 1774 
416 K.: Francies ende Pieter DE CLOET, Francies SCHELSTRAETE in huwelijck met  
191       Francoise DE CLOET, Judocus HUYS thuwelijck hebbende Baerbel Therese DE CLOET, 
       de ses minderjaerighe kinderen van Catharine DE CLOET geprocreert bij wijlent Francies 
       VAN PARIJS met naemen, Pieter, Joannes, Joseph, Joanne,  Caroline ende Francoise  
       mitsgaders de vier minderjaerige kinderen ten sterfhuyse van Marie DE CLOET met 
       naemen Coleta bij haer gewonnen voor hauwelijck, Pieter Francies ende Anne Marie 
       VAN WONTERGHEM gewonnen met wijlent Adriaen VAN WONTERGHEM 
 V.M. Pieter DE CLOET voornoemt als oom ende 
 V.P.: Lucas VAN PARIJS ende Francies VAN WONTERGHEM  
 Desen sterfhuyse heeft gecompiteert een behuyst ende beschuert hofstedeken in Vinckt daer 
 d'overledene uyt gestorfven sijn groot 200 roeden paelende oost de wdwe van Francies VAN 
 DE VOORDE zuyt d'hoors joffr. LAGAISSE west ende noort Mhr. VAERNEWIJCK twelcke 
 op den 15de febr. 1774 bij forme van lecitatie is vercocht aen Pieter DE CLOET hoor in desen 
 voor de somme van 78 p. 15 sch. gr. wisselgeldt  . . . . . . 8ste maerte 1774 
 
SVG Joannes DE DAPPER, overl. Vosselaere op den 19de nov. 1773  
 fs. Louis ende Marie DE BRAUWER  
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne HEYNSSENS (SVG gepasseert den 27ste july 1762) 
416 K.(1ste x): Marie Magdalena DE DAPPER = 19 jr 
194  He.(2de x): Livijne DE RIDDER fa. Pieter 
 K.(2de x): Marie Anne = 10 jr, Pieter Joannes = 9 jr, Carel = 7 jr, Isabelle Therese = 6 jr 
     Jan Baptiste = 4 jr, Francies = 2 jr ende Augustinus DE DAPPER = 1 ½ maendt 
 V.P.: Francies DE DAPPER oom 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Pieter DE RIDDERE 
 tot Vosselaere alhier present       22ste maerte 1774 
 
SVG Judocus DE MEESTER, overl. Nevele op den 1ste maerte 1774  
 fs. Jan ende Josijntien DE WEERDT (DE WEIRT) 
 He.: Marie Anne SUTTERMAN fa. Pieter alsnu in huwelijck met Herman VAN NEVELE 
416 K.: Joannes Francois = 4 jr, Marie Pieternelle = 3 jr ende Judoca DE MEESTER = 1 jr 
196v V.P.: Francies DE PAEPE oom causa uxoris Petronelle DE MEESTERE 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van oossche groot 150 roeden paelende zuyt 
 oost Lieven DE JAEGERE zuyt west selfs volgende partije noort west d'hoirs Jacques VAN 
 DE WALLE ende noort oost de straete ende een partije landt genaemt duyfkens bulck groot 
 500 roeden paelende zuyt oost d'hoors Gillis VAN NEVELE zuyt west de straete noort west 
 Lieven DE BAETS ende noort oost selfs voorgaende hofstede . . . . . . . . . 
 Dese goederen den overledenen toegecommen bij verdeelijnge gedaen met Petronelle DE 
 MEESTERE in daeten 28ste oct. 1769 sijnde voor t'huwelijck van dese hauderigge 
 Gronden van erfven commende van s'hauderiggens zijde 
 Een 5de deurgaende paert in eenighe partijen landt in Nevele benevens een 10de deel in de 
 catheylen staende op een behuysde hofstede dannof den gront compiteert aen haere moeder 
 Gronden van erfven geconquesteert constant het huwelijck deelsaem alf en alf 
 In Hansbeke in den wijck van hulschoot een partije bosch groot 334 roeden paelende oost  
 d'hoors van Pieter MAENHAUT zuyt d'hoors van mijnheer DUBOIS west ende noort d'hoors 
 van mijnheer DE POTTERE ende noort den heere van Hansbeke . . .  . . . . . . 
 De voorschreven bosschen desen sterfhuyse toecommende bij coope jegens d'hoors Joos DE 
 DECKERE ende Anne DE MUYNCK volgens de letteren van coope ende erffenisse danof 
 zijnde gepasseert voor wethauderen der prochie ende baronnie van Bellem ende  scheurvelt in 
 daeten lesten july 1770  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Pieter VAN NEVELE 
 tot Nevele alhier present      9de april 1774 
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 Augmentatie van staet omme Pieter Joseph, Philippe Jacobus, Joannes Baptiste, Carel 
 Francies, Caroline, Joanne Therese, Judoca Francisca ende Anne Colleta BAUDONCK 
 alle achte minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij Marie Isabelle BILLIET fa. Thobias 
416 overleden in Vinckt geprocreert met Jacobus BAUDONCK fs. Albertus hauder bleven van 
201v al sulcke successie als op de weesen is gedevolveert met de doodt van Joannes BILLIET 
 sone van Thobias ende Josijntien MINNE s'weesens maternelen oom, overleden in Meyghem 
 den 8ste sept. 1773 sonder lichaemelijcke hoors te hebben achtergelaeten, alwaer hauderigghe 
 gebleven is Pieternelle Therese VAN HEE fa. Gillis  
 Pieter BILLIET ende Joannes VAN NIEUWENBORGH in huwelijck met Joanne BILLIET 
 zijn broeder ende suster van wijlent dito Joannes BILLIET presenteren dander twee derden in 
 de vaderlijcke zijde, benevens Adriaen ANNE ende het voornoemde Joosijntien MINNE 
 alfven broeder van wijlent dito Joannes BILLIET, den voornoemden Pieter BILLIET als oom 
 ende vooght der voornoemde weesen   
 SVG van Marie Isabelle BILLIET overgebracht den 11de meye 1773 
 SVG van Joannes BILLIET s'weesens maternelen oom gesloten den 2de maerte 1774 bij den 
 welcken er geen immeubilaire goederen gebracht en zijn    26ste april 1774 
 
SVG Marie Pieternelle CORNU fa. Adriaen overl. Vinckt den 22ste 9bre 1772 
 Hr.: Joannes PIJPAERT fs. Jan  
 K.: Marie Joanne = 12 jr, Jan Baptiste = 10 jr, Romanus = 8 jr Lieven = 6 jr ende Marie  
416       Collete PIJPAERT = 4 jr 
203 V.M.: Jan Baptiste CORNU oom  
 Gronden van erfven geduerende huwelijck geconquesteert 
 Te weten een behuysde hofstede in Vinckt op de plaetse daer d'overledene uyt gestorfven is 
 groot 86 roeden oost Joseph DE VOS zuyt de straete west Jacobus DIRICX ende noort dhoors 
 Jan PENNIJNCK commende bij coope van Lieven PENNIJNCK den 2de maerte 1762  
 Constant huwelijck is van s'overledens zijde haudende goederen vercocht aen Ludovicus  
 SCHATTEMAN ende Guilliaeme QUYNTIJN voor de somme van 19 p. gr. ende gemerckt  
 van shauders zijde haudende gronden oock ten jaere 1758 volgens uytgrootijnge gedaen in 
 proffijtte van Anne VAN HULLE shauders styfmoeder.   3de meye 1774 
 
SVG Pieter DE SMET, chirursijn, overl. Baerle den 20ste maerte 1774  
 fs. Charel ende Marie VAN NIEUWENHUYSE  
 He.: Pieternelle AELMAN fa. Charel fs. Jan ende Joanne VAN LENT fa. Jan. 
416 K.: Caroline = 22 jr, Norbertus = 21 jr, Marie Anne Judoca = 18 jr, Benedictus = 15 jr ende 
205 Joannes Baptiste DE SMET = 13 jr. 
 V.P.: Carolus DE SMET, oom   
 Er is een contract van huwelijck  gemaeckt 
 Compareerde voor mij Jacques Franchois MICHAELS notaris tot Gendt in persoone Petrus 
 DE SMET fs. Charles, woonende in Drongene sijn selfs man ter eender ende Pietronelle  
 AELMAN fa. Charels ende Joanne VAN LENT fa. Jans haer selfs vrauwe woonende tot 
 Baerle geassisteert met haeren vader ter andere . . . . . . . . . . . . 
 Ter presentie van Joannes LEFEVERE fs. Heindrick ende Marchus SEGERS woonende in  
 Gendt als getuygen  . . . . . .  den 26ste juny 1747  
 Gronden van erfven commende van s'houderiggens zijde  
 Een behuysde hofstede in Baerle groot in erfven 100 roeden oost Mhr. PENNEMAN zuyt  
 de plaetse west de Baerleveltstraete ende noort de wdwe ende hoors Joos CORNELIS 
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een partije bosch in Drongene op den paradijscauter nu genaemt het cabaes groot 304 roen 
 paelende oost Sr. Ferdinandus DE BRABANDER suyt ende west den heere Ampman DE 
 FAULX ende noort den Brughschen herwegh bekent onder het beloop 20 arlo 86 
 Constant het huwelijck is vercocht een behuysde hofstede in Drongene op dese houderigge 
 gesuccedeert over een 4de deel met het overlijden van Caroline AELMAN fa. Carel wijlent 
 haere alfve suster dannof de resterende drij vierde deelen toecommen aen Joannes Baptiste 
 VAN OOST causa uxoris  . . .  . . .     10de meye 1774 
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SVG Pro Deo Adriaen CANNOOT fs. Andries, overl. Nevele den 8ste jan. 1773 ende 
 sijne huysvrauwe Marie Francoise BEYAERT overl. Nevele den 30ste maerte 1774 
 fa. Joos ende Joanne VAN HOECKE  
 K.: Joanne = 25 jr, Marie Joanne = 22 jr ende Pieter CANNOOT = 14 jr  
 V.P.: Joos CANNOOT cosijn ende V.M.: Pieter Joannes BEYAERT oom 
 Mits de becommerthede geordonneert dese te filasseren   10de meye 1774 
 Joanne VAN HOECKE is commen t'overlijden . . . licquidatie gesloten den 14de july 1774 
 
SVG Clara ADAMS, overl. Bachte gehuchte van reckelijnge op den 15de maerte 1774  
 fa. Judocus bij Marie VAN DER MEEREN fa. Joannes ende Pieternelle DE PLANCKE 
416 Hr.: Balthazar VAN HOLLEMAN fs. Christiaen bij Lievijne VAN THEEMSCHE 
212 K.: Joanne Catharine = 11 jr, Joannes Bernard = 9 jr ende Brigitta VAN HOLLEMAN = 4 jr 
 V.M.: Bernardus ADAMS oock fs. Judocus ende Marie VAN DER MEEREN  
 Gronden van erfven bij den hauder ten huwelijck gebracht van sijnen vader ende moeder 
 Een 3de deel van een hofstedeken in Ste Maria Leerne paelende oost den kerckwegh zuyt  
 ende west d'hoors Carel VOLCKAERT alsnu M. DE SCHUYTER groot 24 roeden ende is 
 verkocht aen Joannes VAN HOLLEMAN broeder van den hauder  
 Item een 3de deel als in de voorgaende van een partijtjen landt ofte hofstede ten tytle van 
 cheyns ghebruyckt bij de wdwe van Ludovicus VAN DEN HEECKHAUTE paelende oost 
 Jan DE VISCH causa uxoris ende consorten west Sr. Judocus LAMMENS ende noordt den 
 edelen heer canonick DELLA FAILLE  dus over den grondt tot 100 roeden 
 Gronden van erfven commende van d'overledene uyt den hoofde van haeren vader 
 Judocus ADAMS fs. Frans in huwelijck nemende Marie VAN DER MEEREN fa. Jans ende  
 Pieternelle VAN DE PLANCKE heeft uyt den hoofde van haere overleden moeder een 8ste  
 deurgaende gecompiteert soo in gronden als catheylen benevens Joannes VAN DER MEEREN 
 mitsgaders Judoca ende Clara VAN DER MEEREN ende alsoo tsaemen tot dhelft dies de 
 wederhelft compiteert aen den grootvader Joannes VAN DER MEEREN dit in een huys ende 
 erfve wesende een herberghe genaemt den pelgrim staende op de plaetse. 
 Clara VAN DER MEEREN in huwelijck geweest met Lieven VAN QUICKENBORNE is  
 overleden sonder descendenten   . . .  ende Philippe VOLCKAERT heeft in 
 huwelijck gehadt de wdwe van Joannes VAN DER MEEREN . . . 17de meye 1774 
 
SVG Rekenijnge bewijs ende relicqua die bij desen maeckt d'heer Charel Philip MINNE Ampman 
 van Nevele van alsulcken ontfanck ende administratie als hij heeft gehadt ende genomen over 
 de acht minderjaerige kinderen ten sterfhuyse van Jacobus DE KEYSERE fs. Jan geprocreert 
416 in sijn 1ste huwelijck met wijlent Livijne VAN HOLSBEKE fa. Joos beyde overleden in 
215 Nevele alsmede over Joanne Marie MORTHIER fa. Francies lest wdwe van de voornoemden 
  Jacques DE KEYSERE  ende haer unicque weese met naeme Jacques DE KEYSERE met dito 
 DE KEYSERE gewonnen dese rekenijnge overgevende aen de wdwe ende aen Laureyns 
 DE KEYSER ende Pieter TAETS pater- ende maternele vooghden over de voomelde acht 
 kinderen ende den selven DE KEYSERE insgelijckx als paternelen vooght over de weese 
 Jacques DE KEYSERE  
 Den rendant heeft ontfangen van Lieven DE RIDDER de somme van 28 p. 2 sch. 6 gr. over  
 een jaer ende 3 maenden pacht van de vercochte hofstede verschenen tot ende met kersavont 
 1773 alsmede 12 sch. 6 gr. over d'hilft van 150 geley stroy t'gonne DE RIDDER volgens 
 conditie van verpachtijnge gehauden was te verleggen   . . .  . . . 
 SVG van Jacobus DE KEYSERE overgebracht den 22ste dec. 1772. . . 
 SVG van Livijne VAN HOLSBEKE overgebracht den 24ste dec. 1771  
 . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 31ste meye 1774 
 
SVG  Pietronelle DE WINTER fa. Joseph, overl. Meyghem in de maent juny 1773  
 ende haeren man Michiel CORNELIS over. Meyghem ten jaere 1768  
 K.: Joannes Baptiste = 17 jr ende Catharine CORNELIS = 16 jr  
 V.M.: Frans VLAMINCK eyghen rechtsweir van de weesen  
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene immeubele goederen te bevinden 7de juny 1774 
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SVG Joannes Francois COCQUYT, overl. Nevele op den 23ste dec. 1773 
 fs. Francois ende Joanne DE BAETS 
 Wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle CORRIJN fa. Gillis (SVG gepasseert den 20ste sept. 1768) 
416 K.(1ste x): Marie Therese = 9 jr, Joanne Francoise = 7 jr ende Pieter Jacobus = 6 jr 
221v  V.M.: Pieter CORRIJN tot Hansbeke 
 He.(2de x): Anne Judoca VAN DER PLAETSEN fa. Jan 
 K.(2de x): Marie Anne = 4 jr, Joannes Francois = 2 jr ende Caroline COCQUYT = 2 maenden 
     geboren naer de doodt van overledenen 
 V.P.: Joannes Francois VAN HEYSTE oom causa uxoris tot Hansbeke 
 De houderigge is goet vindende aen haeren vader de somme van 19 sch. 8 dnrs over haere 
 moederlijcke staetsomme conforme den SVG gepasseert  den 16de juny 1750  
 Item over een 6de paert van d'hilft van een huys staende ende voordere drooge ende groene 
 catheyulen staende op de gronden commende van shauderiggens vader gelegen in Nevele 
 Item over 1/10de ende 1/12de van de selve somme op de hauderigge gedevolveert naer aftreck 
 van haer vaders kints gedeelte met de overlijden van Marie Anne VAN DER PLAETSEN 
  haere suster is ontrent den jaere 1752 minderjaerigh ende onbedegen overleden  
 Item over gelijcke paerten van 19 sch. 8 dnrs soo vele beloopt de moederlijcke staetsomme 
 van wijlent de voorseyde Marie Anne VAN DER PLAETSEN ende met haer overlijden 
 insgelijcx op dese houderigge gedevolveert naer deductie kintsgedeelte 3 sch. 6 gr. 
  De hauderigge haer suster Rosa VAN DER PLAETSEN in huwelijck geweest met Jacobus 
 ROTS is overleden sonder lichaemelijck hoors thebben achtergelaeten 
 Men staet schuldigh aen Bauduyn CAECKAERT over twee jaeren, huys ende landpacht 
 a  9 p. gr. tjaers tleste verschenen kersavont 1773 tot 18 sch. gr. 
  Stelde hem seker ende borghe Jan VERPLAETSE haeren vader   7de juny 1774  
 
 Compareerde in persoone Jooris BUYSE tot Dronghen welcken comparant hem verclaert 
 te stellen ende constitueren seker ende borghe jae selfs als principael over sijnen broeder Jan 
 BUYSE insgelijckx tot Dronghen tot het ontfanghen de somme van 4 p. 17 sch. 1 gr. 6 dnrs. 
 dit uyt handen van Marie Catharine EVERAERT wdwe van Jan SPIESENS t'gonne de drij 
 minderjaerighe weesen met naeme Pieter, Caroline ende Jacobus SPIESENS filius en filia 
 Bonifacius SPIESENS tsijnen 2de huwelijck gewonnen bij Joanne BUYSE ten sterfhuyse van 
 den voornoemden Jan SPIESENS fs. Bonifacius halven broeder van de weesen overleden 
 in Loveneghem is toecommende ende op hun verstorven alles bij slote van licquidatie ten 
 selven sterfhuyse vermelt aldus gedaen ende gepasseert ter maenijnghe van den officier 
 Norbert FACQ midts d'absentie van den heer Ampman . . . . . . 4de july 1774 
 
SVG Pieter VOLCKAERT fs. Joannes, overl. Nevele op den 22ste sept. 1773 
 He.: Livijne HEYNDRICKX fa. Joannes  
416 K.: Pieter jongman bij competente aude sijn selfs ende Joannes VOLCKAERT = 24 jr  
225 V.P.: Gillis VOLCKAERT tot Dronghen  
 Gronden van erfven gedeelig tusschen d'hauderigge ende hoors half en half 
 In Nevele een huys stede ende erfve in de brabantstraete groot tot 98 roeden paelende oost 
 de prochie van Vosselaere suyt Heyndrick VAN HULLE west de brabantstraete ende noort 
 Gillis BERINGIER.  
  Ten jaere 1766 heeft den overledenen de erfve tot 14 roeden vercheynst voor een termijn van 
 27 jaeren aen Lieven SLECHTINGH . . .  . . .  4de july 1774 
 
 Compareerde in persoone Christoffel DE DECKERE woonende in Somerghem welcken 
 comparant hem verclaerde te stellen als seker ende borghe jae selfs als principael over 
 Geert DE DECKERE scomparants broeder hauder gebleven ten sterfhuyse van Isabelle  
 DE MEYERE in Landeghem tot het ontfanghen van Mattheus MOENTJENS de weese 
 pennijnghen op de selve weesen van Isabelle DE MEYERE verstorven door het overlijden 
 van Jan DE MEYERE fs. Carel ende Josijntjen VAN RENTERGHEM s'weesen oom ende 
 moeye ende waer hun is toecommende tot 24 p. 3 gr. 6 dnrs. . . .  5de july 1774 
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 Rekeninghe bewijs ende relicqua die maeckt ende overgheeft Christiaen TISBAERT 
 als gewesen administrerende vooght van wijlent Pieter DE VREESE fs. Pieter ende van 
 Joanne BENOODT jonghman onbedeghen overleden in Caprijcke den 7de april 1774 
 Erfgenamen: 
 Jan Francois ROELANDT in huwelijck met Marie Catharine VERHAEGHE fa. Francies 
 ende van Catharine BENOODT die eygen suster was van s'overledens moeder 
 Item Joannes Baptiste VERHAEGHE fs. Francies  ende Catharine BENOODT  
 voorts Geeraert VAN HOLSBEKE in huwelijck met Catharine DE VREESE suster van 
 wijlent s'overledens voornoemden vader oock als vooght van de twee onderjaerighe  
 weesen van Jan CORNELIS tot Sinte Martens Leerne gewonnen geduerende sijn huwelijck 
 met Joanna DE VREESE die oock suster was van s'overledens vader, soo dat dese   
 successie haer bevindt te verdeelen in vier deelen te weten twee deelen aen de moederlijcke 
 sijde ende twee deelen aen de vaderlijcke sijde mits Carel DE VREESE alfven broeder van 
 soverledenen vader bij bescheet van den 7de meye 1774 alhier heeft verclaert dese successie 
 af te gaen ende renunchieren mitsgaeders gheene baete te willen heffen nochte commeren 
 te willen gelden ditte nietmin ten fine van liquidatie in ponden schellijngen grooten courant 
 Ontfanck bij den rendant genomen ter causen van het baetelijck slodt van sijne voorseyde 
 leste gedaene rekenijnghe soo volgt 
 Alvooren tot dies ter handt nemende s'rendants leste rekenijnghe over den overledenen 
 gedaen als in het prohemium deser geseydt den 17de juny 1771 ende naersiende het slodt 
 van diere men bevindt daerbij dat hij aenden overledenen over meer ontfangen te hebben 
 schuldigh gebleven is de somme van 5 p. 7 sch. ende 9 gr.  
 Anderen ontfanck bij den rendant genomen ter causen van de huyspachten achtergelaeten  
 bij den overledenen staende binnen dese stede in de moerstraete 
 Pieter RIJCKAERT is schuldigh ghebleven over reste van het jaer pacht van het huyseken 
 verschenen prima meye 1770 tot 2 p. 13 sch. 4 gr. waer op hij ter rekeninghe naer veel 
 devoiren heeft betaelt tot 10 sch. en 6 gr. soo dat hij nogh schuldigh is tot 2 p. 2 sch. 10 gr. 
 dewelcke den rendant niet en verstaet te vergoeden nemaer brenght alhier in ontfanck 
 Brenght  den rendant nogh in ontfanck de somme van 3 p. 6 sch. 8 gr. soo vele den rendant 
 heeft ontfangen van Pieter DE KONINCK over het jaerpacht van het voornoemde huyseken 
 verschenen prima meye 1773  
 Voorts pretendeert Francies ROELANDT over een bedevaert gedaen voor den overledenen 
 gedaen naer Brugghe tot 4 sch. gr.  . . .  . . . 5de july 1774 
  
SVG Augustinus DE WEERT fs. Joseph overleden in Vinckt op den 30ste sept. 1773 ende sijne 
 huysvrauwe Pieternelle DE KEUKELAERE fa. Joos overl. Vinckt op den 27ste april 1774 
 K.: Marie = 17 jr, Caroline = 15 jr, Therese = 11 jr ende Joseph DE WEERT =  5 jr. 
416 V.P.: Joannes Baptiste DE WEIRT ende V.M.: Joannes VAN HULLE 
227v Gronden van erfven ten desen sterfhuyse bevonden  
 Een behuysde hofstede ende lant geleghen in Vinckt daer de overledenen uyt gestorven sijn 
 groot 200 roeden paelende noort de straete oost mijnheer VAN BOUCLES suyt ende west 
 Sr. Francies VAN WONTERGHEM ende een partijken bosch groot 231 roen abouterende 
 oost ende west Sr. Francies VAN WONTERGHEM zuyt Joannes VAN DE VOORDE noort 
 dito WONTERGHEM ende selfs voorgaende, dese goederen den sterfhuyse toecommende  
 bij coope jegens Mhr. Charles Guille DE GRAEVE D'allegambe heere van Bassingien etc. 
 met consorten volgens erffenisse van den 10de jan. 1769  . . . 12de july 1774 
 
SVG Pro Deo Isabelle DE CLERCQ, overl. Landegem op den 16de april 1774 
 Hr.: Joseph VAN NEVEL tevooren weduwaer van Pieternelle QUICKENBORNE 
 K.: Judocus = 19 jr, Carel = 16 jr, Catharina = 13 jr ende Martinus VAN NEVEL = 10 jr 
       alle viere kinderen gewonnen in sijn 3de huwelijck bij dese overledene 
 V.M.: Pieter DE CLERCQ broeder van de overledene  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   19de july 1774 
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SVG Guillaeme MORTHIER, overl. Hansbeke in de hammestraete op den 2de juny 1774  
 fs. Jan ende Joanne DE MEYERE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Josijne LIEVENS fa. Pieter 
416 K.(1ste x): Anne Marie = 20 jr, Joannes = 17 jr ende Francies MORTHIER = 14 jr  
229v  He.(2de x): Anne Marie VAN WAES fa. Bernaerd  
 K.(2de x): Bernardus = 8 jr, Joanne Marie = 5 jr, Pieter Livinus = 3 jr ende Carel Livinus 
     MORTIER = 2 jr  
 V.P.: Zacharias MORTHIER, oom  ende V.M.: Pieter LIEVENS tot Hansbeke 
 Gronden van erfven commende van den zijde van wijlent Josijne LIEVENS  
 Een behuysde hofstede in Hansbeke daer den overledenen uyt gestorfven is groot met het 
 lant 267 roen ende seven 10de deelen van een roe west de weese van Joos DE POORTERE 
 west de wdwe van Geeraert DE BRABANDERE noort N: STANDAERT ende dito weese 
 ende zuyt de kinderen van Pieter VAN RENTERGHEM ende een partije landt genaemt den 
 vaerensbulck paelende oost Mhr. JACOBS  . . . . . .   13de 7bre 1774 
 
SVG Jan Baptiste HAUWE, overl. Nevele op den 12de maerte 1773 
 fs. Pieter ende van Marie DE CEUCKELAERE  
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen VAN LAECKE  
416 K.(1ste x): Francies HAUWE bij competente aude sijn selfs ende Jacobus VAN HOECKE  
233v            thuwelijck hebbende Aldegonde Christine HAUWE  
 Wdwnr in (2de x) van: Theresia DE POORTER (SVG gepasseert den 18de febr. 1774)  
 K.(2de x): Laurijns Norbert HAUWE = 23 jr 
 V.P.: Pieter VAN DEN BERGHE ende V.M.: Pieter DE POORTER  
 Gronden van erfven met de huysen ende catheylen daer op staende gedeeligh tusschen sijne 
 drij kinderen over elck een derde. 
 Te weten het 3de deel deurgaende van huys stede ende erfve in Nevele ten voorhoofde in de 
 Ste Jans straete paelende suyt de selve straete west Guillielmus JOOS noort het clooster van 
 de penitenten ende Jan DE RUYCK ende oost Pieter VAN PARIJS groot int geheele 71 roen 
 wannof de resterende twee derde deelen compiteren aen Francies HAUWE 1/3de bij successie 
 van sijne moeder en de bij uytgrootinghe jegens sijnen swaeger Jacobus VAN HOECKE 
 ende aen de weese Laurijns Norbert het resterende derde deurgaende  
 Item compiteert desen sterfhuys nogh dhilft in een nieuw steenen huys bij den overledenen 
 in sijn 2de huwelijck gebauwt op de voorseyde erfve  . . . . . . 
 Er is meer gemeene commeren dan gereede meubilaire baeten  13de 7bre 1774 
 
SVG Pieternelle DE PRAETER, overl. Nevele op den 25ste juny 1774 
 fa. Joseph (Joos) ende Livijne MANGELAERE  (Mangelaers)  
 Hr.: Joannes SPEECKAERT fs. Thomas  
416 K.: Pieter = 22 jr, Jacobus = 19 jr, Mauries = 17 jr ende Joseph SPEECKAERT = 10 jr 
236v V.M.: Pieter VAN WASSENHOVE oom causa uxoris tot Vosselaere 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde te volgen aen de weesen 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van oossche groot in erfven 145 roeden noort 
 oost de wdwe Jan DE POORTERE suyt de wegh ende west de selve wdwe ende een partije 
 landt gelegen als vooren abouterende noort oost Jan VAN NEVELE suyt den wegh ende west 
 selfs voorseyde hofstede groot 400 roeden ende een partije landt wesende een aude hofstede 
 noort oost de wdwe Jacobus VAN WASSENHOVE ende suyt west Jan VAN NEVELE groot 
 120 roeden ende een partije landt groot 180 roeden oost de kokelaere dreve ende noort west 
 den wegh ende een partije genaemt den kokelaere groot 737 roeden paelende noort Jan 
 VAN QUICKENBORNE suyt west den selven west Francois HERZEELE ende oost de 
 meersschen . . .  . . .  . . .  . . . 
 Joos CORNELIS in huwelijck met Norbertine DE PRAETER en Pieter VAN WASSENHOVE 
 in huwelijck met Joanne DE PRAETER medehoors ten sterfhuyse van Joos DE PRAETER  
 ende Livijne MANGELAERE (Mangelaers) . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge Pieter VAN WASSENHOVE 
 tot Vosselaere alhier present        20ste 7bre 1774 
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SVG Joanne Cornelia DE CLERCK fa. Joannes, overl. Vynckt in de maent oct. 1772 
 Hr.: Joseph BAUDONCQ fs. Albertus  
416 K.: Joannes Baptiste = 14 jr, Pieter Joannes = 11 jr, Francies = 8 jr, Carel = 7 jr Jacobus = 3 jr 
157v       ende Barbel Therese BAUDONCQ = 3 jr 
 V.P.: Joannes DE CLERCK voornoemt  ende grootvader 
 Men is schuldigh aen Mhr VAN LEMBEKE over twee jaeren pachten van d'hofstede bij 
 den hauder gebruyckt, tleste verchenen kersavont 1772 tot 80,0,0 18de jan. 1774 
 
SVG Pro Deo Joannes DE PAEPE, overl. Landegem op den 5de dec. 1773  
 wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen VAN RENTERGEM (SVG gepasseert den 20ste febr. 1753) 
 K.(1ste x): Joanna Therese DE PAEPE haer selfs bij competente aude van beth de 25 jr 
 He.(2de x): Judoca DANEELS fa. Jans    
 K.(2de x): Isabella Rosa = 17 jr, Frans Ignatius = 14 jr ende Pieter Frans DE PAEPE = 7 jr 
 V.P.: Lieven DE PAEPE tot Meirendre 
 Dese hauderigge heeft tot Gend in den bergh gestelt twee rockx 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   25ste jan. 1774. 
 
SVG Catharine BLOMME, overl. Nevele op den 11de july 1773 
 fa. Joos ende Joanne Marie MATTHEUS  
 Hr.: Pieter VAN HECKE fs. Adriaen  
416 K.: Marie Francoise = 9 jr, Engelbert = 7 jr, Jan Frans = 6 jr, Carel Livinus = 2 jr ende Livijne 
159v       VAN HECKE = 9 maenden  
 V.M.: Frans BLOMME oom 
 Gronden van erfven commende van s'houders zijde 
 Een behuysde hofstede in Nevele abouterende oost de straete zuyt ende west selfs ende noort 
 d'hoors Jan DE POORTERE groot 339 roeden ende een partije lant genaemt carelsbulcken 
 noort oost selfs hofstede zuyt oost oock selfs zuyt west Herman VAN NEVELE ende noort 
 west d'hoors Jan DE POORTERE groot 343 roeden . . . . . . . . . 
 De voorschreven goederen desen houder toecommende bij successie van sijne auders  
 Item heeft desen houder constant huwelijck vercocht 1/8ste paert van twee hofsteden gelegen 
 in Lootenhulle gecommen van Caroline BLOMME wijlent s'overledens nichte   
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Philippe VERPLAETSE 
 tot Nevele alhier present       25ste jan. 1774 
 
SVG Joannes Laureyns LAMPE fs. Joannes, backer, overl. Nevele op den 10de meye 1772 
 Wdwnr van Judoca VAERNEWIJCK fa. Carel 
416 K.: Joanne Catharine LAMPE in huwelijck met Joannes Francies NIEUWLANDT ende  
162v       Anne Marie LAMPE jonghe dochter bij competente aude haer selfs, Thomas = 23 jr,  
       Jacobus = 21 jr, Marie Catharine = 19 jr ende Pieter LAMPE = 17 jr 
 V.P.: Pieter LAMPE oom  
 Gronden van erfven d'hoors aencommende bij successie van hunne auders 
 In Nevele twee huysen d'een aen d'ander t'saemen groot in erfven 16 roen oost ende suyt Carel 
 Emanuel VAN DE VOORDE west de merckt en noort Sr. Pieter BEAUFORT wannof het een 
 ghebruyckt wordt bij dese hoors ende het ander bij Francies OPPEEL voor 4 p. 13 sch. en 4 gr. 
 bij jaere ende een partije maeimeersch groot 228 roen paelende suyt de beke west Judocus  
 SPEECKAERT ende noort den heere Baron van Nevele sijnde onverpacht. 
 Een behuyst hofstedeken in Meyghem groot in erfven 222 roen oost Norbert VERSCHELDE 
 suyt een straetien, west selfs volghende hofstede ende noort d'hoors joffrauw GOETHALS  
 ende een behuysde ende beschuerde hofstede in Meyghem groot in erfven met het landt daer 
 mede gaende t'eenen block ontrent vier gemeten paelende oost het straetien suyt ende west  
 Mhr GOETHALS dese ende voorgaende ghebruyckt door Pieter JOOS  
 Gronden van erfven compiterende de jongste weese Pieter LAMPE bij donatie gedaen bij  
 Pieter LAMPE sijnen oom ende deelvoogt te weten een partije saeylandt in Nevele groot 300  
 roeden ligghende aen den hegelaere paelende den waterloop die de vrijheyt van Nevele ende  
 Vosselaere is scheedende  . . .  . . .  . . . 31ste jan. 1774 
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SVG Anne Marie VEREECKE, overl. Poessel op den 19de nov. 1772  
 fa. Judocus ende Elisabeth DE BACKER  
 Hr.: Livinus MARTENS fs. Anthone ende van Pieternelle NEYT 
416 K.: Judocus Livinus ende Pieter MARTENS die nu oock overleden is 
168 V.M.: Sr. Judocus VEREECKE voornoemt grootvader woonende tot Wondelghem  
 s'hauders voorkindt Pieternelle Theresia MARTENS, nogh minderjaerigh tsijnen 1ste huwelijck 
 ghewonnen met wijlent Marie Cornelia VAN DOORNE (SVG gepasseert den 11de jan. 1770) 
 Gronden van erfven commende van s'hauders sijde  
 Aen desen hauder compiteert het 14de deel wannof d'hilft deurgaende compiteert aen de 
 voorschreven Pieternelle NEYT sijne moeder de resterende ses 14de deelen aen s'hauders vier 
 broeders ende twee susters van twee hofsteden met alle landen daermede gaende gelegen in 
 Sleydinghe op haere majesteyts heerelijckhede van de keure behaudens een partije landt 
 gheleghen in Everghem op d'heerelijckhede van Sinte Baefs. . . .   7de febr. 1774 
 
 Augmentatie van SVG omme Pieter Francies HAERENS audt 24 jr fs. Pieter ende van wijlent 
 Joanne DE MUYNCK fa. Jans overleden tot Sinte Martens Laethem bij Cornelia VAN  
 WAEYENBERGHE lest wdwe van Pieter VAN HEIRSEELE ende overleden ten huyse van  
 Jacobus VAN DEN BOSSCHE in Hansbeke onder jurisdictie van Vinderhaute ende Meerendre 
416 op den 14de maerte 1773, ten welcken sterfhuyse Pieter Francies HAERENS benevens sijne vijf 
173 susters t'samen gerecht sijn tot eenen 6de hooftstaecke ende alsoo de voornoemde weese tot een 
 36ste paert, welcke augmentatie aldus heeft doen maecken den voornoemden Pieter HAERENS 
 als vader ende legitiemen vooght van sijnen minderjaerighen sone 
 Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten staende haer 2de huwelijck met wijlent den 
 voornoemden Pieter VAN HEIRSEELE geconquesteert 
 Een partije lant genaemt den hoogen bulck gheleghen in de prochie van Meerendre op den wijck 
 van overpoecke abouterende oost Mijnheer VAN DE KERCKHOVE d'ousselgem suyt het  
 straetjen alhier d'helft medegaende west Mijnheer BALDE ende noort dhoirs van wijlent  
 Ferdinand DE VLIEGHER in het geheele groot 260 roeden  . . . . . . . . . 
 Item een partije landt genaemt het cattenbrouck gelegen in Everghem op den wijck van belzeele 
 jurisdictie van Vinderhaute abouterende oost Francies VAN KERCKVOORDE ende noort 
 joffrauwe DOEDENS groot int geheele 297 roeden   
 Item een partije landt genaemt den elsenen stijl gheleghen in Lovendegem onder d'heerlijckhede 
 van Vinderhaute groot ontrent 500 roeden . . .  . . .  . . . 
 Huysen in cheynsen bij wijlent d'overledene in 2de huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede met de erfve daermede gaende aenveerdt van dhr Rochus HAMELINCK 
 genaemt de coppersche donckt in Meerendre op den wijck van overpoecke ende het goedt van  
 Jor Jan Baptiste DE MEY groot in erfve 846 roeden dat voor eenen termijn van 29 jaeren  
 inghegaen kersavont 1756  . . .  . . .  . . .    15de febr. 1774 
 
SVG Marie Anne DE SMET, overl. Meyghem op den 8ste dec. 1773 
 fa. Jan ende Joanne VAN DER MEULEN 
 Hr.: Augustinus DE VREESE fs. Carel  
416 K.: Joannes Francies = 17 jr, Marie Catharine = 15 jr, Pieter Joannes = 14 jr, Anthone = 11 jr 
176v Albertus Bernardus = 9 jr ende Caerel DE VREESE = 7 jr 
 V.M.: Pieter DE SMET oom tot Bachte  
 Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert deelsaem alf ende alf 
 In Sinte Maria Leerne een partije maeymeersch ghenaemt den biebuyck groot 442 roeden
 paelende oost Carel VAN DE WALLE als pachter suyt oost den heer baron van Nevele ende 
 andere suyt Pieter HERTOGHE ende noort west de caelene 
 Item in Bachte een behuyst hofstedeken groot in erfven met het landt ende bosch daermede 
 gaende 778 roeden paelende oost de straete noort de reygersbeke  
 Item in Vosselaere een behuysde hofstede groot in erfven met het landt daermede gaende  
 t'saemen 680 roeden paelende noort west den wegh van Landeghem op Vosselaere noort oost 
 de leendreve ende suyt oost Joannes DE MEYERE  . . . . . .  
 Nogh landen in Landeghem, Astene, en Deynse  . . . . . . 22ste febr. 1774 
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SVG Marie Joanne VAN REYBROECK, overl. Nevele op den 13de oct. 1773 
 fa. Pieter ende Barbarine WEYNS 
 Hr.: Joannes VAN QUICKENBORNE fs. Guilliaeme  
416 K.: Joannes Francies ende Judoca VAN QUICKENBORNE jongman ende jonge dochter 
185       Anne Marie VAN QUICKENBORNE in huwelijck met Michiel COPPENS, Joanne  
       Pieternelle VAN QUICKENBORNE in huwelijck met Pieter ONDERBEKE, Anne 
         Catharine = 21 jr ende Pieternelle Caroline VAN QUICKENBORNE = 18 jr.   
 V.M.: Pieter VAN REYBROECK oom 
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 In Nevele in den wijck van oossche een behuysde hofstede daer d'overledene uytgestorfven 
 is groot met tlandt daer medegaende 200 roeden paelende noort oost Pieter MEGANCK 
 zuyt oost ende noort west de straete ende suyt west Judocus BEELAERT ende d'hilft den 
 noort oost cant van een dreve gelegen als vooren zuyt west Jaspaert VAN BASSELAERE 
 met het wederdeel noort west de straete noort oost Joannes SPEECKAERT ende zuyt oost 
 selfs volgende partije groot over d'hilft deel 50 roeden ende een partije gelegen als de voor 
 gaende noort oost de dreve van Pieter MAENHAUT zuyt oost Joannes MEGANCK zuyt 
 den voornoemden SPEECKAERT ende noort west self voorgaende dreve groot 200 roen 
 Item een meersch in Nevele daer de nieuwe vaert doore gedolven is zuyt oost de caelen zuyt 
 west Jaspaert VAN BASSELAERE noort west Geert VAN NEVELE ende noort oost Frans 
 DE PAEPE groot 400 roeden. De voorschreven goederen desen sterfhuyse toecommende  
 bij coope jegens d'heer Jacques Francois VAN DER STRAETEN den 10de nov. 1739 . . . 
 Desen sterfhuyse heeft van s'overledens zijde constant huwelijck genoten 15 p. 1 sch. 6 gr. 
 over haer paert van de immeubelaire successie vervallen tot Beveren bij Antwerpen ende 
 daer jegens zijn van s'hauders patermoniele goederen vercocht aen Pieter DE JAEGER  
 naer aftreck van het catheyl voor 9 p. 10 sch. gr. blijckt dat er nogh te remplaceren doet 
 6 p. 6 sch. gr.   . . .   . . .   1ste maerte 1774 
 
SVG Francois BEELAERT, overl. Nevele in den wijck van veldeken den 20ste oct. 1773  
  fs. Joos ende Passchijntjen HERPELS  
 He.: Jacoba DE SMIJTERE fa. Louys  
416 K.: Pieter Joannes BEELAERT = 13 jr unicq weese kindt 
240v V.P.: Joos BEELAERT grootvader 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van veldeken groot in erfven 175 roeden 
 paelende noort oost ende suyt oost Joos BEELAERT deelvooght in desen suyt west de straete 
 van Nevele naer veldeken ende noort west het herpele straetien . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van veldeken groot in erfven ontrent 350 roen 
 abouterende noort oost d'hoors Geeraert LOONTIENS suyt oost Bauduyn CAECKAERT  
 suyt west de straete van Nevele naer veldeken ende noort west de naervolgende partije 
 Een stuck landt gelegen als vooren paelende noort oost d'hoors Geeraert LOONTIENS suyt 
 oost de voorschreven hofstede suyt west de naervolgende partije ende noort west het herpel 
 straetien groot 300 roeden ende een partije landt genaemt de bijle groot in erfven 400 roeden 
 paelende noort oost Norbert BUYSSENS als cheynspachter suyt oost den selven ende d'hoors 
 van d'heer Jacques VAN DE VIJVERE suyt west Gillis DE VUSSERE als pachter ende noort 
 west den selven DE VUSSERE. De voorschreven goederen den overledenen toecommende  
 bij coope van sijn vader Joseph BEELAERT volgens erffenisse van den 8ste oct. 1765 niet 
 anders belast dan met d'heerlijcke renten daer uyt gaende . . .     18de 8bre 1774 
 Joseph BEELAERT als deelvooght over d'unicque weese ten sterfhuyse van Frans BEELAERT 
 sijnen sone verclaert bij desen te consenteren dat Jacoba DE SMIJTERE mijn shoondochtere 
 als hauderigge op den 18de 8bre voor d'heeren Ampman Burghmeestere ende Schepenen van  
 den lande ende roede van Nevele als oppervooghden der voornoemde weese t'mijnder absentie 
 mits mijne onpasselijckheyt sal overgeven ende laeten passeren den SVG ten sterfhuyse van 
 dito BEELAERT . . .   . . .  . . .  11de 8bre 1774 
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SVG Caroline GEVAERT fa. Francies, overl. Meyghem op den 30ste aug. 1774 
 Hr.: Joannes TANT fs. Gillis  
416 K.: Regina = 16 jr, Giliane = 14 jr, Francies = 9 jr ende Joannes = 6 jr 
244 V.M.: Francies GEVAERT, oom  
 Staende sijn huwelijck met dese overledenen heeft den hauder verkocht benevens sijne 
 broeders, susters ende swaeghers eene hofstede ende landen daermede gaende geleghen 
 in Meyghem tsamen groot 13 gemeten waervan hij over sijn paert ende deel heeft  
 ontfanghen de somme van 77 p. gr.  . . .  . . .  6de 9bre 1774 
 
SVG Marie SUTTERMAN, overl. Nevele op den 9de meye 1774 minderjaerigh onbedeghen 
 fa. Emanuel ende Marie Livijne DE CUYPERE   
416 Erfgenaemen: Pieternelle SUTTERMAN alsnogh weese suster van d'overledene alsmede 
247v Pieter Francies ende Joanne SUTTERMAN fs et fa. Emanuel voornoemt gewonnen met 
 Caroline VERSIJP fa. Pieter alsnu in huwelijck met Albertus DE MEYERE, beyde alsnoch 
 minderjaerigh broeder ende suster van alfven bedde causa patris van d'overledene 
 V.M.: Joannes DE CUYPERE oom handelaeren vooght over d'overledene ende Pieternelle 
           SUTTERMAN voornoemt ende V.P.: Joannes CODDE    
 Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten de welcke schuldigh sijn te volghen te 
 weten het deel causa matris aende weese van vollen bedde ende het deel causa patris aen de 
 selve benevens de twee andere weesen van alfven bedde. 
 Compiteert aen dit sterfhuyse één 4de causa matris ende één 8ste causa patris van een partijken 
 meersch groot 100 roeden gelegen in Nevele paelende zuyt de poucque selfs, dannof dander 
 deelen compiteren aen d'hoors in desen benevens de volgende dus int geheele 100 roen  
 Item gelijcke paerten van een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van veldeken  
 paelende oost Bauduyn CAECKAERT zuyt selfs dreve west Lieven LOONTJENS ende  
 noort t'leen van de weese Pieter Francies groot int geheele met t'lant achter de schuere ende 
 de dreve zuyt daeraen ontrent 670 roen   . . .  . . .  
 Gronden van erfven d'overledene toegecommen uyt den hoofde van haeren vader belast met 
 de bijleve van Caroline VERSIJP voornoemt 
 Een 8ste deurgaende deel van een partijken meersch in Nevele in den wijck van oossche dies 
 dander deelen compiteren aen d'hoors in desen ende de selve Pieternelle VERSIJP paelende 
 oost selfs, zuyt de poucke beke groot int geele 50 roeden . . . 
 Haeren oom Jacobus SUTTERMAN is overleden waervan SVG gepasseert den 11de april 1769 
 Den SVG van haeren vader is gepasseert den 13de 7bre 1768 . . . 18de 9bre 1774  
 
SVG Marie Magdalena MEGANCK, overl. Sinte Maria Leerne den 16de april 1774 
 fa. Lieven ende van Marie POELMAN   
 Wdwe in (1ste x) van: Jacobus MAENHAUT fs. Jan  
416 K.(1ste x): Joannes Francies = 23 jr, Ludovicus = 19 jr ende Marie Catharine = 18 jr  
254 Hr.: Jaspaert VAN BASTELAERE fs. Joannes ende van Theresia D'HOOGHE 
 V.P.: Marten COPPENS ende V.M.: Pieter MEGANCK  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Compareerde voor mij Jan RIJCKAERT notaris publicq tot Ghendt in persoone Japaert VAN 
 BASTELAERE fs. Jan ende van Theresia D'HOOGHE jonghman bij competente aude van beth 
 dan 25 jaeren sijn selfs woonende in Hansbeke ter eender ende Maria Magdalena MEGANCK 
 fa. Lieven ende van Marie POELMAN wdwe van Philippe Jacobus MAENHAUT woonende 
 in Sinte Maria Leerne ter andere  . . .  . . . 16de maerte 1764 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde  
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van oossche groot 433 roeden ende een bijlde 
 partije landt genaemt het stuck bachten huyse groot 531 roeden . . . . . .   . . . 
 Gronden van erfven constant dit huwelijck geconquesteert 
 Een partije landt in Nevele genaemt den nerensteyn groot 757 roeden . . . . . . . . . 
 Er zijn meer commeren ende lasten dan gereede deelsame meubilaire baeten  1774 
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SVG Carel COEN, overl. Ste Martens Leerne op den 5de maerte 1773  
 fs. Pieter ende van Marie VAN PARIJS 
 He.: Angeliene DE KLERCQ fa. Pieter ende Pieternelle STEVENS 
416 K.: Marie Magdalene = 17 ½ jr, Caroline = 16 jr, Joanne = 14 jr en 9 maenden, Catharine  
251       = 11 jr, Aldegonde = 9 jr ende Regina COEN = 7 jr ende Therese ende Marie Christine 
       COEN naer de doodt van hunnen vader overleden 
 V.P.: Pieter COEN fs. Pieter voornoemt, oom   
 Gronden van erfven staende het houwelijck met het overlijden van sijn auders gesuccedeert 
 Huysinge schuere hovenbuer ende andere groene ende drooghe catheylen dat die gronden en 
 catheylen sijn verkocht ten lesten aen den deelvooght in desen.  
 Stelde hem voor alle t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Pieter DE CLERCQ 
 tot Ste Maria Leerne alhier present.      29ste 9bre 1774 
 
SVG Marie Francisca DE JAEGER, overl. Poucques den 3de april 1774 
 fa. Gillis gewonnen bij Joanne VAN OVERBEKE  
 Hr.: Emanuel VAN LANDEGHEM vrij poorter der stede van Cortrijck, kloefkapper 
 fs. Cornelis ende Livijne MADOU  
 Overleden zonder lichaemelijcke hoors achter te laeten 
 Erfgenaemen:  De kinderen van wijlent Augustinus DE JAEGERE broeder van d'overledene 
 met naemen Marie Francoise Barbara DE JAEGER audt beth 20 jaeren, Carolus = 18 jr ende 
 Catharine DE JAEGERE audt beth 16 jaeren. 
 V.P.: Joannes DE JAEGERE eygen rechtsweir van d'overledene  ende 
 V.M.: Joannes VERWEE eygen broeder van sweesen moeder 
 Gronden van erfven commende van de seyde van den hauder deelsaem half en half 
 Een huys stede ende erfve in Poucques groot in erfven vier Cortrijcksche roeden paelende 
 noort Ferdinand DE GRAEVE oost west den burggraeve van Nieuwpoort ende suyt selfs 
 volgende hofstede gelegen soo voorseyt groot in erfven vier Cortrijcksche roeden en half 
 paelende noort selfs voorseyt huys oost ende suyt den selven burggraeve ende west de straete 
 bij den hauder bewoont ende gebruyckt. Item een schuerken ende cloefkot staende op cheyns 
 danof den gront competeert aen den voormelden heer burggraeve van Nieuwpoort . . . 
 Gronden van erfven commende van de seyde van de overledene deelsaem half en half 
 Dhelft van een partije bosch dies de wederhelft competeert aen de voornoemde weesen  
 gelegen in Lootenhulle groot int geheele een gemeth  . . . . . . 1ste dec. 1774 
 
SVG Marie GOETHALS, overl. Drongene in den noorthautschen teirlynck den 20ste juny 1775  
 fa. Laureyns ende Livijne D'HONDT  
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes MESTDAGH fs. Gillis (SVG gepasseert den 24ste sept. 1748) 
416 K.(1ste x): Joannes Baptiste MESTDAGH ende Carel GOETGEBUER in huwelijck met Joanne  
326           Louise MESTDAGH  
 Hr.(2de x): Joannes DE MEYERE fs. Philippe  
 K.(2de x): Agnesse DE MEYERE thuwelijck hebbende Pieter SLOCK, Bauduyn = 20 jr ende 
     Lieven DE MEYERE = 18 jr  
 V.M.: Joannes D'HONDT fs. Passchier tot Nazareth 
 Item comt voor gemeene baete ende ten laste van Joannes Baptiste MESTDAGH hoor in desen 
 de somme van 37 p. 15 sch. 2 gr. over d'hilft van den prijs in liggende weirde van alle edificien 
 boomen haegen ende voorder drooge ende groene catheylen staende op een behuysde hofstede 
 ende medegaende landen gelegen in Drongene in den wijck noorthaut daer d'overledene uyt 
 gestorven is commende van de zijde van Joannes MESTDAGH wijlent s'overleden eersten man 
 ende oversulcx d'hilft van den selven grondt benevens een 4de in de voorschreven edifiecien  
 ende catheylen aen den gemelden Joannes Baptiste MESTDAGH bij successie van zijnen vader 
 ende de wederhelft van den grondt met gelijck 4de deel in de edificien ende catheylen bij 
 uytgrootijnghe gedaen jegens Carel GOETGEBUER causa uxoris, Joanne Louise MESTDAGH 
 sijne suster conforme den contracte in daeten 5de maerte 1774 . . . . . . . . . 
 Stelde hem over al t'gonne voorschreven seker ende borge bedeghen Ludovicus DE MEYERE 
 tot Drongene alhier present      11de july 1775 
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SVG Marie Anne DE WEIRT, overl. Nevele den 9de febr. 1774  
 fa. Jan ende Marie NAESSENS  
 Hr.: Geeraert MARTENS fs. Pieter  
416 K.: Joannes ende Marie MARTENS beyde bij competente aude hun selfs, Barbarine = 24 jr 
286v       ende Judoca MARTENS = 19 jr  
 V.M.: Pieter DE WEIRT oom   
 Aen Joannes MARTENS s'hauders broeder met consorten over een jaer pacht van d'hofstede 
 ende landen bij den hauder gebruyckt de somme van 12 p. 10 sch. gr. 7de febr. 1775 
 
SVG Lieven D'HARTE, overl. Meyghem den 3de dec. 1774  
 fs. Jan ende Philippine VAN RENTERGHEM 
 Wdwnr in (1ste x) van: Theresia VAN DE KERCKHOVE fa. Geeraert (SVG 12de 8bre 1751) 
416 K.(1ste x): Joannes, Martinus ende Joanne D'HARTE alle drij bij competente aude hun selfs 
288 He.(2de x): Marie Anne DANNEELS fa. Guilliaume  
 K.(2de x): Marie Francoise D'HARTE = 20 jr 
 V.P.: Pieter D'HARTE fs. Jan, cosijn tot Poessele 
 Gronden van erfven bij d'hauderigge constant huwelijck met den overledenen geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Meyghem daer den overledenen uyt gestorven is groot 200 roeden 
 paelende suyt west de lijckstraete noort west selfs volgende partije noort oost mijn heer 
 CROMBRUGGE Dysseghem suyt oost de vrauw douariere Gravinne DE LANOEY comende 
 bij coope jegens de wdwe Judocus VAN WONTERGHEM den 27ste dec. 1756  
 Item een partijken auden boomgaert genaemt het gansepoelken groot 204 roeden abouterende 
 suyt west de voornoemde straete noort west d'hoors d'heer Ferdinand VAN DOORNE noort 
 oost den heer VAN CROMBRUGGE ende zuyt oost selfs voorgaende commende bij coope 
 van d'heer Augustijn Francois VAN HULLE den 22ste nov. 1753  . . . . . . 
 Dhilft van 35 roeden landt gelegen als vooren paelende oost de hoors VAN DOORNE ende 
 suyt selfs voorgaende partije over d'hilft  als vooren toecommende bij coope jegens Pieter 
 FAELE ende Francies VAN HULLE beede causa uxoris Francoise ende Marie DE BAETS 
 fa. Olevier per contract van den 28ste maerte 1770 dannof de resterende hilft competeert aen 
 het weesekint van Joannes DELVAL met naeme Judocus gewonnen met wijlent Pieternelle 
 DE BAETS fa. Olevier over een vierde ende tander vierde aen de drij kinderen van den 
 overledenen geprocreert met Theresia VAN DE KERCKHOVE  . . . 7de maerte 1775 
 
SVG Joannes SPEECKAERT fs. Thomas, overl. Nevele den 11de nov. 1774 
 wdwnr van Pieternelle DE PRAETERE , overl. den 25ste juny 1774 (SVG 20ste sept. 1774) 
 fa. Joseph ende Livijne MANGELAERS  
416 K.: Pieter SPEECKAERT bij huwelijck sijn selfs, Jacobus = 20 jr, Maurus = 18 jr ende  
292       Joseph SPEECKAERT = 11 jr 
 V.P.: Judocus SPEECKAERT oom ende V.M.: Pieter VAN WASSENHOVE, oom 
 Gronden van erfven desen sterfhuyse competerende 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van hoossche daer beede d'overledens uyt 
 gestorven sijn oost selfs volgende partije suyt de straete west ende noort de wdwe van  
 Joannes DE POORTERE groot 145 roeden ende een partije lant gelegen als vooren noort 
 Joannes VAN NEVELE zuyt de straete west selfs voorgaende hofstede groot 400 roeden 
 Item een partije lant wesende de aude hofstede noort ende west de straete zuyt Joannes 
 VAN NEVELE groot 120 roeden ende 180 roeden lant zuyt de kokelaer dreve ende noort 
 west de straete ende nogh een partije landt genaemt den kokelaere met de dreve op de 
 noort zijde oost de meersschen zuyt ende noort Joannes VAN QUICKENBORNE ende 
 west Francies HEIRSEELE groot 737 roen. Item een partije lant noort Pieter MEGANCK 
 oost de wdwe Jan DE POORTERE zuyt Emanuel VAN GANSBEKE ende noort de straete 
 groot 250 roeden . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Judocus SPEECKAERT tot Vosselaere sweesens deelvooght 
 alhier present          7de maerte 1775 
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SVG Joanne D'HUYVETTER fa. Adriaen, overl. Vinckt op den 24ste febr. 1773 
 Hr.: Francois VERMEULEN fs. Andries 
416 K.: Bernardus VERMEULEN = 2 jr, Jacobus Antonius VERMEULEN alsnu overleden ende 
294v       Pieter DHUYVETTER = 16 jr onbewettigden sone van de overledene 
 V.P.: Joannes VERMEULEN oom ende V.M.: Judocus DHUYVETTER, oom 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Alsoo apparant huwelijck staet te geschieden tusschen Francois VERMEULEN fs. Andries 
 jonghman tot Vynckt bij competente aude van jaeren sijn selfs man ter eender ende Joanne 
 DHUYVETTER fa. Adriaen oock tot Vynckt bij competente aude van beth de 25 jaeren 
 desen 28ste juny 1768 ende is maer onderteeckent den 27ste maerte 1769 
 Gronden van erfven commende van den cant van den hauder  
 In Vynckt een partije landt alsnu behuyst ende bebauwt groot in erfven 250 roeden paelende 
 suyt den heere baron LE ROY west joffr. De begijne HEYTENS noort Joannes VINCKE bij 
 gebruyck ende oost Pieter DE BIE commende bij coope jeghens Marie DE BUCK wdwe  
 bleven ten sterfhuyse van Jan Baptiste DHAEYER met consorten in daete 9de oct. 1759 ende 
  dhilft van een partije lant te weten den oostcant tsaemen groot 4 ghemeten genaemt de vier 
 ghemeten paelende oost ende suyt dhoirs Joe BUENS west Sr. Joseph DE CAMER met  
 consorten ende noort Mhr. RAPPAERT commende bij coope jeghens dhoirs van wijlent Joe 
 Catharine HEYTENS fa. Jans in daete 10de meye 1758 groot 2 gemeten 
 Item een huys staende op cheyns wies den gront compiteert de aermen der stede van Deynse 
 gelegen achter het stadhuys groot in erfven 66 roeden inganck genomen kersavont 1766 . . . 
 Den hauder is goet vindende aen Francies BOGAERT fs. Louis tot Vynckt de somme van  
 24 p. 1 sch. 7 gr. 6 dnrs. soo veele den voornoemden BOGAERT schuldigh is aen de weesen 
 van wijlent Jacobus BOGAERT oock fs. Louis ende van Therese BRAET tsijnen huwelijck 
 verweckt bij Joanne VAN KEIRSBULCK, shauders actuele huysvrauwe . . . 
 Gronden van erfven op hun gedevolveert met den overlijden van Isabelle VERMEULEN  
 hunne respective suster  . . .  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borge bedegen Judocus DHUYVETTER tot Denterghem sweesen 
 deelvoogt alhier present       21ste maerte 1775 
 
SVG Jaspard DE GRUYTER fs. Francois, overl. Vynckt op den 25ste maerte 1774 
 He.: Brigitta VAN DE GENACHTE fa. Balthazar 
416 K.: Franchoyse = 19 jr, Jan Baptiste = 17 jr, Pieter Joseph = 15 jr, Joanne Marie = 12 jr ende 
300       Marie Joanne DE GRUYTER = 6 jr   
 V.P.: Augustinus DHAEYER alfven broeder van den overledenen 
 Aen desen sterfhuyse is competerende een leemen huyseken bestaende in eene ceucken ende 
 camer staende op cheyns wies den grondt compiteert aen Guilliame QUYNTIJN fs. Philippe 
 voor eenen termijn van 27 jaeren het 1ste inganck genomen hebbende kersavont 1772 tgonne 
 sij tsaemen hebben gedaen bauwen op 72 roeden erfve uyt een meerdere partije lant genaemt 
 de wever gelegen in Vynckt 
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Joannes VAN DE GENACHTE , cauter meulenaer op 
 Vrankens meulen alhier present      21ste maerte 1775 
 
SVG Joanne Theresia VAN DE MOORTEL, overl. Poessele op den 22ste 9bre 1774  
 fa. Pieter ende Marie Jacoba DE MEY  
 Hr.: Francies VAN PARIJS fs. Joannes Pieter ende van Elisabeth DHAENENS 
416 K.: Pieter Francies VAN PARIJS hoir unicq = 4 maenden 
302v V.M.: Pieter VAN DE MOORTEL voornoemt grootvader  
 Gronden van erfven door den hauder ten houwelijck gebracht 
 In Poussel dhelft van een hofstede gelegen op de plaetse bij de kercke paelende oost Mhr. 
 MOSSEAU zuyt den selven west Joseph WALLAERT ende noort de straete belast met bijleve 
 van sijn moeder Elisabeth D'HAENENS groot in 't geheele 28 roeden 
 De overledene saude uyt den hoofde van haer moeder beneffens haere twee broeders gerecht 
 sijn tot een 3de paert in dhelft van een huys gelegen in Poussel   
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter DHAENENS tot Nevele   5de april 1775 
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SVG Pro Deo Francies DHAENENS, overl. Poessele op den 4de nov. 1774 
 He.: Marie DE CLERCQ fa. Jacobus  
 K.: Joannes CORNELIS in huwelijck met Joanne Catharine DHAENENS ende Livijne Marie  
       DHAENENS = 18 jr 
 V.P.: Pieter DHAENENS  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   8ste april 1775 
 
 Bewijs ende reinsingh van goede die bij desen doet maeckt ende schriftelijck overgheeft Pieter  
 VAN WAEYENBERGHE fs. Jooris tot Vinckt thuywelijck hebbende Marie DHAEYER fa. 
416 Francois die te voorent wdwe was gebleven van Francois D'HONDT ende alsoo styfvader ende 
304v handelaeren vooght over Francies = 20 jr ende Judoca D'HONT = 18 jr ende representanten 
 van elck eenen 5de hooftstaecke ten sterfhuyse van Frans D'HONDT voornoemt, wies de ander 
 drij hooftstaecken worden verthoont door Pieter ende Caroline D'HONT beede hun selfs ende 
 Guillielmus DE BACKER in huwelijck met Joanne Marie D'HONDT oock alle drij kinderen  
 van Frans ende Marie DHAEYER voornoemt   
 SVG van Francois D'HONDT overgebracht ende gesloten den 4de dec. 1759 
 Men bevint daer een behuyst hofstedeken groot in erfven 200 roen paelende oost Jan Baptiste 
 CORNU suyt de calzijde tot Vynckt naer Thielt west Celestijn Joannes DAMMAN ende noort 
 het meulenstraetien groot 70 roeden ende een partije landt groot 330 roeden paelende suyt de 
 straete naer Thielt west Laureyns THANT noort Sr. Joseph DE CAMER ende oost den  
 Burghmeester MARTENS ende den meulen wal groot 830 roen 
 De voorenstaende gronden sijn publicquelijck aen de meest biedende de naeste doen vercopen 
 in vier diversche coopen met het doen van drije sondaghsche kerckgeboden ende het hauden 
 van drij distincte sitdaeghen van 14 te 14 daeghen ingevolge het consent ende approbatie bij 
 den rendant aen ulieden heeren versocht ende becommen den 20ste dec. 1774 waerbij blijckt 
 dat het provenu is bedraegende tot 371 p. 4 sch. 8 gr. courant ende waerop eerst te deduceren 
 doet tot 31 p. 17 sch. 5 gr. courant soo den rendant is toecommende causa sijne huysvrauwe 
 over dhilft van de prijsie van de catheylen ende voorder edificien daerop ende anne staende 
 ende anne staende   . . .   . . .   
 Andries ende Joannes DHONT sijn beede onbedeghen overleden naer de doodt van hunnen  
 voornoemden vader  . . .  . . .  . . .   
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Joannes Francois VAN WONTERGHEM gesworne 
 prijser deser casselrije tot Vynckt     25ste april 1775 
 
SVG Carel DE VREESE, overl. Landeghem in de kerckestraete op den 19de febr. 1775  
 fs. Joos bij Petronelle COLPAERT 
 Wdwnr in (1ste x) van: Catharine BISCOP fa. Jans (SVG gepasseert den 8ste maerte 1768) 
416 K.(1ste x): Jan Francies DE VREESE = 8 jr eenigh weese kindt 
306v He.(2de x): Marie Catharine DE WULF fa. Daniel  
 V.P.: Geeraert VAN HOLSBEKE als naesten bestaenden ende 
 V.M.: Martinus BISCOP oom    
 Hofstedeken ende erfve den overledenen toegecommende totter helft van sijne moeder ende 
 de wederhelft bij uytgrootijnge voor onderhaudt van wijlent sijnen vader van daeten lesten  
 febr. 1768 met den last van eene losselijcke rente van 50 p. gr. wisselgelt capitaels . . . 
 Te weten een huys stede ende erfve in het kerckestraetjen in Landeghem abouterende oost 
 Geeraert VAN VYNCK suyt het kerckestraetjen west dhoirs van Rogier GEVAERT ende 
 noort de weese van Pieter DE MEYERE groot in erfven 84 roeden  
 Stelde hem seker ende borge Daniel DE WULF shauderiggens vader 2de meye 1775 
 Compareerde in persoone Francies BISSCHOP tot Landeghem welcken comparant hem  
 midts desen verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borge jae selfs als principael 
 over Martinus BISSCHOP over de handelijnge ende administratie bij den selven Martinus 
 BISSCHOP te doen ende nemen als vooght over de weese van Carel DE VREESE  
 gewonnen bij Marie Catharine BISSCHOP alles onder obligatie ende verbandt als naer 
 rechte midtsgaders condemnatie in forma  . . .  . . . 27ste febr. 1776 
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SVG Lieven DE MEESTER, overl. Vosselaere op den 21ste Jan. 1775  
 fs. Guilliaeme ende van Catharine DE CLERCQ  
 Wdwnr in (1ste x) van: Isabelle VAN PARIJS  
416 K.(1ste x): Joannes ende Pieter DE MEESTER bij competente aude hun selfs ende Joanne  
309v           DE MEESTER in huwelijck met Thomas HERTOGHE  
 He.(2de x): Joanna VYNCKT fa. Christiaen ende van Susanna SCHELFHAUT 
 K.(2de x): Guille oock bij competenten auderdom sijn selfs, Marie Catharine = 22 jr, Joannes 
     Francies = 21 jr, Jacobus Elisius = 19 jr, Augustinus = 15 jr ende Carel = 13 jr.  
 V.P.: Joannes CLAEYS cosijn  
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde voor sijn 1ste huwelijck ghecocht  
 Een behuysde hofstede in Vosselaere groot in erfven met een partije landt daer anne gelegen 
 ontrent 1127 roeden noort oost Pieter COEN suyt oost den ruysselaerbosch ende noort west 
 de straete hem toegecommen bij coope jeghens d'hoors van Joe Anna Catharine D'HONDT 
  Gronden van erfven met de hauderigge tsaemen geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partijken maeymeersch op Deynse buyten gelegen in den oostmeersch groot 100 roen 
 desen sterfhuyse toecommende bij coope jegens Anthone CLAEYS den 8ste febr. 1750 
 Item een partije saeylandt ghelegen in Vosselaere groot een ghemet paelende oost joffrauwe 
 VAN DE KERCKHOVE zuyt Augustijn DE PAEPE west d'abdije van Drongen ende noort 
 Joffr. VAN DE KERCKHOVE vercregen bij coope jeghens de regierders van den aermen 
 disch der stede ende prochie van Nevele den 8ste oct. 1754 . . . 16de meye 1775 
 
SVG Joanne MARTENS fa. Pieter, overl. Vunckt den 19de 9bre 1774 
 Hr.: Pieter ROOBIER (ROBIER) fs. Cornelis  
416 Hoors:  De twee minderjaerighe kinderen van Augustijn MARTENS fs. Pieter voornoemt 
314v  met naemen Frans ende Isabelle MARTENS geprocreert met Livijne VAN LOO 
  alsnu in huwelijck met Guiliaume DE BEERENS tot Vinckt  
 Staenden vooght: Guiliaume DE BEIRENS causa uxoris   23ste meye 1775 
 
SVG Francies DE BAETS fs. Jan, overl. Vynckt den 21ste 7bre 1774 
 Wdwnr in (1ste x) van Anne Marie VAN HOVE  
416 K.(1ste x): Judocus, Cornelis, Joannes ende Pieter DE BAETS ende de weese van Marie 
316     Anne DE BAETS verweckt staende haer huwelijck met Martinus VAN HOY   
 Vooght domicilaire: Judocus DE BAETS voornoemt  
 V.M.: Joannes VAN OOTEGHEM woonende in Vynckt over de voorseyde weese  
 Wdwnr in (2de x) van Anne Marie LIEVENS  
 K.(2de x): Frans, Joseph ende Regina DE BAETS alle drije bij competente aude hun selfs  
     ende Caroline ende Marie DE BAETS nogh minderjaerigh  
 V.P.: Joannes DE BAETS voornoemt tot Vynckt ende  
 V.M.: Judocus LIEVENS tot Everghem  . . .  . . . 23ste meye 1775  
 
SVG Pieter MAES fs. Pieter, overl. Vosselaere op den 20ste dec. 1774 
 He.: Elisabeth WIEME fa. Francies ende van Livijne BAELE 
         alsnu in huwelijck met Joseph VAN DER PLAETSEN 
416 K.: Joanne Therese = 15 jr, Carel Francies = 12 jr, Francies = 9 jr, Marie Anne = 3 jr ende 
319v       Pieter MAES = 6 weken  
 V.P.: Geeraert MAES oom   
 Stelde hem seker ende borge bedegen Pieter WIEME tot Meerendre 23ste meye 1775 
 
SVG Pro Deo Francies MATHEUS, overl. Poessel op den 8ste april 1775 
 fs. Pieter ende Livijne VAN WASSENHOVE  
 He.: Marie Joanne DE VOS fa. Jacobus 
 K.: Pieter Martinus, Pieter Francies ende Joanne Marie MATHEUS bij competente aude huns  
       selfs, Joannes Francies MATHEUS = 22 jr 
 V.P.: Martinus MATHEUS oom  
 Mits de becommerthede geordonneert te enphilasseren   24ste meye 1775 
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SVG Joanne Petronelle DE SCHRIJVER, overl. Ste Martens Leerne op den 10de sept. 1772  
 fa. Guillaeme ende Judoca DE MUELDER 
 Hr.: Caerel DUCHATEAU fs. Bauduwijn  
416 K.: Joannes Frans = 8 jr, nu oock overleden, Marie Catharine = 5 jr, Pieter nu oock  
322       overleden ende Augustinus DUCHATHEAU = 3 jr  
 V.M.: Guillaeme DE SCHRIJVER fs. Pieter  
 Comt in baeten de somme van 29 p. 1 sch. 8 gr. over den prijs van het woonhuys alwaer 
 d'overledene gestorven is aen desen sterfhuys compterende bij titel van cheynse wanof den 
 gront compiteert aen Martinus HAERENS  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Marten AERENTS fs. Jan tot Ste Martens Leerne 
 alhier present        30ste meye 1775 
 
SVG Adriaen DE CRAENE, overl. Poessele op den 18de febr. 1775  
 fs. Joannes ende van Janneken TEMMERMAN  
 He.: Marie SOMERLINCK fa. Jan ende van Pieternelle COPPENHOLLE te voorent wdwe 
         van Joannes WYSSELIJNCK (SVG overgegeven den 8ste july 1750) 
416 K.: Joanne Marie = 22 jr ende Marie Livijne DE CRAENE = 15 jr  
324 V.P.: Laureyns SCHAUT styfvader van den overledenen  
 Desen sterfhuyse gebruyckt in cheynse een hofstedeken groot in erfven met het landt daer 
 medegaende ontrent vijf gemeten competerende aen den advocaet BAESELIUS  
 Lieven ende Josijntjen DE CRAENE s'overledens broeder ende suster beede overleden 
 Men staet schuldigh aen Marie Francoise WISSELINCK s'hauderiggens voorkint verweckt 
 met Joannes WISSELINCK de somme van 4 p. 7 sch. gr. over haere vaderlijcke weese 
 penningen conforme den SVG van den voorseyden WISSELINCK 
 Stelde hem seker ende borge bedeghen Joannes BRAET   21ste juny 1775 
 
 Bundel nr 504 Staten van goed  (1775)   
SVG Marie Therese VAN WASSENHOVE, overl. Nevele den 17de april 1773 
 fa. Jacobus ende Marie SERWEYTENS 
 Hr.: Pieter DE BOUVERE fs. Jan 
416 K.: Angeline = 6 jr, Marie Judoca = 4 jr ende Pieter DE BOUVERE = 3 jr  
263v V.M.: Judocus BEELAERT oom causa uxoris 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde  
 Alvooren den suyt westcant van een behuysde hofstede ende landt gelegen in Nevele daer 
 d'overledene uyt gestorven is paelende noort oost Judocus BEELAERT met t'ander deel 
 der selver hofstede suyt west ende noort de straete groot 110 roeden 
 Item d'hilft den noort oost cant van een partije landt gelegen als vooren paelende noort oost 
 Joannes VAN NEVELE suyt oost Geeraert VAN NEVELE suyt west den voornoemden 
 BEELAERT met t'wederdeel noort west den cauterwegh groot over dit deel 142 roeden 
 Noch d'hilft den suyt west cant van een partije meersch nu ten deele landt daer de nieuwe 
 vaert doore loopt noort oost den voorseyden BEELAERT met de wederhilft zuyt oost de 
 caelene suyt west Geert ZUTTERMAN ende noort west Joannes VAN QUICKENBORNE 
 groot over dese hilft 150 roeden . De voorschreven goederen desen sterfhuyse toecommende 
 bij vercaevelijnge ten sterfhuyse van haere auders gesloten den 28ste dec. 1770.    
 Stelde hem seker ende borghe Albertus DE BOUVRE tot Severen 10de jan. 1775 
 
SVG Livina VAN HONDER fa. Jacobus, overl. Vynckt in de maent febr. 1774 
 Hr.: Emanuel DE KEYSER fs. Martinus 
416 K.: Pieter Francois = 15 jr, Joannes Baptiste = 12 jr, Carolus = 9 jr, Isabelle Marie = 8 jr, 
266v       Pitronelle Catharine = 5 jr ende Regina DE KEYSER = 3 jr. 
 V.M.: Livinus VAN HONDER eyghen broeder van d'overledene 
 Men is schuldigh aen Sr. Joseph DE KAMER tot Lootenhulle 20 p. gr. over twee jaeren 
 verschenen hofstede ende landpachten respectivelijck kersavont 1772 ende 1773 
 Stelde hem seker ende borge Frans VAN HOOFT tot Aerzeele   10de jan. 1775 
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SVG Marie DE MEYERE, overl. Bachte op het gehuchte van reckelinghe den 29ste oct. 1773  
 fa. Pieter ende Joanne DESCAULX  
 Hr.: Judocus DELVAL fs. Judocus  
416 K.: Joannes Frans = 24 jr, Marie Therese = 19 jr, Philippe Jacobus = 15 jr, Maximiliaen  
261       = 14 jr, Catharine = 10 jr, Marie Anne = 7 jr ende Pieter DELVAL = 5 jr 
 V.M.: Jacobus DE MEYERE, oom 
 Aen desen sterfhuyse competeert bij coope van den 18de febr. 1758 jegens Pieter DE BEU 
 een huys staende op cheyns dannof den gront competeert aen dhoors van den heere advocaet 
 DE BACKERE   . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Carel DELVAL  tot Meyghem ende als certifiant  
 Jacobus DE MEYERE tot Ste Martens Leerne     10de jan. 1775 
 
SVG Pieter DE VREESE fs. Jans, overl. Poessel op den 31ste maerte 1774 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne Judoca HAUTEKEET  
416 K.(1ste x): Joannes Frans = 18 jr ende Joseph Laureyntius DE VREESE = 12 jr 
269v V.P.: Frans DE VREESE oom  
 He.(2de x): Joanne VERHAEGHE fa. Pieter 
 K.(2de x): Geen lichaemelijcke hoors verweckt staende dit huwelijck  
 Versekert met Joannes MARTENS fs. Joos tot Meyghem  11de jan. 1775 
 
SVG Anne Marie DE ROOSE, overl. Drongene in den wijck van noorthaut den 15de febr. 1768 
 fa. Jan ende Joanne DE VREESE 
416 Hr. Joannes CANNOOT fs. Jan ende Janneken VERMEULEN  
272 K.: Anne Marie = 16 jr ende Judocus CANNOOT = 13 jr 
 V.M.: Judocus MAES oom causa uxoris  
 Den houder heeft in 1ste huwelijck met wijlent Isabelle Francoise AERENTS van dheer 
 Joannes GRIJSPEERT in cheynse aenveirt twee deelen van twee partijen lant gelegen in 
 Drongen in den wijck van noorthaut voor eenen termijn van 29 jaeren waervan t'eerste jaer 
 inganck heeft genomen kersavont 1745 ende waerop hij heeft gebauwt een huys schuere 
 ende voordere edificien ende beplant met fruytboomen . . .  . . . 
 Dit sterfhuys staet schuldigh aen de twee weesen van den 1ste bedde over hunne moederlijcke 
 weese pennijngen volgens de licquidatie van den SVG van den 26ste 7bre 1752 ende met de  
 doodt van de weese Lieven 4 p. 4 sch. 11 gr. 6 dnrs  
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedegen Joannes VLAEMIJNCK 
 tot Bachte alhier present      17de jan. 1775 
 
SVG Marie Anne VAN HOVE, overl. Bachte den 28ste Jan. 1774 
 fa. Jan Baptiste ende van Josijntjen VAN HOVE fa. Laureyns  
 Hr.: Laureyns VAN BRANTEGHEM fs. Omarus 
416 K.: Marie Francoise VAN BRANTEGHEM = 5 jr eenigh kindt 
275 V.M.: Jan Baptiste VAN HOVE voornoemt 
 Gronden van erfven commende van de sijde van d'overledene 
 Een partije meersch ofte ham genaemt den voorensten meirbulck gelegen in d'hulhaeghe in 
 Deynse groot drij vierendeelen een roede Cortrijcksche maete ende een meersch genaemt den 
 achtersten meirbulck gelegen als vooren groot een bunder abouterende oost de voorgaende 
 partije zuyt Joncker Joseph Anthone VAN DE WOESTIJNE de kercke van Deynse ende 
 Jan Baptiste VAN WONTERGHEM, west Sr. Jacobus VAN HULLE ende noort dheer 
 Pieter DE RIJCKERE causa uxoris . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van den sijde van den houder bij successie van sijne ouders 
 Een deurgaende 6de deel van d'edificien boomen ende haegen eender behuysde hofstede in 
 Lootenhulle groot in erfven met de landen bosschen ende meerschen daermede gaende 
 ontrent thien bunderen dies d'ander deelen competeren aen sijn medehoirs ende actuelijck in  
 pachte gebruyckt bij Francois VAN BRANTEGHEM  
 Een gelijck deurgaende deel van een behuyst hofstedeken in Meyghem groot in erfven vier  
 gemeten in pachte gebruyckt bij Charles VAN DER PLAETSEN . . . 24ste jan. 1775 
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SVG Joanne Petronelle DE VOS, overl. Meyghem den 17de oughst 1772  
 fa. Pieter gewonnen bij Livine VAN WANZEELE  
 Hr.: Caerel DE WEVERE fs. Louis gewonnen bij Anne Marie BEYAERT 
416 K.: Livine DE WEVERE = 4 weken   
280 V.M.: Philippe Jacobus CLEMENT tot Deynse, thuwelijck hebbende Petronelle DE VOS 
            die suster was van d'overledene    . . .  . . . 24ste jan. 1775 
 
SVG Pieter DE MEYER, winkelier, overl. tsijnder wooninghe in Nevele op den 1ste maerte 1774 
 fs. Jan gewonnen bij Livijne VAN HOVE (Dezen SVG zit ook in het bundel 514)  
 He.: Catharina Regina DE SLOOVER fa. Jacobus gewonnen bij Marie Josephe DUPON 
         ende alsnu in huwelijck met Joseph NOLF  
416 K.: Marie Jacoba = 11 jr, Joannes Francies = 10 jr, Caroline Regine = 8 jr, Pieter Joseph = 7 jr 
283       ende Dorothea DE MEYER = 5 jr ende sijn commen t'overlijden naer Pieter DE MEYER 
       Judocus ende Pieternelle DE MEYER  
 V.P.: Joannes DE MEYER grootvader  
 Gronden van erfven tsaemen in huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half  
 Een behuysde beschuerde ende beplante hofstede met de voordere stallingen mitsgaders nogh 
 een huyseken aen 'teynde van de schuere met de fruyt ende andere boomen ende haegen daer 
 op staende ende mede gaende met oock den lochtinck daer anne gelegen in Nevele in de Ste  
 jansstraete daer den overledenen in gestorven is oost de selve straete suyt Joannes DE MEYER   
  west ende noordt dhoirs van Jan DE VOS t'saemen groot in erfven 80 roeden verkregen bij 
 d'houderigge met den overledenen bij koope jegens Joannes KEIRSSE par erffenisse ende  
 toekomste voor Ampman Burgmeester ende Schepenen der stede ende vrijhede van Nevel in  
 daeten den 5de meye 1767 sijnde alle dese goederen ende gronden van erfven belast met de  
 capitaelen van heerlijcke ofte andere onlosselijcke renten ofte lasten alser van oude tijde  
 hebben uytgegaen . . .  . . .  . . .   28ste jan. 1775 
 
SVG Joannes DE CONIJNCK, overl. Nevele in den wijck van veldeken op den 27ste febr. 1772  
 fs. Lieven ende Isabelle MEIRESONNE  
 He.: Livijne COCQUAEN fa. Philippe  
 K.: Pieter Francois = 20 jr, Joanne Francoise = 14 jr, Isabelle Therese DE CONIJNCK = 6 jr 
 V.P.: Frans VERMEULEN oom causa uxoris  
 Wijlent den overledenen heeft hem borghe gestelt over Isabelle IDE wdwe van Francois  
 DE CONIJNCK tot Nevele (SVG gepasseert den 25ste 7bre 1759)  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   31ste jan. 1775 
 
SVG Pro Deo Lieven SOENS, overl. Landeghem op den 19de aug. 1772 
 fs. Pieter ende Elisabeth CLAEYS 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie Anne DE MEYERE fa. Geeraert  
 K.(1ste x): Joannes SOENS, Marie Joanne in huwelijck met Andries DE MUYNCK, Lieven  
            DE PAUW thuwelijck hebbende Livijne SOENS 
 He.(2de x): Marie Anne VAN DER VENNET fa. Joannes nu in huwelijck met Judocus MAES 
 K.(2de x): Angeline = 19 jr, Martinus = 17 r, Joanne Marie = 14 jr, Isabelle Therese = 11 jr 
     ende Emanuel SOENS = 9 jr 
 V.P.: Joannes SOENS voornoemt, alfven broeder 
 Aen desen sterfhuyse competeert d'hilft deurgaende van een huys schuere fruyt ende andere 
 boomen ende doorenhaegen mitsgaders voorder drooge ende groene catheylen staende op 
 cheyns in de prochie van Landegem in den westhoeck daer den overledenen uyt gestorven is 
 dannof den gront groot ontrent een bunder is competerende aen den heere Canonynck VAN 
 DER STRICHT tot Brugge ende de wederhilft van de catheylen aen de kinderen van Marie 
 Anne DE MEYER fa. Geeraert wijlent 1ste huysvrauwe van den overledenen bij d'houderigge 
 ten titel van cheyns gebruyckt ten advenante van 5 p. gr. tsjaers voor eenen tijdt ende termijn 
 van 27 jaeren, welcke drooge ende groene catheylen op den 16de febr. 1773 gepresen sijn  
 door Charel Philippe MINNE   
 Mits de becommerthede geordonneert t'emphiliazeren   7de febr. 1775 
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SVG Pieter Francies OPPEEL, schoenmaker, overl. Nevele op den 13de nov. 1774  
 fs. Pieter ende Francoys BORRET 
 He.: Isabelle Rose DE VOLDER fa. Pieter  
416 K.: Maria Jacoba = 4 jr, Colleta = 2 ½ jr ende Pieter Francies OPPEEL = 4 maenden  
329 V.P.: Emanuel OPPEEL oom  
 Men staet schuldigh aen Sr. Pieter VERCAUTER huydevetter tot Ghendt per reste over 
 leveringe van leer tot 15 sch. gr.  
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Pieter DE VOLDERE s'hauderiggens vader woonende 
 tot Vynckt alhier present      24ste july 1775 
 
SVG Joannes STEP fs. Pieter ende Joanne DE GEYTERE overl. Nevele op den 30ste 9bre 1774 
 He.: Joanne Marie DE KETELAERE fa. Pieter alsnu in huwelijck met Carel DOBBELAIRE 
416 K.: Pieter = 7 jr ende Therese = 1 jr 
331 V.P.: Judocus STEP, oom  
 Pieter DE KETELAERE shauderiggens vader is overleden voor Joannes STEP waervan den 
 SVG gesloten is den 7de april 1775       
 Er wordt betaelt aen den heere proost en coster voor de begraevenisse van twee overledene 
 kinderen tot 6 sch. 8 gr.        24ste july 1775 
   
SVG Jan Baptiste LAVA, winckelier, overl. Vynckt  op den 13de juny 1775 
 fs. Jacobus ende van Marie DE SMET 
 Wdwnr in (1ste x) van: Anne Marie CORNELIS fa. Adriaen   
416 K.: Adriaen LAVA bij competente aude sijn selfs  
332 He.(2de x): Marie Catharine DE POURQUOY fa. Adriaen  
 K.(2de x): Jan Baptiste LAVA = 21 jr. 
 V.P.: Louis LAVA, oom woonachtigh in Aerseele  
 Gronden van erfven staende het huwelijck met dese houderigge geconquesteert 
 Een huys ende erfve met sijne appendentien ende dependentien aertwortel ende nagelvast  
 gelegen in Vynckt groot in erfven 90 roeden Gentsche maete paelende oost Francies  
 BEHAEGEL fs. Pieter ende Albertus TIJTGAT noort de plaetse west de straete ende suyt 
 het volgende huys ende erfve bij desen sterfhuyse gebruyckt wordende 
 Item een huys ende erfve gelegen als het voorgaende groot in erfven 30 roeden Gentsche  
 maete wesende eene herberghe genaemt het landt van Nevele paelende noort het voorgaende 
 huys oost Albertus TIJTGADT suyt den kerckenwegel ende west de voorseyde straete in  
 pachte gebruyckt bij Jacobus BUYSE tot ende met den lesten april 1780 
 Comt in baeten 30 p. gr. over de weirde van alle winckelgoederen bestaende in aerdewirck, 
 saeijetten, gaerens, knoppen ende andere cleenigheden   19de 7bre 1775 
 
SVG Joseph BODRÉ fs. Philippe ende Adriaene ROELS, overl. Nevele den 23ste 9bre 1774  
 He.: Joanne JOOS fa. Joos alsnu in huwelijck met Pieter Joannes MOERMAN 
416  K.: Marie Magdalena = 11 jr, Joannes Francois = 10 jr, Joanne Marie = 9 jr, Livijne  
334v       Catharine = 8 jr, Mauries = 6 jr, Bauduyn = 5 jr, Caroline = 3 jr ende Joannes  
       Baptiste BODRÉ = 7 maenden 
 V.P.: Frans STEYAERT oom causa uxoris 
 Op wijlent den overledenen is met den overlijden van sijnen oom Frans ROELS op hem 
 gedevolveert een 4de deel deurgaende van een partijken landt gelegen in Vosselaere groot 
 ontrent een gemeth dannof de drij resterende deelen deurgaende waeren toecommende 
 aen s'overledens medehoors ten sterfhuyse van den voorseyden ROELS welcke partije 
 landt daernaer is vercocht aen Joannes DE PESTELE voor de somme van 50 p. gr. 
 wisselgelt sulckerwijs dat den overledenen heeft geproffyteert 12 p. 10 sch. gr. wisselgelt 
 waervan dese houderigge gehouden is haere kinderen over d'hilft te recompenseren  
 bedraegende in courant tot 7 p. 5 sch. 10 gr. 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedegen Judocus VAN 
 MALDEGHEM tot Nevele alhier present     19de 7bre 1775 
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SVG Marie Anne CLAEYS fa. Mauries, overl. Landeghem wijck overdam op den 3de febr. 1774 
 Hr.: Caerel DE DECKER  
416 K.: Catharine = 24 jr ende Angelina DE DECKER = 16 jr 
336v V.M.: Pieter YDE oom causa uxoris als naesten bestaenden 
 Hofstedeken ende erfve desen hauder met dese overledene tsaemen geconquesteert ende  
 toecommende bij coope jegens Judocus DE MEYER van daete den 29ste july 1772 
 Te weten een huys stede ende erfve gelegen in Landeghem in den wijck genaemt overdam 
 groot in erfven 100 roeden      19de 7bre 1775 
 
SVG Livijne DE POORTER fa. Joos, overl. Landeghem op den 30ste april 1775 
 Hr.: Joseph ONDERBEKE fs. Joannes 
416 K.: Jacoba ONDERBEKE haer selfs bij competente aude, Pieternelle = 23 jr, Caerel = 22 jr 
338       ende Joannes ONDERBEKE = 18 jr 
 V.M.: Pieter VAN VYNCKT als naesten bestaenden   
   Den hauder heeft met d'overledene in cheyns genomen van Pieter DE GROOT een partije 
 landt gelegen in Landeghem voor den tijdt van 29 jaeren waervan het 1ste jaer ingegaen is 
 kersavont 1757 alles volgens den cheynsbrief van daete 20ste maerte 1758 ende waerop zij 
 hebben gebauwt een hofstedeken ende beplant met boomen ende haegen . . . . . . 
 Men staet schuldigh aen Pieter ONDERBEKE s'hauders broeder 1 p. 10 sch. gr.  
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borghe bedeghen Pieter VAN VYNCKT 
 sweesen gewesen deelvooght      26ste 7bre 1775 
 
SVG Josijntjen VAN DEN HEEDE, overl. Vynckt op den 4de nov. 1774 
 fa. Gillis  ende van Livijne AERTS 
 Hr.: Jan Baptiste VAN HULLE fs. Pieter 
416 K.: Pieter Joseph = 21 jr, = Barbara Theresia = 19 jr, Colleta = 12 jr ende Carolina = 8 jr 
340 V.M.: Sr. Pieter VAN DEN HEEDE tot Denterghem, oom  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Alsoo datter apparent huywelijck staet te ghebeuren tusschen Joannes Baptiste VAN HULLE 
 fs. Pieter weduwaer van Marie VAN WONTERGHEM insetenen van Vynckt geassisteert  
 met Judocus VAN WONTERGHEM te eender ende Josijntjen VAN DEN HEEDE fa. Gillis 
 jonghe dochter tot Denterghem geassisteert met haeren vader . . . . . . 
 desen 3de febr. 1747 ende waeren onderteeckent Jan Baptiste VAN HULLE, Josijne VAN  
 DEN HEEDE, Judocus VAN WONTERGHEM , Gillis VAN WONTERGHEM mij present 
 Adriaen WEYTENS ende C. CARBONELLE  present  
 Gestruyckt leen commende van s'hauders zijde waerop geene catheylen sijn staende 
 Een partije saeylandt gheleghen in Vynckt in den cauter paelende noort ende oost Pieter VAN 
 WONTERGHEM ende suyt Francies VAN HOVE groot 600 roeden 
 Leengoederen binnen huwelijck gheconquesteert waer de weese Pieter Joseph hoir feodael is 
 te weten twee bodems van leene waer het 1ste ende grootste leen is 16 bunderen ende het  
 andere acht gemeten wesende het 3de van een 3de van den 1ste leene genaemt nieuwenhove  
 gheleghen in Vynckt in eenen block bestaende in een behuysde hofstede met de walgrachten 
 boomgaert bosschen saeylanden ende weyden al d'een aen d'ander   . . . . . . . . . 
 Gronden van erfen commende van s'hauders sijde  
 Een partije saeylandt in Vynckt ghenaemt het strobben landt paelende west Pieter VAN 
 WONTERGHEM noort sijn selfs ende oost Jan DE JAEGERE groot 723 roeden 
 Een behuyst hofstedeken gheleghen als vooren met een partijken landt daer annex groot 330 
 roen paelende suyt d'heirstraete west sijn selfs ende noort oost d'hoors joffr. BOUVE . . . 
 Een huys ende erfve in Vynckt bij de plaetse groot in erfven 40 roen paelende oost de straete 
 noort Jacobus COPPENS ende suyt sijn selfs . . . . . . . . . 
 Allodiaele gronden staende dit huwelijck geconquesteert  
 Een behuysde hofstede in Vynckt groot met een partije landt 500 roeden paelende suyt sijn 
 selfs west Pieter VAN WONTERGHEM ende noort den Thieltschen herwegh. . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Joanne Catharine VAN HULLE wdwe van Joannes 
 Baptist DE BAERE tot Dentergem       17de 8bre 1775  
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SVG Pro Deo Livinus VERDONCK, overl. Ste Martens Laethem op den 27ste april 1775 
 fs. Guillaeme ende Marie EECKHAUTE  
 He.: Livijne VERBAERE fa. Jacobus  
 K.: Pieter = 22 jr, Anne Marie = 17 jr, Judoca Caroline = 13 jr, Joannes Baptiste = 10 jr,  
       Jacobus = 8 jr, Livinus = 4 jr ende Bernardus VERDONCK = 2 jr 
 V.P.: Livinus TAETS fs. Guillaeme    
 Mits de becommerthede geordonneert desen SVG te emphilazeren  10de 8bre 1775 
 
SVG Pieter BILLIET fs. Tobias ende Josijntjen MINNE, overl. Meyghem op den 1ste july 1775 
 He.: Caroline Pieternelle DE SCHUYMERE fa. Pieter ende Joanne TANT  
416         Jacobus Frans TSOENS haeren jegenwoordighen man. 
344v K.: Francies = 14 jr, Joseph = 11 jr, Therese = 9 jr ende Joanne BILLIET = 6 jr 
 V.P.: Adriaen ANNEÉ, oom causa matris tot Vynckt    
 Ten jaere 1774 is aen Joannes MARTENS fs. Christoffel vercocht een partije landt groot 
 ontrent 668 roeden gelegen in Meyghem constant huwelijck over een 5de deurgaende deel 
 op d'hauderigge gesuccedeert met de doodt van haeren vader . . . . . . 
 Item comt voor gemeene baete 4 p. 4 sch. 1 gr. over een 10de deel deurgaende van den prijs 
 van d'edificien ende catheylen bevonden op een behuyst hofstedeken in Severen aen 
 d'hauderigge toecommende over een 10de deurgaende bij successie van haeren vader met 
 last van bijleve van haere moeder.  SVG gesloten den 16de dec. 1755. 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Lieven VAN DER VENNET tot Meyghem alhier 
 present         24ste 8bre 1775 
 
 Bundel nr 505 Staten van goed  (1776)   
SVG Pieternelle VAN DOORNE fa. Lieven, overl. Nevele op den 21ste nov. 1775 
 Wdwe in (1ste x) van Francies DE WEWEIRE  
416 K.(1ste x): Livinus DE WEWEIRE coster van Lootenhulle ende Marie DE WEWEIRE in 
347v     huwelijck met Rochus VAN DEN SIJPE  
 Wdwe in (2de x) van . . . (niet gegeven) 
 Hr.(3de x): Joannes Baptiste VAN DAMME fs. Jacobus  
 K.(3de x): Joannes Francies CLAEYSSENS coster van Poessel in huwelijck met Pieternelle 
     VAN DAMME  
 V.M.: Livinus VAN DAMME shauders broeder aengestelden voogt midts d'imbiciliteyt van 
            desen hauder  
 Gronden van erfven deelsaem tusschen den hauder ende hoors half en half  
 Twee differente huysen ende erfven in Nevele d'een aen d'ander ghelegen in de lange munte 
 straete paelende oost de riviere de caelene suyt de straete west ende noort Joannes Francies 
 CANNOODT groot in erfven tot 34 roeden, welcke twee huysen op den 18de dec. 1775 
 cooper bedeghen is den voornoemden Livinus DE WEWEIRE   22ste jan. 1776 
 
SVG Francies D'HAENENS, overl. Sinte Maria Leerne op den 17de Xbre 1775 
 fs. Philippe ende Joanne WALRAEVE  
416 He.: Angeline DHAESE fa. Jacobus  
352 K.: Philippine = 17 ½ jr, Joanne  = 16 jr, Marie = 13 jr ende Regina DHAENENS = 7 jr 
 V.P.: Joannes DHAENENS fs. Philippe, oom     30ste jan. 1776 
 
SVG Philippe IDE fs. Joannes, overl. Landeghem op den 9de oct. 1775  
 Wdwnr van Catharine VERBAERE fa. Christiaen  
416 K.: Joanne Caroline IDE in huwelijck met Joseph VAN DER VIERE ende Pieter IDE beyde  
354       hun selfs bij competenten aude ende Emerentiana IDE = 22 jr vertoonende elk eenen 3de  
       hoofstaecke ten desen vaguen sterfhuyse 
 V.M.: Jacobus VERBAERE, oom  
 Gronden van erfven in Landeghem een huys ende erfve groot 70 roen mits dat er 10 roeden  
 uytgeleyt zijn aen Jacobus DE DECKER met den overlijden van zijne huysvrauwens moeder 
 Marie Catharine VERBAERE   . . .  . . .    . . . 6de febr. 1776 
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SVG Joanne VAN NEVELE, overl. in Nevele den 28ste nov. 1772 
 fa. Geeraert ende Anne Marie DE SCHRIJVERE  
 Hr.: Pieter MARTENS fs. Jan 
416 K.: Joanne Catharine = 6 jr, Judoca = 5 jr ende Therese MARTENS = 3 jr 
356 V.M.: Geeraert VAN NEVELE grootvader   
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Joannes MARTENS shauders vader  27ste febr. 1776 
 
SVG Joanne DE KEUCKELAERE fa. Jans, overl. Vynckt op den 28ste oct. 1775 
 Hr.: Joannes VAN HULLE fs. Pieters 
416 K.: Joannes Baptiste bij competente aude sijn selfs, Carolus = 20 jr, Isabelle = 18 jr, Martinus 
364       VERMEIRSCH thuwelijck met Maryanne VAN HULLE, Francies MORTIER thuwelijck 
       met Catharine VAN HULLE  
 V.M.: Pieter DE WULF tot Bellem rechtsweir van de weesen 
 Gronden van erfven geduerende huwelijck geconquesteert deelsaem alf ende alf ende dhoirs  
 ende sweesen deel belast met shauders bijleve als naer costume 
 In Vynckt een behuyst hofstedeken met alle voordere edifitien drooghe ende groene cattheylen 
 daerop staende ende medegaende groot onder bogaert lochtijnck ende saeylant ligghende al 
 t'eenen block beth één bunder abouterende suyt ende west de wdwe Sr. Dominicus GLORIEUX  
 noort dhoirs van Joe BUENS ende oost Mhr. Donijs DE VAERNEWIJCK  
 Ten desen sterfhuyse heeft gecompiteert een huys, schuere, hovenbuer fruytboomen en dooren 
 haege in Vynckt gestaen op cheyns wies den gront compiteert aen Joe de wdwe Dominicus 
 GLORIEUX tot Ghent  . . .  . . .  . . .  2de april 1776 
 
 Augmentatie van staet omme Lieven, Jacobus, Joanne ende Caroline DE CUYPERE alle vier 
 minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij Marie Joanne SERGEANT fa. Jan, overleden in de 
 prochie van Sinte Maria Leerne geprocreert met Joannes DE CUYPERE fs. Jacobus hauder 
416 bleven thaeren sterfhuyse van alsulcke successie als op de weesen is gedevolveert met de  
372v doodt van Joanne VAN PARIJS wdwe van Jan SERGEANT, sweesens grootmoeder materneel 
 overleden in Sinte Martens Leerne den 4de febr. 1776  
 D'ander vier staecken worden gepresenteert door Joannes ende Lieven SERGEANT, Joannes 
 VAN CROMBRUGGE thuwelijck hebbende Judoca SERGEANT en de twee kinderen van  
 wijlent Pieter SERGEANT presenterende dese ter interventie van den voorseyden Joannes 
 SERGEANT s'weesens deelvooght 
 SVG van Marie Joanne SERGEANT gepasseert den 16de Xbre 1760  men bevint aldaer te sijn 
 gebracht een 10de paert van de gronden daerbij vermelt dat op de weesen verstorfven is met de 
 doodt van Joannes SERGEANT hunnen grootvader een 10de paert belast in een rente van  
 100 p. gr. wisselgeldt daerop geaffecteert welcke gronden op den 12de april 1776 ten sterfhuyse 
 van sweesen grootmoeder sijn vercocht den 13de april 1776 
 Aen den overgever is schuldigh te vallideren de somme van 18 sch. 1 gr. soo veele bedraeght 
 sijn kints gedeelte hem toecommende in de catheylen staende op de vercochte geoderen uyt 
 den hoofde ende bij successie van sijne dochter Colletta overleden naer de doodt van haere 
 moeder conforme de begrootijnge dannof door den prijser MINNE gedaen. 
 SVG van Joannes SERGEANT gepasseert den 23ste jan. 1753  30ste april 1776 
 
SVG Judocus MAES fs. Joannes, overl. Landeghem op den 19de jan. 1776 
 Wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle DE ROOSE  
416 K.(1ste x): Caroline MAES = 19 jr gerecht tot geheel s'overledens naelaetentheyt 
370 He.(2de x):  Marie Anne VAN DER VENNET tevooren wdwe van Lieven SOENS  
 V.P.: Lieven MAES tot Drongen broeder van den overleden 
 Dit sterfhuys is schuldigh aen Andries DE MUYNCK tot Lovendeghem over sijn deel causa 
 uxoris de somme van 5 p. gr. 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Martinus DE STOPPELAERE woonende in Nevele 
 alhier present         18de juny 1776 
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SVG Pieter VAN DE KERCKHOVE, overl. Landeghem t'zijnder wooninghe den 28ste maert 1776 
 fs. Pieter et Isabelle GOEGELUCK 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne Louise VAN DIJCKE  
416 K.(1ste x): Marie Pieternelle = 12 jr, Joannes = 10 jr, Regina VAN DE KERCKHOVE = 7 jr  
375 He.(2de x): Marie DIJAMEELE fa. Jooris ende van Joanna VAN KERREBROECK  
 K.(2de x): Pieter Francies = 5 jr ende Marie Joanne VAN DE KERCKHOVE = 3 jr 
 V.P.: Joannes VAN DE KERCKHOVE oom 
 Naersiende den SVG van Joanne Louise VAN DIJCKE men bevint een cheynsken groot in 
 erfven 8 roeden aenveirt van Pieter AERENS uyt sijne partije landt bij den poeldendriesch 
 voor een termijn van 29 jaeren van daeten den 15de aug. 1766 waervan het 1ste jaer inganck 
 genomen heeft kersavont 1764 op welcken grondt zij hebben gebauwt een schoone steenen 
 huys met pannen gedeckt met twee camers ende kelder . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen geduerende sijne jonckheyt 
 gecocht, een deel van een dreve in Meerendre op den wijck overpoucke dannof dander helft 
 competeert de kinderen van Jacques VAN LOOKENE toecommende bij coope jegens de 
 kercke van Meerendre van daete 19de sept. 1754  . . . . . . 
 Gronden van erfven tsaemen met dese hauderigghe in huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede wesende een schoon nieuw steenen huys met twee camers en gedeckt 
 met pannen gelegen in Landeghem alwaer den overledenen uyt gestorven is paelende noort 
 Isabelle SIERENS oost Joannes SLOCK suyt den Gentschen herwegh west Mhr. MARTENS 
 groot in erfven 376 roeden hen toekomende bij coope jegens Martinus SIERENS van daete 
 22ste dec. 1770  . . .  . . .  . . .  . . . 
 Comt voor baete over den prijs van 25 vaeten levende bien de gone aen desen sterfhuyse  
 alleene competeren ten advenante van 10 sch. gr. het vat comt tsamen 12 p. 10 sch. gr. en de 
 somme van 27 p. 11 sch. 3 gr. over den prijs van 105 vaeten bien daer desen sterfhuyse totter 
 helft competeert staende bij 28 diefferente persoonen . . .  . . . 
 Stelde hem daervooren seker ende borge bedegen Pieter Joannes CLAEYS tot Landeghem  
 alhier present        18de juny 1776 
 
SVG Pro Deo Marianne DE DAPPERE fa. Christiaen, overl. Nevele den 9de juny 1776 
 Wdwe van Ludovicus BOLLAERT  
 K.: Jean Baptiste BOLLAERT bij competente aude sijn selfs, Joanne BOLLAERT in huwelijck 
       met Carel Frans DE MEYERE, Frans = 18 jr, Marie Catharine = 16 jr ende Marie = 14 jr 
 V.M.: Joannes DE DAPPERE tot Nevele, oom     
 Ten sterfhuyse van Ludovicus BOLLAERT is geenen SVG gemaeckt mits de schulden de  
 baeten excederen alsmede dat sij hoors in desen ten sterfhuyse van Pieternelle DE BAETS 
 ende Joannes BOLLAERT wijlent hunne grootvader ende grootmoeder bijde overleden naer 
 de doodt van hunnen vader oock niet hebben geproffiteert  . . .  25ste juny 1776 
    
SVG Isabelle COCQUYT, overl. Vosselaere op den 1ste febr. 1776 
 fa. Andries ende van Pieternelle DE SCHEPPER  
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes WULTEPUT fs. Martinus (SVG gepasseert den 15de maerte 1763) 
416 K.(1ste x): Joannes Albertus = 18 jr, Joanne Marie = 15 jr en Isabelle Rosa WULTEPUT = 13 jr 
385v  Hr.(2de x): Laurijns STEYAERT fs. Arnout en van Joanne DE WINTER   
 K.(2de x): Livinus STEYAERT = 8 jr 
 V.P.: Pieter WULTEPUT oom ende V.M.: Lieven COCQUYT tot Drongen, oom 
 Leengoederen bij wijlent Joannes WULTEPUT constant hun huwelijck tsaemen gecompeteert  
 Een gemet saeylandt wesende deel van een meerder leen groot int geheele vijf gemeten gelegen 
 in Vosselaere abouterende noort oost Joffr. de wdwe van dhr VAN DURME . . .  . . . 
 Allodiale goederen bij d'overledene achtergelaeten geconquesteert met Joannes WULTEPUT 
 D'helft deurgaende wannof de wederhelft competeert aen de kinderen van Joannes WULTEPUT 
 van een hofstede in Vosselaere daer den overledenen uyt gestorven is groot 334 roen  . . . 
 Den houder heeft ontfanghen van Pieter VAN OVERBEKE tot Nevele 32 p. gr. wisselgelt over 
 de uytgroot somme van het 6de paert van een behuysde hofstede in Nevele . . . . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Pieter VAN OVERBEKE tot Nevele   16de july 1776 
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SVG Joanne VAN HESE, overl. Poessel op den 16de jan. 1776 
 fa. Joannes ende Anne Marie DERDIJN 
 Hr.: Joannes VERPLAETSE temmerman, fs. Geeraaerd ende van Anna PROVIJN 
416 K.: Pieter Frans VERPLAETSE = 7 jr unicq weese kindt 
381 V.M.: Joannes VAN HESE grootvader  . 
 Aen den houder compiteert bij successie van sijnen vader een 10de deel deurgaende wannof 
 de resterende neghen deelen onverscheen competeren aen shouders moeder ende broeders 
 ende susters van twee differente hofsteden alsmede een steenen huys bestaende in twee 
 woonsteden ende drij partijen saeylanden gheleghen in Poessel  . . . . . . . . . 
 Voorts compiteert den houder een 10de deel van twee differente huysen staende op cheyns 
 binnen dese prochie op den grondt competerende aen den procureur LAMMENS ende dhoirs 
 van den advocaet CARDON tsaemen groot in erfven 450 roeden 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Francies VERPLAETSE tot Poessel shauders broeder 
 alhier present        19de juny 1776 
 
SVG Joannes MAENHAUT, overl. Vosselaere den 5de meye 1775 
 fs. Joannes ende Marie VOLCKAERT  
 He.: Joanne D'HAENENS fa. Philippe ende Adriaen VAN DEN ABEELE ende alsnu in  
         huwelijck met Andries LOOTENS 
416 K.: Pieter Frans = 7 jr, Agnesse = 6 jr, Isabelle Rosa = 3 jr ende Joannes MAENHAUT = 2 jr 
392 V.P.: Philippe MAENHAUT tot Bachte, oom  
 Desen sterfhuyse staet schuldigh aen Pieter BAFFORT de somme van 28 p. gr. over twee 
 jaeren pacht van d'hofstede ende landen bij den sterfhuyse gebruyckt  
 Aen d'houderigge heeft bij successie van haere ouders gecompeteert een 5de deel deurgaende 
 in een behuysde hofstede gelegen in Drongene in den wijck van keuse dat ten jaere 1773 
 vercocht is aen Frans BEELAERT  ende waer Geeraert CORTVRIENT s'houderiggens  
 styfvader bijleve aen heeft . . .  . . .  . . . 23ste july 1776 
 
SVG Therese MARTENS, overl. Vosselaere op den 6de dec. 1775 
 fa. Joos ende van Francoise VAN DE KERCKHOVE  
 Wdwe in (1ste x) van: Maximus VAN SPEYBROECK fs. Jan 
416 K.(1ste x): Joannes Francies VAN SPEYBROECK bij competenten aude van beth de 25 jr,  
396v     Augustinus Elisius = 24 jr, Norbertus = 21 jr, Anne Marie = 17 jr ende Baptiste  
     Livinus VAN SPEYBROECK = 13 jr 
  V.M.: Joannes MARTENS tot Meyghem 
 Hr.(2de x): Lieven COPPENS fs. Lieven Schepenen van den lande ende roede van Nevele 
 K.(2de x): Pieter Joannes COPPENS = 9 jr 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde  
 D'hilft deurgaende dies de wederhilft competeert aen de vijf kinderen van 1ste bedde causa 
 patris van een behuysde hofstede in Vosselaere daer d'overledene uytgestorfven is met een 
 partijken lant op den noort west cant daeraen abouterende noort Mhr. DUBOIS ende dhoors 
 van Joe Angeline Francoise VAN MELDERT noort oost de selve hoors ende mijn heer  
 DE WAELE suyt oost de moerstraete ende suyt west den voorseyden DUBOIS groot ontrent 
 400 roeden commende uyt den hoofde van Jan VAN SPEYBROECK grootvader van de 
 vijf voorkinderen alsmede hunne ooms ende moyen conforme drij contracten . . . 
 Item d'hilft als vooren van een partije landt genaemt den hollen moortel gelegen als vooren 
 groot int geheele 930 roeden oost Sr. N: ONGENA in Gendt zuyt west de volgende partije 
 gelegen als de voorgaende genaemt het schuerstuck noort oost Mhr. DUBOIS zuyt oost de 
 moerstraete groot int geheele 600 roeden . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven bij desen hauder ende d'overledene geconquesteert 
 Een partije landt in Vosselaere oost Gillis DE WEIRT zuyt de moerstraete west Jacobus DE 
 SCHUYTERE ende noort Joannes DE SCHRIJVERE ende Judocus MESTDAGH groot 
 788 roeden commende bij coope van Mhr. VAN POTTELSBERGE heere van Overdam den 
 29ste nov. 1774  . . .  . . .  . . .    
 Stelde hem seker ende borghe Pieter VAN SPEYBROECK tot Deurle 17de aug. 1776 
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SVG Lieven CANNOOT, overl. Nevele op den 8ste july 1775  
 fs. Pieter ende Pieternelle DE SMET  
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie Judoca VERMEIRE fa. Pieter (overl. den 9de aug. 1766) 
416 K.(1ste x): Colleta = 19 jr ende Marie Therese CANNOOT = 17 jr  
469 He.(2de x): Pieternelle Joanne GELDHOF fa. Pieter ende Catharine LEYS 
 K.(2de x): Joanne Catharine = 7 jr, Rosalia Celestina = 6 jr ende Marie CANNOOT = 14 m. 
 V.P.: Joannes Francois CANNOOT broeder woonende in Nevele ende 
 V.M.: Joannes Baptiste VERMEIRE tot Drongene  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Alsoo apparentelijck tusschen Livinus CANNOOT fs. Pieter tot Nevele ende Pieternelle 
 Joanne GELDHOF fa. Pieter tot Bellem futuren bruydegom ende bruyt staet te geschieden 
 een huwelijck indien het onse moeder de heylighe kercke gedoogt . . . . . . 
 desen 13de Xbre 1766 ende waeren onderteeckent L: CANNOODT, Petronelle Joanne 
 GHELDOLF, Pieter GHELDOLF, Catharine LEYS  . . . 
 Gronden van erfven constant sijn huwelijck met dese hauderigge geconquesteert 
 Een huys stede ende erfve wesende eenen herberghe gelegen in Nevele daer voor teeken 
 uytsteekt den pauw daer den overledenen uytgestorven is groot in erfven 29 ½ roeden 
 oost Sr. Pieter DUSAER met consorten zuyt den selven ende Geeraert DE MEYERE west 
 den selven ende Sr. Judocus Francois ANDRIES ende noort de calzijde commende bij  
 coope jegens den voornoemden ANDRIES in daeten 28ste maerte 1769 . . . . . . 
 Aen desen overledenen heeft gecompiteert eenen cooren wint meulen met eene behuysde 
 hofstede ende landen gestaen bij de plaetse van Ruysselede tsaemen groot in erfven ontrent 
 twee bunderen en alf welcke goederen constant het huywelijck van den overledenen met 
 dese hauderigge sijn vercocht tsaemen voor de somme van 1300 p. 13 sch. 7 gr. . . . 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe Sr. Francois REUBENS  
 Burghmeester deser stede alhier present den 24ste juny 1776  16de Xbre 1776  
 
SVG Anna HERTOGHE, gebortig van Peteghem-buyten ende aldaer overl. op den 25ste sept. 1776 
  jonghe dochter, fa. Godefridus ende van Livijne VAN RONSE.  
 Overgever: Albertus DE RUYCK fs. Francois in huwelijck met Joanne HERTOGHE 
 Geliquideert ende gesloten volgens de costume van Cortrijck hier locael bestaende 
 De vaderlijcke sijde van d'overledene wort gerepresenteert bij de descendenten van  
 Godefridus HERTOGHE ende Livijne VAN RONSE   
 Den 1ste hoofstaeck is den voornoemden Albertus DE RUYCK in huwelijck met Joanne 
 HERTOGHE fa. Godefridus ende Livijne VAN RONSE 
 Den 2de hooftstaecke wort gerepresenteert bij de descendenten van Jacobus LOOTENS ende
 Livijne HERTOGHE fa. Godefridus ende Livijne VAN RONSE de welcke hun divideren in 
 twee deelen: 1ste deel is Pieter LOOTENS fs. Jacobus ende Livijne HERTOGHE ende het  
 2de deel sijn de minderjaerighe kinderen van Francois DHAENE geprocreert bij Joanne  
 LOOTENS oock fa. Jacobus ende Livijne HERTOGHE 
 De moederlijcke sijde divideert haer in vier hooftstaecken danof den 1ste staecke verthoont 
 wort bij de descendenten van de voorseyde Livijne VAN RONSE gewonnen in haer 1ste  
 huwelijck bij Guilliaeme CORRIJN die hun in 2 verdeelen waervan den 1ste gerepresenteert 
 wordt bij de descendenten van Marijne CORRIJN fa. Guilliaeme getrauwt geweest met  
 Joannes PLAETSAERT die achtergelaeten hebben twee kinderen te weten Albertus ende 
 Therese PLAETSAERT in huwelijck geweest met Francois KINTS met een kint genaemt 
 Jan Francois KINTS . De 2de staeke wordt verthoont bij de descendenten van Janneken 
 CORRIJN verweckt in 1ste huwelijck met Francois ROGGHE ende in haer 2de huwelijck 
 met Joos DE SLOOVERE die hun verdeelen in drij deelen dies het 1ste deel is het eenigh 
 kint van Pieter DE KOCKER verweckt met Marie VINCENT welcken Pieter sone was van  
 Anthone ende van Petronelle ROGGHE fa. Francois voornoemt met Janneken CORRIJN. Den 
 2de deele wort verthoont bij Judocus, Anthone, Rufinus ende Joanne Therese DE SLOOVERE 
 Livijne ende Petronelle DE SLOOVERE in huwelijck met Jacobus DE WAELE ende Frans 
 GOEMAERE alle sesse kinderen van Andries gewonnen met Marie ROGGE oock fa. Francois 
 bij Janneken CORRIJN voornoemt. nog aanvullingen op de volgende bladzijde 
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 Vervolg VAN VOORGAANDE BLADZIJDE 
 Den 3de deele wort gerepresenteert bij Pieter, Francois ende Therese DE SLOOVERE alle 
 drij kinderen van Joos geprocreert met het voorseyde Janneken CORRIJN. 
 Den 3de staecke van de moederlijcke sijde wort verthoont bij Albertus DE RUYCK overgever 
 deser in huwelijck met Joanne HERTOGHE oock fa. Godefridus ende Livijne VAN RONSE 
 Den 4de staecke wort gepresenteert bij de kinderen ende kints kinderen van Jacobus LOOTENS 
 verweckt bij Livijne HERTOGHE oock fa. Godefridus ende Livijne VAN RONSE de welcke 
 partageren in twee deelen het 1ste deel wort verthoont bij Pieter LOOTENS oock fs. Jacobus  
 voornoemt ende Livijne HERTOGHE ende den 2de bij de twee minderjaerighe kinderen achter 
 gelaeten bij Joanna LOOTENS in huwelijck verweckt bij Francois DHAENE  
 De overledene heeft een testament gemaeckt  voor notaris Pieter BEYENS in Deynse . . . 
 Pieter ende Joannes HERTOGHE wijlent testatrice broeders zijn overleden. 
 Pieter ende Joannes VAN DE MOORTELE haere neven krijgen elck de somme van 8 p. gr. 
 Gedaen in Peteghem-buyten, ten huyse van de testatrice ter presentie van den eerweirden 
 heer Godefridus VAN ERSEELE pastor ende Jan Baptiste PROVOST coster der prochie 
 van Peteghem . . . desen 24ste oct. 1775  . . . . . . 30ste Xbre 1776 
 
SVG Maria Livijne DE KEYSERE, overl. Nevele op den 14de dec. 1775 
 fa. Martinus ende Joanne SOENS  
 Hr.: Bauduyn DE REU fs. Pieter ende Pieternelle HANSSENS  
417 K.: Joannes Francies = 5 jr ende Lieven DE REU = 3 jr 
 86 V.M.: Lieven DE KEYSERE oom 
 Gronden van erfven commende van s'houders sijde  
 Een behuyst hofstedeken in Nevele in de boschstraete daer d'overledene uyt gestorven is 
 groot met vier partijen landt ende 2 partijkens meersch gelegen in Nevele ende Landeghem 
 groot een bunder 208 roeden en alf  
 Alle cleederen ende lijnwaeten sijn op den 18de febr. 1776 publicquelijck vercocht dies met 
 de pennijngen dannof geprovenieert door den houder sijn betaelt gemeene schulden van den 
 sterfhuyse dan gemerckt in de venditie door den hauder vijf differente coopen cleederen sijn 
 ingecocht wordt de coopsomme der selve alhier voor gemeene baete gebracht bedraegende 
 met het wijngeldt tot 1 p. 11 sch. gr. 6 dnrs 
 Item vindt desen sterfhuyse goet aen Pieter VAN RENTERGHEM over een jaer een maendt 
 ende 22 daegen raete cheyns pacht verschenen tot het scheeden de gemeensaemhede ten 
 advenante van 4 guldens t'jaers. Item aen Jacobus CLAEYS tot Landegem over raete meersch 
 pacht verschenen t'sedert kersavont 1775 tot het scheeden de gemeensaemhede a 7 sch. gr. 
 tjaers tot 3 sch. 6 gr.  
 Stelde hem voor al het gonne voorschreven seker ende borge Judocus DE REU shauders 
 broeder tot Nevele alhier present     13de jan. 1778 
 
 Bundel nr 506 Staten van goed  (1776)   
SVG Pieter FAELE fs. Jan, gebortigh van Meyghem ende overl. Bachte op den 13de febr. 1776 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie Anna GRUYLOO  
416 K.(1ste x): Petronelle FAELE in huwelijck met Lieven VAN BIESBROECK  
439  He.(2de x): Anna Marie DE BOUVRE tevooren wdwe van Lieven DE VREESE 
 K.(2de x): Augustinus FAELE bij competenten aude van beth de 25 jr, Caroline Judoca = 24 jr 
     ende Coleta FAELE = 13 ½ jr 
 V.P.: Emanuel VERMEIREN causa uxoris oom  
 Comt in baeten 22 p. 11 sch. gr. over den prijs van de deurgaende helft van het woonhuys met 
 d'annexe schuere ende stallen ende voordere edificien alwaer den overleden uytgestorven is  
 competerende aen d'hauderigghe ende haere kinderen geprocreert thaeren 1ste huwelijck met 
 Lieven DE VREESE als staende den selven huwelijcke geconquesteert 
 SVG van Lieven DE VREESE gepasseert  den 17de sept. 1748 
 Men is schuldigh aen Jan Baptiste DE VREESE fs. Lieven ende de hauderigghe in haer 1ste 
 huwelijck 9 p. 2 sch. 1 gr. en 3 dnrs over sijn weesepenninghen bij het overlijden van sijnen 
 broeder Joseph DE VREESE  . . .  . . .  23ste july 1776 
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SVG Marie VAN DE WALLE, causuelijck overl. Oostackere den 28ste dec. 1775 
 Wdwe van Elarius HEGGERICX fs. Pieter ende Marie Anne DE RUYCK  
416 K.: Emanuel = 20 jr ende Marie Therese HEGGERICK = 19 jr  
442v V.P.: Joannes HEGGERICX fs. Pieter ende V.M.: Emanuel VAN DE WALLE  
 Elarius HEGGERICX is overleden in Meyghem den 19de juny 1768 mits de becommerthede 
 is er geenen SVG gemaeckt ende Marie Anne DE RUYCK wdwe van Pieter HEGGERICKX 
 s'weesens grootmoeder is commen t'overlijden naer de doodt van s'weesens moeder te wiens 
 sterfhuyse is gemaeckt SVG den 2de july 1776 . . .  . . .  23ste july 1776 
 
SVG Marie Anne Josepha VAN DOORNE, overl. Nevele den 24ste sept. 1767 
 fa. d'heer Joannes Francois fs. d'heer Francois ende van joffr. Martijne JOCHIM fa. Noë ende 
      Marie Anne Josepha voornoemt oock fa. joffr. Livijne Theresia VAN LOO fa. dhr 
       Guilliaeme ende van joffr. Joanne BAETE fa. d'heer Jan 
416 Hr.: dhr Augustijn Francois VAN HULLE greffier, fs. dhr Arnoldus fs. Simoen fs. Joseph ende 
405        van Elisabeth SMESSAERT fa. Joos den hauder sijnde oock sone van joffr. Marie Cornelia 
        VAN HENDE fa. dhr Jacques fs. Jan ende van joffr. Francoise DE ROO fa. dhr Jacques  
        welcken dhr Jan VAN HENDE in huwelijck is gheweest ende geprocreert den voornomden 
        Jacques bij Catharine DE TEMMERMAN fa. Francois fs. Mr. Wauters Diericx fs.  
        Pierijne VAN VUSBROECK fa. Cornelis broeder van Gillis VAN VUSBROECK die in 
        huwelijck hadde Pierijne VAN WAEGEBRUGGHE ende overleden sonder descendenten 
        achter te laeten hebben ghefondeert in de kerck van Ruysselede de goederen die nogh 
        exterende sijn dit bij fondatie van den 2de dagh van sprokel 1515 ende heeft maer sijne  
        executie moghen hebben met meye 1519 Mr Steven DE MEYERE fs. Victor en Elisabeth 
        VAN VURSBROECK die oock suster was van den voornoemen Gillis, hebben bij contract 
         van den 13de maert 1558 ghepasseert voor Schepenen ende raedt der stadt Gendt geregistreert 
        fo 142v ghefondeert een borse in de studie voor de voorschreven vrienden in het collegie  
        van Thielt ende bij faute van diere blijft in proffijtte van den aermen van t'selve Thielt, 
        sijnde den voornoemden hauder greffier der stede lande roede ende Baronnie van Nevel 
        midtsgaders der prochie ende vrij eygendomme van Poessele t'saemen gewonnen 5 kinderen 
 K.: Jacobus Ferdinandus Joannes Baptiste Cornelis, geboren den 25ste july 1753 sijnde ten desen 
       sterfhuyse hoir unicq   
 V.M.: dhr. Ferdinandus HEYNDRICKX, cosijn 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Alsoo apparent huwelijck staet te ghebeuren tusschen Augustinus VAN HULLE fs. Aernouts 
 jonghman geassisteert met Sr. Jacques VAN DEN HENDE sijnen oom ter eender ende joffr. 
 Marie Joanne Josepha VAN DOORNE jonghe dochter geassisteert met Sr. Jan Francois VAN
 DOORNE haeren vaeder ter ander . . .  . . .  . . .  . . . 
 Aldus gedaen binnen de stadt van Ghendt op den 7de nov. 1729 
 De overledene heeft gemaeckt een testament  
 Tot securiteyt van de jaerlijcksche betaelinge van 4 p. gr. wisselgeldt aen de eerweerde 
 moeder van het clooster penitenten in Nevele voor het celebreren van een jaergetjde wordt het 
 pachtgoed gelegen in de prochie van Wielsbeke met de landen bosschen ende meersschen daer 
 mede gaende beseth ende gehypothequeert . . .  . . . 4de oct. 1757 
 Leenen commende van de zijde van den hauder uyt den hoofde van sijne auders 
 Een heerlijckhede ghenaemt honscotte ghelegen in Ruysselede . . . . . . . . . 
 Aen dese heerlijckhede behoort een partije landt bekent ten heerlijcke rente boecke arlo 5 ende 
 in de caerte figurative oock Nr. 5 aengecommen als vacant goedt groot een ghemeth . . .  
 Een heerlijkhede ende leen in Ruysselede ontrent de brandstraete gehauden van den princelijcke 
 leenhove van Thielt ghenaemt het leen ten hulle ende het leen van Abraham VAN HULLE  
 ende groot vier bunderen en half in bosch ende meersch  . . .  . . .  
 Allodiale goederen commende aenden hauder uyt den hoofde van sijne vader 
 Een partije landt in Ruysselede aen den meulenacker ghenaemt den lijsenacker . . . . . . 
 groot 276 roeden in pachte gebruyckt bij Joseph DE PREUDHOMME  . . . . . . . . . 
 Leenen commende van de sijde van de overledene uyt den hoofde van haere moeder 
 Een hofstede in Wielsbeke met meerschen ende landen . . .  . . .  24ste july 1776 
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 Augmentatie van SVG ten sterfhuyse van dhr Joannes Francois VAN DOORNE fs. dhr. 
 Francois ende van joffr. Martijne JOCHIM die suster was van joffr. Marie JOCHIM de  
416 welcke in huwelijck is gheweest met dhr Jan HOPSOMER wdwnr gebleven ten jaere 1737 
423 van joffr. Livina Theresia VAN LOO fa. dhr. Guilliaeme overleden in de stadt Ghendt den 
 23ste febr. 1769 saliger memorie ende begraeven in de kercke van Ste Michiels in Ghendt 
 alwaer hoir unicq is 'tsijnen sterfhuyse Jacobus Ferdinandus Jan Baptiste Cornelis VAN  
 HULLE fs. dhr. Augustijn Francois ende van joffr. Marie Anna Josepha VAN DOORNE 
 fa. Joannes Francois voornoemt bevooght met dhr. Ferdinand HEYNDRICKX greffier tot 
 Astene fs. dhr. Adriaen ende van joffr. Isabelle VAN DOORNE fa. dhr Francois voornoemt 
 welcken staet heeft doen int gheschrifte stellen den voornoemden dhr. Augustijn Francois 
 VAN HULLE  als vader ende legitimen vooght over sijnen sone  
 Den overledenen heeft een testament gemaeckt . . .  . . .  . . . 
 Versoeckende begraeven te worden in de parochiale kercke van Sinte Michiels in Ghendt 
 onder den saercksteen alwaer begraeven ligt sijne 2de huysvrauwe joffr.  Ferdinandine  
 DE ROO ende dat op den selven saercksteen soo wel als op den gonnen liggende in de 
 kercke van Peteghem neffens Deynse sal ghecapt ende gestelt worden sijnen auderdom ende 
 dagh van sijn overlijden  . . .  . . .  . . . 
 Legateert aen Pieter DE WEERT sijnen domestiquen knecht tot 20 p. gr. courant 
 Legateert aen Marie CROMPHAUT sijne dienstmaerte tot 33 p. 6 sch. 8 gr. courant 
 Item aen joffr. Joanne sijne gouvernante ofte directrice van menage 16 p. 13 sch. 4 gr. courant 
 Aldus gedaen binnen de stadt Ghendt desen 15de nov. 1768 
 Leenen bij den overledenen achterghelaeten 
 Een leen genaemt d'heerlijckhede van boulaere releverende van het huyse ende hove van 
 Deynse gheseyt flaminghant compiterende aen den heere marquis van Deynse gheleghen in 
 Peteghem bij Deynse ende is groot vijf vierendeelen 46 roeden Cortrijcksche maete in twee 
 stucken bekent ten nieuwen landtboecke van Peteghem arlis 408 et 423 . . . . . . 
 Dese partijen worden in pachte ghebruyckt bij Lieven VERHAEGE  . . . . . . 
 Een leen ghelegen in Deynse in schaeve ghenaemt den herpens ackere wesende eenen meersch 
 ofte coeyweede groot vier ghemeten bekent volgens den nieuwen landboeck arlo 85  groot een 
 bunder 144 groot Cortrijcksche roeden noort de stadt Deynse met d'aude straete  . . . . . . 
 Nogh een leen gheleghen in Peteghem releverende van den leenhove ende heerlijckhede van  
 dzer heuverluys prochien van Wanneghem ende Lede waervan den heere is joncker Francois 
 Joannes Baptiste BAUDT sijnde het selve leen een bosch groot ontrent vier ghemeten paelende 
 van audts oost ende suyt den heere VAN IMBEKE met sijne bosschen van westen ende noord 
 d'hoors van Mhr. ODEVAERE met het goedt te stockstorme alwaer den uytwegh van het selve 
 leen door loopt bekent volgens de landboeck van Peteghem arlo 269 ende wordt in pachte 
 gebruyckt bij Danneel DE MEYERE  
 Pachthoven lande meersschen ende bosschen bij den overledenen achterghelaeten ghesuccedeert 
 op s'overgevers sone 
 Een pachthof in Peteghem nevens Deynse ghenaemt het nieuwgoet ende volgens den nieuwen 
 landtboeck eerst bekent onder arlo 134 den schaeveschoot bosch oost ende suyt sinte Jacobs 
 Godshuys west den herrewegh naer Audenaerde noort het clooster van Dronghen  . . . 
 Neghen partijen saeylandt gheleghen in Auweghem ghenaemt de kevelaers bekent in den landt 
 boeck arlis 408, 409, 410, 411, 414, 415,416,417, ende 418 t'saemen groot vijf bunderen 369 
 groote Audenaerdse roeden sorterende onder d'heerlijckhede van huysgaver de voorschreven 
 partijen landt in pachte gebruyckt bij de wdwe van Lieven VAN PARIJS tot Auweghem . . . 
 Een partije meersch in Deynse in den wijck schaeve groot met den uytwegh daeranne 243 roen 
 in pachte ghebruyckt bij Joseph MINNENS  . . .  . . .  . . .  
 Een stuck landts groot een bunder 132 roeden noort d'hoors dhr. Ferdinand VAN DOORNE  
 oost suyt ende west sijn selfs wordt in pachte gebruyckt bij Pieter DOBBELAERE . . . 
 Een huys ende erfve in Ghendt op de burghstraete voortijdts geweest een brauwerije ghenaemt 
 den oliphant van achter uytcommende met een poorte in de raeme ofte Luxembourgstraetjen  
 aen d'een sijde gehuyst de wdwe MARECHAL ende nu Sr. Jacobus Joannes DE MEYER  
 causa uxoris ende ten andere Sr. KERREBROECK  . . .  . . .   
 . . . Nog gronden in Dronghen en Meirelbeke . . .   24ste july 1776 
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SVG Pieter AERENTS fs. Charles, overl. Sinte Martens Laethem op den 10de meye 1776 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne DE MUYNCK fa. Joannes die tevooren wdwe was van  
            Judocus DE BRAUWERE  
416 K.(1ste x): Pieter ende Marie Francoise AERENTS jonghman ende jonghe dochter alsmede 
443v     Anne Marie ARENTS in huwelijck met Joannes HEYTENS woonende in de 
     prochie van Swijnaerde 
 He.(2de x): Isabelle BLEECKERS fa. Laureyns 
 K.(2de x): Jacobus = 20 jr, Lieven = 15 jr ende Augustinus AERENTS = 9 jr 
 V.P.: Joannes Francies ZUTTERMAN woonende in Meirendre   
 Gronden van erfven ende vaste goederen wannof één 4de deurgaende in den grondt ende één 
 8ste in de catheylen competeert aen s'overledene kinderen in sijn 1ste huwelijck geprocreert. 
 In Sinte Martens Laethem in den wijck van brackele een behuysde hofstede alwaer den 
 overledenen uytgestorven is groot met de landen van noorden daer anne gelegen ontrent de 
 700 roeden noort de nederstraete oost dhr. Jan Remi DE BISSCHOP suyt de brackelstraete 
 Een partijken landt groot 100 roeden deel van een meerdere partije genaemt de smetlijne 
 abouterende oost de hofstede suyt de brackelstraete west dhoirs Louis VAN DIJCKE 
 De goederen voor soo vele die aen desen gemeenen sterfhuyse competeren belast met 
 eene rente van 93 p. 10 gr. courant geldt in proffijtte van Joannes DAESELAERE tot 
 Ste Denijs croiserende ten advenante van 3 p. 10 sch. gr. tjaers ende vallende telcken 
 14de july   . . .  . . .  . . .   30ste july 1776 
 
SVG Livijne DE BOUVER fa. Jan et Marie ROETS, overl. Landeghem op den 30ste meye 1776  
 Hr.: Joannes Francies VAN KERREBROECK fs. Jacobus  
416 K.: Marie = 12 jr, Catharine = 10 jr, Guille = 8 jr, Therese = 6 jr ende Joannes Baptiste = 4 jr 
447v V.M.: Francies HEYNDRICKX tot Lovendeghem oom 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder geconquesteert in sijn 1ste  
 huwelijck met Pieternelle Judoca VAN DE WALLE (SVG gepasseert den 26ste april 1763) 
 Een behuysde hofstede in Landeghem in den heirenthoek met twee distincte huysen schuere  
 ende stallingen mitsgaders drooge ende groene catheylen suyt west de straete oost de kinderen 
 van Pieter GOETHALS ende Pieter STANDAERT groot in erfven 277 roen belast in proffijtte 
 van Judocus GOETHALS tot Bellem met een capitaele rente van 40 p. gr. wisselgelt advenant 
 den penning 25 ende een partije lant genaemt den acker oost Pieter LAMBRECHT zuyt den  
 advocaet VAN HULTEM west mijn heer MARTENS end noort d'hoors BRABANDER groot 
 300 roeden ende een partije gelegen als vooren op den guldendriesch west de wdwe van  
 doctor SOMERE noort den zijpgracht oost Marten DE WITTE ende zuyt Jan VAN NEVEL 
 groot 200 roeden salvo justo dese twee partijen desen sterfhuyse toecommende bij coope  
 jegens Marie Therese Alouyse MEYS volgens den contracte van den 13de juny 1768  
 Stelde hem seker ende borge bedeghen over den hauder Adriaen DOBBELAERE tot  
 Vinderhaute alhier present         30ste july 1776 
 
SVG Judocus DELVAL fs. Judocus, overl. Deynze subittelijck op den 13de Xbre 1775 
 Gewoont hebbende in Bachte gehuchte van reckelijnge heerlijckhede van Nevele 
 Wdwnr van Marie DE MEYERE fa. Pieter (SVG gepasseert den 10de jan. 1775) 
416 K.: Joannes Francies bij competente aude sijn selfs, Marie Therese = 20 jr, Philippe Jacobus 
449v       = 16 jr, Maximiliaen = 15 jr, Catharine = 11 jr, Marie Anne = 8 jr ende Pieter = 6 jr 
 V.P.: Carel DELVAL oom ende V.M.: Jacobus DE MEYERE oom 
 Edifitien ende andere catheylen desen sterfhuyse compiterende staende op cheyns gront 
 Een huys ende voordere edifitien daer den overledenen heeft gewoont staende op een  
 partijken landt genaemt het quinkerken groot 253 roeden competerende aen d'hoors van  
 dhr. Abraham DE BACKERE advocaet bij desen sterfhuyse in cheyns aenveirt bij coope 
 van Pieter DE BEU voor eenen termijn van 25 jaeren ende heeft dhr. Abraham VAN 
 RIJSSEGHEM in huwelijck met de wdwe van dhr Abraham DE BACKERE hem 
 geconsenteert dat den selven hoor ende weesen den selven cheyns thunnen proffijtte  
 vermogen te verpachten tot ende met den valdagh 1778 mits betaelende de ordinaire 
 jaerelijcksche cheynspachten       3de 7bre 1776  
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SVG Andries DHONT, overl. Vynckt op den 23ste maerte 1776  
 fs. Frans ende van Madelena TUYTSCHAEVER  
 He.: Marianne VAN DEN DRIESSCHE fa. Joos  
416 K.: Caroline = 13 jr, Marie = 11 jr, Francois = 9 jr, Isabelle Rosa = 7 jr, Anne Jacoba = 5 jr, 
451       Romanus = 3 jr ende Carolus DHONT = 7 maenden 
 V.P.: Carel DHONT tot Lootenhulle broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven commende over een 5de deel van den cant van den overledenen sijnen 
 vader ende de resterende vier deelen bij uytgrootinghe jegens sijne broeders ende susters 
 geduerende het huwelijck per contract in daeten 3de january 1773 
 In Vynckt een behuysde hofstede groot in erfven een bunder 200 roeden paelende oost den  
 greffier VAN HULLE suyt de wdwe ende hoirs Carel MARTENS ende Charel BOGAERT 
 west de wdwe ende hoirs Francois DAMMAN ende noort Mhr. LA ROY ende een partije  
 bosch ende gheweet paelende suyt Jacobus DE WEERT west Mhr. VAN DEN HECKE,  
 noort dhoirs vrauw Michil ende oost het kercken straetien groot 280 roeden . . .  . . .
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge den persoon van Plaedus  
 VAN DEN DRIESSCHE tot Ruysselede alhier present     17de 7bre 1776 
 
SVG Anthone MORTIER fs. Laureyns, overl. Nevele op den 20ste juny 1776 
 Wdwnr in (1ste x) van: Janneken DE LOOF  
 He.(2de x): Marie Joanne DE CLERCQ fa. Pieter gewonnen bij Pieternelle STEVENS 
      alsnu in huwelijck met Frans VAN DE WALLE  
416 K.: Pieter Joannes = 11 jr, Marie Anne = 10 jr, Marie Rosa = 8 jr ende Angeline = 6 jr 
454v V.P.: Joannes WILLEMS cosijn 
 Gronden van erfven van den overledenen hem toegecommen soo bij coope staende sijn 
 1ste huwelijck met Janneken DE LOOF als bij uytgrootinge jegens haere hoors 
 Een hofstede in Nevele alwaer den overledenen uytgestorven is paelende oost ende west sijn 
 selfs suyt Jan Baptiste MEGANCK ende noort den prochiewegh van Nevele naer Hansbeke 
 groot 118 roeden ende een partije landt ghenaemt den cleenen hautacker paelende oost  
 Bernardus LAMBRECHT suyt ende west de kinderen van Judocus MESTDAGH ende 
 noort Joannes CODDE groot 200 roeden . . . . . . 
 Stelde hem voor al t'gonne voorschreven seker ende borge bedeghen Pieter DE CLERCQ 
 s'hauderiggens vader alhier present      17de 7bre 1776 
  
SVG Geeraerd VAN GANSBEKE, overl. Nevele op den 5de juny 1773  
 fs. Pieter ende Tanneken MEGANCK  
 Wdwnr van Theresia BRAET fa. Francies bij Pieternelle DHAENENS (SVG 20ste july 1769) 
416 K.: Francies bij competenten oude van beth de 25 jaeren, Francoise VAN GANSBEKE 
457v       in huwelijck met Joannes DE PAEPE ende Emanuel VAN GANSBEKE = 19 jr ende 
       Catharine VAN GANSBEKE is overleden onbedeghen  
 V.P.: Joannes VAN GANSBEKE ende V.M.: Jacobus BRAET 
 Gronden van erfven deelsaem elck een derde  
 Een hofstede ontrent 29 jaeren leden nieuwe gebauwt groot in erfven met een partije landt  
 daer annex groot 320 roeden geleghen in den wijck van vier boomen abouterende oost de 
 naervolgende partije suyt Joannes VERBAUWEN causa uxoris west de vierboomstraete 
 ende een partije landt gelegen als vooren groot 217 roeden abouterende oost dhoirs van 
 Mevr. VAN BEAUVOORDE suyt dito VERBAUWEN west de voorgaende partije landt 
 ende noort Jan DE WEIRT  . . .  . . .  . . .  . . . 
  Stelde hem seker ende borge bedegen Jacobus BRAET tot Nevele ende Joannes DE PAEPE 
 tot Vosselaere alhier present       24ste 7bre 1776  
 
SVG Pro Deo Caroline DE SMET, overl. thaerder wooninghe in Nevele op den 25ste meye 1776 
 fa. Pieter gewonnen bij Driesijntjen DENIJS  
 Hr.: Thomas DE DECKER fs. Jacobus gewonnen bij Anna DE POORTER  
 K.: Marie Anne Coleta = 10 jr, Marie Catharine = 9 jr ende Isabella Rosa DE DECKER = 6 jr 
 V.M.: Laureyns DE SMET oom causa uxoris     30ste 7bre 1776 
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SVG Joanne GOOSENS, overl. Deurle op den 20ste maerte 1776  
 fa. Marcus ende Therese MAES  
 Hr.: Rochus DE CONINCK fs. Joannes  
416 K.: Livine bij competente aude van beth de 25 jr haer selfs, Magdelene = 24 jr , Rosa = 22 jr 
460       Joannes = 20 jr, Isabelle = 18 jr ende Pieter DE CONINCK = 16 jr 
 V.M.: Francies GOOSSENS fs. Marcus     22ste 8bre 1776 
 
SVG  Pro Deo Marie DE CLERCQ fa. Pieter, overl. Nevele den 27ste meye 1776 
 Hr.: Joannes CLAEYS fs. Andries  
 K.: Caroline, Joanne Catharine, Isabelle Therese, Pieter Joseph, Marie Jacoba, Marie Anne  
       ende Lieven CLAEYS  
 V.M.: Joannes DE CLERCQ oom 
 Mits de becommerthede geordonneert t'enfilasseren    11de 9bre 1776 
 
SVG Isabelle FAELE, overl. Meyghem op den 14de sept. 1776  
 fa. Joannes ende Marie HELSTRAETE  
  Hr.: Emmanuel VERMEIRE fs. Jacobus  
416 K.: Jacobus = 20 jr, Francies = 18 jr, Philippus = 17 jr, Theresia = 12 jr, Joseph = 10 jr ende 
463       Augustinus VERMEIRE = 6 jr  
 V.M.: Joseph VAN GANSBEKE in huwelijck geweest met soverledens eyghen suster 
 Onder de hoirs ten sterfhuyse van Joos FAELE overleden in Bachte gemeene is gebleven  
 een croiserende obligatie van 13 sch. 4 gr. sjaers loopende ten laste van Jan DE MEYER fs. 
 Guilliaeme sijnde dit sterfhuys gerecht tot een 3de deel  . . . 
 Ontrent 1000 roeden erfve gelegen in Meyghem wesende cheyns waervan den grondt 
 competeert aen joffr. Jene Louise DE LAMPREEL . . .  . . . 
 Stelde hem over al tgonne voorschreven seker ende borge bedeghen Pieter VERMEIRE  
 s'hauders broeder alhier present       26ste 9bre 1776 
 
SVG Adriaene MORTHIER fa. Lieven, overl. Gendt ten huyse van haeren sone Francies GRISSENS 
 op Ste Martens Ackerghem den 4de juny 1776 
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes DE KEYSERE  
416 K.(1ste x): Judocus DE KEYSERE in huwelijck met Joanne ROHAERT ende sedert de maent.  
475     febr 1776 vertrocken naer Holland om hem te engageren op een schip naer Oost- 
     Indien ende Pieter DE KEYSERE beyde hun selfs 
 Wdwe in (2de x) van: Francies GRISSENS (SVG 14de april 1771) 
 K.(2de x): Livinus GRISSENS tot Gendt oock sijn selfs  
 Judocus DE KEYSERE heeft vier minderjaerighe kinderen verweckt in sijn 1ste huwelijck met  
 wijlent Anne Marie DE RIJCKE  en nogh een in sijn 2de huwelijck met Joanne ROHAERT met 
 naeme Joannes DE KEYSERE  
 V.M.: Pieter DE RIJCKE  
 Gronden van erfven met de edifitien ende voordere catheylen daerop staende 
 Een huyse stede ende erfve in Nevele in den blaesendrieschstraete groot in erfven 8 roeden 
 paelende daeranne oost de selve straete zuyt Judocus DE RUYCK west Frans NIEUWLANT 
 meester backer ende noort het huys van Jacobus COMPREZ in pachte gebruyckt den oostcant  
 bij Francies VAN LEYSEELE en den westcant bij Francies SEYMORTIER  
 Item een behuysde hofstede in Landeghem in den westhoeck groot met het landt daermede 
 gaende 400 roeden paelende daeranne zuyt oost de westhoeckstraete zuyt west Jacobus VAN  
 DEN BERGHE noort west Joannes DE PUYT ende dhoors van Pieter LAMBRECHT ende 
  op den cauter een steenen huys bestaende in vier woonsten groot met het landt 200 roeden 
 noort oost ende zuyt oost Judocus MARTENS zuyt west Pieter VAN DER HAEGEN ende 
 zuyt west den herwegh van Vosselaere naer Landeghem  . . .  . . . 
 Alle de goederen sijn op den 17de aug. 1776 met het doen van drij sondagsche kerckgeboden 
 te coope geveylt ende vercocht aen Pieter, Joannes Baptiste, Catharine ende Marie VAN  
 MALDEGHEM  . . .  . . .  . . .     12de 9bre 1776 
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SVG Joannes ROGGHE fs. Pieter, overl. Vynckt in de maent september 1776 
 Wdwnr in (1ste x) van: Theresia VAN OVERBEKE   
 K.(1ste x): Petrus ROGGHE eenigh kint, bij aude ende bij huwelijck sijn selfs man  
416 He.(2de x): Monica DE MEYERE fa. Joannes nu in huwelijck met Philippe Jacob DE MUNCK 
465v K.(2de x): Joannes Baptiste = 9 jr, Carolus = 5 jr, Catharina = 3 jr ende Joannes Francies 
     ROGGHE = 10 maenden 
 V.P.: Petrus ROGGHE  voornoemt tot Vynckt ende V.M.: Joannes DE MEYERE tot Gotthem  
 Er is een huwelijckscontract aengegaen  
 Hebben tot eenighen band van trauwe gemaeckt het volgende contrackt antenuptiael Joannes  
 ROGGHE fs. Pieter wdwnr met kint tot Vynckt ende Monica DE MEYER fa. Joannes jonghe  
 dochter tot Gotthem   . . .  . . .  . . . 
 Aldus gedaen in Denterghem ter presentie van Joannes DE MEYERE haeren vader desen 
 12de november 1766 mij present C:J: CARBONELLE   
 Met het overlijden van Joannes BAUDONCQ alfven broeder van Pieter ROGGHE is op hem 
 gesuccedeert  tot 31 p. 9 sch. 3 gr. . . .     10de Xbre 1776 
 
 Bundel nr 507 Staten van goed  (1777)    
SVG Jacobus D'HONT, overl. Vynckt op den 15de maerte 1777 
 fs. Joannes ende van Magdalena D'UYTSCHAEVER 
 He.: Marianne BENOOT fa. Joos ende van Marie BORGGRAVE  
417 K.: Pietronelle Theresia = 22 jr, Joannes Andries = 19 jr, Joanne Catharine = 18 jr ende Anne 
42v       Jacoba D'HONT = 14 jr 
 V.P.: Theodorus D'HONT tot Vynckt broeder van den overledenen 8ste july 1777 
 
 Bewijs van goede omme Pieter Joseph ende Francoise VAN WONTERGHEM beyde noch 
 minderjaerighe kinderen van Joseph VAN WONTERGHEM gewonnen bij wijlent Josijne 
 WITTEVRONGHELE fa. Pieter nopende successie op de selve weesen met den overlijden 
417 van dito Pieter WITTEVRONGHEL hunnen grootvader   
 46 Comt aen de selve weesen benevens hunne meerderjaerighe suster Caroline te goet over  
 eenen 6de hooftstaecke bij licquidatie achter den SVG gemaeckt ende overgegeven bij 
 Marie ende Pieternelle WITTEVRONGHEL sweesens moeyen gesloten den 23ste juny 1777 
 eene somme van 29 p. 3 sch. 3 gr. 1 dnr. 
 Ten overlijden van Josijne WITTEVRONGEL is er geenen SVG gemaeckt mits de 
 commeren waeren excederende de baeten. . . .  . . . 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe Jacobus VAN OOTEGHEM 
 fs. . . . tot Vynckt alhier present      8ste july 1777  
  
SVG Joseph DE KEYSER fs. Jan, overl. Meyghem op den 6de april 1777 
 He.: Theresia TANT fa. Gillis ende Joanne SCHAMP 
417 K.: Joannes = 16 jr ende Isabelle Theresia DE KEYSER = 13 jr  
 47 V.P.: Albertus BUYSSE s'overledens swaeger     
 Met het overlijden van Joanne SCHAMP in Vynckt den 17de sept. 1767 is op de hauderigghe 
 gedevolveert een 8ste paert in een behuysde hofstede met acht partijen land tsaemen groot 
 ontrent de ses bunderen welcke sij heeft vercocht (SVG gepasseert den 12de jan. 1768) 
 Stelde hem seker ende borge den deelvooght in desen   15de july 1777 
 
 Augmentatie van staet omme Pieter VAN VYNCKT unicque weese van Pieternelle VAN 
 LAECKE fa. Martinus ende Joosijntjen GANSBEKE overl. Landeghem gheprocreert met 
417 Joseph VAN VYNCKT fs. Francies hauder bleven met den overlijden van Joanne Therese 
 50 VAN VINCKT sijne suster als met het overlijden van sweesens grootvader voornoemt  
 Martinus VAN LAECKE overl. in Landeghem den 10de ougst 1776 representerende eenen 
 3de hooftstaecke, de twee andere worden gerepresenteert door sijne broeders Joannes ende  
 Pieter VAN LAECKE. (SVG Joosijntjen VAN LAECKE gepasseert den 12de meye 1772) 
 . . .   . . .   . . .   24ste july 1777  
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SVG Elizabeth DE PUYT, overl. Landegem wijk westhoek op den 15de jan. 1777 
 fa. Jan ende Pieternelle VAN VYNCKT  
 Hr.: Martinus DE WISPELAERE fs. Joannes  
417 K.: Joanne Marie Pieternelle = 11 jr, Isabelle Theresia = 8 jr ende Joannes Francies = 4 jr 
55v V.M.: Jan DE PUYT grootvader 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Eene schoone behuysde hofstede met een partijken landt genaemt het bulcxken daer annex 
 t'samen groot in erfven 275 roen noort oost Pieter LAMBRECHT suyt oost Frans GRISSENS 
 ende noort west den cauter ende een partijken landt groot 50 roeden op westhoek cauter 
 paelende oost d'aelmoessenije van Sinte Baefs suyt d'hoors Herman VAN DER VENNET 
 west den herwegh ende noort d'abdije van Drongen . . . . . . 
 Welke gronden den hauder toecommende bij coope van Jan DE PUYT grootvader volgens 
 den contracte van den 24ste febr. 1759 . . .  . . .  23ste 7bre 1777 
 
SVG Pieter BAUWENS fs. Pieter, overl. Vynckt op den 5de april 1777 
 He.: Joanne Catharine VAN DE MOORTELE fs. Jacques tevoorent wdwe van Judocus  
         DHONT (SVG gepasseert den 14de febr. 1769) 
417 K.: Augustinus BAUWENS = 6 jr  
 52 V.P.: Philippe BAUWENS tot Swijnaerde sweesens oom 
 Er is een contract antenuptiael aengegaen 
 Compareerde voor mij Pieter BEYENS notaris publicq in Deynse in persoone Pieter BAUWENS 
 fs. Lievens, jonghman bij competente aude sijn selfs woonachtigh tot Swijnaerde ter eender ende 
 Joanne Catharine VAN DE MOORTELE fa. Jacques wdwe van Judocus D'HONT met een kint 
 woonende in Vynckt . . .  . . .  . . . 
 Ter presentie van Joannes Bernardus VAN PRAET fs. Jan Baptiste ende Lieven BROCHÉ fs. 
 Joannes beede getuygen hiertoe aensocht . . . desen 25ste mars 1769 
 Aen desen sterfhuyse compiteert een woonhuys, schuere, ovenbuer, fruyt ende andere boomen 
 daerop staende ende medegaende staende op cheyns wies den gront compiteert aen dhoirs van 
 wijlent Joe Isabelle Marie BUENST ende bij dhauderigghe in 1ste huwelijck in cheyns genomen 
 groot met het lant vijf gemeten 247 roeden  . . .  . . .   
 Stelde hem seker ende borge bedegen Pieter CORRIJN woonachtigh over leye in Ste Martens 
 Leerne alhier present       10de 7bre 1777 
 
SVG Bernardus DHAENENS, overl. Sinte Martens Laethem den 23ste juny 1777  
 fs. Jan verweckt bij Pieternelle DE SCHEPPER  
 He.: Caroline VAN DAMME fa. Louis verweckt bij Joanna VAN HOECKE 
417 K.: Joannes Francies DHAENENS  = 5 jr 
 58 V.P.: Joannes DE KESEL in huwelijck met Aldegonde DHAENENS suster van Bernardus 
 Gronden van erfven gecommen van de sijde van den overledenen 
 Een hofstede in Laethem groot 250 roeden paelende noort oost Joannes DE KESEL zuyt oost 
 de straete zuyt west dhoors van Thobias VAN THIENEN ende noort west dhoirs van Olivier 
 DE RIJCKE ende een partijken meersch groot 100 roeden paelende zuyt oost het cappittel van 
 Sinte Baefs west de wdwe Joannes DE SCHUYTER ende zuyt west de beke 
 Item een partije meersch ende landt tsaemen groot een bunder paelende oost ende zuydt dheer 
 Jan Remy DE BISSCHOP ende de prochie van Baerel zuyt west Joannes DE WULF ende 
 noort west de leye wesende vrij eyghen goet  
 Item een partije landt ghenaemt de streymeersch mette boomen daerop staende groot ontrent  
 twee ghemeten paelende oost Sr. Pieter Francies LANNEAU zuyt west de leye noort dhr Jan  
 Remy DE BISSCHOP ende dhoirs joffrauw VAN HIFTE  . . .  . . .  
 Aen de hauderigge heeft gecompeteert het 7de paert van een hofstede met de landen daermede 
 gaende geleghen in Sinte Martens Laethem dies de resterende ses deelen competeren aen 
. haere broeders ende susters ten sterfhuyse van hunne auders welck 7de paert staende het 
 huwelijck bij uytgrootijnge is gecedeert aen haere broeders ende susters  
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge bedeghen Pieter VAN DAMME tot  
 Ste Martens Laethem       7de 8bre 1777 
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SVG Pieter DE PAEPE fs. Francies ende Marie POELMAN, overl. Poessel den 3de meye 1777 
 He.: Marie Anne MORTIER fa. Martinus ende Jacquemijntjen HERTOGE 
417 K.: Anne Marie DE PAEPE in huwelijck met Emanuel MAES, Joannes Jacobus = 24 jr  
61v       ende Jacobus DE PAEPE = 20 jr 
 V.P.: Judocus VAN DAELE causa uxoris   
 Geduerende het huwelijck is bij forme van uytgrootinge vercoght aen Francies MORTIER 
 haeren broeder haer 3de deel deurgaende van een hofstedeken in den wijck van veldeken in 
 Nevele groot int geheele 400 roeden      8ste 8bre 1777 
 
SVG Francoyse HERPELS, overl. Poessel den 6de maerte 1777  
 fa. Joannes ende Adriana LOVAERT 
 Hr.: Adriaen ONDERBEKE fs. Pieter ende van Joanne BRAET, waeghenmaecker 
417 K.: Pieter ONDERBEKE = 2 jr ende 10 maenden unicq weesekindt 
64v V.M.: Francies HERPELS , oom 
 Den houder heeft ten huwelijck gebracht een 10de deel van een hofstedeken met de medegaende 
 gronden ghelegen in Poessel groot in erfven ontrent acht ghemeten  
 Stelde hem seker ende borge bedeghen Jacobus ONDERBEKE dhauders broeder woonachtigh 
 tot Poessele alhier present       8ste 8bre 1777 
 
 Augmentatie van staet omme Joannes Baptiste DE GRUYTER unicq weeskindt achtergelaeten 
 bij Judocus DE GRUYTER geprocreert met wijlent Marie Anne VAN RENTERGHEM beyde 
417 overleden in Landeghem van al sulcke successie als op de weese is gedevolveert met de doodt  
66v van Joannes VAN RENTERGHEM oom materneel overleden in Nevele den 28ste april 1774 
 alwaer hauderigge gebleven is Marie MOEYKENS (SVG gepasseert den 5de meye 1774) 
 Welcke augmentatie maeckt Joannes VAN VOOREN fs. Jacobus tot Hansbeke in huwelijck 
 met Joanne Pieternelle DOBBELAERE fa. Joannes ende Marie Anne VAN RENTERGHEM 
 voornoemt als swaegher ende staende handelaeren voogt over de gemelde weese. 
 Twee andere staecken worden gerepresenteert door Joannes Francois VAN RENTERGHEM 
 tot Somerghem ende de vier kinderen van wijlent Joanne VAN RENTERGHEM  
 Den SVG gemaeckt ten sterfhuyse van den voornoemden Joannes VAN RENTERGHEM  
 s'weesens oom gesloten tusschen desselfs wdwe ende den overgever deser met consorten den 
 5de meye 1774  . . .  . . .  . . .    14de 8bre 1777 
 
SVG Albertus VAN OOTEGHEM fs. Francois, overl. Vynckt op den 12de febr. 1777 
 He.: Judoca HOSTE fa. Joseph  
417 K.: Marie Catharine = 22 jr, Barbara = 17 jr, Philippus = 12 jr ende Marie Theresia = 7 jr 
68v V.P.: Jacobus VAN OOTEGHEM tot Vynckt eygen broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een huys stede ende erfve in Vynckt wesende een herbergh van oudts genaemt het meuleken 
 actueelijck ter usantie van vier woonsten abouterende noort den steenwegh van Thilet naer 
 Nevele oost een voetwegh suyt Pieter VAN WONTERGEM en Jan Baptiste VERMEERSCH 
 en west den notaris Jan Frans VAN WONTERGHEM groot in erfven 250 roeden  
 Een behuyst ende beschuert hofstedeken gecommen van de hauderigge gelegen in Wielsbeke 
 is vercocht geduerende het huwelijck         14de 8bre 1777 
 
SVG Joanne VAN MALDEGHEM, overl. Nevele op den 11de meye 1774  
 fa. Joseph ende Therese VAN GHEMMERE  
 Hr.: Jacobus DANNEELS fs. Geeraert ende Jacquemijnten DE MEYERE 
417 K.: Judoca = 5 jr ende Francies DANNEELS = 2 jr 
 71 V.M.: Judocus VAN MALDEGHEM oom  
 Is voor al het gonne voorschreven seker ende borge bedegen Jacquemintjen DE MEYERE 
  wdwe van Geeraert DANNEELS tot Nevele shauders moeder die tot dies heeft gerenunciert 
 aen het recht senatus consult velliani dicterende dat vrauw persoonen hun over een ander niet 
 en connen verbinden tensij daeranne gerenunceert hebbende  21ste 8bre 1777 
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SVG Veronica DE WULF fa. Gillis et Livijne TOLS, overl. Poessele den 10de april 1777 
 Hr.: Pieter Francies VAN OOST fs. Joos ende Marie VAN WONTERGEM  
417 K.: Pieternelle = 22 jr, Therese = 20 jr, Caroline = 16 jr, Livijne Marie = 13 jr ende 
 73       Joannes Baptiste VAN OOST = 7 jr 
 V.M.: Pieter DE WULF cosijn   
 Stelde hem seker ende borge bedeghen Philippe DE CLERCQ fs. Norbert woonachtigh 
 in Nevele alhier present       22ste 8bre 1777 
 
SVG Judoca DE CLOET, overl. Vosselaere den 22ste aug. 1777 
 fa. Marten ende Joanne SPEECKAERT  
417 Hr.: Joannes DE PESTEL fs. Jan ende Livijne VAN SPEYBROECK 
 75 K.: Joannes Baptiste = 7 jr, Martinus = 6 jr, Augustinus = 4 jr ende Joanne = 1 jr. 
 V.M.: Marten DE CLOET voornoemt, grootvader  
 Gronden van erfven commende van s'houders sijde 
 In Vosselaere 268 roeden landt deel van een meerdere partije abouterende noort oost Joannes 
 DE MEYERE ende de volgende partije suyt oost den uytwegh alhier d'hilft medegaende 
 daer over s'houders vader ende broeder suyt west d'hofstede van sijnen vader ende broeder 
 ende noort west de straete ende nogh 132 roeden landt gelegen als vooren paelende noort 
 oost de damstraete suyt oost twee 3de deel van dese partije competerende s'houders vader 
 ende broeder suyt sijnen vader ende broeder ende de voorgaende partije ende noort west 
 den voornoemden Joannes DE MEYERE  
 Dese goederen den houder toecommende bij aimabelen uytlegh van goede bij hem met 
 Joannes  DE PESTELE sijnen vader ende Pieter VAN SPEYBROECK als maternelen  
 vooght over Jacobus DE PESTELE sijnen minderjaerighen broeder gemaeckt nopende het 
 4de deel van een behuysde hofstede met de landen op desen hauder met den overlijden van 
 Livijne VAN SPEYBROECK fa. Jan sijne moeder met last van bijleve van Joannes DE 
 PESTELE fs. Jacobus sijnen vader . . .  . . .  28ste 8bre 1777 
 
SVG Guilliaeme DELVAL fs. Judocus, overl. Zeveren op den 20ste april 1777 
 He.: Barbara LESSENS fa. Emanuel  
 K.: Joannes Francies = 10 jr, Amandus = 8 jr, Maryanne = 5 jr ende Rosa = 16 maenden 
417 V.P.: Thomas DELVAL oom tot Caneghem ende  
77v V.M.: Dominicus BLANCKE oom tot Wonterghem 
 Voor het aengaen van haer huwelijck is gemaeckt het contract van huwelijck 
 Inden naem des vaders des sons ende des H. geest amen hedent 3de jan. 1776 compareerden 
 Guilliame DELVAL fs. Judocus jonghman bij competenten aude sijn selfs futuren bruydegom 
 ter eender ende Barbara LESSENS fa. Emanuel minderjaerighe dochter gheassisteert met 
 Dominicus BLANCKE fs. Carel haeren swaeger ende vooght te kennen gevende dat apparent 
 huwelijck staet te gheschieden   . . .  . . .  . . .  
  Gronden van erfven bij den overledenen voor het aengaen van sijn huwelijck gheacquireert  
 jegens Francois VAN HOVE fs. Laureyns den 12de meye 1765  
 Een behuyst hofstedeken in Zeveren  wesende leen ligghende t'eenen block groot met het lant 
 ende bomgaert 1000 roeden oost de straete, suyt de beke west Pieter VAN  HEIRWEGHE 
 ende noort dhoirs Laureyns VAN HOVE  
 Men is schuldigh aen Emanuel DELVAL tot Eirtvelde de somme van 2 p. 19 sch. gr. courant 
 ende aen Brigitte LESSENS de somme van 8 p. 10 sch. 7 gr.     4de 9bre 1777 
 
SVG Joannes VAN NESSCHE fs. Pieter en Catharine VERSELE, overl. Deurle den . .maerte 1777  
 He.: Catharine VAN QUICKENBORNE fa. Jans 
417 K.: Pieter Francies audt beth drij jaeren ende Marie Theresia naer de doodt van haer vader  
79v       geboren ten dage van de prijsije audt twee maenden  
 V.P.: Joannes DE PAEPE oom causa uxoris 
 Gronden van erfven bij den overledenen ten houwelijck gebraght 
 Vercocht tot 25 roeden gronden voor eene somme van 25 p. gr.  
 Stelde hem seker ende borge Melchior BUYSE tot Laethem     11de 9bre 1777 
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SVG Jooris MISSIAEN, vleeshouwer, overl. Nevele den 20ste maerte 1777  
 fs. Jooris ende van Marie DUBOIS  
 He.: Josepha VAN LERBERGHE fa. Martinus ende van Josijnne GHELINCK  
417 K.: Marie Anna bij competente aude haer selfs ende Pieter Jooris MISSIAEN = 24 jr 
80v V.P.: Ludovicus MISSIAEN eygen broeder van den overledenen 
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt 
 Compareerde voor mij Jacobus KIMPENAERS notaris tot Ghendt ter presentie van Sr. 
 Jooris MISSIAEN fs. Jooris woonende tot Iseghem bij competenten auderdom sijn selfs 
 ter eender ende Josephine VAN LERBERGHE fa. Marten woonende binnen dese stadt 
 insgelijckx haer selfs te kennen gevende dat tusschen hun apparent huywelijck staet te 
 ghebeuren . . .  . . .  . . .  
 Ter presentie van Sr Francois HERTSCHAP fs. Pieter ende Sr. Joannes Baptiste  
 HELLEBAUT fs. Judocus  . . . desen 24ste april 1748 
   Huys ende grondt van erfve geduerende dit huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een huys stede ende erfve wesende een twee woonste het een alwaer den overledenen 
 uytgestorven is ende het andere in pachte gebruyckt bij Joseph DE JAEGERE groot in 
 erfven 65 roeden commende ten voorhoofde op de merckt van Nevele . . . 
 Besette renten geduerende het huwelijck geconquesteert 
 Eene rente van 175 p. gr. wisselgelt loopende ten laste van Joannes DE MEYERE fs. Carel 
 tot Landeghem crooserende jegens den pennijnck 25 geldt voor geldt . . . . . . 
 Onbesette renten ofte obligatien gedeeligh alf en alf 
 Tot laste van Joannes VERHELST fs. Jacobus tot Meyghem een obligatie van 100 p. gr. 
 wisselgelt crooserende jeghens den pennijnck 25  . . .  . . .  
 Naer den overlijden van Jooris MISSIAEN met de doodt van Anna MISSIAEN eygen moeye 
 is een deel van haer naelaetenschap gesuccordeert op desen hoor ende weese   
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borghe bedegen Sr Joannes Francies  
 ROUCOURT alhier present       19de 9bre 1777 
 
SVG Pro Deo Isabelle DE SNERCQ fa. Jans, overl. Ste Maria Leerne op den 15de meye 1777 
 Hr.: Jacobus DE VOLDER fs. Joannes  
 K.: Clemens = 9 jr ende Colleta DE VOLDER = 3 jr 
 V.M.: Frans MORTIER tot Meerendre     2de Xbre 1777 
 
SVG Jan Baptiste MESTDAGH, overl. Drongen op den 23ste juny 1777 
 fs. Joannes ende Anne Marie GOETHALS 
 He.: Marie Catharine MAENHOUT fa. Joannes ende Marie VOLCKAERT 
         alsnu in huwelijck met Jan Frans BODRIE 
417 K.: Joanne Francoise = 6 jr, Carliene beth 4 jr ende Joanne Marie post humus ten dage van 
 84       de prijsije = 18 daghen  
 V.P.: Carel GOETGEBUER oom causa uxoris  
 Gronden van erfven bij den overledenen ten houwelijck gebragt 
 In Drongen dhelft van een hofstede ende een partije landt d'een aen d'ander paelende zuyt 
 de noorthaut straete groot in't geheele 600 roeden dies de wederhelft compiteert aen den 
 deelvoogt causa Joanne Louise MESTDAGH suster van den overledenen 
 Op dese hofstede heeft den overledenen gebauwt een huys ende annexe edifitien alsnu 
 gebruyckt bij Joannes DE MEYER  
 Item dhelft van een partije landt paelende zuyt de voorgaende west Pieter DE MEYER 
 groot 800 roeden, is hier over dhelft 400 roeden.  
 Item twee partijen landt d'een aen d'ander genaemt den pepersack paelende oost de wdwe 
 N: MARTENS ende west dhoors Pieter BEAUFORT int geheele groot 480 roeden 
 Gronden staende thouwelijck verkregen soo volgt 
 Dhelft deurgaende van de voornoemde partijen van gronden ter reserve van het gonne  
 gebruyckt bij Joannes DE MEYER, verkregen bij uytgrootinge jegens den deelvoogt ende 
 is aen hun bij successie toecommende ten sterfhuyse van Joannes MESTDAGH ende 
 Marie GOETHALS hunne vader ende moeder    2de Xbre 1777 
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SVG Marie Joanne VOLCKAERT, overl. Sinte Maria Leerne den 14de dec. 1775  
 fa. Philippe ende Pieternelle DE SCHRIJVERE  
 Hr.: Christiaen VAN DER VENNET fs. Francies ende Josijntjen VAN RENTERGHEM 
417 K.: Marie Anne VAN DER VENNET = 4 jr unicq weese kint 
  1 V.M.: Joannes VOLCKAERT oom 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde schuldigh te volgen aen de weese 
 Een behuysde hofstede in Sinte Maria Leerne daer d'overledene uyt gestorfven is groot 
 240 roeden paelende oost Joannes DOBBELAERE zuyt de meersschen west Joannes  
 DE MUER ende noort den herwegh ende een partije landt gheleghen als vooren groot 
 160 roeden paelende oost de vrauwe Baronne Douariere de Nevele zuyt de meulewegh 
 west den voetwegh ende noort den voorseyden DOBBELAERE   
 Desen sterfhuyse toecommende bij successie van s'overledens vader ende moeder conforme 
 den vriendelijcken uytlegh op den 19de meye 1772 met den vooght in desen ende Joannes 
 DE CLERCQ causa uxoris  
 Gronden van erfven bij den hauder constant het huywelijck geconquesteert  
 Een partije landt gelegen in Ste Maria Leerne achter den blinden haene groot ontrent twee 
 gemeten paelende zuyt den meulenwegh west den heere baron van Nevele, desen sterfhuyse 
 toecommende bij coope jeghens Marie Jacoba VOLCKAERT fa. Carel par contracte van 
 den 19de oct. 1773 niet anders belast dan met d'heerlijcke renten daer uyt gaende  
 Gronden van erfven commende van s'hauders zijde  
 Een 10de deel deurgaende van een behuysde hofstede met de landen ende meersch daer  
 medegaende bestaende in ses differente partijen gelegen in Landeghem in den westhoeck 
 tsaemen groot ontrent acht gemeten 
 SVG van zijne moeder Josijntjen VAN RENTERGHEM gepasseert den 17de oct. 1747 
 Dit sterfhuys is schuldigh aen Marie DE DECKERE wdwe van Philippe DOBBELAERE 
 de somme van 150 p. gr. wisselgelt over een persoonele obligatie . . . 7de jan. 1777 
 
SVG Joanne Catharine LAMPE, overl. Nevele op den 16de oct. 1774  
 fa. Joannes Laureyns ende van Judoca VAERNEWIJCK  
 Hr.: Joannes Francies NIEUWLANDT fs. Guilliaeme ende Joanne Marie VAN HONAEKEN 
417 K.: Judoca Francisca = 10 jr, Pieter Francies = 9 jr, Thomas = 5 jr ende Augustinus = 2 jr 
 4v V.M.: Pieter LAMPE ouden oom   
 Huysen ende erfven commende van s'overledens sijde deelsaem half en half 
 Het 6de deel dannof de resterende vijf 6de deelen compiteren aen s'overledene broeders ende 
 susters van twee huysen ende erfven d'een aen d'ander tsaemen groot in erfven 16 roen oost 
 ende suyt Carel Emanuel VAN DE VOORDE west den merckt noort Sr. Pieter BAFFORT 
 Het 6de deel deurgaende wannof de ander paerten compiteren als vooren van een partije 
 maeymeersch in Nevele paelende suyt de beke west Judocus SPEECKAERT ende noort 
 den heere baron van Nevele in't geheele groot 228 roeden ende een gelijck 6de deel van een 
 behuyst hofstedeken in Meyghem paelende oost Norbert VERSCHELDE ende noort d'hoirs 
 joffr. GOETHALS groot in't geheele 222 roeden . . . . . . 
 Huysen ende erven staende houwelijck gheconquesteert deelsaem half en half 
 Een huys stede ende erfve bij den houder gebruyckt gelegen op den hul binnen dese stede 
 paelende oost de blasius driesch straete suyt Judocus DE RUYCK west Judocus VERBEKE 
 ende Pieter BEAUFFORT ende noort de calsijde groot in erfven 40 roeden . . .   
 Houden een wynckel open van cruydenierswaeren  
 Stelde hem seker ende borghe bedegen Pieter NIEUWLANDT tot Nevele shauders broeder 
 alhier present        13de jan. 1777 
 
SVG Joanne DE VRIENT, overl. Landeghem op den 8ste dec. 1776 
 Hr.: Norbertus CANOOT  
417 K.: Isabelle Rosa CANOOT = 13 jr 
  8 V.M.: Jacobus VERMEIRE tot Nevel 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Maurus CANNOOT shauders alfven broeder alhier 
  present         21ste jan. 1777 
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SVG Pro Deo Janneken DICK, overl. Vosselaere den 3de 7bre 1776  
 Wdwe in (1ste x) van Pieter TUYTSCHAEVER   
 K.(1ste x): Pieter BOEDRIE tot Ste Maria Leerne als vader ende vooght over sijne ses 
      kinderen gewonnen met Isabelle TUYTSCHAEVER wijlent sijne huysvrauwe, 
      Anthone DE VREESE in huwelijck met Marie Anne DE MEYERE fa. Jacobus 
      als styfvader ende vooght over de twee kinderen van sijne huysvrauwe verweckt 
      in haer 1ste huwelijck met wijlent Joannes TUYTSCHAEVER, 
      Pieter TEMMERMAN als vader ende vooght over sijn ses kinderen gewonnen 
      met Josijntjen TUYTSCHAEVER wijlent sijne huysvrauwe  
      Joseph TUYTSCHAEVER, jonghman woonachtigh tot Gendt bij aude sijn selfs. 
 wdwe in (2de x) van Lieven DE MUYNCK  
 K.(2de x): geen kinderen uyt dit huwelijck    11de febr. 1777 
  
SVG Pieternelle DE VOLDER fa. Laureyns, overl. Vynckt op den 14de juny 1775 
 Hr.: Joannes DE GROOTE fs. Leonardus 
417 K.: Isabelle Rose = 15 jr, Marie Anne = 12 jr ende Marie DE GROOTE = 8 jr 
 9v V.M.: Joannes DE VOLDER oom   
 Stelde hem seker ende borge Joannes DE VOLDERE deelvooght 25ste maerte 1777 
 
SVG Judoca Caroline DE DAPPERE, overl. Vinckt op den 17de april 1776  
 fa. Louys ende van Marie DE BUCK 
417 Hr.: Charel MAEBE fs. Pieter  
 11 K.: Joannes sijn selfs, Judoca Caroline in huwelijck met Joannes Baptiste VERLIJSSE ,  
       Jacobus = 15 jr ende Albertus MAEBE = 12 jr 
 V.M.: Jacobus ROGGE tot Cruyshauthem, oom causa uxoris    25ste maerte 1777 
 
SVG Pietronelle VERHEGGE, overl. Nevele thaerder wooninge op den 27ste april 1776 
 fa. Lieven gewonnen bij Marie COPPENS 
 Hr.: Pieter MESTDAGH fs. Christiaen gewonnen bij Pietronelle WIJCKHUYS 
417 K.: Pieter Joannes MESTDAGH = 9 jr eenig kindt   
12v V.M.: Judocus CORNELIS oom causa uxoris   
 Gronden van erfven t'saemen geduerende hun huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde ende beplante hofstede in Nevele met de fruyt ende andere boomen daer  
 op staende in den blaesendriesstraete daer d'overledene in gestorven is abouterende oost  
 Jacobus COMPRÉ suyt de wdwe Francies VERMEULEN west het naervolgende ende 
 noordt de voornoemde straete groot in erven tot 22 roeden dese goederen verkregen bij 
 coope jegens Pieter GOOSENS par erffenisse ende toekomste in daete den 4de 7bre 1770 
 Item nog eene eirve met de fruyt ende andere boomen ende haegen daerop staende  
 gelegen als vooren abouterende oost het voorgaende suyt ende west de wdwe Frans  
 VERMEULEN ende noordt den blaesendriesstraete groot tot 22 roeden verkregen bij  
 coope jegens Pieter DE KIMPENAERE in daete den 22ste febr. 1773 
 De vader alsook een broeder en suster van Pietronelle VERHEGGE sijn gestorven voor  
 haer overlijden welke sterfhuysen nog niet verheffent zijn 
 Er zijn meer commeren dan baeten  . . .  . . .   7de april 1777 
 
SVG Pro Deo Catharine VERDONCK, overl. Nevele op den 14de 8bre 1775  
 fa. Frans gewonnen bij Joanne CLAEYS 
 Hr.: Joseph CANNOOT fs. Marten gewonnen bij Marie VERPLAETSE  
 K.: Pieter Joannes = 19 jr, Marie = 15 jr ende Joannes Francies CANNOOT = 10 jr ende 
       Rosa CANNOOT is overleden naer haer moeder  
 V.M.: Jan VERDONCK oom 
 Den houder heeft geduerende sijn huwelijck in cheynspacht aenveirdt van Judocus  
 BRAEDT een erveken in Nevele den 1ste meye 1767 voor een termijn van 27 jaeren 
 Midts de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   14de april 1777 
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SVG Pro Deo Joannes Baptiste MOUTON fs. Pieter ende Marie Margriete SUIS 
 ende sijne huysvrauwe Rosa BAERVOETS fa. Jan   
 beyde overl. in Vinckt respectievelijck op den 25ste febr. ende 3de maerte 1777 
 K.: Marie Joanne = 24 jr, Adriaene = 21 jr, Pieter Josephus = 17 jr ende Joannes Baptiste 
       MOUTON = 10 jr.  
 V.P.: Pieter MOUTON tot Meulebeke, oom ende  
 V.M.: Pieter BAERVOETS tot Ruysselede, oom 
 Midts de becommerthede geordonneert te enfilasseren   29ste april 1777 
 
SVG Joanne Catherine VAN DE MOORTELE fa. Adriaen, overl. Nevele op den 15de july 1776 
 Hr.: Pieter BECKAERT fs. Martinus 
417 K.: Lieven BECKAERT = 18 jr, Marie Joanne = 16 jr  
 15 V.M.: Joseph VAN DE MOORTELE oom  
 Gronden van erfven binnen houwelijck geconquesteert  
 Een behuyst hofstedeken in Nevele op den wijck van kerrebroeck groot 75 roeden daer 
 aen abouterende oost ende noordt Pieter BAFORT zuyt Philippe DE SMEDT west den 
 herwegh loopende van Nevele naer Vynckt . . .  . .  . 
 Stelde hem seker ende borge Jacobus DE WEIRT tot Nevele  15de april 1777 
 
SVG Matheus VAN GAEVEREN fs. Pieter  , overl. Landeghem den 9de 8bre 1774  
 ende sijne huysvrauwe Joanne DE VREESE, overl. Landeghem op den 5de jan. 1777 
417 K.: Joanne VAN GAEVEREN in huwelijck met Augustijn MAENHAUT ende Caroline  
 17       VAN GAEVEREN = 21 jr, alsmede Pieter DE CUYPERE sijn selfs man bij wijlent 
       Joanne DE VREESE jonge dochter voor huwelijck gewonnen  
 V.P.: Pieter VAN GAEVEREN oom 
 Aen desen sterfhuyse heeft gecompiteert een huys staende op cheyns dannof de gront 
 compiteert aen den heere van Asperen het welke op den 29ste maerte 1777 publicquelijck 
 is vercocht aen Pieter Frans BASTIAEN  . . .  . . . 22ste april 1777 
 
SVG  Franchoyse Pieternelle SNAUWAERT, overl. Nevele wijck oossche den 26ste meye 1776 
 fa. Louis et Livijne DE MEYER  
 Wdwe in (1ste x) van Joannes STEYAERT (SVG gepasseert den 21ste nov. 1758) 
417 K.(1ste x): Joannes Livinus STEYAERT bij competenten oude sijn selfs, Judocus = 25 jr  
 18           ende Jacobus STEYAERT = 17 jr 
 Hr.(2de x): Pieter DE WITTE fs. Matheus et Livijne TAETS  
 K.(2de x): Philippus DE WITTE = 14 jr   
 V.M.: Pieter SNAUWAERT oom  
 Gronden van erfven commende van s'hauders sijde  
 Eene behuysde hofstede in Nevele op oossche paelende west ende noort Lieven LANDUYT 
 oost ende suyt de straete ende een partije landt genaemt het groot stuck met den lochtinck 
 ende t'bosselken gheleghen als vooren paelende west ende noort de wdwe van Herman 
 LAMME noort oost Mhr. SANDELIN oost ende suyt de straete suyt west de hofstede . . . 
 Gronden van erfven bekomen staende het huwelijck van den hauder met dese overledene  
 In Nevele in den wijck van oossche een hapte partije meersch daer de nieuwe vaert doore  
 gedolven is groot 500 roeden paelende noort oost Pieter LAMME suyt oost de poucke beke 
 suyt west Geeraerd VAN NEVEL ende Mhr. GOETHALS ende noort west den selven 
 VAN NEVEL. Een partije landt gelegen als vooren genaemt het krekelgat paelende oost de 
 beke daer over Lieven LANDUYT suyt Mhr. VAN LAEREBEKE west de straete ende noort 
 Pieter SUTTERMAN groot 350 roeden . . .  . . .    6de meye 1777 
 
SVG Adriaen DE PUYT, overl. Nevele in den wulfhoeck op den 26ste dec. 1762 
 fs. Lieven ende Martijntjen DE SCHUYTERE  
413 He.: Joosijntjen VAN THIENEN fa. Thobias ende Marie BOUSERIES te vorent wdwe 
336v         van Joannes SUTTERMAN fs. Gillis 
 Dezen SVG is al behandeld in het bundel 486 zie op blz. 546 . . . 9de 8bre 1777 
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SVG Pieternelle VERMEIRE, overl. thaerder wooninghe in Vosselaere op den 7de april 1776 
 fa. Francies gewonnen bij Joanne VAN DOORNE  
 Hr.: Joannes BRACKE fs. Guillielmus gewonnen bij Clara LANGERAET 
417 K.: Pieter Francies, Marie Joanne BRACKE nog jongman ende jonge dochter ende Pieter  
 23       Joannes DE PAEPE in houwelijck met Catharina BRACKE, Pietronelle Aldegonde = 
       23 jr ende Joannes Francies BRACKE = 21 jr 
 V.M.: Marten GAEVE, oom   
 Den houder heeft geduerende het houwelijck eene kaemer ende verckenskotten gebauwen 
 aen den oost suyt gevel van d'herberghe genaemt 't vosken competerende Pieter NIEUWLANT 
  ende d'hoirs van Joannes DE VOS staende op de prochie van Vosselaere bij den houder  
 actuelijck als pachter van diere bewoonende op de conditien dat ten expireren van pachte de 
 voornoemde kaemer ende verckenskotten ende alle de fruyt ende andere boomen door den 
 voorseyden NIEUWLANT worden aenveirdt ten prijse alle in staende weirde . . . 
 Stelde hem seker ende borge bedeghen Guillielmus ROEGES inwoonder van Nevele alhier 
 present         27ste meye 1777 
 
SVG Pro Deo Philippe DE MEYER, overl. Ste Martens Leerne op den 13de Xbre 1774  
 fs. Bauduyn ende Joanne SCHOLLIER 
 He.: Maria Theresia MERCHIE fa. Joannes wdwe van Philippe VAN NIEUWLANDT 
 K.: Pieter = 11 jr ende Aldegonde DE MEYER alsnu audt 5 jr. 
 V.P.: Jacobus VAN DEN DRIESSCHE in huwelijck met Cecilia DE MEYER fa. Bauduyn 
          mits de onbequamheyt van Joannes Baptiste DE MEYER, oom  
 SVG van Philippe VAN NIEUWLANDT gepasseert 7de meye 1765 
 K.: Francies Philippe VAN NIEUWLANDT ende Catharine VAN NIEUWLANDT alsnu  
       beth 14 jr, twee kinderen van Philippe ende van dhauderigge in 1ste huwelijck gewonnen 
   
 Augmentatie van staet omme Marianne ende Francies DE GROOTE beyde minderjaerige 
 kinderen achtergelaeten ten sterfhuyse van Carel DE GROOTE fs. Jan gewonnen bij Joanne 
 Christina DE MAEGHT fa. Lieven beede overleden in Landeghem van alsulcke successie  
417 als op de weesen is gedevolveert met de doodt van Marie MORTHIER fa. Christiaen wdwe 
25v van den voorseyden Joannes DE GROOTE overleden in Landegem den 1ste febr. 1777  
  welcke augmentatie bij desen doet maecken ende int geschrifte stellen Pieter DE GROOTE 
 fs. Jan oom paterneel ende staenden hadelaeren vooght over de twee weesen ten sterfhuyse 
 van hunne grootmoeder causa patris representerende eenen 8ste hooftstaecke d'ander seven 
 hooftstaecken worden gerepresenteert door dito  Pieter, Livinus, Francies, Martinus, Joanne 
 ende Angeline DE GROOTE alle kinderen van dito Jan ende Marie MORTHIER alsmede 
 Christoffel DOBBELAERE in huwelijck met Marie Anne DE GROOTE fa. Joos die oock 
 sone was van Jan voorseyt ende Marie MORTHIER presenterende dese ter interventie van 
  Martinus DE MAEGHT oom ende maternelen staende vooght over de twee weesen 
 SVG van de wdwe van Carel DE GROOTE gepasseert den 10de dec. 1771 
 SVG van sweesens grootmoeder gepasseert den 22ste meye 1777  10de juny 1777 
 
SVG Emerentiana DE WEERDT fa. Joos et Marie MESTDAGH  
 overl. Bachte op den wijck van Reckelinghe op den 23ste maerte 1777 
 Hr.: Judocus LAMBRECHT fs. Joannes ende van Livijne CORIJN  
417 K.: Pieternelle = 4 jr, Marie Joanne = 2 jr ende Marie Therese audt beth twee maenden 
 27 V.M.: Jacobus DE WEERDT, oom 
 Van de hofstede door den hauder gebruyckt sijn de schuere ende stallinghen afgebrant en 
 moet hij aen den proprietaris vergoeden tot 14 p. gr. 
 Gronden van erfven van weghen d'overledene ten huwelijck gebracht, het 3de deel van een  
         hofstedeken gelegen in Sinte Maria Leerne groot met de medegaende gronden ontrent 1000 
 roeden sijn geduerende het huwelijck vercocht aen Philippe MAEBE voor eene somme van 
 343 p. 7 sch. gr. wisselgelt  
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge bedeghen Jacobus LAMBRECHT 
 tot Astene alhier present      10de juny 1777 
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SVG Guilliaeme QUYNTIJN  fs. Philippe, overl. Vynckt op den 20ste maerte 1777 
 He. Judoca ANTHEUNIS fa. Joseph  
417 K.: Joannes Frans = 22 jr, Adriaen = 19 jr, Caroline = 16 jr, Barbara Theresia = 13 jr, 
 30       Pieter Joseph = 9 jr ende Jacobus QUYNTIJN  = 6 jr,  
 V.P.: Judocus QUYNTIJN tot Wonterghem, sweesens oom   
  Gronden van erfven geduerende huwelijck geconquesteert per contract van den 23ste juny 1758 
 In Vynckt een behuyst hofstedeken groot in erfven met het partijken lant achter het huys 
 678 roeden paelende oost Pieter DE BIL suyt de wdwe ende hoirs Carel MARTENS west 
 den herrewegh ende noort Mhr. VAN DEN HECKE  
 Item een partije landt paelende oost Francois VERMEULEN suyt selfs voorgaende west ende 
 noort mijnheer VAN DEN HECKE  . . .  . . .   10de juny 1777 
 
SVG Louys VERNIERS, overl. Meyghem op den 3de 9bre 1776 
 fs. Pieter ende Elisabeth DOSSCHE 
 He.: Livijne VAN HAUTE fa. Michiel 
417 K.: Anne Marie VERNIERS in huwelijck met Pieter COCQUYT tot Hansbeke, Judocus = 24 jr  
 33       Pieter Francies = 22 jr, Isabelle Therese = 20 jr ende Joannes Baptiste VERNIERS = 17 jr  
 V.P.: Frans DE WEIRT tot Machelen, oom   
 Gronden van erfven gecommen van s'overledens sijde gelegen in Eeke ende Nazareth sijn op 
 den 19de febr. 1773 vercocht voor de somme van 113 p. 6 gr. 8 dnrs . . .  10de juny 1777 
 
SVG Joannes BRAEM, overl. Bachte den 15de meye 1777  
  fs. Louis ende van Martijntjen VAN OOTEGHEM 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen DE RAET fa. Joos ende Joosijntjen D'HONT 
   (SVG gepasseert den 7de meye 1774) 
417 He.(2de x): Marie Caroline VERHOYEN fa. Jans ende van Joanne Marie DE BACKERE 
36v K.(2de x): Augustinus BRAEM = 8 maenden  
 V.P.: Pieter BRAEM woonende binnen de stadt van Ghendt 
 Er is een contract antinuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Ferdinand HEYNDRICKX greffier der heerelijckhede van den 
 hoornschen extenderende in Bachte, Astene ende elders ter presentie van Joannes BRAEM 
 fs. Louys wdwnr bleven ten sterfhuyse van Joosijntjen DE RAET ter eender ende Marie  
 Caroline VERHOYEN fa. Joannes jonghe dochter audt ontrent de 20 jaeren ende ten effecte 
 van dien gheassisteert met Pieter CROYELLE  haeren schoonvader (styfvader) ter ander alle 
 woonende in Bachte . . .   Desen 3de febr. 1775 mij toorconden  . . . 
 Joosijntjen DE RAET fa. Joos te voorent wdwe van Philippus VAN GANSBEKE fs. Pieter 
 Desen sterfhuyse compiteert een partije landt genaemt de langhebedden gheleghen in Bachte 
 groot ontrent een ghemet abouterende oost den heere baron van Huyse suyt den waeghewegh 
 west Joannes VERHOYEN ende noort Laureyns DE RAET causa uxoris . . . 
 Nogh een partije landt van 100 roen paelende oost d'hoors Sr. Louys VAN WONTERGHEM 
 suyt de corte veerstraete west mijn heere DE WOESTIJNE ende noort den herrewegh desen 
 sterfhuyse toecommende bij coope ende uytgrootijnghe  
 Item een behuyst hofstedeken met de erfven ende landen daermede gaende groot int geheele
 400 roeden abouterende oost mijnheere DUBOIS suyt de corte veerstraete west desen 
 sterfhuyse ende noort den doswegh actuelijck bewoont ende in pachte ghebruyckt bij Albert 
 VAN DEN BERGHE  . . .  . . .  . . .  1ste july 1777 
 
SVG Pro Deo Catharine DE SMIJTER, wdwe van Emanuel VAN DE CASTEELE  
 beede overl. in Nevele op den 4de 8bre 1777 
 K.: Marie, Lieven ende Livijne VAN DE CASTEELE bij competente aude hun selfs, 
       Pieter : 22 jr ende Philippus VAN DE CASTEELE = 19 jr  
 V.P.: Lieven VAN DE CASTEELE ende 
 V.M.: Louys DE SMEYTERE   . . .  . . .    2de Xbre 1777 
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SVG Brigitta DE MAN fa. Jan bij Anna PROVIJN, overl. Zeveren den 5de jan. 1777  
 Hr.: Joseph GEURS fs. Pieter  
417 K.: Marie Francoise = 15 jr, Joannes = 14 jr, Bernardus = 9 jr, Pieter = 7 jr, Joseph = 5 jr 
146v       ende Carolina GEURS = 4 jr 
 V.M.: Philippe EYERICK oom causa uxoris 
 Comt in baete over den prijs van een woonhuyseken fruyt ende andere boomen etc. alles 
 gebauwt ende geplant op een partije landt competerende den Hr. van Asper ende gelegen 
 in Zeveren groot 483 ½ roeden alwaer d'overledene uytgestorven is  . . . 23ste juny 1778 
 
SVG Pieter MAENHAUT, overl. Hansbeke op den 19de febr. 1777  
 fs. Jan ende Francoise DE BRABANDER   
 Wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle TAETS fa. Marten  
417 K.(1ste x) : Bauduyn ende Joannes Baptiste MAENHAUT beede bij competente aude hun selfs 
148v      Pieter = 23 jr ende Marianne MAENHAUT = 19 jr 
 He.(2de x): Livijne STANDAERT fa. Pieter  
 K.(2de x): Jacoba = 12 jr, Frans = 11 jr ende Martinus MAENHAUT = 9 jr 
 V.P.: Bauduyn MAENHAUT fs. Jan oom tot Hansbeke ende  
 V.M.: Nicolaus SWIJNSBERGHE , oom tot Hansbeke   
 Gronden van erfven commende van den cant van den overledenen bij successie van sijn auders 
 volgens partagie in daeten 11de oct. 1747 belast met s'hauderiggens bijleve 
 Een behuysde hofstede in Hansbeke groot 250 roeden paelende oost Ignatius LEFEVRE suyt  
 oost de volgende partije west den voetwegh d'hilft medegaende noort hammestraete 
 Een partijken land gelegen als vooren groot 289 roeden paelende noort de voorgaende  
 hofstede oost Ignatius LEFEVRE ende Mhr. HAMELYNCK suyt Geeraert STANDAERT . . . 
 Gronden van erfven staende tsijnen 1ste huwelijck geconquesteert 
 Een partije land in Hansbeke genaemt den hullebulck paelende west een straetjen noort 
 Nicolaus WIJNSBERGHE oost Carel VAN DER VENNET ende suyt mhr. VAN HECKE 
 groot in erfven 320 roeden ende noch een partije genaemt het veldeken groot 336 roeden 
 paelende noort west Bauduyn MAENHAUT oost suyt ende west d'abdije van Drongene 
 Hebben geraedich gevonden dese gronden te vercoopen  op den 2de Xbre 1777 bij forme 
 van licitatie ende uytgrootijnge op de voorschreven Bauduyn MAENHAUT ende Joannes 
 Baptiste MAENHAUT beede hoors in desen  . . . . . .  
 Gronden commende van de sijde van de 1ste huysvrauwe op haer gesuccedeert met de dood  
 van haere moeder ende schuldigh te volgen aen haere vier kinderen belast met bijleve van  
 Marten TAETS hemlieden grootvader materneel  . . . . . . 7de july 1778 
 
SVG Pieter BELSENS fs. Jacobus, overl. Nevele op den 3de april 1778 
 He.: Norbertine BUYSE fa. Jan Baptiste 
417 K.: Regina BELSENS = 9 maenden hoir unicq 
156 V.P.: Guilliaeme BELSENS woonende tot Hansbeke  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen belast met s'overledens  
 moeders bijleve ende de gonne van dese hauderigghe volgens costume 
 In de boschstraete in Nevele een behuyst hofstedeken met de voordere drooge ende groene 
 catheylen daer op staende ende medegaende groot in erfven 150 roeden abouterende suyt  
 west de boschstraete noort Guilliaeme VERHELST ende oost Jan MEGANCK niet anders 
 belast boven dheerlijcke ende andere onlosselijcke renten daer uytgaende van auden tijde  
 dan met het capitael eender losrente van 40 p. gr. wisselgelt in proffijte van Jacobus BRAEMT   
 tot het selve Nevele crooserende in advenante van viere par. cent capitael wisselgelt voor 
 croosen courant  . . .  . . . 
 Er sijn van desen grondt 4 roen in cheynspachte gegeven aen Guilliaem TOURSEL waerop 
 hij heeft staen een woonhuys voor een termijn van 29 jaeren inganck genomen hebbende 
 den 2de febr. 1765 ten prijse van 13 sch. gr. courant bij jaere . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borge Albertus BUYSE tot Severen  14de july 1778 
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SVG Lieven GEVAERT fs. Joseph, overl. Landeghem op den lesten dagh des jaers 1777 
 Wdwnr in (1ste x) van Catharine VAN RENTERGHEM   
 K.(1ste x): Judocus bij competente aude sijn selfs ende de twee kinderen achtergelaeten  
417     bij Joannes GEVAERT gewonnen bij Judoca COLPAERT met naemen Marie  
159      Joanne = 11 jr ende Francies GEVAERT = 6 jr. 
 Wdwnr in (2de x) van: Pieternelle BEELAERT sonder kinderen uyt dit huwelijck 
 Wdwnr in (3de x) van: Marianne VAN LAECKE fa. Joos  
 K.(3de x): Een eenigh kindt Andries GEVAERT bij competenten auderdom sijn selfs mits 
     sijnen broeder naer sijne moeder is commen te overlijden  
 Wdwnr in (4de x) van: Godelieve MAENHAUT fa. Gillis (SVG van den 24ste Xbre 1764) 
 K.(4de x): Joanne = 18 jr ende Regina GEVAERT = 16 jr 
 V.M.van dese twee weesen : Francies MAENHAUT fs. Bauduyn tot Hansbeke   
  He.(5de x): Catharine COPPENS fa. Joannes  
 K.(5de x): Marie Therese = 11 jr, Marie Rosa = 8 jr, Blasius = 6 jr ende Jacobus Francies 
     GEVAERT = 4 jr. 
 V.P.: Albertus MORTIER tot Landeghem  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen  
 Een behuysde hofstede in Landeghem daer den overledenen uyt gestorven is groot in erfven 
 50 roeden paelende oost Pieter STANDAERT ende Joannes BAETSELEZ suyt west selfs 
 volgende ende noort de selven Pieter STANDAERT ende noch een behuyst hofstedeken 
 groot met de landen daermede gaende 50 roeden paelende noort oost selfs voorgaende de 
 straete daer tusschen suyt Joannes BAETSELEZ west de wdwe d'heer DE BRABANDER 
 in pachte gebruyckt bij Joos VAN RENTERGHEM   
 Staende sijn 4de huwelijck is sijnen vader Joos GEVAERT overleden  28ste july 1778 
 
SVG Pieter VAN DEN BRAEMBUSSCHE, overl. Nevele op den 6de juny 1778 
 fs. Jan ende Elisabeth DUYVETTER  
 Wdwnr in (1ste x) van: Anne Marie MARTENS fa. Jan 
417 K.(1ste x): Jacobus, Guilliaeme, Joanne, Marie ende Pieternelle VAN DEN BRAEMBUSSCHE  
166v       ende Judoca VAN DEN BRAEMBUSSCHE = 22 jr  
 He.(2de x): Isabelle Francoyse DE VISCH fa. Jan et Pieternelle DOBBELAERE 
 K.(2de x): Caroline = 10 jr, Jan Baptiste = 9 jr, Pieter Frans = 7 jr ende Augustinus = 5 ½ jr 
 V.P.: Ignatius IDE oom causa uxoris corporael der Audenburghsche tot Lovendeghem 
 V.M.: Judocus LIJBAERT cosijn causa uxoris tot Sleydinge 
 Contract antenuptiael tusschen den overledenen ende dese hauderigge 
 Alsoo apparent huwelijck staet te geschieden tusschen Pieter VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
 fs. Jan wdwnr woonachtig in Nevele apparenten bruydegom ter eender sijde ende Isabelle  
 Francoyse DE VISCH fa. Jan tot Sinte Maria Leerne geassisteert met haeren vader apparente 
 bruydt ter andere . . . . . .  desen 22ste july 1767 
 Gronden van erfven bij den overledenen ten huwelijck gebracht 
 D'hilft deurgaende wannof het wederdeel competeert aen de ses kinderen van 1ste bedde uyt den 
 hoofde van hunne moeder van een partije saeylandt genaemt de kerckemeersch gelegen in den  
 ham in Nevele groot int gheele 813 roeden paelende oost dhoors van joffrauw Isabelle BUENS 
 suyt joffrauw DANSAERT, west mijnheer LAEREBEKE ende noort de priesteragie  
 Den overledenen heeft andermael in cheynse genomen van Hr. ende Mr. Francies DE RIJCKE 
 proost ende pastor van Nevele d'hofstede ende erfve bij desen sterfhuyse gebruyckt groot  
 ontrent 506 roeden voor het leven geduerende van den selven heer proost ten advenante van 
 1 p. 15 sch. gr. tsjaers  
 De hauderigge heeft ontfangen met den doodt van haere moeder over vercoop van haer sijde  
 haudende gronden op haer gesuccedeert  een somme van 22 p. 10 sch. 8 gr. soo consteert  bij 
 den SVG gemaeckt den 27ste april 1775  . . .  . . .  
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge bedegen Joannes Frans DE VIS tot 
 Machelen shauderiggens broeder      21ste 7bre 1778 
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SVG Pro Deo Theresia OPPEEL, overl. Nevele op den 7de 9bre 1771 
 fa. Pieter ende Francoise BORRET 
 Hr.: Joannes DE STEUR fs. Jan, schoenmaecker 
 K.: Joannes Frans = 12 jr, Pieter Frans = 12 jr ende Albertus DE STEUR overleden corts 
       naer de doodt van sijne moeder  
 V.M.: Emanuel OPPEEL oom 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren  21ste 7bre 1778 
 
SVG Lucia CORNELIS, overl. Baerle op den 24ste oct. 1777 
 verlaeten huysvrauwe van Joannes VASTERSHAEGHE fs. Geeraert ontrent de jaere 1757 
417 K.: Joannes Francies VASTERSHAEGHE = 22 jr en een kint bij d'overledene illigitimelijck 
174       verweckt bij Joannes GOEMAERE genaemt Joanne GOEMAERE = 2 jr 
 V.P.: Geeraert VASTERSHAEGE insetenen der prochie van Drongene ende  
 V.M.: Caerel CORNELIS insetenen der prochie van Drongene  
 Sedert sijn vertreck weet men niet of Joannes VASTERSHAEGE noch in leven is of niet 
 Gronden van erfven commende van de cant van de overledene bij successie van haere auders 
 over 1/3de deel als bij uytgrootijnge over de twee ander derden jegens Caerel CORNELIS  
 ende de vooghden over de weesen van Francies CORNELIS haeren broeder 
 Een behuysde hofstede in Baerle sijnde een twee woonste wannof deene is een herberge  
 genaemt het land van Nevele sijnde int geheele groot 212 roeden, paelende noort oost de 
 straete suyt den herwegh west ende noort west den heere graeve VAN LICHTERVELDE,  
 sijnde de herberge alsnu verpacht aen Guille MORTIER voor drij jaeren ende de andere groot 
 225 roeden worden in pachte gebruyckt bij Pieter TOLLEBEKE   
 Item een partije landt groot 511 roeden gelegen als vooren paelende noort de priesteragie oost 
 Mijnheer VAN OUSELGEM suyt dhoors Mhr. PENNEMAN ende Pieter DE SMET . . . 
 Item een partije maeymeersch in Drongen groot 100 roeden paelende noort oost Augustijn 
 VERHULST suyt oost Mhr. VAN OXELAERE en Mhr. VAN ASPEREN, noort west 
 Lieven DE VREESE . . .  . . .  . . .  13de 8bre 1778 
 
SVG Judoca MARTENS fa. Christoffel, overl. Meyghem op den 12de maerte 1778 
 Hr.: Pieter PHILIPS fs. Frans  
417 K.: Joannes Francies PHILIPS = 8 jr 
176v V.M.: Joannes MARTENS fs. Christoffel voornoemt    
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Een hofstedeken ende meersch in Meyghem groot beth de 200 roeden paelende oost Mhr. 
 LIMNANDER suyt de kerckestraete west de bijlocke van Gendt ende noort de beke 
 Een partije landt groot 279 roeden paelende oost d'hoirs N: LAMPE tot Nevele  
 Stelde hem seker ende borge shauders vader Frans PHILIPS tot Landeghem  
 Catharine DE VOGHELAERE styfmoeder van d'overledene  3de nov. 1778 
 
SVG Francoise DE SMET fa. Francois, overl. Nevele op den 3de juny 1778 
 Hr.: Jan Francies VAN MALDEGHEM fs. Joos  
417 K.: Marie Christine = 10 jr ende Bernarndus VAN MALDEGHEM = 3 jr. 
178v V.M.: Francies DE SMET voornoemt tot Nevele  
 Dit sterfhuys compiteert d'hilft in het recht van cheynse dat Francies DE SMET noch is 
 hebbende voor den tijdt van 9 jaeren op een partije landt ende boomgaert gelegen in Nevele 
 groot 1113 roeden compiterende aen Mhr. VERDONCKT tot Audenaerde met den hilft 
 deurgaende in d'edifitien van woonhuys ovenbuer ende catheylen bij hem DE SMET daer 
 op gebauwen ende geplant  . . .  . . . 
 Den hauder heeft geduerende het huwelijck met d'overledene vercocht een 4de deel in een 
 partije landt gelegen in Meirendre op hem verstorven met de doodt van sijne hauders, 
 welcke partije belast was met het capitael eender losbaere rente die uyt den provenue 
 vercoopijnge is afgelost geworden  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge Martinus VAN MALDEGHEM tot Meirendre sijnen broeder 
 alhier present        3de 9bre 1778 
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SVG Amandus DE SLOOVER, overl. Poessele op den 11de aug. 1777  
 fs. Adriaen ende Marianne BAETSLÉ  
417 He.: Joanne DE RAET fa. Pieter ende Marianne VAN GANSBEKE   
181v         alsnu in huwelijck met Joannes WULTEPUT 
 K.: Marianne = 7 jr, Livine = 5 jr, Jacoba = 3 jr ende Joannes DE SLOOVER = 23 m. 
 V.P.: Joannes DE SLOOVER tot Lovendeghem oom   4de 9bre 1778 
 
SVG Isabelle BRAET, overl. Nevele in den wijck van oossche op den 19de april 1778  
 fa. Pieter Francies ende van Livijne VERMEIRE 
 Hr.: Lieven DE JAEGERE fs. Pieter  
417 K.: Pieter = 11 jr, Catharine = 7 jr, Marie Magdalena = 5 jr ende Therese = 21 maenden 
184 V.M.: Pieter Francies BRAET broeder van d'overledene tot Lootenhulle 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder wanof het 1/7de part op hem  
 is gesuccedeert met de doodt van sijne auders de 5/7de geduerende het huwelijck bij  
 uytgrootinge jeghens sijne broeders ende susters ende het resterende 7de deel compiteert  
 aen Pieter DE JAEGERE shauders broeder 
 Een behuysde hofstede in Nevele groot in erfven 214 roen paelende oost Jan VAN  
 NEVELE suyt Mhr. VAN DE VIVERE west de straete ende noort hun selfs.  
 Item een partijken genaemt het forreest gelegen als vooren paelende oost d'hoirs Lucas  
 VAN NEVELE suyt west ende noort Jan VAN NEVELE groot 124 roeden . . . 
 Blijckt dat er meer commeren sijn als baeten  
 Stelde hem voor al tgonne hier vooren vermelt seker ende borge Joannes DE JAEGERE  
 shauders broeder tot Nazareth      17de 9bre 1778 
 
SVG Pieter VAN DE WALLE, overl. Drongen in den wijck noorthaut op den 21ste sept. 1778 
 fs. Norbertus ende Joanne HERTOGHE 
417 He.: Helena Theresia PEIRENS fa. Francies et Joanne MARTENS 
187v         alsnu in huwelijck met Adriaen PROVOST 
 K.: Joannes Norbertus = 4 ½ jr ende Marie Magdalena VAN DE WALLE = 21 maenden 
 V.P.: Geeraert DE RONNE oom causa uxoris   
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde 
 D'helft deurgaende wanof de wederhilft competeert aen de weese van Philippine VAN DE 
 WALLE gewonnen bij desen deelvoogt van een partije saylandt gelegen in Drongen in den 
 wijck van noorthaut abouterende noort de straete oost het dreefken suyt N: CACQUAERT 
 ende west Mhr. MAELCAMP groot int geheele 301 roeden 
 Een bebauwt hofstedeken met een partijken landt ten noorden daer annex bij desen sterfhuyse 
 gebruyckt gelegen als vooren noort oost d'hoors Andries COCQUYT suyt oost de noorthaut 
 straete suyt west Francies PEIRENS ende noort west d'abdije van Drongen groot 275 roen 
 Gronden van erfven commende van s'hauderiggens sijde 
 Een partije saylandt in Drongen in noorthaut abouterende oost de voorschreven hofstede suyt 
 ende west Lieven PEIRENS ende noort d'abdije van Drongen groot 300 roen 
 Stelde hem seker ende borge bedeghen Lieven PEIRENS tot Drongene s'hauderiggens  
 broeder alhier present       17de 9bre 1778 
 
SVG Emmanuel VAN HULLE, overl. Landeghem tsijnder woonijnge den 8ste nov. 1778 
 fs. Jan ende Francoyse WILLEMS 
 Wdwnr in (1ste x) van : Livijne VAN RENTERGHEM (SVG gepasseert den 13de dec. 1763) 
471 K.(1ste x): Marie Francoyse bij competente aude van beth dan 25 jr, jonghe dochter,  
191v      Marie Magdaeleene = 24 jr ende Anne Marie VAN HULLE = 21 jr 
 He.(2de x): Marie Anne AERTS fa. Joos  
 V.P.: Jan Baptiste VAN HULLE eygene broeder van den overledenen 
 V.M.: Philippe VAN RENTERGHEM broeder van Livijne VAN RENTERGHEM  
 Den overledenen heeft geduerende sijn voorgaende huwelijck gebauwt een cleemen  
 huyseken staende op cheyns dies de gront competeert aen Pieter AERENS  ende gelegen  
 in Landeghem op den poelendries     22ste Xbre 1778  
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 Redres van de geglisseerde obmissien in den SVG gemaeckt bij Marie DIJAMEELE 
 fa. Jooris ende van Joanne VAN KERREBROECK ten sterfhuyse van Pieter VAN DE 
 KERCKHOVE fs. Pieter et Isabelle GOETGELUCK wijlent haeren man, overleden den 
417 28ste maerte 1776 tsijnder wooninghe in Landeghem SVG overgebracht den 18de juny 1776 
193v V.P.: Joannes VAN DE KERCKHOVE ende V.M.: Francois VAN DIJCKE 
 over: Marie Pieternelle, Joannes ende Regina VAN DE KERCKHOVE alle drije  
 minderjaerige kinderen van dito Pieter gewonnen bij Joanne Louise VAN DIJCKE wijlent 
 sijne 1ste huysvrouwe mitsgaders den voornoemden V.P.: Joannes VAN DE KERCKHOVE 
 deelvooght over Pieter Francies ende Marie Joanne VAN DE KERCKHOVE beede weesen 
 van den overledenen geprocreert in sijn 2de huwelijck met Marie DIJAMEELE  
 Men bevindt in den SVG van den 18de juny 1776 buyten licquidatie gebracht een steenen 
 huys bij den overledenen in sijn 1ste huwelijck gebauwt ende geplant op 8 roeden grondt 
 door hem op den 15de aug. 1766 in cheyns aenveirt van Pieter AERENS uyt sijn partije landt 
 bij den pouillendriesch van 29 jaeren inganck genomen kersavont 1764 . . . 
 Een dreve bestaen met boomen gelegen tot Meerendre op den wijck overpoucke groot over 
 dit deel 45 roeden bij den overledenen voor sijn huwelijck gecocht . . . 12de jan. 1779 
 
SVG Marie Christine DE WULF, overl. Vosselaere op den . . . dec. 1778 ( op den 17de nov. 1778) 
 fa. Daneel ende Isabelle D'HAESE 
 Hr.: Francies DOBBELAERE fs. Pieter 
417 K.: Pieter = 3 jr ende Caerel Frans DOBBELAERE = 11 maenden 
196v V.M.: Daneel DE WULF als grootvader  
 Men vint goet aen Christoffel DOBBELAERE tot Hansbeke par reste van shauders staet ten 
 sterfhuyse van sijnen vader ende moeder de somme van 1 p. 11 sch. 8 gr.   9de febr. 1779 
   
SVG Lieven WALLAERT, overl. Astene op den 3de maerte 1777  
 fs. Daneel ende van Pietronelle THIENPONT 
 He.: Joanne DE VOS fa. Jans ende van Anna POLLET 
417 K.: Christina WALLAERT in huwelijck met Jacobus DE FAUW, Jan Baptiste sijn selfs 
200v       Pieter = 22 jr, Amandus = 19 jr, Jacobus =14 jr ende Emanuel WALLAERT = 11 jr 
 V.P.: Augustinus WALLAERT broeder van den overledenen  
 Gepresen door den prijser Ferdinand HEYNDRICKX volgens de costuyme van de Casselrije 
 van Cortrijck in non poortelijcken sterfhuyse     23ste febr. 1779   
 
 Bundel nr 510 Staten van goed  (1778)   
SVG Pieternelle VERHEGGE, overl. in Nevele thaerder wooninghe op den 27ste april 1776 
 fa. Lieven ghewonnen bij Marie COPPENS   (zie ook in  bundel 508) 
417  Hr.: Pieter MESTDAGH fs. Christiaen ghewonnen bij Pieternelle WIJCKHUYS 
12v K.: Pieter Joannes MESTDAGH = 9 jr eenigh kindt  
 V.M.: Judocus CORNELIS oom causa uxoris  
 Gronden van erfven tsaemen geduerende hun houwelijck gecocht ende geconquesteert 
 Eene behuysde ende beplante hofstede in Nevele in den blaesendrieschstraete daer  
 d'overledene in gestorven is abouterende oost Jacobus COMPRÉ suyt de wdwe van Frans 
 VERMEULEN west het naervolgende ende noort de voornoemde straete groot in erfven 
 22 roeden vercreghen bij coope jeghens Pieter GOOSSENS in daete 4de sept. 1770  
 Noch een erfve met de fruyt ende andere boomen ende haeghen daer op staende gheleghen 
 als vooren groot tot 22 roen erfve vercregehn bij coope jegens Pieter DE KEMPENAERE 
 in daete den 22ste febr. 1773   . . .  . . .   7de april 1777 
 
SVG Pro Deo Augustinus WILLEMS, overl. Nevele op den 30ste jan. 1778  
 fs. Pieter et Marie MORTIER  
 He.: Marie Joanne WAELPUT fa. Joannes et Pieternelle VAN BUERRE  
 K.: Marie Magdelane = 3 jr ende Angeline WILLEMS = 10 maenden 
 V.P.: Joannes WILLEMS oom  
 Midts de becommerthede geordonneert te enfilasseren   10de maerte 1778 
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SVG Pieter ONDERBEKE, overl. Poessele op den 13de aug. 1777 
 fs. Laureyns et Joosijntjen DE CLERCQ  
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne BRAET  
417 K.(1ste x): Joseph, Joannes, Jacobus ende Adriaen ende Pieternelle ONDERBEKE in  
 88     huwelijck met Martinus VERPLAETSE alle bij competenten ouderdom hun selfs 
 He.(2de x): Marie SCHAUT fa. Joannes et Janneken DE MEYER  
 K.(2de x): Joanne Marie = 19 jr, Judoca = 18 jr, Pieter Francies = 14 jr, Livinus Laurijns = 11 jr 
     Judocus = 8 jr ende Augustinus ONDERBEKE = 5 jr 
 V.P.: Jacobus ONDERBEKE oom  
 Gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten  
 Dhilft deurgaende dannof de wederhilft competeert aende kinderen van 1ste bedde van een  
 hofstede in Poessele paelende oost sijn selfs suyt den cheyns van Engelbert THIENPONDT 
 west sijn selfs en de straete  . . . . . . . . . . . .  18de maerte 1778 
 
SVG Joannes DE SCHRIJVER, overl. Sinte Martens Leerne op den . . . jan. 1777 
 fs. Joannes et Elisabeth VAN QUAETHEM 
 He.: Adriaene Livijne DE LE BULCKE fa. Pieter et Lucia DE CLERCQ  
417 K.: Pieter Augustinus, Joannes, Augustinus, Carolus ende Livinus DE SCHRIJVER alle 
94v        bij competenten aude hun selfs, Agnes DE SCHRIJVER innocente overjaerige weese 
 V.P.: Pieter DE SCHRIJVER oom  
 Gronden van erfven commende van de hauderigge sijn staende het huwelijck vercocht aen 
 haeren broeder Pieter Alexius DE LE BULCKE  
 Leen ende Allodiaele goederen in huwelijck gheconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuysde hofstede met den boomgaert, ses partijen saeylandt ende een weytjen waer
 onder een ghemet leen releverende van den hove ende casteele van Nevele al t'eenen block 
 gheleghen in Sinte Martens Leerne paelende oost dhofstede ende landt van Pieter DE 
 SCHRIJVER, Pieter VAN RENTERGHEM, Jan SCHOLLIER ende Pieter AERENTS, 
 suyt Lieven SAELENS, de wdwe Jacobus VERMEIRE, Joannes COCQUYT ende Mhr. 
 VAN DE WOESTIJNE heere van Borst, west Jacobus DE SCHUYTER ende noort de 
 moerstraete t'samen groot 17 gemete 34 roeden 
 Een partije landt in Vosselaere genaemt de binne bulcxkens oost Jacobus MESTDAGH 
 suyt Lieven COPPENS west ende noort Jacobus DE SCHUYTER groot 492 roeden 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge Pieter DE SCHRIJVER vooght 
 in desen alhier present       21ste maerte 1778 
 
SVG Joanne VAN GEMMER, overl. Nevele den 21ste aug. 1776 
 fa. Jacobus ende Livijne VAN QUATHEM 
 Wdwe van Christoffel PIETERS 
417 K.: Albertus, Jacobus, Josephus, Marie Elisabeth ende Joanne Francoise PIETERS alle bij 
 98       competente aude hun selfs ende Livijne Judoca PIETERS aut beth 23 jr 
 V.M.: Judocus VAN GEMMER oom 
 Ten sterfhuyse van Christoffel PIETERS is er geenen SVG gemaeckt ende Albertus, Jacobus 
 ende Josephus PIETERS hebben per schriftelijck bescheet van den 16de maerte 1778 desen 
 sterfhuyse ten proffijtte van hunne drij susters geabandoneert    30ste maerte 1778 
 
SVG Joannes DE VOLDER fs. Joos, overl. Vynckt op den 1ste nov. 1777 
 He.: Catharine DE JAEGER fa. Lieven  
417 K.: Pietronelle = 15 jr, Joanne Catharine = 10 jr ende Chrispinus DE VOLDER = 3 jr,  
99v V.P.: Francies DE VOLDER eygen broeder van den overledenen 
 Aen dit sterfhuys compiteert een woonhuys in Vinckt met eenige catheylen staende op cheyns 
 gront compiterende aen Joannes VINCKE thuwelijck met de wdwe Judocus VAN ZEVEREN 
 groot 20 roeden paelende oost ende suyt den cheyns gever west den herwegh ende noort  
 Ludovicus SCHATTEMAN voor eenen termijn van 29 jaeren voor de somme van 14 sch. gr. 
 courant tsiaers  . . .  . . .       31ste maerte 1778 
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SVG Francois DE VLEESCHAUWER, overl. Vosselaere den 5de july 1777 
 fs. Joannes ende Anne Marie BEKAERT   
 He.: Livijne DE VREESE fa. Adriaen 
417 K.: Joanne = 5 jr, Pieter = 2 jr ende Joannes Frans DE VLEESCHAUWER geboren naer de 
101v       doodt van den overledenen ende nu aut vier weken  
 V.P.: Guilliaeme DE DAPPER s'overledens styfvader   
 Gronden van erfven commende van s'hauderiggens sijde 
 Te weten bij successie van haeren vader een 16de deel deurgaende in een behuyst hofstedeken 
 in Landeghem op den wijck van wilde jurisdictie van Meerendre groot in erfven een gemeth  
 bewoont bij Pieter DE MEESTER shouderiggens swaeger  . . .  . . . 
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere daer den overledenen uytgestorven is groot in erfven 80 
 roeden ende oost de naervolgende partije groot in erfven 520 roeden . . .  . . . 
 Op den overledenen is gedevolveert een 8ste deel deurgaende met het overlijden van Pieter  
 sijnen broeder van gronden van erfven gelegen in Vosselaere  7de april 1778 
 
SVG Carline VINCENT fa. Pieters, overl. Dronghen wijck van noorthaut den 18de jan. 1778 
 Hr.: Carel VAN LANGERAERT fs. Carel  
417 K.: Pieter Francies = 11 jr, Joannes = 8 ½ jr, Joanne Catharine = 6 ½ jr ende Adriaen = 3 jr 
105 V.M.: Joannes SOENS oom causa uxoris 
 Heeft hem seker ende borge geconstitueert Joannes RIEM woonachtigh binnen de prochie 
 van Ste Martens Leerne alhier present     7de april 1778 
 
SVG Sr. Pieter BAFORT fs. Joannes, overl. Meirelbeke op den 14de aug. 1777 ende gewoont  
       hebbende in Nevel, timmerman en steenbakker (staat ingeschreven in de P.R. van Nevele) 
 He.: Judoca VAN DOORNE fa. Lieven et Livijne VERPLAETSE 
417 K.: Pieter Francies, Livinus, Pieter Jacobus, Philippus Hubertus ende Joanne Francoyse 
107v       BAFORT in huwelijck met Judocus MINNENS alle bij competente aude ende huwelijcke 
       staete hun selfs, Pieter Judocus = 22 jr, Pieter = 20 jr, Catharine = 17 jr ende Marie Regina 
       BAFORT = 15 jr  
 V.P.: Emanuel BAFORT cosijn  
 Gronden van erfven gecommen  bij successie van sijne auders ende bij uytgrootinghe  
 In Poessel een partije bosch ghenaemt den reep groot 500 roeden paelende oost de beke suyt 
 Jacobus BAFORT west ende noort Pieter Francies VAN VYNCKT ende sijne suster, in 
 pachte gebruyckt bij Norbertus VAN DEN BERGHE  
 Gronden van erfven staende huwelijck tsaemen geconquesteert deelsaem alf ende alf 
 Een behuysde hofstede in Nevele bij dhauderigge bewoont groot met het landt daer annex 
 910 roeden paelende oost de biebuyckstraete suyt Christoffel VAN VYNCKT , west de 
 vierboomstraete ende noort Pieter VAN DOORNE ende een partije landt ghenaemt den 
 beirenacker groot 1075 roeden oost de vierboomstraete suyt Joannes VAN GANSBEKE 
 west Pieter MAENHAUT ende noort Joannes VAN DOORNE , item een partije landt 
 genaemt het malschaert stedeken groot 302 roeen paelende oost een driesselken west Carel 
 STEYAERT suyt sijn selfs op welcke partije den overledenen heeft gebauwen drij differente 
 huysen wannof het een wesende een herberge genaemt den spriet met 125 roen erfve door 
 den overledenen gegeven aen Joanne Francoyse BAFORT voornoemt, . . . . . . . . . 
 In Drongen in den noorthautschen teirlinck een behuysde hofstede groot met het landt daer 
 mede gaende ontrent vijf gemeten genaemt den ham . . .  . . . . . . . . . . . . 
 In Vosselaere een behuysde hofstede met een partije landt groot 750 roeden  . . . . . . 
 In Lovendeghem een huyseken in de breedestraete staende op cheyns op 18 roeden erfve 
 Huys ende erfve binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf ende alf  s'hoors deel niet  
 belast met bijleve van d'hauderigghe volgens het audt gebruyck 
 Een nieuw steenen huys in Nevele groot in erfven 172 ½ roeden ten deele allodiael, gebruyckt 
 bij Carel DE MOL coster deser stede ende Lieven BOGAERT . . . . . . . . . 
 Aen dit sterfhuys competeert  tot 150 duysent cleyn ende 70 duysent groot careel steen staende 
 in Meirelbeke . . .  . . .  . . .  . . . 11de april 1778 
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SVG Joannes DE GAEVE fs. Matthijs, overl. Nevele op den 20ste 9bre 1777 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marianne WILLE  
417 K.(1ste x): Jacobus DE GAEVE tot Caeneghem ende het minderjaerigh kint van Brigitta 
117     QUYNTIJN fa. Philippe met naeme Jan Baptiste DE GAEVE = 13 jr, verweckt  
     in huwelijck met wijlent Matthijs DE GAEVE bevooght met Jacobus QUYNTIJN 
      ende Frans VAN HAL beede hunne ooms  
 He.(2de x): Elisabeth OPSOMER fa. Rogier  
 K.(2de x): Joanne Catharine DE GAEVE = 12 jr eenigh kint  
 Den overledenen heeft in cheynse genomen ontrent vier gemeten lant in Vynckt wies den 
 gront compiteert aen den heere baron LEROY ende daerop heeft gebauwt een woonhuys 
 schuere ovenbuer dooren haegen ende fruyt ende ander boomen   . . . . . . 
 ende nogh een ander huyseken op den voornoemden cheyns waerinne Jacobus DE GAEVE 
 gerecht is voor 1/12de deel en de wdwe Matthijs DE GAEVE voor een 1/6de deel  . . . 
 Is voor alle tgonne voorschreven seker ende borge bedegen Frans VAN HAL fs. Bernardus 
 tot Vynckt         12de meye 1778 
 
SVG Livijne VAN HOLSBEKE, overl. Nevele op den 15de meye 1777  
 fa. Geeraert ende Pieternelle COPPENS  
 Hr.: Sr. Pieter Francies MESTDAGH fs. Pieter et Joanne VAN HEYSTE  
417 K.: Jacobus = 23 ½ jr sijnde in het noviciaet in d'abdije van baudeloo in Gendt 
122v       Joanne Therese = 20 jr, Marie Anne = 18 jr, Emanuel = 13 jr ende Colleta = 11 jr 
 V.M.: Geeraert VAN HOLSBEKE als grootvader  
 Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten 
 D'hilft deurgaende wannof het wederdeel competeert aen desen deelvoogt van een bebauwt 
 ende beplant hofstedeken in Hansbeke groot een alf ghemeth oost de straete suyt Pieter  
 MEGANCK west ende noort Lieven VAN VYNCKT belast met bijleve van den deelvoogt 
 Huys ende erfve in huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een huys ende erfve gheleghen als vooren groot 47 roeden paelende suyt aen dhoors van joffr. 
 DE BUENS suyt west Pieter DU SAER  noort west Sr. Pieter Jacobus VAN RISSEGHEM  
 ende noort oost de calsijde bij den hauder bewoont  . . . . . . . . . . . . 
 Den hauder heeft geduerende sijn huwelijck vercocht aen Pieter WIEME sijn 8ste deel van  
 een hofstedeken ende landt gelegen tot Meerendre groot 700 roeden hem gecompeteert  
 hebbende uyt den hoofde van sijnen vader . . .  . . . 18de meye 1778 
 
SVG Pro Deo Joanne Marie SARLET, overl. Lootenhulle in den malsem op den 30ste meye 1776 
 fa. Arnoldus ende Anne Marie MESTDAGH 
 Hr.: Joannes VERLEYE fs. Francies ende van Marie DE COCK 
 K.: Joanne Catharine = 17 jr, Jan Baptiste = 16 jr, Marie Francois = 11 jr ende Anne Marie 
       VERLEYE = 9 jr  
 V.M.: Joannes GHIJSELINCK oom   
 mits de becommerthede niet versekert ende geordonneert t'enfilasseren  26ste meye 1778 
 
SVG Pro Deo Dominicus DE COCK fs. Egidius, overl. Sinte Jans Leerne op den 20ste juny 1777 
 Wdwnr in (1ste x) van: Livijne VAN ONDERSEELE fa.  . . . 
 K.(1ste x): Petronelle DE COCK in huwelijck met Jan VAN VYNCKT, Frans DE COCK  
           ende Rosa DE COCK beede bij competente aude hun selfs 
 He.(2de x): Elisabeth VAN WASSENHOVE fa. Joannes  
 K.(2de x): Carolus DE COCK = 13 maenden 
 V.P.: Jan Frans DE COCK s'overledens broeder woonende in Gendt 
 Ten sterfhuyse van Livijne VAN ONDERSEELE sijne gewesen 1ste huysvrauw is er geenen 
 SVG gemaeckt geweest  
 Aen den heer pastor van Ste Maria Leerne betaelt over de funeraille rechten ende uytvaert  
 van den overledenen ter somme van 1 p. 3 sch. 4 gr. courant  
 Mits de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   26ste meye 1778 
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SVG Joannes VAN NEVELE fs. Joannes, overl. Landeghem op den 27ste oct. 1777  
 He.: Josijne DANNEELS fa. Jacobus  
417 K.: Pieternelle bij competente aude haer selfs, Joseph = 13 jr en Pieter VAN NEVELE = 8 jr 
126v V.P.: Joannes Baptiste DE VREESE woonende tot Hansbeke ende 
 V.M.: Joseph BAELE woonende tot Aeltere  
 Schuldigh aen Jan Baptiste DE BRABANDER over 2 jaeren pacht van dhofstede ende lant 
 bij dhauderigge gebruyckt 50 p gr.  
 Constant het huwelijck is vercocht een partijken bosch ende meersch gelegen in Landegem 
 waerin den overledenen gerecht was causa patris over een vijfde deel   26ste meye 1778 
 
SVG Pro Deo Francoise BORET fa. Jacob, overl. Nevele in de maendt oct. 1774 
  Wdwe van Pieter OPPEEL  
 K.: Emanuel, Veronica, Joannes, Monica in huwelijck met Marten VAN HECKE, de twee 
       minderjaerige kinderen achtergelaeten bij Theresia OPPEEL gewonnen met Jan DE 
        STEUR de drij weesen van wijlent Frans OPPEEL gewonnen bij Isabelle DE VOLDER 
       alsnu in huwelijck met Guille LEYSEELE met naemen Marie Jacoba, Colleta ende  
       Pieter Francois OPPEEL alsmede Arnoldus ende Philippe OPPEEL  
 Welcken staet heeft doen maecken de gemelde Veronica OPPEEL die ten overlijden van   
 haere moeder bij haer gewoont heeft , haere moeder is imbecil commen t'overlijden. 
 Mits de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   18de meye 1778 
 
SVG Pieter DHONT, overl. Sinte Martens Laethem den 27ste april 1778 
 fs. Pieter verweckt bij Livijne DE JAEGER   
 He.: Albertine VERCRUYSSEN fa. Jan verweckt bij Pieternelle DE WEESE 
417 K.: Joannes bij competente aude sijn selfs, tsedert ontrent 6 jaeren uytlandigh sonder nogh 
129v       iets te hebben vernomen, Marie Therese jonge dochter bij competente aude haer selfs 
       Livijne = 25 jr, Monica = 20 jr, Anne Marie = 19 jr, Francies = 16 jr, Pieternelle = 12 jr 
       ende Brigitta DHONT = 10 jr   
 V.P.: Joannes DHONT broeder van vollen bedde van den overledenen  
 Desen sterfhuyse competeert een huys schuere stallen ende boomen haeghen ende voorder 
 drooghe ende groene edifitien gelegen in Sinte Martens Laethem op cheynsgrondt groot 
 1795 roeden die competeert aen Sr. Pieter Francies LANNEAU  . . . 9de juny 1778 
 
SVG Joannes BOGAERT fs. Louis, overl. Vynckt op den 4de dec. 1777 
 He.: Marie Pieternelle DE BEIR fa. Judocus alsnu in huwelijck met Philippe VAN LANCKER 
417 K.: Livinus BOGAERT = . . maenden eenigh kind 
134 V.P.: Joseph BOGAERT woonende tot Ruysselede, oom 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Charles Philippe MARTENS notaris in Deynse in persoonen Joannes 
 BOGAERT fs. Louis wdwnr sonder kinderen van Anne Clara SUTTERMAN woonachtigh in 
 Vynckt apparanten bruydegom ter eender en Marie Pieternelle DE BEIR fa. Judocus woonende 
 in Vynckt jonge dochter alsnoch onderjaerigh geassisteert met Lieven DE BEIR haeren oom 
 ende voogd paterneel apparente bruyd ter ander welke principaele comparanten over een  
 gekomen sijnde omme met elkanderen den huwelijken staet aen te gaen voor eenigen band 
 van dien hebben besproken ende geconditionneert de naervolgende pointen ende artikelen . . . 
 . . .  . . .  . . .  . . . desen 9de april 1775 
 Gronden van erfven ende vaste goederen bij den overledenen achtergelaeten 
 Een woonhuys bestaende in twee woonsteden ten deele bij desen sterfhuyse gebruyckt ende het 
 wederdeel bij Pieter D'HONT groot met d'erfve ende een kleyn bosselken daeranne gelegen 
 ende mede gaende 164 roeden gelegen in Vynckt paelende suyd ende west het goed te brax  
 oost ende noord Mhr. ZUARA, aen welcke edifitien den overledenen constant het huwelijck 
 heeft gedaen differente melioratien bestaende int nieuwe maecken van 18 voeten aenden 
 noortcant van de camer en swijnscot mitsgaders een geheel nieuwe caemer ende een solder 
 daernevens gebruyckt wordende bij Pieter DHONDT  
 Stelde hem seker ende borge Jacobus DE VRIENT tot Vynckt  16de juny 1778 
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SVG Philippe ADAMS fs. Jan, overl. tot Sinte Maria Leerne op den 9de jan. 1778 
 He.: Livijne THIENPONT fa. Joannes  
417 K.: Isabelle Joanne = 24 jr, Joannes = 22 jr, Pieter Frans = 20 jr ende Jacobus ADAMS = 18 jr 
131v V.P.: Joannes ADAMS broeder van den overledenen woonende tot Astene 
 Gronden van erfven desen sterfhuyse competerende sijnde conquest 
 Eene behuysde hofstede in Sinte Maria Leerne daer den overledenen uytgestorven is groot in 
 erfven onder boomgaert ende landt 300 roeden paelende oost den lauwaers meersch suyt  
 ende west Joos DE RAEDT ende noort Gillis DE WULF belast sijnde boven d'onlosselijcke 
 lasten met een losbaere rente van 40 p. gr. wisselgelt capitaels crooserende den pennijnck 25 
 in proffijtte van de quesel CRIPIN tot Gendt . . .   . . . 16de juny 1778 
 
SVG Emanuel GEURS, gebortigh van Zeveren ende aldaer overleden den 2de nov. 1777 
 fs. Pieter ende van Joanne DHARTE  
 He.: Marie VAN KERREBROUCK fa. Marten 
417 K.: Marie GEURS = 12 jr eenig kind 
137 V.P.: Joseph GEURS oom 
 Gronden van erfven ende vaste goederen staende het huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Zeveren groot in erfven 400 roeden wesende leen abouterende oost 
 Joseph BEKAERT suyt selfs meersch het straetien daer tusschen west d'hoirs Judocus WIBO 
 ende noort de volgende partije land groot 300 roeden wesende leen . . . . . . 
 aencommende bij coope jegens Francies WIBO fs. Judocus die hoir feodael was  . . . 
 Item competeert aen de weese een deurgaende vierde deel in d'edificien van een behuysde  
 hofstede in Zeveren in pachte gebruyckt bij de wdwe van Joachim SCHEPENS . . . 
 Aen Pieter DE SCHUYMER thuwelijck hebbende Marie Therese WIBO over de vaderlijcke 
 staet somme van deselve sijne huysvrauwe per reste tot 15 p. 10 sch. 5 gr. 
 Item aen Pieter ende Catherine WIBO beede nog minderjaerighe kinderen van d'hauderigge 
 die sij gewonnen heeft t'haeren 1ste huwelijcke bij Judocus WIBO over hunne vaderlijcke 
 staet somme volgens de SVG van hunnen vader gepasseert den 19de nov. 1765  . . . 
 Stelde hem seker ende borge Pieter DE SCHUYMER tot Severen   23ste juny 1778 
 
SVG Joseph HOSTE fs. Joannes, overl. Vynckt op den 8ste april 1778 
 Wdwnr in (1ste x) van: Franchoyse DE CLOET 
417 K.(1ste x): Joannes HOSTE tot Lootenhulle, Frans tot Hansbeke, Judocus tot Denterghem,  
140v            Pieter tot Markegem ende Marie Catharine HOSTE hun selfs  
 He.(2de x): Joanne LOOTENS fa. Joos  
 K.(2de x): Carolus, Caroline ende Barbara Therese HOSTE alle drij hun selfs, Isabelle = 22 jr 
     Catharine = 21 jr ende Regina HOSTE = 19 jr 
  V.P.: Francois HOSTE tot Zeveren ende Francois LOOTENS tot Sommerghem 
 Gronden van erfven met de edifietien drooge ende groene catheylen daerop staende commende 
 over een 3de deel van de cant van dhauderigge ende een ander 3de bij uytgrootijnge geduerende 
 het huwelijck jegens Joseph LOOTENS shauderiggens broeder in daeten 6de jan. 1748, het 
 resterende 3de deel is voor het huwelijck van dhauderigge door den overledenen geconquesteert 
  jegens Francois LOOTENS shauderiggens broeder in daete 31ste july 1741 
 In Vynckt een behuyst hofstedeken groot in't geheele onder bogaert lant bosch ende meersch 
 beth seven gemeten abouterende west Frans DE ROO ende den heere grave LAGAGE noort 
 dhoirs Joos VAN QUATHEM oost de wdwe ende hoirs Carel MARTENS ende suyt ditto 
 Francies DE ROO ende Carel MARTENS 
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck geconquesteert  
 In Vynckt een partije lant ghenaemt het fort groot ontrent twee bunder en alf paelende oost  
 den baron VAN RISSEGHEM suyt het goet ter borght west dhoirs Jan VAN QUATHEM 
 ende noort dheirstraete van Ghent naer Thielt commende bij coope jegens dhoirs van Francies 
 VAN OVERBEKE per contract ende erfvenisse in daete 5de jan. 1754 
 Item een partije landt in den quaden bulck groot 304 roeden paelende suyt oost ende west 
 aen Francies DE ROO ende noort selfs voorgaende hofstede  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borge Frans LOOTENS tot Sommerghem 3ste juny 1778 
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SVG Pieternelle THIENPONT, gebortig van Astene ende overl. Zeveren den 16de april 1777 
 fa. Bauduyn ende van Isabelle DE GROOTE 
 Hr.: Pieter DE WEIRT fs. Jan 
417 K.: Augustinus  = 12 jr, Joannes = 5 jr ende Joanne Catharine DE WEIRT = 1 jr. 
144v V.M.: Lieven THIENPONT tot Zeevergem oom  
 Aen dit sterfhuys competeert een woonhuyseken met een turfkot ende andere boomkens bij 
 den houder gebauwt op een partije land bij hem in cheynspachte genomen van den heere 
 van Asper gelegen in Zeveren alwaer d'overledene uytgestorven is . . .23ste juny 1778 
 
SVG Isabelle COPPENS, overl. Landegem thaerder wooninge op den 12de meye 1779 
 fa. Carel et Joanne DE CUYPER, derde huysvrauwe van den hauder  
417 Hr.: Joannes Francies VAN KERREBROECK fs. Jacobus et Joanne DE ROOSE 
266 K.: Carolina VAN KERRREBROECK = 2 jr unicque weese uyt dit huwelijck 
 V.M.: Herman COPPENS oom   
 Gronden van erfven comende van de sijde van den hauder in sijn 1ste huwelijck geconquesteert 
 met Pieternelle Judoca VAN DE WALLE ter reserve van de catheylen daerop staende volgen 
 in liggende weerde aen de weesen t'sijnen 2de huwelijcke gewonnen met Livijne DE BOUVER 
 over een 4de paert ende sal het 8ste paert volgenb aen dese weese 
 Een behuysde hofstede in Landeghem paelende suyt west de straete noort . . .  suyt oost 
 de kinderen Pieter GOETHALS ende Pieter STANDAERT groot in erfven 277 roeden belast 
 in proffijtte van Pieter GOETHALS tot Bellem . . . . . . 
 Gronden van erfven gewonnen met sijne 2de huysvrauwe Livijne DE BOUVER 
 Een partije lant gelegen als vooren genaemt den acker groot 300 roeden oost Pieter  
 LAMBRECHT suyt den advocaet VAN HULTEM west Mhr. MARTENS ende noort  
 dhoors DE BRABANDER ende een partije lant genaemt den gulden driesch west den doctor 
 SOMMER noort de sijpegracht oost dhoors Marten DE WITTE ende suyt Jan VAN NEVEL 
 groot 200 roeden  . . .  . . .  . . .   
 Stelde hem seker ende borge bedegen Adriaen DOBBELAERE  fs. Jan tot Vinderhaute 
 alhier present        16de 9bre 1779 
 
 Bundel nr 511 Staten van goed  (1779)    
SVG Pieter VOET, overl. Vosselaere op den 13de july 1777  
 fs. Judocus et Marie LOOTENS  
 He.: Judoca SLOCK fa. Philippe ende Marie VAN DAELE 
417 K.: Jacobus = 19 jr, Joannes = 18 jr, Judocus = 16 jr, Isabelle = 12 jr, Bregita ende Angeline 
206v       tweelingen = 9 jr  
 V.P.: Joannes MOERMAN cosijn causa uxoris  
 Leen in huwelijck geconquesteert te volgen aen Jacobus VOET hoir feodal 
 Een partije saeylandt in Vosselaere groot een alf bunder wesende leen releverende van den 
 leenhove van Meere paelende oost de straete suyt Philippe VINCENT west de ganselanden 
 noort de priesteraige van Vosselaere   . . .  . . . 
 Allodiaele gronden binnen huwelijcke geconquesteert deelsaem al en alf 
 Een behuyst hofstedeken in Vosselaere groot in erfven 250 ½ roeden abouterende oost 
 Joannes DE PAEPE suyt den selven west Pieter DOBBELAERE ende Joannes DE PAEPE 
 noort de priesteraige van Vosselaere gebruyckt bij Pieter VERMEIRE ende een partije  
 saeylandt gelegen als vooren groot een ghemet (= 300 roeden) abouterende oost west ende 
 noort den heere baron van Huysse ende suyt het rijsselveltstraetjen, den overledenen toe 
 gecommen bij coope jegens Judocus CLAEYS ende Jacobus VAN BRUSSEL  
 Voorders competeert aen desen sterfhuyse een huys schuere ende andere edificien alsmede 
 boomen staende op cheyns in Vosselaere op een grond van de priesteraige met het recht 
 van cheyns aen den selven grondt ende annex saeylant t'samen groot 800 roeden . . .  
 Gillis VOET oom paterneel van den overledenen is overleden tot Beveren bij Antwerpen 
 Stelde hem seker ende borge Jacobus SLOCK tot Lootenhulle s'hauderiggens broeder 
 alhier present        10de 9bre 1778 
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SVG Carel DE DECKERE fs. Joos, overl. Vynckt op den 16de april 1777 
 He.: Anna Theresia VAN DE WALLE fa. Pieter, nu in huwelijck met Carolus MARTENS 
417 K.: Jan Baptiste = 19 jr, Barbara = 15 jr, Pieter = 13 jr, Carel = 10 jr, Joanne Catharine = 8 jr 
198v       Francisca = 6 jr ende Emanuel DE DECKERE = 3 jr.  
 V.P.: Joseph DE DECKERE woonachtigh in Vynckt  
 Men is schuldigh aen de wdwe van Roeland VAN DER MEIRSCH over twee jaeren pacht 
 van dhofstede ende landen bij den overledenen gebruyckt geweest de somme van 24 p. gr. 
 Stelde hem seker ende borge Pieter VAN DE WALLE tot Vinckt broeder van de hauderigge 
 alhier present        23ste febr. 1779 
 
SVG Judoca DE WISPELAERE fa. Carel, overl. Meyghem op den 10de meye 1777 
 Hr.: Guilliame DE PESTEL fs. Jacobus 
417 K.: Carel = 13 jr, Brigitta = 11 jr, Carolina = 9 jr, Marie Anne = 5 jr, Theresia = 4 maenden 
203 V.M.: Lieven VERSCHELDE oom  
 Aen den houder competeert 450 roeden leen gronden ten deele geleghen op Meyghem ende 
 ten deele op Vynckt aen hem verstorven als hoir feodal ten sterfhuyse van sijnen vader 
 De weese Marie Anne is naer de doodt van dese overledene oock commen t'overlijden 
 Men staet schuldigh aen s'houders moeder over haer recht van bijlevinghe in shouders leen 
 gronden 7 p. gr. 
 Stelde hem seker ende borge Joannes COMPRÉ tot Meerendre   2de maerte 1779 
 
SVG Emanuel DE KEYSERE fs. Marten, overl. Vynckt op den 22ste febr. 1778 
 Wdwnr in (1ste x) van: Livijne VAN ONDER fa. Jacobus 
417 K.(1ste x): Pieter Francies = 20 jr, Jan Baptiste = 15 jr, Carolus = 13 jr, Marie = 10 jr,  
224v     Catherine = 9 jr ende Regina DE KEYSERE =7 jr  
 V.M.: Lieven VAN ONDER tot Vynckt 
  He.(2de x): Joanne Marie SERWEYTENS fa. Joannes 
 K.(2de x): Pieternelle = 3 jr, Adriaen = 2 jr ende Emanuel DE KEYSERE = 6 weken 
 V.P.: Francies VAN TROYS, swaeger van den overledenen tot Aerseele 
 Gronden van erfven commende van de sijde van dese hauderigge 
 Bij successie van haer vader ende moeder competeert dese hauderigge een 5de deurgaende 
 deel in een behuysde hofstede in Lootenhulle groot een bunder 727 roen in pachte gebruyckt 
 bij Joannes DE CLOET dies dander vier vijfden competeren aen haere broeders ende susters 
 SVG van Livijne VAN ONDER gepasseert in daeten 10de febr. 1775  2de maerte 1779 
 
SVG Pieter MAENHAUT, overl. Nevele op den 19de nov. 1778 
 fs. Laureyns ende Joanne LOONTJENS  
 He.: Joanna VAN DOORNE fa. Lieven ende Isabelle D'HONDT  
417 K.: Joannes Baptiste, Judoca MAENHAUT in huwelijck met Pieter CACKAERT beede hun 
210       selfs, Marie Anne MAENHAUT = 20 jr novice in t'groot begijnhof tot Gendt  
 V.P.: Pieter MAENHAUT tot Vynckt, cosijn  
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde vrij van s'hauderiggens bijleve soo 
 volgens costume als uyt crachte van de conventie hiernaer gementioneert 
 Eene behuysde hofstede daer den overledenen uyt gestorven is gelegen in Nevele op den  
 wijck van veldeken groot 500 roeden paelende oost sijn selfs zuyt de veldekensstraete west 
 dhoors van den advocaet CARDON ende noort d'erfgenaemen van joffr. Isabelle DE BUENS 
 Een partije lant genaemt den voorensten elewaert gelegen als vooren . . . . . . 
 Een partije bosch ghelegen in Lootenhulle groot een ghemeth paelende oost Guillielmus  
 VAN WONTERGHEM suyt t'clooster van Deynse west Marten RANTSOEN ende noort 
 tvoorseyde clooster, wordende dese al door den sterfhuyse gebruyckt  
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert volgende aen d'hoors ende weese 
 alleene sonder last van bijleve van d'hauderigge 
 Een partije lant in Nevele op den wijck van veldeken alsnu bebauwt met twee nieuwe steenen 
 huysen groot twee gemeten commende bij coope van Marie Louise EGGERICKX gebruyckt 
 bij Joannes DE CLOET, Norbert DE VOLDER ende Dominicus JOOS  23ste maerte 1779 
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SVG Joannes VAN DER PLAETSEN fs. Lieven, overl. Nevele op den 14de july 1778 
 Wdwnr in (1ste x) van Livijne VAN WONTERGEM fa. Guilliaeme 
417 K.(1ste x): Joanne, Anne Marie VAN DER PLAETSEN wdwe van Frans COUCQUYT ,  
214           Carel ende Angheline VAN DER PLAETSEN alle bij competente aude hun selfs. 
     Het kind Marie Anne is overleden en daerna Rosa VAN DER PLAETSEN 
 He.(2de x): Marie Anne DISPORS fa. Christiaen  
 K.(2de x): Marie Catherine bij competente aude haer selfs, Barbarine= 22 jr, Joannes = 21 jr, 
      Pieter Norbertus = 19 jr ende Joanne Catharine VAN DER PLAETSEN = 15 jr. 
 V.P.: Carel TUYTSCHAEVER cosijn  
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Bij successie van sijne auders ende bij uytgrootijnge van sijne mede consorten competeert 
 desen sterfhuyse den noortcant van eene behuysde hofstede ende lant met eene dreve al 
 t'eenen block gelegen in Nevele groot 850 roeden alwaer den overledenen uyt gestorven is 
 paelende daeraenne oost Joannes DE MEYERE zuyt Herman VAN NEVELE ende selfs 
 Het ander deel der selver hofstede ende landen groot 209 roeden paelende oost dhoors van 
 Pieter BAFORT zuyt selfs west de straete ende noort Joos VAN NEVELE commende bij 
 coope constant huwelijck met dese hauderigge den 15de juny 1773 jegens dhoors van Frans 
 VERPLAETSE conforme den coopbrief  . . .  . . . 30ste maerte 1779 
  
SVG Judoca DE SMET fa. Pieter ende Joanne VAN DAMME, overl. Deurle den 30ste dec. 1778 
 Wdwe in (1ste x) van Adriaen VAN HAECKE 
 K.(1ste x): Judocus ende Jacobus VAN HAECKE bij competenten aude van beth 30 jr  
 Hr.(2de x): Lucas VAN HECKE fs. Joannes  
417 K.(2de x): Marie Theresia = 24 jr, Pieter = 22 jr ende Rosa VAN HECKE = 19 jr.   
220 V.M.: Frans DE SMET fs. Pieter, oom 
 Comt in baete een somme van 44 p. 1 sch. 4 gr. over den prijs van een woonhuys, schuerken 
 stallen ende backhoven staende op cheyns alwaer d'overledene uyt gestorven is wanof den 
 gront competeert aen den heere raet der staeten van Vlaenderen DE CAUSMAECKER, . . . 
 Verclaert hem over den hauder te stellen als seker ende borge Simoen VAN HECKE tot  
 Gendt shauders cosijn alhier present      13de april 1779 
 
SVG Joosijne ONDERBEKE fa. Laureyns, overl. Nevele op den 2de dec. 1777 
 Hr.: Joannes MARTENS fs. Pieter  
417 K.: Pieter ende Joannes MARTENS beede bij competente aude hun selfs ende Guilliaeme 
222       MARTENS = 24 jr 
 V.M.: Jacobus VAN ONDERBEKE woonende tot Hansbeke 
 Gronden van erfven sijnde conquest binnen huywelijcke 
 Competeert desen sterfhuyse de edifitien drooge ende groene cattheylen gebauwen op een 
 bunder landt wesende cheyns genomen van den proosdie van Nevele gelegen in den ham dus 
 blijft alhier gemeene tot verdeelinge danof te doen op de conditien bij cheynsbrief vermelt  
 Item een partije landt in den ham groot ontrent een gemet paelende oost het leen van Joseph 
 LOONTJENS suyt west ende noort de priesteragie van Nevele  
 Een hofstedeken ende landt in den ham groot in erfven een audt half bunder paelende oost 
 de priesteragie noort Francies DE WITTE suyt ende west de kinders Frans VERPLAETSE
 Item een hofstede ende lant bebauwen met twee woonsteden ende schuere op de capelle 
 cauter tot Nevele groot ontrent 500 roeden paelende oost Jan Baptiste COMPOSTELLE 
 noort d'aerme schole west de wdwe Pieter DE VOS ende suyt de straete naer Vynckt 
 Item competeert ten desen sterfhuyse noch drij partijen landt d'een aen d'ander gelegen in 
 Nevele groot ontrent de twee gemeten paelende oost den heer doctor BEYAERT suyt den 
 heer baron van Nevele west ende noort Geeraert VAN KERREBROUCK ende een partijken 
 landt oock op den meulencauter genaemt het lanck stuckxken groot 250 roeden paelende oost 
 mijnheer BAERELDONCK suyt ende west Jacobus VAN GANSBEKE ende noort Pieter 
 BAFFORT  
 Stelde hem seker ende borge Pieter MARTENS hoor in desen 13de april 1779 
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SVG Pro Deo Judocus VAN VOOREN fs. Arnaut overl. Hansbeke op den 4de juny 1778 
 Wdwnr van Catharine DE LOOSE  
 K.(1ste x): Carel, Jacobus ende Marie Therese VAN VOOREN nu in huwelijck met Lieven  
     MANENS alsmede Frans VAN WASSENHOVE in qualiteyt van vader ende voogt 
     van Jan ende Judoca sijne twee onbejaerde kinderen verweckt in sijn huwelijck an 
     Livijne VAN VOOREN  
 He.(2de x): Marie LE FEBURE fa. Marten 
 K.(2de x): Arnoldus, Joannes ende Joanne VAN VOOREN getrauwt met Pieter DE MUER, 
     item Catharine beth 24 jr ende Pieternelle VAN VOOREN bijna 19 jr  
 V.P.: Jan VAN VOOREN tot tselve Hansbeke, oom 
 De hauderigge is gerecht geweest in een 13de paert in een behuysde hofstede ende erfve groot 
 113 roeden ende in twee partijkens bosch groot 100 roeden gelegen in Hansbeke welcke sijn 
 vercocht aen haere broeders ende susters  
 Stelde hem seker ende borge Lieven LEFEBURE tot Hansbeke  13de april 1779 
 
SVG Joanne DE BACKER, overl. Deurle op den 27 sept. 1778  
 fa. Pieter ende Marie DE CRIJGER 
 Hr.: Frans PALET fs. Adriaen 
417 K.: Marie Therese = 15 jr, Adriaen Frans = 13 jr, Joannes Baptiste = 9 jr ende Constantinus  
227v       PALET = 7 jr.  
 V.M.: Joannes DE BACKER fs. Pieter eygen broeder van d'overledene 
 Aen dit sterfhuys competeert een woonhuys ende voordere edificien daer annex alwaer  
 d'overledene uyt gestorven is waervan den  gront competeert aen Jacobus DE MEYERE bij 
 den hauder ten titel van cheyns gebruyckt  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge Jacobus CLAEYS fs. Jan woonachtighe binnen de prochie 
 van Deurle alhier present      4de meye 1779 
 
SVG Marie Magdalene DE MULDER, overl. Poessele op den 12de juny 1778 
 fa. Pieter et Sara MARTENS  
 Hr.: Anthonius SCHIJVENS fs. Jaspaert et Marie VAN HULLE 
417 K.: Jacobus Francies SCHIJVENS = 16 maenden unicq weesekint 
229v V.M.: Pieter DE MULDER grootvader  
 Er is een contract antenuptial gemaeckt den 28ste july 1773 
 Compareerde voor mij Adriaen Jan Francois VAN WONTERGEM notaris publicq tot Vynckt 
 in persoone Anthonius SCHIJVENS fs. Jaspaert toecommende bruydegom bij competente aude 
 van beth de 25 jaeren jongman ter eender ende Marie Magdalene DE MULDER fa. Pieters 
 jonge dochter ende toecommende bruyd geassisteert met Jacobus Andries DE MULDER 
 haeren broeder ter andere beede insetenen der prochie van Poessele  . . .  . . . 
 Gronden van erfven bij den hauder voor daete van sijn huwelijck geconquesteert 
 Een hofstede in Poessele groot een bunder 66 roen bij den hauder bewoond 
 Men staet schuldig aen de twee weesen van Marie Joanne SCHIJVENS thaeren huwelijck  
 verweckt bij Emanuel VAN DE WALLE over hun paert van successie ten sterfhuyse van  
 Marie VAN HULLE wdwe van Jaspaert SCHIJVENS hunne grootmoeder volgens de SVG 
 gesloten den 27ste oct. 1773 ter somme van 2 p. 10 sch. 8 gr. 3 dnrs. 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge Joannes Frans SCHIJVENS tot 
 Meyghem shauders broeder        12de meye 1779 
 
SVG Pro Deo Joosijntjen VAN DEN EECKHAUTTE, overl. Landeghem in de maent 8bre 1778 
 fa. . . .  et Livijne VAN MALDEGHEM 
 Hr.: Joannes DE DECKER fs. Jan 
 K.: Carel DE DECKER bij competenten aude sijn selfs, Pieter = 24 jr, Caroline = 22 jr,  
       Joanne = 19 jr, Anthone = 16 jr ende Marie Anne DE DECKER = 14 jr 
 V.M.: Joos AERENTS tot Sinte Martens Leerne oom causa uxoris 
 Een huyseke staende op cheyns in den heirenthoeck in Landeghem tevoorent Frans AERENTS 
 fs. Pieter dies den gront competeert aen Pieter STANDAERT . . . 18de meye 1779 
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SVG Joannes NEYT fs. Pieter, overl. Poessel op den . .  febr. 1779 
 Wdwnr in (1ste x) van: . . . niet gegeven 
 Wdwnr in (2de x) van: . . . niet gegeven  
 Wdwnr in (3de x) van: Joanne PEYFROEN  
417 K.(3de x): Regina = 11 jr ende Marie Anne NEYT = 6 jr 
233  He.(4de x): Judoca TANT fa. Joannes  
 K.(4de x): Beatrice NEYT = 2 jr. 
 V.P.: Jacobus MARTENS tot Lovendeghem, oom causa uxoris     
 Ten sterfhuyse van sijne 1ste huysvrauwe is er geenen SVG ghemaeckt dies de commeren 
 verrre waeren excederende de baeten       
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge Joannes TANT tot Severen 
 shauderigens broeder alhier present     2de juny 1779 
 
SVG Lieven DE COSTER fs. Amandus, overl. Landeghem in den heirenthoeck den 4de maerte 1779 
 He.: Catharine DE WITTE fa. Marten  
417 K.: Pieter Frans = 21 jr, Marie Petronelle = 20 jr, Isabelle Rosa = 11 jr, Joannes Frans = 8 jr 
235       Marie Jacoba = 6 jr ende Martinus DE COSTER = 4 jr  
 V.P.: Pieter STANDAERT s'overledens swaeger tot het voorseyde Landeghem  
 Gronden van erfven commende van den cant van den overledenen 
 Een hofstede in Landeghem in den heirenthoeck groot volgens den lantboeck met het stuck 
 achter de schuere 462 roeden bekent arlo 1273 paelende oost de renterghem straete suyt  
 Pieter STANDAERT west de volgende partije ende noort de gaeverstraete 
 Den overledenen heeft uyt de partije landt achter de schuere gelegen bij vermaeninghe 
 gecedeert aen Pieter STANDAERT tot 75 roeden landts benevens dhelft in ontrent een  
 gemeth landt commende van de sijde van dese hauderigge die aen haer te caevel gevallen is 
 onder de letter A ten sterfhuyse van haere houders ende waer jegens den overledenen bij 
 mangelinge als vooren bij hem STANDAERT heeft vercregen de partije landt op Hansbeke 
 Een partije landt in Landeghem in den heirenthoeck groot 475 roeden ende aldaer bekent 
 arlo 1274 daeranne abouterende oost de hofstede suyt Frans ARENTS ende Jacobus  
 KERCKHOVE west Joannes BAETSLEZ ende noort de gaeverstraete  . . . . . . 
 Item dhelft van een partije landt gelegen in Hansbeke groot int geheele 450 roeden . . . 
 Gronden van erfven commende van dese hauderigge 
 Een partije landt in Landeghem genaemt den huldriesch deel van een meerder partije groot 
 volgens den landtboeck 212 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven sijnde conquest gedaen staende matrimonio 
 De deurgaende helft van partije landt in Hansbeke int geheele groot 450 roeden dies de  
 wederhelft competeert aen s'overledens kinderen commende bij mangelinghe van Pieter  
 STANDAERT   . . .  . . .  . . . 
 
SVG Adriaene Livijne DE LE BULCKE , overl. Sinte Martens Leerne op den 5de july 1778 
 fa. Pieter et Lucia DE CLERCQ 
 wdwe van Joannes DE SCHRIJVER 
417 K.: Pieter Augustinus, Joannes, Augustinus, Carolus ende Lieven DE SCHRIJVER alle bij 
240       competente aude hun selfs ende Agnes DE SCHRIJVER overjaerighe inbiciele weese  
 V.P.: Pieter DE SCHRIJVER, oom ende V.M.: Augustinus DE LE BULCKE cosijn  
 Leen ende allodiale goederen achtergelaeten binnen huwelijck geconquesteert 
 Pieter Augustinus als hoir feodael heeft verclaert te renunchieren aen sijn recht om t'naer 
 schreven leen voor den coopschat te aenveirden   
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot een gemeth leen al teenen block paelende 
 oost d'hofstede ende landt van Pieter DE SCHRIJVER, Philippe VAN RENTERGHEM, 
 Jan SCHOLLIER ende Pieter AERENTS zuyt Lieven SAELENS, Jacobus VERMEIRE , 
 Joannes COCQUYT ende Mhr. VAN DE WOESTIJNE  heere van Borst . . . . . . 
 Een partije landt op Vosselaere groot 492 roeden . . .  . . .  
    Stelde hem seker ende borge Joannes DE SCHRIJVER sijnen broeder  8ste juny 1779 
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SVG Geeraert VAN NEVEL, overl. Nevele op den 12de sept. 1778  
 fs. Jacques et Josijntjen DE JAEGHER  
 He.: Anne Marie DE SCHRIJVER fa. Pieter  
417 K.: Judoca VAN NEVELE in huwelijck met Geeraert DANNEELS, Marie Magdalene    
244       VAN NEVELE getrouwt met Joannes Francies SNOECK ende Marie Anne VAN  
       NEVELE jonge dochter bij aude haer selfs, Joannes Baptiste = 22 jr ende Pieter 
       MARTENS als vader ende voogt over sijne drij minderjaerighe weesen staende 
       sijn huwelijck geprocreert bij Joanne VAN NEVEL     
 V.P.: Pieter VAN NEVEL tot Severen, cosijn  
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde schuldigh te volgen aen sijne hoors 
 Een partije zaeylandt in Nevele op den wijck van oossche genaempt den hooghen capt 
 abouterende oost de beke zuyt Sr. Francies BRAET west den selven BRAET ende Pieter 
 LAMME ende noort den selven LAMME groot 711 roeden . . . . . . 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Eene behuysde hofstede in Nevele in den wijck van oossche groot met twee partijen zaylant 
 ten zuyt oosten daer annex 732 roeden paelende noort oost hun selfs zuyt oost tcapittel van 
 Sinte Baefs ende andere west sijn selfs noort west Lieven DE MEYERE  . . . 
 De hofstede met alle de gronden sijn bij dese hauderigge gebruyckt en sijn den overledenen 
 toegecommen bij coope jegens Sr. Pieter VAN DAMME in daeten 21ste ende 28ste april 1750 
 De houderigge heeft staende haer huwelijck vercocht aen Judocus DE BRABANDER hedent 
 ontrent 28 jaeren een haere sijde houdende hofstede met de medegaende gronden tsaemen 
 groot ontrent acht ghemeten geleghen in Poessele op kerrebroeck. . . 15de juny 1779 
 
SVG Jacobus PIETERS, overl. Landeghem op den 26ste jan. 1778 
 fs. Livinus et Elisabeth VAN NIEUWENHUYSE 
 He.: Pieternelle ANDRIES fa. Laureyns et Catharine WIJCKAERT  
         alsnu in huwelijck met Pieter COPPENS 
417 K.: Caerel Laurentius ende Marie PIETERS in huwelijck met Jacobus VAN DEN BERGHE 
249       tot Nevele beyde bij competente aude hun selfs,  Dominicus = 19 jr, Pieter Francies = 18 jr, 
                   Joanna Norbertina = 15 jr, Francisca Constantia = 13 jr, Martinus = 9 jr ende Coleta = 6 jr. 
 V.P.: Joannes Francies PIETERS tot Meerendre broeder van den overledenen, oom 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert 
 Een schoon steenen huys wesende een herberge genaemt t'lant van Nevele gestaen ende gelegen 
 in Landeghem ontrent het dorp paelende de selve noort Joannes DE MEYER, suyt oost  
 Geeraert VAN VYNCKT west het kerkestraetjen groot in erfven 23 roeden toekomende bij 
 coope jegens d'hoors Jooris CLAEYS van daete den 8ste meye 1758  . . .  . . . 
 Blijckt dat de commeren excederen de baeten 45 p. 5 sch. 11 gr.  14de 7bre 1779 
 
SVG Marie Judoca DE SMET, overl. Poessel op den 20ste aug. 1778  
 fa. Joannes et Anna Judoca TANT 
 Hr.: Guille DE SCHRIJVER fs. Joannes et Francoise VAN SPEYBROECK 
417 K.: Joannes Baptiste = 14 jr, Pieter Francies = 11 jr, Joanne Catharine = 8 jr, Marie Francoise 
251v       = 6 jr ende Anthonius Ludovicus DE SCHRIJVER = 3 jr 
 V.M.: Gillis DE SMET tot Caenegem oom   
 Gronden van erfven commende van shauders seyde soo bij successie van sijne auders als bij 
 uytgrootinghe jegens sijne medehoors 
 Een behuyst ende beschuert hofstedeken met een partije saeylant op den westcant groot twee 
 ghemeten gheleghen in Poessel paelende oost den procureur LAMMENS zuyt de straete west 
 de volgende partije ende noort het groenstraetjen hiermede gaende ende een partije zaylant 
 groot één ghemet paelende oost sijn selfs voorgaende suyt de straete west Pieter DE MULDER 
 ende noort het groenstraetjen hier oock medegaende . . .  . . . 
 Den hauder benevens Lieven DE SCHRIJVER sijnen broeder hebben ten gepasseerden jaere 
 1778 vercocht aen Joannes DE COCK ende Mauritius CANNOOT een hofstedeken ende 
 medegaende landen groot 6 gemeten 121 roeden gelegen tot Poessel op kerrebroeck voor de 
 somme van 419 p. 7 sch. gr. wisselgelt   . . .  . . .  15de 7bre 1779 
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SVG Monica DE MEYER fa. Jans, overl. Vynckt op den 8ste meye 1779 
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes ROGGHE 
417 K.(1ste x): Jan Baptiste = 12 jr, Carolus = 8 jr, Joanne Catharine = 6 jr ende Francois 
255      ROGGHE = 4 jr 
 Hr.(2de x): Philippe Jacobus DE MUYNCK fs. Christoffel  
 K.(2de x): Joanne Therese DE MUYNCK = 18 maenden 
 V.M.: Joannes DE MEYER tot Gotthem, grootvader 
 Comt in vallidatie de somme van 80 p. gr. courant soo veele naer deductie van den catheylen 
 de weesen over dhilft aen den hauder hunnen styfvader moeten recompenseren ter causen de 
 vercoopinge van sijne vaste immeubilaire goederen gelegen in Meerendre ende Vinderhaute 
 mitsgaders Everghem ende welcke somme gheduerende huywelijck in het ghemeene is 
 gesmolten ende gheconsolideert  . . .  . . .   19de 8bre 1779 
 
SVG Lieven PROVIJN fs. Lieven, overl. Lootenhulle den 15de april 1779 
 He.: Catharine VAN DE VIJVER fa. Joseph  
417 K.: Isabelle Rose = 3 jr ende Carolus PROVIJN = 7 maenden  
259 V.P.: Pieter VERDEGHEM in houwelijck met s'overledens moeder tot Nevel 
 Seker ende borge bedeghen Joseph VAN DE VIJVER tot Caeneghem shauderiggens  
 vader alhier present       26ste 8bre 1779 
 
SVG Lieven DE WEERDT fs. Jans, overl. Vosselaere op den 8ste april 1779 
 Wdwnr in (1ste x) van: Francoise COPPENS  
417 K.(1ste x): Joannes, Pieter, Anthone, Guilliaeme ende Caroline DE WEERDT  
260v He.(2de x): Livina DE BAETS fa. Lieven 
 K.(2de x): Livijne = 18 jr, Joseph = 16 jr, Adriaen = 15 jr, Francies = 11 jr, Augustinus = 8 jr 
     ende Jacobus DE WEERDT audt beth 5 jr 
  V.P.: Jacobus DE WEERDT oock fs. Jans 
 Hofstedeken met den grondt van erfven staende het houwelijck verkregen 
 Een hofstedeken in Vosselaere paelende zuyt west den Nevelschen wegh ende noordt de  
 hautstraete groot in erfven 150 roeden verkregen bij forme van uytgrootinge jegens dhoors 
 Lieven DIERICX ende de medegerechte hoors in daete 16de Xbre 1768, bij den overleden 
 in cheynse gebruyckt geweest  . . .  . . .     26ste 8bre 1779 
 
 Augmentatie van staet omme Marie Jacoba = 16 jr, Joannes Frans = 15 jr, Caroline Regine 
 = 13 jr, Pieter Joseph = 12 jr ende Dorothea DE MEYER = 10 jr, alle vijf kinderen van 
 wijlent Pieter DE MEYER fs. Joannes et Livijne VAN HOVE  bij hem staende sijn huwelijck 
 geprocreert bij Catharine DE SLOOVER van t'gone op de selve weesen gesuccedeert is met 
 de de doodt van de voornoemde Livijne VAN HOVE hunne grootmoeder, overleden in 
 Landeghem  in de maent 7bre 1778 conforme den SVG geformeert bij Joannes DE MEYER 
 s'weesens grootvader gesloten den 14de aug. 1779 welke augmentatie maeckt Joseph NOLF 
 in huwelijck met de wdwe van Pieter DE MEYER voornoemt  . . .  
 SVG ten sterfhuyse van hunnen vader 28ste jan. 1775 
 Gronden van erfven: het 6de deel van twee steenen huysen ende erfven gestaen in Landegem 
 paelende noort oost desen sterfhuyse suyd west sijn selfs gebruyckt bij sweesens grootvader 
 Frans VAN QUATHEM ende Frans RIJCKAERT groot in erfven 217 roeden   
 Item gelijck 6de deel van een hofstedeken ende land gelegen als vooren groot 100 roeden  
 paelende oost ende suyd Herman COPPENS en den secretaris MOORTGAT noord oost 
 Carel VAN DER PLAETSEN suyd sijn selfs in cheynse gebruyckt bij Frans LOOTENS 
 Item het 6de paert van een huys ende erfve gestaen als vooren paelende suyd oost Herman 
 COPPENS zuyd west sijn selfs noort Emanuel VERHEYE ende noord west Pieter  
 VANDERHAEGEN in pachte gebruyckt bij Jan DE CLOET   . . .  . . . 
 Een gelijck 6de paert van eene bebouwde ende beplante hofstede gelegen in Vosselaere 
 abouterende noord oost de leen dreve noord west C.H. VAN DER VENNET suyd de 
 wdwe Omaert STEVENS  groot 100 roeden . . .  . . . 30ste 8bre 1779  
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SVG Magdalena BEELAERT, overl. Nevele op den 24ste april 1779 
 fa. Joos et Jaecquemijntjen DE VREESE  
 Hr.: Francies D'HOORE fs. Pieter ende van Adriaene VAN SCHAEVERBEKE  
417 K.: Joannes Livinus = 21 jr, Marie Rose = 19 jr, Jacobus = 17 jr, Pieter Jacobus = 15 jr, 
263       Emanuel = 13 jr ende Josephus Bernardus D'HOORS = 12 jr  
 V.M.: Carel BEELAERT oom   
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuysde beschuerde ende beplante hofstede in Nevele in den wijck van kerrebroeck 
 daer ment het naempt den ham paelende oost de priesterage van Nevele zuyt ende west  
 Adriaen BOSSCHAERT ende noort Joos GOETHALS groot in erfven 249 ½ roeden ende 
 een partije zaylant paelende oost ende west den voornoemden Adriaen BOSSCHAERT 
 zuyt de poucquebeke ende noort de priesterage van Nevele groot in erfven 608 ½ roeden 
 Aen de weesen van Pieter SCHOONAERT gewonnen bij wijlent Joanne VAN QUATHEM 
 over staet somme ten sterfhuyse van Elisabeth D'HOORE onderlinge gesloten den  
 1ste juny 1779 tot 1 p. sch. 2 gr. 4 dnrs. . . .  . . .  16de 9bre 1779 
 
 Bundel nr 512 Staten van goed  (1780)    
SVG  Pro Deo Francies VERHEECKE fs. Albert, overl. Meyghem op den 16de july 1775 
 He.: Judoca VAN GANSBEKE  fa. Pieter  
 K.: Pieternelle Francoise = 17 jr, Joannes Baptiste = 14 jr, Pieter Frans = 11 jr, Guillielmus 
       = 6 jr ende Isabelle Therese VEREECKE = 4 jr 
 V.P.: Joannes VERHEECKE fs. Albert oom 
 mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   18de jan. 1780 
 
SVG Pro Deo Joosijne VAN GANSBEKE fa. Pieter, overl. Meyghem . . .(geen datum gegeven) 
 Wdwe in (1ste x) van: Frans VEREECKE  fs. Albert 
 K.(1ste x): Pieternelle Francoise = 20 jr, Joannes Baptiste = 17 jr, Pieter Frans = 15 jr, 
     Guillielmus = 9 jr ende Isabelle Therese VEREECKE = 7 jr 
 V.P.: Joannes VEREECKE tot Nevele ende V.M.: Joannes DE BOUVRE  
 Hr.(2de x): Joannes VERPLAETSE   
 K.(2de x): één kint twelcke is commen te overlijden  
 Heeft aen desen sterfhuys ghecompeteert een woonhuys met het schuerken ende stallen 
 daer annex gebauwen ten tyttel van scheynse op den gront van dhr pbre VAN DOORNE 
 gelegen tot Meyghem. Venditie van meubelen ende huyscatheylen den 23ste febr. 1778 
 mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren 
 
SVG Pieter VAN HOVE, overl. Meygem op den 26ste dec. 1777 
 fs. Laureyns ende Cathelijne VAN VEERDEGEM  
 He.: Joanna PENNYNCK fa. jan 
417 K.: Francoyse VAN HOVE in huwelijck met Paulus VAN WANSEELE tot Drongen,  
273v       Judoca Livijne in huwelijck met Pieter ROMBAUT tot Ursele, Caroline in huwelijck 
       met Emanuel VERSCHAEVE tot Thielt, Laureyns ende Jan Baptiste VAN HOVE 
       beyde bij competente aude hun selfs ende Pieter Francies VAN HOVE = 19 jr. 
 V.P.: Jan Baptiste VAN HOVE tot Bachte  
 Gronden van erfven commende van den cant van den overledenen dewelcke nu sijn vercocht 
 aen Jor Guillielmus GIJSENS in Gent volgens coopcontract gepasseert voor den notaris 
 HAQUAERT in daeten den 12de juny 1778 
 Een behuysde hofstede in Meygem bij successie van sijne auders ende bij vercaevelinghe 
 jegens wijlent sijn broeder Francies VAN HOVE in daete 21ste Xbre 1740 . . . 
 Een gestruyckt leen te weten een partije meersch in Meygem  . . . . . . . . . 
 Er zijn gronden van erfven geconquesteert staende het huwelijck. . . . . . . . . 
 Den overledenen heeft geduerende sijn huwelijck vercocht een partije laeylant gelegen in  
 Maetere lande van Aelst groot 180 roeden met een partije laeylant in Beveren bij Audenaerde 
 groot 125 roeden met het capitael van een rentjen van 8 p. gr. wisselgelt tot laste van Joannes 
 REYNAERT tot Maetere al gecommen van dese hauderigge . . . 24ste jan. 1780 
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SVG Judoca HEYE fa. Martinus, overl. Zeveren op den 14de Xbre 1778 
 Hr.: Philippe STROBBE fs. Pieters  
417 K.: Joannes, Emanuel, Augustinus alle drije hun selfs ende Livinus STROBBE = 23 jr 
283 V.M.: Joseph HEYE tot Ruysselede eyghen broeder van de overledene 
 Camerdeelvooght: Joseph TAELMAN, schepenen  
 De overledene heeft geduerende het huwelijck op sheeren straete onder dheerlijckhede 
 van Wierickx in Zeveren gebauwt een woonhuyseken ende voordere appendentien ende 
 dependentien staende op 16 roeden erfve paelende noort de straete naer Meyghem oost  
 de straete naer cruysweghe suyt Pieter LAMBART ende west Francies VAERNEWIJCK 
 Stelde hem seker ende borge Joannes STROBBE sijnen sone  1ste febr. 1780 
 
SVG Guilliaeme COENE fs. Heyndrick, overl. Vynckt op den 3de sept. 1777 
 He.: Joanne WINCKELMAN fa. Guilliaeme  
417 K.: Joannes Baptiste = 20 jr, Marie Judoca = 22 jr ende Pieter Francies COENE = 15 jr 
284 V.P.: Francies COENE woonende tot Poucque 
 Gronden van erfven commende van den cant van dhauderigge wanof het 1/5de part haer 
 toecomt bij successie ende de ander 4/5de deelen bij uytgrootinge jegens haere medehoors 
 Een audt half bunder landt in Caeneghem paelende oost Pieter DE RAM ende de wdwe 
 Pieter VERBORGH suyt de straete west Joannes DE RAM ende noort Adriaen DE PAUW 
 waerop is staende een woonhuys geduerende het huwelijck daer op gebauwen ende nu 
 gebruyckt bij Joannes WEGGE sonder het landt  . . . . . . . . . 
 Verclaert hem voor al tgonne voorschreven te stellen als seker ende borge Joannes  
 DE WINTERE fs. Joseph tot Vynckt     1ste febr. 1780 
 
SVG Pieter VAN DER PLAETSEN fs. Pieter, overl. Ste Martens Leerne op den 16de meye 1779 
 He.: Isabelle VAN QUATHEM fa. Jans ende Janneken HUYGE 
417 K.: Judocus ende Isabelle beede bij competente auderdom hun selfs, Joannes = 24 jr, 
287       Augustinus = 21 jr ende Caroline VAN DER PLAETSEN = 15 jr 
 V.P.: Augustinus VAN GANSBEKE cosijn causa uxoris Isabelle VAN DER PLAETSEN 
 Gronden van erfven commende van den cant van dese hauderigge  
 Een behuyst hofstedeken in Ste Martens Leerne groot 357 roeden paelende oost de meule 
 straete suyt Sr. Joannes SEGERS ende Philippe Anthone DE VOS west Pieter VERVENNE 
 ende noort Mhr. DUBOIS   . . .  . . .  21ste maerte 1780  
 
SVG Livijne SLOCK fa. Pieter ende Elisabeth DENIJS, overl. Landeghem op den . . .1780  
 erfgenaemen: Martinus Frans SLOCK , Sr. Emanuel VERHEYE in huwelijck met Joanne  
 SLOCK,  Louys DHONDT thuwelijck hebbende Marie Magriete SLOCK, drij kinderen ende 
 schoonkint van Judocus SLOCK fs. Pieter gewonnen in sijn tweede huwelijck met Elisabeth 
 DENIJS voorts Judocus GAELENS ende Regina SLOCK sijne huysvrauwe benevens Pieter 
 VERMEULEN in huwelijck met Joanne Marie VANDERHAEGEN wdwe van Pieter SLOCK 
 als styfvader ende vooght over de vijf minderjaerige kinderen met naemen Pieter, Judoca, 
 Joanna Catharina ende Marie SLOCK alle kinderen ende schoonkint van dito Pieter SLOCK  
 fs. Judocus ende Elisabeth DENIJS. Item Guille ende Jan Baptiste VAN COMPOSTELLE, 
 Pieter VAN DOORNE in huwelijck met Elisabeth VAN COMPOSTELLE alle drije 
 kinderen van Pieter VAN COMPOSTELLE ende Magdalene SLOCK die oock suster was van 
 vollen bedde van d'overledene. Pieter VAN VYNCKT, Anthone VAN HUFFEL in huwelijck 
 met Elisabeth VAN VYNCKT, Leonardus PIFRON getrauwt met Therese VAN VYNCKT,  
 Louis SCHELSTRAETE thuwelijck hebbende Livijne VAN VYNCKT, alle viere kinderen 
 of schoonkinderen van Joannes geprocreert bij Marie SLOCK die oock suster was van vollen 
 bedde van d'overledene. Joannes RENIER oock sone van de selve Marie SLOCK thaeren 2de 
 huwelijck gewonnen bij Lieven REYNIER. Heer ende Mre. Augustinus SLOCK presbyter 
 pastor van Bouchaute , Sr. Joannes SLOCK Burghmeester van de lande van Nevele Geeraert 
 SLOCK, Carel DE SCHUYTERE in huwelijck met Catharine SLOCK ende Ferdinandus VAN 
 DER SICHEL getrauwt met Joanne SLOCK alle vijvfe kinderen ende schoonkinderen van 
 Thomas SLOCK fs. Pieter in sijn 1ste huwelijck verweckt bij Cathelijne GAELENS  vervolgt > 
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 Vervolg van voorgaande bladzijde  
 De leste overledene heeft gemaeckt testament  
 Gronden van erfven met d'edifitien ende catheylen daerop staende desen sterfhuyse over  
 1/12de deel competerende dannof het resterende 12de  paert is toecommende aen de gemeene  
 hoors van Judocus SLOCK uyt den hoofde van wijlent dito Pieter sijnen vader 
 In Landeghem een behuysde hofstede met de landen daer annex groot ontrent de vier gemeten 
 al teenen block paelende oost Joannes VAN OOST ende Jacobus MAENHAUT zuyt oost Mhr. 
 STEVENS in Gendt zuyt west Adriaen DE VRIENT ende noort de straete daer d'overledene 
 uyt gestorven is ende noch een partijken landt gelegen als vooren paelende noort oost de 
 straete suyt oost Judocus DE MEYERE zuyt west den auden Brugschen herwegh ende noort 
 Jacobus FIERS groot 250 roen welcke hofstede ende lant op den 10e juny 1780 publicquelijck 
 sijn vercocht aen Judocus DE MEYERE  . . .  . . .  
 
SVG Pieternelle COCQUYT, overl. Ste Jans Leerne op den 11de juny 1779  
 fa. Joannes ende van Livijne SLOCK 
 Hr.: Augustinus DE LE BULCKE  fs. Alexius  
417 K.: Joannes Baptiste = 11 jr, Marie Joanne = 10 jr, Livinus Constantinus = 8 jr ende  
333v       Augustinus DE LE BULCKE = 6 jr   
 V.M.: Sr. Livinus COCQUYT eygen broeder van d'overledene 
 Gronden van erfven sijnde conquest binnen huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Ste Jans Leerne alwaer d'overledene uytgestorven is groot in 
 erfven 300 roeden oost Pieter DE CLERCQ suyt de straete west Frans DE SCHRIJVERE 
 ende noort de wdwe van den procureur LAMMENS  ende een partije landt genaemt 
 den hamacker groot 700 roen oost den graeve van Wacken suyt ende west Jor DHAENE. 
 Gronden van erfven commende uyt den hoofde ende successie van sijnen vader  
 Een 6de deele deurgaende in den grondt ende 1/12de in d'edifitien ende catheylen daerop 
 staende van een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot 300 roeden paelende 
 oost ende zuyt selfs, west den heere baron van Nevele ende de straete ende noort oock 
 selfs dannof dander 5/6de deelen van den gront ernde 6/12de in de catheylen compiteren 
 aen shauders broeders ende susters alsmede de helft van de catheylen aen shauders moeder 
 Is voor alle tgonne voorschreven sker ende borge bedeghen de wdwe Pieter Alexius 
 DE LE BULCKE shauders moeder tot Ste Martens Leerne die tot dies heeft verclaert 
 te renunchieren aen het recht consult villiany  . . . . . .  26ste 7bre 1780 
 
SVG Joanne Catharine DE LOOSE fa. Jacobus, overl. Landeghem op den 19de 9bre 1779 
 Hr.: Joannes LA COMBE fs. Frans gebortigh van Clairmont in Auvergue, winkelier 
 K.: Georgia = 23 jr, Caroline = 18 jr ende Jacobus LA COMBE = 15 jr mits het audtste 
417       kindt met naeme Rosa LA COMBE religieuse de welcke geproffest is in het clooster  
337       van St George binnen de stadt Gendt  
 V.M.: Joannes SPEECKAERT tot Landeghem rechtsweer van d'overledene 
 Gronden van erfven commende van den cant van de overledene te weten 1/3de deurgaende 
 part bij successie van haere ouders. Item gelijck 3de bij uytgrootingen durante matrimonio 
 gedaen jegens Dominicus YDE getrouwt met Petronelle DE LOOSE.  
 Item 1/6de bij successie van Carel DE LOOSE soverledens broeder  . . . . . . 
 Een behuysde hofstede in Landeghem ten voorhoofde jegens de straete op de plaetse groot 
 in erfven 20 roeden paelende oost ende suyt de selve straete noort west Jan MORTIER 
 Een partije landt in Landeghem groot 304 roeden paelende oost den herwegh suyt Joannes 
 Frans VAN DER VENNET west selfs volgende meersch ende noort d'hoirs Mhr. MORTIER 
 Gronden van erfven sijnde conquest geduerende het huwelijck   
 Een partijken landt op Landeghem cauter paelende oost den herwegh naer Gendt suyt Pieter 
 MORTIER west den cauterslag ende noort Sacharius VAN DER VENNET groot ontrent 
 150 roeden commende bij coope jegens Pieter Joseph CLAEYS den 30ste july 1757 
 Heeft hem over den hauder voor alle tgonne voorschreven gestelt als seker ende borge 
 Joannes SPEECKAERT tot Landeghem alhier present   3de 8bre 1780 
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SVG Livinus DE BRUYNE fs. Lieven en Barbara MESTDAGH, overl. Deurle den 8ste juny 1780 
 Wdwnr van Joanne DE PAEPE fa. Lieven ende Livijne VERMEIRE 
417 K.: Marie Catharine DE BRUYNE in huwelijck met Bernardus RAES ende Rosa DE 
339v       BRUYNE jonghe dochter beth de 25 jr haer selfs, Marie Norbertine = 20 jr, Joanne 
       Marie = 16 jr ende Pieter Francies DE BRUYNE = 12 jr  
 V.P.: Joannes Bpaptiste DE BRUYNE, oom ende V.M.: Bernardus DE PAEPE, oom 
 Gronden van erfven bij den overledenen geduerende huywelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede alwaer beede de overledene uytgestorven sijn groot met het hof 
 boomgaert ende een bosselken 312 roeden gerlegen in Deurle paelende suyt jouffrauw 
 MAES west de leye noort ende oost de volgende partije lant gelegen als vooren groot 
 1287 roeden paelende oost de leye noort Livinus DE NOBLE oost Frans SCHEPENS 
 ende de ponte straete suyt Joe MAES ende de voorschreven hofstede alsnu onbewoont 
 Andere gronden van erfven de weesen toecommende bij successie van hunne moeder 
 Een partije saylant in Deurle genaemt den platten bulck groot 860 roeden suyt oost de 
 wdwe Lieven HEBBRECHT suyt west Maurus VAN POECKE  causa uxoris . . . 
 Een partije maymeersch in Ste Maria Leerne in de leymeersschen groot 327 roeden 
 paelende oost den heere baron van Nevele suyt d'aerme schole in Gendt . . . . . . 
 Een partije bosch in Nazareth groot 617 roeden paelende oost de wdwe Lieven 
 HEBBRECHT suyt de bijlocke west d'aerme schole in Gendt . . . 3de 8bre 1780 
 
SVG Marie DUBUIS fa. Pieter, overl. Vynckt op den 5de juny 1779 
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter VAN DE MAELE  
 K.(1ste x): Pieter VAN DE MAELE bij competente oude van jaeren sijn selfs  
417 Hr.(2de x): Jacobus SCHATTEMAN fs. Jacobus  
342v K.(2de x): Jan Baptiste SCHATTEMAN oock bij competente aude van jaeren sijn selfs, 
     Philippe Joannes = 17 jr, Joanne Catharine = 15 jr, Lieven = 12 jr ende Jacobus 
     SCHATTEMAN = 9 jr 
 V.M.: Adriaen DUBUIS woonende tot Ruysselede  
 Gebruyckt in cheynse een huys met drooge ende groene catheylen gestaen op 20 roeden 
 erfve competerende aen Pieter WITTEVRONGEL   14de 9bre 1780 
 
SVG Joanne Marie NEVEJANS, overl. Nevele op den 18de oct. 1780, ellegoedwinkel 
 fa. Pieter Anthone, geboren binnen de stad Gend op Ste Pieters 
 Hr.: Christoffel DE DECKER fs. Jacobus et Martijne DOBBELAERE,  
  geboren binnen de prochie van Landeghem 
417 K.: Isabelle Caroline = 15 jr ende Jan Baptiste DE DECKER = 13 jr.  
344v V.M.: Anthone VERCRUYSSE woonende in Gendt op Ste Martens Ackergem, rechtsweer 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor Livinus MUSSCHE notaris publiq tot Gendt in persoone Christoffel  
 DE DECKER fs. Jacobus woonachtigh in Nevele jonghman bij competente aude sijn selfs 
 ter eender ende Joanne Marie NEVEJANS fa. Anthone woonachtigh in Gendt, jonghe 
 dochter bij competente aude van beth de 25 jaeren haer selfs  . . . . . . 
 Desen 21ste septembre 1764 toorconde ende was onderteeckent  L. MUSSCHE 
  Stelde hem seker ende borge Thomaes DE DECKERE shauders broeder ende gestelt voor 
 certifiant Joannes MARTENS tot Landeghem beede alhier present 20ste 9bre 1780 
 
SVG Geeraert WALGRAEVE fs. Guille, overl. Leerne Ste Jan op den 1ste paesdagh 1780 
 He.: Livijne PEIRENS fa. Joannes  
417 K.: Marie Joanne in huwelijck met Carel MOERMAN, Isabelle in huwelijck met Joannes 
347       MAEBE, Francoise ende Joannes Baptiste bij competente aude hun selfs, Marie 
       Magdalena = 22 jr, Jacobus = 20 jr ende Pieter Frans WALGRAEVE = 15 jr  
 V.P.: Frans WALGRAEVE broeder van den overledenen woonende in Ste Jans Leerne 
 Gronden van erfven sijnde conquest geduerende het huwelijck 
 Een partije meersch groot twee gemeten commende bij coope van Joseph YDE volgens  
 contract van den 25ste april 1758 . . .  . . .  21ste 9bre 1780 
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SVG Pieternelle DE MIJTER fa. Joannes et Josijntjen CLAYS, overl. Nevele den 6de maerte 1778 
 Hr.: Francies CNEUVELS fs. Herman ende Pieternelle WIJCKHUYS 
417 K.: Caroline CNEUVELS = 2 jr, alsmede nogh een kint met naeme Pieter het gonne  
349v       d'overledene voor daete van haer huwelijck onwettig gewonnen heeft  
 V.M.: Jacobus DE MIJTER        11de Xbre 1780 
 
SVG Pro Deo  Frans CNEUVELS, overl. Nevele op den 7de 7bre 1780  
 fs. Herman bij Petronelle WIJCKHUYS  
 Wdwnr in (1ste x) van Pieternelle DE MIJTERE  
 K.(1ste x): Caroline CNEUVELS = 4 jr 
 He.(2de x): Agnes DE GROOTE fa. Joannes ende van Brigitte GALLE 
 V.P.: Joannes CNEUVELS oom 
 Een onwettigh kindt achtergelaeten bij Pieternelle DE MIJTERE  
 Mits de becommerthede geordonneert sonder registratie tenfilasseren 11de Xbre 1780 
 
SVG Catharine DE COSTER fa. Pieter, overl. Sinte Martens Laethem op den 7de jan. 1780 
 Wdwe in (1ste x) van Joannes DE CUYPER 
 K.(1ste x): Joanne DE CUYPER in huwelijck met Pieter VERMEIRE , Caroline DE CUYPER 
417     in huwelijck met Pieter DE SLOOVERE ende Isabelle DE CUYPER in huwelijck 
363     met Philippe BRACHT 
 Hr.(2de x): Livinus PIETERS fs. Jan 
 K.: Marie Anne PIETERS = 19 jr 
 Camerdeelvoogt: Sr. Joannes SLOCK Burghemeester   
 Comt voor gemeene baete een woonhuyseken daer doverledene uyt ghestorven is staende op 
 cheyns wannof den grondt bestaende in 6 roeden competeert aen Pieter ACKE  
 Stelde hem seker ende borge Joannes Baptiste VERCRUYSSE   8ste meye 1781 
 
 Licquidatie die bij desen maeckt ende overgeeft dhr. Charel Philippe MINNE Ampman  
 van Nevele over de penninghen geprocedeert van de vercoopinge bij decrete voor hem in 
 de qualiteyt als exploiteur gedaen ten versoecke van Sr. Frans VAN MELLE procureur der 
 stede ende lande voornoemt als geauthoriseert over Sr. Joannes Baptiste BEYAERT ontfanger 
 van de provinciaele rechten op het comptoir tot Eeckloo uyt crachte van acte wijsdom 
 executoire bij dheeren Burghmeester ende Schepenen der stede ende vrijhede van Nevele 
 verleent den 16de meye 1774 sprekende in proffijtte van den selven BEYAERT ende ten laste 
 van Augustinus DHAENENS presentelijck woonende in Gendt . . .  
 
SVG Jacobus Franciscus T'JAMPENS fs. Christiaen ende van Joanne VAN KERKEM  
 onbedegen overl. in Gendt Ste Michiels den 14de frimaire 6de jaer der fransche republique 
 welcke staet bij desen maeckt Joannes Frans VAN SPEYBROECK in huwelijck met 
 Marie Livijne T'JAMPENS suster van d'overledenen woonachtigh in Vosselaere ter eender 
 Adriaen T'JAMPENS ende Anne Marie T'JAMPENS respectivelijck broeder ende suster 
 van de overledene beede woonende binnen de commune van Swijnaerde 
 Augustus T'JAMPENS oock broeder van de overledene woonende tot  . . . ende Laurentius  
 T'JAMPENS fs. Joannes wijlent broeder van dese overledene woonachtigh tot Gendt. 
 representerende elck eenen vijfden hooftstaecke  . . . . . . . . . 
    
 Diensten vacatien ende verschot van gelde gedaen ende gemeriteert bij Charel Philippe MINNE 
 greffier der stede ende lande van Nevele ter causen de vercoopijnge van drij besette ende twee 
 onbesette renten bevonden ten sterfhuyse van Livijne Angeline DE SOMMER bejaerde dochter 
 overleden den 25ste april 1783 binnen de stede van Nevele publicquelijck te coope geexponneert 
 aen hem daer toe op den 27ste Xbre 1783 verleent bij den heere baron van Nevele . . . . . . 
 Diensten vacatien ende verschot van gelde gedaen bij Charel Philippe MINNE voor  
 d'erfgenaemen van de vaderlijcke zijde ten sterfhuyse van Livijne Angeline DE SOMMER  
 overleden bejaerde dochter binnen de stede van Nevele   . . . . . . . . .  
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SVG Judoca DE BAETS fa. Jan,  
 overl. Meyghem in d'herberge genaemt de spoele op den 25ste maerte 1779 
417 Wdwe van Albert VEREECKE fs. Laureyns  
268 Kinderen ende kindts kinderen  
  Joannes, Pieter, Albert, Cornelis, Jacobus, Adriaen ende Francoise VEREECKE,  
  al bij competente aude ende houwelijcke staet hun selfs alsmede Anne Marie  
  VEREECKE thuywelijck met Ignatius THURMAN ende Isabelle VEREECKE  
  getrauwt met Joannes VAN GANSBEKE ende de vijf minderjaerighe kinderen  
  achtergelaeten bij Francies VEREECKE fs. Albert voornoemt verweckt bij Judoca 
  VAN GANSBEKE de kinderen met naemen Joannes, Pieter, Guilliaeme, Francoise 
  ende Caroline VEREECKE,  
 V.P.: Joannes VEREECKE voornoemt ende V.M.: Jacobus DE BOUVERE  
 Van wijlent haeren man is er noyt geenen staete nochte bewijs van goedt gemaeckt 
 Gronden van erfven gecommen van den cant van de overledene de welcke corts naer haere 
 doodt publicquelijck de meest biedende de naeste sijn vercocht den 22ste meye 1779 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede wesende eene herberge van audts tijde genaemt 
 de spoele gestaen ende gelegen in Meyghem groot in erfven 128 roeden bekent arlo 440 
 paelende oost Francies SEYE suyt de wdwe Sr. Jan Baptiste VAN WONTERGHEM 
 west Adriaen DE PESTELE ende noort den herwegh naer Vynckt. 
 Een partije landt groot volgens den landbouck 547 roeden bekent arlo 615 liggende op den 
 noortcant van den herwegh van Nevele naer Vynckt paelende oost de straete naer Poussel 
 waele suyt den herwegh west Adriaen DE PESTELE noort Adriaen VAN GANSBEKE 
 ende mijnheer KERCKHOVE, welcke hofstede ende landt is verbleven op Albertus 
 VEREECKE hoir in desen voor de somme van 340 p. gr. wisselgelt 
 Item een partije landt groot volgens arlo 616 van den landbouck 135 roeden, sijnde dese  
 partije onder den 2de coop verbleven op Jacobus BUYCK voor 37 p. 16 sch. gr. wisselgelt 
 Een partije landt in Nevele groot beth 1200 roeden paelende oost Pieter BEYAERT ende 
 Lieve alhier suyt de straete naer Vaerseele west ende noort Mhr. PIERS ende verbleven is 
 op Cornelis VEREECKE hoir in desen voor 200 p. gr. wisselgelt . . . 28ste Xbre 1779 
 
SVG Catharine VAN DER GHINST fa. Judocus, overl. Landeghem op den 31ste dec. 1779 
 Hr.: Pieter VAN LEEUWEN fs. Jacobus  
417 K.: Isabelle Rosa = 5 jr, Marie Jacoba = 4 jr ende Joanne Therese VAN LEEUWEN = 2 ½ jr 
285v V.M.: Judocus VAN DER GHINST, vader van de overledene 
 D'overledene heeft geen immeubele goederen van haere cant commende achtergelaeten 
 Gronden van erfven aen desen steffhuyse compiterende sijnde conquest binnen huwelijcke 
 In Landeghem in den wijck van vierheckenen een behuysde beschuerde ende beplante 
 hofstede met alle edifitien drooge ende groen cattheylen daer opstaende ende medegaende 
 groot in erfven 150 roen abouterende oost Mhr. DELWAERDE suyt de straete west Pieter 
 VAN MALDEGHEM ende noort den selven . . .  . . . 29ste febr. 1780 
 
SVG Sr. Jacques VAN AKEN fs. Jeron, overl. Nevele op den 23ste jan. 1778 
 In sijn leven ontfangher van de provinciale rechten alsoock  
 Joffrauwe Isballe VAN RISSEGHEM, overl. Nevele op den . . febr. 1778  
417 fa. d'heer Servaes sijne huysvrauwe    
288 K.: Coleta VAN ACKEN = 16 jr unicq weese kindt 
  V.P.: Sr. Norbertus VAN AKEN, cosijn ende  
 V.M.: d'heer Abraham VAN RISSEGHEM fs. d'heer Servaes voornoemt, beede woonachtigh 
            binnen de stadt Ghendt 
 Geene ander immeubele goederen als het huys ende erfve in Nevele alwaer sij overleden 
 sijn, aen d'een sijde ghuyst Mecheline VAN DER POL ende ter andere Joseph BAERT 
 groot 7 roeden het welcke op den 13de april 1778 is vercocht geworden aen Sr. Petrus 
 Jacobus VAN RISSEGHEM voor de somme van 107 p. 2 sch. gr. wisselgelt den schellingh 
 te ponde groote daerinne begrepen       10de april 1780 
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 SVG Angeline DE MULDER, overl. Nevele op den . . jan. 1780 
 fa. Jan et Livijne VAN HOECKE  
 Hr.: Joannes VAN NEVELE fs. Geeraert et Josijntjen VAN GANSBEKE 
417 K.: Rosalia = 3 jr ende Pieternelle VAN NEVEL = 20 maenden 
289v V.M.: Jacobus Joannes DE MULDER tot Gendt oom 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerden voor mij Pieter Benoit LE REVERAND notaris publicq tot Gent in persoone 
 Joannes VAN NEVEL fs. Geeraert verweckt bij Josijntjen GANSBEKE weduwaer bleven 
 ten sterfhuyse van Joanne VAN HUFFEL lantsman woonachtig tot Nevele ter eender ende 
 Angeline DE MULDER fa. Jan geprocreert bij Livijne VAN HOECKE, jonge dochter bij 
 competenten auderdom van beth dan 25 jr. woonachtig tot Nevele . . . . . . 
 . . .  . . . hebben onderteeckent desen 25ste juny 1776 
 Gronden van erfven bij den hauder ten huwelijck gebracht 
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van oossche met een partijken zaylant daer 
 annex paelende noort oost de wdwe van Frans HEMELSOETE zuyt oost de oossche straete 
 west dhoors Jan SPEECKAERT ende noort west Joannes VERCAUTEREN groot 300 roen 
 ende een partijken lant gelegen als vooren groot 150 roeden . . . . . . . . . 
 De hofstede ende gronden den hauder toegecommen bij successie van sijne moeder ende 
 uytgrootinge gedaen jegens sijnen vader alsmede jegens Joanne VAN NEVEL sijne dochter 
  van 1ste huwelijck ende Jacobus HERTOGE haeren man . . .  11de april 1780 
 
SVG Laurens STEYAERT fs. Aernaut, overl. Vosselaere op den 19de oct. 1778 
 Wdwnr in (1ste x) van: Isabelle COCQUYT fa. Andries  
417 K.(1ste x): Livinus STEYAERT = 12 jr 
291v  He.(2de x): Anne Marie DE SCHUYTERE fa. Joannes, geen kinderen uyt dit 2de huwelijck 
 V.P.: Pieter VAN OVERBEKE tot Nevele, oom ende  
 V.M.: Lieven COCQUYT tot Drongen, oom  
 Wort voor gemeene baeten gebracht het deurgaende 4de deel van de edifitien ende boom 
 catheylen staende op een hofstede ende medegaende gronden in Vosselaere daer den  
 overledenen gestorven is competerende aen de weese in desen ende haer drij halve broeders 
 ende susters welcke catheylen ende edifitien gepresen sijn in liggende weerde door den 
 gesworen prijsers CARBONELLE ende Gillis MOERMAN op den 22ste Xbre 1778 . . . 
 SVG van Isabelle COCQUYT soverledens 1ste huysvrauwe gesloten den 16de july 1776 
 Hedent voor ons oppervoogden gepasseert actum int collegie den 2de meye 1780 
 
SVG Livinus VAN DE PUTTE, overl. Sinte Martens Leerne op den 15de jan. 1780  
 fs. Jan ende Marie D'HAENENS  
 Wdwnr in (1ste x) van: Josijntjen DOBBELAERE fa. Joos  
417 K.(1ste x): Pieter, Joannes ende Frans VAN DE PUTTE, Marie VAN DE PUTTE in huwelijck  
294v       met Albert VERBEKE ende Pieternelle wdwe van Pieter FORRETIER 
 He.(2de x): Joanne D'HAENENS fa. Francies et Livijne VAN LANGERAET 
 K.(2de x): Jacobus ende Albertus VAN DE PUTTE, Catharine VAN DE PUTTE in huwelijck 
     met Joannes VLERICK, Rosa ende Isabelle Therese VAN DE PUTTE beede jonge 
     dochters bij competente aude hun selfs ende Norbertinne VAN DE PUTTE = 22 jr  
 V.P.: Cornelis Francies DE MUYNCK, cosijn  
 Gronden van erfven tsaemen in huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een steenen huys met de voordere edifitien ende catheylen daer op staende gelegen in Sinte 
 Martens Leerne paelende oost de leye zuyt den heere baron van Nevel, west de ponte straete 
 ende noort Joannes COCQUYT groot naer deductie van 7 ende 1/5de roe daeruyt al geleyt 
 aen den selven COCQUYT waerop is staende sijnen calck oven  nogh tot 46 4/5 roeden 
 Een partijken zaylant gelegen als vooren groot een aud alf gemet abouterende west Sr. 
 Maximiliaen DE SCHUYTER, zuyt Joannes COCQUYT west Lieven DE DAPPER ende 
 noort mijnheer LICHTERVELDE. De voorenstaende goederen worden bij desen sterfhuyse 
 gebruyckt    . . .   . . .   2de meye 1780 
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SVG Lieven DE MEYERE fs. Joannes, overl. Nevele op den 5de sept. 1779 
 He.: Joanne STOMMELIJNCK fa. Joos, alsnu in huwelijck met Joannes VAN BUREN 
417 K.: Jan Baptiste = 24 jr ende Francies Bernardus DE MEYERE = 18 jr 
299 V.P.: Pieter DE MEYERE tot Meirendre  
 Gronden van erfven commende van den cant van den overledenen 
 Een hofstede in Nevele op den wijck van oossche groot met een partijken saeylant achter 
 het huys ende noch een partijken landt daer nevens 468 roeden paelende oost de straete 
 suyt de wdwe Joseph DANIELS ende Pieter MEGANCK west den selven MEGANCK 
 noort oock den selven en de wdwe Joseph DANIELS, item een partije landt voor d'hofstede 
 genaemt het cleyn cauterbulckxken groot 197 roeden . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven sijnde conquest deelsaem half en half  
 Een partije lant genaemt Christiaens gemeth bekent ten landboucke van Nevele arlo 206 
 paelende oost Jan VAN NEVELE suyt Geeraert VAN NEVELE ende Pieter LANDUYT 
 noort west den herwegh ende noort Jacques VAN NEVELE groot 344 roen, deselve partije 
 landt gecocht jegens Pieter BOGAERT ende Francoise DE MEYERE sijne huysvrauwe 
 den 8ste oct. 1776  . . .  . . .  
 Heeft verclaert hem te stellen seker ende borge Joannes STOMMELIJNCK tot Nevele 
 shauderiggens broeder       9de meye 1780 
 
SVG Pieter DE POORTERE fs. Jan, overl. Nevele op den 24ste jan. 1779 
 He.: Judoca SUTTERMAN fa. Jan alsnu in huwelijck met Joannes STOFFERIS  
417 K.: Joannes = 13 jr, Pieter = 8 jr ende Frans DE POORTERE  = 3 jr dat is commen overlijden 
302 V.P.: Joseph DE POORTERE fs. Jan, oom tot Drongen 
 Gronden van erfven sijnde conquest geduerende het huwelijck gedaen 
 Een partijken landt in Nevele groot 100 roeden paelende oost de wdwe Frans HEMELSOETE 
 suyt Sr. Francies BRAET west Geert SUTTERMAN ende noort den Hr. VAN ASPER, bij  
 den overledenen gecocht van de kinderen van Jacobus VAN NEVELE den 20ste meye 1778 
 Ten jaere 1777 hebben sij op den gront gebauwen een steenen huys met schuere ende stallen 
 daer annex op een partije landt commende van den cant van de hauderigge genaemt het 
 bergsken groot 264 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Verclaert hem te stellen seker ende borge Pieter SUTTERMAN fs. Jan, shauderiggens  
 broeder tot Nevele       23ste meye 1780 
 
SVG Anne Catherine DE BRABANDER fa. Judocus et Marie VAN NEVEL 
 overl. Poessele op den wijck van Kerrebroeck den 10de meye 1779 
 Hr.: Augustinus DE VREESE fs. Geeraert et Livijne RUTSAERT  
417 K.: Marie Anne = 14 jr, Judocus = 12 jr, Joanne Marie = 8 jr, Pieter = 5 jr ende Joannes  
305       Baptiste DE VREESE = 4 jr 
 V.M.: Sr. Judocus DE BRABANDER grootvader   
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde bij successie van haere moeder bij 
 dien schuldigh te volgen aen haere weesen belast met shauders bijleve  
 Een 12de deel deurgaende danof de resterende elf deelen competeren aen den deelvoogt 
 ende sijne kinderen ende kintskinderen van een behuysde hofstede met de landen meersch 
 ende bosch gelegen in Poessel tsaemen groot drij bunderen en alf bij den hauder bewoont 
 ende gebruyckt   . . .  . . .  
 Een 12de deel van twee steenen huysen ende erfven danof de resterende paerten competeren 
 als de voorgaende gelegen in Nevele in de meulenaerstraete  . . .   . . . 
 Leen en allodiale goederen binnen huwelijck geconquesteert tgonne den hauder verclaert 
 te laeten tusschen hem ende sijne weesen alf en alf 
 Eene behuysde hofstede ten meerderen deele staende op een partije leen gelegen in de  
 prochie van Vosselaere sorterende onder d'heerlijckhede van Meire groot 306 roeden 
 Item een partije landt genaemt het leen van Jan DE BAETS noort oost de commanderije 
 van de malthesers noort oost ende suyt den selven DE BAETS groot 417 roeden. Een partije 
 lant genaemt de plecke van Ceuckelaers gelegen als vooren suyt oost de voornoemde 
 leenen noort oost de wdwe van Pieter DE REY groot 591 roen . . . 15de july 1780 
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SVG Joanne Marie HANSSENS, overl. Nevele op den 29ste nov. 1779  
 fa. Jan et Josijntjen VAN HAEKE  
 Wdwe in (1ste x) van: Francies COEN  
417 K.(1ste x): Joannes Francies COEN = 21 jr ende Pieter Hubertus COEN = 18 jr  
321v  Hr.(2de x): Sr. Martinus DE STOPPELEIRE fs. Joannes  
 K.(2de x): Emanuel = 14 jr, Marie Catharine = 13 jr, Augustinus = 8 jr ende Jacobus DE 
     STOPPELEIRE = 6 jr  
 V.M.: Laureyns VAN DER VENNET tot Nevele , cosijn  
 Er is een contract van huwelijck gemaeckt 
 Compareerde voor mij Jan RIJCKAERT notaris tot Ghendt in persoone Martinus DE 
 STOPPELEIRE fs. Joannes ende van Livijne DE RUL jongman bij competente aude 
 van beth dan 25 jaeren woonende in Ghendt ter eender ende Joanne Marie HANSSENS 
 fa. Joannes ende van Josijntjen VAN HAEKE wdwe bleven ten sterfhuyse van Francois 
 COEN woonende in Nevel . . .  . . . den 21ste jan. 1765 
 Huysen ende erfven bij d'overledene ten desen huwelijck gebracht als geduerende haer 
 1ste huwelijck geconquesteert gelegen in Nevele  
 Dhilft deurgaende wanof de wederhilft competeert aen de twee weesen bij successie van 
 hunnen vader van drij huysen ende erfven gestaen nevens elckanderen in Nevele groot in 
 erfven met den boomgaert 98 ½ roeden jegens den wegh commende van den cleenen 
 hoel naer de Ste Jans straete paelende int t'geheele oost den selven wegh . . . 
  wordende het middelste huys gebruyckt bij den hauder, het gonne op den oostcant bij 
 Pieter DE COCK ende het ander op de westsijde bij Benedictus DE SMET   . . . 
 Een bebauwt ende beplant hofstedeken in Nevele jegens den hegelaer paelende suyt den 
 hegelaer west Judocus GOETGELUCK noort d'abdije van Drongen ende oost het 
 gebruyck van Pieter DE SMET groot 90 roeden gebruyckt bij Lieven DE DAPPER . .  . 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere paelende oost den herwegh suyt Lieven MESTDAGH 
 west ende noort sijn selfs groot volgens den landboeck  tot 656 roeden . . . . . . 
 Den hauder heeft ontfangen van sijne vercochte gronden van erfven gelegen ter prochie 
 van Elst een somme van 23 p. gr.  . . .  . . .  17de july 1780 
 
SVG Jacobus HESSENS, overl. Landeghem wijck van den westhoeck op den 23ste dec. 1778  
 fs. Guilliaeme ende van Joanne GOORMAN  
417 He.: Marie Christina DE BEUNIS fa. Lieven et Livijne AERENS 
307v   sijnde alsnu in huwelijck met Thomas CORIJN 
 K.: Joannes Frans = 5 jr ende Joannes Baptista HESSENS = 2 jr 
 V.P.: Joseph HESSENS broeder van den overledenen  
 Gronden van erfven comende van de sijde van de hauderigge 
 Een schoone nieuwe behuysde ende beschuerde hofstede in Landeghem op den wilden driesch 
 ende d'helft van een partije lant gelegen als vooren genaemt hemerijcke paelende noort Marten 
 BOISE oost Martinus CLAEYS groot in erfven over dit deel 198 roeden ende d'helft van een 
 partije gelegen als vooren paelende west den herweg groot over dit deel 209 roeden 
 Gronden van erfven tsaemen in huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een schoon huys wesende een tweewoonste in Landeghem bewoont ende gebruyckt bij Jan 
 CORNEEL ende de wdwe Pieter CORNELIS groot in erfven met een bulckxken landt daer 
 mede gaende 200 roeden desen sterfhuyse toekomende bij coope jegens Joannes Baptista 
 DESSELY van daete den 9de maerte 1775 . . .  . . .  . . . 
 Seker ende borge Martinus DE BEUNIS shauderiggens broeder   18de july 1780 
 
SVG Rattegonde DE SMET, overl. Landeghem wijck overdam op den 20ste jan. 1780  
 fa. Adriaen ende Pierternelle TAETS  
 Hr.: Bauduyn CLAEYS fs. Jan et Livina DE SOMER 
417 K.: Marie ende Pieter beyde hun selfs, Francies = 18 jr, Joanne = 16 jr, Joseph = 9 jr ende  
310       Pieternelle CLAEYS = 6 jr  
 V.M.: Joannes MESTDAGH tot Nevele oom  
 Stelde hem seker ende borge Gillis CLAEYS tot Nevele shauders broeder  18de july 1780 



 719 

 Vervolg bundel nr 513 Staten van goed  (1780)    
SVG Judocus VERMEIRE fs. Emanuel, molenaer, overl. Sinte Jans Leerne den 20ste april 1779 
 He.: Caroline VERMEERSCH fa. Roelant alsnu in huwelijck met Constant MESTDAGH 
417 K.: Anne Judoca = 13 jr ende Carel Emanuel VERMEIRE = 10 jr 
311v V.P.: Emanuel Bernardus VERMEIRE broeder van den overledenen woonende tot Deynse 
 Gronden van erfven geconquesteert geduerende hun hauwelijck 
 Een huys stede ende erfve gelegen in Deynse achter het stadhuys groot in erfven 12 ½ groote 
 roeden Cortrijcksche maete abouterende oost de straete noort Guilliaeme CLAEYSENS  
 west den camdele? ende noort Michiel VAN LIERE toecommende bij acte commandschap 
 gedeclareert door Pieter  VAN LIERE die het selve gecocht hadde jegens Joannes Matthias 
 DE BRUYNE fs. Gillis in daete 22ste Xbre 1768 ende de erfvenisse van diere genomen voor 
 Burgemeester ende Schepenen der stede ende marquisaet van Deynse in daete 7de juny 1771 
 Dus blijft het selve gemeene tot de verdeelinge  . . . . . . 25ste july 1780 
 
SVG Geeraert MARTENS fs. Pieter, overl. Nevele op den 28ste 9bre 1779 
 Wdwnr van Marianne DE WEERT 
417 K.: Joannes ende Marie MARTENS beede bij competente oude hun selfs, Barbarine in 
314       huwelijck met Jan ROBIJT ende Joosijntjen MARTENS noch minderjaerigh 
 V.P.: Guille MARTENS fs. Jan tot Nevele  
 Venditie van alle de meubelen etc. gedaen op den 28ste Xbre 1779 29ste july 1780 
 
SVG Jacobus COPPENS, gebortigh van Drongene, fs. Pieter ende van Jacoba MAENHAUT  
 overl. Zeveren op het ressort der heerlijckhede van herreweghe den 19de dec. 1777 
 He.: Barbara VAN HOVE fa. Cornelis, alsnu in huwelijck met Dionisius BERTON 
417 K.: Francis Augustinus COPPENS geboren den 12de jan. 1767 ende Victoria COPPENS  
315v       geboren den 25ste 9bre 1772   
 V.P.: Adriaen MATTON causa uxoris oom 
 Gronden van erfven ende vaste goederen staende het huwelijck geconquesteert 
 Een nieuwe behuysde hofstede in Vynckt groot in erfven met het saeylant daer anne liggende 
 tsaemen groot 556 roen, oost de straete loopende van t'cruyswege naer Zeveren meulen zuydt 
 ende west selfs noordt Jan Baptiste DIJCK in pachte gebruyckt bij Jacobus MEIRSMAN   
 Item een partije landt gheleghen als vooren groot 483 roeden oost de voornoemde straete 
 zuydt ende west de volghende noordt de voorgaende hofstede. Item een partije landt geleghen 
 als de voorgaende groot 418 roen oost zuyt ende noort selfs west Sr. Pieter VAN DAMME 
 Dese goederen den sterfhuyse toecommende bij coope van Pieter MARTENS fs. Joos ende 
 Marie VAN LAEKE fa. Jan sijne huysvrauwe ende gepasseert voor den notaris BEYENS 
 in Deynse in daete den 31ste maerte 1773 . . .  . . .  5de 7bre 1780 
 
SVG Pieter VAN DER VENNET, overl. Ste Maria Leerne op den 3de july 1780  
 fs. Herman ende Elizabette POELMAN 
 He.: Catharine DE CLERCQ fa. Pieter, tevooren wdwe van Jan Baptiste STEVENS  
417 K.: Isabelle Theresia = 16 jr ende Regina VAN DER VENNET = 13 jr 
319 V.P.: Geeraert ROEGES in houwelijck met Marie Anne VAN DER VENNET fa. Herman 
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een hofstede in Meerendre ende vijf partijen van landt d'een aen d'ander gelegen tsaemen 
 groot 5 gemeten 63 roeden op den wijck van oostergem abouterende zuyt sheerenstraete 
 west Mhr. WERTS, dhoors Jooris MAENHAUT noort den leybarm en andere 
 Ende alsoo aen de drooge edificien van huys ende schuere merckelijcke reparatien noodigh 
 sijn de selve servatis servandis gepresen in staende weerde met het groen catheyl op den 
 17de july 1780 in staende weerde eene somme van 131 p. 10 sch. gr. courant 
 Een partije landt gelegen als vooren genaemt den gaverbosch paelende oost ende zuyt Pieter 
 HERTLEER west de wdwe Guilliaeme VALCKE ende noort Jan VELDE groot 286 roen 
 Men is schuldig aen Marie Anne STEVENS fa. Jan Baptiste 22 p. 13 sch. 4 gr. 9 dnrs over 
 successie Pieter STEVENS 4 p. 13 sch. 7 gr. 5 dnrs. ende over successie Marie Caroline 
 VAN DE STEENE 4 p. 5 sch. gr.  . . . . . .   12de 7bre 1780 
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SVG Judocus SPEECKAERT fs. Thomas, herbergier, overl. Vosselaere op den 23ste juny 1780 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne VOET fa. Judocus   
417 K.: Pieter SPEECKAERT, Marie Jeanne SPEECKAERT in huwelijck met Joannes  
327v       MOERMAN ende Judoca Pieternelle SPEECKAERT getrouwt met Francies VINCENT, 
       Caroline = 17 jr ende Livijne SPEECKAERT = 16 jr 
 He.(2de x): Francoise DE WEIRT fa. Jan  
 K.(2de x): Isabelle Rosa = 3 jr ende Victoria SPEECKAERT = 8 maenden  
 V.P.: Pieter SPEECKAERT fs. Joannes, cosijn  
 Gronden van erfven ten huwelijck gebragt ende achtergelaeten bij dien schuldig te volgen aen 
 sijne kinderen met last van shaudriggens recht van bijleve ende haer helft in het catheyl 
 De 9 deelen van 12 alsmede de drij vijfde deelen van een twaelfste dannof de resterende deelen 
 competeren aen soverledens twee weesen met naemen Caroline ende Livijne SPEECKAERT 
 tsijnen 1ste huwelijck verweckt bij Joanne VOET te weten elck een 12de paert bij successie 
 van hunne moeder ende elck een 5de in een 12de paert bij successie van hunnen overleden 
 broeder Francies SPEECKAERT van een huys ende erfve wesende een herberge genaemt de 
 croone geleghen binnen Vosselaere op de plaetse paelende noort ende oost de straete suyt ende 
 west de volgende partije groot in t'geheele 150 roeden de selve gerechtigheyt den overledenen 
 toegecomen sijnde te weten ses deelen van twaelve als bij hem staende sijne eerste huwelijck 
 gecocht jegens Guille DE SCHRIJVER per erffenisse van den 3de april 1770 ende de resterende 
 drij twaelfste deelen alsmede drij 5de deelen van een 12de bij uytgrootinge gedaen jegens Pieter 
 SPEECKAERT, Joannes MOERMAN ende Marie SPEECKAERT sijne huysvrouwe ende 
 Francies VINCENT ende Judoca Pieternelle SPEECKAERT sijne huysvrouwe s'overledens 
 kinderen ende schoonkinderen per contracten respectivelijck van den 19de febr. 1772, 6de febr. 
 1775 ende 9de maerte 1776 gelijck oock van de twee volgende partijen, dus 150 roeden . . . 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een partije zaeylant in Vosselaere groot 250 roeden paelende oost den herbergh de croone 
 suyt selfs lant west de straete loopende van den hul van Nevele naer Deynse noort de wdwe 
 Francies VERMEULEN ende Pieter DE LANTSGRAEVE hem toegecomen bij coope  
 jegens Sr. Pieter  ende joffr. Marie Anne ende Therese DUSAER den 18de oct. 1777 
 Stelde hem seker ende borge bedegen Joannes DE WEIRT tot Vosselaere shauderiggens 
 vader ende Joannes DE WEIRT shauderiggens broeder     19de 7bre 1780 
 
SVG Marie DE BOUVERE fa. Joseph, overl. Bachte op den 21ste july 1779 
 Wdwe van Pieter FAELE  
 K.: Augustinus FAELE ende Caroline Judoca FAELE bij competente aude hun selfs, ende 
417       Coleta FAELE = 18 jr 
332 V.P.: Emanuel VERMEIRE woonende tot Meygem ende 
 V.M.: Pieter DE BOUVERE tot Nevele 
 Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten 
 Eene behuysde ende beplante hofstede in Bachte met een schuerken daer annex met de  
 boomen ende haeghen daer op staende abouterende oost het kerckhof van Bachte zuyt den 
 aert west een straetjen ende noort Mhr. PIERS groot in erfven 44 roeden aen d'overledene 
 toegecommen bij coope jegens den procureur DE BACKERE tot Gent par contracte van 
 den 12de july 1741 als bij uytgrootinge jegens Jan Baptiste DE VREESE in daete den 
 27ste april 1776   . . .   . . .  26ste 7bre 1780 
 
 BARONIE NEVELE Bundel nr 514 Staten van goed  (1781)    
SVG Pieter DE MEYER, winkelier, overl. Nevele t'sijnen wooninge op den 1ste maerte 1774 
 fs. Jan gewonnen bij Livijne VAN HOVE  
416 He.: Catharina Regina DE SLOOVER fa. Jacobus gewonnen bij Marie Josepha DUPON 
283         alsnu in huwelijck met Joseph NOLF   
 K.: Marie Jacoba = 11 jr, Joannes Frans = 10 jr, Caroline Regine = 8 jr, Pieter Joseph = 7 jr 
       en  Dorothea = 5 jr sijn commen te sterven Judocus Livinus ende Pieternelle DE MEYER 
 V.P.: Joannes DE MEYER  
 Dezen SVG zit ook in het bundel 504 op blz. 665 en is daar besproken met meer uitleg. 
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SVG  Marie DE VRIENT fa. Lieven et Joanne ROOSEBOOM, overl. Nevele op den 23ste oct. 1780 
 Hr.: Lieven HUYSSE fs. Joannes 
417 K.: Joannes = 18 jr, Jacobus = 17 jr, Carel = 14 jr, Carolina = 10 jr, Marie Rosa = 8 jr ende 
351v       Albertus HUYSSE = 6 jr 
 V.M.: Joannes DE VRIENT tot Nevele broeder van de overledene 
 Er zijn geene gronden van erfven bevonden nochte veralieneert 
 Men staet schuldigh aen Sr. Judocus VAN HOOREBEKE tot Waerschoot 36 p. gr. over 
 twee jaeren pacht van sijn hofstede  
 Heeft hem over den hauder verclaert te stellen seker ende borge Joannes HUYSSE shauders 
 vader tot Drongen       23ste jan. 1781 
 
SVG Livijne SLOCK, overl. Sinte Martens Leerne op den 7de sept. 1778  
 fa. Jan ende van Pieternelle VERHULST 
 Hr.: Sr. Joannes COCQUYT fs. Pieter ende van Joanne VAN CROMBRUGGE 
        aannemer van bouwmaterialen 
417 K.: Isabelle, Livijne, Marie Therese beggijntjen in den grooten begijnhove tot Gendt ende 
353v       Lieven COCQUYT alle viere bij competente aude van jaeren hun selfs, Joannes  
       Baptiste COCQUYT =23 jr ende Pieternelle COCQUYT dewelcke corts naer haere  
       moeder is overleden thuwelijck gehadt hebbende Augustinus DE LE BULCKE vader 
       ende voogt over sijne vier weesen met naemen Joannes, Marie Joanne, Livinus ende 
       Augustinus DE LE BULCKE als noch minderjarigh 
 V.M.: Joannes SLOCK eygen broeder van d'overledene 
 Gronden van erfven sijnde conquest geduerende het huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Sinte Martens Leerne daer d'overledene is uytgestorven oost de 
 leye ende den heere baron van Nevele suyt de wdwe ende hoirs Lieven VAN DE PUTTE 
 west de ponte straete groot ontrent een gemeth ende een partije landt op den cauter groot 
 een bundere oost den heere van Drongene suyt den herwegh west Mhr DE BLOCK ende 
 noort Marten AERENS   . . .  . . .   
 Dese gronden bij den hauder gecocht jegens Sr. Francies NAERT den 18de ougste 1760 
 Een partije maeymeersch in de leymeersch tot Sinte Jans Leerne oost den heere baron 
 van Nevele suyt ende noort de leye west den heere van Meere groot 200 roeden met noch 
 een partije meersch suyt de leye ende noort den sommerloop groot 225 roeden beede 
 commende bij coope jegens Joffr. Joanne SLOCK beggijntjen in daete 30ste maerte 1756 
 Een woonhuys ende erfve op Sinte Martens Leerne jegens het kerckhof groot 42 roeden 
 paelende oost het kerckhof suyt de straete west ende noort selfs hofstede . . . 
 Geconquesteerde gronden t'sedert de doodt van de overledene vercocht 
 Een behuysde ende beplante hofstede in Sinte Martens Leerne groot 329 roeden paelende 
 oost de wdwe Philippe DOBBELAERE ende selfs suyt den Deynschen herwegh west den 
 meulen cauter ende noort de wdwe Philippe DOBBELAERE  . . . . . . 
 Een behuyst hofstedeken in Sinte Martens Leerne met vier partijen landts daer nevens 
 gelegen t'eenen block ende t'saemen groot 10 gemeten . . . . . . . . . 
 Den chevalier DE LOVENDEGHEM causa uxoris . . . . . .  13de maerte 1781 
 
SVG Pieter VAN LAECKE fs. Martinus ende Pieternelle DE GROOTE fa. Pieter sijne huysvrauwe 
 beyde overl. Landeghem in den heirenthoeck den 28ste 7bre ende den 3de 8bre 1780 
417 K.: Marianne VAN LAECKE = 13 maenden  
359v V.P.: Joannes VAN LAECKE ende V.M.: Pieter DE GROOTE grootvader 
 Gronden van erfven ten desen sterfhuyse bevonden, een behuysde hofstede in Landeghem in 
 den heirenthoeck groot 104 roen paelende zuyt west ende noort west Lieven VAN DAMME 
 noort de wdwe van Thomas DE WITTE ende zuyt Frans VAN KERREBROUCK  
 Item een partije landt in Nevele genaemt paepkens bulck groot 210 roeden paelende noort 
 oost de prochie van Landeghem zuyt oost dhoors van Joannes SUTTERMAN zuyt west  
 dhoors van Geert COPPENS nu bij coope Joannes BISCOP ende noort west den selven 
 BISCOP desen sterfhuyse toecommende bij mangelijnge gedaen met Pieter STANDAERT 
 jegens een partije lant gelegen in Landeghem groot 350 roeden . . . 20ste maerte 1781 



 722 

 Vervolg bundel nr 514 Staten van goed  (1781)    
SVG Marie VAN DE WALLE fa. Anthone, overl. Vosselaere op den 23ste maerte 1781 
 Hr.: Christiaen VAN LOOKENE fs. Marten 
417 K.: Joanne Marie = 1 jr ende Isabelle Rosa VAN LOOKENE = 11 daegen 
361v V.M.: Caerel AERTS sweesen grootvader tot Landegem  24ste april 1781 
 
SVG Catharine DE COSTER fa. Pieter, overl. Ste Martens Laethem op den 7de jan. 1780 
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes DE CUYPER  
417 K.(1ste x): Joanne DE CUYPER in huwelijck met Pieter VERMEIRE, Caroline DE CUYPER 
363     in huwelijck met Pieter DE SLOOVERE ende Isabelle DE CUYPER in huwelijck 
     met Philippe BRACHT  
 Hr.(2de x): Livinus PIETERS fs. Jan 
 K.(2de x): Marie Anne PIETERS = 19 jr 
 Caemerdeelvoogt: Sr. Joannes SLOCK burghmeester van Nevele 
  Stelde hem seker ende borge Joannes Baptiste VERCRUYSSEN ende als certifiant Sr. Gillis 
 MOERMAN greffier tot Deurle      8ste meye 1781 
 
SVG Joanne Marie VAN DEN BERGHE, overl. Vinckt op den 30ste july 1771 
 fa. Livinus ende van Joanne BAUDONCK  
 Hr.: Celestinus Joannes DAMMAN fs. Francies, coster van Vinckt coster ende cruydenier 
417 K.: Regina Victoria corts naer de doodt van haer moeder overleden ende Anne Marie = 11 jr 
365 V.M.: Joannes VAN DEN BERGHE, oom woonende in Vinckt 8ste meye 1781 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Pieter BEYENS notaris in Deynse in persoone Celestinus Joannes 
 DAMMAN fs. Francois, jongman bij competente aude sijn selfs woonahtigh in Vinckt . . . 
 ter presentie van Pieter Francois VAN BOGAERT ende Livinus VAN DOORESEELE  
 beede getuygen hiertoe aensocht desen 9de meye 1767  
 Gronden van erfven commende van de zijde van de overledene  
 Een 8ste deel in een partije landt gelegen dichte bij de meulen groot 450 roen Gendsche maete 
 oost Jan Baptiste DE SMUL causa uxoris suyt de meulestraete west Celestinus DAMMAN 
 ende noort dhoirs Joffr. BEUNS in pachte gebruyckt geweest bij Lieven VAN DEN BERGHE 
 ende een gelijck 8ste deel in een behuyst hofstedeken groot in erfven 88 roen Gendsche maete 
 oost ende west selfs suyt de straete ende noort Pieter D'HONT  . . .  . . .  
 In de prochie van Aerzeele een 8ste deel deurgaende in een coorenwintmolen ghenaemt den 
 hoogmeulen met den meulewal paelende suyt de straete oost d'hoirs van Mhr DUTOIT noort 
 ende west Pieter NEMEGEIR in pachte gebruyckt bij Joseph VAN DEN BERGHE  . . . 
 In de prochie van Caeneghem een gelijck 8ste deel deurgaende in een huys ende erfve daer 
 mede gaende groot een half ghemet paelende int geheele suyt ende west Joannes THEYS 
 noort ende oost d'hoors van Joannes VERSTRAETEN tot Hansbeke in pachte gebruyckt bij 
 Joseph DE POORTERE ten prijse van 3 p. 10 sch. gr. tsjaers 
 In de prochie van Poucques een 4de deel in een partije bosch met wat meersch genaemt 
 d'ommeloopen oost Joseph BAUDONCK suyt de beke west Martinus VAN HECKE  ende 
 noort Mhr. VAN DOORNE groot in 't geheele 196 groote Cortrijcksche roeden . . . . . . 
 Gronden van erfven bij den hauder ten huwelijck gebracht 
 In de prochie van Vinckt een oud woonhuys ende erfve daermede gaende groot 25 ½ roeden 
 oost tselfs suyt den herwegh loopende van Thielt naer Nevele west Joannes DHAEYERE  
 noort het meulenstraetjen den hauder toekomende bij coope jegens Jacques QUYNTIJN met 
 consorten, sijnde het oud woonhuys afgebrocken ende staende het huwelijck aldaer gebauwt 
 een nieuw woonhuys. Item een partije landt in Vinckt groot een ghemet abouterende oost  
 d'haubaene van Deynse naer de vaert noort Sr. Jacobus DAMMAN west Lieven VAN DEN 
 BERGHE ende suyt d'hoirs van Corneel VAN HOVE den hauder toekomende bij successie 
 van sijnen vader ende anticipatie van successie van sijne moeder als bij uytgrootinghe jegens 
 sijne mede hoirs ende heeft den hauder dese partije verkocht aen Jacobus DAMMAN . . . 
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert 
 Een huys ende erfve in Vinckt groot 30 Gendtsche roeden paelende suyt den Thieltschen 
 auden herwegh west shauders zijde haudende erfve . . .  8ste meye 1781 
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SVG Pro Deo Marie Catharine DE BACKER fa. Pieter, overl. Nevele (geen datum gegeven) 
 Hr. Lieven BRACKENIER fa. Niclaeys et Marie CLAUWAERT  
 K.: Pieter = 10 jr ende Pieteronelle BRACKENIER = 5 jr 
 V.M.: Joannes DE BACKER oom causa uxoris tot Meerendre 
 Mits de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   22ste meye 1781 
 
SVG Francoise BEKAERT, overl. Landeghem op den 3de oct. 1780  
 fa. Marten et Martijntjen MEULEMAN 
 Hr.: Pieter DE CLERCQ fs. Joannes 
417 K.: Regina DE CLERCQ = 18 jr unicque weese 
369v V.M.: Pieter BEKAERT tot Nevele broeder van de overledene   
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf commende bij 
 coope in daete den 22ste jan. 1765 
 Een hofstede in Landegem in den heirenthoeck groot in erfven 66 roeden paelende oost ende 
 west de straete suyt den advocaet VAN DER MEULEN ende noort Joannes GOETHALS 
 Stelde hem seker ende borge Carel DE CLERCQ  shauder broeder tot Landeghem alhier 
 present          26ste juny 1781 
 
SVG Marie Anne SNAUWAERT, overl. In Vosselaere op den 13de nov. 1780 
 fa. Jan ende van Marie MAESSCHALCK  
 Hr.: Jacobus VINCENT fs. Jacques ende Elisabeth DE SNERCK 
417 K.: Augustinus VINCENT = 16 jr eenigh kindt  
371v V.M.: Gillis SNAUWAERT oom   
 Gronden van erfven staende hun huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuysde hofstede met de voordere catheylen daerop staende gelegen in Vosselaere 
 bij het kerckhof paelende oost Pieter VINCENT west het kerckhof ende noort de plaetse 
 groot 36 roeden ende een partije landt gelegen in Vosselaere abouterende oost de wdwe 
 ende hoors van Judocus SPEECKAERT suyt de selve west de priesteraige van Vosselaere 
 ende Adriaen DE PAEPE ende noort de straete loopende van den hul van Nevele groot  
 naer deductie van d'hilft daer uyt vercocht staende huwelijck aen Judocus SPEECKAERT 
 tot 271 ½ roeden, een partije landt gelegen als vooren groot 375 roen paelende oost Pieter 
 TEMMERMAN suyt Pieter CANNOODT west den selven TEMMERMAN ende noort de 
 volgende partije meersch genaemt de reygersbeke oost Joseph VAN RENTERGHEM, 
 suyt de voorgaende partije landt west dheer Dionisius PAPELEU ende noort de reygers 
 beke groot 374 roeden. De voorenstaende hofstede ende gronden bij den hauder gebruyckt 
 en sijn hun toegecommen bij coope jeghens Charles DE MEYER per contract ende 
 erffenisse genomen voor dheeren wethauderen van Nevele in daeten 6de ende 8ste nov. 1768 
 niet anders belast dan met heerlijcke renten daer uyt gaende  
 Den hauder geeft te kennen dat hij aen sijne drij voorkinderen met naemen Pieter, Francies 
 ende Joannes VINCENT staende sijn 1ste huwelijck geprocreert met Godelieve VINCENT 
 geduerende sijn huwelijck met dese overledene heeft geadvanceert ten titel van anticipatie 
 van successie boven hunne moederlijcke staetsomme alsnoch boven de 2 p. gr. hun 
 toegecommen ten sterfhuyse van Pieter VINCENT hunnen grootvader materneel was te 
 weten aen Pieter ende Francies VINCENT elck een somme van 17 p. 11 sch. 9 gr. 4 dnrs 
 courant ende aen Joannes VINCENT tot 22 p. 11 sch. 9 gr. 4 dnrs courant  
 seker ende borge Pieter VINCENTsijnen meerderjaerighen sone   26ste juny 1781 
 
 Compareerde in persoone Frans CHRISTIAENS fs. Carel  inwoonder van Lootenhulle 
 welcken comparant bekende lijde ende verclaerde wel ende deugdelijck opgelicht ende 
 ontfangen thebben uyt dhanden van Joannes ROHAERT fs. Nicolaeys woonachtigh in 
 Nevele  de somme van 30 p. gr. Vlaemsch sterck wisselgelt de schellijngen a 6 stuyvers 
 end andere spetien naer advancemente wannof dese is dienende voor volle absollute 
 quitantie sonder naemaels van ander te moeten doceren waervooren hij comparant aen  
 ende ten proffijtte van den voornoemden Joannes ROHAERT beloft te gelden ende  
 betaelen eene rente van 1 p. 10 sch. gr. . . . . . . . . .  10de july 1781 
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SVG Joanne Catharina DE CLERCQ, overl. Landeghem op den 15de dec. 1780  
 fa. Joannes et Livine WILLEMS  
 Hr.: Lieven DE GROOTE fs. Joannes et Marie MORTIER  
417 K.: Francies = 21 jr, Pieter = 15 jr ende Theresia DE GROOTE = 8 jr 
373v V.M.: Guilliaeme DE CLERCQ tot Hansbeke broeder van de overledene 
 Den hauder benevens sijne broeders ende susters heeft laeten vercoopen alle zijne paerten 
 ende deelen soo van gronden als catheylen  . . . . . .  10de july 1781 
 
SVG Van den eersaemen Pieter PROVIJN, overl. Hansbeke den 4de meye 1780 
 fs. Pieter ende van Elisabeth VAN DE STEENE, geboortigh van Lootenhulle 
 He.: Marie Anne LIEVENS fa. Francies ende Pieternelle LOOTENS 
417 K.: Joanne = 46 jr, in huwelijck met Pieter WILLEMS tot Hansbeke, Jacoba = 44 jr jonge 
375       dochter, Isabelle Theresia = 35 jr, in huwelijck met Joannes LEFEBERE tot Hansbeke 
       voorts Pieter Josephus = 30 jr, jongman, Marie Rosa = 27 jr, Joannes Francies = 23 jr 
 Dhauderigghe heeft met den overledenen kersavont 1764 in cheynse genomen van de 
 wdwe Gillis BRAET ende alsnu haere dochter Joffr. BRAET begijntien in het groot hof 
 tot Gendt seker partije landt gelegen in hammestraete in Hansbeke bij haer bewoont 
 Stelden hun seker ende borge Pieter PROVIJN haeren sone ende Pieter LIEVENS onder de 
 clausule solidaire alhier present       17de july 1781 
 
SVG Blondine DHAENENS  fa. Guille, overl. Deurle op den . .  sept. 1780 
 Hr.: Lieven SCHEPENS fs. Pieter  
417 K.: Frans = 6 jr, Joannes = 5 jr ende Augustinus SCHEPENS = 3 jr 
378 V.P.: Antonius ADAM, oom van de overledene tot Astene  24ste july 1781 
 
SVG Ludovicus MORTIER, overl. Vosselaere op den 6de dec. 1780 
 fs. Jan ende Pieternelle VAN DE MOORTEL 
 He.: Marie Anne DE RIDDER fa. Pieter et Marie Anne SPEECKAERT 
417 K.: Jan Baptiste = 8 jr, Pieternelle = 3 ½ jr ende Joanne Marie MORTIER geboren naer de  
379       doodt van haeren vader emmers op den 16de meye 1781   
 V.P.: Jan Francies MORTIER tot Vosselaere oom  
 Den overledenen heeft staende huwelijck vercocht sijn 4de deurgaende deel van twee hofsteden 
 gronden ende cattheylen t'saemen groot twee gemeten 179 roeden gelegen in Landeghem aen  
 Joannes VAN OOST sijnen swaeger voor de somme van 120 p. gr. courant  . . . . . . 
 Aen desen sterfhuyse competeert een onbesette rente van 120 p. gr. courant capitael loopende 
 tot laste van Joannes VAN OOST tot Landeghem in advenante van 4 p. gr.  courant gelt 
 sjaers verschijnende telcken jaere op kersavont  . . . . . . 
 Item een onbeset rentjen van 15 p. gr. wisselgelt capitaels loopende ten laste van Carel  
 DE RIDDER tot Bachte shouderiggens broeder  . . .  . . . 
 Over d'hauderigge seker ende borge bedeghen Marianne SPEECKAERT lest wdwe van Jan 
 BEELAERT s'hauderiggens moeder die ter dier causen heeft verclaert te renuncheeren aen 
 het recht senatus senatus consukt Velliany dicterende dat vrauw persoonen hun over andere 
 niet en connen verbinden te sij daer aen gerenuncheert hebbende  24ste july 1781 
 
SVG Albertus BUYSE, gebortigh van Vynckt ende overl. in Severen den 1ste dec. 1780 
 fs. Jan ende van Marie DE CLOEDT 
 He.: Jacoba VAN LANCKER  
417 K.: Isabelle Therese BUYSE beth dan 25 jr haer selfs, Pieter Joseph = 22 jr, Livine = 18 jr, 
388       Marie Catherine = 14 jr ende Judocus BUYSE = 11 jr 
 V.P.: Jacobus BUYSE oom tot Vynckt 18de 7bre 1781 
 Hebben in cheyns genomen een partije landt waerop sij gebauwt hebben een woonhuys met 
 de voordere edifitien drooghe ende groene catheylen groot 605 ½ roeden competerende den 
 heere van Asper en Synghem gheleghen in Severen    18de 7bre 1781 
 Ten versoucke van Joannes EYERICK thuwelijck hebbende Joanne Jacoba VAN LANCKER 
 te vooren wdwe van Albertus BUYSE ter eender  . . . . . . 4de 8bre 1781 
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SVG Theodor D'HONDT, overl. Vinckt den 30ste april 1781 
 fs. Jan ende van Magdalena TUYTSCHAEVER  
 He.: Livijne Therese TIJTGAT fa. Joos ende Marie TOLLENS 
417 K.: Joannes Baptiste = 23 jr, Isabelle Therese = 22 jr, Catharine = 21 jr, Marie Francoise 
382v       = 17 jr ende Anna Jacoba D'HONDT = 16 jr  
 V.P.: Carel D'HONDT fs. Jan tot Lootenhulle, oom 
 Er is een huwelijck contract gemaeckt 
 Theodorus D'HONDT jongman bij competenten auderdom van beth de 28 jaeren ter eender 
 ende Livine Therese TIJDTGAT wdwe van Philippe WAETERLOS oock bij competente 
 aude haer selfs ter andere hebben voor eenighe bant van diere aengegaen  . . . 
 . . . Heeren Pastor ende onderpastor van Vinckt actum desen 30ste 8bre 1756    
 Gronden van erfven bij dhauderigge voor haer huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Vinckt daer den overledenen uyt gestorven is groot 680 roeden 
 paelende oost Joe DE LAMPREEL suyt de straete west Frans DE CLERCQ ende noort 
 Jacobus VERMEULEN. Item een schoone partije lant gelegen als vooren groot ontrent vijf 
 gemeten paelende oost Joe DE LAMPREEL zuyt de selve west Jacobus VERMEULEN  
 noort Joachim DE VOLDERE als pachter dus één bunder 600 roeden 
 De voorschreven hofstede ende lant niet anders belast dan met dheerlijcke renten van 
 auts daer uyt gaende bij cedatie thaeren proffijtte gedaen door dhoors van Guillielmus Philip 
 WATERLOS wijlent haeren 1ste man, overleden sonder achterlaetijnge van kinderen per 
 contract onder handteecken van daeten 22ste 7bre 1756 waertoe gerefereert wordt 
 Den overledenen heeft constant huwelijck met dese hauderigge op den 16de april 1759 aen  
 de kercke van Vinckt gerembourseert eene rente van 50 p. gr. wisselgelt capitaels op  
 dhofstede ende landen hiervooren gebracht waervan dhauderigge schuldigh is haere kinderen 
 te recompenseren over d'hilft beloopende 25 p. gr. wisselgelt over de weirdije der catheylen 
 volgens begrootijnge van den prijser MINNE  . . .  . . . 
 Item is den overledenen geduerende sijn huwelijck van Andries D'HONDT sijnen broeder 
 uytgegroot van een 5de deurgaende deel van een behuysde ende beplante hofstede gelegen in 
 Vinckt groot met het landt daermede gaende ontrent 5 gemeten voor de somme van 50 p. gr. 
 wisselgelt waervan dhauderigge schuldigh is dhilft te recompenseren nemaer alsoo dedifitien 
 ende catheylen ontrent soo vele weirdigh waeren als den gront en comt alhier maer over  
 1/4de ter somme van 14 p. 11 sch. 8 gr. 
 Stelde hem seker ende borge Joannes TIJDTGAT tot Vynckt shauderiggens halven 
 broeder alhier present       18de 7bre 1781 
 
SVG Joannes Francies DE WITTE, overl. Nevele op den 26ste jan. 1779 
 fs. Jan ende Elisabeth VAN DE WALLE 
 He.: Pieternelle MORTIER fa. Christiaen alsnu in huwelijck met Joseph MESTDAGH 
417 K.: Judoca = 15 jr,  Joannes = 10 jr, Magdalena = 6 jr ende Marie Anne DE WITTE = 3 jr 
385v V.P.: Pieter DE WITTE fs. Jan   
 Gronden van erfven met d'huysijngen ende catheylen gecommen van de cant van dese  
 hauderigge soo uyt eygen hoofde als bij uytgrootijnge constant het huwelijck 
 Eene behuysde ende beplante hofstede in Nevele paelende oost ende noort de straete van 
 Nevele naer Pousele suyt d'hoirs Joffr. BUNST groot ontrent 250 roeden ende een partije 
 lant gelegen in den hamwijck groot 500 roeden daeraene abouterende oost Joannes  
 GOETHALS ende de straete suyt Joannes MARTENS ende d'hoirs Joffr. BUNST west de 
 priesteragie ende noort d'hoirs van Pieter VERBAUWEN. 
 Gronden van erfven comende van den cant van den overledenen 
 Op den overledenen is verstorven met de doodt van sijnen vader een 7de part ende deel in 
 een hofstede ende medegaende gronden gelegen op Hansbeke ende Nevele in t'geheele 
 groot ontrent 5 gemeten alsnoch competerende aen s'overledens broeder ende susters ende 
 belast met s'overledens moeder Elisabeth VAN DE WALLE 
 Stelde hem seker ende borge Joannes MORTHIER shauderiggens broeder woonende tot 
 Nevele alhier present       18de 7bre 1781 
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SVG Jacobus BOONAERT, mulder, overl. Nevele op den 9de 7bre 1781 
 He.: Marie VAN DEN MOERE fa. Pieter ende van Regina MERLIM   
  K.: Pieter = 7 jr, Frans = 6 jr, Joannes = 4 jr ende Therese BOONAERT = 16 maenden  
418       geboren naer de doodt van haeren vader  
131v V.P.: Paulus BOONAERT tot Lembeke oom 
 Er is een huwelijckcontract gemaeckt  . . . 
 Leengront commende van den cant van den overledenen schuldigh te volghen aen de autste 
 weese  
 Een partije lant wesende leen gelegen in Sommerghem gehauden van den leenheere van 
 Scipdonck in pachte gebruyckt bij Pieter DE MEYERE groot 400 roeden den overledenen 
 toegecommen constant sijn 1ste huwelijck met Joanne Therese TOLLENS tevoorent wdwe 
 van Joannes VAN HECKE gedaen jegens Carel Frans VAN HULLE ende Guille DE BEIR 
 met consorten conforme den coopbrief van daete 29ste july 1769 
 SVG van Joanne Therese TOLLENS gesloten den 10de aug. 1774  
 Allodiale cheynsgronden commende van den cant van den overledenen 
 Een partije lant met twee huysen daerop staende gelegen bij den meulen van Sommerghem 
 groot int geheele 400 roeden oost den meulenbergh zuyt Joannes DE POORTERE en de 
 meulestraete west Joannes VAN DER STRAETEN noort den heer advocaet PENNEMAN 
 Gronden van erfven met de meulens huysijnge ende ander catheylen daerop staende  
 commende van shauderiggens sijde 
 Aen dese hauderigge competeert dhilft van den Ettelghem meulen huys ende erfve in pachte  
 gebruyckt door Ferdinand GEVAERT dannof dander hilft competeert aen de unicque weese 
 van Marinus VAN LOO geprocreert met wijlent Marie Therese MOERE shauderiggens 
 suster dannof dander hilft competeert als vooren van mannekensvere meulen met den meulen 
 huyse ende erfve gebruyckt bij Adriaen DE RIJCKE a 19 p. 16 sch. 8 gr. tsaers 
 Item dhilft als vooren van den meulen huyse ende erfve van vijfve capelle tot Ste Cruys in 
 pachte gebruyckt bij Ignatius VAN MALDEGHEM ten prijse van 36 p. gr. tsjaers 
 Item dhilft van den platteule meulen huyse ende erfve in Ste Cathaerine buyten Damme 
   in pachte gebruyckt bij   . . .   a 28 p. gr. tsjaers  . . .  . . .  
 Gronden van erfven constant het huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een huys stede ende erfve in Nevele op de heerlijckheyt van het Poucksche groot 100 roeden 
 paelende noort west den thieltschen herwegh noort oost de wdwe ende hoors van Jacobus 
 LIBBRECHT zuyt oost de straete loopende van Nevele naer Meyghem . . . . . . 
  
SVG Marie Anne STOFFERIS, overl. Nevele den 13de april 1784 (zie ook Bundel 520) 
 fa. Marten ende van Catharine BULTIJNCK 
 Hr.: Pieter LANDUYT fs. Lieven  
 K.: Joannes Mathieus = 22 jr, Martinus = 21 jr, Pieter = 18 jr, Anne Marie = 16 jr, Emanuel 
       = 15 jr, Bernardus = 12 jr, Caroline = 10 jr, Constantinus = 8 jr ende Coleta = 6 jr  
418 V.M.: Martinus STOFFERIS grootvader 
212 Gronden van erfven commende van soverledens zijde  
 Een 3de deel deurgaende dannof de twee ander deelen competeren aen Pieter Martinus ende 
 Joannes STOFFERIS broeders van doverledene van een partije lant genaemt tackerken gelegen 
 in Sommerghem in den wijck van durmen abouterende zuyt oost Joannes DE VRIENT zuyt 
 dhr. Jan TOLLENS west Mhr. VERON heere van Oostkercke ende noort Mhr. DUBOIS 
 groot int geheele 275 roeden 
 Een deurgaende 6de deel van de 3/8ste van een behuysde hofstede gelegen in Ronsele in de 
 ronselstraete  . . .  . . .  . . .   
 Gronden van erfven op doverledene gesuccedeert met de doodt van Jan Frans BULTINCK 
 haeren maternelen oom overleden anno 1781 
 Een 3de deurgaende van 1/10de deel dies dander deelen competeren aen haer twee broeders 
 van een partije in Sommerghem in den wijck van corteboecken . . .  
 Gronden van erfven bij den hauder constant huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede gelegen in Nevele in den wijck van oossche daer doverledene uyt 
 gestorven is groot 200 roeden  . . .  . . .  . . . 
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SVG Francois DE SCHRIJVER, overl. op den 30ste meye 1786 (dubbel met bundel 525) 
 fs. Frans ende van Dorothea Pieternelle BOCKSTAL 
418 He.: Marie Judoca DOBBELAERE fa. Jacobus ende van Marie Anne COPPENS 
500         alsnu ertrauwt met Guille DE WEIRT  
 K.: Jacobus = 6 jr, Constantinus ende Joannes Frans DE SCHRIJVER nogh minderjaerigh 
 V.P.: Gillis MUSSCHE tot Ste Leerne swaeger van den overledenen 
 Gronden van erfven met de huysen daerop staende wesende conquest 
 Een hofstede wesende een vierwoonste groot in erfven 200 roen gelegen in Ste Maria Leerne 
 west het meulestraetien ende noort de wdwe ende hoors van den procureur LAMMENS, 
 desen sterfhuyse toecommende bij coope jegens soverleden vader ende moeder . . . . . . 
 Jacobus DOBBELAERE heeft hem over den voornoemden Guillaume DE WEERDT sijnen 
 schoonsoone verklaert te stellen als zeker ende borge   2de Xbre 1788 
 
SVG Bernardus BOGAERT, overl. Vinckt op den . . sept. 1787  
 fs. Carel ende van Marie SIJNCAEYS  
 Wdwnr van Barbara VAN SEVEREN fa. Judocus ende Joosijne LAVAL 
418 K.: Coleta = 16 jr, Lodewijck 10 jr, Isabelle Marie = 7 jr, Caroline = 5 jr ende Cisca = 3 jr 
562 V.P.: Caerel BOGAERT tot Vynckt ende V.M.: Ludovicus VAN SEVEREN tot Nevele 
 Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten 
 Een behuysde hofstede met noch een ander huyseken daerop staende gelegen in Vynckt 
 groot in erfven 125 roeden paelende oost Caerel BOGAERT suyt Max MADOU west de 
 straete ende noort Loden SCHATTEMAN ende een gemeth lant tot Vynckt paelende  
 noort mijn heer RAPPAERT oost Jacobus DAMMAN zuyt de quezel BUNS  ende west den 
 voorseyden Loden SCHATTEMAN aen de 1ste overledene toegecommen bij uytgrootijnge 
 jegens haere broeders ende susters in daeten 1783 . . .  27ste 8bre 1789 
 
  Bundel nr 515 Staten van goed  (1781) 
SVG Joanne DE DAPPERE, overl. Ste Martens Leerne op den 15de 9bre 1779 
 fa. Frans ende van Tanneken SNAUWAERT  
 Wdwe van Jacobus DE WULF fs. Pieter ende van Marie STOMMELIJNCK 
417 K.: Caroline DE WULF bij competente aude haer selfs, Livinus = 22 jr ende Marie Catharine 
390v       DE WULF = 19 jr 
 V.M.: Emanuel DE DAPPERE broeder van d'overledene woonende in Nevele 
 De drij kinderen heeft gecompeteert uyt den hoofde van hunnen vader de 3/8ste deelen in den 
 gront van een hofstedeken benevens de 3/8ste deelen in het 4de der catheylen ende uyt den 
 hoofde van hunne moeder tot een deurgaende 4de part inde selve catheylen dies de andere  
 parten competeren aen de vijf halfve broeders ende susters van de weesen bij wijlent hunnen 
 vader geprocreert in 1ste huwelijck met Marie VAN LANGENHOVE bestaende het selve 
 hofstedeken in de grootte van 118 roeden gelegen in Ste Martens Leerne . . . 
 de selve hofstede is op den 5de jan. 1780 verbleven bij forme van uytgrootijnge op Joannes  
 DE WULF halfven broeder van de weesen voor de somme van 159 p. 5 sch. gr. courant gelt 
 de schellijngen te ponde bij conditien besprocken daerinne begrepen   
 Blijckt bij SVG gemaeckt ten sterfhuyse van Jacobus DE WULF sweesen vader gepasseert  
 den 14de maerte 1769 dat de edifitien ende groene catheylen gemeene ende onverdeelt waeren 
 gebleven en gepresen sijn door de gesworen prijser ROEGES tot 73 p. 1 sch. 8 gr. waeruyt 
 toequaeme aen de vijf voorkinderen uyt den hoofde van Marie VAN LANGENHOVE hunne 
 moeder de helft  . . .     . . .   . . .  25ste 7bre 1781 
 
SVG Francies VAN HECKE fs. Guilliame, overl. Vynckt op den 16de jan. 1781 
 He.: Isabelle VAN DE WALLE fa. Joannes alsnu in huwelijck met Joseph GOETHALS 
417 K.: Joanne Catharine = 4 jr ende Pieter Francies VAN HECKE = 1 maent   
392v V.P.: Joseph VOLDERS sweesen oom tot Poucques thuwelijck met Judoca VAN HECKE 
 Stelde hem seker ende borge Pieter VAN DE WALLE fs. Jan tot Vinckt broeder van de 
 hauderigge alhier present      25ste 7bre 1781 
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SVG Pieter DE LANTGRAEVE fs. Jacobus, overl. Vosselaere op den 10de 7bre 1779 
 He.: Marie Allegonde COEN fa. Pieter ende van Marie VAN PARIJS  
417 K.: Marie Magdalene DE LANTGRAEVE in huwelijck met Guilliaeme DE MEESTER, 
394       Joanne Marie bij competente oude haer selfs, Joannes = 22 jr, Marie Catharine = 19 jr 
       Caerel = 16 jr ende Theresia DE LANTGRAEVE oudt circa 11 jr. 
 V.P.: Matheus AERENTS getrauwt met Petronelle VERGULT tot Meerentre, neve van den 
          overledenen 
 Gronden van erfven wesende conquest geduerende het huwelijck 
 Een behuysde hofstede alwaer den overledenen uyt gestorven is met drij partijen van lande 
 jegens elkanderen gelegen in Vosselaere t'saemen groot ontrent 7 gemeten abouterende 
 noort oost dhoors van Francies COEN suyt oost Jor Alexander DELLA FAILLE west Pieter 
 COEN ende noort de straete comende bij coope jegens den secretaris HEUBENS als 
 sequester van dheer Jan Baptiste VAN DER MANDERE in daete 3de aug. 1756  . . . 
 Heeft hem over dhauderigge seker ende borge gesteld Guille DE MEESTER haeren 
 schoonsone tot Vosselaere          16de 8bre 1781 
 
SVG Joanne MARTENS, overl. Nevele op den 24ste aug. 1780   
 fa. Andries ende van Livijne VAN MALDEGHEM  
417 Hr.: Pieter DE SMEDT fs. Lieven ende van Marie DE VREESE 
396v K.: Marie Catharine = 13 jr ende Theresia DE SMEDT = 11 jr 
 V.M.: Andries MARTENS vader van d'overledene   6de 9bre 1781 
 
SVG Joseph BISSCHOP fs. Caerel, overl. Landeghem op den 15de aug. 1781 
 He.: Marie Joanne DE SMET fa. Jacobus  
417 K.: Jacobus BISSCHOP = 3 jr unicque weese 
398v V.P.: Pieter BISSCHOP fs. Lieven tot Landeghem  
 Stelde hem seker ende borge Jacobus DE SMET vader van dhauderigge 13de 9bre 1781 
 
SVG Joannes MARTENS, overl. Vynckt op den 17de meye 1781  
 fs. Joannes ende van Anna DE WINTER  
 He.: Joanne Marie DHAENENS fa. Pieter ende van Marie DE WULF 
417 K.: Jan Baptiste bij oude sijn selfs, Francies = 22 jr, Caerel = 19 jr, Lieven = 17 jr, Pieter  
405v       = 15 jr, Bernardus = 12 jr ende Emanuel = 6 jr  
 V.P.: Carel MARTENS naesten bestaenden van den overledenen 
 Gronden van erfven wesende conquest geduerende het huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Vynckt groot in erfven met het lant daermede gaende groot ontrent 
  twee bunder verkregen bij coope jegens Philibert DE CLERCQ  in daete 17de dec. 1765 
 Sijnde de kinderen schuldigh aen hunne moeder te recompenseren over dhilft der coopsomme 
 van de gronden van een hofstedeken ende landt binnen de prochie van Vynckt gecommen 
 van den cant ende sijde van dese hauderigge twelcke geduerende haer huwelijck met den 
 overledenen is vercocht aen Caerel BOGAERT, welcke gronden hebben commen te  
 bedraegen volgens de coopsomme naer proportie van de catheylen ende deductie van de 
 losbaere rente daer op beseth geweest tot 60 p. gr. courant comt alhier over dhilft tot 30 p. gr. 
 Stelde hem seker ende borge Jan Baptiste MARTENS haeren sone  7de 9bre 1781 
 
SVG Joannes VAN OOST, overl. Vynckt op den 19de aug. 1780 
 fs. Joos ende van Marie VAN WONTERGHEM 
 He.: Josijne MAEBE fa. Pieter ende van Catharine LAMBRECHT   
417 K.: Joannes VAN OOST, Joanne VAN OOST in huwelijck met Pieter VERSTICHEL ende 
408       thaeren 2de huwelijck getrauwt met Jooris VAN NEVEL, Pieter VAN OOST, Lieven  
       ende Francies VAN OOST, Marie VAN OOST in huwelijck met Pieter DE CLOET,  
       Emanuel VAN OOST, Philippe ende Carel VAN OOST alle bij competente oude ende 
       huwelijck hun selfs ende Joseph VAN OOST = 23 jr  
 V.P.: Philippe VAN OOST tot Nevele broeder van den overledenen 17de 9bre 1781 
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SVG Joseph DE WULF fs. Joannes ende Judoca CNUDDE, overl. Vynckt op den 21ste july 1780 
 He.: Marie Catharine VAN LAERE, fa. Francies ende van Livijne CODDENS 
  alsnu in huwelijck met Carel DE PAUW  
417 K.: Joanne Catherine = 17 jr, Joannes Francies = 14 jr, Marie Coleta = 13 jr, Pieter Joseph 
400       = 12 jr, Isabelle Rosa = 9 jr, Marie Oradia = 6 jr ende Victoria DE WULF = 5 jr 
 V.P.: Joannes GEVAERT tot Lootenhulle swaeger van den overledenen 
  Gronden van erfven bij de overledenen achtergelaeten gecomen over een 3de paert bij coope 
 voor sijn huwelijck jegens mijnheer DE RAECK in Gendt ende over een 6de deurgaende deel 
 bij uytgrootinghe jegens sijn suster Marie Joanna DE WULF dies de wederhelft gecompiteert 
 hebbende aen Francies DE WULF wijlent soverledens broeder   
 Een behuysde hofstede in Vynckt met stallinghe boomen ende haegen groot in erfven 400  
 roen abouterende oost selfs suyt mijnheer CLOOSTERMAN west de vrouwe van de bijlocke 
 ende noort de selve ende een partije lant groot ontrent 700 roeden paelende oost den heere 
 baron van Meulebeke nu desen sterfhuyse suyt selfs mijnheer GOETHALS ende noort Sr. 
 Charles MARTENS . . . Alle de huysinghe sijn nieuwe gebouwen ten jaere 1771  . . . 
 Gronden van erfven wesende conquest geduerende huwelijck  
 Een partije lant in Vynckt genaemt het gemet groot 275 roeden paelende oost ende suyt de 
 bijlocke west den gront van desen sterfhuyse toegecomen bij coope ter publicque expositie 
 van de goederen van den heere baron van Meulebeke in daete 21ste sept. 1779 
 Een behuysde ende voordere beplante hofstede met een partije lant genaemt d'helle gelegen 
 in Vynckt groot in erfven ontrent 5 gemeten en 42 roeden ende een stuck landt genaemt den 
 hemel gelegen als vooren groot ontrent vier gemeten 30 roeden vercregen bij coope jegens 
 dheer Jan Cornelis BRANDT in Gendt in daete 7de sept. 1762 
 Gronden van erfven gelegen in de casselrije van Cortrijck te volgen aen de hauderigge haer 
 toekomende uyt den hoofde van haere ouders 
 Een behuysde hofstede in Grammene groot onder hofstede ende saylant aen elckanderen  
 t'eenen block 1400 landts salvo susto abouterende oost suydt ende west de straeten ende  
 noort de wdwe ende hoirs van Jacobus AUWENROGGHE, compt in groote Cortrijcksche 
 roeden tot 350 roen. Een partije lant groot een bunder en vier roen paelende oost de straete 
 loopende van den driesch naer de plaetse van Grammene suyt Martinus VERMEIRSCH 
 west de warande straete ende noort de voorgaende hofstede, den voetwegh van Grammene 
 naer Wonterghem daer tusschen dus compt in maete 404 roeden  . . . 
 Verclaert te stellen ende constitueren als seker ende borge Pieter Gillis VAN LAERE 
 shauderiggens broeder       17de 9bre 1781 
 
SVG Marie VAN OOST, overl. Vynckt op den 23ste aug. 1781  
 fa. Joannes ende van Josijne MAEBE 
 Hr. Pieter DE CLOET fs. Joannes ende van Joanne VAN OVERBEKE  
417 K.: Francisca = 13 maenden, eenigh kindt  
411 V.M.: Joannes VAN OOST eygen broeder van d'overledene 
 Gronden van erfven volgende desen hauder behaudens de catheylen daerop staende. 
 In Vynckt een behuysde hofstede groot in erfven 200 roen paelende oost de wdwe Frans 
 VAN DE VOORDE suyt d'hoirs Pieter LAGAISSE west, noort Mhr. VAERNEWIJCK, 
 welcke hofstede desen hauder int geheele heeft vercreghen bij licitatie volghens wettighe 
 brieven dannof sijnde in daeten den 15de febr. 1774     17de 9bre 1781 
 
SVG Mauritius BERIJNGIER fs. Jan, overl. Landeghem op den 19de aug. 1781 
 Wdwnr in (1ste x) van Joanne VAN RENTERGEM   
417 K.(1ste x): de 2 minderjaerige weesen van Guillaeme BERIJNGIER tot Hansbeke overleden 
413      ende Frans GOETHALS in huwelijck met Magdalena BERIJNGIER tot Nevel 
  He.(2de x): Catharine VAN OOST fa. Lieven et Judoca DE WITTE 
 K.(2de x): Francies BERIJNGIER tot Gent, Judoca BERIJNGIER in huwelijck met Caerel 
                 ROETS tot Landeghem, Judocus ende Pieter BERIJNGIER hun selfs beth 25 jr. 
     ende Emanuel BERIJNGIER = 22 jr 
 V.P.: Pieter BERIJNGIER tot Nevele      20ste 9bre 1781 
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SVG Pro Deo Joanne LOBBENS, overl. Ste Maria Leerne op den 10de jan. 1780  
 fa. Marijn ende Pieternelle VAN OOTEGEM 
 Hr.: Joannes VAN THIENEN fs. Lievens 
417 K.: Rosa = 21 jr, Lieven = 19 jr ende Maria Judoca VAN THIENEN = 16 jr 
415 V.M.: Judocus SCHAUBROUCK thuwelijck hebbende Philippine LOBBENS fa. Marijn 
 Mits de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   20ste 9bre 1781 
 
SVG Catharine MATTHIJS, overl. Vynckt op den 24ste Xbre 1780  
 fa. Joos ende van Pietronelle GOETHALS 
 Hr.: Livinus GOETHALS fa. Joannes ende van Judoca SCHEPENS  
417 K.: Angeline = 6 jr ende Joannes Frans GOETHALS = 4 jr  
416 V.M.: Bernardus MATTHIJS tot Caneghem broeder van doverledene 20ste 9bre 1781 
 
SVG Francoise VAN GANSBEKE, overl. Vosselaere op den 1ste jan. 1781  
 fa. Geeraert ende van Therese BRAET 
 Hr.: Joannes DE PAEPE fs. Lieven 
417 K.: Joanne Marie Therese = 4 jr, Augustinus = 2 jr ende Pieter Francies = 2 maenden 
417v V.M.: Francies VAN GANSBEKE broeder van d'overledene  
 Gronden van erfven bij den hauder gekocht voor sijn huwelijck ende het resterende vercregen 
 bij successie van sijnen broeder behaudens de catheylen de deelsaem sij naer costume 
 Eene behuysde hofstede in Vosselaere groot in erfven beth 225 roeden paelende noort oost 
 Joannes DE PESTELE suyt oost de volgende partije lant suyt west Pieter VOET ende noort 
 west de straete ende een partije lant gelegen als vooren achter het huys van de hofstede  
 groot in erfven 330 roeden paelende noort oost Joannes DE PESTELE voornoemt      . . . 
 Een partijken meersch gelegen in Nevele groot volgens den lantboeck 150 roeden paelende 
 noort ende oost Joannes LAMPE suyt ende west de wdwe ende kinderen van Francois COEN 
 Welcke hofstede landen ende meerschen desen hauder heeft vercregen bij coope van Judocus 
 SPEECKAERT fs. Thomas in daete 16de april 1771   . . .  . . . 
 Item competeert desen hauder een behuyst hofstedeken in Vosselaere paelende noort west de 
 straete ende Jacobus DOBBELAERE noort oost Pieter VOET suyt oost den voorgaenden 
 grondt ende west de voorseyden DOBBELAERE groot in erfven 290 roeden . . . . . . 
 De voorenstaende hofstede ende landen vercregen voor sijn huwelijck bij coope jegens Livinus 
 VAN QUICKENBORNE fs. Jacobus in daete 26ste jan. 1773 . . .  . . . 
 Compiteert desen hauder dhilft deurgaende van een partije landt in Nevele in oossche cauter 
 wannof den wederhilft toecomt aen Pieter DE PAEPE shauders broeder groot een gemet . . .   
 Gronden van erfven aen de overledene toegekomen uyt den hoofde van haere ouders 
 Een 3de deel deurgaende in eene hofstede ende een partije saylant daer annex groot int geheele 
 320 roeden gelegen in Nevele in den wijck van vier boomen paelende oost de naervolgende 
 partije suyt Joannes VERBAUWEN causa uxoris west de vierboomstraete ende noort Pieter 
 BOLLAERT, wannof de ander twee deelen van drije competeren aen Francies VAN 
 GANSBEKE ende Emanuel VAN GANSBEKE s'overledens broeders tot 106 2/3 roeden 
 Item een derde deel deurgaende in een partije lant groot 218 roeden paelende oost Joannes 
 COOPMAN causa uxoris suyt Joannes MARTENS west ende noort selfs dus compt over 
 het derde tot 72 2/3 roeden  . . .  . . .  27ste 9bre 1781 
 
SVG Anne Theresia THIENPONT fa. Francies ende van Susanne DE CLERCQ  
 overl. Deynse in het gehuchte van reckelinghe op den 5de ougste 1781 
 Hr.: Albertus BIESBROECK fs. Pieter ende van Josijne VAN HECKE 
417 K.: Marie Catharine = 11 jr, Pieter Joannes = 9 jr ende Joanne Josephe BIESBROECK = 4 jr 
423v V.M.: Pieter THIENPONT tot Laethem halven broeder van d'overledene 
 Dit sterfhuys competeert een huyseken schuerken stallen boomen ende haegen mitsgaeders 
 alle voorder drooge ende groene catheylen staende op cheyns wannof den grondt competeert 
 aenden heere baron van Huysse in Gendt  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge Lieven VAN BIESBROECK tot Bachte shauders broeder 
 alhier present        4de Xbre 1781 
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SVG Marie VAN HOECKE, overl. Landeghem den . .  8bre 1780 
 fa. Pieter ende van Louise AERENTS  
 Hr.: Pieter DE GROOTE fs. Jan ende van Marie MORTHIER  
417 K.: Joannes VAN LAEKEN in huwelijck met Marie Anne DE GROOTE, Rosa Catharine 
427       ende Marie DE GROOTE jonge dochters beth 25 jr hun selfs, Francies = 24 jr, Therese 
       DE GROOTE = 16 jr mitsgaders Marie Anne VAN LAEKEN unicq weese kint van  
       Pieter VAN LAEKE ende Pieternelle DE GROOTE beede overleden 
 V.M.: Christoffel DOBBELAERE tot Meerendre cosijn  
 Gronden van erfven bij den hauder constant huywelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuysde en beschuerde hofstede in Landeghem in den heirenthoek daer doverledene 
 uyt gestorven is groot 315 roeden paelende oost dhoirs van Geeraert COPPENS zuyt de 
 volgende partije en Emanuel VERHEYE west de straete en noort den selven VERHEYE 
 Een partije lant liggende voor dhofstede groot 211 roeden noort de hofstede west den 
 voornoemden VERHEYE zuyt den heere van Asper causa sijn vrauw geselnede en oost 
 de gemelde hoors Geeraert COPPENS . . .  . . .  . . .  
 De voorschreven hofstede ende landen den hauder toegecomen bij coope jegens joffrauw 
 Therese Isabelle BOUVE den 30ste 8bre 1747    15de jan. 1782 
 
SVG Joannes DE CLOET, overl. Nevele op den 14de aug. 1781  
 fs. Joannes ende van Juliaene BRIELMAN 
 He.: Anne Marie MORTIER fa. Pieter ende van Isabelle BAETSLE 
          alsnu in huwelijck met Jan DE BUCK 
417 K.:  Pieter Francies = 10 jr, Joanne Catharine = 7 jr, Francies = 5 jr ende Lieven = 8 maenden 
431 V.P.: Joannes DE CLOET cosijn ende naesten bestaenden  
 Stelde hem seker ende borge Jacobus DE BUCK tot Meerendre over den voorseyden Joannes 
 DE BUCK sijnen broeder       15de jan. 1782 
 
SVG Joffr. Joanne Therese VAN DOORNEVELT fa. Geert, overl. Nevele op den 30ste aug. 1778 
 Hr.: Sr. Philippe Anthone DE VOS fs. Carel, herbergier en geneverhandelaer 
  1ste schepen der stede van Nevele  
417 K.: Joffr. Rosa Veronica Josephina DE VOS = 20 jr 
433v V.M.: Laurentius Norbertus D'HUYVETTER oom woonende tot Nevele  
  Gronden van erfven sijnde conquest geduerende het huwelijck  
 De duergaende hilft van twee partijen landt in Ste Martens Leerne groot 2 gemeten 
 Een bosch in Vosselaere ontrent de moerstraete groot volgens den landbouck arlo 254 tot 236 
 roen oost Sr. VAN AECKEN suyt de volgende partije west ende noort Jan Baptiste CORRIJN 
 Item een partije saeylandt in Vosselaere met een dreveken loopende tot in de moerstraete  
 noort de voorgaende partije oost ende suyt de kinderen Philippe VAN RENTERGHEM ende 
 west de volgende tsaemen groot met het dreveken 579 roeden  . . . . . . 
 Huysen ende erfven binnen de stede van Nevele geconquesteert geduerende het huwelijck 
 Een huys stede ende erfve in Nevele sijnde twee woonsteden wesende een herberge genaemt 
 Sinte Huybrecht groot in erfven 56 roeden oost de weesen Adriaen VAN WONTERGHEM 
 suyt de calsije west de brabantstraete ende noort Heyndrick VAN HULLE bij den hauder 
 vercregen bij acte commandschap gedenomeert door Augustijn DE BEER die het selve  
 gecocht hadde jegens Pieternelle SCHEPENS verlaeten huysvrauwe van Pieter DE CUYPERE 
 te voorent wdwe van Ignatius DESCALY ende noch te voorent van Pieter TOYON soo over 
 haer selven als moeder ende voogde van haere kinderen geprocreert bij Pieter TOYON ende 
 Ignatius DESCALY  in daeten 11de juny 1773, den woonhuyse actuelijck gebruyckt wordende 
 bij Pieter LAMPAERT ende A. LAGAISSE ten titel van pachte 
 Noch een woonhuys stede ende erfve in gelegen Nevele met de stallijngen ende remise langs  
 de meulenaerstraete groot in erfven beth de 50 roeden  . . . . . .  
 Den hauder heeft geduerende sijn huwelijck met de overledene verkocht een partijken lant 
 commende van den cant van d'overledene gelegen op Lootenhulle groot ontrent een gemeth en
 vercocht aen Mhr. DHAENE voor 35 p. gr. wisselgelt . . .  22ste jan. 1782 
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SVG Joannes Joseph DE MEYER, overl. Nevele in den wijck van veldeken op den 4de dec. 1781 
 fs. Pieter et Marie Francoyse PERSIJN 
 He.: Marie Petronelle TUYTSCHAEVER fa. Carel gewonnen Petronelle VAN DE PUTTE 
417 K.: Francies sijn selfs, Joanne DE MEYER in huwelijck met Joannes VAN GANSBEKE  
442       ende Marie DE MEYER = 20 jr   
 V.P.: Joannes ROAR tot Nevele cosijn  5de febr. 1782 
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde te volgen aen sijne kinderen  
 Een hofstedeken met een partijcken saeylandt daer annex in Nevele in den wijck van veldeken 
 bij dhauderigge gebruyckt groot 394 roen paelende oost den heere van Asper en Singhem 
 suyt Joseph LOONTJENS causa uxoris, west ende noort Mhr. VAN DE VIJVERE den 
 overledenen toegecommen over dhilft bij successie van sijne auders ende van sijne suster 
 Livijne DE MEYERE ende de wederhilft bij uytgrootinghe jegens sijn susters sone Joannes 
 ROAR deelvoogt in desen voor 50 p. gr. wisselgelt per contract van den 27ste juny 1780  
 Gronden van erfven commende van s'hauderiggens vader schuldig aen haer te volgen . . . 
 Een deurgaende 6de paert dannof d'ander 5 deelen competeren aen Carel TUYTSCHAEVER 
 van een partijken landt in Nevele in den wijck van oossche groot int geheele 200 roeden . . . 
 d'hauderigge heeft constant haer huwelijck vercocht aen Pieter LAMME haer deurgaende 
 8ste paert van een partijcken saeylandt groot een alf gemeth gelegen tot Landeghem voor de 
 somme van 7 p. gr. wisselgelt  . . .  . . .  5de febr. 1782 
  
SVG Marie Therese WIEBO, overl. Severen op den  11de 8bre 1781 
 fa. Judocus ende van Anne Marie KERREBROECK 
 Hr.: Pieter DE SCHUYMERE fs. Jan ende van Joanne Catharine BEYAERT 
417 K.: Caroline = 3 jr ende Joannes DE SCHUYMERE = 1 jr.  
446 V.M.: Frans WIEBO broeder van d'overledene tot Wyngene 
 Gronden van erfven commende van d'overledene te weten 1/8ste op haer gesuccedeert met  
 den overlijden van haer vader en een gelijck 1/8ste paert geduerende haer huwelijck bij 
 uytgrootijnge jegens haeren broeder Frans WIEBO dies de ander deelen competeren aen  
 haer moeder ende broeders ende susters 
 Een hofstedeken ende landt in Severen groot 830 roen paelende oost Joannes VAN OOST 
 suyt Bauduyn BOGAERT, west den hoogen wegel ende noort het goet te cherf 
 Item gelijcke 2/8ste deelen in en ander behuyst ende beplant hofstedeken tot Severen groot 
 480 roen oost ende noort de wdwe Judocus WIEBO soverledens vader suyt den meerschcant 
 west d'hoors Sr. Pieter VAN DAMME  beede de hofstedekens ende landt bij soverledens 
 vader gecocht van dhoors Jacobus BODRIE volgens erffenisse gepasseert voor wethauders 
 van Severen den 9de Xbre 1762       5de febr. 1782 
 
SVG Catherine VAN DE MOORTELE fa. Jacques, overl. Vynckt op den 27ste 7bre 1781 
 Wdwe in (1ste x) van: Judocus DHONT fs. Adriaen   
 K.(1ste x): Joanne Francoise DHONT thuwelijck met Joannes PRUDHOMME fs. Joseph 
417 Wdwe in (2de x) van: Pieter BAUWENS fs. Lieven   
448 K.(2de x): Augustinus BAUWENS = 10 jr eenigh kint uyt dit huwelijck 
 V.P.: Philippe BAUWENS tot Swijnaerde ende V.M.: Pieter SUCCAET tot Poucques 
 Competeert desen sterfhuyse een woonhuys, schuere ovenbuer fruyt ende andere boomen  
 doornen haegen ende andere drooge ende groene catheylen daerop staende op den cheyns 
 gront competerende aen dhoors van wijlent Joffr. Isabelle Marie DE BUENST groot 
 onder hofstede ende landt ontrent vijf gemeten 247 roeden   19de febr. 1782 
  
SVG Joannes Francies HYDE fs. Jan et Joanne DE GROOTE, overl. Poessel op den 11de sept. 1781 
 He.: Barbara Therese DE POORTER fa. Pieter et Joanne HAERICK  
417 K.: Pieter Joannes = 8 jr ende Bernardus HYDE = 5 ½ jr, naer de doodt van haeren man is er  
451       een kindt geboren genaemt Caroline hetwelck 16 dagen naer sijne geboorte is overleden. 
 V.P.: Jan HYDE tot Poessel grootvader  
 Stelde hem seker ende borge Jacobus Francies DE POORTERE tot Severen shauderiggens 
 broeder alhier present       20ste febr. 1782 
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SVG Joanne Marie OOSTERLIJNCK, overl. Landeghem op den 8ste dec. 1781 
 fa. Francies ende van Joanne VERMEULEN  
 Hr.: Pieter Francies DE DECKER fs. Carel ende van Joosijntjen VERHEGGHE 
417 K.: Joannes Baptiste = 3 jr, Pieter Francies = 3 maenden alsnu overleden 
453 V.M.: Francies OOSTERLIJNCK tot Poessel vader van d'overledene 
 Geduerende het huwelijck is vercocht bij forme van uytgrootijnge aen Frans OOSTERLIJNCK 
 vader van d'overledene het 5de paert tgonne d'overledene was competerende in een hofstede 
 gelegen tot Poessel voor een somme van 6 p. 15 gr. courant . . .  5de maerte 1782 
 
SVG Joannes SNAUWAERT fs. Jacobus et Janneken DE LOOF, overl. Nevele den 23ste nov. 1781 
 Wdwnr in (1ste x) van Isabelle DE SMEDT (SVG gesloten den 27ste meye 1779) 
 He.(2de x): Marie Rosa DOBBELAERE fa. Pieter et Marie Therese GOETHALS 
417 K.(2de x): Marie = 2 jr ende Jan Baptiste SNAUWAERT = 4 maenden 
455v V.P.: Pieter SNAUWAERT, oom     
 Er is een Contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerden voor mij Jan Francois VAN MELLE notaris tot Nevele in persoonen Joannes 
 SNAUWAERT fs. Jacobus wdwnr van Isabelle DE SMEDT woonende in Nevele ter eender 
 ende Marie Rosa DOBBELAERE fa. Pieter jonge dochter bij competenten auderdom van 
 beth de 25 jr haer selfs woonende in Nevele  . . . . . . ter presentie van Augustinus  
 DE SCHRIJVER ende Pieter CORIJN getuyghen hier toe aensocht desen 13de nov. 1778 
 Aen desen sterfhuys competeert ten titel van cheynse een huys schuere stallijngen weefcot en 
 ovenbuer alsmede boomen daerop staende op 100 roen erfve competerende aen de priesterage 
 Stelde hem seker ende borge den persoon van Lieven DE DAPPERE binnen de stede van  
 Nevele alhier present       12de maerte 1782 
 
SVG Jacoba PLANCKAERT fa. Jan, overl. Lootenhulle den 10de aug. 1771 
 Hr.: Philippe FAELENS fs. Heyndrick  
417 K.: Joannes FAELENS = 4 jr  
459 V.M.: Joannes PLANCKAERT broeder van d'overledene 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder 
 Een huys ende erfve in Lootenhulle groot in erfven 157 ½ roeden waerin d'overledene 
 gestorven is met een schuerken het welcke constant het huwelijck op den voornoemden gront 
 gebauwt is   . . .   . . .    12de maerte 1782 
 
SVG Pieter VAN HOE, overl. Zeveren heerlijckhede van Herreweghe den 20ste 9bre 1781  
 fs. Adriaen bij Magdalena DHARTE  
 He.: Livine VAN HEYSE fa. Frans 
417 K.: Caroline VAN HOE = 19 jr, Cornelis = 18 jr, Jan Frans = 16 jr, Livinus = 13 jr ende 
461       Marie Joanne VAN HOE = 10 jr 
 V.P.: Emanuel VAN HOE oom    
 Staende het huwelijck is tusschen den overledenen ter eender ende Adriaen VAN HOE des 
 selfs vader ter ander aengegaen het contract van gemeensaemhede. 
 Ick onderschreven Adriaen VAN HOE tot Severen bekenne wel ende deughdelijck overeen 
 ghecommen te sijn met Pieter VAN HOE mijnen sone te weten dat hij Adriaen VAN HOE 
 is overlaetende sijnen sone de deurgaende helft van geheel sijn huyshauden . . . . . . 
 Desen 24ste octobre 1760 depost dat sij t'saemen moeten dooghen alle de reparatien die aen 
 het voorseyde hofstdeken soude noodigh wesen . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven vaste goederen emers paerten ende deelen van diere commende van den 
 cant van den overledenen bij successie van sijne moeder  
 Een deurgaende 10de deel van twaelfen ende een 20ste deurgaende part in het woonhuys  
 schuere ende voorder edifitien eender hofstede ende landt gheleghen in Severen alwaer den 
 overledenen uytgestorven is groot 800 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Aen desen sterfhuyse competeert een woonhuys boomen ende haeghen gebauwt op een 
 partije landt in Zeveren groot 715 roeden . . .  
 Stelde hem seker ende borge Cornelis VAN OOTEGHEM tot Meyghem  12de maerte 1782 
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SVG Veronica VAN DER DONCKT geboren tot Landeghem, overl. Nevele op den 6de aug. 1780 
 fa. Jan et Judoca BIJSTANT 
 Wdwe in (1ste x) van: Jan Baptiste DE VOS fs. Carel  
417 K.(1ste x): Judoca Petronelle DE VOS in huwelijck met Joannes DE SIJ, Joanne Therese  
469     DE VOS in huwelijck met Livinus DE BRABANDER voorts Regina Dorothea 
     DE VOS jonge dochter beth de 25 jr haer selfs, Charles Philippe Alexander = 22 jr 
     sijnde crancksinnigh, Coleta Francisca = 18 jr ende Jan Baptiste DE VOS = 16 jr 
 Hr.(2de x): Pieter NIEUWLANT fs. Guilliaeme et Joanne VAN HONNACKER, bakkerswinkel 
 K.(2de x): Isabelle Rose = 14 jr, Judoca Ferdinande = 12 jr, Constantinus NIEUWLANT = 7 jr 
 V.M.: Francies VAN DER DONCKT oom    
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Jan RIJCKAERT notaris publicq tot Gendt in persoone Pieter  
 NIEUWLANT fs. Guille, jongman bij competente aude van beth dan 25 jaeren sijn selfs ende 
 van Maire Joanne VAN HONACKER woonende in Nevele ter eender ende joffr. Veronica 
 VAN DER DONCKT fa. Joannes ende van Josine BIJSTANT wdwe van Joannes Baptiste 
 DE VOS oock woonende in Nevele ter andere te kennen gevende dat tusschen hun apparant 
 huwelijck staet te geschieden . . . . . .  desen 6de juny 1766 
 Leen grondt bij de overledene achtergelaeten schuldigh te volghen aen de voorschreven 
 Charles Philippe DE VOS haeren audtsten sonne ende hoir feodael 
 In Nevele een leen sijnde eenen lochtinck groot 50 roeden paelende noort oost Jan Baptiste 
 BEYAERT suyt de prochie van Vosselaere west Jacobus COMPRÉ ende noort de blasius 
 driesch straete gecocht jeghens Jacobus LEYSEELE den 25ste aug. 1765  . . . 
 Huysen ende gronden van erfven bij d'overledene ten huwelijck gebracht ende geconquesteert 
 in 1ste huwelijck met Jan Baptiste DE VOS    
 De deurgaende hilft ende een 7de paert in de wederhilft uyt crachte van de uytgrootinghe 
 aengegaen jegens Marie Rose Victoria DE VOS tsaemen de 8 paerten van 14 danof de 
 resterende ses veerthiende paerten competeren aen de ses kinderen van de overledene causa 
 patris in een huys ende erfve in Nevele groot 44 roeden aen de oostsijde gelant het volgende 
 huys ende d'heer Petrus Jacobus VAN RIJSSEGEM suyt Joannes DE BRABANDER met 
 den Engelant west Jan SUTTERMAN ende noort de Ste Jans straete actuelijck gebruyckt 
 bij Guille ROEGES ten advenante van 6 p. 10 sch. gr. tsjaers  
 Item gelijck 8 paerten van 14 van een huys ende erfve paelende het voorgaende gebruyckt 
 bij Jan Baptiste LEDENT ten advenante van 6 p. 6 sch. 8 gr. groot 37 roeden . . . . . . 
 Item gelijck 8 paerten van 14 van een huys sijnde een herberghe genaemt den haene gelegen 
 als de voorgaende gebruyckt bij Joannes BIJN ten advenante van 15 p. gr. sjaers  . . . 
 Item gelijcke 8 paerten van 14 van een huys erfve ende lant sijnde een twee woonste gelegen 
 in Vosselaere paelende suyt oost den prochie wegh van Vosselaere naer Deynse suyt Pieter 
 MEIRESONNE causa uxoris west Mhr. PAPELEU noort den grave DE LALING ende  
 ander gebruyckt bij Jan DE WEIRDT ende Ferdinand VERWEE  . . . . . . 
 Item gelijcke 8 paerten van 14 van een huys ende erfve in Vosselaere wesende een herberge 
 genaemt den vos gebruyckt bij Jan Baptiste DHAENENS . . . . . . 
 Marie Rose Victoria DE VOS fa. Jan Baptiste ende dese overledene is alsnu geprofeste  
 religieuse in het clooster genaemt het Sion binnen de stadt Cortrijck . . . . . . 
 Gronden van erfven door den hauder binnen huwelijck geacquireert bij uytgrootinge jegens 
 sijnen broeder Judocus NIEUWLANT 
 Het 3de deel deurgaende van een huys ende erfve danof de ander 2/3de deelen competeren 
 aen Jan Baptiste NIEUWLANT ende dhoirs van Francies NIEUWLANT gelegen in Nevel 
 paelende noort de Ste Jans straete oost Judocus VERBEKE ende west Pieter DE KEYSER 
 groot 41 roeden gebruyckt bij Idesboldus DEURBROEK  . . .  . . . 
 Een huyseken ende erfve gestaen ende gelegen in Nevele paelende oost ende suyt de straete
 west Pieternelle DE RIJCKE ende noort Judocus DE CLERCQ den hauder toegecomen bij 
 coope gedaen staende huwelijck met d'overledene jegens d'hoors van Christoffel JOORIS 
 jegenwordigh gebruyckt bij Pieter Joannes DE PAEPE ten advenante van 6 p. 10 sch. gr.  
 sjaers wiens pacht expireert ultima april 1782 . . . . . .    25ste maerte 1782 
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SVG Josepha COPPENS fa. Pieter, overl. Landegem op den 20ste oct. 1781 
 Hr.: Joannes CLAEYS fs. Martinus  
417 K.: Benedictus = 4 jr ende Pieter CLAEYS = 2 jr  
465 V.M.: Joannes COPPENS broeder van de overledene tot tselve Landegem 
 Dit sterfhuys benevens Joannes COPPENS ende Heyndrick VAN HULLE in huwelijck met 
 Aldegonde COPPENS vinden tsaemen goet een obligatie van 30 p. gr. wisselgelt ten laste 
 van de wdwe ende kinderen van Guilliaeme DE BEIR tot Sommerghem met de verschenen 
 croosen loopende in advenante van den penning 25 gelt voor gelt 
 Stelde hem voor al tgonnen voorschreven seker ende borge Pieter CLAEYS tot Waerschoot 
 shauders broeder alhier present        19de maerte 1782 
 
SVG Baptiste Livinus VAN SPEYBROECK fs. Maximus ende Theresia MARTENS  
 jonghman, overl. Vosselaere op den . . febr. 1782 ten huyse van Joannes Francies VAN  
  SPEYBROECK sijn broeder handelaeren voogt, het sterfhuys te verdeelen tusschen Joannes 
417 Francies voornoemt, Augustinus ende Norbertus VAN SPEYBROECK alle hun selfs, 
467 alsmede Marie VAN SPEYBROECK nogh minderjaerigh, hoors van de vaderlijcke sijde 
 ende de weese Pieter Joannes COPPENS fs. Livinus tsijnen 2de huwelijck geprocreert met 
 Theresia MARTENS alfven broeder representerende de moederlijcke sijde  
 Livinus COPPENS vader ende legitimen voogt over sijne weese 
 Gronden van erfven bij den overledenen achtergelaeten 
 Een deurgaende 12de paert in een partije saeylandt in Vosselaere paelende oost de moerstraete 
 suyt Jacobus DE SCHUYTER west de wdwe Pieter DE SCHRIJVER ende noort Judocus 
 MESTDAGH groot int geheele 788 roeden . . .  . . . 26ste maerte 1782 
 
SVG Anne Marie VERMEULEN fa. Jan, overl. Poessel in de maent oct. 1781 
 gebortig van Bergen Sinte Winnocx 
 Hr.: Jan DE BAETS fs. Jan  
417 K.: Joannes WILLE in huwelijck met Anne Marie Jacoba DE BAETS, Marie Judoca jonge 
490v       dochter bij competente aude van 25 jr, Livijne = 24 jr, Joanne = 22 jr, Judocus = 16 jr  
        ende Marie Magdalene DE BAETS = 13 jr 
 Camerdeelvoogt bij gebreke van bekende bloetvrienden: Anthone SCHIJVENS  
 Aen dit sterfhuys competeert een slecht woonhuyseken  boomen ende haegen staende ten 
 titel van cheynse in Poessel op ontrent een alf bunder landts competerende aen dhoors van 
 Guille DUYNSLAEGHER paelende noort de straete oost ende suyt sijn selfs ende west de 
 weese van Livinus MARTENS, met het recht van cheynspachte tot kerstavont 1791 
 Aen Marie Jacoba , Marie Judoca, Livijne ende Marie Joanne DE BAETS hoors in desen 
 over hun part van successie van hunnen alfven broeder Joannes Frans DE BAETS volgens 
 licquidatie van den 6de july 1769 tsaemen tot 3 sch. 8 gr. 
 Item aen de selve vier kinderen ende Judocus DE BAETS oock hoir in desen over hun part 
 van successie van hunne alfve suster Marie Cornelia DE BAETS mits de jongste weese als 
 dan niet geboren was       27ste maerte 1782 
 
SVG Carel DE MEYERE, overl. Vosselaere op den 20ste nov. 1781  
 fs. Joannes et Cathelijne WIEME  
 He.: Anne Marie BEELAERT fa. Jooris et Livijne HEYNSSENS 
417 K.: Jacobus, Pieter ende Marie Magdalena DE MEYERE bij competente aude van beth 25 jr 
480       Caroline DE MEYERE in huwelijck met Judocus DE MULDER, Joanne DE MEYERE 
       in huwelijck met Lieven OLIVIERS, Pieter DE MEYERE = 24 jr en 8 maenden 
 V.P.: Joannes DE MEYERE   
 Gronden van erfven gecommen van s'overledens sijde  
 Een 3de paert deurgaende dannof de resterende deelen competeren aen Joannes DE MEYER 
 van een partijken saeylandt in Landeghem op oliecotcauter noort Pieter VAN VYNCKT 
 oost ende suyt west den heere raedt ende advocaet Fiscael DIERICKX ende noort Mijnheer 
 ZOETAERT groot 139 roeden   . . . . . .   8ste april 1782 
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SVG Catharine DE JAEGHER fa. Lieven, overl. Vynckt op den 14de 9bre 1781 
 Wdwe van Joannes DE VOLDER fs. Joos oock overl. in Vynckt 
417 K.: Pieter VAN LOO fs. Joannes thouwelijck hebbende Pietronelle DE VOLDER ende 
485       Joanne Catharine DE VOLDER = 14 jr 
 V.P.: Francies DE VOLDER fs. Joos tot Vynckt oom 
 Hebben geduerende het huwelijck in cheynse genomen een stucxken lant in Vynckt groot 
 ontrent 20 roeden ende is bebauwt ende beplant met een woonhuys ende voordere edifitien 
 ende als proprietaris Joannes VYNCKE  
 Comt in baete 6 sch. 10 gr. soo veele men goet vint aen Joannes DE VOLDER fs. Geeraert 
 over twee maenden woonijnge tot ende met kersavont lestleden   8ste april 1782 
 
SVG Anna Marie VERSTRAETEN, Sinte Jans Leeren op den 20ste maerte 1780  
 fa. Joannes ende van Anne Marie Francoise SCHOOT 
 Hr.: Jaspaert VAN BASTELAERE fs. Jan ende van Theresia DHOOGHE  
417 K.: Joannes Frans = 4 jr, Pieter Joannes = 3 jr ende Marie Rosa VAN BASTELAERE = 3 m. 
486v V.M.: Joannes VERSTRAETEN tot Melle vader van de overledene 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Livinus LE BEGUE den jongsten notaris publicq tot Ghendt in 
 persoonen Jaspaert VAN BASTELAERE fs. Joannes ende van Theresia D'HOOGE 
 woonende in Maria Leerne, sijn selfs man ter eender ende Anna Marie VERSTRAETEN 
 fa. Joannes ende van Joanna VAN SCHOOT tot Astene jonge dochter haer selfs bij  
 competente oude van jaeren ter andere welcke comparanten te kennen gaeven dat tusschen 
 hemlieden apparant houwelijck staet te geschieden . . . . . . 
 Aldus gedaen ende gepasseert binnen de stadt ter presentie van Joannes MARTENS ende 
 Laurentius WALLEZ getuygen hierover geroepen desen 28ste april 1775 
 Baeten ten sterfhuyse bevonden  . . .  . . . 
 Over den prijs van 6 peerden, 11 melckcoyen, 5 renders 2 calvers  . . .  373 p. 8 sch. 8 gr.  
 Over den prijs van 210 schaepen 216 p. 13 sch. 4 gr. . . .  13de april 1782 
 
SVG  Pro Deo Theresia VAN KERREBROECK, overl. Vynckt op den 7de july 1781 
 fa. Martinus et Cathelijne VAN DEN ABEELE  
 Hr.: Francies DAMMAN fs. Ambrosius et Marie Anne DIERICKX 
 K.: Isabelle Rosa = 8 jr ende Marie Angeline DAMMAN = 5 jr 
 V.M.: Philippe VAN KERREBROECK oom  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren    23ste april 1782 
 
SVG Joseph DE TROOSTER, overl. Meyghem op den 14de maerte 1782 
 fs. Cornelis et Joanne LIJNIE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne TUYTSCHAEVER 
417 K.(1ste x): Cornelis, Lieven ende Jan Baptiste DE TROOSTER, Lieven VAN OOTEGHEM  
493     in huwelijck met Pieternelle DE TROOSTER ende Francies DE KEYSER in 
     huwelijck met Joanne Marie DE TROOSTER voorts d'unicque weese van Jacobus 
     DE TROOSTER,  
 V.M.: Francies TUYTSCHAEVER tot Vynckt  
 He. (2de x): Aldegonde DE PAEPE fa. Lieven et Josijntien VEERDEGHEM 
 K.(2de x): Guillielmus DE TROOSTER bij competente aude sijn selfs, Joannes Marie = 22 jr, 
     Anne Caroline = 21 jr ende Vironica DE TROOSTER = 20 jr 
 V.P.: Joseph STROBBE cosijn  
 Aen desen sterfhuyse competeert een huys schuere stallen backhoven steenput en pompe  
 alsmede boomen ende haegen staende in Meyghem ten titel van cheynse op twee partijen 
 landt tsaemen groot ontrent vijf gemeten wesende leen competerende aen Sr. Judocus 
 VAN DER DONCKT   . . .  . . . 
 Heeft Carel DE PAEPE shauderiggen broeder hem voor de weesen over sijne suster 
 verclaert te constitueren als seker ende borge    30ste april 1782 
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SVG Francois VAN DE PUTTE, overl. Ste Martens Laethem op den 30ste april 1781  
 fs. Lievens die hij in 1ste houwelijck heeft verweckt met Joosijntjen DOBBELAERE 
      fa. Joos ende Catharina WILLEMS  
 He.: Joanne BOEDRI fa. Pieter Joseph tevooren wdwe  van Francies CLAUWAERT 
417         fs. Judocus ende Pieternelle VAN HOUCKE 
496v K.: Lucia VAN DE PUTTE hoir unicq   
 V.P.: Pieter VAN DE PUTTE fs. Lieven ende Joosijntjen DOBBELAERE, oom 
 Houwelijckscontract: alzoo apparant houwelijck staet te geschieden tusschen Francies VAN 
 DE PUTTE fs. Livinus jonghman geassisteert met desselfs vader apparanten bruydegom 
 ter eender ende Joanne BOEDRI fa. Pieter wdwe Francies CLAUWAERT apparante bruyt 
 geassisteert met Sr. Jan Baptiste DELCROIX bij haer daertoe gekoren ter andere  . . . 
 onderteeckent desen 21ste 7bre 1768  
 Gronden van erfven van den overleden commende bij successie van sijnen vader 
 Een oude herberge in Ste Martens Leerne genaemt ulienspegel met het huys schuere ende 
 boomen etc. ende een partijtjen landt genaemt paepeleytjen ende een partijtjen meirsch in de 
 leymeersch tsaemen groot 550 roeden verstorven van sijnen vader tot een 11de deel in dhelft 
 benevens sijne broeders ende susters dies de wederhelft competeert Joanne D'HAENENS 
 s'overleden styfmoeder  
 Grondt van erfven competerende aen dhauderigge 
 Ter handt nemende den SVG van Francies CLAUWAERT overgebracht den 4de 8bre 1768 
 men bevindt dat aen de hauderigge was compiterende den deurgaende helft van alle de 
 catheylen van huys schure, boomen etc. dies den grondt bij successie ende uytgrootinge 
 competeert aen de kinderen Francies CLAUWAERT met naemen Judocus, Bernardus, 
 Judoca, Aldegone ende Marie CLAUWAERT  . . . . . .  
 Stelde hem seker ende borge Jacobus BOEDRI fs. Pieter alhier present 14de meye 1782 
 
SVG Pieternelle VAN DOORNE, overl. Nevele op den  . .  7bre 1781  
 fa. Lieven ende Joanne FAELE  
417 Hr.: Jooris DE WITTE fs. Marten ende Monica TUYTSCHAEVER 
500 K.: Joannes, Martinus ende Pieter DE WITTE alle drije bij competente aude hun selfs, 
       Thomas DE WITTE = 21 jr, Joanne Therese DE WITTE is comme toverlijden naer 
       de doodt van d'overledene 
 V.M.: Pieter VAN DOORNE fs. Lieven, olieslaeger in Nevele, oom  
 Gronden van erfven aen comende den hauder bij successie van zijne auders  
 Een partije bosch ende meersch daer de nieuwe vaert doorloopt gelegen in Landegem 
 groot 350 roeden daeraenne abouterende noort Pieter VAN NEVELE zuyt de caelene 
 west de wdwe ende hoirs van Lieven DE COSTER ende west Joannes DE WITTE 
 Van d'overledene haere cant haudende goederen bestaende in ¼ paert deurgaende van 
 een hofstede in Nevele t'saemen groot ontrent seven gemeten constant huywelijck zijn 
 uytgegroot van Pieter VAN DOORNE deelvoogt in desen  14de meye 1782 
 
SVG Adriaen BOSSCHAERT, overl. Nevele op den 26ste oct. 1781  
 fs. Jan ende van Livijne DE MEESTER  
 He.: Anna Marie SCHELSTRAETE fa. Jan ende van Judoca VAN BEVEREN 
417 K.: Marie Pieternelle in huwelijck met Guilliaeme MARTENS tot Nevele, Livina  
504       Catharine = 20 jr, Augustinus = 18 jr, Isabelle Therese = 15 jr, Jan Frans = 13 jr, 
       Joseph = 10 jr ende Pieter BOSSCHAERT = 8 jr. 
 V.P.: Lieven VAN HESE swaeger van den overledenen (Marie BOSSCHAERT) 
 Gronden van erfven komende van den kant van den overledenen sijn vader ende moeder 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck den ham paelende noort oost de prosdije van 
 Nevele suyt Mhr. VAN DER MERSCHE west selfs scheedende jegens dhofstede van 
 Francies DHOORE froot 249 ½ roeden ende dhelft van een partije landt in tgeheele groot 
 1217 roeden suyt de picque beke west selfs ende noort de prosdije over dhelft 608 ½ roen 
 Dhelft van een partije landt groot int geheele 300 roeden oost selfs landt noord ende west 
 dhoors van Mhr. TEN HULLE   . . . . . . . . .   8ste juny 1782 
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SVG Augustinus Josephus DE SCHRIJVER, overl. Nevele op den . . aug. 1782 
 fs. Francies ende van Caroline SNOEK   
418 He.: Joanne Francisca VAN DAELE fa. Jacobus 
33v K.: Marie Jacoba = 17 jr, Jan Baptiste = 15 jr ende Caroline DE SCHRIJVER = 10 jr 
 V.P.: Francies DE SCHRIJVER tot Sinte Maria Leerne, grootvader  11de 9bre 1782 
    (Dezen SVG zit ook in het bundel 518) 
 
 Bundel nr 517 Staten van goed  (1782)  
SVG Pro Deo Francies SCHEPENS, overl. Deurle op den 30ste juny 1781 
 fs. Lieven ende van Aldegonde VERMEULEN   
 He.: Marie DE SCHEPPER fa. Pieter ende van Isabelle VERHEGGE 
418 K.: Pieter Francies = 16 jr, Marie Therese = 13 jr, Joannes Francies = 12 jr, Bernaerd = 8 jr, 
  1       Josephus = 6 jr, Jacobus Francies = 4 jr, Augustinus = 3 jr ende Rosalia = 2 maenden 
 V.P.: Joannes SCHEPENS broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven wesende conquest binnen huwelijck gedaen 
 Een woonhuys ende erfve gelegen in Deurle bij de hauderigge gebruyckt groot 84 ½ roeden 
 paelende oost de straete suyd west ende noordt joffrauw MAES ende gemerckt dhauderigge 
 overvallen was van haere crediteuren tot het betaelen haere schulden is sij te raede gevonden 
 benevens den deelvoogt van tgemelde woonhuys ende erfve publicquelijck ende wettelijck in 
 vierschaere te laeten verkoopen op den 1ste meye 1782 wanof kooperigge bedegen is joffrauw 
 Marie Therese MAES bij commandschap van Gillis MOERMAN greffier van Deurle voor de 
 somme van 75 p. 9 sch. gr.Vlaemsch courant gelt den schellinck te ponde bij conditien  
 besprocken daerinne begrepen  . . .  . . .   18de juny 1782 
 
SVG Sr. Pieter Joannes D'HAEMERE, chirurgijn overl. Sint Maria Leeren den 20ste aug. 1781 
 fs. Henrcus ende van Marie Magdalena DE DECKER 
 He.: joffr. Theresia SNOEK fa. Hieronimus ende van Catharine DE WEVERE 
417 K.: Theresia DHAEMERE unicq weesekindt 
508 V.P.: Joannes REYMERY tot Brugge oom causa uxoris  
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt 
 Compareerden voor mij Pieter Benoit LE REVERAND notaris tot Gendt in persoonen 
 Sr. Pieter Joannes DHAEMERE fs. Joannes Henricus verweckt bij Marie Magdalena  
 DE DECKER, meester chirurgijn tot Sinte Maria Leeren jongman bij competenten oude 
 van beth dan 25 jr ter eendere ende joffr. Therese Catharine SNOEK fa. Hieronimus 
 verweckt bij Catharine DE WEVERE jonge dochter van beth dan 25 jr woonachtigh tot 
 Sinte Martens Leeren  . . . . . . . . .   
 Aldus gedaen ter presentie van Sr. Jacobus BROCK swaeger van de apparante bruyd ende 
 Bernaruds Ambrosius DE SCHEPPER beede getuygen hiertoe aensocht die de minute  
 deser bekleedt met segel papier aen 6 guldens ten comptoire  desen 24ste april 1776 
 Gronden van erfven wesende deelsaem half en half 
 Een huys staende op cheyns dies den grond competeert aen den edelen heer baron van 
 Nevele gestaen in Sinte Maria Leeren daer den overledenen is uytgestorven paelende suyd 
 de dreve van het casteel van Oydonck west den voetwegh, welcke catheylen ten expereren 
 van den cheyns pacht bij den propritaris moeten aenveirt worden dhelft staende ende dhelft 
 in liggende weerde  
 Een ander huys ende erfve met de groene catheylen daerop staende in Ste Jans Leerne 
 groot in erfven 90 roeden paelende oost Lieven VAN CROMBRUGGE suyt den herwegh 
 west Joannes CLAEYS ende noort den cheyns van Pieter BODRIE sijnde het huys gecocht 
 van een notaris VAN DEN BERGHE in daete 9de april 1777 
417 Lijste van het gonne de wdwe van Mre. Pieter Joannes D'HAEMER is goetvindende aen 
512v differente persoonen soo over leveringhe van medicijnen als andersints ende het gonne sij 
 niet en is verantwoordende als sijnde van difficil recouvre.  
 (een lijst van 31 personen die in totaal schuldig zijn 65 p. 1 sch. 11 gr.) 
 Heeft Sr. Matheus NEYT fs. Pieter schipper tot Gent alhier present hem verclaert te stellen 
 ende constitueren als seker ende borge     25ste juny 1782 
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SVG Pieter HEYTENS, overl. Meygem op den . .  sept. 1781 
 fs. Pieter et Pieternelle DE WITTE 
 He.: Pieternelle DE WEERDT fa. Pieter ende Livijne DE GROOTE 
418 K.: Francies = 8 jr ende Joanne HEYTENS = 4 jr 
 3v V.P.: Emanuel HEYTENS, oom  
 Gestruyckt leen bij den overledenen achtergelaeten hem toegecomen bij successie van sijn 
 moeder schuldigh te volgen aen den audtsten sone 
 Een partije lant ende meersch in Aerzeele genaemt het berdelen piete stuck groot twee aude 
 bunders paelende oost dhr Francies Anthone DANEELS suyt sinte Jans Godshuys in Gendt 
 west Joannes DE JANS ende noort Joseph COUSSENS actuelijck gebruyckt bij Joseph  
 VERMEERSCH het leen gehouden van den leenhove der prochie ende heerlijckhede van 
 Dentergem staende het relieve van 5 p. paresys ende 20 sch. paresys van camerlinck geldt 
 Gronden van erfven bij den overledenen voor daete van sijn huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede op Thielt-buyten dichte bij het Heyligh Sacrament capelleken ende  
 eene groote partije landt achter de schuere paelende oost Joseph COUSSENS suyt de wdwe 
 Francies GOETHALS noort de hofstede  . . .  . . .  . . .  
 De hofstede ende gronden uytbringende ontrent twee bunderen en alf is den overledenen 
 toegecomen bij coope gedaen jegens Jacobus VAN SIMAEY sijnen styfvader  . . . 
 Gronden van erfven commende van shouderiggens sijde 
 Een deurgaende hilft danof de wederhilft pro indiviso competeert aen Judoca Catharine 
 DE WEERDT haere suster van een partije saylant in Nevele in den wijck van veldeken  
 genaemt den cauburne groot een gemeth gebruyckt bij Jacobus DANNEELS . . . 
 Joannes COCQUYT fs. Jan tot Vynckt alhier present heeft hem verclaert te stellen ende 
 constitueren als zeker ende borge      23ste july 1782 
 
SVG Sr. Judocus VAN DOORNE, overl. in Poessel op Kersavont 1781 
 fs. Lieven et Isabelle DHONDT, wijlent Burghemeester van Poessel den tijdt van 25 jaeren 
 Wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle VAN HESE  
418 K.(1ste x): Joannes Francies, Livinus, Jacobus Francies ende Marie Joanne VAN DOORNE 
10v     in huwelijck met Andries MARTENS  
 He.(2de x): Dorothea DE SMEDT fa. Joannes et Isabelle VAN DER HAEGHEN  
 K.(2de x): Joseph VAN DOORNE sijn selfs ende Pieter Andries VAN DOORNE = 11 ½ jr 
 V.P.: Joannes VAN DOORNE tot Nevel, cosijn 
 Er is een contract van huwelijck gemaeckt 
 Alsoo datter apparant huwelijck staet te gebeuren tusschen Judocus VAN DOORNE fs. Lieven 
 wdwnr met kinderen tot Poussel ende Dorothea DE SMEDT fa. Joannes jonghe dochter tot 
 Grammene  . . . . . . desen 10de maerte 1753 
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde  
 Een behuysde hofstede met een partijken landt achter de schuere met alle de voordere drooge 
 ende groene catheylen gelegen in Poussel op kerrebroeck daer den overledenen uyt gestorven is 
 paelende oost sijn selfs suyt ende west Joncker Francois PIERS noort de straete groot 528 roen 
 Een partije landt genaemt het cort gemeth gelegen als vooren groot 336 roeden . . . . . . 
 Een partijcken meersch in Poessel paelende oost de straete suyt Jan DE COCK ende de  
 volgende partije landt west de selve partije ende noort Judocus DE BRABANDER groot 153 
 roen sijnde constant het huwelijck met dese hauderigge bebauwt met een woonhuys schuerken 
 ende backoven  . . .   . . .  . . .  . . . 
 Gronden bij den overledenen geconquesteert constant sijn 1ste huwelijck 
 D'hilft dannof de wederhilft competeert aen s'overledens vier voorkinderen van een partije landt 
 genaemt Jene Stevens gemeth ghelegen in Poessel op den wijck van kerrebroeck . . . . . . 
 de voorenstaende partijen den overledenen toegecommen bij coope jegens Pieter CODDE 
 per contract van den 4de juny 1742 . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven geduerende sijn 2de huwelijck geconquesteert 
 Een partije saeylandt in Nevele op kerrebroeck groot 690 roeden toegecommen bij coope jegens 
 dheer Jan Francies VAN DOORNE in daete den 19de july 1757 . . . . . . . . . 
          13de ougste 1782 
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SVG Angeline DHAESE fa. Jacobus, overl. Sinte Jans Leeren op den 27ste 7bre 1781 
 Wdwe van Francies DHAENENS fs. Philippe 
418 K.: Philippe = 24 jr, Marie = 17 jr ende Regina DHAENENS = 14 jr mits het 4de kint 
23v       Joanne DHAENENS corts naer de dood van haere moeder is gestorven  
 V.P.: Joannes DHAENENS fs. Philippe oom ende 
 V.M.: Pieter DHAESE broeder van d'overledene tot Heurne 
 SVG gemaeckt ten sterfhuyse van Francies DHAENENS d'overledene in schaeden ende  
 baeten daer tsedert is blijven huyshauden     24ste 7bre 1782 
  
SVG Angeline VAN HOVE, overl. Vosselaere op den 17de maerte 1782 
 fa. Cornelis ende van Joanne VAN HULLE  
 Hr.: Ignatius VERLEYE fs. Joos ende van joanne DE CLERCQ 
418 K.: Rogier, Theresia Cornelia ende Anne Marie beggijntjen in het groot begijnhof tot Gendt 
 25       alle bij oude hun selfs, Jacobus = 25 jr, Joanne = 16 jr ende Frans VERLEYE = 14 jr. 
 V.M.: Frans VAN HOVE broeder van d'overledene tot Vynckt 
 Gronden van erven in huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een partije landt in Vosselaere genaemt het claeshaut groot 466 roeden paelende noordt oost 
 Mhr. DE BEIRLAERE ende suyd west de straete den sterfhuyse toekomende bij koope van 
 den edelen heer baron van Nevele van daeten 27ste Xbre 1757 . . .  . . . 
 Gronden van erven komende van den kant van desen hauder 
 Twee hofsteden ende differente partijen landt gelegen in Vosselaere deene bij den hauder 
 gebruyckt tsaemen groot 21 gemeten 26 roeden  
 d'overledene heeft geduerende het huwelijck helpen uytgrooten de twee derde deelen van 
 twee hofsteden gelegen in Vosselaere gecompeteert hebbende Rogier VERLEYE shauders 
 broeder ende Jacobus COPPENS dies het ander derde was toekomende aen desen hauder 
 bij successie van hunne vader ende moeder  . . . . . .   
 Wijlent Jacobus COPPENS in huwelijck geweest met Barbara VAN HOVE fa. Cornelis als 
 nu in huwelijck met Dionysius BERTON 
 Van s'overledene sijde goederen sijn verkocht een hofstede ende landen gelegen op Meygem 
 alsmede een huys ende erve in Vynckt tsaemen voor 183 p. 6 sch. 8 gr. courant 
 Geduerende het huwelijck is er van s'hauders sijde verkocht een partije landt genaemt Lau 
 koninckx stede gelegen in Drongen aen Pieter BAFFORT voor de somme van 160 p. gr. 
 Rogier VERLEYE shauders sone heeft hem voor alle tgonne voorschreven over sijne vader 
 verclaert te stellen seker ende borge        5de 9bre 1782 
 
SVG Marie Anne VAN DRIESSCHE , overl. Vynckt? ca. 1782 (niet gegeven) 
 fa. Joos ende Isabelle VAN DE WIELE  
 Wdwe in (1ste x) van: Andries DHONT fs. Jan (SVG overgegeven den 17de 7bre 1776) 
418 K.(1ste x): Caroline = 17 jr, Francies = 15 jr, Isabelle Rose = 13 jr, Anne Jacoba = 11 jr ende 
 28     Carolus = 7 jr ende Romanus DHONT is overleden naer de doot van sijn vader 
 V.P.: Carel DHONT tot Lootenhulle  
 Hr.(2de x): Jacobus QUYNTIJN fs. Philippe ende van Judoca DE CUYPER  
 K.(2de x): Joannes QUYNTIJN = 4 jr 
 V.M.: Plasidius VAN DEN DRIESSCHE tot Ruysselede broeder van d'overledene 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Adriaen Jean Francois VAN WONTERGEM notaris in Vynckt in 
 persoonen Jacobus QUYNTIJN fs. Philippe te voorent wdwnr van Francoise DE SUTTER 
 bij aude van ontrent 40 jaeren ter eender ende Marie Anne VAN DEN DRIESSCHE fa. 
 Joos te voorent wdwe van Andries D'HONT, bij competente aude van ontrent 37 jaeren 
 ter ander, inwoonders van Vynckt   . . . . . . . . .  
 Aen desen sterfhuyse worden geene gronden van erven ofte andere immeubele goederen 
 bevonden maer ter handt nemende de purgatie gemaeckt op den SVG van Andries DHONT 
 men bevint dat aen de 1ste weesen kompeteert een behuysde hofstede ende voordere gronden 
 groot ontrent een bunder 480 roeden  . . .  . . .  5de 9bre 1782  
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SVG Marie Livijne DE BAETS fa. Lieven, overl. Vosselaere den . .  meye 1782  
 Wdwe van Lieven DE WEERT fs. Jan  
418 K.: Livijne = 21 jr, Joseph = 20 jr, Adriaen = 18 jr, Francies = 14 jr, Augustinus = 11 jr  
 31       ende Jacobus DE WEERT = 8 jr  
 V.P.:Frans DE WEERT tot Vynckt ende V.M.: Joannes DE BAETS fs. Lieven tot Meygem 
 Lieven DE WEERT fs. Jan is in (1ste x) geweest met Francoise COPPENS: 
 K.: (1ste x): Joannes, Pieter, Anthone, Guilliaeme ende Caroline DE WEERT bij aude hun selfs 
 Gronden van erfven ten desen sterfhuyse bevonden in huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofsteden  in Vosselaere daer d'overledene uyt gestorven is groot 150 roeden  
 noort de hautstraete west den herwegh van Nevele naer Gendt zuyt Guille DE MEESTER ende 
 oost de wdwe ende hoirs van Carel DE MEYERE ende is vercocht aen Pieter COEN 
 Van haer zijde haudende goederen wesende een partije landt gelegen in Meyghem zijn ontrent 
 de jaere 1762 vercocht aen Joannes DE JAEGER . . . . . . 5de 9bre 1782  
 
SVG Augustinus Josephus DE SCHRIJVER, overl. Nevele op den . .  ougste 1782 
 fs. Francies ende van Caroline SNOEK  
 He.: Joanne Francisca VAN DEN DAELE fa. Jacobus  
418 K.: Marie Jacoba = 17 jr, Jan Baptiste = 15 jr, ende Caroline DE SCHRIJVER = 10 jr 
33v V.P.: Francies DE SCHRIJVER tot Ste Maria Leerne grootvader  . . . . . . 
 Er zijn geene gronden van erfven ten huwelijck gebracht . . .  11de 9bre 1782 
 
SVG Carel Emanuel VAN DE VOORDE fs. Jaspaert ende van Anne Marie DE BAETS  
 herbergier in de swaene in Nevele, overl. Nevele op den 17de april 1779  
 He.: Anne Marie Pieternelle VERBAUWEN fa. Joannes ende van Marie DE KUYPER 
418 K.: Joannes Augustinus Philibertus = 18 jr, Bernardus = 15 jr ende Coleta Bernarda = 9 jr 
 35       Het weesekint met naeme Joannes is korts naer de dood van sijnen vader overleden 
 V.P.: Emanuel VAN DE VOORDE halven broeder van den overledenen 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij dheer Augustijn Francois VAN HULLE greffier der stede lande 
 roede ende baronije van Nevele in persoone Carel Emanuel VAN DE VOORDE jongman 
 van de aude van 22 jaeren geassisteert met Marius Emanuel VAN DE VOORDE sijnen  
 staende voogt ter eender ende Anna Marie Pieternelle VERBAUWEN jonge dochter hebbende 
 den auderdom van 27 jaeren geassisteert met Joannes VERBAUWEN haeren vader alle beyde 
 woonende in Nevele  . . . . . . desen 11de aug. 1763 
  Gronden van erven geconquesteert geduerende het huwelijck  
 Een huys ende erve wesende eene aude gepriviliseerde herberge ten voorhoofde op de plaetse 
 in Nevele genaemt de swaene groot 80 roeden aen d'een sijde gehuyst de kinderen Pieter 
 LAMPE ende al d'ander sijde Joseph DE JAEGER met consorten gekocht ten decrete in den 
 Raede van Vlaenderen ten laste van Philippe BEKAERT van daeten 22ste febr. 1768 ende suyd 
 de kamer van de selve herberge consisterende in de grootte van 2 roeden komende bij coope 
 jegens Joseph DE JAEGER den 4de 8bre 1779 
 Blijven gemeene het deel op haer verstorven met den overlijden van haer moeder in een  
 hofstedeken ende mede gaende gronden gelegen in Nevele gebruyckt bij haeren vader 
 Een hofstedeken ende landt komende van den kant van den overledenen gelegen in Ruysselede 
 in muilenacker groot 2 ½ bunder is binnen huwelijck vercocht aen Joe Anne Marie Goedelieve 
 VAN DE VOORDE s'overledens suster  . . .  . . .  18de 9bre 1782 
 
SVG Carel VERMEIRE fs. Jacobus ende van Joanne PAPPENS  
 ende Anne Marie DE DAPPER fa. Francies ende van Tanneken SNAUWAERT   
 beede overleden in Ste Martens Leerne respectivelijck op den 11de ende 14de juny 1781 
418 K.: Anna Catharine = 12 jr, Coleta = 9 jr ende Augustinus VERMEIRE = 6 jr 
37v V.P.: Philippe VERMEIRE broeder van den overledenen 
 V.M.: Emanuel DE DAPPER broeder van de overledene 
 Aen desen sterfhuyse competeerde in cheyns de catheylen van huysinge ende schuere 
 gelegen in Ste Martens Leerne competerende aen Joe Isabelle RAUTS 19de 9bre 1782 
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SVG Joannes VAN DE WALLE, overl. Hansbeke op den 16de meye 1781  
 fs. Pieter et Isabelle DE BAETS (Isabelle DE BAETS na het overlijden van Pieter nog  
      getrauwt geweest met Bauduyn VAN HUFFEL) 
 He.: Isabelle GRAMENT fa. Joos  
418 K.: Livinus = 22 jr, Marie Anne audt beth 18 jr, Joanne Catharine beth 15 jr, Colette = 13 jr, 
 39       Rosa = 11 jr ende Therese VAN DE WALLE audt beth 7 jr. 
 V.P.: Pieter WIEME tot Hansbeke oom  
 Gronden van erfven immers paerten van dien hem overledenen aengecommen met den last 
 van zijn paert in een los rente van 100 p. gr. wisselgelt capitaels daer op beset lopende in 
 profijte van Geeraert STANDAERT . . . . . . 
 D'helft in een partije lant de groote locke wanof de gemeene wederhelft heeft gecompeteert 
 aen den deelvoogt causa uxoris Marie VAN HUFFEL s'overleden halve suster groot int 
 geheele 42 roeden paelende west het lockstraetjen oost d'abdije van Drongene  
 Gelijcke helft als vooren in een partije landt de cromme vore groot 492 roeden paelende oost 
 t'voorseyde straetjen suyt Pieter MAENHAUT noort dhoirs DHANE  . . . . . . 
 De drij deelen van viere wanof het resterende vierde deel heeft gecompeteert aen sweesen 
 deelvoogt causa uxoris pro indiviso van een behuysde ende beschuerde hofstede met de  
 voorder catheylen daerop staende in de hammestraete wesende dhofstede waer den overledenen 
 uytgestorven is int geheele groot 228 roeden . . .  . . .  19de 9bre 1782 
 
SVG Pro Deo Isabelle VAN HUFFEL, overl. Ste Maria Leerne op den 16de ougste 1782 
 fa. Frans ende van Marie MEULEMEESTER  
 Wdwe in (1ste x) van: Jacobus CORRIJN  
 K.(1ste x): Isabelle Rosa CORRIJN = 13 jr 
 Hr.(2de x): Augustinus PRIEM fs. Joannes ende van Petronelle LANGERAET  
 K.(2de x): Marie = 11 jr, Pieter Joannes = 8 jr ende Augustinus PRIEM = 5 jr. 
 V.P.: Joannes CORRIJN, oom ende V.M.: Livinus VAN HUFFEL, oom  
 SVG van van haeren 1ste overleden man overgegeven den 8ste 8bre 1771 sonder daer op 
 eenig regard te nemen mits er geene immeubele goederen sijn gebracht 2de Xbre 1782 
  
SVG Pro Deo Joanne Therese HEGGERICK, overl. Nevele op den 16de Xbre 1781 
 fa. Andries et Elisabeth SUTTERMAN  
 Hr.: Joannes COCQUYT fs. Lieven et Joanne VAN SPEYBROECK  
 K.: Gabriel = 11 jr, Regina = 9 ½ jr, Judocus = 8 jr, Rosa = 6 ½ jr, Bregita = 5 jr ende 
      Augustinus COCQUYT = 3 jr  
 V.M.: Pieter BLANCKE tot Zeveren oom causa uxoris  
 Den hauder heeft gecompeteert uyt hoofde van sijn grootmoeder paterneel een deurgaende 
 8ste deel in een behuyst hofstedeken ende landt groot int geheele ontrent 6 gemeten gelegen 
 in Drongen ende gelijck 8ste paert in drij gemeten meersch in Vinderhautte ende staende 
 het huwelijck publicquelijck vercocht 
 Mits de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   9de Xbre 1782 
 
SVG Isabelle CORNELIS fa. Pieter et Marie VAN PARIJS, overl. Nevele op den 4de aug. 1782 
 Hr.: Augustinus VAN DE WALLE fs. Carel et Marie Joanne DE MEYERE  
418 K.: Marie = 5 ½ jr ende Agnes VAN DE WALLE = 3 jr ende nu overleden 
 42       ende is overleden een kindt 'tgonne hij aen haer hadde verweckt t'welcke is gedoopt 
       geweest door de vroedvrauwe Marie Anne BRACKE  
 V.M.: Francies DE VREESE, oom van alfven bedde   
 Gronden van erfven bij de overledene achtergelaeten haer toegecommen van haeren vader 
 Een deurgaende 4de part van een partije saeylandt in Dronghen in den wijck van noorthaut 
 groot int geheele 806 roen paelende oost den Deynschen voetwegh suyt ende west d'abdije 
 van Dronghen ende noort jan Baptiste DE VREESE  . . . . . . 
 Aen Marie DE MEYERE wdwe van Carel VAN DE WALLE tot Dronghen s'hauders 
 moeder de somme van 80 p. 13 sch 4 gr. over geadvanceerden gelde 9de Xbre 1782 
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SVG Anne Marie DE KUYPER, overl. Nevele op den . . . 1781  
 fa. Geeraert ende van Joanne DANNEELS 
 Hr.: Pieter DE POORTERE fs. Antone ende van Marie DE PUYT 
418 K.: Joannes DE POORTERE sijn selfs ende Isabelle Therese DE POORTERE = 16 jr 
45v V.M. Frans DE KUYPER broeder van d'overledene 
 Goederen bestaende in huysinge groene ende drooge catheylen deelsaem half en half 
 Competeert den sterfhuyse een woonhuys staende op eeuwigen cheynsgrondt toebehoorende 
 aen dese stede van Nevele groot 25 roen op blasius driesch paelende oost  de straete suyt de 
 weesen NIEUWLANDT west den baron van Huyse ende noordt Philippe DE CLERCQ 
 Gronden van erven van den kant van den hauder 
 Een partijken landt in Vosselaere groot een gemeth paelende oost de wdwe VERMEULEN 
 suyt Joseph VAN RENTERGEM west ende noort het merschstraetjen sijnde het partijken 
 landt met de catheylen daerop staende cheynsgrondt belast met een rente van 20 p. gr. wissel  
 gelt in proffijte van Sr. Frans VAN DE VOORDE tot Gendt  23ste Xbre 1782 
 
SVG Anna Josepha GERNOY, overl. Vynckt op den 5de 9bre 1781  
 fa. Jan ende van Catharine VERHEYE  
418 Hr.: Pieter Joannes Frans VAN OOST fs. Jan ende van Josijne PEIRS  
 47       tevoorent wdwnr van Marie Risina DE WEIRT sonder kinderen 
 K.: Isabelle Rosa = 10 jr, Anna Catherine = 8 jr, Joanne Caroline = 7 jr, Joannes Jacobus = 4 jr 
       ende Pieter Frans VAN OOST = 2 jr  
 V.M.: Ignatius GERNOY broeder van d'overledene 
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt 
 Alsoo apparant huwelijck staet te geschieden tusschen Pieter Joannes Francies VAN OOST 
 weduwaer geassisteert met sijnen vader Joannes VAN OOST ende Anna Josepha GERNAY 
 jonge dochter geassisteert met haeren vader Joannes GERNAY meulenaers tot Ruyselede . . . 
 Aldus gecontracteert onder wedersijdige belofte en verbant als naer rechte ende bij de 
 contracten ende getuygen onderteeckent desen 26ste jan. 1771 
 Gronden van erven geduerende desen huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een behuysde hofstede ende landen gestaen ende gelegen in Vynckt paelende oost Jacobus 
 VAN OOTEGEM suyt den cheyns van Judocus SUTTERMAN west Mhr. VAN LEMBEKE 
 ende noort sijn selfs ende dhoors Lieven VERMERSCH groot in erven 450 roeden ende een 
 partije landt suyt selfs voorgaende hofstede west Mhr. VAN LEMBEKE noordt Mijnheer 
 VAN DEN BOSSCHE ende oost dhoors Lieven VERMERSCH groot in erven 900 roeden 
 Item een partije landt gelegen als vooren paelende suyt selfs voorgaende hofstede west Mhr. 
 Van Lembeke noordt Mhr. VAN DEN BOSSCHE ende oost dhoirs Lieven VERMERSCH 
 groot in erven tot 900 roeden 
 De voorenstaende goederen den sterfhuyse toekomende bij koope jegens shauders vader  
 ende moeder van daete 18de maerte 1775 . . .  . . .  
 Geduerende het huwelijck is er van den kant van d'overledene verkocht haer paert ende deel in 
 de gronden van erven op haer gesuccedeert met den overlijden van haer vader Jan GERNAY 
 tot Ruysselede bestaende in eenen meulenhof ende landt genaemt strookot meulen gelegen 
 in tselve Ruysselede wanof geprovenieert is 250 p. gr.  . . . 24ste Xbre 1782 
 
SVG Anthone DRIEGE fs. Jacobus, overl. Landeghem den 22ste maerte 1781 
 He.: Joanne VINCKE fa. (onleesbaar) 
 K.: Jacobus = 8 jr ende Joanna Theresia DRIEGE = 1 jr 
 V.P.: Jacobus DRIEGE vader van den overledenen  
 Men staet schuldigh aen Joannes CLAEYS over schoolgelt tot 2 sch. 
 Item aen Francies BELLECOSTE over geleende gelden 18 sch. 4 gr. 
 Item aen Anthone BAUTS ter causen als vooren de somme van 2 p. 7 sch. 
 Item aen Pieter DE BRABANDER over meel 5 sch. 8 gr. 
 Item aen Pieter MALDEGHEM over een jaer pacht de somme van 5 p. 16 sch. 8 gr. 
 Item aen Francies DE LEEUW van barbieren 2 sch. 8 gr.  24ste Xbre 1782 
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SVG Pro Deo Barbara Theresia MANGEZ, overl. Zeveren in de maent maerte 1781 
 fa. Pieter bij Susanne PROVIJN 
 Hr.: Pieter Joannes EYERICK fs. Francois  
 K.: Christine EYERICK = 3 jr eenigh kint 
 V.M.: Pieter MANGEZ oom   
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   1ste july 1783 
 
SVG Joe Joanna Theresia MESTDAGH, overl. Nevele op den 6de 7bre 1782 
 fa. Sr. Pieter Francies ende Livine VAN HOLSBEKE 
 Hr.: Sr. Philippus Jacobus BEYAERT fs. Pieter ende Isabelle STEP 
418 K.: Emiliana = 3 ½ jr, Leo beth de 2 jr. ende Rosalia BEYAERT beth een half jaer 
108v V.M.: Pieter Francies MESTDAG grootvader  
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt  
 Compareerde voor mij Francois VAN MELLE notaris publicq tot Nevele in persoone Sr. 
 Philippus Jacobus BEYAERT procureur woonende in dese stede jongman bij competente 
 aude sijn selfs geassisteert met Sr. Pieter BEYAERT sijnen vader ter eender ende joffrauw 
 Joanna Theresia MESTDAGH jonge dochter audt 22 jaeren woonende binnen dese stede 
 geassisteert met Sr. Pieter Francies MESTDAGH haeren vader ter ander . . . 1ste febr. 1779 
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde deelsaem alf en alf 
 Een 4de deurgaende in d'helft wanof het wederdeel competeert aen Geeraert VAN HOLSBEKE 
 ende de resterende 3/4de aen de weesen van Livijne VAN HOLSBEKE s'overledens moeder 
 van een bebauwt ende beplant hofstedeken in Hansbeke groot een alf gemeth oost de straete 
 suyt Pieter MEGANCK west ende noort Lieven VAN VYNCKT  
 Item 1/4de in d'helft van een huys ende erfve in Nevele groot 47 roeden paelende suyt oost  
 dhoors van Joffr. DE BUENS suyt west Sr. Joannes DE BRABANDER ende noort Sr. Pieter 
 Jacobus VAN RISSEGHEM ende noort oost de calzijde bij den hauder bewoont wanof de 
 wederhelft competeert aen den deelvooght 
 Gronden van erfven commende van s'hauders sijde 
 D'hilft in twee huysen ende erfve in Nevele groot int geheele 300 roeden paelende oost Jan 
 Baptiste VAN COMPOSTELLE suyt de calzijde west d'hoors Pieter VAN DEN BULCKE 
 ende noort de pouckebeke wanof de wederhelft competeert aen Pieter Frans BEYAERT 
 Dhelft van een partije landt groot int geheel 473 roeden abouterende oost selfs suyt Mhr. 
 van Asper west den heer advocaet D'HOOP ende selfs noort Pieter VAN OOTEGHEM  
 D'hilft in een partije bosch groot ontrent 400 roen gelegen binnen de prochie van Meyghem 
 oost d'armeschole in Gendt suyt Jan CRAPPOEN west Jacobus DEN TROOSTER ende  
 noort den haesbrouckbosch   . . .  . . .  lesten juny 1783 
 
SVG Pieter DE WEIRT, gebortig van Zeveren ende aldaer overl. den 30ste april 1783  
 fs. Jan bij Judoca VERHOYE  
 Wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle THIENPONT fa. Boudouin  
   (SVG gepasseert den 23ste juny 1778) 
418 K.(1ste x): Augustinus DE WEERDT = 18 jr ende Joannes DE WEERDT = 10 jr ende 
113     Catharine DE WEERDT hunne suster onbedeghen gestorven 
 V.P.: Pieter VERVENNE oom causa uxoris    
 He.(2de x): Joanne VAN DER PLAETSE fa. Ignatius, nu getrauwt met Pieter VERSTRAETE 
 K.(2de x): Caroline DE WEIRDT = 5 jr ende Francois DE WEIRDT = 3 jr 
 Comt in baeten een woonhuyseken met een turf cot, fruyt ende andere boomkens desen 
 sterfhuys competerende, bij den hauder gebauwt ende geplant op een partije landt bij hem 
 in cheynspachte genomen van den heer van Asper gelegen in Zeveren alwaer den 
 overledenen uytgestorven is . . .  . . .  . . . 1ste july 1783 
 
SVG Carel DE VLIEGER fs. Jan, overl. Hansbeke op den 2de febr. 1783 en ten sterfhuyse van  
 sijne vrauwe Pieternelle DE WEVER fa. Louis ten wiens sterfhuyse geen SVG gemaeckt is 
418 K.: Emanuel DE VLIEGER sijn selfs persoon, Livijne = 24 jr, Louis = 21 jr ende Norbertus 
116       DE VLIEGER =  18 jr  . . .  . . .  1ste july 1783 
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SVG Herman VAN NEVEL, overl. Nevele op den 28ste 9bre 1782  
 fs. Pieter et Josijntjen HEMELSOETE  
 He.: Catharine VAN NEVEL fa. Judocus et Joanne VAN DER PLAETSEN 
418 K.: Herman MAENHAUT in huwelijck met Marie Magdalene VAN NEVEL, Bernardus 
117       MEGANCK thuwelijck hebbende Marie Therese VAN NEVELE, Caroline = 17 jr, 
       Francies = 13 ½ jr ende Regina VAN NEVEL = 8 jr  
 V.P.: Pieter VAN NEVEL oom     
 Gronden van erfven komende van s'overledens sijde  
 Een partije saylant in Nevele genaemt schampsstuck paelende suyt oost Pieter DE RAEDT 
 suyt west ende noort west Jan LOONTJENS groot 500 roeden 
 Gronden van erfven commende van shouderigens sijde  
 Een partije saylant in Nevele genaemt bachten bossche paelende oost sijn selfs, suyt de  
 wdwe Jan DE DECKER, west de weese van Judocus HOOREBEKE ende noort het naer 
 volgende bosselken paelende suyt oost de volgende partije west de voorgaende noort den 
 aermen van Hansbeke ende oost de wdwe Jan DE DECKER, t'saemen groot tot 800 roeden. 
 Item een stuck lant genaemt het meersch bulcxken abouterende oost de beke van Hansbeke 
 suyt Jan MAENHAUT west ende noort sijn selfs voorgaende groot 350 roeden . . .    
 Gronden van erfen binnen huwelijck geconquesteert te weten een hofstede met den huyse 
 schuere ende voorder batimenten daer op staende gelegen in Nevele paelende west de bibuyck 
 straete noort sijn selfs, oost Emanuel GANSBEKE ende suyt Francies GOETHALS aen den 
 overleden toegecommen bij coope jegens Judocus VAN NEVEL ende bebauwt staende het 
 huwelijck door d'houderigge alsnu gebruyckt groot 305 roeden . . . 8ste july 1783 
 
SVG den eersaemen Judocus WILLE, overl. Hansbeke den 10de april 1782 
 fs. Marten ende van Marie VAN HECKE  
 Wdwnr van Marie Bernarda MAERE  
418 He.(2de x): Monica STOFFERIS fa. Joannes ende Joanne DAUW 
122         alsnu in huwelijck met Joseph WILLEMS 
 K.(2de x): Jan Francies = 8 jr, Ignatius Livinus = 7 jr, Rosa = 6 jr en Catharine WILLE = 1 jr. 
 V.P.: Pieter WILLE s'overledens broeder tot Somerghem 
 Gronden van erven den overledenen aencommende ten sterfhuyse van sijnen vader 
 In Somerghem in den wijck van langeboecken den suytcant van een hofstedeken abouterende 
 noort oost het wederdeel suyt oost de volgende partije, west dhr. CARDON ende noord west 
 de langheboeckstraete groot dit deel 100 roen Item d'helft wesende den oostcant van een partije 
 landt gelegen achter de hofstede genaemt den langenbilck groot over dese helft 200 roen . . . 
 Item vindt den sterfhuyse goet aen Jan VAN VOOREN fs. Arnaut tot Hansbeke over 8 jaeren 
 cheynspachten tot ende met kersavont 1781  8 p. 5 sch. gr.   . . . 15de july 1783 
 
SVG  Jacobus DE TROOSTER, overl. Meyghem op den 3de nov. 1781  
 fs. Joseph ende van Joanne TUYTSCHAVER  
 He.: Joosijne TANT fa. Norbert ende van Marie DE RAEDT 
418 K.: Livinus DE TROOSTER = 8 jr 
126 V.P.: Cornelis DE TROOSTER broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven wesende conquest gedeeligh tusschen de hauderigghe en de weesen 
 Een partije landt genaemt het bostuck betemmert met een woonhuys ende beplant met boomen 
 gelegen in Meyghem groot een gemet oost Pieter BEYAERT suyt Cornelis VAN HOVE . . . 
 Dit sterfhuys staet schuldigh 12 p. 17 sch. 9 gr. aen shauderiggens kinderen van wijlent Jan 
 VAN OOTEGHEM haeren 1ste man (SVG gepasseert den 27ste sept. 1768)  
 Stelde hem seker ende borge Francies TANT tot Ste Maria Leerne 15de july 1783 
 
SVG Laurens DE VOS, overl. Meyghem op den 22ste febr. 1782 
 fs. Charles ende van Barbara DE BOCK  
418 He.: Isabelle DE LOOF fa. Joseph  
129 K.: Augustinus DE VOS bij competente oude sijn selfs ende Marie DE VOS = 21 jr 
 V.P.: Philippus HEGGERIJCK cosijn van den overleden   15de july 1783 
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SVG Jacobus BOONAERT fs. Francies, mulder, overl. Nevele op den 9de 7bre 1781 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne Theresia THOLLENS (SVG 10de aug. 1774) 
 He.(2de x): Marie VAN DE MOERE fa. Pieter ende van Regina MIDDELEM 
418 K.(2de x): Pieter = 7 jr, Francies = 6 jr, Joannes = 4 jr, Therese BOONAERT = 16 maenden  
131v       geboren naer de doodt van haeren vader  
 V.P.: Paulus BOONAERT tot Lembeke oom   
 Dezen SVG is vollediger en beter leesbaar en dubbel met SVG in bundel 514  
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt 
 Compareerde voor mij Charels DONNY notaris publicq tot Brugge in persoone Jacobus  
 BOONAERT fs. Francies geboortig van Lovendeghem woonachtig tot Nevele wdwnr sonder 
 kinderen van Joanne Theresia THOLLENS toekommende bruydegom voorts Joanne Marie 
 VAN DE MOERE fa. Pieter tsijnen 1ste huwelijck gewonnen bij Regina VAN MIDDELEM 
 fa. Pieter, jonge dochter van ontrent 23 jaeren geboortig van Sinte Cruys ontrent dese stadt 
 toecommende bruyt geassisteert met haeren vader benevens Joannes GALLE haeren voogt 
 ende Marinus VAN LOO in huwelijck met Marie Therese VAN DE MOERE haeren 
 swaeger welcke te kennen gaven dat tusschen hun apparant huwelijck staet te gebeuren . . . 
 Gepasseert binnen de stadt Brugge op den 4de des jaers 1775.  21ste aug. 1783 
 
418 Op den 21ste meye 1783 hebbe ick onderschreven Pieter HOSTE meulemaecker tot 
140 Ruysselede ten versoucke van Joanne Marie VAN DE MOERE wdwe van Jacobus  
 BOONAERT overleden mulder in Nevele ende Paulus BOONAERT als oom ende paternelen 
 deelvoogt over de vier minderjaerighe kinderen gedaen prijsije van den steenen meulen met  
 de drayende ende rollende wercken met de voordere toebehoorten staende in Nevele op den 
 meulecauter de gemelde wdwe ende haere kinderen competerende soo volgt . . . . . . 
  Somma tsaemen van de prijsije beloopt ter somme van 510 p. 7 sch. 2 gr.  
 
SVG Marie Anne BRUGGEMAN, overl. Landeghem op den 13de jan. 1783  
 fa. Mathias ende Marie NEESSENS  
418 Wdwe van Joannes DE PROOST   
142v K.: Joannes DE PROOST = 17 jr  
 V.P.: Jacobus DE PROOST fs. Joannes voornoemt broeder van alfven bedde 
 V.M.: Herman HALLAERT woonachtigh tot Seveneeken oom causa uxoris 
 Gronden van erfven aen de unicque weese toecommende uyt den hoofde van sijnen vader 
 Dhelft deurgaende dannof dander helft competeert aen den voornoemden Jacobus DE 
 PROOST haeren alfven broeder van een behuyst ende beschuert hofstedeken geleghen 
 in Meerendre ende Landeghem paelende noort ende oost het broekstraetien zuyt Joannes 
 MAENHAUT ende west den heysten driesch groot in erfven 243 roeden in pachte  
 gebruyckt bij Joannes Andries WILLEMS ende dhelft als vooren van een partije lant groot 
 89 roeden geleghen in Landeghem abouterende noort ende oost de kinderen van Gilles 
 VAN MALDEGHEM zuyt west de straete ende noort de kinderen van Marten BISCOP 
 in cheynse gebruyckt bij de kinderen van Philippe VAN DE PUTTE ten advenante van 
 1 p. gr. tsjaers welcken cheyns noch duert tot ende met kersavont 1818 als wanneer 
 d'erfven ende andere catheylen daerop staende moeten aenveert worden bij prijsije te doen 
 in dhelft staende ende dhelft liggende weirde  . . .  . . .  . . . 
 Item de deurgaende helft als vooren van een partijken meersch geleghen in de pouck  
  meerschen tot Meerendre groot 75 roeden wesende wisselmeersch . . . 
 Stelde hem seker ende borge Caerel DE PROOST oom tot Landegem  15de july 1783 
 
SVG Joanne VAN DOORNE fa. Pieter ende van Isabelle DHONT, overl. Nevele den 15de july 1782 
 Wdwe van Pieter MAENHAUT  
418 K.: Joannes Baptiste sijn selfs , Judoca MAENHAUT in huwelijck met Pieter CACKAERT 
141v       ende Marianne MAENHAUT = 25 jr beggijntien in Gendt 
 V.M.: Joannes VAN DOORNE   
 Er sijn geene goederen nochte gronden van erven mits sij de selve geduerende haer leven in 
 proffijte van haere kinderen heeft afgestapt.    2de 7bre 1783  
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SVG Francies OOSTERLIJNCK, Poessel den . . maerte 1783 (zit ook in bundel 519) 
 fs. Francies et Anna Marie DE MEYERE 
 He.: Marie Anne DE BAETS fa. Joseph et Marie Francoyse EECKAERT 
418 K.: Francies DE DECKER als vader ende voogt over sijn unicq weese kint gewonnen bij 
145v       Marie OOSTERLIJNCK ende het kint geboren naer de doodt van sijn voornoemden 
       vader ende een weynigh naer sijne geboorte oock overleden   
 V.P.: Joannes OOSTERLIJNCK tot Nevele oom 
 Gronden van erfven comende van soverledens sijde schuldigh te volghen aen sijn cleynkindt 
 met last van s'houderiggens bijleve als naer costume 
 In Poessel een behuyst hofstedeken met het landt daer medegaende genaemt de peerboom 
 stede paelende oost de wdwe Joannes VERPLAETSE suyt de straete west den procureur  
 LAMMENS ende noort Adriaen DE CRAENE groot 311 roeden ende een partije landt 
 genaemt het bouverken paelende oost Ludovicus DE FRUYT suyt dhoors van Mijnheer 
 VAN DE VIJVERE west den procureur LAMMENS ende noort de straete groot 282 roen 
 wordende het hofstedeken ende landt bij dese houderigge gebruyckt  . . . 2de 7bre 1783 
 
SVG Pro Deo Norbertus CANNOOT fs. Robert, overl. Landegem op den 16de meye 1783 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne DE VRIENDT   
418 K.(1ste x): Isabelle Rosa CANNOODT = 21 jr 
148v He.(2de x): Livijne MORTIER fa. Lieven ende van Joosijntjen MESTDAG  
 V.P.: Mauritius CANNOODT       9de 7bre 1783 
 
Redres van SVG Joanne Marie OOSTERLIJNCK fa. Franchies, overl. Landeghem den 8ste dec. 1781 
 Hr.: Pieter Francies DE DECKER fs. Carel  
418 K.: Joannes Baptiste DE DECKER ende Pieter Francies DE DECKER overleden na het  
150v       scheeden van de gemeensaemhede van den sterfhuyse  
 V.M.: Francies OOSTERLIJNCK ende mits sijn overlijden Joannes OOSTERLIJNCK 
           sijnen broeder 
 In het gaederen ende stellen van den voorschreven SVG (zie bundel 516) sijn differente  
 obmissien begaen ten fijne dese overgedregen ende gepresenteert moeten worden 
 Ter hant nemende den SVG van den 5de maerte 1782 wort bevonden dat aldaer gebracht is 
 in gemeene baete een somme van 23 p. 13 sch. en 10 gr. ende al tselve alleenlijck bedraeght 
 13 p. 13 sch. en 10 gr.  . . .  . . .  . . .   
 Seker ende borge Thomas DE DECKER fs. Caerel shauders broeder 9de 7bre 1783 
 
SVG Pro Deo Joannes DE PAEPE fs. Lieven, overl. Landeghem op den 13de 7bre 1782 
 He.: Joanne COCQUYT fa. . . . 
 K.: Veronica = 8 jr, Marie Theresia = 6 jr, Marie Anna = 5 jr, Judocus = 3 jr en Coleta = 1 jr 
 V.P.: Guillielmus HERTOGE tot Nevel     16de 7bre 1783  
 
SVG Marie VAN HEE, overl. Dronghen in den wijck van noorthaut op den 30ste july 1782 
 fa. Lieven gewonnen bij Marie SANTENS  
 Wdwe in (1ste x) van Francies VAN GANSBEKE fs. Pieter 
418 K.(1ste x): Pieter VAN GANSBEKE ende Josijntjen VAN GANSBEKE in huwelijck met  
152       Judocus VAN HOECKE mitsgaders de drij minderjaerighe weesen van wijlent Joanne 
       VAN GANSBEKE gewonnen bij Gillis CLAEYS met naemen Jan Baptiste, Pieter ende 
       Maria CLAEYS  
 V.P.: Pieter VAN GANSBEKE oom 
  Hr.: Frederick CORNELIS fs. Joseph gewonnen bij Catharine DE KESEL 
 Men is schuldigh aen Joannes ende Francies CORNELIS fs. desen houder 5 p. 7 sch. 1 gr. 
 over reste van hunne moederlijcke weese penningen        
 Over den prijs van een huyseken met de drooge ende groene catheylen daer op staende ende 
 mede gaende gelegen in Drongen in den wijck van noorthaut staende op cheyns wesende 
 eene uytneminge van s'heeren straete geldende voor cheynspachte aen den heere baron van 
 Nevele tot 2 sch. 4 gr. sjaers groot in erven 12 roeden     9de 7bre 1783 
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SVG Reynier GOETGELUCK fs. Geert, overl. Landeghem op den . . . 1782 
 He.: Judoca VAN DEN BERGE fa. Jacobus alsnu in huwelijck met Augustinus LOYS  
 K.: welcke hauderigge 7 maenden en . . daegen naer het overlijden van haeren man op den  
418       29ste april 1783 is verlost van een kindt genaemt Joannes Frans tgonne sij hauderigge en 
154      den selven haeren jegenwordigen man verclaeren door hun beyde voor de doodt van den 
      overledenen geprocreert te sijn  
 V.P.: Pieter GOETGELUCK tot Baerle, oom 
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt 
 Compareerde voor mij Philippe Arnold LEMAIEUR notaris tot Gendt in persoone Reynier 
 GOETGELUCK fs. Geert weduwaer sonder kinderen woonende in Landeghem ter eender
 Judoca VAN DEN BERGE fa. Jacobus jonge dochter bij aude haer selfs geassisteert met 
 haeren vader te kennen gevende dat huwelijck stondt te geschieden. . . 26ste 7bre 1779 
 Staende huwelijck is vercocht een losbaere besette rente van 50 p. gr. wisselgelt capitaels 
 geloopende hebbende ten laste van Joannes COPPENS tot Hansbeke geaffecteert op sijne 
 goederen ende cooper is bedegen Pieter Frans VAN VYNCKT . . . 16de 7bre 1783 
 
SVG Norbertine LANGERAERT fa. Jan et Christoffelijne RAES, overl. Poessel den 25ste july 1783 
 Wdwe in (1ste x) van Amandus VAN WIJNSBERGE fs. Caerel (SVG 9de febr. 1763) 
418 K.(1ste x): Guille, Jan tot Caeneghem, Frans, Emanuel ende Pieter VAN WIJNSBERGHE 
157     bij competente aude hun selfs en Joanne Catharine VAN WIJNSBERGHE = 24 jr 
     Caroline VAN WIJNSBERGE overleden in den auderdom van 4 jaeren. 
 Hr.(2de x): Ludovicus DE FRUYT fs. Pieter et Pieternelle DE POORTER 
 V.M.: Joannes VAN LANGERAERT oom tot Lootenhulle   
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Alsoo apparent huwelijck staet te resulteren tusschen Ludovicus DE FRUYT fs. Pieter, 
 jongman bij competente aude sijn selfs, jongman geassisteert met Joannes VLAMIJNCK 
 sijn cosijn ter eender ende Norbertine VAN LANGERAERT fa. Jans wdwe van Amandus 
 VAN WIJNSBERGE toekomende bruydt ter andere jegenwordigh woondende tot Poessel 
 geassisteert met Jacobus DE ROOSE haeren cosijn  . . . desen 1ste april 1764 
 Gronden van erfven komend van soverledens sijde 
 Dhilft wanof de wederhilft competeert aen de ses kinderen uyt den hoofde van hun vader 
 van een hofstedeken in Poessel paelende oost sijn selfs landt suyt derfgenaemen van den 
 advocaet CARDON west oock sijn selfs ende noort de straete groot int geheele 225 roen 
 Item dhilft wanof de wederhilft competeert als vooren van een partije saylant genaemt den 
 corten cnegt paelende oost Pieter DE MULDER suyt de straete west Francies SUCAET 
 ende noort een straetjen groot int geheele 650 roeden . . .  . . .  
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuyst hofstdeken met suyt daer annex een partije saylant gelegen in Eegem paelende 
 oost de straete suyt het landt van Sr. Jacobus DE VLAMIJNCK ende den heere van Eegem 
 west ende noort den selven heere groot 448 roen den houder toegecomen bij coope jegens 
 Francies ende Joannes VAN LANGERAERT per contract van den 17de maerte 1778 wordt 
 alsnu gebruyckt bij Carel VAN BESELAERE . . . . . .  17de 7bre 1783 
 
SVG Joanne VERHAEGE, overl. Meygem op den 17de april 1782  
 fa. Joannes ende van Joosijntjen DE SCHUYTERE  
 Hr.: Arnaut SCHATTEMAN fs. Joannes ende Livijne VAN DHONT 
418 K.: Marie Anne SCHATTEMAN = 9 maenden 
163 V.M.: Lieven VAN HAUWAERT  
 Gronden van erven commende van de sijde van den hauder 
 Een hofstedeken ende erve gelegen in Meyghem daer d'overledene d'overledene uytgestorven 
 is groot 71 roeden paelende oost Maurus SCHEPENS . . . . . . 
 Gronden van erven staende het huwelijck geconquesteert 
 Een hofstedeken in Meygem neven het voorgaende groot 26 roeden  . . . . . . 
 Desen sterfhuyse competeert 1/8ste deel in een huys ende voordere catheylen uyt den hoofde 
 van haere vader staende op cheynsgrondt gelegen in Vynckt . . . 23ste 7bre 1783 
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SVG Joanne BEELAERT fa. Joos, overl. Nevele den . . .1781(Dezen SVG zit ook in bundel 519) 
 Hr.: Joannes VAN HOVE fs. Jan 
 K.: Pieter VAN HOVE, Jacoba VAN HOVE in huwelijck met Pieter DE KETELAERE, 
418       Catharine VAN HOVE in huwelijck met Jacobus STEYAERT, Livijne VAN HOVE 
165v       alsnoch minderjaerigh   
 Camerdeelvoogt: Pieter Frans MEGANCK schepenen van den lande van Nevele mits de 
       non bekende bloetsvrienden van d'overledene 
 Wordt in baete gebracht de somme van 15 p. 6 sch. gr. over den prijs in dhilft staende  
 ende dhilft liggende weirde van d'edifitien van huys ende voordere drooge ende groene 
 catheylen staende op cheynsgrondt competerende aen den heere van Asperen bij desen 
 sterfhuyse gebruyckt  . . .  . . .   23ste 7bre 1783 
 
SVG Marie Catharine VAN DE VIJVER fa. Joseph, overl. Nevele op den 18de april 1783 
 Wdwe van Lieven PROVIJN (SVG gepasseert den 26ste 8bre 1779) 
418 K.: Isabelle Rosa = 7 jr ende Carolus PROVIJN = 5 jr 
167v V.P.: Pieter VAN VEIRDEGEM ende V.M.: Joseph VAN DE VIJVER 
 Venditie gehauden den 15de juny 1783 
 Men is schuldigh aen Joseph VAN DE VIJVER sweesen grootvader 4 p. 16 sch. 6 gr. 
 courant soo vele hij heeft betaelt over begraeven ende uytvaert mitsgaders wasch  
 doodkiste ende organist  . . .   . . .   7de 8bre 1783 
 
SVG Lieven DE DAPPER fs. Adriaen overl. Nevele op den 29ste 9bre 1781 
 Wdwnr van Joosijntjen MEIRESONNE fa. Jan 
 K.(1ste x): 't kint van Livijne DE DAPPER gewonnen bij Pieter BASUYN beyden overleden 
418      Marie Baerbel DE DAPPER in huwelijck met Pieter BOGAERT,  
169      Marie Magdalene DE DAPPER thuwelijck met Joannes TUYTSGAEVER  
      Risina DE DAPPER in huwelijck met Augustijn VAN MOORTEL tot Poessel 
 He.(2de x): Marianne LOMBAERT fa. Joos ende van Joosijntjen WAUTERS    
 K.(2de x): Marie Catharine DE DAPPER = 22 jr, Angeliene = 18 jr, Jan Baptiste = 15 jr ende  
     Pieter DE DAPPER = 13 jr 
 Caemerdeelvoogt: Charles Jacques CARBONELLE ampman der stede ende lande van Nevele 
 Gronden van erven komende van den kant van den overleden 
 Een huys stede ende erve wesende een herberge genaemt den hert gelegen in den wijck van 
 veldeken paelende oost ende suyt de straete west den heer hoogbailliu LAFAILLE ende nu 
 dhoors Bauduyn KOCKAERT ende noort Mhr. VAN DE VIEVERE groot in erven 264 roen 
 Heeft hem seker ende borge gestelt over de hauderigge sijne schoonmoeder, Joannes 
 TUYTSCHAEVER fs. Joos alhier present     14de 8bre 1783 
 
SVG Pro Deo d'huysvrauwe (2de x): Anne Marie DE JAEGERE fa. . . .ende van Isabelle DE SMET 
 overl. Ste Jans Leerne den 19de 9bre 1781 
 ende haeren man Joannes DE CUYPERE, coster, overl. Ste Jans Leerne den 22ste Xbre 1781 
418 fs Jacobus ende van Joosijntjen HEYNDRICX 
172v wdwnr in (1ste x) van Marie Joanne SERGEANT fa. Joannes 
 K.(1ste x): Lieven, Jacobus, Marie ende Joanne Louise DE CUYPERE alle hun selfs ende 
      Caroline DE CUYPERE alsnoch minderjaerigh 
 V. M.: Joannes SERGEANT tot Nevele, oom 
 K.(2de x): Coleta = 14 jr, Geeraert = 11 jr ende Veronica DE CUYPERE = 9 jr 
 V.P.: Pieter DE DOBBELAERE tot Hansbeke, oom   21ste 8bre 1783 
 
 Rekenijnge bewijs ende relicqua die bij desen maeckt ende overgeeft Pieter DE MULDER 
 tot Poessele cosijn ende gewesen paternelen handelaeren voogt over Caroline DE MULDER 
 fa. Joseph ende van Joanne VAN OVERBEKE alsnu in huwelijck met Francies DE PAUW 
  dit van alsulcken ontfang handelijnge ende administratie als hij heeft gehadt  . . . . . . 
 Somma van den ontfang beloopt tot 73 p. 7 sch. 4 gr.  
 Somma van de betaelijnge beloopt tot 3 p. 3 sch. 4 gr.   . . . 27ste 8bre 1783 
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SVG Martinus DE CLOET, overl. Vosselaere op den 11de maerte 1782 (dit zit ook in bundel 519) 
 fs. Franciscus ende van Joanne DE CLERCQ 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne SPEECKAERT  
 K.(1ste x): Pieter, Joseph ende Joannes DE CLOET alle hun selfs 
418 He.(2de x): van Amel VAN DEN BERGE fa. Marten ende van Joosijntjen DE VRIENDT 
175       alsnu in huwelijck met Jan Baptiste VAN HULLE 
 K.(2de x): Joanne Martine DE CLOET in huwelijck met Norbert VAN SPEYBROECK, 
     Elisius = 15 jr ende Albertus DE CLOET = 13 jr  
 Caemerdeelvoogt : Sr. Joannes SLOCK Burghemeester van Nevele  14de 8bre 1783 
 
SVG Joos DE SCHEPPER fs. Lieven, overl. Sinte Martens Lathem den 23ste dec. 1772 
 Wdwnr in (1ste x) van Catharine LUCK  
418 K.(1ste x): Augustinus DE SCHEPPER = 22 jr. fs. wijlent Joannes fs. wijlent Joos voornoemt 
177v     gewonnen bij Isabelle DE SCHUYTER,  
 He.(2de x): Joanne DE WULF fa. Francis  
 K.(2de x): Aldegonde DE SCHEPPER in huwelijck met Joseph VERDONCK, Augustinus,  
     Caroline, Livijne Therese ende Agnesse DE SCHEPPER alle bij getijdighe aude 
     hun selfs  
 V.P.: Francis DE WULF broeder van dese hauderigge als staenden voogt over haer ter causen 
          van haerder crancksinnigheyt gecreert aen Lieven PAPPENS alsnu in huwelijck met de 
          voorseyde Isabelle DE SCHUYTER 
 Competeert aen desen sterfhuyse een huys in Sinte Martens Laethem staende op cheyns wanof 
 den grond groot 500 roen competeert aen de kerke van Laethem aengegaen voor een termijn 
 van 29 jaeren ingegaen kersavont 1758     28ste 8bre 1783 
 
SVG Francies Laureyns SCHELPE, camslaegerswinckel, overl. Nevele op den 29ste oct. 1782 
 fs. Philippe Anthone et Marie Anne DE BUCK 
 He.: Isabelle GRIJP fa. Lieven et Livijne HAERENS 
418 K.: Marie Anne, Livijne Judoca, Laureyns ende Pieter Jacobus SCHELPE alle bij competente 
181       aude hun selfs, Joanne Catharine = ½ 22 jr, Joseph = 20 ½ jr ende Theresia = 17 jr ende 
        Joannes Baptiste SCHELPE actuelijck geprofest als minderbroeder recollet onder de naem 
       van frater Ivo den gonnen gecenseert wordt civil overleden te sijn    
 V.P.: Judocus VERBEKE cosijn 
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde deelsaem alf en alf  
 Te weten twee huysen sonder separatie gelegen in Nevele paelende oost de meulenaer straete 
 suyd de wdwe ende hoir van Sr. Philippe Anthone DE VOS west Jan LOONTJENS ende  
 noord d'hoors Marie MAENHAUT groot 49 roeden wannof het een huys wordt gebruyckt bij 
 d'hauderigge ende het ander door den hoor Laureyns SCHELPE 
 Gronden van erfvencommende van s'overleden sijde over de drij 4de deelen bij successie van  
 sijn ouders ende 1/4de bij uytgrootinge van Marie Pieternelle DE MEYERE  
 Een partije bosch gelegen in Lootenhulle paelende vanaudts suyd het leen van Jan DE WEIRD 
 ende de malsemstraete west het meulestraetjen noordt Francies DE WEERD ende oost Jan 
 CORNELIS sijnde onverpacht groot 350 roeden  
 Gronden van erfven commende van s'hauderiggens sijde bij successie van haere ouders 
 Twee huysen wanof het een is een drijwoonste benevens een steenen ovenbuer dat oock voor 
 eene woonste gebruyckt wordt, staende alle op een erfve in Meerendre paelende noord oost 
 de velde straete suyt oost en suyt west de wdwe Jacobus DE MULDER ende noord west  
 Jacobus WALGRAEVE ende Judocus DE COCK groot 149 roeden.  
 Item een partije landt genaemt het barbels gemeth gelegen als vooren paelende oost de wdwe  
 Jacobus DE MULDER suyd d'heer MERTENS west selfs conquest ende noord d'hoors Pieter 
 QUACKEBEKE groot 300 roeden  . . . . . . . . .  
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een partijken landt in Meirendre in den kerckwijck groot 175 roeden abouterende noord oost 
 sijn selfs suyd oost de wdwe Pieter DE VREESE west de straete ende noord west d'hoirs 
 Pieter QUACKEBEKE . . .  . . .  . . .  27ste 8bre 1783 
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SVG Jan Baptiste VAN HULLE, overl. Meygem op den 30ste jan. 1783 
 fs. Sr. Jooris et Livijne DE DECKER  
 Wdwnr in (1ste x) van: Livijne VAN NEVEL fs. Pieter 
418 K.(1ste x): Carel = 18 jr, Pieter Francies = 16 jr, Bernardus = 14 jr ende Caroline = 13 jr. 
188  He.(2de x): Anne Marie WILLEMS fa. Pieter et Marie Isabelle Glaudine CLEMENT 
         alsnu in huwelijck met Joannes Baptiste VAN DER DONCKT 
 V.P.: Sr. Bernardus BRAL oom causa uxoris tot Waerschoot ende 
 V.M.: Pieter VAN NEVEL als grootvader tot Adeghem   
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt 
 Compareerde voor mij Petrus Joannes HEGGERMONT notaris tot Gendt in persoonen 
 Joannes Baptiste VAN HULLE fs. Jooris et van Livina DE DECKER gebortigh van 
 Nevele en woonende in Meyghem wdwnr met 4 kinderen futuren bruydegom ter eender 
 ende Anna Marie WILLEMS fa. Pieter ende van Marie Isabelle Glaudine CLEMENT 
 gebortigh van Sinte Denijs, jonge dochter haer selfs audt 30 jaeren futere bruydt 
 Ter presentie van Sr. Jan Baptiste FIERS ende Sr. Pieter CLAEYS beede getuyghen 
 hiertoe aensocht desen 16de juny 1780   
 Den overledenen heeft constant het huwelijck vercocht bij uytgrootinge aen sijne vier 
 mede hoors ten sterfhuyse van sijnen vader alle sijne gerechtigheden paerten ende deelen 
 in de gronden bestaende in een deurgaende 5de paerte in de 6 deelen van thienne van een 
 hofstede ende gronden gelegen in Nevel, Lootenhulle ende Hansbeke t'saemen groot  
 ontrent 20 bunderen, alsmede een deurgaende 5de paert in een hofstede ende medegaende 
 gronden op Hansbeke ende Lootenhulle tsaemen groot beth de 6 bunderen geexpresseert 
 bij den SVG gesloten ten sterfhuyse van d'overledens vader den 24ste febr. 1781 waertoe 
 gerefereert wordt voor de somme van 683 p. 17 sch. 2 gr. courant volgens contract van den 
 16de nov. 1780 in welke uytgrootsomme den grond bedraegt ter somme van 508 p. 18 sch.  
 en 6 gr. ende de catheylen in liggende weirde de gonne van 174 p. 18 sch. 8 gr. conforme 
 de calculatie gemaekt bij den prijser VAN MELLE  . . . . . . . . . 
 Blijckt dat er meer commer als baeten sijn . . . . . .   18de 7bre 1783 
 
SVG Pro Deo Livijne DE SCHUYTER fa. Guilliaeme,  
 overl. Landegem op den wijck overdam op den 25ste jan. 1783 
 Hr.: Kaerel DE DECKER fs. Joannes tevoorent wdwnr van Marie Anna CLAEYS 
 K.: Lieven DE DECKER = 3 jr. unicq weesekint 
 V.M.: Pieter DE SCHUYTER tot Drongen broeder van de overledene  
 Mits de becommerthede geordonneert tenfilasseren   4de 9bre 1783 
 
 Inventaris ende annotaetie van de goederen bevonden ten huyse ende hove van den 
 gedetineerden geacenseerden ende geabandonneerden verweerdere Jacobus MESTDAG 
 gemaekt achtervolgende het consent verleent bij mannen van leene van den hove ende 
 casteele van Nevele aen den heere Bailliu van tselve Nevele heesere causa office bij 
 appointement verleent op sijne requeste van den 28ste 9bre 1783 naer genomen advijs 
 van rechtsgeleerde postulerende in den raede van Vlaenderen dit ten beleede van den 
 procureur d'office Jan Francies VAN MELLE ende ten overstaen van Pieter Joannes 
 DE BRABANDER ende Philippe Joannes BILLIET mannen van leene van den hove 
 ende casteele van Nevele desen 5de Xbre 1783 soo volgt  . . . . . . . . . . . . 
 Den voorenstaende inventaris gemaeckt ter presentie van Joannes VAN DOORNE om 
 te vallideren als naer rechte daete ut supra 
 
SVG Joannes VAN HEE, overl. Vynckt den 18de oct. 1783  (Dezen SVG zit ook in bundel 520)  
 fs. Aernaut et Josijntjen DE VREESE 
418 He.: Judoca Caroline DE BRAUWER fa. Lieven et Pieternelle VERHEYE  
194 K.: Pieter = 3 jr ende Marie Rosinne VAN HEE = 7 weken  
 V.P.: Lieven VAN HEE broeder van den overledenen    
 De hauderigge geeft te kennen dat sij van beede canten geen immeubele goederen ten 
 huwelijcke en hebben gebragt nochte geduerende geconquesteert 16de Xbre 1873 
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SVG Pieter Francois DE GEYTER fs. Jan, overl. Vynckt op den 6de oct. 1781 
 He.: Barbara HUYS fa. Ferdinandus 
418 K.: Regina DE GEYTER = 7 maenden eenigh kint, naer de aflijvigheyt van den overledenen 
 51        is commen te overlijden de weese Anne Therese DE GEYTER  
 V.P.: Joannes DE GEYTER tot Vynckt, grootvader   7de jan. 1783 
 
SVG Marie VAN LHERBERGHE, overl. Nevele op den 24ste febr. 1782  
 fa. Joannes et Isabelle MOENTJENS (zij is commen t'overlijden op den 28ste meye 1782) 
 Hr.: Pieter VAN PARIJS fs. Lieven et Josijne VAN DE WIELE 
418 K.: Joannes Francies = 16 jr, Pieter = 15 jr, Theresia = 13 jr, Marie = 12 jr, Joanne = 9 jr ende 
 53      Francisca VAN PARIJS = 5 jr   
 V.M.: Pieter VAN LHERBERGHE, oom  
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf s'weesens deel vrij 
  van s'hauders bijleve volgens het audt gebruyck in Nevel 
 Een huys ende erfve in Nevele bij den hauder bewoont paelende oost de wdwe van Francies 
 NIEUWLANDT, Pieter DE RIJCKE ende Judocus DE CLERCQ suyt de calsijde, west Frans 
 HAUWE ende noort Jan DE RUYCK groot in erfven 88 roeden den hauder toegecommen 
 bij coope constant huwelijck jegens dhoors van Judocus DE MULDER ende twee huysen 
 in de brabant straete in Nevele tsaemen groot 236 roeden bij coope gedaen jegens d'hoors van 
 Louys DE SMIJTER ende het ander huys als door hem staende het huwelijck gebauwt ende 
 in pachte gebruyckt bij Francies DE SMEDT   . . .   13de jan. 1783 
 
SVG Joannes DE WEERT, overl. Ste Maria Leerne op den . . Xbre 1780 
 fs. Joseph ende van Livijne ROBIJT 
 He.: Aldegonde COCQUYT fa. Jacobus ende van Isabelle DE CLERCK 
418 K.: Isabelle Therese = 11 jr, Marie Catherine = 9 jr, Joanne Clara = 8 jr, Francies = 4 jr,  
56v       Joosijne = 3 jr ende Augustinus DE WEERT = 5 weken  
 V.P.: Jacobus DE VOLDERE tot Maria Leerne 
 Gronden van erfven commende van den cant van den overledenen 
 Een behuyst ende beplant hofstedeken in Ste Jans Leerne daer den overledenen gestorven is 
 groot 188 roeden paelende oost ende noort den baron van Nevele suyt een straetjen ende  
 west den heere baron van Huysse angecommen bij successie van sijnen vader 
 Gronden van erfven deelsaem tusschen dese hauderigge ende de weesen 
 Een partijcken landt in Ste Jans Leerne groot 170 roeden paelende oost Frans VERSTÉ suyt 
 ende noort Pieter VAN WANZEELE ende west Mhr. VAN DEN BROECKE hetwelcke de 
 hauderigge geraedigh vindt ter causen van de groote armoede  het voornoemde partijcken te 
 vercoopen an dheer Charles Philippe MINNE   . . . . . . 21ste jan. 1783 
 
SVG Frans DHOORE, overl. Nevele op den 14de oct. 1781 
 fs. Pieter ende van Adriaene VAN SCHAEVERBEKE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Rosa DELVAL fa. Judocus 
418 K.(1ste x): Catharine DHOORE in huwelijck met Joannes VLAEMINCK wdwnr van Petronelle 
58v     ADAMS 
  Wdwnr in (2de x) van: Magdalene BEELAERT 
 K.(2de x): Joannes Livinus = 25 jr, Marie Rosa = 22 jr, Jacobus = 20 jr, Pieter Jacobus = 19 jr 
    Emanuel = 17 jr ende Josephus Bernardus DHOORE = 16 jr  
 V.P.: Jan Baptiste DHOORE oom ende V.M.: Carel BEELAERT oom 
 Gronden van erven bij den overledenen geduerende sijn 2de huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van kerrebroek in den ham groot 3 gemeten 
 ende hebben de weesen ende voogden geraedig gevonden de hofstede ende partije landt te 
 verkoopen in Ulieden vierschaere bij schriftelijcke publicque conditien van daeten den 
 4de Xbre 1781 wanof kooperigge is geweest de wdwe Adriaen BOSSCHAERT voor de somme 
 van 379 p. 2 sch. 1 gr. wisselgelt den schellinck te ponde daer onder begrepen waer van den 
 ontfanck is gedaen door dheer Charles Jacques CARBONELLE  11de febr. 1783 
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SVG Pro Deo Joanne BAUTERS fa. Jan Baptiste, overl. St Jans Leerne op den 9de 8bre 1781 
 Wdwe van Judocus DE MEYERE fs. Pieter ende van Francoise VAN LOO 
 K.: Emanuel = 24 jr ende Marie Magalene DE MEYERE = 14 jr 
 V.P.: Emanuel DE MEYERE, oom tot St Jans Leerne ende  
 V.M.: Lieven LEYTENS oom tot Nazareth 
 Ten sterfhuyse van haeren overleden man is er geenen SVG gemaeckt ende alsoo in  
 schaeden ende baeten is blijven huyshauden tot haer overlijden 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   18de febr. 1783  
 
SVG Franchoise DE CLOET fa. Jans, overl. Vynckt in de maent juny 1776 
 Hr.: Francois SCHELSTRAETE  
 K.: Joannes = 25 jr, Gillis = 19 jr, Adriaen = 14 jr ende Frans SCHELSTRAETE = 13 jr. 
 Kinderen die overleden sijn naer de aflijvigheyt van doverledene 
 Pieter Carel, Joseph ende Livijne SCHELSTRAETE alle vier onbedeghen overleden  
 Gronden van erven commende van de sijde van de overledene sijnde het 6de paert in een 
 hofstedeken ende medegaende gronden gelegen in Vynckt sijn vercocht ende in het gemeene 
 huyshauden geconsolideert        
 
SVG Pro Deo Sicilia DE MEYERE, overl. Ste Jans Leerne op den 2de 8bre 1783  
 fa. Bauduyn ende van Joanne SCHOLLIER 
 Hr.: Jacobus VAN DRIESSCHE fs. Jacques ende van Joanne VAN PETEGHEM 
 K.: Joanne Catharine = 18 jr, Coleta = 17 jr, Martinus = 14 jr, Albertus = 9 jr ende Marie 
       Livijne VAN DRIESSCHE = 7 jr 
 V.M.: Joannes SCHOLLIER tot Leeren 
 Edifitien ende huysingen geduerende huwelijck geconquesteert 
 Een huys met de voordere catheylen daerop staende gelegen in Ste Jans Leerne staende op 
 cheynsgrondt competerende aen Livinus Bernardus BOUDRIE groot 69 roeden 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren    18de febr. 1783 
 
SVG Joannes Francies NIEUWLANT, overl. Nevele op den 30ste jan. 1782 
 fs. Guilliaem et Joanne VAN HONACKER 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne Catharine LAMPE  
418 K.(1ste x): Judoca Francisca = 16 jr, Pieter Francies = 15 jr, Thomas = 11 jr ende Augustinus  
 62       NIEUWLANT = 8 jr 
 He.(2de x): Marie Augustine VAN HECKE fa. Joannes et Joanne Therese TOLLENS 
 K.(2de x): Eugenius = 4 jr ende Engelbertus NIEUWLANT = 2 jr ende is overleden ontrent 
 ses maenden naer de doodt van sijnen vader een kint met naeme Christine = 6 jr 
 V.P.: Jan Baptiste NIEUWLANT oom  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde ter griffie der heerelijckhede van ten hulle inclaverende in Nevele Landegem 
 ende elders in persoone Joannes Francies NIEUWLANT fs. Guille inwoonder van Nevel 
 weduwaer futuren bruydegom ter eender ende Marie Augustine VAN HECKE fa. Jan jonge 
 dochter bij competente aude van beth de 25 jaeren haer selfs geassisteert met Jacobus 
 BOONAERT haeren styfvader future bruyt ter ander . . . . . .desen 11de april 1775 
 Huys ende erfve bij den overledenen achtergelaeten 
 De deurgaende helft dies de wederhelft competeert aen de vier kinderen van 1ste bedde van 
 een huys ende erfve bij de houderigge gebruyckt gelegen op den hul groot 40 roeden 
 Item het 6de paert van dhilft van een huys ende erfve in Nevele groot int geheele 41 roeden 
 danof 1/6de competeert aen de vier voorkinderen van den overledenen causa matris 
 Gronden van erfven commende van shouderiggens sijde  
 Een partije landt gelegen in Meerendre genaemt jan termonts meersch groot 340 roen oost 
 ende noort dhoors van Pieter ERFFELIJCK en suyt een dreefken hier mede gaende. . . 
 Item een partije met een bulcxken genaemt de vermeersch groot 600 roeden paelende oost 
 Een partije genaemt het bol gelegen in Somerghem groot met twee deelkens in de boldreve 
 370 roeden paelende noort oost Pieter VAN DER MEERSCH . . . 24ste febr. 1783 
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SVG Pieter VAN WANSEELE fs. Pieter ende van Livijne VAN CROMBRUGGE 
 overl. Sinte Jans Leerne in den auderdom van 98 jaeren op den 1ste meye 1782 
 Wdwnr in (1ste x) van: Anne Marie Bruyneel (SVG gepasseert den 20ste sept. 1746) 
418 K.(1ste x): Carel VAN WANSEELE tot Nevel, Pieternelle VAN WANSEELE thuwelijck 
 69     met Joseph MINNENS tot Deynse ende Livijne VAN WANSEELE in huwelijck 
     met Joannes VOLCKAERT tot Sinte Martens Leeren   
     Hunnen broeder Pieter VAN WANSEELE is gestorven naer de doodt van sijne 
     moeder.  
 He.(2de x): Anne Marie DE JAEGER fa. Marten ende van Janneken HUYGE  
 K.(2de x): Joannes, Pieter ende Lieven VAN WANSEELE alle drij bij competente oude van 
     jaeren hun self, Coleta VAN WANSEELE in huwelijck met Pieter BIEBUYCK, 
     Joanne Catharine VAN WANSEELE in huwelijck met Lieven DOBBELAERE 
     beyde tot Sinte Jans Leeren ende Theresia VAN WANSEELE = 19 jr 
 V.P.: Joannes GHOOSSENS tot Swijnaerde 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt wanof den teneur luyd als volgt 
 Compareerde voor mij Antone VAN DER CRUYSSEN notaris publicq tot Gendt present  
 de getuygen onderschreven in persoone Pieter VAN WANSEELE weduwaer woonende  
 tot Maria ende Sinte Jans Leeren ende Anne Marie DE JAEGER fa. Martens jonge dochter 
 als nog minderjaerighe ende geassisteert met den gemelden Martinus DE JAEGER haeren 
 vader woonende tot Sinte Martens Leeren . . . desen 29ste april 1746  
 Gronden van erfven bij desen overledenen geduerende sijn 1ste huwelijck geconquesteert 
 oversulckx dhilft competeert aen de kinderen van 1ste bedde ende d'ander hilft gemeene soo 
 tusschen de gonne van 1ste als 2de bedde behaudens dese hilft belast met bijleve 
 Een behuysde hofstede in Sinte Maria Leeren groot in erven met het aerdeken 400 roeden 
 paelende noord oost het gebruyck van Pieter ADAMS suyd oost Philippe MAEBE suyd,  
 west de leye noordt west sijn selfs landt komende bij coope benevens alle de naervolgende 
 partijen van Jan VAN DER MEULEN ende Joseph MERSIE van daete 1ste ougste 1729 
 Item een partije landt groot 450 roeden paelende oost den baron ESTEMPUIS suydt ende 
 west de straete ende een partije land groot 225 roeden paelende oost den voornoemden  
 baron ende suyt mijn heer LAFAILLE  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erven geduerende den 2de huwelijck geconquesteert 
 Een partije landt eertijts hofstede in Ste Maria Leeren paelende oost Mhr. VAN HULTEM 
 suyt dhofstede van 1ste bedde west de leye ende noordt den selven HULTEM groot 339 roen 
 Item een partije landt genaemt keysers bulck ofte biesbulck paelende oost de baron van  
 Huysse suyt de straete west Frans DE RAET ende noord den heere baron van Nevele groot 
 450 roeden  . . . . . . den sterfhuyse toekomende bij vercaevelinge jegens de 
 kercke van Vosselaere van daeten 21ste 8bre 1752 . . . . . . . .  
 Een partije mersch gelegen in d'oostmersschen tot Deynse nevens de kercke van Bachte 
 den sterfhuyse toekomende bij koope jegens den heer pastoor van Sinte Maria Leeren met 
 consorten in daete 15de 8bre 1754 . . .  . . .   25ste febr. 1783 
 
SVG Pro Deo Jacques WITTEVRONGEL fs. Pieter, smid  
 overl. Ste Maria Leerne op den 22ste febr. 1782 ende geboren aldaer 
 He. Marie RAMON fa. Augustijn  
 K.: Catharina WITTEVRONGEL in huwelijck met Pieter CANNOOT, Joseph = 22 jr, 
       Francies =  16 jr ende Marie WITTEVRONGEL is overleden  
 V.P.: Geeraert WITTEVRONGEL oom  
 Het 3de paert van een hofstede in Landegem int kerkestraetjen verkocht aen Lieven 
 VAN RENTERGEM ende bij de hauderigge ten huwelijck gebracht 
 Heeft haer mits de lanckdurige sieckte moeten verkoopen de smesse tot Nazareth voor eene 
 somme van 18 p. gr. courant  . . . 
 Den overleden heeft naer het verbranden van sijn huys verkregen van den edelen heere baron 
 van Nevele tot 12 roeden erfve waerop is gebauwt een huys in steen gedeckt met pannen  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   25ste febr. 1783 
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SVG Joannes MESTDAGH, overl. Nevele op den 8ste juny 1782  
 fs. Pieter ende van Joanne VAN HEYSTE  
 He.: Anne Marie Philippine STEYAERT fa. Pieter  
418 K.: Pieter MESTDAGH, Jacobus DE DAPPERE in huwelijck met Joanne Catharine  
 76       MESTDAGH, Joannes Baptiste, Joseph ende Frans  MESTDAGH, Joseph Bernardus 
       BOGAERT in huwelijck met Caroline MESTDAGH alle bij competente aude hun selfs 
        Isabelle = 23 jr, Jacobus = 18 jr ende Marie Catharine MESTDAGH =  15 jr  
 V.P.: Guillielmus MESTDAGH fs. Pieter tot Hansbeke oom 
 Gronden van erfven commende van shauderiggens zijde  
 Een hofstede met twee differente huysen daerop staende gelegen in Nevele in de bosch 
 straete groot met den boomgaert ende landen bestaende in 3 partijen al d'een aen d'ander 
 volgens den landboek arlis 534, 544, 545 tsaemen een bunder 75 roeden paelende noort 
 oost Mhr. VAN DE VIVERE zuyt oost Pieter Frans MEGANCK zuyt west de boschstraete 
 ende Jacobus BEDDENS d'hauderigge toecommende bij successie van haere auders ende 
  uytgrootijnge van haere medehoors in daete 12de juny ende 30ste 9bre 1749 mitsgaders 
 approbatie van Ulieden heeren predecesseurs in wette van den 16de 9bre 1757 . . . 
 Pieter Frans MESTDAGH soverledens broeder tot Deynse 
 Gronden van erfven sijnde leen constant huwelijck geconquesteert wanof den autsten hoor 
 gerecht is tselve taenveirden mits inbringen den coopschat  
 Een partije landt in Nevele groot 272 roeden sijnde leen paelende noort de boschstraete 
 oost Pieter Frans MEGANCK zuyt dhr Charel Philippe MINNE greffier van Nevele ende 
 west den heere van Meire den overledenen toegekomen bij coope jegens Mhr. Jean Joseph 
 Gislain Ernest DE BEER baron van Meulebeke Moortzele gracht den 30ste Xbre 1773 
 Gronden van erfven sijnde een behuyst hofstedeken gelegen in Meerendre komende van den 
 overledenen zijn constant huwelijck vercocht  . . . . . . . . . 
 Heeft hem over dhauderigge gestelt als seker ende borge Francies MESTDAGH hoir in desen 
          11de maerte 1783 
 
SVG Pieternelle CORTIER, overl. Vynckt op den 11de april 1782 
 fa. Charles ende van Anne DOBBELAERE 
 Hr.: Joannes DIERICKX fs. Frans ende van Magdalena D'HARTE 
418 K.: Jan Baptiste ende Jacobus DIERICKX beyde hun selfs, Caroline= 17 jr, Francies = 15 jr  
80v       ende Silvester DIERICKX = 7 jr  
 V.M.: Pieter DE VOS tot Vynckt sweesen oom 
 Gronden van erfven geduerende het huywelijck gheconquesteert 
 Een huys stede ende erfve in Vynckt groot onder bogaert lochtinck ende landt beth 500 roen 
 paelende oost den herrewegh naer Lootenhulle suyt Joe DOOREZEELE west Carel VAN 
 DE VOORDE ende noort de selve Joe DOOREZEELE   18de maerte 1783 
 
SVG Pro Deo Risina WILLEKENS, overl. Sinte Maria Leeren op den 22ste april 1782 
 Wdwe in (1ste x) van: Jacobus SCHOLLIER 
 K.(1ste x): Marianne SCHOLLIER = 12 jr 
 Hr.(2de x): Frans VERHEGGE  
 K.(2de x): Joannes VERHEGGE = 4 jr 
 Camervoogt: Joannes SEGERS mits de verre afgelegentheyt van de naeste bestaende vrienden 
 mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   18de maerte 1783 
 
SVG Maria Anne VAN THIENEN, overl. Sinte Jans Leeren op den 18de febr. 1782  
 fa. Lieven ende van Elisabeth PRAET  
 Hr.: Pieter FAELE fs. Laurens ende van Martijntjen DE METS 
418 K.: Marie FAELE in huwelijck met Adriaen ONDERBEKE, Caroline wdwe van Lieven  
82v       VERMEULEN , Pieternelle Judoca haer selfs ende Maximiliaen FAELE = 24 jr  
 V.M.: Joannes VAN THIENEN   1ste april 1783 
 Heeft hem verclaert te stellen seker ende borge Adriaen ONDERBEKE tot Poessele 
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SVG Norbertine DE VOS, overl. Vinckt den 14de maerte 1783  
 fa. Pieter ende Marie Joanne BOGAERT 
418 Hr.: Antone DEUGELAERE fs. Francis ende Marie Joannes NEIRIJNCK 
84v K.: Angeline oudt beth drij maenden 
 V.P.: Francis DEUGELAERE oock DUYGELAERE  ende V.M.: Joannes Francis DE VOS 
  Heeft hem verclaert te stellen als seker ende borge Pieter VAN DE CASTEELE tot 
 Poucques          29ste april 1783 
 
SVG Pro Deo Livijne DE BOUVRE, overl. Nevele op den 25ste july 1782  
 fa. Geeraert ende van Thersia BEKAERT 
 Hr.: Pieter VAN HUFFELE fs. Pieter 
 K.: Augustinus = 12 jr, Joanne = 7 jr ende Jacobus VAN HUFFEL = 2 jr 
 V.M.: Jacobus DE WEIRT  
 Mits de commeren de baeten excederen geordonneert t'enfilasseren  5de meye 1783 
  
SVG Jacobus COMPARÉ, overl. Nevele tsijnder wooninghe op den 10de aug. 1782 
 fs. Joos gewonnen bij Joanne AERDTS 
418 He.: Marianne BRACKE fa. Guille gewonnen bij Clara LANGERAET 
86v K.: Joseph ende Emanuel COMPARÉ alsmede Pieter BRUGGEMAN thuwelijck hebbende 
       Francoise COMPARÉ, Jan Baptiste COMPARÉ = 24 jr 
 V.P.: Pieter DE COSTER, cosijn  
 Gronden van erfven met de huysen ende voordere edifitien tsaemen in huwelijck geconquesteert  
 Een deel van een huys ende erfve gestaen in Nevele in den blaesen drieschstraete bewoont bij  
 d'hauderigge paelende oost de selve straete suyt eenen gemeenen muer, Jan DE RUYCK west 
 de wdwe ende hoors Frans NIEUWLANDT ende noort Petronelle DE RIJCKE ende verpacht 
 aen Emanuel COMPARÉ hoir in desen . . . . . . . . . . . . 5de meye 1783 
 
SVG Marie VERMEERE, herbergierster,  overl. Sinte Maria Leeren op den 20ste april 1782  
 fa. Joannes ende van Joosijntjen VAN DER PLANCKEN 
 Wdwe van Judocus ADAMS,  
418 K.: Catharine ADAMS wdwe van Franciscus BOUDRIE, Baltasar VAN HOLEM als vader   
89v       ende voogt over sijne drij minderjaerighe weesen gewonnen bij Clara ADAMS de weesen 
       met naemen Joanne = 19 jr, Joannes = 17 jr ende Brigitte VAN HOLEM = 12 jr  
 V.M.: Baltasar VAN HOLEM ook genoemt VAN HOLME 
 Gronden van erven te desen sterfhuyse verkocht den 22ste meye 1782  
 Een huys wesende een oude gepriviligeerde herberghe ghenaemt den pilgrim ofte hooghuys 
 gelegen in Sinte Jans Leeren noordt den herwegh van Deynse op Gendt groot 116 roeden 
 Item een partijken mersch groot 106 roeden paelende oost dhoors Francies BLANCKAERT 
 suyt het goet van poorthacker west den heere baron van Nevele . . . 6de meye 1783 
 
SVG Judoca VAN RENTERGEM fa. Joannes, overl. Landegem op den 20ste dec. 1782 
 Hr.: Joannes BISSCHOP fs. Jacques et Adriaene VAN RENTERGEM 
418 K.: Francoise jonge dochter, Livijne BISSCHOP in huwelijck met Jacobus COPPENS,  
93v       Judocus ende Petronelle BISSCHOP alle hun selfs bij huwelijck, Joanne Marie = 21 jr  
       ende Isabelle Theresia BISSCHOP = 19 jr  
 V.M.: Pieter VAN RENTERGEM fs. Joannes , oom   
 Gronden van erven komende van de sijde van desen hauder 
 Een behuyst ende beplant hofstedeken in Landeghem in den heirenthoeck oost den doctor 
 PARCK noort west de gaeverstraete oost Lieven BISSCHOP ende suyt Emanuel VERHEYE 
 groot in erfven 117 roeden ende d'helft van een partije landt gelegen als vooren genaemt 
 paepkens bulk paelende noort Pieter STANDAERT, west Jacobus COPPENS suyt oost  
 Lieven BISSCHOP groot in erfven 92 ende een 2de roeden   . . . . . . 
 Gronden van erven constant het huwelijck geconquesteert een partije land  genaemt den haut 
 acker gelegen in Landegem noort oost Lieven VAN DAMME suyt oost Sr. Pieter LAMME 
 suyt west ende noort west d'abdije van Drongen groot 338 roen . . . 13de meye 1783 
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SVG Anne Marie MATHEUS fa. Pieter, overl. Landeghem op den 19de jan. 1783 
 Wdwe van Jooris BISSCHOP fs. Jacques 
418 K.: Pieter, Joannes ende Caerel hun selfs beth de 25 jr ende Catharine BISSCHOP = 24 jr 
 96 V.P.: Joannes BISSCHOP oom ende V.M.: Martinus MATHEUS tot Hansbeke    
 Gronden van erfven desen sterfhuyse gemeene competerende 
 Eene schoone behuysde hofstede ende land daer annex gelegen in Landeghem groot met de 
 landen 178 roeden paelende west  de gaeverstraete noort dhoors Rogier DE WITTE oost 
 joffrauw VAN HULTEM ende zuyt dhoors Jacques BOONE hun toegekomen bij decrete 
 vervolgt ten laste van Louis VAN MALDEGEM volgens erffenisse van den 1ste meye 1753 
 niet anders belast dan met eenige kleyne heerlijcke rentjens . . .   13de meye 1783 
 
SVG Jean Gorgon FREDERICQ, winckelier, overl. Nevele op den 8ste 9bre 1781 
 fs. Jean et de Francoise MICHEL,  
 natif de la paroisse de Richemont dioceze de Metz Bailliage de Thionville 
 He.: Marie LEOTO fa. Denis et d'Anne CHABRAND natif de la paroisse de St Laurent 
418         en fourche Valé de Barcelonet en hautte Provence  
97v K.: Joseph = 6 jr, Jacobus = 5 jr, Jean Baptiste = 2 jr ende Jeron FREDERICQ = 1 jr 
 S'hauderiggens broeder coopman tot Ninove   
 Heeft sij hauderigge voor staende seker gestelt een huys ende erfve in Nevele bij haer  
 bewoont ende naer het overleyden van haeren man gecocht van Norbert FACQ fs. Norbert 
 conforme daete hedent voor ons gepasseert     26ste meye 1783 
 
SVG Pro Deo Joseph CLAEYS, overl. Nevele op den 28ste 8bre 1782  
 fs. Jan ende van Isabelle VAN QUICKENBORNE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie Catharine GAELENS  
 K.(1ste x): Applonaris CLAEYS sijn selfs wesende ontrent de 7 jaeren uytlandigh  
 He.(2de x): Marie Catharine DE BEIR fa. Pieter ende van Marie BRAET  
 K.(2de x): Joannes Frans = 23 jr, Pieter Frans = 22 jr, Philippus Jacobus = 21 jr, Francisca 
     Petronelle = 19 jr, Bernardus Livinus = 15 jr, Carolus Antonius = 12 jr,  
     Theresia = 10 jr, Joanne Caroline = 9 jr ende Anne CLAEYS = 6 jr. 
 V.P.: Frans CLAEYS tot Lovendegem  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Compareerde voor mij Louis Norbert DE SCHUYTER notaris publicq tot Gendt in  
 persoone Joseph CLAEYS fs. Jan woonachtig tot Nevele wdwnr ter eender ende Marie  
 Catharine DE BEIR fa. Pieter ende van Marie BRAET, jonge dochter bij competente 
 aude haer selfs woonachtigh tot Somerghem geassisteert met haer moeder ende Joannes 
 DE BEIR haeren broeder ter andere  . . .  . . . den 25ste april 1759 
 Goederen ende gronden van erven waerinne den overledenen heeft gecompeteert de vijf  
 8ste deelen te weten de vier 8ste geconquesteert uyt den hoofde van sijne 1ste vrauwe ende 
 het resterende 8ste met het overlijden van Jacobus Frans CLAEYS kint van 1ste bedde   . . . 
 dies de ander drij 8ste deelen competeren aen den uytlandighen Apolonaris CLAEYS 
 Een huys ende erve in Nevele in de meulenaerstraete groot 33 roeden . . . . . . 
 Competeert aen desen sterfhuys een huys met de voordere edifitien staende op cheynsgrondt 
 in Nevele competerende aen het clooster der penintenten recollectinnen binnen Nevele bij  
 den sterfhuys gebruyckt  
 Er is geduerende het huwelijck van shauderiggens sijde verkocht een 8ste paert ende deel 
 deurgaende in twee hofstedekens ende erve gestaen ende gelegen in Somergem ende   
 Waerschoot aen Joannes DE BEIR ende Joseph BRINGIER waeruyt sij heeft geproffiteert 
 naer aftreck van de catheylen ter somme van 17 p. 10 sch. gr. courant wanof alhier dhilft te 
 recompenseren doet bedraegende tot 8 p. 15 sch. gr. 
 Item is noch van shauderiggens kant verkocht constant huwelijck drij partijkens landt gelegen 
 in Hansbeke aen Pieter RONSSELE ende consorten  . . .  . . . 
 Is van s'overleden kant verkocht aen Emanuel BAFFORT een 4de deel van een partijken 
 landt in Nevele onder dheerlijckhede van Poucque voor 16 p. 18 sch. 4 gr. . . . 
 Mits de becommerthede geordonneert t'enfilasseren   26ste meye 1783 
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SVG Marie Christine DE BEUNIS fa. Lieven, overl. Landegem in den westhoek den 29ste Xbre 1783 
 Wdwe in (1ste x) van: Jacobus HESSENS  
418 K.(1ste x): Joannes Francies = 9 jr ende Joannes Baptiste HESSENS = 6 jr 
 99 Hr.(2de x): Thomas CORIJN  
 V.P.: Joseph HESSENS tot Vosselaere endeV.M.: Martinus DE BEUNIS tot Landegem 
 Gronden van erfven komende van de sijde van dese overledene 
 Dhelft van een partije land in Landegem in de wilde broek genaemt hemelrijcke paelende 
 de selve noort Martinus DE BOOSE groot over dit deel 198 roeden ende dhelft van een 
 partije land genaemt het beckstuck gelegen op den wilden kauter west den herwegh groot 
 over dit deel 209 roeden ende een partije landt genaemt d'ackermeirsch gelegen op den 
 wilden kauter paelende suyt west den herwegh groot in erfve 162 roeden 
 Dese drij partije doverleden toegekomen bij vercaevelinge jegens haere susters ende 
 broeder van daeten den 25ste meye 1772  
 Gronden van erfven bij dese overledene thaeren 1ste huwelijck geconquesteert 
 Een schoon huys ende erfve wesende een tweewoonste in pachte gebruyckt bij Joannes  
 CORNEEL ende Pieter Francies MALDEGEM gelegen in Landegem op den wijck van wilde 
 paelende oost den herwegh groot in erfven met het bulcxken daer annex 200 roeden den 
 sterfhuyse toekomende bij coope jegens Joannes Baptiste DESSALY . . .27ste meye 1783 
 
SVG Joanne Catharine HUBAU, geboren in Melden en overl. Nevele op den 22ste sept. 1782  
 fa. Pieter et Angeline RENIERS  
418 Hr.: Carel DE CAEVEL, herbergier, fs. Caerel et Anne Marie CASAERD  
102 K.: Joannes = 6 jr, Martinus Josephus = 4 ½ jr ende Pieter DE CAEVEL = 2 ½ jr 
 V.M.: Martinus HUBAU woonende in Deurle, oom    2de juny 1783 
 
SVG Judoca BEHAEGEL, overl. Sinte Maria Leeren op den 5de juny 1782   
 fa. Jacobus ende van Joanne LIEVENS 
 Hr.: Jacobus DE WEIRT fs. Joos ende van Marianne MESTDAGH 
418 K.: Joannes = 15 jr, Livinus = 9 jr, Pieter Frans = 6 jr overleden naer sijne moeder ende 
105       Francies = 15 maenden overleden naer de doodt van sijn moeder 
  V.M.: Joannes Baptiste VERMERSCH tot Vynckt 
 Goederen ende gronden van erven komende van den kant van den hauder 
 Een huys ende erve in Leeren groot 150 roeden wesende een herberge genaemt den blinden 
 haene paelende suydt den prochie wegh van Deynse op Gent bij desen hauder gebruyckt 
 Gronden van erven geduerende het huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een partijken landt gelegen in Ste Martens Leerne groot 375 roen paelende suyt de straete 
 ende de wdwe LAMMENS west het meulenhuys ende noort de beke 
 Stelde hem seker ende borge Joannes DE WEIRT shauders broeder 3de juny 1783 
 
SVG Francies OOSTERLIJNCK, overl. Poessele den . . maerte 1783 (zit ook in bundel 518) 
 fs. Joannes et Anne Marie DE MEYERE 
 He.: Marie Anne DE BAETS fa. Joseph et Marie Francoie EECKAERT 
418 K.: Francies DE DECKER als vader ende voogt over sijn unicq kint gewonnen bij Marie 
145v       OOSTERLIJNCK ende het kind gheboren naer de doodt van sijnen vader ende een 
       weynigh naer sijne geboorte oock overleden volgens de getuygenisse van de vroede 
       vrauwe dhuysvrauwe van Francies VERMEIRE  
 V.P.: Joannes OOSTERLIJNCK oom tot Nevele 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde te volgen aen sijn cleynkint 
 Een behuyst hofstedeken in Poessele met het land daermede gaende genaemt de peerboom 
 stede oost de wdwe Joannes VERPLAETSE suyt de straete west den procureur LAMMENS 
 ende noort Adriaen DE CRAENE groot 311 roeden ende een partije landt genaemt het 
 bouverken gelegen als vooren oost Ludovicus DE FRUYT suyt dhoirs van Mhr. VAN DE 
 VIVERE west den procureur LAMMENS ende noort de straete groot 282 roen, wordende 
 het hostedeken ende landt gebruyckt bij de hauderigge . . .  2de 7bre 1783 
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SVG Joanne MALFAIT, overl. Ste Martens Lathem op den 8ste ougste 1783 
 fa. Gillis ende van Petronelle HUYS 
 Wdwe in (1ste x) van: Gillis MOENTJENS 
418 K.(1ste x): Aldegonde MOENTJENS in huwelijck met Ferdinand VAN HOVE, Petronelle 
196     ende Joanne Marie MOENTJENS hun selfs, Pieter Frans = 25 jr ende Joannes 
     Baptiste MOENTJENS = 20 jr  
 Hr.(2de x): Alexander VAN DER HAEGE fs. Pieter 
 V.P.: Pieter VAN DEN BERGE ende V.M.: Antone MALFAIT  
 Goederen ende gronden van erven van de sijde van dese overledene geduerende haer 1ste 
 huwelijck geconquesteert 
 Een behuysd ende beschuerd hofstedeken groot met den bulck landt daermede gaende een 
 bunder paelende suyd de braeckelstraete west ende noord Jacques WAVERANS comende 
 bij koope van Dhr ende Mr Michiel DELLAERT volgens contract van den 14de 7bre 1762 
 belast met eene rente van 25 p. gr.  . . .  . . .  3de febr. 1784 
 
SVG Joanne LOVAERT !!! (het moet BAFORT zijn), overl. Nevele op den . . . oct. 1783 
 fa. Jan et Francoise BEYAERT 
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter LOVAERT   
418 K.(1ste x): Laureyns DE SWAE in huwelijck met Marie LOVAERT, Clement Theodorus  
202        = 21 jr, Rosa = 18 jr ende Marie Anne LOVAERT = 15 jr 
 Hr.(2de x): Thomas LAMPE, kleermaker, met wijnckel  
      fs. Joannes Laureyns et Judoca VAN VAERNEWIJCK 
 V.M.: Emanuel BAFORT oom   
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Jan Francois VAN MELLE notaris publicq tot Nevele in persoone 
 Thomas LAMPE fs. Joannes Laureyns jongman bij competenten aude van beth de 25 jaeren 
 woonende binnen dese stede apparenten bruydegom ter eendere ende Joanne BAFORT 
 wdwe van Pieter LOVAERT met kinderen oock woonende in Nevele ter andere  . . . 
 Aldus gedaen ter presentie van Sr. Pieter Francies BAFORT ende Florentius DE BAETS 
 beede getuygen hiertoe aensocht . . . desen 27ste july 1782 
 Huys ende erfve bij den hauder ten huwelijck gebracht  
 Een huys ende erfve bestaende in twee woonsteden gestaen in Nevele ten voorhoofde op de 
 merckt paelende oost ende suyt de wdwe van Carel VAN DE VOORDE west den merckt 
 ende noordt de wdwe ende hoors van Sr. Pieter BAFORT groot 16 roeden wannof d'eene 
 woonste op den suydt cant gebruyckt wordt door den hauder ende de andere door Augustinus 
 DELBAERE ten advenante van 5 p. gr. sjaers . . . . . .  
 Blijckt dat er meer commeren sijn dan baeten     23ste febr. 1784 
 
 Augmentatie van staet omme de weese Joanne Catharine WIJNSBERGHE = 24 jr 8 maenden  
 fa. Amandus et Norbertine VAN LANGERAERT ter causen van het 6de deel haer toecomende 
 in de uytgrootsomme der goederen de zelve weese toegecomen bij successie van haere moeder 
 door haere voogden bij licitatie gecedeert aen Ludovicus DE FRUYT haeren styfvader naer 
 uytwijsens het contract ende opgevolgde approbatie van sweesens oppervoogden in daeten 
 29ste ende 31ste dec. 1783 waertoe gerefereert word welcke augmentatie bij desen maeckt 
 Guillaeme WIJNSBERGHE als staenden voogt over de selve weese die hij overgeeft aen  
 Joannes LANGERAERT haeren deelvoogt materneel . . . . . . 
 SVG van sweesens moeder gepasseert den 17de sept. lestleden 
 Aen de weese comt toe over haer 6de deel de somme van 68 p. gr. wisselgelt 
 Comt in baete over sweesens paert van vijf maenden pacht van dhofstede ende lant gelegen in 
 Poessele gebruyckt bij Ludovicus DE FRUYT   . . .  . . .  
 Comt in baete over sweesens paert in 2 jaeren pacht van het hofstedeken ende lant gebruyckt 
 bij Caerel VAN BECELAERE tot Eeghem a 10 p. gr. sjaers bij den SVG buyten licquidatie 
 gebleven tot 1 p. 9 sch. 10 gr. 4 dnrs.      28ste febr. 1784 
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SVG Tanneken STEVENS fa. Lieven 
 overl. Dronghen den 10de 8bre 1783 ten huyse van Thomaes BISSCHOP hoir causa uxoris 
 Wdwe van Joannes GOETHALS fs. Joos (SVG gepasseert in Machelen 18de meye 1774) 
 K.: Catharine GOETHALS wdwe van Pieter COCQUYT, Anne Marie GOETHALS in 
       huwelijck met Emanuel VAN LAEKE, Pieternelle GOETHALS thuwelijck hebbende 
       Thomaes BISSCHOP voornoemt, Bregita GOETHALS in huwelijck met Francies 
       VAN DE GEHUCHTE, Joanne GOETHALS in huwelijck met Guille VERMEULEN 
       alsmede Jacobus VAN VYNCKT als vader ende voogt over sijne vier minderjaerighe 
       kinderen geprocreert met wijlent Angeline GOETHALS   
 Gronden van erfven met de edifitien ende catheylen daer op staende  
 Een behuysde ende beplante hofstede in Meyghem groot 235 roeden paelende oost dhoirs 
 van Mhr. VAN DAMME suyt selfs volgende partije west joffr. DE LAMPREEL ende 
 noort de caermstraete ende een partije lant genaemt de smalbeke groot 400 roeden oost 
 de voornoemde hoirs VAN DAMME suyt Mhr. HOPSOMER west joffr. DE LAMPREEL 
 ende noort selfs voorgaende hofstede ende een partije lant gelegen als vooren genaemt de 
 groote meere groot 700 roen paelende oost Joannes DHONT suyt dhoirs VAN DAMME 
 west dhoirs Pieter VAN HOVE ende noort de caermstraete . . . 6de maerte 1784 
 
 Augmentatie van SVG omme Marie Therese bij competente aude van beth de 25 jaeren 
 haer selfs, Joannes = 24 jr, Pieter = 22 jr ende Joanne Marie = 19 jr alle vier kinderen van 
 Jacobus VAN VYNCKT fs. Christoffel die hij tsijnen 1ste huwelijck gewonnen heeft bij 
 Angeline GOETHALS fa. Joannes ende Tanneken STEVENS overleden anno 1767 in de 
 prochie van Nevele ende met de doodt van hunnen grootvader ende grootmoeder materneel 
 voorgevallen den 19de febr. 1774 ende 10de oct. 1783 welcke augmentatie heeft doen  
 maecken den voornoemden Jacobus VAN VYNCKT als vader ende voogt die hij overgeeft 
 aen sijne meerderjaerighe dochter ende Emanuel VAN LAEKE oom causa uxoris 
 SVG van sweesens moeder gepasseert den 21ste sept. 1767  
 Joannes GOETHALS overleden in Meyghem den 19de febr. 1774 . . .  
 Men bevint op hun te sijn gedevolveert een 6de deel deurgaende dies dander vijf 6de deelen 
 competeren aen den deelvoogt causa uxoris met consorten van een behuysde ende beplante 
 hofstede in Meyghem groot 235 roeden paelende oost dhoirs Mhr. VAN DAMME suyt selfs 
 volgende partije west joffr. LAMPREEL ende noort de caermstraete  
 Item een 6de deurgaende als vooren van een partije lant genaemt de smalbeke paelende oost 
 de voornoemde hoirs VAN DAMME suyt Mhr. HOPSOMER west joffr. LAMPREEL ende 
 noort selfs voorgaende hofstede groot int geheel 400 roeden . . .    
 Item nog een deurgaende 6de deel in 3 differente partijen lant gelegen in Machelen tsaemen 
 groot 1300 cleyne Cortrijcksche roeden dewelcke sijn vercocht op den 15de july 1774 
 SVG van Tanneken STEVENS gesloten den  6de maerte 1784 overleden in Drongen den 
 10de october 1783  . . .  . . .  . . .   
 Stelde hem seker ende borge Pieter MORTHIER fs. Francies inwoonder der prochie van 
 Nevele   . . .  . . .  . . .   16de maerte 1784 
 
SVG Veronica VAN DE MOORTELE fa. Frans, overl. Deurle op den 27ste febr. 1783 
 Hr.: Pieter VAN DER HAEGEN fs. Pieter 
418 K.: Isabelle Marie VAN DER HAEGHEN = 10 jr  
199 V.M.: Joannes VAN DER BEKEN fs. Pieter in huwelijck met de suster van d'overledene 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt den 4de jan. 1772 
 Compareerde voor mij Gillis MOERMAN notaris publicq tot Deurle in persoone Pieter 
 VAN DER HAEGEN fs. Pieter, jongman sijn selfs woonende in Deurle ter eender ende 
 Veronica VAN DE MOORTELE fa. Francies jonge dochter oock woonende in Deurle 
 aut beth de 25 jaeren ende nietmin geassisteert met Lieven MOERMAN als bijstaenden 
 man, apparente bruyt ter andere  . . . 
 Een woonhuys alwaer de overledene gestorven is staende op cheyns wanof den gront 
 competeert aen den heere raet DE CAUSMAECKER  . . .  23ste maerte 1784 
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SVG Pro Deo Joanna Catharina LAMBRECHT fa. Petrus, overl. Ste Martens Leerne den 3de juny 1780 
 Wdwe van Pieter BALCAEN  
 K.: Theresia BALCAEN = 17 jr 
 V.M.: Carel LAMBRECHT broeder van de overledene   30ste maerte 1784 
 
SVG Anne Marie DE WEIRDT, overl. Poessele op den 11de nov. 1783 
 fa. Gillis gewonnen bij Pieternelle VAN TENTE  
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter HAUTEKEETE fs. Jan 
418 K.(1ste x): Francies ende Guilliaeme HAUTEKEETE, Francies D'HAENENS in huwelijck 
206v     met Judoca HAUTEKEETE,  Lieven VAN HOLSBEKE getrauwt met Marie 
     Livijne HAUTEKEETE de 4 kinderen van wijlent Pieternelle HAUTEKEETE 
     verweckt met Adriaen DE ROOSE ende de meerderjarighe imbicile weese 
     Theresia HAUTEKEETE     
 Hr.(2de x): Engelbert THIENPONDT, zonder kinderen uit dit huwelijk. 
 V.P.: Joannes DE WEERT haeren cosijn    
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde belast met shauders bijleve 
 Een partije saylandt in Nevele paelende noort oost ende suyt Geeraert MEGANCK ende  
 west de straete groot 296 roeden sijnde dese partije geduerende het huwelijck bebauwt ende 
 beplant met woonhuys schuere stalllen boomen ende haegen ende een partije landt genaemd 
 de joos bruynen bulck gelegen als vooren groot 596 roeden ende wordt alsnu gebruyckt 
 door den hoir Guilliaeme HAUTEKEETE . . . . . .  
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een behuysde hofstede in Poessele paelende oost sijn selfs suyt Judocus DE MEYER west 
 ende noort sijn selfs groot 263 roeden ende een partije land wesende groot 113 roeden  een 
 drij beek oost de voorgaende hofstede suyt den beek tegen den boomgaert ende de straete  
 west den selven ende noordt de volgende partije gelegen als vooren groot 140 roeden . . . 
 Den hauder toegecommen als gedeclareerden command van Joannes DE MULDER bij 
 coope van d'erfgenaemen van vrauwe Marie Therese Louise MEYS den 2de sept. 1778 
 jegenwordig door den hauder gebruyckt  . . .  . . . 21ste april 1784 
 
SVG Philippe VAN DER PLAETSEN, overl. Nevele op den 28ste jan. 1783 
 fs. Gillis ende van Petronelle VAN MALDEGHEM  
 He.: Joanne Marie BLOMME fa. Joseph ende van Joanne Marie MATTHEEUWS  
418 K.: Joannes, Guille ende Pieter Frans alle drij hun selfs, Adriaen = 19 jr, Emanuel = 18 jr  
210       ende Rosa VERPLAETSE = 16 jr 
 V.P.: Jan Frans SUTTERMAN  
 Dit sterfhuys competeert een huys schuere ende staellen staende op cheynsgrondt van den 
 baron van Huysse gelegen in Nevele groot ontrent 7 gemeten  
 Stelde hem seker ende borge Frans BLOMME tot Nevele  11de meye 1784 
 
SVG Marie Anne STOFFERIS, overl. Nevele op den 13de april 1784 (zie ook bundel 514) 
 fa. Marten ende van Catharine BULTIJNCK 
418 Hr.: Pieter LANDUYT fs. Lieven 
212 K.: Joannes = 22 jr, Martinus = 21 jr, Pieter = 18 jr, Anne Marie = 16 jr, Emanuel = 15 jr 
       Bernardus = 12 jr, Caroline = 10 jr, Constantinus = 8 jr ende Coleta LANDUYT = 6 jr 
 V.M.: Martinus STOFFERIS  grootvader  
 Gronden van erfven commende van soverleden sijde  
 Een 3de deel deurgaende dannof de twee ander deelen competeren  aen Pieter, Martinus 
 ende Joannes STOFFERIS broeders van d'overledene uyt den hoofde ende bij successie 
 van Catharine BULTIJNCK hunne grootmoeder van een partije lant genaemt tackerken 
 gelegen in Sommerghem in den wijck van durmen groot int geheele 275 roeden 
 Item een deurgaende 6de deel van een behuysde hofstede geleghen in Ronsele in de vondel 
 straete groot met de landen daer medegaende 2 bunderen   
 Gronden van erfven constant huwelijck geconquesteert, een behuysde hofstede groot 200 roen 
 ende een partije lant in Nevele in den wijck van oossche groot 550 roen . . .28ste juny 1784 
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SVG Joannes TANT fs. Gillis, overl. Meyghem op den 26ste febr. 1784 
 wdwnr van Caroline GEVAERT  
 K.: Regina TANDT in huwelijck met Francies VERMEERSCH, Juliana THANDT, jonge 
418       dochter haer selfs ende Francies TANDT = 20 jr 
217 V.P.: Francies VAN HOVE cosijn tot Meyghem ende  
 V.M.: Francies GEVAERT oom tot Aughem  
 Een onbesette rente van 25 p. gr. wisselgelt capitaels ten laste van Norbert VERSCHELDE 
 tot Meyghem croiserende a 1 p. 1 sch. 8 gr. courant s'jaers  . . . . . . 
 Een onbesette rente van 20 p. gr. wisselgelt capitaels ten laste van Martinus DE WITTE 
 fs. Jan tot Severen croiserende a 1 p. gr. courant gelt s'jaers . . . . . . 
 Een onbesette rente van 31 p. gr. wisselgelt capitaels ten laste van Joannes Francies  
 CLAEYSSENS coster tot Poesel crooserende a 1 p. 11 sch. gr. courant sjaers vallende 
 telcken jaere den 27ste juny  . . . . . .  . . .   6de july 1784 
 
SVG Joannes COPPENS fs. Pieter ende Angeline GOETGEBUER 
 overl. Nevele op den  . . . 1784 bij competenten auderdom van 25 jaeren op speelgoet 
418 van Mhr. van Aspere ten huyse van den procureur NUTTIJNCK  
219 Hoirs: Hendrick VAN HULLE in huwelijck met Aldegonde COPPENS fa. Pieter voorseyt 
            tot Meerendre ende de twee weesen van Joannes CLAEYS fs. Marten die hij in  
            huwelijck heeft verweckt bij wijlent Josepha COPPENS fa. Pieter voorseyt met  
            naemen Pieter ende Benedictus CLAEYS 
 Staende voogt: Joannes CLAEYS voornoemt over sijn twee kinderen 
 Gronden van erfven bij den overledenen achtergelaeten 
 Een partije maeymeersch in Landegem in de muysdaele genaemt den brielmeersch groot in 
 erfven 168 roeden abouterende oost de wdwe van Marten CIERENS zuyt den heer Chevalier 
 de Lovendegem west de calene ende noort Emanuel VERHEYE . . . 20ste july 1784 
 
SVG Pieter BRACKE, overl. Nevele op den 13de sept. 1783  
 fs. Jan et Pieternelle VERMEIRE  
 He.: Lucia VERNIER fa. jan et Christina JOORIS  
418  alsnu in huwelijck met Jacobus Frans SEYMORTHIER 
222 K.: Christina = 5 jr, Francies = 4 jr ende Marie Anne BRACKE = 4 maenden 
 V.P.: Joannes BRACKE grootvader  
 Comt in baete de somme van 1 p. 15 sch. 2 gr. courant soo vele beraegt den prijs in alf staende 
 en alf liggende weirde van een 10de deel der catheylen van boomen ende haegen staende op 
 376 roeden cheynsgrondt van den heere DE LA POTERIE  . . .  
 Stelde hem seker ende borge Judocus VERNIER tot Drongen  6de 7bre 1784 
 
SVG Pieter NIEUWLAND, bakker en winkelier, overl. Nevele op den 14de 7bre. 1783  
 fs. Guilliaeme ende van Joanne Marie VAN HONNACKER 
 Wdwnr van Veronica VAN DER DONCKT fa. Joannes  
418 K.: Isabelle Rosa = 18 jr, Judoca Ferdinandine = 15 jr en Constantinus NIEUWLAND = 9 jr 
224v V.P.: Jan Baptiste NIEUWLANDT ende V.M.: Frans VAN DER DONCKT benevens 
 Christine NIEUWLAND als blijvige ten selven sterfhuyse  
 Gronden van erven aen dese weesen competerende 
 Een huys stede ende erve gelegen in Vosselaere wesende een herberge genaemt het vosken 
 groot 48 roeden paelende suyt ende west Judocus DE BLAUWE noort de dreve oost het 
 volgende huys gebruyckt bij Jan Baptiste DHAENENS 
 Item een huyseken ende erve gelegen als vooren paelende noort de voorseyde dreve oost den 
 Deynschen prochiewegh suyt Judocus DE BLAUWE ende west tvoorgaende huys groot 39 
 roeden de weesen toecomende bij uytgrootinghe jegens hunne medehoors ten sterfhuyse van 
 hunne moeder van daeten 6de meye 1782  . . . . . .  
 Comt in baete over den prijs van een backerije ende brandewijncaemer met den backhoven 
 door den selven NIEUWLANDT gestelt op den grondt van Joseph VAN RENTERGEM 
 alf in staende ende alf in liggende weerde tot 49 p. 17 sch. 8 gr.  13de 7bre 1784 



 763 

 Vervolg bundel nr 520 Staten van goed  (1784)  
SVG Supplierende verthoont reverentelijck Sr. Lauryens SCHELPE insetenen deser stede dat 
 hij geduerende sijn huwelijck met wijlent Regina DE VOS fa. Jan Baptiste et Veronica  
 VAN DER DONCKT belast geworden is met de staende voogdije over de drij minderjaerige 
 kinderen achtergelaeten door wijlent Veronica VAN DER DONCKT t'haeren 2de huwelijck 
 ghewonnen bij wijlent Pieter NIEUWLANDT den suppliant in den voorsijden last van 
 voogdije niet meer en is gehauden te continueren om dat de obligatie waerinne hij sig 
 bevonde ten aenveirden der voorseyde voogdije ghecesseert is met de doodt van de gemelde 
 Regina DE VOS suppliants 1ste huysvrauwe  . . . . . .  
 Pieter DE KEYSER binnen dese stede oom paterneel causa uxoris, Joannes Baptiste  
 DE VOS tot Thielt alfven broeder van deselve weesen,   Augustinus GOETHALS tot Gendt 
 getrauwt met sweesens alfve suster de naeste sijn om de voogdije te aenveirden . . .1791 
 
SVG Marie Anne BENOOT, overl. Vynckt op den 22ste Xbre 1783 
 fa. Joos ende van Anne Marie DE BORGGRAEVE  
418 Wdwe in (1ste x) van Judocus DHONT  
226v K.(1ste x): Pieter Jacobus DHONT 
 Hr.(2de x): Jacobus DHONT fs. Joannes 
 K.(2de x): Joannes Andries DHONT sijn selfs, Petronelle Therese DHONT thuwelijck met  
     Joseph DE BAETS, Joanne Catharine DHONT in huwelijck met Joannes Emanuel 
     BAUDONCK ende Anne Jacoba DHONT = 22 jr. 
 Caemervoogt: Sr. Joannes SLOCK burghemeester over de voorschreven weese ende 
 V.P.: Carel DHONT    . . .  . . .  14de 7bre 1784 
 
SVG Livijne VAN MALDEGEM fa. Pieter, overl. Nevele op den 25ste 9bre 1783 ende haeren man 
 Andries MARTENS fs. Pieter ende van Marie BEYS oock overl. Nevel den 12de maerte 1784 
418 K.: Marie MARTENS haer selfs, Pieter DE SMET als vader ende voogt over sijne twee 
229v       minderjaerige kinderen gewonnen bij Joanne MARTENS, Joosijne MARTENS in huwelijck 
       met Lieven VAN DE WAELE, Theresia, Lieven ende Pieter MARTENS alle drij hun selfs 
       ende Marianne MARTENS = 23 jr.  
 V.P.: Frans MARTENS ende V.M.: Joannes DANNEELS  
 Comt in baete dhuysingen boomen ende haegen staende op cheynsgrondt competerende den 
 heer prost der prochie van Nevel  . . .  . . .  14de 7bre 1784 
 
SVG Emanuel VERBIEST, overl. Ste Maria Leerne op den 27ste dec. 1783 
 fs. Joannes et Agnes DE VREESE 
 He.: Christina MAENHAUT fa. Jan et Jacquemijntjen DOBBELAERE 
  alsnu in huwelijck met Pieter Jacobus VERBORGT 
418 K.: Pieter Mauritius = 7 jr, Joannes Francies = 6 jr, Joanna = 5 jr, Caroline = 9 maenden ende 
232       een dochterken geboren op den 18de april 1784 naer de doodt van desen overledenen  
       twelcke drij quaertier naer sijn geboorte is gestorven  
 V.P.: Joannes Frans VERBIEST tot Drongen oom   
 Gronden van erfven comende van s'overledens sijde 
 Een 4de paert dannof de resterende drij 4de deelen Pro indiviso competeren aen sweesens oom 
 paterneel van een hofstede met een partijken saylandt daer annex tsaemen groot 500 roeden 
 gelegen in Drongen op den wijck van baerelvelde paelende noort west de clauwaertstraete 
 noort oost Lieven MAES suyt oost dhoirs Jan LANCKSWEERDT ende suyt west de 
 baerelveltstraete dus over 1/4de tot 125 roeden ende nogh 1/4de paert dannof de resterende 
 drij vierden competeren als vooren van een partije landt gelegen bij den vaerentdriesch 
 genaemt bollaertsbulck groot twee gemeten paelende suyt oost d'abdije van Drongen suyt 
 west het meulestraetjen noort west Pieter VAN DER HAEGEN noort oost het selve straetjen 
 dus over 1/4de tot 150 roeden dese hofstede ende landt in pachte gebruyckt bij den deelvoogt 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde hofstede met het landt daermede gaende in Ste Maria Leerne groot 740 roen 
 ende nogh een partije saylandt gelegen als vooren groot 332 roeden den overledenen  
 toegecomen bij coope jegens Pieter DE RUYCK  . . . . . . 21ste 7bre 1784 
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SVG Pro Deo Marie Anne MECHIELS, overl. Nevele thaerder wooninge den 20ste july 1783  
 fa. Jan gewonnen bij Isabelle D'HONDT   
 Hr.: Ludovicus IMPENS fs. Franciscus gewonnen bij Genoveva FACQ 
 K.: Isabelle Rosa IMPENS = 18 jr 
 V.M.: Joseph MECHIELS, oom  
 Men is schuldigh ter somme van 3 p. gr. aen Francies MECHIELS over geleende gelde 
 Item is dit sterfhuys schuldig aen Joseph ende Anne Jacoba MECHIELS de somme van 
 12 p. 10 sch. gr. over een croiserende obligatie  
 Mits de becommerthede geordonneert t'enfilasseren    4de 8bre 1784 
 
SVG Theresia BRACKELS, overl. Vosselaere den 30ste ougste 1784  
 fa. Guilliaeme et . . . DE PAEPE  
 Hr.: Judocus CLAYS fs. Jan et Joanne LIJMBROECK 
418 K.: Joseph = 11 jr, Pieter = 9 jr, Francies = 7 jr ende Caroline CLAYS = 2 jr 
237 V.M.: Lieven COCQUYT oom causa uxoris tot Drongen   
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert 
 Een behuyst beschuert ende beplant hofstedeken met een partije landt daermede gaende 
 gelegen in Vosselaere ende ten deele op Sinte Maria Leerne op den cauter waerdoor loopt 
 den prochiewegh van Vosselaere naer Deynse paelende oost Jacobus DE VISCH suyt 
 Jan Baptiste VAN HOVE noort west de straete loopende achter de rij habels ende noort het 
 goedt van poortacker groot 437 roeden den houder toegecomen bij coope gedaen jegens dhr 
 Jacques VAN HULLE den 27ste jan. 1784 ende een partije landt gelegen op Ste Maria Leerne 
 paelende oost het voorgaende suyt den herwegh west Pieter CROEYELLE ende noort dhr. 
 Pieter BIJENS hem toecomende bij coop gedaen jegens den selven Pieter CROYELLE 
 met consorten den 11de maerte 1783 groot 325 roen. . . .  . . . 26ste 8bre 1784 
 
SVG Pro Deo Catharina VAN DE KEERE, overl. Vynckt in de maent . . . 1784  
 fa. Geeraert ende van Joanne VAN HECKE 
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes VAN AELST  
 K.(1ste x): Barbara = 21 jr ende van Marie VAN AELST = 20 jr 
 Hr.(2de x): Jacobus VAN DE KERCKHOVE fs. Michiel  
 K.(2de x): Catharine = 17 jr, Michiel = 12 jr, Joannes = 10 jr ende Florentinus = 2 jr. 
 V.M.: Joannes VAN HECKE tot Caneghem  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Een huys stede ende erfve in Vynckt een weynigh noort oost van de kercke abouterende suyt 
 Frans VERMEULEN west het clooster van marquette noort Joannes VERMEULEN ende 
 oost de wdwe ende hoirs Guilliaeme COENE . . .  . . .  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   9de 9bre 1784 
 
SVG Pieter CORRIJN fs. Pieter, overl. Nevele op den 20ste Xbre 1783 
 He.: Catharine Josepha DECAMPS fa. Guille, wdwe van Philippe HERZEELE  
 Broeders ende susters van den overledenen 
418 Joannes Norbertus CORIJN ende Anne Marie CORRIJN in huwelijck met Maximiliaen 
239v       DE GRAEVE, Dorothea CORRIJN in huwelijck met Joannes . . niet gegeven . . ende 
       de vier weesen achtergelaeten bij Anne Marie CORRIJN gewonnen bij Jacobus DE 
       SCHUYTER  
 V.P.: Maximiliaen DE GRAEVE over de vier weesen van Anne Marie CORRIJN 
   Er is een huwelijckscontract gemaeckt 
 Compareerde voor mij Pieter BEYENS  notaris in Deynse in persoone Pieter CORRIJN fs. 
 Pieter, jongman beth dan 25 jr. woonende in Nevele ter eender ende Catharine Joseph  
 DESCAMPS fa. Guille wdwe met drij kinderen van Philippe HERZEELE, oock woonende 
 in Nevele apparente bruydt ter andere . . . . . .  8ste febr. 1772 
 Gronden van erfven bij dhauderigge geduerende haere 1ste huwelijck geconquesteert 
 Een huys ende erfve in Nevele groot 5 1/6de roeden desen sterfhuyse toecommende bij coope 
 jegens Pieter DIESAERT den 20ste maerte 1769  . . .  22ste 9bre 1784 
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SVG Livijne Therese LANDEGEM fa. Jacobus, overl. Drongen op den 24ste maerte 1784 
 Hr.: Pieter MARTENS fs. Lieven ende van Helena DE MEYER  
418 K.: Coleta MARTENS = 4 jr ende Marie MARTENS korts naer de doodt van dese overledene 
241v       oock gestorven 
 V.M.: Jacobus Frans LANDEGEM      21ste Xbre 1784 
 
SVG Bertholomeus MORTIER, overl. Landegem op den 19de 7bre 1788 
 fs. Frans ende van Joanne DE BIJTERE  
 He.: Marie Joanne CAMBIER fa. Philippe ende van Marie Joanne VAN KERREBROECK 
418 K.: Leonardus = 14 jr, Joannes = 10 jr, Pieter = 5 jr, Caroline = 3 jr ende Sophia = 1 jr 
563v V.P.: Lieven DE VREESE tot Poussele swaeger van den overledenen 
 Goederen ende gronden van erfven wesende conquest bij dien deelsaem alf en alf met 
 bijlevijnge in proffijtte van dese hauderigge volgens costume  
 Te weten een huys ende erfve alwaer den overledenen uytgestorven is wesende eene twee 
 woonste geleghen in Landegem groot in erfven 150 roeden abouterende oost de straete, suyt 
 Jan PIJNAERT, west Jan VAN RENTERGHEM ende noort Pieter VAN MALDEGHEM 
 desen sterfhuyse toecommende bij coope jegens Joannes MINOOT en consorten volgens 
 erfvenisse voor Ulieden heeren gepasseert van daeten 7de jan. 1777 ende belast met eene 
 losrente van 75 p. gr. wisselgelt capitaels . . . . . .  1ste Xbre 1789 
 
 Bundel nr 521 Staten van goed  (1785)  
SVG Pieter COCQUYT fs. Lieven, overl. Meyghem den 10de febr. 1784 
 He.: Catharine GOETHALS fa. Joannes  
418 K.: Marianne, Joannes ende Caroline COCQUYT alle drije bij competente aude hun selfs 
293v       Pieternelle = 21 jr ende Emanuel COCQUYT = 17 jr  
 V.P.: Frans COCQUYT fs. Lieven tot Hansbeke  
 Gronden van erfven commende van shauderiggens sijde  
 Een 6de deel deurgaende dannof de 5 andere deelen compiteren aen shauderiggens 5 susters 
 ende swaegers van een behuysde hofstede genaemt claeysoomken gelegen in Meyghem  
 groot 230 roeden paelende oost Mhr. VAN DAMME zuyt de volgende partije west Joncvr. 
 DE LAMPREEL ende noort de caermstraete. Item een 6de als vooren van een partije landt 
 groot 425 roeden genaemt de smalbulck oost dito VAN DAMME zuyt Mhr. HOPSOMER 
 west Joe DE LAMPREEL ende noort de voorseyde hofstede . . . . . . 
 Item heeft den sterfhuyse in cheynspachte van dhoors van Jor Hieronymus LIMNANDER 
 een hofstedeken groot ontrent 465 roeden daer den overledenen uytgestorfven is. 
 Constant het huwelijck sijn van shauderiggens goederen gelegen in Machelen vercocht  
 een 6de deurgaende van eenighe landen  . . .  . . . 14de juny 1785 
    (Dezen SVG zit ook in bundel 522) 
 
SVG Livijne VAN HEYSTE fa. Frans, overl. Severen op den 21ste meye 1784 
 wdwe van Pieter VAN HOE fs. Adriaen 
418 K.: Caroline = 23 jr, Cornelis = 20 jr, Jan = 18 jr, Livinus = 17 jr ende Joanne = 15 jr 
243v V.P.: Emanuel VAN HOE ende V.M.: Cornelis VAN OOTEGHEM  
 Gronden van erven kommende van den cant van sidersen vader belast s'hoors deel met  
 bijleve van Adriaen VAN HOE sidersen grootvader paterneel 
 Het deurgaende 10de deel van twaelfve ende een 20ste deurgaende paert in het woonhuys 
 schuere ende voordere edifitien in een hofstede ende landt gelegen in Severen groot in het 
 geheele 800 roeden abouterende oost ende suyt dhr. ende Mhr.  Dionisius OPSOMER 
 west selfs noort het gescheet der prochien van Severen ende Meygem een straetjen daer 
 tusschen dies dander deelen competeren aen Emanuel VAN HOE ende Adriaen VAN 
 HOE ende in pachte gebruyckt bij Emanuel VAN HOE  . . .   . . . 
 Item competeert desen sterfhuyse een woonhuys met de voordere edifitien staende op 
 cheyns grondt van den heere van Asperen groot 715 roeden gelegen in Severen daer 
 de overledene uytgestorven is sijnde den cheyns aengegaen kersavont 1765 voor eenen 
 termijn van 29 jaeren  . . .  . . .  . . .  4de jan. 1785 
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SVG Carel DE PAEPE fs. Lieven ende Joosijntjen VEERDEGEM ende 
 Isabelle VAN DER DONCKT fa. Guille tsaemen in huwelijck geweest hebbende 
 beeden overl. in Nevele respectivelijck op den 8ste ende 13de nov. 1783 
418 K.: Joanne Livijne DE PAEPE thuwelijck met Emanuel VAN DER PLAETSEN, 
245       Livinus DE PAEPE jongman sijn selfs, Carel Frans = 23 jr, Livijne Therese = 19 jr 
       ende Regina DE PAEPE = 13 jr  
 V.P.: Joannes DE PAEPE tot Landegem ende V.M.: Pieter VAN HOVE tot Hansbeke 
 Gronden van erven kommende van den cant van de schoonmoeder 
 Een hofstedeken gelegen in Nevele in den wijck van oossche groot 100 roeden paelende 
 oost Jacobus BETTENS suyt den heere van Meere west de straete ende noort Lieven  
 VAN DER DONCKT actuelijck in pachte gebruyckt bij den voornoemden Emanuel 
 VAN DER PLAETSEN  . . .  . . .  . . . 11de jan. 1785 
 
 Augmentatie van staet die bij desen maeckt ende overgeeft Joannes WULTEPUT styfvader 
 en staenden voocht over de vier minderjaerighe weesen die sijne huysvrauwe Joanne  
418 DE RAET thaeren 1ste huwelijck heeft verweckt bij Amandus DE SLOOVER fs. Adriaen 
200 ende Marianne BAETSLÉ beede overleden in Hansbeke op dheerlijckhede van Meerendre 
 met het overlijden van Marianne BAETSLÉ sweesens grootmoeder paterneel geweest 
 SVG van Amandus DE SLOOVER gesloten den 4de nov. 1778  
 Aen de weesen competeert een 7de paert van dhelft van een behuysde hofstede gelegen in 
 Hansbeke groot een gemet wesende conquest dat sweesens grootmoeder in 2de huwelijck 
 heeft geacquireert . . .  . . .  . . .   19de jan. 1785 
 
SVG Emanuel MAES fs. Pieter et Anne Marie MORTIER, overl. Poessele den . . . dec. 1783 
 He.: Anne Marie DE PAEPE fa. Pieter et Marie Anne MORTIER 
418 K.: Joannes Francies = 6 jr ende Joanne Catharine MAES = 9 maenden 
246v Caemerdeelvoogt: Anthonius SCHIJVENS schepenen van Poessel 
 De hauderigge alsnu in huwelijck met Jan VERHULST   19de jan. 1785 
 
SVG Marie Joanne FAELE, overl. Poessele op den 9de maerte 1784  
 fa. Pieter et Marianne VAN THIENNEN  
 Hr.: Adriaen ONDERBEKE, waegemaeker, fs. Pieter et Joanne BRAET  
418 K.: Joannes = 5 jr, Carel = 2 jr ende Joannes ONDERBEKE = 24 daegen  
248 V.M.: Pieter FAELE als grootvader  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Alsoo huwelijck staet te gebeuren tusschen Adriaen ONDERBEKE fs. Pieter weduwaer 
 woonachtig in Poessele futuren bruydegom ter eender ende Marie Joanne FAELE jonge 
 dochter bij competenten auderdom haer selfs geassisteert met haeren vader Pieter FAELE 
 future bruydt ter andere  . . .  . . . den 20ste sept. 1777 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde  
 Een hofstedeken in Poessele groot met het landt op den west cant 169 roeden paelende oost 
 Jan MARTENS, suyt Jan ONDERBEKE west de wdwe van Pieter ONDERBEKE ende noort 
 de prochie weg den hauder toegecomen soo bij successie van sijnen vader ende moeder als 
 bij uytgrootinghe jegens sijne mede hoirs ende waerop hij geduerende sijn huwelijck heeft 
 gebauwt een nieuw woonhuys  . . .  . . .  19de jan. 1785 
 
SVG Marie BEYS fa. Pieter et . . .  VAN VYNCKT   
 overl. Poessel op den wijck van kerrebroeck den 17de oct. 1783 ende begraeven tot Nevele,  
 Hr.: Joannes JOOS fs. Joseph et Elisabeth VAN KERREBROECK  
418 K.: Elisabeth JOOS jonge dochter haer selfs ende Joanne Pieternelle JOOS = 23 ½ jr  
251 V.M.: Joannes MARTENS fs. Andries, oom causa uxoris  
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde te weten een behuyst ende beplant 
 hofstedeken in Poessel op den wijck van kerrebroeck groot 300 roeden 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert te weten een partije saylandt genaemt 
 het groot stuck gelegen in Nevele groot 900 roeden . . . . . .  19de jan. 1785 
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SVG Joanne DHARTE, overl. Poessel op den 27ste sept. 1784  
 fa. Lieven et Theresia VAN DEN KERCKHOVE  
 Hr.: Frans HERPELS fs. Jan et Adriaene LOVAERT 
418 K.: Joannes Francies = 4 jr ende Jan Baptiste HERPELS = 2 jr 
254 V.M.: Joannes DHARTE tot Vosselaere oom   
 D'overledene was ten tijde van haer overlijden bevrucht van kinde van ontrent de 4 maenden 
 ende dat door de incisie ghedaen door de vroede vrauwe Marie Anne BRACKE wdwe van 
 Jacobus COMPAREE volgens haere declaratie het selve kindt naer sijne moeder heeft geleeft 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuyst ende beschuert hofstedeken gelegen in Nevele op den wijck van kerrebroeck groot 
 met het saylandt ten suyden daeranne liggende ende medegaende 303 roeden ende een partije 
 landt gelegen als vooren abouterende oost de hofstede suyt ende noort jor Francois PIERS  
 west Joannes MARTENS groot 300 roeden   . . . Den hauder toegecommen bij 
 coope jeghens de kinderen van Pieter MORTIER met consorten in daeten 20ste dec. 1781
 Den hauder heeft ontfanghen over de coopsomme van sijne huysvrauwens 12de paert van een 
 hofstedeken ende een partije landt op Meyghem tsaemen groot 437 roeden ende het 6de paert 
 van een partije landt het boomken groot 632 roeden respectivelijck gecocht door Albertus 
 VAN GANSBEKE ende Alexius VOET den 2de dec. 1777 de somme van 49 p. 11 sch. 2 gr. 
 Adriaene LOVAERT wdwe van Frans HERPELS verclaerde haer te stellen als seker ende 
 borge ende heeft gerenunchiert aen het recht senatus consult velliani . . . 19de jan. 1785 
 
SVG Pro Deo Elisabeth VAN MALDEGHEM fa. Frans, overl. Landeghem den 24ste febr. 1784 
 Hr.: Joannes DE CLOET fs. Jacobus 
 K.: Frans DE CLOET sijn selfs ende Joanne Marie DE CLOET nog minderjaerigh 
 V.M.: Frans VAN MALDEGEM  
 Aen Jacobus DOBBELAERE tot Vosselaere over een jaer huyspacht tot 4 p. 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   8ste febr. 1785 
 
SVG Bregitta VAN OOST fa. Guilliaeme, overl. Vynckt op den 18de meye 1784 
 Hr.: Judocus D'HONT fs. Carel  
418 K.: Dorothea = 6 jr, Belrominus = 4 jr ende Isabelle Marie DHONDT = 2 jr. 
257 V.M.: Pieter VAN OOST tot Vynckt, broeder van de overledene 
 Caerel DHONT tot Lootenhulle alhier present heeft hem verclaert te stellen ende constitueren 
 als seker ende borge        8ste febr. 1785 
 
SVG Francies BOGAERT fs. Louis ende van Theresia BRAET, overl. Vynckt den 3de meye 1784 
 He.: Petronelle DE GRANDE fa. Pieter alsnu in huwelijck met Louis WARNIERS  
418 K.: Carolus = 9 jr, Franciscus = 2 jr ende Ambrosius BOGAERT = 10 maenden  
259 V.P.: Joseph BOGAERT fs. Louis voornoemt tot Ruysselede   
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Adriaen Joannes Francies VAN WONTERGHEM notaris publicq 
 tot Vynckt in persoonen Francies BOGAERT fs. Louis jonghman tot Vynckt bij competenten 
 auderdom sijn selfs toecommende bruydegom ter eender ende Petronelle DE GRANDE 
 fa. Pieter jonghe dochter woonachtigh tot Thielt oudt ontrent de 31 jr. toecommende bruydt 
 ter andere geassisteert met Francies VAN DER GUCHT fs. Pieter ende Jacobus Francies  
 MERHAEGHE haere twee respective swaegers beede tot Caneghem ende Thielt  . . . 
 . . .  . . . Actum 14de maerte 1774  
 Gronden van erfven commende van de cant van den overledenen deelsaem half en half 
 Een behuyst ende beschuert hofstedeken in Vynckt groot onder bogaert lochtinck ende 
 geweet al t'eenen block 212 roen paelende noort de Thielt straete oost Pieter VAN OOST 
 metten Thielt bulck suyt selfs ende den heere Baron VAN KIESEGEM ende west de wdwe 
 ende hoirs Carel MARTENS  
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck geconquesteert  
 In Vynckt een partije landt genaemt de vierghemeten groot 1 bunder 300 roeden ende een 
 partije landt genaemt den thieltbulck groot 1260 roeden . . .  8ste febr. 1785 
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SVG Joannes YDE fs. Pieter, overl. Vynckt op den 23ste juny 1784 
 He.: Bregita VINDEVOGHEL fa. Jan et Martijne D'HARTE   
418 K.: Jacobus YDE bij huwelijck sijn selfs ende Marie Jacoba YDE in huwelijck met  
262v       Augustinus Huybrecht, het unicq minderjaerigh weesekindt van Francies  
       VAN HULLE tsijnen huwelijck gewonnen bij wijlent Joanne Catharine YDE ende  
       Joannes Frans YDE = 20 jr 
 V.P.: Carel Frans VAN HECKE tot Poucques cosijn  
 Aen de hauderigge heeft gecompeteert bij successie van haere moeder een 5de paert in 
 een hofstede met drij partijen landt gheleghen in Zeveren tgonne staende haer huwelijck 
 bij uytgrootinghe is gecedeert aen Francies VAERNEWIJCK   15de febr. 1785 
 
SVG Pieter DE GRAEVE fs. Norbert ende Marie HERTOGE, overl. Vosselaere den 17de juny 1783 
 He.: Isabelle DE SCHRIJVER fa. Pieter ende van Joanne ADAMS 
418  alsnu in huwelijck met Judocus VAN DEN BULCKE 
266v K.: Joanne = 9 jr ende Joannes DE GRAEVE = 6 jr  
 V.P.: Joannes DE GRAEVE broeder van den overledenen  15de febr. 1785 
 
SVG Ambrosius VAN SPEYBROECK, coster, overl. Ste Martens Leerne den 11de nov. 1783 
 fs. Daniel ende van Livijne VERBIEST 
 Wdwnr in (1ste x) van:Godelieve WALLAERT fa. Alexander 
418 K.(1ste x): Joannes Baptiste bij competente aude sijn selfs  
268v He.(2de x): Marie Anne VAN QUICKENBORNE fa. Andries en Anne Marie CHRISTIAENS 
 K.(2de x): Maximiliaen Andreas, Augustinus Emanuel ende Anne Catherine alle drije hun selfs 
     ende Marie Elisabeth VAN SPEYBROECK = 20 jr 
 V.P.: Jacobus MESTDAGH tot Laethem swaeger van den overledenen 
 Er is een contract van huwelijck gemaeckt 
 Compareerde voor mij Pieter BEYENS notaris publicq tot Deynse in persoone Ambrosius 
 VAN SPEYBROECK fs. Daniel wdwnr woonachtigh in Ste Martens Leerne apparente 
 bruydegom ter eender ende Marie Anne VAN QUICKENBORNE woonende in Deynse 
 jonge dochter beth de 25 jr haer selfs geassisteert met Andries VAN QUICKENBORNE  
 haeren vader apparente bruyt ter andere   . . . . . . desen 15de jan 1755 
 Catheylen van huysijngen desen sterfhuyse competerende waervan den hilft competeert aen 
 dese houderigge ende de wederhilft deelsaem met de houderigge ende hoors half en half  
 Een woonhuys staende op cheynsgront in Ste Martens Leerne daer den overledenen gestorven 
 is groot 80 roeden ende noch een woonhuys staende op cheynsgront groot 300 roen gelegen 
 nevens het voorgaende 
 Gronden van erfven sijnde conquest binnen huwelijck met dese houderigge 
 Een hofstede ende boomgaert in Ste Martens Leerne groot een gemeth palende oost Mhr. 
 DUBOIS suyt Mhr van Asperen causa uxoris west Frans DE VREESE ende noort de 
 moerstraete commende den gront bij coope jegens dhoors van dhr Joannes EERAERT 
 Item 60 roeden erfve gelegen als vooren paelende oost het strbijnck straetjen noort Lieven 
 SAELENS west Mr. van Asperen suyt Mhr. DUBOIS in pachte gebruyckt bij Adriaen 
   DE MOOR a seven gulden bij jaere . . .  . . .   
 Joannes Baptiste VAN SPEYBROECK s'overledens autsten sone stelde hem seker ende  
 borge over sijne styfmoeder      24ste febr. 1785 
 
SVG Joanne BISSCHOP fa. Jacobus ende Frans MORTIER fs. Jan tsaemen in huwelijck geweest 
 en beede respectivelijck overleden op den niet gegeven. . . 1783 ende niet gegeven. . 1783 
418 K.: Joanne Catharine audt beth de 11 jr, Frans = 10 jr ende Petronelle MORTIER = 8 jr. 
280v V.P.: Christiaen MORTIER ende V.M.: Joannes BISSCHOP fs. Jacobus 
 Komt in baete de somme van 12 p. gr. wisselgelt soo vele de weesen goetvinden aen Pieter 
 VAN DEN NESTE in huwelijck met sweesen grootmoeder paterneel over de toegifte van
 den verkoop ende koop gedaen tusschen sweesen vader ende Pieter VAN DEN NESTE 
 van den herberge de swaene staende in Landegem groot 54 roeden breeder vermelt ende 
 gepasseert voor den notaris NUTTINCK in daete 18de maerte 1782  22ste maerte 1785 
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SVG Pieter Joannes MEGANCK schepen, geneverstocker, overl. Nevele op den 20ste aug. 1783 
 fs. Joannes ende van Barbarina VAN VYNCKT 
 He.: Joe Anna Marie VAN DE VOORDE fa. Francies ende Joe Magdalena YDE 
  winckelierster van stoffen en causen 
418 K.: Joannes Frans = 9 jr, Theresia = 6 jr ende Joannes MEGANCK = 3 jr  
271v V.P.: Joannes MEGANCK grootvader   
 Er is een contract van hauwelijck gemaeckt 
 Compareerde Sr. Pieter Joannes MEGANCK jongman bij competente aude van beth de 25 jr. 
 geassisteert met Joannes MEGANCK sijnen vader futuren bruydegom ter eender ende Joe  
 Anne Marie VAN DE VOORDE jonge dochter bij competente aude haer selfs geassisteert 
 van Sr. Frans VAN DE VOORDE haeren vader future bruydt ter ander . . . 21ste 7bre 1774 
  Gronden van erfven geconquesteert in huwelijck deelsaem half en half 
 Een huys stede ende erfve met de stockerije ende voordere edifitien daerop staende ende 
 medegaende geleghen in de Ste jansstraete in Nevele groot in erfven 160 roeden paelende 
 daeranne oost Ludovicus PRAET suyt ende west de reygherbeke ende noort de calsijde ofte 
 Ste jansstraete commende bij cedatie  gedaen bij Sr. Francies VAN DE VOORDE shauders 
 vader in daten 28ste 7bre 1775  . . .  . . .  . . . 
 Er zijn twee besette renten van 200 p. gr. wisselgelt ende van 20 p. gr. wisselgelt capitaels 
 gecommen van shauderigghens zijde bij vercaevelinge gedaen ten sterfhuyse van haere 
 moeder in daten 24ste july 1775   . . .  . . .  . . . 
 Wijlent den overledenen is handelaeren voogt geweest over de weesen achtergelaeten ten 
 sterfhuyse van Regina Francisca VAN DE VOORDE haere suster geprocreert Anthone  
 VAN DER PIETE nopende welcken ontfangh voor dheeren weth hauderen van Thielt op den 
 24ste april 1784 is overgegeven rekeninghe . . .  . . .  28ste febr. 1785 
 
SVG Pieternelle VERBAUWEN, overl. Ste Martens Leerne . . . (niet gegeven) 
 fa. Pieter et Joanne VAN DE VELDE  
 Hr.: Pieter DE CONINCK fs. Pieter ende van Marie VAN HOEKE 
418 K.: Jan Baptiste bij huwelijck sijn selfs, Joachim = 23 jr ende Joanne DE CONINCK = 13 jr  
277v V.M.: Joachim VERBAUWEN  
 Edifitien boomen ende haegen desen sterfhuyse competerende 
 Een huys schuere stallingen hovenbuer boomen ende haegen gelegen in Ste Martens Leeren 
 staende op cheynsgrondt competerende Jor Guille DUBOIS dit VAN DEN BOSSCHE in 
 Gendt, groot in erven ontrent vijf gemeten wesende leen genaemt den sluytaert . . . 
 Stelde hem seker ende borge Jan Baptiste DE CONINCK shauders sone       8ste maerte 1785 
 
SVG Pro Deo Josepha DALCOUR, overl. thaerder wooninge in Vosselaere den 26ste meye 1784 
 fa. Adriaen gewonnen bij Anna Catharine BARBIE 
 Hr.: Jan Baptiste AERENS fs. Marten gewonnen bij Adriaene DE MAEGDT  
 K.: Joanne Catharine = 17 jr, Dominicus = 15 jr, Lieven = 13 jr, Joannes = 9 jr, Coleta = 5 jr 
       Judocus AERENS = 3 jr ende nog twee jong overleden korts naer hunne moeder   
 V.P.: Joannes Frans DALCOUR, oom   
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   8ste maerte 1785 
 
SVG Caroline Petronelle BRAEM, overl. Ste Maria Leeren op den 31ste ougste 1784  
 fa. Pieter et Maria ROBBENS  
 Hr.: Pieter ADAMS fa. Martinus et Marianne CORIJN  
418 K.: Joannes = 10 jr ende Constantinus ADAMS = 9 jr 
281v V.M.: Frans BRAEM  
 Gronden van erven commende van de sijde van desen hauder 
 Een behuysde hofstede in Ste Maria Leeren groot 225 roeden ende een meersch groot een 
 half bunder den hauder toecommende bij successie van sijne ouders  
 D'overledene met den hauder heeft uytgegroot Philippe, Jan, Lieven ende Joseph MAEBE
 shauders halve broeders van hunne gerechtigheyt in de hofstede ende landen hiervooren 
 vermelt   . . .  . . .  . . .  19de april 1785 
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SVG Isabelle DE KUYPER, overl. in den wijck van noorthaut op den 11de febr. 1785  
 fa. Jacobus et Livijne DE MEYER  
418 Wdwe in (1st x) van: Lieven COPPENS 
284v K.: (1ste x): Marie Joanne COPPENS = 24 jr  
 Hr.(2de x): Livinus WILLEMS fs. Jan et Joosijntjen DE COCK  
 K.: (2de x): Jan = 21 jr, Jacobus = 18 jr ende Marie Anne WILLEMS = 14 jr 
 V.P.: Livinus COPPENS ende V.M.: Christriaen VAN HIJSTE  3de meye 1785 
 Aen de autste weese Marie Joanne COPPENS over haere gerechtigheyt in de edifitien drooge 
 ende groen catheylen staende op cheyns grondt van den wdwe Joseph VAN NEVEL haer 
 toecommende uyt den hoofde van haeren vader  . . .  3de meye 1785 
 
SVG Joannes Baptiste ARICKX, overl. Wonterghem den 29ste oct. 1784 
 fs. Judocus ende van Petronelle HEYMAN 
418 He.: Joanna Caroline COUCKE fa. Martinus ende van Joanna PIETERS 
286v K.: Emanuel = 18 jr ende Philippus = 12 jr  
 V.P.: Judocus ARICKX grootvader tot Thielt ende  
 V.M.: Joseph COUCKE oom tot Thielt     10de meye 1785 
 
SVG Joannes MORTIER, overl. Meygem op den . . . 1784 
 fs. Jacobus et Margarita JACOBS  
 He.: Joanne CLAEYS fa. Joos et Livijne VERMEERE  
418 K.: Marie Jacoba MORTIER in huwelijck met Joseph DE VREESE, Pieter = 21 jr,  Livijne 
288v       Petronelle = 20 jr, Carel = 17 jr ende Frans MORTIER = 12 jr 
 V.P.: Carolus MORTIER  
 Huysinghen ende voordere edifitien staende op cheyns grondt deelsaem half en half 
 Een huyseken schuerken ende drooge ende groene catheylen staende op cheynsgrondt  
 competerende Sr. Maximiliaen DE SCHUYTER in Gendt gelegen in Meyghem groot met 
 een partijken landt daer jeghens gelegen tsaemen 525 roeden bij de sterfhuyse gebruyckt 
 welcken cheyns is aengegaen voor 27 achtereen volgende jaeren  wanof teerste sijnen  
 inganck genomen heeft met kersavont 1767 . . . . . .  24ste meye 1785 
 
SVG Joannes DE JAEGER, overl. Meyghem op den 27ste febr. 1785 
 fs. Jans et Janneken DE KLERCQ  
418 He.: Angeliene DIJCK fa. Pieter et Joanne DE GROOTE 
290v K.: Pieter DE JAEGER sijn selfs ende Judoca DE JAEGER = 13 jr   
 V.P.: Jacobus DE JAEGER   
 Gronden van erven kommende van de sijde van dese hauderigge  
 Een behuysd ende beschuerd hofstedeken met de edifitien ende catheylen daerop staende 
 ende medegaende gelegen in Meyghem groot met het landt achter den huyse 583 roeden 
 paelende oost de straete suyt den herwegh west Mhr. VAN MEERELBEKE ende noort 
 Geeraert DE CLERCQ, Jacques WITTEVRONGEL ende Gillis SUTTERMAN 
 Een partije landt in Vynckt genaemt de roode weede groot beth de vijf gemeten oost Pieter 
 MARTENS suyt Sr. VAN DAMME west ende noord Jan Baptiste VAN HULLE sorterende 
 onder dheerlijckhede van strijpes? sijnde een ander leen van Nevele de hauderigge toecomende 
 bij successie van haere auders ende uytlegh jegens haere broeders . . . 
 Gronden van erven geduerende het huwelijck geconquesteert deelsaem half en half behaudens 
 shoirs deel belast met shauderiggens recht van bijleve als naer costume 
 Een schoon behuysd ende beplant hofstedeken met d'edifitien ende catheylen daerop staende 
 ende medegaende gelegen in Meygem groot in erven onder boomgaert ende saeyland ontrent 
 800 roeden paelende oost een straetjen suyt den herwegh west de straete van den herbergh 
 de spoele leedende naer Poessel den sterfhuyse toecomende bij koope van Adriaen VAN 
 GANSBEKE ende consorten van daete 22ste meye 1779 
 De hauderigge heeft geduerende huwelijck geproffiteert van Joannes Baptiste DIJCK 12 p. gr. 
 courant naer aftreck der catheylen over de meerdere weerde van den cavel der goederen ende 
 gronden van erven van den voorseyden DIJCK   . . . . . . 31ste meye 1785 
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SVG Pieter COCQUYT fs. Lieven, overl. Meyghem den 10de febr. 1784 
 He.: Catharine GOETHALS fa. Joannes  
418 K.: Marie Anne, Joannes ende Caroline COCQUYT alle drije bij competenten aude hun selfs 
293v       Pieternelle = 21 jr ende Emanuel COCQUYT = 17 jr 
 V.P.: Frans COCQUYT fs. Lieven tot Hansbeke oom  
 Gronden van erfven commende van shauderiggens sijde 
 Het 6de deel deurgaende dannof de nader sesde deelen compiteren aen shauderiggens susters 
 ende swaegers van een behuysde hofstede genaemt claeysoomken gelegen in Meygem groot 
 per landboeck 230 roeden paelende oost Mhr. VAN DAMME suyt de volgende partije west 
 joffrauw LAMPEREEL ende noort de caermstraete ende een sesde als vooren van een 
 partije lant groot volgens lantboeck 425 roen genaemt de smalbeke oost dito VAN DAMME 
 suyt Mhr. HOPSOMER west joffr. DE LAMPEREEL ende noort de hofstede  . . . . . . 
 De voorschreven hofstede ende landen int geheele in pachte gebruyckt wordende bij Lieven 
 DE WAELE  voor ses jaeren, dhauderigge toecommende van successie van haere auders 
 Item heeft desen sterfhuyse in cheynspachte gebruyckt van dhoirs van jor Hieronimus  
 LIMNANDER wijlent heere van Zulte een hofstedeken groot ontrent 465 roeden daer den 
 overledenen uytgestorfven is, voor eenen termijn van 29 jaeren dannof het leste jaer is  
 geexposeert kersavont lestleden 1784 ten prijse van 2 p. 13 sch. 4 gr. bij jaere . . . 
 Aengaende shauderiggens 1/6de deurgaende van eenige landen gelegen in Machelen dese sijn 
 constant huwelijck publicquelijck vercocht  . . .  14de juny 1785 
     (Dezen SVG zit ook in het bundel 521) 
 
SVG Pieter AERENS, overl. Landegem op den 29ste dec. 1784 
 fs. Laurens et Marie DE WITTE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle DE DECKER 
418 K.(1ste x): Emanuel AERENS sijn selfs hoir feodael ende Marie Therese AERENS jonge  
296v           dochter oock haer selfs 
 He.(2de x): Joanne Catharine PERVIJN fa. Jacobus et Marie DIERICK 
 K.(2de x): Jan Baptiste = 20 jr, Regina = 15 jr Isabelle Rosa = 11 jr ende Jacobus Bernardus 
     AERENS = 7 jr. 
 V.P.: Francies VAN DIJCKE   
 Gronden van erven commende van den kant van den overledenen wesende leen de overleden 
 toegekomen bij successie van sijne ouders ende uytgrootinge jegens sijne suster Joanna 
 AERENS schuldigh te volghen aenden voorseyden Emanuel AERENS als hoir feodael 
 Een behuysde hofstede met de schuere ende nogh een ander huyseken gelegen in Landegem 
 daer den overleden uytgestorven is groot met het saeylandt daermede gaende 700 roeden 
 Gronden van erven komende van den sijde van den overleden  
 Een partijken landt gelegen als vooren genaemt den mullems hoek groot 430 roeden oost 
 Mhr. KERVIJN suyt den kerckweghel ende joffr. VEREECKE west Christoffel BISSCHOP 
 ende noort Jan MESTDAGH welck partijken landt is verkocht den 24ste febr. 1785  
 Er zijn meer commeren dan baeten . . .  . . .   28ste juny 1785 
 
SVG Joannes LEFEBURE, overl. Hansbeke op den 24ste maerte 1783  
 fs. Lieven et Marie DE SCHRIJVER 
 He.: Isabelle Theresia PROVIJN fa. Pieter  
418 K.: Rosa = 2 jr ende Fredericus LEFEBURE = 10 maenden 
300v V.P.: Dominicus LEFEBURE oom   
 Heeft Pieter PROVIJN alhier present hem over de hauderigge verclaert te stellen als seker 
 ende borghe        5de july 1785 
 
SVG Brisita DE LOOF fa. Pieter, overl. Nevele op den 12de febr. 1785 
 Hr.: Joseph VAN HULLE fs. Pieter ende van Marie DHONT 
418 K.: Anne Marie VAN HULLE  thuwelijck met Bernardus DE WITTE, Pieter VAN HULLE  
301v       = 22 jr, Emanuel = 19 jr ende Frans VAN HULLE = 11 jr.  
 V.M.: Pieter DE SLOOVERE, oom tot Caenegem    19de july 1785 
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SVG Joanne BAELE fa. Mathijs et Livine CLAEYS, overl. Hansbeke den 22ste juny 1782  
 Hr.: Guilliaeme BELSENS fs. Jacobus et Francoise GANSBEKE 
418 K.: Marie Francoise haer selfs in huwelijck met Joannes Baptiste VAN LOOCKE,  
303v       Jan Frans oock sijn selfs, Marie Anne = 23 jr ende Judocus BELSENS = 18 jr 
 V.M.: Jacobus BAELE s'overledene broeder tot Peteghem  
 Heeft Jan Baptiste VAN LOOCKE tot Ursel hem over den hauder verclaert te stellen ende 
 constitueren als seker ende borge     6de 7bre 1785 
 
SVG Joannes MESTDAGH, overl. Landeghem in den wijck van heyste den 27ste april 1785 
 fs. Lieven bij Elisabeth VERWEE   
 Wdwnr in (1ste x) van: Petronelle SPEECKAERT fa. Marten,  
418 K.(1ste x): Joseph ende Francies MESTDAGH beyde hun selfs, de vier kinderen van wijlent 
305v       Pieter VAN RENTERGHEM gewonnen bij Anne Marie MESTDAGH (er staat 
       (SPEECKAERT) met naemen Pieter Joannes sijn selfs man, Jan Francies, 
      Lieven ende Anne Marie VAN RENTERGHEM alle drije nog minderjaerigh, 
      item het eenigh weesekindt van wijlent Pieter Joannes MESTDAGH.  
 He.(2de x): Petronelle VAN THIENEN fa. Tobias ende van Joosijntjen DE VREESE 
 K.(2de x): Joannes MESTDAGH, Martinus, Emanuel ende Magdalena MESTDAG alle vier  
     hun selfs ende Bernardus MESTDAGH = 16 jr 
 V.P.: Joannes BISSCHOP als naesten bestaenden ende  
 V.P.: Carel DE KIMPENAERE over de drij weezen van wijlent Pieter VAN RENTERGHEM 
           et Anne Marie MESTDAGH  
 Livijne COCQUYT als moeder ende voogde van haere unique weeze gewonnen met wijlent 
 Pieter Joannes MESTDAGH     
 Gronden van erven bij den overledenen staende sijn huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde beschuerde ende bestalde hofstede in Landeghem jeghens den eysten driesch 
 met den uytplant van boomen ende een bulcxken achter de schuere int geheele groot 600 roen 
 den noordtcant ten grootte van 200 roeden met het huys ende eenighe boomen sorteren onder 
 de baronnie van Nevele ende de meerdere grootte den suytcant met de schuer ende catheylen 
 ende het bulcxken landt ende den uytplant eysten driesch is gelegen onder dheerlijckhede 
 van Vinderhaute ende Meerendre abouterende oost de selven heysten driesch . . . 
 Een partije landt ghenaemt den voorensten schotmeersch ghelegen in Landeghem onder 
 dheerlijckhede van Vinderhaute ende Meerendre groot 437 roeden . . . . . . 
 De hauderigge heeft constant haer huwelijck met den overledenen bij uytgrootinge gecedeert 
 aen Pieter VERCAUTER haeren styfvader het 8ste paert deurgaende van een hofstedeken 
 ende landt gelegen tot Laethem groot int geheele 1079 roeden . . . 13de 7bre 1785 
  
SVG Pieter DE MEYER fs. Carel et Anna Marie BEELAERT, overl. Vosselaere den 27ste febr. 1785 
 He.: Caroline MARTENS fa. Joannes et Maria VAN HOVE 
   alsnu in huwelijck met Carel VAN DER VENNET fs. Lieven  
418 K.: Marie Therese DE MEYER unicq weese kind geboren naer de dood van sijnen vader op 
310       den 7de sept. 1785   
 V.P.: Jacobus DE MEYER tot Drongen oom  
 Er is een contract antenutiael gemaeckt voor den notaris Jan Francois VAN MELLE tot Nevel 
 tot Nevele residerende den 7de april 1784 
 Compareerde in persoone Pieter DE MEYER fs. Carel jongman bij competenten auderdom sijn 
 selfs woonende in Vosselaere apparenten bruydegom ter eendere ende Caroline MARTENS 
 fa. Sr. Joannes jonge dochter audt 22 jaeren woonende in Meyghem apparente bruyd ter ander 
 geassisteert met haeren vader Sr. Joannes MARTENS fs. Christoffel  . . . . . . 
 Aen de houderigge competeert bij successie van haeren grootvader materneel ende haeren 
 broeder Joannes MARTENS het 4de deel doorgaende van twee partijen land d'eerste genaemt 
 den hoogen bouck ende de tweede het cnuddens land alsmede een partije meersch alle gelegen 
 in Meyghem tsaemen groot ses gemeten 32 roeden danof de andere paerten competeren aen 
 haere broeder ende susters . . .  . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borge Lieven VAN DER VENNET Schepenen 11de oct. 1785 
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SVG Joffr. Catharine VAN DER HELSTRAETEN, overl. Vynckt op den 3de 8bre 1784  
 fa. Judocus et Livina DE VREESE 
 Hr.: Sr. Celestinus DHAMMAN fs. Francies coster van tselve Vynckt, kruydenier 
418 K.: Joannes Baptiste DHAMMAN = 9 jr eenigh kindt  
313v V.M.: Jan Baptiste VAN DER HELSTRAETEN oom 
 Er is een contract van huwelijcke gemaeckt 
 Compareerde voor mij Charles Philippe MARTENS notaris binnen de stede van Deynse  
 residerende in persoone Celestinus DHAMMAN fs. Frans weduwaer met twee kinderen 
 van wijlent Joanne Marie VAN DEN BERGHE woonachtigh in Vynckt apparenten  
 bruydegom ter eender ende joffr. Catharine VAN DER HELSTRAETEN fa. Judocus 
 jonge dochter bij competenten auderdom haer selfs woonende in Ste Martens Laethem 
 apparente bruydt ter andere  . . .  . . .  . . . 
 Aldus gedaen in Sinte Martens Laethem ter presentie van Sr. Jacques Anthone DHAMMAN 
 ende van Jan Baptiste VAN DER HELSTRAETEN desen 7de dec. 1772 
 Gronden van erven komende van den kant van den hauder 
 Een huys ende erve in Vynckt groot 557 roeden paelende oost selfs suydt den herwegh 
 loopende van Thielt naer Nevele west Joannes DHAEYER ende noort het meule straetjen 
 Gronden van erven geduerende het huwelijck geconquesteert 
 Een huys ende erve in Vynckt paelende oost Pieter VAN WAEYENBERGE suyd de calsijde 
 west desen sterfhuyse ende noort het meulestraetjen groot 57 ½ roeden ende een partije 
 landt gelegen als vooren groot 330 roeden paelende west Laurens TANT ende Sr. Joseph 
 DECAEMER ende noort dhoirs van joffr. BUNST oost dhoors Carel MARTENS ende suyt 
 de straete beede den hauder toecommende bij koope jeghens Pieter VAN WAEYENBERGE 
 ende consorten  . . .  . . .  . . .  . . . 
 Een kind uyt 1ste huwelijck Regina Victoria DHAMMAN is overleden 18de 8bre 1785 
 
SVG Francois CLAEYS overl. tot Vynckt den 11de febr. 1785 
 fs. . . .niet gegeven . . . ende van Joanne Marie LOOTENS  
 He.: Bresita DIERICKX fa. Francies ende van Magdalena D'HARTE  
418 K.: Caroline, Joanne ende Joannes Baptiste CLAEYS hun selfs,  Jacobus Francies = 22 jr 
317       Joseph = 17 jr, Maximus = 15 jr, Philippe = 12 jr ende Isabelle Rosa CLAEYS = 8 jr  
 V.P.: Philippus DE VREESE neve van desen overledenen tot Landeghem  
 Gronden van erfven wesende conquest gheduerende het huwelijck deelsaem half en half 
 Een behuysde hofstede in Vynckt alwaer desen overledenen uytgestorven is groot met het 
 landt daermede gaende 502 roen abouterende oost d'heirstraete suyt d'hoors joffr. BUENS 
 west Jacobus DAMMAN ende noort Jan VAN HOVE  . . .  . . .  
 Geduerende den huwelijcke is van shauderiggens cant vercocht een hofstedeken ende landt 
 ghelegen binnen de prochie van Severen waerin dese hauderigge gherecht was tot 1/4de  
 paert in den grondt . . .  . . .  . . .    15de 9bre 1785 
  
SVG Pro Deo Monica D'HOOMS, overl. Bachte op den 24ste oct. 1783  
 fa. Guilliaeme ende van Pieternelle BRAECKMAN    
 Wdwe in (1ste x) van: Lieven GEEREGAT  
 K.(1ste x): Jacobus = 22 jr ende Joannes Francies GEEREGAT = 17 jr  
 Hr.(2de x): Pieter DE RUYCK fs. Francies ende van Barbarine FLORIN  
 K.(2de x): Livinus = 15 jr ende Caroline DE RUYCK = 11 jr 
 V.M.: Pieter D'HOOMS broeder van de overledene tot Ste Jans Leeren 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   22ste 9bre 1785 
 
SVG Pro Deo Pieter MOERMAN, overl. Nevele in de biebuyckstraete den 25ste febr. 1785 
 He.: Joanne JOOS fa. Joos te vooren wdwe van Joseph BODRIE (SVG 19de sept. 1775) 
 K.: Carel MOERMAN = 8 jr  
 V.P.: Carel MOERMAN broeder van den overledenen  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   29ste 9bre 1785 
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SVG Pro Deo Frans VAN DE PUTTE, overl. Nevele op den .  . juny 1785 
 fs. Joannes ende van Judoca HEMELSOETE   
 Wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle DE MEYERE  
 K.(1ste x): Joannes VAN DE PUTTE = 7 jr  
 He.(2de x): Regina VAN HERZEELE fa. Joseph  
 K.(2de x): Bernardus = 3 jr, Augustinus = 2 jr ende Catharine VAN DE PUTTE = 8 maenden 
 V.P.: Joannes VAN DE PUTTE vader van den overledenen 
 Den overledenen was gemeene huyshaudende met sijnen vader  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   13de Xbre 1785 
 
SVG Leonardus PISSON, waegenmaecker, overl. Landegem op den 2de maerte 1785  
 fs. Jacobus ende van Martina Bresita VERCRUYSSE  
 He.: Joanne Therese VAN VYNCKT fa. Jan Baptiste ende Catharine SLOCK  
418 K.: Joannes Baptiste = 15 jr ende Pieter Judocus PISSON = 10 jr  
319v V.P.: Jan Baptiste CRACKAERT swaeger van den overledenen binnen de stadt Gent 
 Comt in gemeene baete dhilft van de catheylen van huysingen schuere ende stallijngen  
 mitsgaders boomen ende haegen staende op een hofstede ende landt in Landegem dies 
 den gront met de ander hilft der catheylen competeert aen de drij kinderen van wijlent 
 Carel VAN DER PLAETSEN gewonnen bij dese hauderigge in haer 1ste huwelijck 
 welck hilft van catheylen en edifitien gepresen sijn in liggende weerde door den 
 gesworen prijser CARBONELLE tot Nevele  
 Comt noch in baete over dhilft van de boomcatheylen staende op een meersch bij dese 
 hauderigge geconquesteert geduerende haer 1ste huwelijck over deselve helft tot 4 p. gr. 
 Stelde hem seker ende borge over dhauderigge Pieter VAN DOORNE olieslaeger tot 
 Nevele alhier present         13de Xbre 1785 
 
 Bundel nr 523 Staten van goed  (1786)  
SVG Marie Pieternelle DE MEESTERE, overl. Nevele op den 21ste jan. 1785  
 fa. Jan ende van Joosijntjen DE WEERT 
 Wdwe van Francies DE PAEPE fs. Lieven sonder lichaemelijcke hoors achter te laeten. 
418 Hoir feodael het weese kindt met naeme Pieternelle DE MEESTER = 13 jr gewonnen bij  
321v Judocus DE MEESTERE broeder van d'overledene ende Marie Anne SUTTERMAN  
 Handelaere vooght : Herman VAN NEVELE in huwelijck met sweesens moeder. 
 De overledene heeft corts voor haer overlijden een testament gemaekt luydende als volgt 
 In den naeme des heeren amen. 
 Ick Pieternelle DE MEESTER fa. Joannes prochiaene der kercke van Nevele des bisdoms 
 van Gendt considererende de broosheyt ende cortheyt van s'menschens leven op den aerden 
 en dat er niet sekerder en is als de doodt en niet onsekerder als de ure des selfs zoo ist dat 
 ick voorschreven testatrice met gebruyck van volle verstandt ende sinnen tot glorie van Godt 
 en saligheyt mijnder ziele hebbe begeirt te maeken en te verclaeren mijne uyttersten wille 
 ghelijck ick maeke ende verclaere mits desen op de forme ende maniere als volgt.  . . . 
 Legattere aen Lieven COEN fs. Joannes mijnen dienstknecht eene lijfrente sijn leven  
 geduerende van 5 p. gr. courant vlaems geldt s'jaers  
 Item legattere aen Marie Therese COEN fa. Joannes mijne dienstmaerte eene lijfrente haer 
 leven gheduerende van 2 p. 6 sch. 8 gr. courant vlaems geldt s'jaers welcke somme mijne 
 hoors jaerlijcks  sullen moeten betaelen tot haer overlijden  . . . desen 13de jan. 1785 
 Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten op haer gesuccedeert met den overlijden 
 van haere auders volgens vriendelijcke uytlegh met haeren broeder in daete 28ste oct. 1769 
 Een behuysde hofstede met de partije land daermede gaende ghenaemt de vennekens gelegen 
 in den wijck oossche in Nevele groot in erfven 550 roeden oost Joseph TUYTSCHAEVERE 
 suyt Mhr. van Aspere west Adriaen VERBAUWEN ende noort de ommeganckstraete 
 end een partije landt ghenaemt buycxlandt groot 524 roeden . . .   
 Gronden van erfven geconquesteert in huwelijck met Francies DE PAEPE 
 Een partije zaeylandt in Nevele in den wijck oossche genaemt het buycxlandt groot 424 roen 
 noort den raetsheer DIERICKX suyt de straete . . .  . . .  7de jan. 1786 
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SVG Marie Anne MAESSCHALCK fa. Francis, overl. Lootenhulle op den 6de juny 1785 
 Hr.: Carolus D'OOSTERLIJNCK (OOSTERLIJNCK) fs. Matteeuws   
418 K.: Martinus D'OOSTERLIJNCK = 3 jr eenig kind 
325 V.M.: Francis MAESSCHALCK s'overledens vader   24ste jan. 1786 
 
SVG Francois DE KETELAERE, overl. Vosselaere op den 17de 7bre 1785 
 fs. Carel ende Livijne VAN HOEKE  
 Wdwnr van Anne Marie MESTDAGH fa. Jacobus ende van Isabelle SEMELIJN  
418 K.: Pieter Bernardus DE KETELAERE bij huwelijcken staete sijn selfs, Marie Joanne DE 
326v       KETELAERE in huwelijck met Pieter Jacobus BISSCHOP ende Marie Anne DE 
       KETELAERE = 24 ½ jr.    
 V.P.: Joannes DE KETELAERE fs. Carel oom 
 Den SVG van Anne Marie MESTDAGH is overgebracht den 13de july 1773 
 Gronden van erfven bij den overledenen constant sijn weduwelijcken staet geconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere inden noorthautschen teirlijnck wijck met twee 
 partijen landt al deen aen dandere paelende daer aenne noort oost Mhr. VAN BEIRLAERE 
 tot Gendt zuyt oost ende zuyt west de straete loopende van Nevele naer Gendt ende noort 
 west den voornoemden VAN BEIRLAERE al tsaemen groot 843 ½ roeden in pachte 
 gebruyckt bij Carel VAN RENTERGHEM fs. Frans, commende bij coope van Lieven 
 DE MEYERE fs. Carel volgens contract van 20ste aug. 1784  . . .  14de febr. 1786 
 
SVG Francies TALLER fs. Joannes alsoock Joanne COCQUYT sijne huysvrauwe beyde 
 overl. in Vynckt respectivelijck op den 2de maerte 1784 ende op den 3de meye 1783 
418 K.: Joanne Marie TALLER = 23 jr 
329 V.P.: Guilliaeme TALLER tot Nevele ende V.M.: Martinus WAUTERS ende mits sijne  
         impotentie wort kaemervoogt angestelt Livinus VERVENNE schepen. 7de maerte 1786 
 
SVG Jacobus DE DECKER, schoenmaeckerswinckel, overl. Landeghem den 22ste dec. 1784 
 fs. Joos et Joanne TAETS  
  He.: Marie Francise VAN DER VENNET fa. Joannes 
418 K.: Judocus Francies DE DECKER = 21 jr, korts naer de doodt van sijnen vader overleden 
330v       Philippus = 17 jr, Livinus = 14 jr ende Isabelle Therese DE DECKER = 11 jr 
 V.P.: Jacobus DE DECKER  
 Gronden van erven geduerende het huwelijck geconquesteert  
 Een huys ende erfve in Landeghem groot 63 roeden paelende west den herwegh noort 
 oost Louis DHONT ende desen sterfhuyse suyt oost de straete leedende naer den west 
 hoeck ende desen sterfhuyse suyt west Leonardus PISSON welck huys ende erfve de 
 hauderigge ende sweesen voogt publicquelijck te koop geveylt is ende kooper bedegen  
 is Pieter DE BEUNIS voor de somme van 189 p. wisselgelt den schellinck te ponde daer 
 inne begrepen de welcke sijn ontfangen door den heer CARBONELLE 
 Gronden van erfven komende van den sijde van de hauderigge 
 In Landeghem 15 roeden erfve waervan geduerende t'huwelijck vijf roeden sijn gecocht bij 
 uytgrootinghe van Philippus YDE haeren styfvader ende de ander 10 roeden sijn gekomen 
 bij successie van shauderiggens auders ende is op dese 15 roeden gedurende het huwelijck 
 gebouwen uyt de commune conjugaele een nieuw steenen huyseken bij de hauderigge 
 actuelijck gebruyckt ende bewoont welcke alhier tusschen de weesen en dhauderigge noch 
 gemeene en ongepresen blijft  . . .  . . .  . . . 
 De hauderigge heeft geduerende het huwelijck verkregen 5 roeden erfve van haeren  
 styfvader Philippe IDE  gecomprehendeert in den grond daer haer huys op staet waer 
 vooren sij heeft moeten betaelen tot 4 p. 3 sch. 4 gr.  
 De hauderigge heeft geduerende het huwelijck geproffiteert tot 16 p. 13 sch. 4 gr. courant 
 over haer 4de deel van dhofstede ontrent groot vier gemeten gelegen in Ste Martens Leeren 
 komende van haeren kant ende sijde ende gekocht bij sekeren Pieter BOGAERT van 
 welcke somme alhier dhilft te recompenseren doet   7de maerte 1786 
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S VG Augustinus LEFEBURE, overl. Hansbeke den 16de july 1784  
 fs. Martinus et Josijne GOETHALS 
418 He.: Catharine Jacoba WITHOECK fa. Joos et Francoise LAMBERT 
333 K.: Marie LEFEBURE haer selfs, Jacobus Francies = 24 ½ jr, Joanne Catharine = 22 jr, 
       Pieter Joannes = 20 jr, Dominicus = 18 jr, Joanne Pieternelle = 16 jr, Rosa Albertine 
       = 14 jr ende Caroline LEFEBURE = 12 jr.  
 V.P.: Ignatius LEFEBURE oom  
 Gronden van erven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een hofstede waerop sijn staende twee huysen ende voordere batimenten in de prochie van 
 Hansbeke paelende noort de hammestraete oost Mhr. LICHTERVELDE suyd sijn selfs 
 ende Niclaeys MIJNSBERGE ende west den selven heer LICHTERVELDE 
 Een partijken land liggende nevens de hofstede abouterende oost Mhr. LICHTERVELDE  
 west het meelvelt zuydt ende noort sijn selfs met de hofstede tsaemen 454 roeden, aen den 
 overledenen toegecommen bij koope gedaen jegens Francies COPPENS met consorten 
 ende Pieter MAENHOUT alsmede bij mangelinghe jegens Nicolaeys MIJNSBERGE 
 in daeten 2de dec. 1760    . . .  . . .  . . . 
 Den overledenen heeft constant sijn huwelijck ontfangen van Martinus, Ignatius ende 
 Pieternelle LEFEBURE sijne broeders ende suster de somme van 50 p. gr. wisselgelt 
 over d'uytgrootsomme van sijn 4de paert in twee behuysde ende beplante hofstedekens 
 ende land op Hansbeke tsaemen groot 495 roeden  . . .  
 De hauderigge heeft vercocht  haer 4de paert van een gemeth land gelegen op Ruysselede  
 Heeft hem seker ende borge gestelt Hubertus CORTIER tot Ruysselede   21ste maerte 1786 
 
SVG Joannes HEYDE, overl. Poessel in de maendt oct.  1784 
 fs. Jan et Anne Marie YSEBAUT 
 He.: Joanne DE GROOTE fa. Adriaen et Marie DE BRAUWER  
 K.: Pieternelle HEYDE wdwe van Adriaen EVERAERT ende Anna Mair HEYDE in 
       huwelijck met Pieter MALIER, de twee weesen van wijlent Francies HEYDE die hij 
       tsijnen huwelijck heeft verweckt bij Barbara DE POORTER deselve weesen met naeme 
       Pieter Joannes ende Bernardus HEYDE  
 V.P.: Joannes DIERICKX als styfvader getrauwt met Barbara DE POORTER voornoemt
 Alle meubelen, huys catheylen bestiaelen ende andere effecten sijn wettelijck vercocht a la 
 hauche voor Burgemeester ende Schepenen deser prochie op den 7de jan. 1785 
 Aen Sr. Livinus MARTENS tot Waerschoot de somme van 10 p. 5 sch. gr. over een jaer 
 hofstede ende landpacht verschenen kersavont 1784 . . .  12de april 1786 
 
SVG Joannes BAETSLÉ fs. Geeraert et Joanne COEN, overl. Landegem op den 7de sept. 1785 
 Wdwnr in (1ste x) van Isabelle COOMAN  
418 K.(1ste x): Geeraert BAETSLÉ tot Everghem ende joffr. Joanne Catharine BAETSLÉ  
336     beggijntjen in het groot begijnhof tot Gendt  
 He.(2de x): Joanne VAN HEULE fa. Balthazar et Joanne VAN HUFFEL 
 K.(2de x): Francies, Carel, Pieter ende Anna Marie BAETSLÉ alle hun selfs ende Regina 
     BAETSLÉ = 24 jr en 9 maenden   
   V.P.: Emanuel VAN HEULE, cosijn  
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde 
 D'hilft wannof de wederhilft competeert aen s'overledens twee kinderen uyt 1ste huwelijck 
 van een behuysde hofstede van ouds gheweest een herberge genaemt de krekelmuyte gelegen 
 in Landeghem in den heirenthoek paelende suyd west de straete noort Pieter STANDAERT 
 ende oost den heer van Asper ende Singhem ende dito STANDAERT ende dhilft wannof 
 de wederhelft competeert als vooren van een partijken saeyland in Landegem paelende oost 
 Jacobus CLAEYS zuyd dhr. Frans MERTENS west Mhr. DE BRABANDER ende noort de 
 straete int geheele groot 500 roeden wort alsnu gebruyckt door Albert LAMBRECHT  
 Dhouderigge heeft bij uytgrootinge vercocht aen haeren broeder Jasopard VAN HEULE het 
 5de deel van een behuyst hofstedeken gelegen in Drongen voor de somme van 12 p. courant 
 waervan gededuceert tot 6 p. gr.  . . .  . . .  25ste april 1786 
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SVG Pieternelle COPPENS, overl. Landegem in den heirenthoek op den 23ste febr. 1786  
 fa. Joannes ende van Livijne VAN RENTERGEM 
 Hr.: Pieter HAERENS fs. Jan ende van Pieternelle DE WULF 
418 K.: Marie HAERENS = 15 jr unicq weese kindt 
340 V.M.: Joannes VAN MALDEGEM swaeger van d'overledene  
 Gronden van erven geduerende het huwelijck geconquesteert 
 Een hofstedeken met de erve groot 37 roen abouterende oost ende suyt Pieter DE GROOTE 
 ende noort west Emanuel VERHEYE in coope vercregen jegens de wdwe van Jacobus 
 BISSCHOP  . . .  . . .  . . .   9de meye 1786 
 
SVG Joanne Catharine CLOET, overl. Nevele op den lesten jan. 1785 
 fa. Joseph ende van Angeline VERSTRAETE   
 Hr.: Jacobus PIETERS fs. Christoffel ende van Joanne VAN GEMBER, ketelaerswynckel 
418 K.: Mauries PIETERS = 15 jr unicq weese kind 
341v V.M.: Mauries CLOET    
 Gronden van erfven geduerende desen huwelijck geconquesteert 
 Een huys stede ende erfve in Nevele ten voorhoofde in de Sinte jans straete groot 50 roeden 
 paelende al d'een zijde jegens Bauduyn HANSSENS ende al d'ander zijde jegens het katte 
 straetjen streckende met het noorteynde jegens Jacobus D'HAENENS belast met eene rente 
 van 150 p. gr. wisselgelt in proffijte van Norbertine D'HAENENS . . . 15de meye 1786 
 
SVG Catharine WITTEVRONGELE, overl. Sinte Jans Leeren den 12de juny 1785 
 fa. Pieter ende van Louise VAN MEENEN  
 Hr.: Joseph BEDDENS fs. Pieter ende van Janneken STEYAERT  
418 K.: Marie Jacoba = 24 jr, Pieter Joseph = 23 jr, Marie Joanne = 19 jr, Isabelle Therese = 18 jr, 
343       Caroline = 15 jr, Monica = 13 jr ende Colleta BEDDENS = 10 jr 
 V.M.: Geeraert WITTEVRONGELE broeder van d'overledene  
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een behuyst ende beplant hofstedeken in Leeren daer d'overledene uytgestorven is groot in 
 erfven 32 roeden paelende oost Gillis TOP suyt Francies TANT west Jacobus DE WEERT 
 ende noort west den meulewegh, in coope vercregen jeghens Jacobus BEDDENS broeder  
 overgever deser in daeten 12de nov. 1776 ende genoodtsaeckt is geweest te restaureren de 
 edifitien te weten de keucken ende twee nieuwe kamers van oosten den woonhuyse met een 
  nieuw vertreck ende swijnskot aen de schuere die hij alles in steen heeft gemaekt ende de 
 kappe van huys gedeckt met pannen . . . . . . . . .  23ste meye 1786 
 
SVG Joannes BREDEMUS fs. Michiel et Catharine PRAET, overl. Nevele op den 4de oct. 1784  
 He.: Judoca DE BRAUWER fa. Anthone et Josijne ROUCKX (DE ROUCK) 
 K.: Theresia = 8 jr, Joanna = 6 ½ jr ende Joannes BREDEMUS geb. op den 12de jan. 1785 
418        ende alsoo naer den doodt van den overledenen 
346  V.P.: Joannes TEMMERMAN tot Oostacker, oom causa uxoris  . . .  
 Stelde hem seker ende borge Francies DE BRAUWER tot Meygem shauderiggens  
 broeder ende den deelvoogt over de weesen als certifiant  29ste meye 1786 
 
SVG Joannes STEYAERT fs. Marten, overl. Hansbeke den 10de april 1783 
 He.: Marie Anne VAN DEN WALLE fa. Gabriel, nu getrauwt met Jooris BRUSSEEL 
418 K.: Lieven = 13 jr ende Joanne Marie STEYAERT = 11 jr  
348 V.P.: Lieven BASTIAEN tot Somerghem  
 Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuysde en beschuerde hofstede in Hansbeke op hamme bestaende in twee woonsteden 
 in d'eene van welcke den overledenen gestorven is abouterende suyt de straete oost Nicolaes 
 MIJNSBERGHE noort de bachterhaegen ende west Jan COCQUYT groot met het landt 
 achter den huyse tot 430 roeden toegecommen bij coope van de voogden van de weesen  
 van wijlent Jan LIEVENS den 4de dec. 1770 . . .  . . . 18de july 1786 
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SVG Joannes WULTEPUT, overl. tsijnder wooninge in Vosselaere op den 14de april 1786 
 fs. Jan gewonnen bij Isabelle COCQUYT 
 He.: Joanne Louise ROEGES fa. Lieven gewonnen bij Livijne VAN PARIJS 
  alsnu in huwelijck met Joannes Francies WIEME  
418 K.: Joannes Francies WULTEPUT = 6 maenden 
350v V.P.: Joannes VAN DE CASTEELE in huwelijck met Joanne Marie WULTEPUT, oom 
 Gronden van erfven komende van de sijde van d'hauderigge 
 Een hofstede met de fruyt ende andere boomen ende haegen daer op staende gelegen in 
 Vosselaere deselve daer den overledenen in gestorven is abouterende met de partije landt 
 den beck daer annex oost de moerstraete suyt de volgende partije west dhoirs van den 
 pensionaris ODEVAERE ende noort de straete loopende van Nevele naer Gendt groot in 
 erfven tot 750 roeden ende een partije landt genaemt 'tlanck gaeverken gelegen als vooren 
 paelende oost de moerstraete suyt Joannes DE SNERCK west Ignatius VERLEYE ende 
 noordt de voornoemde hoirs ODEVAERE ende de hofstede groot in erfven 450 roeden 
 dese hauderigge toekomende bij successie van haere vader ende moeder mitsgaders bij 
 uytgrootinge van haere medehoirs Joannes Livinus ende Josepha ROEGES alsoock 
 Christoffel BISSCHOP in huwelijck met Marie Magdalena ROEGES den 5de july 1784 
 De hofstede met de landen tsaemen groot in erfven vier gemeten      25ste july 1786 
 
SVG Charel MAEBE fs. Pieter, overl. Vynckt op den 16de jan. 1786 
 Wdwnr in (1ste x) van: Judoca Carolina DE DAPPERE fa. Louis 
418 K.(1ste x): Joannes sijn selfs, Judoca Carolina in huwelijck met Jan Baptiste VERLEYSE 
353v     Jacobus MAEBE sijn selfs ende Albertus (of ook Norbertus) MAEBE = 23 jr  
 He.(2de x): HEVERAERT fa. Joseph ende van Catharine HOSTE 
 V.P.: Joseph MAEBE tot Nevele      5de 7bre 1786 
 
SVG Marie Theresia VAN DER DONCKT, overl. Meygem op den 7de aug. 1784  
 fa. Joos et Livine LOONTJENS 
 Hr.: Gillis CAMPE fs. Jan  
418 K.: Jan Francies = 19 jr, Judoca = 18 jr, Jacoba = 16 jr, Augustinus = 12 jr, Joanne = 10 jr 
355       Theresia = 8 jr, Angeline = 6 jr, Joannes Baptiste = 4 jr ende Emanuel CAMPE = 6 m. 
 V.M.: Jacobus VAN DER DONCKT oom tot Meygem   
 De weese Jan Francies is naer de doodt van sijne moeder gestorven 
 Gronden van erfven door d'overledene ten huwelijck gebracht belast met bijleve van  
 Livijne LOONTJENS s'overledens moeder 
 Een huys ende erve met een deel den suyd oostkant van een partije land in Meyghem bij de 
 plaetse nu een herberge  genaemt den prins cardinael geoctroyeert duerende huwelijck van 
 d'overledene met den houder door den heer baron van Nevele groot tot 188 roen  . . . 
 Den houder heeft geduerende het huwelijck toegebracht differente melioratien ter causen 
 van het bauwen drij nieuwe camers eenen wynckel, schottelhuys ende kelder alle in het 
 steen ende gedeckt met pannen mitsgaders aen het selve huys besorgt den titel van vrije 
 herberge  . . .  . . .  . . .   
 Stelde hem seker ende borge Pieter CAMPE tot Nevele   5de 7bre 1786 
 
SVG Joanne Marie COCQUYT, gebortigh van Hansbeke, overl. Vynckt op den 5de febr. 1786 
 fa. Joannes et Catharine VAN IJSENDIJCKE 
 Hr.: Pieter DE VOS fs. Jacobus et Anne Marie MOTE, wdwnr van Pieternelle VINDEVOGEL 
418 K.: Guillielmus = 6 jr ende Dorothea DE VOS = 3 jr 
359 V.M.: Joannes COCQUYT tot Vynckt oom   
 Gronden van erven door d'overledene achtergelaeten schuldigh te volgen aen de weesen 
 Een 3de deel doorgaende van een behuyst hofstedeken ende erve danof de resterende twee 
 derde deelen Pro indiviso competeren aen den deelvoogd in desen ende Guillielmus 
 VAN BRAECKEL gelegen in Hansbeke paelende suyt hammestraete west Geeraert  
 STANDAERT noort Nicolaeys MIJNSBERGHE ende oost Jan STEYAERT, in pachte 
 gebruyckt bij Gillis STEYAERT . . . . . . . . .     5de 7bre 1786 
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SVG Caroline VERLEYE, overl. Severen  op den 3de febr. 1786 
 fa. Rogier ende van Marie Therese VAN DOORNE 
 Hr.: Pieter Joannes DE VREESE fs. Augustijn ende van Marie Anne DE SMET 
418 K.: Joannes DE VREESE = 11 weeken   
362 V.M.: Rogier VERLEYE 
 Gemeene meubelaire ende deelsaeme baeten waerin desen sterfhuyse maer gerecht is 
 over dhelft dies d'ander helft competeert aen Rogier VERLEYE deelvooght volgens 
 conventie met desen hauder aengegaen den 9de juny 1785 
 Augustinus DE VREESE tot Meygem shauders vader heeft hem over de weesen staet 
 somme verclaert te stellen als seker ende borge     12de 7bre 1786 
 
SVG Francies LAROY fs. Joannes, overl. Vynckt op den 3de meye 1786 
 He.: Francoyse VAN DE MOORTELE fa. Jacobus ende van Joanne MARTENS 
418 K.: Caroline LAROY in huwelijck met Pieter DE ROOSE ende Agnes LAROY = 16 jr 
364v V.P.: Joseph VAN RENTERGHEM  
 Gronden van erfven wesende conquest binnen huwelijck 
 Een behuyst hofstedeken met het landt ende bosselken daermede gaende tsaemen groot 
 ontrent twee ghemeten abouterende suyt west de straete loopende naer Poucques noort 
 ende oost de wdwe van Emanuel MAENHAUT in coope vercreghen van Joffrauw Rosa 
 Coleta VAN DAMME fa. meester Louis Jonge dochter bij competente auderdom van  
 jaeren haer selfs binnen de stadt Gendt volgens erfvenisse voor wethauderen van Nevele 
 van den 31ste maerte 1767  . . .  . . .  . . . 3de 8bre 1786 
 
SVG Livinus DE WAELE, overl. Meygem op den . . niet gegeven. . . 1786  
 fs. Lieven ende van Elisabette VAN DE SLIJCKE 
 Wdwnr van Judoca MARTENS fa. Andries et Livina VAN MALDEGEM 
418 K.: Frans DE WAELE = 6 jr unicque weese 
366v V.P.: Pieter DE WAELE ende V.M.: Livinus MARTENS  
 s'overledens huysvrauwe Judoca MARTENS is overleden den 8ste Xbre 1784 sonder 
 geformeert te hebben staet van goede waertoe desen staet oock is diendende 
 Wettelijcke venditie gedaen den 21ste Xbre 1785    3de 8bre 1786 
 
SVG Pro Deo Joseph GOEMAERE, overl. Severen op den 6de maerte 1785  
 fa. Pieter et Isabelle DOBBELS  
 He.: Theresia SAELENS fa. Frans et Theresia VAN DAELE 
 K.: Barbara Theresia = 17 jr, Pieter Joseph = 15 jr, Carolus = 13 jr, Joanne = 9 jr, Jan 
       Frans = 5 jr ende Isabelle Rosa GOEMAERE = 2 jr. 
 V.P.: Pieter GOEMAERE  . . .  . . .   3de 8bre 1786 
  
SVG Pro Deo Rosa IDE, overl. Vosselaere thaerder wooninge op den 1ste maerte 1782 
 fa. Theodor gewonnen bij Francoise VERMEULEN  
 Hr.: Joannes VINCENT fs. Jacobus gewonnen bij Godelieve VINCENT 
 K.: Augustinus = 9 jr ende Rosa VINCENT = 7 jr 
 V.M.: Pieter IDE, oom  
 Aen desen sterfhuyse heeft gecompeteert een huys staende in de prochie van Vosselaere 
 op cheyns dies de gront competeert aen Caerel IDE het gonne den hauder verclaert naer de 
 doodt van soverledene thebben vercocht aen Joannes VERMEULEN voor 13 p. gr. courrant 
 gelt de welcke bij den hauder sijn ontfanghen ende daermede ten deele betaelt de gemeene 
 schulden van den sterfhuyse ende te deele begrepen in de contante penninghen  
 Desen sterfhuyse is schuldigh aen s'houders vader ter somme van 23 p. gr.  
 Item verclaert den deelvoogt alhier present den hauder desen staet heeft geaffirmeert over 
 de weesen desen sterfhuyse te renunchieren gelaeten in schaeden ende baeten 
 Blijckt dat er meer commeren sijn als baeten de somme van 15 p. 14 sch. 4 gr. 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   10de 8bre 1786 
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SVG Catharina DE RAEVE fa. Joannes, overl. Sinte Martens Laethem op den 15de jan. 1786  
 Wdwe in (1ste x) van: Joseph STEPPE (SVG overgeven den 12de febr. 1765) 
 K.(1ste x): Bernardus STEPPE sijn selfs tot Gend ende Joanne Marie STEPPE = 24 jr 
 Wdwe in (2de x) van: Joannes Baptiste TAELMAN (SVG van den 16de july 1771) 
418 K.: Judocus TAELMAN = 20 jr  
367v V.P.: Adriaen TAELMAN tot Nazareth  
 Caemerdeelvoogt: Joannes SLOCK, burghemeester mits datter er geen bloetvrienden sijn 
 Hr.(3de x): Joannes DE WINTER fs. Philippus ende van Emerentia DE BUCK  
 Pieter Bernard STEP als voogt over Anne Marie STEP sijn suster lesten 8bre 1786 
 
SVG Benedictus DE SMET fs. Laureyns ende Anne Marie VAN LOO  
 schoenmaecker en cruydenierswinckel, overl. Nevele den 18de july 1785  
418 He.: Marie Francisca AERENS fa. Leonard en van Anne Marie VINCENT 
370 K.: Francies = 7 jr ende Petrus DE SMET = 4 jr  
 V.P.: Francies DE SMEDT broeder van den overledenen, oom 
 Gronden van erfven deelsaem alf en half sonder last van bijleve volgens usantie 
 Een huys ende erfve in Nevele in de Sinte Jans straete groot ontrent 24 roeden paelende oost 
 Emanuel COMPARÉ zuyt Christiaen VAN DER VENNET west Jan Baptiste NIEUWLANT 
 ende noort de calzijde van Nevele den sterfhuyse toecommende bij coope gedaen jeghens  
 Jan Baptiste NIEUWLANT ende consorten      4de Xbre 1786 
 
SVG Marie Catharine VAN LAERE fa. Francies ende van Livijne CODDENS 
 Wdwe in (1ste x) van: Joseph DE WULF fs. Joannes ende van Joosijntjen CNUDDE 
 Beyde overl. Vynckt respectivelijck op den 21ste juny 1780 ende . . . febr. 1785 
418 K.(1ste x):  Joanne Catharine DE WULF in huwelijck met Maximus DE PAUW, Joannes 
371v       Francies = 20 jr, Marie Coleta = 19 jr, Pieter Joseph = 17 jr ende Isabelle Rosa 
      DE WULF = 15 jr, sijn overleden Victoria en Oradia DE WULF  
 Hr.(2de x): Carel DE PAUW fs. Francies  
 V.P.: Joannes GEVAERT tot Lootenhulle sweesen rechtsweire alsmede 
 V.M.: Pieter Gillis VAN LAERE tot Grammene oom 
 Er is een contract antenuptiael aengegaen 
 Er staet apparent huwelijck te geschieden tusschen Carolus DE PAUW fs. Frans jonghman 
 bij competente aude sijn selfs tot Dronghen geassisteert met sijnen vader ter eender ende 
 Marie Catharine VAN LAERE fs. Francies, wdwe van Joseph DE WULF met kinderen  
 tot Vynckt, geassisteert met Pieter Gillis VAN LAERE haeren broeder ter andere . . . 
 Aldus gedaen ter presentie van dhr. Charles Jacques CARBONELLE amptman tot Nevel 
 ende van Jan Baptiste VAN RUYMBEKE desen 30ste oct. 1780 
 Gronden van erfven geconquesteert geduerende haer 1ste huwelijck met Joseph DE WULF 
 Een behuysde hofstede in Vynckt groot in erfven 400 roeden abouterende oost selfs suyt 
 Mhr. CLOOSTERMAN, west de vrauwe van de bijlocke ende noort de selve 
 Item een partije lant gelegen als vooren groot 700 roeden paelende oost den heere baron 
 van Meulebeke suyt selfs west mijnheer GOETHALS ende noort Sr. Carel MARTENS 
 Item een partije lant gelegen als vooren groot 300 roeden abouterende oost de bijlocque 
 suyt selfs west den voornoemden heer GOETHALS ende noort selfs gront  . . . 
 Item competeert desen sterfhuyse een behuyst ende voorder bebauwt hofstedeken met een 
 partije lant genaemt dhelle groot in erfven ontrent vijf gemeten en 42 roeden paelende oost 
 dhoirs Jan Baptiste VAN HULLE suyt joffr. de wdwe LAMPREEL ende de voorgaende 
 partije west de bijlocque  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gelegen in Grammene Casselrije van Cortrijck 
 Een behuysde hofstede met het lant aen elkanderen groot 1400 lants . . .   . . . 
 Een partije lant gelegen als vooren groot een bunder 4 roeden paelende oost de straete  
 loopende van den driesch naer de plaetse van Grammene  . . . . . . . . .  
 Geduerende haer huwelijck met desen hauder is op d'overledene gesuccedeert met de doot 
 van Judocus CODDENS op Deynse Cautere eenige deelen in gronden van erfven dewelcke 
 geduerende het huwelijck sijn vercocht  . . .  . . .   19de Xbre 1786 
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SVG Marie Catharine HALIE, overl. Vosselaere op den 23ste meye 1783 
 fa. Adriaen ende van Cornelia DHONT 
 Hr.: Jacobus DE VISCH fs. Jan ende van Pieternelle DOBBELAERE 
418 K.: Joannes Baptiste = 9 jr, Pietronelle = 8 jr, Pieter Frans = 6 jr ende Livinus Bernardus 
379v       DE VISCH = 16 maenden 
 V.M.: Pieter HALIE 
 Gronden van erven gheduerende huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een hofstedeken gelegen in Vosselaere daer doverledene uytgestorven is groot in erven 
 450 roeden paelende noort ende oost de landen van het godshuys van poortacker in Gendt 
 den sterfhuyse toekomende bij koope jegens Lievens ende Pieternelle DE MIJTER met 
 consorten in daeten 22ste febr. 1775 
 Van shauders sijde is geduerende het huwelijck verkocht een 6de deel in dhelft van een 
 hofstede ende land gelegen op Sinte Jans Leerne . . .  . . . 16de jan. 1787 
 
SVG Pro Deo Philippe DE SMIJTER, overl. Nevele den 16de juny 1786  
 fs. Louys ende van Isabelle CLAEYS  
 He.: Catharine WULTEPUT fa. Guille  
 K.: Joannes Frans sijn selfs, Augustinus, Joanne Marie, Isabelle Therese, Caroline, Pieter, 
       ende Maurus DE SMIJTER alsnoch minderjaerigh 
 V.P.: Jacobus DE SMIJTER oom, er sijn meer commeren als baeten  29ste jan. 1787 
 
SVG Pro Deo Francoyse VERMEIRE, overl. Nevele op den 22ste july 1786  
 fa. Frans et Margriete DE SLOOVER 
 Hr.: Pieter BRACKE  fs. Guille ende van Clara LANGERAET 
 K.: Frans ende Guille BRACKE hun selfs, Veronica BRACKE = 24 jr  
 V.M.: Martinus DE GRAEVE   
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren    12de febr. 1787 
 
SVG Pro Deo Lieven DE LUYCKERE, overl. Nevele op den . .  maerte 1786 
 fs. Joannes ende van Monica BRAECKMAN 
 He.: Josijne VERSTUYVE fa. Jacobus ende van Pieternelle CANNOOT 
 K.: Joanne Pieternelle = 21 jr, Pieter Frans = 16 jr, Theresia = 10 jr, Constantinus = 8 jr, 
       ende Jacobus DE LUYCKERE = 3 jr 
 V.P.: Jan DE LUYCKERE broeder van den overledenen    
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren    19de febr. 1787 
 
SVG Barbara LESSENS fa. Emanuel, overl. Severen op den 4de Xbre 1786 
 Wdwe in (1ste x) van: Guille DELVAL fs. Judocus 
418 K.(1ste x): Joannes Frans = 19 jr, Amandus = 17 jr ende Marie Anne DELVAL = 14 jr 
381v Hr.(2de x): Martinus DE WITTE fs. Joannes ende van Godelieve DAMOURS  
 K.(2de x): Rosa = 8 jr, Isabelle Caroline = = 5 jr ende Joannes Baptiste DE WITTE = 2 ½ jr. 
 V.M.: Dominicus BLANCKE oom tot Wontergem van de jongste weesen ende  
 V.P.: Thomas DELVAL tot Aerseele van de drij autste weesen van 1ste bedde 
 Gronden van erfven commende van de cant van de weesen van 1ste bedde wesende leen 
 Een behuyst hofstedeken in Severen wesende leen gehauden ende releverende van den hove 
 ende casteele van Nevele groot onder boomgaert ende land 1000 roen abouterende oost de 
 straete suyt de beke west Pieter VAN HERWEGE ende noort dhoors Laureyns VAN HOVE 
 Geduerende het huwelijck van de overledene met desen hauder is met den dood van sijnen 
 vader op hem verstorven een hofstedeken ende land gelegen op Pouques ende is vercocht 
 waervan geproveniert is voor sovergevers deel tot 12 p. 6 sch. gr.    
 Blijckt dat er meer commeren sijn als baeten ter somme van 25 p. 12 sch. 8 gr. 10 dnrs. 
 Blijven de kinderen van 1ste bedde onverleth nopende het gonne hun ten sterfhuyse van 
 Guille DELVAL hunnen vader is toecommende bij SVG gesloten den 4de 9bre 1777 . . . 
 Stelde hem seker ende borge Joannes DE WITTE tot Poucques shauders broeder 
          27ste febr. 1787 
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SVG Joannes Baptiste NIEUWLANT fs. Guillaeme, overl. Nevele den 30ste maerte 1786 
 He.: Regina VERBEKE fa. Judocus, ellegoedwinckel 
418 K.: Engelbertus NIEUWLANT = 3 jr unicq weese kindt 
384 V.P.: Pieter DE KEYSER fs. Jan oom causa uxoris  
 Huysen ende erfven aen desen sterfhuyse competerende deelsaem alf en alf 
 De 2/3de deurgaende deelen dannof het andere derde paert competeert aen de weesen van 
 Pieter NIEUWLANT ende de gonne van Joannes Frans NIEUWLANT met Joannes 
 PEIRSEGAELE in huwelijck geweest met de wdwe van dito Joannes Frans van een huys 
 ende erfve in Nevele groot 41 roeden paelende noort de calzijde oost Judocus VERBEKE 
 suyt Judocus DE RUYCK ende west Pieter DE KEYSERE bij dhauderigge bewoont  
 Noch een huys stede ende erfve gelegen als vooren groot 25 roeden paelende oost de 
 wdwe van Benedictus DE SMET zuyt Christiaen VAN DER VENNET west Martinus 
 DE STOBBELAERE ende noort de calzijde in pachte gebruyckt bij Joannes DE STEUR 
 Er zijn meer commeren als baeten ter somme van 134 p. 17 sch. 11 gr.  5de maerte 1787 
 
SVG Pro Deo Pieternelle DE SCHEPPERE, overl. Deurle op den 2de Xbre 1786 
 fa. Pieter ende van Joanne VAN DE WOESTIJNE  
 Wdwe uyt het 2de huwelijck van Geeraert DE MULDERE fs. Jan bij Joanne DE SNERCK,  
 K(2de x): Bernardus = 22 jr, Marie Therese = 19 jr, Constantinus = 15 jr ende Marie DE 
    MULDER beth 12 jr.   
 Kinderen van Geeraert DE MULDERE verweckt bij Isabelle GEVAERT in sijn (1ste x) 
 K. (1ste x): Pieter ende Livinus DE MULDERE   
 V.P.: Jan DE MULDERE tot Munte ende V.M.: Livinus DE SCHEPPERE 
 Ten sterfhuyse van Geeraert DE MULDERE is er geenen SVG gemaeckt 
 Een huyseken ende voordere catheylen staende op den gront van Jan Frans DHAENENS 
 waervan totter hilft competeert aen de twee voorkinderen van Geeraert DE MULDERE 
 tsijnen 1ste huwelijck   . . .  . . .    
 De voogden verclaeren het sterfhuys te renunchieren   6de maerte 1787 
 
SVG Bresita COEN fa. Joseph, overl. Meyghem op den 8ste febr. 1786 
 Hr.: Martinus DOBBELAERE fs. Lieven 
418 K.: Lieven = 9 jr, Theresia = 6 jr, Pieter = 4 jr, Isabelle DOBBELAERE = 8 maenden 
386 V.M.: Emanuel DE PUYT oom  
 Stelde hem seker ende borge over den hauder sijnen alfven broeder Pieter MORTIER  
 fs. Adriaen        17de april 1787 
 
SVG Pro Deo Guilliame DE SCHRIJVER fs. Pieter, overl. Ste Martens Leerne den 26ste maerte 1787 
 Wdwnr in (1ste x) van  
 K.(1ste x): Joannes DE SCHRIJVER die dit sterfhuys abandoneert, Francois die voor  
                 aliementatie is besteeds aen Joannes DE WULF tot Drongen  
 Wdwnr in (2de x) van: N. DE MEYER 
 K.(2de x): Augustinus DE SCHRIJVER = 9 maenden aen Geeraert SLOCK tot Ste Martens 
     Leerne met belofte van die te onderhauden  
 He.(3de x): Joanne VAN HECKE fa.  Lieven  
 V.P.: Joannes DE SCHRIJVER voornoemt  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren    24ste april 1787 
 
SVG Francies DE WULF, overl. Poessel op den 22ste 9bre 1786  
 fs. Laurens et Judoca DE KEUKELAERE  
 He.: Joanne Marie OOSTERLINCK fa. Andries et Isabelle Theresia SNAUWAERT 
418 K.: Stephanus = 2 ½ jr ende Joannes DE WULF = ses maenden 
392v V.P.: Pieter DE WULF tot Nevel, oom    
 Heeft Andries OOSTERLIJNCK tot Poessele hem over dhauderigge sijne dochter voor 
 de gemeene sweesens staetsomme hem verclaert te stellen als seker ende borge 
          28ste april 1787 
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SVG Herman MAENHOUT, overl. Nevele op den 3de maerte 1786 
 fs. Joannes et Marie Anne VAN DER VENNET 
 He.: Marie Magdalene VAN NEVEL fa. Herman et Catharine VAN NEVEL 
418 K.: Theresia = 5 jr ende Rosa MAENHOUT = 1 jr 
388 V.P.: Joseph MEGANCK oom causa uxoris   
 Gestruyckte leenen door den overledenen achtergelaeten te volgen aen sijn autste dochter 
 De doorgaende helft van een bodem van leene wesende bosch gelegen in Lootenhulle groot 
 ses bunderen releverende van den leenhove ende barronnie van Bellem ende scheurvelt 
 dannof de wederhilft Pro indiviso toebehoort aen Sr. Pieter LAMME paelende int geheele 
 suyd oost het meulestraetjen suyd west dhoirs van den advocaet CARDON noord west 
 Jacobus VAN HOVE, Jan Francies DE REU, Francies DE MEYER, de wdwe van Joannes 
 DE DECKER ende dhoirs van Jan MAENHOUT ende noort oost de straete, het selve leen 
 aen den overledenen toegecommen als hoir feodael van sijnen vader dus 3 bunderen 
 Item een partije meirsch gelegen op Nevele paelende oost de caelene zuyt west Pieter  VAN 
 GANSBEKE noort west de cautercant zuyt oost de poucke beke sijnde leen doorsneden met 
 de vaert gehouden ende releverende van den hove ende casteele van Nevele groot per 
 landboek arlo 150 tot 533 roeden 
 Gronden van erven den overledenen toegecommen van sijnen vader ende moeder alsmede 
 bij successie van sijne suster Joanne MAENHOUT  
 Een schoone behuysde hofstede in Nevele in den wijck van oossche paelende oost en noord 
 den heere van Asper suyd en west Mhr. LAEREBEKE groot 465 roeden  . . . 
 dhilft van een partije maeymeersch gelegen tot Ste Maria Leerne in de leymeerschen groot 
 int geheele 508 roeden daervan de wederhilft Pro indiviso competeert aen den deelvoogd 
 Wordende dese goederen door de houderigge gebruyckt  
 Een hofstede ende landen gelegen in Nevele gebruyckt bij Joannes VAN WASSENHOVE   
 Aen de hauderigge is toegecommen 1/6de paert van een partije lant en 1/12de van alle edifitien 
 ende catheylen staende op een behuysde hofstede gelegen tot Nevele ten sterfhuyse van haer 
 vader Herman VAN NEVEL      24ste april 1787 
 
SVG Joanne DE SCHEPPER, overl. Poessel op den . . (niet gegeven) . .  1784  
 fa. Joseph et Pieternelle VAN DE VOORDE 
 Hr.: Joannes VAN SPEYBROECK fs. Guilliaeme et Joanne DE SCHRIJVER 
418 K.: Dorothea = 23 jr, Isabelle Therese = 21 jr, Coleta = 16 jr, Rosa = 14 jr, Pieter = 12 jr 
393v       Francies = 10 jr, Judocus = 8 jr ende Jacobus VAN SPEYBROECK = 5 jr 
 V.M.: Joannes DE SCHEPPER oom 
 Gronden van erven commende van shouders sijde  
 Het 3de paert doorgaende dannof de twee ander deelen competeren aen Emanuel en Joanne 
 VAN SPEYBROECK van een bebauwde ende beplante hofstede in Poessel paelende oost 
 de volgende partije landt suyd den advocaet RIGAUTS west de straete ende noort den selven 
 RIGAUTS ende een gelijck 3de dannof de resterende twee deelen competeren als vooren  van 
 een partije zaeyland paelende west de hofstede noord Jaspard VAN WONTERGEM west 
 ende suyd den advocaet RIGAUTS int geheele groot 831 roeden . . .  28ste april 1787 
 
SVG Marie Theresia VAN DE VOORDE, overl. Poessel op den 26ste juny 1786  
 fa. Sr. Joannes et Marie Theresia LAUWAERT 
 Hr.: Sr. Adriaen DE CLERCQ, schepen en mulder, fs. Jacobus et Theresia VERBAUWEN 
418 K.: Anne Coleta = 9 jr ende Joanne Catharine DE CLERCQ = 3 jr 
395v V.M.: Sr. Joannes VAN DE VOORDE grootvader tot Lootenhulle 
 Gronden van erven gecommen van s'overledens sijde  
 200 roeden landt genaemt het cauterken sorterende onder de heerlijckhede van de proosdije 
 van Ste Donaes tot Brugghe gelegen tot Lootenhulle waerop den hauder heeft gebauwen 
 eenen graen en olie windmeulen alsmede een steenen huys gedeckt met pannen 
 Gronden van erven ghecommen van shauders sijde 
 Een behuysde en beplante hofstede gelegen in Poessel groot 295 roen ende een partije land 
  ghenaemt het lochtinckbulcxken groot 150 roeden . . . . . .  28ste april 1787 
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SVG Sr. Jan Baptiste VAN HULLE, overl. Vynckt op den 13de meye 1786 
 fs. Pieter et Livijne VAN HECKE 
418 Wdwnr in (1ste x) van: Marie VAN WONTERGHEM fa. Judocus 
399 K.(1ste x): Joanne Catharine VAN HULLE bij competente aude haer selfs 
 Wdwnr in (2de x) van: Judoca VAN DEN HEEDE fa. Gillis et Livijne AERTS 
 K.: Pieter Joseph sijn selfs, Jacobus DHONDT in huwelijck met Barbara Theresia VAN  
       HULLE, Josephus VAN NIEUWERBURGH thuwelijck met Coleta VAN HULLE 
       ende Caroline VAN HULLE alsnog minderjaerige weese   
 V.P.: Frans VAN HOVE cosijn woonende tot Vynckt ende 
 V.M.: Joannes Francies VAN DEN HEEDE oom woonende tot Denterghem  
 Gestruyckt leen waerop geene catheylen staen te weten een partije saeylandt ghelegen in 
 Vynckt in den cauter paelende noort ende oost Pieter VAN WONTERGHEM suyt Francies 
 VAN HOVE, groot 600 roeden releverende van den leenhove ende casteele van Nevele 
 gebruyckt wordende door Jan Baptiste DE RUYSSCHE   
 Leengoederen geconquesteert in 2de huwelijck schuldigh te volgen aen Pieter Joseph VAN 
 HULLE als hoir feodael van sijn vader ende moeder  
 Twee bodems van leene het 1ste ende het grootste in 16 bunderen ende het 2de in 8 ghemeten 
 wesende een splete te weten het 3de van een 3de van den 1ste leene genaemt Nieuwenhove 
 gheleghen in Vynckt in eenen block bestaende in een behuysde hofstede met de walgrachten 
 boomgaert bosschen saeylanden ende weyden oost de vrauwe douariere van Mijnheer 
 DE MAELCAMP suyt joffr. de wdwe van dhr. Pieter DE LOOSE west dhoirs van Mhr. DE 
 LAMPREEL ende noort de straete loopende van Vynckt naer Nevel  . . . . . . 
 Gronden van erfven in 1ste huwelijck geconquesteert. Het 4de deel deurgaende van een partije 
 landt genaemt het verrebulcxken groot int geheele 464 roeden wannof dhilft competeert aen 
 de voorseyde Joanna Catharine VAN HULLE uyt den hoofde van haere moeder ende het  
 resterende 4de aen s'overledens vierkinderen uyt sijn 2de huwelijck . . .  . . . 
 Gronden van erfven den overledenen toegecommen bij successie van sijne auders ende bij  
 coope gedaen in sijn 2de huwelijck  
 Dhilft deurgaende wannof de wederhilft competeert aen de kinderen van 2de bedde uyt  
 crachte van het contract antenuptiael van een behuysde hofstede met een partije saeylandt 
 op den westkant daer annex groot 500 roeden . . . . . . . . . lesten april 787 
 
SVG Joseph DE VOS fs. Andries et Marie ADAMS, overl. Vynckt op den 9de Xbre 1786 
 He.: Catharine DE WEIRT fa. Frans et Pieternelle VERPLAETSE 
418 K.: Frans, Isabelle ende Joanne DE VOS hun selfs, Leonardus = 22 jr ende Marie Jacoba 
404       DE VOS = 17 jr. 
 V.P.: Frans COEN tot Poucques  
 Gronden van erven geduerende huwelijck geconquesteert in Nevele deelsaem half en half 
 sonder last van bijlevinge volgens de aude usantie 
 Een huys ende erve groot 7 roeden abouterende suyt ende west Geeraert DE MEYER ende 
 noort de Tieltstraete in pachte gebruyckt bij Manuel OPPEEL 
 Gronden van erven geduerende huwelijck geconquesteert deelsaem half en half shoors deel 
 belast met shauderiggens recht van bijlevinge 
 Een huys ende erve in Vynckt op de plaetse abouterende oost ende noort den sterfhuyse suyt 
 de straete van Vynckt naer Nevele west Joannes PIJPAERT ende Joannes PENNIJNCK groot 
 in erven ontrent 30 roeden 
 Gronden van erven commende van de sijde van den overledenen  
 Een behuysde hofstede met den boomgaert ende het partijken landt annex van oosten suyt  
 den Thieltschen herwegh west Frans VAN DAMME noort Adriaen LEYSEELE het landt 
 van Marquette ende Guille DE WAELE oost Mhr. DE LAMPEREEL groot 668 roeden 
 ende waerop is gebauwen een nieuw huys, onder de hofstede is begrepen een leen groot 
 100 roeden gehauden onder dheerelijckhede van Reybroeck liggende op de oostzijde van 
 den boomgaert dewelcke schuldigh sijn te volgen aen Frans DE VOS als hoir feodael . . . 
 Gronden van erven komende van de kant van de hauderigge, een behuysde hofstede in  
 Meyghem groot met het land 459 roeden . . . . . . . . . lesten april 1787 
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SVG Gillis SNAUWAERT fs. Matthijs, overl. Landeghem wijck overdam op kersavont 1786 
 He.: Joanne Catharine MESTDAGH fa. Pieter 
418 K.: Marie Jacoba = 13 jr, Marie Anna = 10 jr, Marie Theresia = 3 jr ende Josephus  
408v       SNAUWAERT geboren drij weken naer de dood van sijnen vader audt beth 3 maenden 
 V.P.: Geeraert VAN KERREBROECK in de plaetse van Pieter SNAUWAERT oom tot  
          Ruyselede sijnen broeder  
 Comt ten proffijte van de weesen over den hilft ende dander hilft aen dhauderigge den cheyns 
 met Frans REUBENS gemaeckt den 3de meye 1771 voor een termijn van 20 jaeren van een 
 behuyst hofstedeken groot 250 roeden geleghen in den heirenthoeck . . . lesten april 1787 
 
SVG Barbarine DE MEYERE, overl. jonge dochter in Ste Martens Leerne den 22ste maerte 1787  
 fa. Bauduyn ende van Joanne SCHOLIER 
 Hoors collaterael van d'overledene: 
418 - Livijne DE MEYERE suster van d'overledene in huwelijck met Jan DE BUCK tot Drongen 
410 - De 2 kinderen Pieter = 22 jr en Allegonde DE MEYERE = 15 jr, achtergelaeten bij Philippe 
   DE MEYERE eygen broeder van d'overledene gewonnen bij Theresia MERCY  
  - De 5 kinderen van Jacobus VAN DEN DRIESSCHE gewonnen bij Cecilia DE MEYERE 
   oock eygen suster van d'overledene met naemen Joanne Catharine bij huwelijcke staet haer  
   selfs, Coleta = 19 jr, Martinus = 17 jr, Albertus = 13 jr ende Livijne VAN DEN DRIESSCHE 
    = 11 jr waervan voocht is sweesens oom Joannes SCHOLIER tot tot Martens Leerne.  
 - De 2 kinderen achtergelaeten bij Joannes Baptiste DE MEYERE oock eygen broeder van de 
   overledene gewonnen bij Joanne THIEBAUT noch in leven maer absent met naemen 
   Anthonius = 11 jr, Joannes = 9 jr waervan voogt is Jan DE BUCK voornoemt 
 Comt in baeten een woonhuyseken staende ten titel van naer cheynse gebauwen op 7 roeden 
 erfve binnen Ste Martens Leerne dies den gront competeert aen de wdwe van den procureur 
 LAMME paelende noort oost de meulenaerstraete suyt oost den herwegh ende west dhofstede 
  Joos AERENS ende hebben de hoors het huyseken vercocht . . . lesten april 1787 
 
SVG Caroline SAVERIS fa. Joannes et Joanne AUGUSTIJN, overl. Vynckt op den 12de april 1787 
 Hr.: Andries MESTDAGH fs. Jacobus et Joanne MORTIER 
418 K.: Joanne Catharine in huwelijck met Joseph DHAYER, Marie = 18 jr,  Augustinus =12 jr, 
412       Ramondus = 9 jr, Joannes Baptiste = 4 jr ende Jacobus Frans MESTDAGH = 2 jr  
 V.M.: Joachim SAVERIS broeder van de overledene 
 Huys schuere hovenbuer ende boomen in Vynckt staende op cheyns grondt competerende aen 
 den heer graeve DE LALAINGH, bij den sterfhuyse gebruyckt   . . . lesten april 1787 
     
SVG Marie Augustine VAN HECKE, overl. Nevele op den 24ste 8bre 1786 
 fa. Joannes ende van Joanne Therese TOLLENS 
 Wdwe in (1ste x) van: Frans NIEUWLAND 
418 K.(1ste x): Eugenius = 7 jr ende Engelbertus NIEUWLAND = 5 jr 
413v V.M.: Pieter Livinus VAN HECKE broeder van d'overledene tot Hansbeke 
  Hr.(2de x): Joannes PEERSSEGAELE fs. Joannes ende van Marie VAN PARIJS  
      gebortig van Ste Denijs, geen kinderen uyt dit huwelijck 
 Contract antenuptiael gemaeckt voor notaris Jan Frans VAN MELLE residerende in de stede 
 van Nevele ter presentie van Joannes Baptiste PEERSSEGAELE fs. Joannes jongman = 24 jr 
 woonende in Nevele geassisteert met sijnen broeder Jacobus PEERSSEGAELE  woonende 
 in Ste Denijs ter eender ende Marie Augustine VAN HECKE fa. Joannes wdwe van Joannes 
 Frans NIEUWLAND woonende in Nevele ter andere  . . . . . .   desen 13de 7bre 1783 
 Gronden van erfven commende van d'overledene haeren cant  
 Een partije land in Meerendre genaemt jan termonts meersch groot 340 roeden . . . . . . 
 Een woonhuys in haeren weduwelijcken staet geconquesteert gelegen in Nevele . . . . . . 
 Een woonhuys ende erve binnen haer 2de huwelijck geconquesteert met desen hauder gecocht 
 uyt het gesupprimeert clooster der penintenten tot Nevele . . .  . . . . . . . . . 
 Geduerende het huwelijck van d'overledene met desen hauder sijn vercocht vier partijen land 
 ende meersch gelegen op Sommergem  . . .  . . . 21ste meye 1787 
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SVG Caroline Pieternelle DE SCHUYMERE, overl. Meyghem op den 10de jan. 1787 
 fa. Pieter ende van Joanne TANT 
 Wdwe in (1ste x) van Pieter BILLIET fs. Jacobus (SVG gepasseert den 24ste oct. 1775) 
418 K.(1ste x): Francies BILLIET bij competente aude zijn selfs, Joseph BILLIET = 23 jr, Theresia 
419v     BILLIET in huwelijck met Jan Baptiste VAN DER VENNET tot Meygem ende 
     Joanne BILLIET = 18 jr.  
 V.P.: Adriaen ANNÉ tot Vynckt ende V.M.: Adriaen BOGAERT tot Meyghem 
 Hr.(2de x): Jacobus SOENS fs. Francies ende van Pieternelle DE VREESE 
 Gronden van erfven binnen huwelijck ghecocht te weten een partije land in Meyghem in de 
 vrijlanden wesende vrij van thiende ende vrij eyghen goet groot ontrent twee ghemeten  
 oost dhoors van dhr. Ferdinand VAN DOORNE west Mhr. VAN ZULTE suyt joffrauw  
 VAN WYNGENE ende noort joffr. de wdwe VAN WONTERGHEM in coope vercregen 
 van jor Francies PIERS ende sijne gheselnede den 27ste maerte 1781 . . . 2de 8bre 1787 
 
SVG Caroline VERMEERSCH, overl. Sinte Marie Leeren op den 29ste juny 1786  
 fa. Roeland ende van Joanne MARTENS 
 Wdwe in (1ste x) van: Judocus VERMEIRE fs. Emanuel  
418 K.(1ste x): Carolus Emanuel = 16 jr ende Anne Judoca VERMEIRE is overleden onbedegen 
423v     geduerende haer 2de huwelijck met desen hauder  
 V.P.: Petrus Alexius VERMEIRE oom tot Deynse 
 Hr.: Constantinus MESTDAGH fs. Jan ende Joanne Therese DE MARLIER 
 K.: Marie Therese = 6 jr ende Coleta MESTDAGH = 3 jr 
 V.M.: Carolus Philippus MARTENS fs. Carel hooghballiu van de stad Deynse 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Alzoo apparent huwelijck staet te geschieden tusschen Constantinus MESTDAGH fs. Jan 
 gebortigh van Berchem, jongman bij competenten auderdom zijn selfs ter eender ende 
 Caroline VERMEERSCH fa. Roeland wdwe bleven met kinderen ten sterfhuyse van  
 Judocus VERMEERE fs. Emlanuel overleden molenaer tot Sinte Maria Leeren te andere 
 zoo hebben sij van eenighen band van trauwen ondersprocken ende gheconditioneert tot het 
 volghende ten weten dat den apparanten bruydegom quame te overlijden voor de apparante 
 bruyt achterlaetende kind ofte kinderen van hun beyde lichaemen geprocreert het sterfhuys 
 zal reguleren naer de costume der stadt Gendt alhier locael . . . . . . . . . 
 Desen 27ste sept. 1779 ende waeren onderteeckent Constantin MESTDAGH ende Caroline 
 VAN DER MEERSCH als present . . .  . . .  . . . 
 Woonhuys ende erfve binnen de stede van Deynse bij d'overledene geconquesteert in haer 
 1ste huwelijck met de voornoemden Judocus VERMEERE bijdien is schuldigh te volghen aen 
 de weese van 1ste bedde totter helft ende de wederhelft aen alle de kinderen bij d'overledene 
 achterghelaeten zoo van 1ste als 2de bedde inghevolghe het gheinserreerde contract van 
 huwelijcke, dese leste hilft belast met shauders bijleve  
 Een huys ende erfve gelegen in Deynse achter het stadthuys groot in erfven 12 ½ roeden 
 Cortrijcksche maete oost de straete noort Guillielmus CLAEYSSENS west de caendele ende 
 noordt Michiel VAN LIERE commende bij coope jeghens Joannes Mathias DE BRUYNE 
 volgens contract van den 22ste dec. 1768  
 Gronden van erfven aen d'overledene toegecommen bij vercavelijnghe jeghens Carel VAN  
 DER MEERSCH haeren broeder in daete den 9de juny 1781 
 Een behuysde hofstede in Vynckt groot in erfven met den boomgaert ende de partije landt 
 van oosten daeranne gheleghen 704 Gentsche roeden noort de leeghe poucqstraete ende de 
 volghende partije meersch oost suyt ende west Mhr. SCHOTTE 
 Item een partije koyweede met de boomen daerop staen,de groot 549 Gentsche roen wannof 
 een ghemeth gelegen is op Vynckt ende de reste op Poucques  . . .  . . . 
 Item een partije landt gelegen in Vynckt groot ontrent 750 Gendsche roeden paelende west 
 de straete suyt Francies DE NAGELE causa uxoris oost ende noort Mhr. SCHOTTE. 
 Een woonhuyse in Deynse aen d'overledene toegecommen bij vercavelijnghe jeghens haeren 
 broeder Carel VAN DER MEERSCH voornoemt . . . . .  29ste 8bre 1787 
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SVG Sr. Joannes DE BRABANDER fs. Judocus et Marie VAN NEVEL 
 schepenen ende geniverstocker met wijnckel, overl. Nevele op den 17de 7bre 1785  
 He.: Joffr. Isabelle DE WULF fa. Geeraert et Joanne BEYENS  
418 K.: Marie Therese in huwelijck met Martinus Carolus VAN HULLE notaris ende procureur 
428       binnen dese stede residerende, Jacobus = 24 jr, Pieter Joannes = 22 jr, Coleta = 16 jr 
       ende Francies DE BRABANDER = 14 jr  
 V.P.: Pieter DE BRABANDER broeder van den overledenen 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt   
 Compareerde voor mij Frans VAN TIEGHEM notaris tot Gendt residerende ter presentie 
 van de naerschreven getuyghen in persoone Joannes DE BRABANDER fs. Sr. Judocus 
 DE BRABANDER ende van Marie VAN NEVEL woonende in Nevele geassisteert met zijn 
 voornoemden vader ter eender ende Isabelle DE WULF fa. Sr. Geeraert DE WULF ende 
 van wijlent Joanne BEYENS bij competente auderdom van meer als 25 jr. geassisteert met 
 haeren vader woonende in Nazareth ter ander . . . . . . 13de aug. 1755 
 Gronden van erven mitsgaders besette rente wesende deelsaem half en half sonder last van 
 bijleve volgens de aude usantie deser stede ende vrijhede van Nevel 
 Een huys ende erve met de schuer ende stockerije daerop staende gelegen in Nevele komende 
 ten voorhoofde op de calseyde van Nevele groot met de partije den engelandt daer achter 
 annex 561 1/3 roeden ende gebruyckt bij de hauderigge sijnde belast met een rente van 
 1000 p gr. wisselgelt loopende in proffijte van de wdwe van Sr. BRUGGEMAN tot Deynse 
 Een besette rente van 350 p. gr. wisselgelt capitaels ten laste van Joannes OOSTERLINCK 
 fs. Joos ende alsnu aenveert bij Albertinus WAELBROECK gehypotiqueert op het huys  
 ende erve bij den selven WAELBROECK bewoont ende hem compiterende gelegen in  
 Nevele  groot 50 roeden  . . .  . . .   
 Gronden van erven komende van den kant van dhauderigghe  
 Een partije landt groot 53 roeden gelegen in Nazareth langs de Deynsche straete west de 
 kercke van Nazareth, waerop geduerende het huwelijck is gebauwen een nieuw steenen huys 
 wesende een twee woonste  
 Item een partije mersch gelegen in Cruyshautem genaemt den 1ste mersch groot 88 roeden 
 Audenaersche maete paelende oost Joannes DE WAEGENAERE suyt dhoors Joannes VAN 
 DAMME west den leengracht  . . .  . . .  . . .  17de Xbre 1787 
 
SVG Pieter GEVAERT, overl. Landegem in het kerckestraetjen op den 11de april 1786  
 fs. Rogier ende van Livijne HAUTEKEETE 
 He.: Pieternelle COEN fa. Pieter en van Marie VAN PARIJS 
418 K.: Marie Magdalene ende Victoria GEVAERT bij competente aude hun selfs, ende Regina 
466v       GEVAERT = 20 jr 
 V.P.: Pieter VAN LEEUWEN tot Landegem  
 Het huys ende erfve waerin den overledenen gerecht was totter helft is staende het huwelijck 
 vercocht voor de rente en verachterde croosen  . . . . . .  5de juny 1787 
  
SVG Pieter Frans DE DECKERE, overl Landegem in den heirenthoeck op den 20ste july 1786 
 fs. Charel ende van Joosijntjen VERHEGGHE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne Marie OOSTERLIJNCK fa. Francies  
418 K.(1ste x): Joannes Baptiste DE DECKERE = 8 jr 
468v V.M.: Frans OOSTERLIJNCK tot Nevele  
 He.(2de x): Isabelle Rosa TORTELBOOM fa. Jeronimus ende van Joosijntjen VERHEGGE 
       alsnu in huwelijck met Frans VAN LAEKE 
 K.(2de x): Joanne Marie = 3 ½ jr, Theresia = 2 jr ende Pieter Frans DE DECKER geboren 
     naer het doen van de prijsije  
 V.P.: Thomas DE DECKERE tot Drongen 
 De voogden sijn overeengecommen met Joseph DE DECKERE nopende het onderhaut van  
 de weese gedeurende twee jaeren van aet ende dranck kleeden ende gereeden siek en gesont 
 mitsgaders te onderwijsen naer staet en conditie  . . . . . . 12de juny 1787 
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SVG Rosa DE SMEDT, overl. Poessel op den 24ste maerte 1787  
 fa. Francies et Catharine DE SMEDT  
 Hr.: Pieter DE SCHRIJVER fs. Pieter et Joanne ADAMS  
418 K.: Pieter = 7 ½ jr ende Joanne Catharine DE SCHRIJVERE = 4 ½ jr  
470 V.M.: Joannes DE SMEDT tot Poessel, oom  
 Betaelt aen de dienstmaerte Barbara Theresia VAN HULLE over raete van diensthuere 
 tot 5 p. 10 sch.  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge over zijnen broeder Martinus DE SCHRIJVER tot Ste  
 Martens Leerne        27ste juny 1787 
 
 Bundel nr 525 Staten van goed  (1788) 
SVG Regina DE VOS, overl. Nevele den 10de july 1787 
 fa. Jan Baptiste ende Veronica VAN DER DONCKT 
 Hr.: Laurens SCHELPE fs. Francies et Isabelle GRIJP 
418 K.: Franciscus Josephus = 4 jr ende Leo SCHELPE = 20 maenden 
433v V.M.: Jan Baptiste DE VOS oom tot Thielt  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Jan Francois VAN MELLE notaris publicq residerende binnen de 
 stede van Nevele geadmitteert bij hooge ende mogende heeren mijn heeren van den raede 
 in Vlaenderen ter presentie van de naer te noemen getuygen in persoonen Laureyns  
 SCHELPE fs. Francies jongman bij competenten auderdom van beth de 25 jaeren sijn selfs 
 woonende in Nevele apparente bruydegom ter eender ende Regina Dorothea DE VOS fa.  
 Jan Baptiste jonge dochter bij competente aude van beth de 25 jaeren haer selfs woonende 
 binnen de voorseyde stede van Nevel apparente bruyd ter andere welke comparanten te 
 kennen geven dat tusschen hun apparent huwelijck staet te geschieden indien onse moeder 
 de heylige kerke sulkx permitteert ende verhopende dat jae soo ist dat sij comparanten  
 voor eenigen bandt van dien jae selfs voor ondertrouwe bij forme van contract antenuptial 
 hebben vast gestelt ende geconditionneert de volgnede pointen ende artikelen . . .  
 Gedaen ter presentie van Francies SCHELPE vader van den apparenten bruydegom ende 
 Pieter NIEUWLAND styfvader van de bruyd  . . .  . . . 12de july 1782  
 Gronden van erven commende van s'houders zijde ende nogtans deelsaem tusschen hem 
 ende de weesen omdat die gelegen sijn binnen de stede ende vrijhede van Nevele het deel 
 der weesen vrij van bijleve volgens oudt gebruyk 
 Het 14de paert van twee huysen ende erven binnen de stede ende vrijhede van Nevele oost  
 de meulenaersstraete suyd de wdwe en hoir van Sr. Philippe DE VOS west Jan LOONTJENS 
  ende noort Pieternelle DE VLIEGER gebruyckt door den houder ende sijne moeder groot int 
 geheele tot 49 roeden de somme van 12 p. 6 sch. 8 gr. 
 Comt in baete over de comptante penningen ten daege van de prijsije ten desen sterfhuyse 
 bevonden daer in begrepen het capitael van een obligatie die s'houdzers moeder aen hem  
 verkent heeft van 64 p. gr. wisselgelt de somme van 125 p 16 sch. 10 gr.  . . . 
 Heeft hem seker ende borge gestelt Joseph SCHELPE sijnen broeder 14de jan. 1788 
 
SVG Carolina BOEDRI, overl. Nevele op den 26ste april 1787  
 fa. Bauduyn et Judoca VAN DER STRAETEN 
 Hr.: Pieter VERHEGGHE, smid, fs. Lieven et Joanne Marie DE BUYSSCHER  
418 K.: Isabelle Therese = 17 jr, Joanna = 15 jr, Rosalia = 13 jr, Regina = 10 jr, Constantinus = 8 jr  
437       ende Martinus VERHEGGHE = 4 jr.  
 V.M.: Carel CLAEYS oom causa uxoris   
 Huys ende erfve binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een huys ende erfve in Nevele groot 75 roeden paelende noort de calsijde oost Bernardus 
 GAELENS suyt west Livinus DE BLAUWE , door den hauder gebruyckt commende bij 
 coope van Judocus DE BLAUWE ende Judocus MINNENS belast met een losrente van 
 125 p. gr. wisselgelt capitaels in proffijtte van Joffr. de wdwe Jacobus ALLIET tot Deynse 
 Blijckt dat er meer commeren sijn als baeten   . . .  21ste jan. 1788 
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SVG Joseph MEGANCK overl. Landeghem op den 18de 8bre 1787 
 fs. Pieter Frans ende van Joanne LAMME 
 He.: Marie Anne VAN DER VENNET fa. Frans ende van Josijntjen SUTTERMAN 
418  alsnu in huwelijck met Pieter VAN DRIESSCHE 
439 K.: Pieter Frans = 11 jr, Joannes Bernardus = 9 jr, Jooris Francies = 6 jr, Herman = 5 jr 
       ende Joanne Coleta MEGANCK = 2 jr. 
 V.P.: Sr. Pieter Francies MEGANCK voornoemt als grootvader 
 Een 7de paert van differente gronden van erfven ghesuccedeert op dhauderigge commende 
 van haeren vader gheleghen in Landeghem en Vosselaere sijn constant huwelijck op den 
 11de jan. 1787 publicquelijck vercocht  . . .  . . .  
 Aen dese hauderigge competeert 1/7de deel van dhilft dies de resterende deelen competeren 
 tot dhilft aen Josijntjen SUTTERMAN haere moeder ende dander 6/7de deelen van dhilft 
 aen haere 6 broeders ende susters in een rente van 150 p. gr. wisselgelt capitaels loopende 
 tot laste van Francies IDE fs. Dominicus tot Landeghem  beseth op drij partijen lant ende een 
 partije meersch gelegen in Landeghem   . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende bij successie van Joanne LAMME soverledens moeder 
  Het 5de deel van een behuysde hofstede in Landeghem groot 440 roen daer den overledenen 
 uytgestorven is paelende noort west ende noort oost selfs zuyt oost Pieter STANDAERT ende 
 zuyt west de renterghemstraete groot int gheheele 440 roeden . . . . . . . . . 
 1/5de van een partije meersch daer de vaert door gedolven is noort Mhr. DE BRABANDER 
 oost de beke zuyt Jor VAN HULTEM ende west den heere van Asperen groot 182 roen 
 Item een deurgaende 5de als vooren van een behuysde hofstede geleghen in Nevele noort oost 
 Pieter SNAUWAERT zuyt oost het peperstraetjen zuyt west de volgende partije noort west 
 selfs ende dhoirs Bauduyn CACKAERT groot int gheheele 201 roeden ende het 5de van een 
 partije lant geleghen als vooren groot 289 roeden noort oost selfs voorgaende zuyt oost de 
 voornoemde straete zuyt west Joannes Francies CLAEYS ende noort west de volgende  
 Het 5de van een partije lant genaemt het haelstersaet noort oost de kinderen van Bauyduyn  
 CACKAERT zuyt oost selfs voorgaende zuyt west Pieter CODDE ende noort west Joseph 
 VAN DER VENNET groot 636 roeden  . . .  . . .   
 Goederen bij den overledenen constant huywelijck gheconquesteert 
 Een huys schuere ende voordere edifitien bij coope van Geeraert LIPPENS per contract onder 
 hantteecken van den 22ste april 1783 staende in Landeghem in den heirenthoek op ontrent 
 5 gemeten lant gebruyckt bij dito LIPPENS competerende aen Jor Emanuel Charles VAN 
 HOOBROUCK heere van Asperen van hem in pachte genomen voor eenen termijn van 18 
 jaeren dannof het 1ste jaer inganck heeft genomen kersavont 1782   . . . 22ste jan. 1788 
 
SVG Lieven CLAEYS fs. Pieter ende van Joanne BIJDAEGHE, overl. Nevele den 14de jan. 1788 
 He.: Magdalena DE WITTE fa. Philippe et van Joanne VAN RENTERGEM 
  alsnu in huwelijck met Pieter VAN HULLE 
418 K.: Rosalia CLAEYS = 11 maenden, 8 maenden naer de doodt van den overledenen, dese  
445v       hauderigge op den 15de 7bre 1788 is commen te baeren eenen sone met naeme Joannes 
       Frans die corts daernaer is gestorven 
 V.P.: Emanuel CLAEYS  
 Stelde hem seker ende borge Philippe DE WITTE tot Hansbeke   5de febr. 1788 
 
SVG Joanna DHAENENS, overl. Vosselaere op den 15de maerte 1787 
 fa. Jan et Pieternelle COPPENS 
 Hr.: Joseph VAN PARIJS fs. Jacques et Marie PEYFROEN 
 Den hauder heeft een dochter Marie VAN PARIJS uit sijn 1ste huwelijck  
418 K.: Joanne Louise = 23 jr , Pieter = 20 jr ende Jan Baptiste VAN PARIJS = 14 jr 
447v V.M.: Francies DHAENENS tot Landeghem, oom 
 Den hauder bringt in baete de somme van 86 p. 6 sch. gr. over de liggende weirde van het 
 huys schuere ende voordere edifitien alsmede boomen ende haegen bevonden op shauders 
 sijde hofstede ende vier partijen groot twee bunderen 18 roeden gelegen op Vosselaere 
 ende Drongen de moerstraete daer tusschen . . .  . . . 4de maerte 1788 
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SVG Livijne DE VREESE, overl. Nevele op den 1ste nov. 1787 
 fa. Joannes ende van Livijne DE CLOET  
 Hr.: Guillelmus DE VOS fs. Joannes ende van Joanne WULTEPUT  
418 K.: Joanne DE VOS thuwelijck met Judocus LEPERIQ tot Meirendre, Pieter DE VOS 
450       zijn selfs man, Marie Jacoba DE VOS thuwelijck met Joannes MORTIER tot Landegem 
       Joannes DE VOS oock sijn selfs, Marie Livijne = 24 jr ende Regina DE VOS = 18 jr 
 V.M.: Gillis DE VREESE eygen broeder van d'overledene 
 Gronden van erfven wesende conquest deelsaem alf en alf belast met bijleve  
 Een behuyst hofstedeken met het land daermede gaende gelegen in Nevele in den wijck 
 genaemt de bosstraete paelende suyt de selve bosstraete west ende noort de keybulcken 
 noort Judocus VAN NEVELE ende oost den selven VAN NEVELE met sijn hofstede  
 tsaemen groot 370 roeden den sterfhuyse toecommende over een 7de paert bij successie van 
 s'overledens auders ende ende d'ander ses sevenste bij uytgrootinghe jegens Joannes, Gillis, 
 Pieter, Geeraert, Joanne ende Lieven DE VREESE alle broeders ende suster van d'overledene 
 in daeten 8ste meye 1762 met eene losrente van 125 p. gr. wisselgelt capitaels in proffijte van 
 Frans CLAEYS binnen tselve Nevele  . . .  . . .  18de maerte 1788 
 
SVG Joannes Frans SCHIJVENS fs. Jaspard, overl. Meygem den 24ste aug. 1787 
 He.: Marie HAERENTS fa. Leonard  
418 K.: Marie Joanne = 13 jr, Dorothea = 10 jr, Therese = 7 jr ende Pieter SCHIJVENS = 3 jr 
452 V.P.: Anthone SCHIJVENS oom   
 Van beede sijden zijn er geen immeubele goederen ten huwelijck gebracht    18de maerte 1788 
 
SVG Pieter DE CONNINCK fs. Pieter, overl. Sinte Martens Leerne op den 1ste sinxendag 1787 
 Wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle VERBAUWEN  
 K.(1ste x): Jan Baptiste ende Joachim ende Joanne DE CONNINCK nogh minderjaerigh 
 He.(2de x): Isabelle PRAET fa. Francies alsnu in huwelijck met Frans HOORIE  
418 K.(2de x): geen kinderen uyt dit huwelijck  
453 V.P.: Emanuel DE CONNINCK ende V.M.: Joachim VERBAUWEN  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Alsoo apparent huwelijck staet te gebeuren tusschen Pieter DE CONNINCK weduwaer 
 woonende tot Sinte Martens Leerne ende Isabelle PRAET fa. Francies jonge dochter haer 
 selfs tot Baerle hebben sij future conjointen voor eenigen bandt van diere besprocken ende 
 geconditioneert de volgende pointen ende artikelen  . . . . . . . . . 
 Naer collatie ghedaen bij den greffier der prochie van Oesselghem  . . . . . . 
 Desen 3de febr. 1785 ten thien uren voor middagh toorconden ende waeren onderteeckent 
 t'mercq van Pieter DE CONNINCK t'mercq van Isabelle PRAET ons present M. C.VAN 
 HULLE, Lieven SAELENS, Joannes PRAET 
 Er is door den overledenen een testament ghemaeckt 
 Compareerde voor Martinus Carolus VAN HULLE notaris publicq tot Nevele in persoone 
 Pieter DE CONNINCK fs. Pieter gebruyckende sijne sinnen memorie ende verstandt . . . 
 ter presentie van Augustinus DELBAERE ende Pieter VAN PARIJS . . . 26ste febr. 1786 
 Er is een 2de testament gemaeckt  
 Compareerde voor Meester Jan Baptiste DE CAEMER presbiter tot Sint Maria Leerne die  
 suppliants defonctie van heer ende meester Jacobus HEBBELINCK pastor van Ste Martens 
 Leerne jeghenwordig impotent sijnde den persoon van Pieter DE CONNINCK fs. Petrus 
 inwoonder van Ste Martens Leerne . . .  . . .  den 20ste meye 1787  
 Aen dit sterfhuys competeert de vijf deelen van sesse dannof het resterende sesde deel was 
 competerende aen de weese Joanna DE CONNINCK uyt den hoofde van haere moeder van 
 een huys ende schuere boomen ende haegen staende op ontrent vijf gemeten leen in Ste  
 Martens Leerne competerende aen de erfgenaemen van Guillielmus Dominicus DU BOIS 
 met het recht van cheynse aen de vijf gemeten leen tot ende met kersavont 1802 . . . 
 Al het voorgaende is te coope geveilt op den 23ste july 1787 ende cooper is bedeghen 
 Lieven DE BOEVERE  voor de somme van 175 p. 17 sch. 6 gr.  . . . 31ste maerte 1788 
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SVG Livijne HESSENS, overl. Nevele in den wijck van veldeken op den 2de febr. 1788  
 fa. Pieter ende van Janneken IKET  
 Wdwe in (1ste x) van: Lieven PROVIJN (fs. Petrus) ende van Catharine VAN DE VIJVERE 
 K.(1ste x): Isabelle PROVIJN = 11 jr ende Carel PROVIJN = 10 jr  
 Hr.: Pieter VEIRDEGHEM fs. Pieter  
418 K.: geen kinderen uyt dit huwelijck 
457v V.P.: Pieter MOERMAN fs. Pieter tot Nevele cosijn ende  
 V.M.: Joseph VAN DE VIJVERE tot Caeneghem grootvader  
 Op den 5de maerte 1787 is bij den hauder ende d'overledene een testament gemaeckt 
 Compareerde voor heer ende meester Anthonius VLAEMIJNCK presbiter onderpastor van 
 Nevele ter presentie van Pieter VEIRDEGHEM fs. Pieter ende Livijne HESSENS fa. Pieter 
 sijne huysvrauwe woonende in Nevele   . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde  
 Aen desen sterfhuyse competeert den westcant van een behuysde ende beplante hofstede  
 gelegen in Nevele daer d'overledene uytgestorven is met een partije lant genaemt het 
 bulcxken op den westcant daeraen gelegen tsaemen groot 504 roen paelende oost Pieter 
 ende Catharine MOERMAN als hoirs van Marie HESSENS wdwe van Lieven MOERMAN 
 met het wederdeel zuyt den heere graeve DELLA FAILLE heere van Assenede west Jan 
 DE REU met de partije lant den aerentvelt noort de partije lant de peirboomstede . . . 
 Gronden van erfven constant sijn huwelijck met d'overledene tsaemen geconquesteert 
 Een partije lant genaemt de peireboomstede gelegen in Nevele in den wijck van veldeken 
 groot arlo 1063 tot 625 roeden met een dreefken beplant met boomen op den noortcant 
 daeraen gelegen groot arlo 1062 tot 80 roeden  . . . . . .   29ste april 1788 
 
SVG Catharine DE MEYER, overl. Nevele  op den 5de aug. 1787 
 fa. Joannes Joseph et Marie Petronelle TUYTSCHAEVER  
 Hr.: Livinus MARTENS fs. Joannes ende Elisabeth BEYS  
418 K.: Francies MARTENS geboren den 5de aug. 1787 voorseyt hoir unicq  
463 V.M: Francies DE MEYERE, oom   
 Gronden van erven door d'overledene ten huwelijke gebracht belast met het recht van bijleve 
 van s'overledens moeder 
 Dhilft doorgaende dannof de wederhilft Pro indiviso toebehoort aen den deelvoogd van een 
 bebauwt ende beplant hofstedeken gelegen in Nevele in den wijck van veldeken groot int 
 geheele 394 roeden paelende oost den heere van Asper suyt Joseph LOONTJENS causa 
 uxoris ende west Mhr. VAN DE VIJVERE actuelijk gebruyckt bij den houder 
 Heeft Joannes MARTENS fs. Andries hem over den hauder sijnen sone verclaert te stellen 
 als seker ende borge       29ste april 1788 
 
SVG Pieter Frans DE SPLENTER, overl. Nevele op den 27ste 7bre 1787  
 fs. Joseph ende van Joanne WIEME  
 He.: Joanne BUYSSE fa. Lieven ende van Pieternelle DE TEMMERMAN 
418 K.: Marie = 14 jr, Lieven = 12 jr, Rosalia = 9 jr, Theresia = 6 jr ende Frans DE SPLENTER  
465         = ses maenden 
 V.P.: Judocus VAN HECKE tot Sommergem     27ste meye 1788 
 
SVG van de eersaeme Catharine Pieternelle DE CLERCK, overl. Hansbeke den 12de febr. 1788 
 fa. Pieter et Joanne MARTENS  
 Hr.: den eersaemen Pieter DE VREESE fs. Jan et Joanne SUTTERMAN  
418 K.: Jan Francies = 12 jr, Carel = 9 jr, Pieter = 6 jr ende Augustinus DE VREESE = 9 maenden 
472 V.M.: Marten DE CLERCK s'overledens broeder woonende in Bellem 
 Den hauder heeft de gronden van erven commende van sijnen kant niet doen opstellen als 
 onnoodigh sijnde mits de selve redunderende sijn in sijnen boesem  
 Dit sterfhuys is schuldigh aen Guilliaeme DE VREESE shauders broeder over diensthuere  
 5 p. 9 sch. 8 gr.        10de juny 1788 
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SVG Frans MARTENS, overl. Ste Martens Leerne op den 21ste febr. 1787  
 fs. Pieter ende van Marie VAN LAECKE  
 He.: Marie Anne BOGAERT fa. Carel ende van Joanna SYMAEYS 
  alsnu in huwelijck met Frans DE MUYTER 
418 K.: Pieter = 5 jr, Caerel = 3 jr ende Bernardus MARTENS =  5 maenden alsnu overleden. 
474v V.P.: Pieter MARTENS vader van den overledenen tot Vynckt  
 Er worden ten desen sterfhuyse geen gronden van erfven bevonden 10de juny 1788 
 
SVG Jacobus VERMEULEN, overl. Vynckt op den 10de jan. 1787 
 fs. Andries ende van Marie VAN DE WALLE 
 He.: Marie Anne DERDIJN fa. Adriaen ende van Monica SANTENS 
  alsnu in huwelijck met Joannes Baptiste DHONDT 
418 K.: Joanne Catharine = 16 jr, Marie Joanne = 12 jr, Theresia = 10 jr ende Isabelle Christine 
476v       VERMEULEN = 7 jr. 
 V.P.: Joannes VERMEULEN broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven commende van den cant van den overledenen 
 Een behuysde ende beplante hofstede in Vynckt daer den overledenen gestorven is groot 
 met een dreefken ontrent 1000 roeden paelende oost west ende noort desen goede.  
 Item een partije land genaemt de slabbijnge groot 1404 roen oost Theodor D'HONT suyt 
 de voorseyde hofstede west joffr. LAMPREEL noort de heere van Zulte 
 Item een partije land genaemt den schaep driesch groot 558 roeden actueel bestaen met een 
 woonhuys paelende oost ende suyt Theodor D'HONT west ende noort desen goede  
 Den overledenen daeraen gecomen bij coope voor Schepenen van gedeele van vrauwe Anne 
 Catharine DE KIMPE per erfvenisse van den 28ste jan. 1766 belast met een losrente van 
 150 p. gr. wisselgelt capitaels in proffijtte van Mhr. DE RIJCKE tot Gendt 
 Recompaense die de kinderen schuldigh sijn te doen aen dese hauderigge 
 Is geduerende het huwelijck met gemeene pennijngen gerembourseert tot 50 p. gr. wisselgelt 
 van de rente op de voorschreven hofstede beseth geweest dus daervan door d'hoors aen dese 
 hauderigge te recompenseren tot 25 p. gr. wisselgelt dus int courant tot 29 p. 3 sch. 4 gr.  
 Heeft Theresia TIJTGADT wdwe van Theodorus DHONT tot Vynckt naerdien sij hadde  
 gerenunchiert aen het recht Senatus consulte Velliani haer over Joannes Baptiste DHONT als 
 in huwelijck met de hauderigghe voor de ghemelde sweesen staetsomme verclaert te stellen 
 als seker ende borge       1ste july 1788 
 
SVG Geeraerd ROEGES fs. Geert gewonnen bij Marie Anne BRACKE 
 overl. tsijnder wooninge in Drongen in de moerstraete den 23ste aug. 1784 
 He.: Marie Anne VAN DER VENNET fa. Herman gewonnen bij Marie CORNELIS 
  alsnu in huwelijck met Lieven VAN KERREBROUCK  
418 K.: Rosalia = 12 jr ende Joanne ROEGES = 9 jr 
479 V.P.: Guille ROEGES, oom  
 Gronden van erfven geduerende het huwelijck tsaemen gekocht ende geconquesteert bijdien 
 sijn deselve deelsaem tusschen haer hauderigghe ende de weesen tot elk half en half 
 Een hofstede groot in erfven tot 300 roeden gelegen in Drongen in de moerstraete daer den 
 overledenen in gestorven is paelende oost brandegem bosch suyt de naervolgende partije 
 west Pieter VAN SPEYBROECK ende noort de selve moerstraete 
 Item een partije landt paelende oost den brandegem bosch groot in erfven 200 roeden . . . 
 Stelde hem seker ende borge Jan Frans VAN KERREBROUCK vader van shauderiggens
 jeghenwodigen man       22ste july 1788 
 
SVG Pro Deo Frans LAMBRECHT fs. Jan, overl. Vosselaere op den 31ste dec. 1783 
 He.: Marianne DE COCK alsnu getrauwt met Joannes VLAMINCK  
 K.: Marie Catharine LAMBRECHT = 6 jr. 
 Camerdeelvoogt: Sr. Joannes SEGERS burghmeester causa officie bij faute van bloetvrienden 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   29ste july 1788 
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SVG Pieternelle DE WEERT, overl. Meyghem op den 16de meye 1787 
 fa. Pieter ende van Livijne DE GROOTE  
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter HEYTENS fs. Pieter (SVG gesloten den 23ste july 1782) 
418 K.(1ste x): Joanne HEYTENS = 10 jr. (haer broeder Frans HEYTENS is overleden) 
482 V.P.: Emanuel HEYTENS tot Thielt ende V.M.: Joannes COCQUYT tot Vynckt 
 Hr.(2de x): Francies DE MEYERE fs. Guilliaeme ende van Joanne DE VILDERE  
 K.: geen kinderen uyt dit huwelijck 
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt 
 Compareerde voor mij Frans VAN MELLE notaris publicq in persoone Franciscus Dominicus 
 DE MEYERE fs. Guille jongman woonende in Ste Maria Leerne ter eender ende Pieternelle 
 DE WEERT fa. Pieter, wdwe van Pieter HEYTENS met twee kinderen woonende in Meygem 
 apparente bruyt ter andere . . .  . . .  11de Xbre 1782 
 Gestruyckt leen op dese weese verstorven met de dood van haeren broeder Frans HEYTENS 
 Een partije land ende meersch in Aerzeele genaemt het bordelen piete stuck groot ontrent 
 twee oude bunders paelende oost d'heer Francois Anthone DANNEELS suyt St Jans Gods 
 huys in Gend, west Joannes DE JANS ende noort Joseph COUSSENS actuelijck gebruyckt 
 bij Joseph VERMEERSCH, het selve leen gehauden van den leenhove der prochie ende 
 heerlijckhede van Dentergem 
 Goederen ende gronden van erfven commende van de sijde van soverledens 1ste man   
 Een behuysde beschuerde ende beplante hofstede in Thielt-buyten dichte bij het heyligh 
 sacraments cappelleken paelende oost de straete suyt ende west de volgende partije liggende 
 achter de schuere paelende oost Joseph COUSSENS suyt de wdwe Francies GOETHALS 
 noortde voorgaende hofstede . . .  . . .  . . .  
 De voorschreven hofstede ende gronden tsaemen groot ontrent twee aude bunderen en alf 
 den voorseyden Pieter HEYTENS toegecommen bij coope jegens Jacobus VAN SIMAY 
 sijnen styfvader per contracte van erfvenisse in daeten 22ste ende 23ste jan. 1776 actuelijck 
 gebruyckt bij Francois SOETE  
 Gronden van erfven commende van den cant van dese overledene  
 De deurgaende helft dannof de wederhelft Pro indiviso competeert aen Judoca Catharine 
 DE WEERT s'overledens suster, van een partije saeylant gelegen in Nevele in den wijck van 
 veldeken genaemt de cauburne groot een gemet ende gebruyckt bij Jacobus DANNEELS 
 Besette renten commende van den cant van Pieter HEYTENS ende dese overledene 
 Een rente van 50 p. gr. wisselgelt capitaels loopende ten laste van Emanuel DE MEYERE 
 fs. Pieter tot Meygem crooserende den pennijnck 25tich . . . . . .  23ste 7bre 1788 
 
SVG Catharine GOETHALS, overl. Nevele op den 19de july 1788 
 fa. Francies et Joanne QUICKENBEURNE  
 Hr.: Joannes ROHAERT fs. Nicolaes et Marie DE MEYERE 
418 K.: Francies = 11 jr, Joseph = 9 ½ jr, Theresia = 6 ½ jr ende Joanne ROHAERT = 13 m. 
487 V.M.: Francies GOETHALS grootvader  
 Gronden van erfven comende van s'overledens sijde 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van veldeken paelende oost Emanuel VAN 
 GANSBEKE suyt de volgende partije west de straete ende noort Pieter ONDERBEKE groot 
 234 roen ende een partije landt paelende oost Emanuel VAN GANSBEKE suyt de volghende 
 partije west de voornoemde hofstede ende noort VAN GANSBEKE groot 162 roen ende 
 een partije landt abouterende oost ende suyt de wdwe Jacques VAN NEVEL ende joffrauw 
 VAN LAEREBEKE west de straete ende noort west de voornoemde hofstede groot 293 roen 
 De hauder heeft constant sijn huwelijck met de overledene bij uytgrootinghe verkocht aen 
 Joannes DE MEYERE sijn deurgaende hilft van een bebauwt ende beplant hofstedeken ende 
 erfve groot int geheele tot 400 roeden gelegen in Nevele op den wijck van veldeken voor de 
 somme van 50 p. gr. wisselgelt  . . .  . . .   . . . 
 Heeft hem over den hauder verclaert te stellen ende constitueren als seker ende borge Frans 
 DE MEYER fs. Jan tot Nevele        14de 8bre 1788 
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SVG Marie HEYNDRICKX, overl. Ste Martens Leerne op den 7de jan. 1788 
 fa. Joannes ende van Anne GIJS  
 Hr.: Lieven VAN RENTERGEM fs. Pieter ende van Livijne CLAEYS 
418 K.: Rosa VAN RENTERGEM thuwelijck met Lieven COPPENS, Marie haer selfs ende 
490       Livijne Therese VAN RENTERGEM = 22 jr 
 V.M.: Francois HEYNDRICKX halven broeder van d'overledene tot Nevele 
 Gronden van erfven commende van d'overledene met de edifitien daerop staende 
 Een hofstedeken met een stuck land daer annex gelegen in Ste Martens Leerne paelende 
 noort oost suyt oost ende noort west Jacobus DE SCHUYTERE suyt west de damstraete 
 tsaemen groot 450 roeden ende noch een partije land gelegen als vooren oost ende suyt 
 Jacobus DE SCHUYTERE west de damstraete ende noort Mhr. RANS groot 150 roen 
 Dese goederen d'overledene aengecommen bij uytgrooijnge jegens Joannes GIJS in 
 daeten 21ste Xbre 1748  . . .  . . .  . . . 21ste 8bre 1788 
 
SVG Pro Deo Carel VAN RENTERGEM, fs. Francies ende van Catharine DE CUYPER 
 overl. bij ongelucke Landegem den 20ste febr. 1787 ende gewoont hebbende in Vosselaere 
 He.: Marie DE KETELAERE fa. Pieter ende van Judoca VERHENNE 
  alsnu in huwelijck met Gillis VERNIER 
 K.: Pieter Joseph = 5 jr, Jacobus Francies = 3 jr ende Joseph VAN RENTERGEM = 3 m. 
       denwelcken daernaer is overleden. 
 V.P.: Francies DE DOBBELAERE swaeger van den overledenen 
 Ende mits de becommerthede de baeten excederen geordonneert desen staet te enfilasseren 
 in ordre van daete       28ste 8bre 1788 
  
SVG Joannes Baptiste DIJCK, overl. Meyghem op den 17de sept. 1787 
 fs. Pieter ende van Joanne DE DAPPERE  
418 He.: Joanne Pieternelle VERSCHELDE fa. Joris ende van Philippine COCQUYT  
492v  alsnu in huwelijck met Albert DE CLERCQ 
 K.: Caroline = 17 jr, Dorothea = 11 jr ende Francies DIJCK = 5 jr  
 V.P.: Joannes DIJCK broeder van den overledenen tot Meyghem 
 Gronden van erfven commende van den cant van den overledenen sijn auders 
 Een behuysde hofstede in Meyghem groot 76 roeden abouterende oost de straete suyt de 
 volgende partije land groot 206 roeden abouterende oost de straete suyt Frans MARTENS 
 Item een partije land groot 58 roeden genaemt den lochtijnck . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een behuysde hofstede met huys daerop onlangs gebauwt ende den boomgaert daermede 
 gaende gelegen in Meyghem groot 95 roeden abouterende oost de straete ende west selfs 
 desen serfhuyse toecommende bij coope jegens Joannes DIJCK  
 Geduerende het huwelijck is er van den cant van dese hauderigge vercocht eenige gronden 
 van erfven gelegen in Meygem aen Albert ende Lieven VERSCHELDE alsmede aen 
 Joannes MARTENS . . .  . . .  . . .   28ste 8bre 1788 
 
SVG Marie Anne DE MEYERE fa. Jan ende van Catharine CAUS  
 gebortigh van Drongen ende overl. in Vosselaere op den 15de jan. 1787  
 Hr.: Joannes DE PESTELE fs. Jacobus ende van Elisabeth HOSTE 
418 K.: Joseph = 16 jr, Eloy = 14 jr, Adriaen = 12 jr ende Maurus DE PESTELE = 8 jr. 
495v V.M.: Lieven DE CLERCQ halfven broeder van d'overledene tot Sint Denijs 
 De hauderigge heeft achtergelaeten een 4de deel in de drooge ende groene catheylen staende 
 op s'hauders hofstede ende land in Vosselaere daer de overledene uytgestorven is groot vijf 
  gemeten oost Lieven VAN QUICKENBORNE suyt dhoors Judocus SPEECKAERT west 
 de priesteragie ende de straete noort d'hofstede van Pieter MEERESONNE 
 Heeft Joannes DE PESTELE de jonge alhier present hem over sijnen vader verclaert te 
 stellen seker ende borge       15de 9bre 1788 
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SVG Marie Barbara DE MULDER, overl. Landegem op den 4de maerte 1787 
 fa. Jacobus ende van Pieternelle VAN DER PLAETSEN 
 Hr.: Jan Baptiste DE LE BULCKE fs. Pieter Alexius et Marie Anne DE BUCK 
418 K.: Coleta DE LE BULCKE unicq weesekind = 10 jr 
497 V.M.: Joannes Baptiste DE MULDER tot Meerendre broeder van d'overledene 
 Gronden van erven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een huys stede ende erve in Landegem op het dorp groot in erven 20 roeden paelende 
 oost de straete van Landegem naer Nevele west Domijn IDE noord oost de pasterije van 
 Landegem desen sterfhuyse toecommende bij coope jegens Pieter VAN DEN NESTE 
  ende Francoise BRAET in daeten 24ste 8bre 1782 
 Gronden van erven commende van de overledene bij uytgrootinge jegens haere moeder 
 ende broeders in daete 30ste juny 1784 
 Een partije land genoemt de stede gelegen in Meerendre abouterende oost s'heeren 
 straete noord ende west Mhr. SCHOORMAN suyd de wdwe ende kinderen Judocus 
 DE COCK groot 325 roeden . . .  . . .  . . . 
 Heeft Augustinus DE LE BULCKE tot Ste Maria Leerne hem over den houder sijnen 
 broeder verclaert te stellen seker ende borge    18de 9bre 1788 
 
SVG Pieter Francies DE SCHRIJVERE, overl. Ste Maria Leerne op den 30ste meye 1786 
 fs. Francies ende van Dorothea Pieternelle BOCKSTAEL   (dubbel met bundel 514) 
 He.: Marie Judoca DOBBELAERE fa. Jacobus ende van Marie Anne COPPENS 
  alsnu ertrauwt met Guille DE WEERT (DE WEIRT) 
418 K.: Jacobus = 6 jr, Constantin = 4 jr ende Joannes Francies DE SCHRIJVERE = 2 jr. 
500 V.P.: Gillis MUSSCHE swaeger van den overledenen tot tselve Leerne 
  Gronden van erfven met de huysen daerop staende wesende conquest 
  Een hofstede wesende een vierwoonste groot in erfven 200 roeden gelegen in Ste Maria 
 Leerne paelende oost Augustinus DE LE BULCKE suyt de plaetse west het meulestraetje 
 ende noort de wdwe ende hoors van den procureur LAMMENS desen sterfhuyse toe 
 commende bij coope jeghens s'overledens vader ende moeder den 20 Xbre 1782 
 Heeft Jacobus DOBBELAERE hem over den voornoemden Guille DE WEERT zijnen 
 schoonsone verclaert te stellen ende constitueren als seker ende borge 2de Xbre 1788 
 
SVG Brigitta VAN DER PLAETSEN, overl. Nevele op den  . . . 1787 
 fa. Pieter et Pietronelle DE BIL    
 Hr.: Dominicus JOOS fs. Joseph  
 K.: Anna Marie = 25 jr, Pieter Joseph = 24 jr, Jan Frans = 23 jr ende Pieter JOOS = 18 jr 
 V.M.: Joseph VAN DER PLAETSEN 
 Heeft den deelvoogt in desen alhier present hem over den hauder voor de gemelde sweesens 
 staetsomme verclaert te stellen als seker ende borge   9de Xbre 1788 
 
 Bundel nr 526 Staten van goed  (1789) 
SVG August NIEUWLANT, = circa 14 jr weese, overl. Nevele op den lesten 9bre 1788  
 fs. Jan Frans ende van Joanne Catharine LAMPE  
418 Erfgenaemen:  
503v Judoca Francisca, Pieter Francies ende Thomas NIEUWLANT alle drije weesen broeders 
 van vollen bedde van den overledenen representeren de geheele moederlijke zijde dannof 
 de vaderlijcke zijde wort verthoont soo bij de selve drij weesen als de twee weesen met 
 naemen Eugenius ende Albertus NIEUWLANT filii dito Jan Francies geprocreert in sijn 
 2de huwelijck met Marie Augustine VAN HECKE 
 V.P.: Pieter DE KEYSER over de weesen van 1ste bedde 
 V.M.: Pieter Livinus VAN HECKE over de twee weesen van 2de bedde 
 aen desen sterfhuyse competeert een 4de paert ende deel deurgaende dies d'ander drij deelen 
 competeren aen de voornoemde drij weesen van vollen bedde van een rente van 475 p. gr.  
 wisselgelt croiserende den penninck 25 loopende ten laste van Joannes Francies VAN DER 
 CRUYSSEN binnen tselve Nevele . . .  . . .  12de jan. 1789 
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SVG Jan SERGEANT, overl. Sinte Martens Leerne op den 26ste meye 1788 
 fs. Pieter ende van Livijne CLAEYS 
 ende zijn wdwe Philippine CORNELIS, overl. Sinte Martens Leerne den 14de dec. 1787 
 fa. Jan ende van Livijne CLAEYS 
418 K.: Lieven, Hermanus, Joseph, Ludovicus, Joanne Marie, Norbertus, Augustinus ende Jan  
505        Baptiste al bij competente aude van jaeren hun selfs ende Carel SERGEANT = 23 jr 
 V.P.: Carel DE VOGELAERE fs. Lieven tot Landegem halven broeder van den overledenen 
 V.M.: Joseph CORNELIS tot Drongen eygen broeder van de overledene 
 Gronden van erfven comende van den cant van Philippine CORNELIS 
 Een hofstedeken ende land gelegen in Ste Martens Leerne groot 120 roeden paelende noort 
 oost Carel DE MUYTERE, suyt oost Philippe DE MOOR, suyt west d'hoors Norbertus 
 GOETHALS ende noort west Frans COPPENS de overledene toegecomen bij uytgrootinge 
 jegens haere medehoors in daeten 2de dec. 1762  . . .  20ste jan. 1789 
 
SVG Joannes DE MEYERE, overl. Landegem op den lesten dec. 1787  
 fs. Pieter ende van Marie Anne BEELAERT 
 He.: Judoca VAN RENTERGEM fa. Guille ende van Janneken VAN NEVELE 
418 K.: Marie Jeanne = 18 jr, Isabelle Rosa = 15 jr, Caroline = 12 jr ende Marie Therese  = 10 jr 
507  V.P.: Pieter DE VRIENT in huwelijck met Marie Anne BEELAERT soverledens moeder 
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt 
 Compareerde voor mij Mr. Jacobus MILLECAM notaris publicq tot Gend in persoonen 
 Joannes DE MEYERE fs. Pieter gewonnen bij Anne BEELAERT jongman beth de 24 jr 
 woonende in Landegem ter eender ende Joosijntjen VAN RENTERGEM fa. Guille verwekt 
 bij Joanne VAN NEVELE jonge dochter audt beth de 25 jr. woonende in Nevele ter ander 
 te kennen gevende dat tusschen hun apparent huwelijck staet te geschieden . . . . . . 
 Ter presentie van Pieter Jacobus MILLECAM Jacobus VERMEIRE beede getuygen hiertoe 
 aensocht desen 7de jan. 1769 
 Gronden van erfven comende uyt den hoofde van sijnen vader ende bij vriendelijcke uytlegh 
 jegens d'hoors van Carel DE MEYERE in daeten 7de febr. 1782 
 Een partijken land in Landegem beneden den olikot cautere paelende noort oost de volgende 
 partije suyt oost Pieter VAN VYNCKT suyt west de tronck eeck dreve noort west Pieter 
 LAMME causa uxoris groot 143 roeden ende een partijken land gelegen als vooren groot 155 
 roeden paelende oost Pieter LAMME causa uxoris suyt oost den selven LAMME ende Pieter 
 VAN VYNCKT suyt oost de voorgaende partije ende noort west den heysten driesch 
 Gronden van erfven comende oock van den overledenen met bijleve van d'hauderigge  
 Een behuysde hofstede in Landegem op de plaetse met de partije land daermede gaende  
 paelende noort de grond van d'aerme schole in Gend bij desen sterfhuyse in cheynspachte 
 gebruyckt suyt Joannes VAN KERREBROECK, Geeraert VAN VYNCKT den chevalier DE 
 LOVENDEGEM, den capitijn VAN HULLE ende Joseph VAN VYNCKT, oost Jan PIJNAERT 
 ende Pieter VAN MALDEGEM ende west de straete groot 609 roen . . . . . . 
 Gronden van erfven wesende conquest binnen huwelijck deelsaem alf en alf 
 Een partije zaeyland in Nevele wijck oossche groot 426 roen . . . . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borge over sijne suster Joannes VAN RENTERGEM woonende  
 binnen de prochie van Nevele       20ste jan. 1789 
 
SVG Pro Deo Frans TUYTSCHAEVERE, overl. Nevele op den . .  7bre 1788  
 fs. Jacobus ende van Joanne VERMEERE  
 He.: Joanne MORTIER fa. Jan ende van Livijne VAN DE GEHUGHTE 
 K.: Jacobus Frans = 20 jr, Pieter = 16 jr, Marie = 15 jr, Lieven = 13 jr, Therese = 4 jr ende 
       Dorothe TUYTSCHAEVERE = 2 jr 
 V.P.: Geeraert TUYTSCHAEVERE tot Poussele broeder van den overleden 
 Gronden van erfven wesende conquest deelsaem alf en alf te weten een huys stede ende  
 erfve in Nevele in de meulenaerstraete groot 13 roeden wesende leen  . . . . . . 
 Mits datter merckelijck meer commeren sijn als baeten is geordonneert desen staet te 
 enfilasseren        3de febr. 1789 
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SVG Arnoldus SCHATTEMAN, overl. Meyghem op den 15de febr. 1787  
 fs. Joannes ende van Livijne DHONT  
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne VERHAEGE fa. Joannes ende Joosijntjen DE SCHUYTERE 
418 K.(1ste x): Marie Anne SCHATTEMAN = 5 jr 
511v He.(2de x): Isabelle Rosa DE POORTERE fa. Joseph ende van Maria Francoyse HAERYCK 
   alsnu in huwelijck met Benedictus DE SMET 
 K.(2de x): Joseph SCHATTEMAN = 2 jr ende Sisca  SCHATTEMAN = 1 jr  
 V.P.: Marijn SCHATTEMAN broeder van den overleden tot Poessele 
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt 
 Alzoo apparent huwelijck staet te gebeuren indien onse moeder de heylige Catholijcke Kercke 
 belieft te permitteren verhopende dat jae tusschen Arnaut SCHATTEMAN fs. Joannes wdwnr 
 van Joanne VERHAEGEN tot Meyghem ter eender ende Isabelle Rosa DE POORTERE  
 jonghe dochter woonende met haeren vader Joseph DE POORTERE tot Caenegem haer 
 selfs bij competente aude van jaeren ende nietmin geassisteert met haeren vader ter andere 
 . . .   . . .   . . .   21ste Xbre 1783 
 Gronden van erfven commende van den cant van den overleden 
 Een hofstede ende erfve in Meygem daer den overleden uytgestorven is groot 71 roeden 
 paelende oost Maurus SCHEPENS suyt west de wdwe Pieter DIJCK ende noort Pieter VAN 
 HULLE, den overleden toegecommen bij successie van sijne auders als bij uytgrootijnge 
 gedaen jegens sijnen broeder in daete 7de meye 1770 . . . . . . 
 Gronden van erfven geduerende het 1ste huwelijck geconquesteert 
 Een hofstedeken ende erfve in Meygem, gelegen nevens het voorgaende groot 26 roeden 
 paelende oost ende suyt Jan Baptiste DIJCK west desen sterfhuyse ende noort Joffrauwe 
 LIMNANDER  den sterfhuyse toecomende bij coope jegens Maurus SCHEPENS volgens 
 contract van daete 7de april 1778 . . .  . . .    3de febr. 1789 
 
SVG Marie Josepha DE DOBBELAERE, overl. Nevele op den 1ste nov. 1788 
 fa. Joannes ende van Pieternelle CLUYSE  
 Hr.: Pieter DROMMAERT fs. Alexander 
418 K.: Joanne = 13 jr, Dorothea = 9 jr ende Livijne Marie DROMMAERT = 4 jr 
515 V.M.: Joseph DE DOBBELAERE eygen broeder van d'overledene tot Bachte  
 Geduerende het huwelijck is van de sijde van d'overledene vercocht een hofstedeken ende  
 landt gelegen tot Bachte groot ontrent 390 roeden aen Joseph DOBBELAERE deelvoogt 
 in desen voor 200 p. gr. wisselgelt  . . .  . . .  3de febr. 1789 
 
SVG Marie SCHAUWBROECK, overl. in Meyghem op den 13de nov. 1786  
 fa. Judocus ende van Philippine LOBBENS 
 Hr.: Lieven DE RONNE fs. Francies  
418 K.: Judocus = 12 jr, Joannes = 11 jr, Pieter = 7 jr, Clement = 5 jr, Rosa = 3 jr ende Caroline 
517v      DE RONNE = vier maenden 
 V.M.: Judocus SCHAUWBROECK vader van d'overledene 
 Comt in proffijte van de weesen alleene de somme van van 10 p. 2 sch. 1 gr. 2 ½ dnrs soo 
  vele hun te goet compt ten sterfhuyse van Philippine LOBBENS wijlent hun grootmoeder 
 materneel conforme de liquidatie thaeren sterfhuyse in daete 3de meye 1788 
 Hebben Francies DE RONNE ende Caerel DE RONNE respectivelijck woonende binnen de 
 stede van Nevele ende prochie van Drongen hun over den hauder hunnen broeder verclaert  
 te stellen ende constitueren als seker ende borge  . . .   10de febr. 1789 
 
SVG Pro Deo Francies DE KEYSER, fs. Judocus ende Anne Marie DE RIJCKE  
 overl. Mechelen op den 10de sept. 1787 onder de dienst van sijne Majesteyt den Keyser 
 He.: Joanne Francoyse HEGGERICK fa. Jans woonende in Meyghem 
 K.: Josephus DE KEYSER = 3 jr 
 V.P.: Pieter DE KEYSER oom van den overleden 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   17de febr. 1789 
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SVG Marie Barbara VAN OOTEGHEM, overl. Vynckt op den 28ste meye 1788 
 fa. Jacobus ende van Judoca DE POURQUOY 
 Hr.: Carel VERHOYE, kloefkapper, herbergier, fs. Philippus ende van Susanne DE LIE 
418 K.: Eugenia VERHOEYE = 2 jr eenigh kint, is overleden Francisca VERHOEYE 
520 V.M.: Jacobus VAN OOTEGHEM grootvader  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Compareerde voor mij Adriaen Jan Francois VAN WONTERGHEM notaris publicq tot 
 Vynckt in persoonen Carolus VERHOEYE fs. Philippus jongman van Zeveren = 29 jr 
 toecommende bruydegem, geassisteert met sijnen vader ter eender ende Marie Barbara 
 VAN OOTEGHEM fa. Jacobus jonghe dochter tot Vynckt oudt ontrent 29 jr geassisteert 
 met haeren vader toecommende bruyt ter ander . . . . . . 18de 8bre 1785 
 Heeft  Jacobus VAN OOTEGHEM deelvoogt in desen hem over den hauder verclaert 
 te stellen ende constitueren als seker ende borge   3de maerte 1789 
 
SVG Joannes BEAUFORT, overl. Nevele op den . .  sept. 1788 
 fs. Jacques et Margriete DE PAUW  
 Wdwnr in (1ste x) van: Josijntjen ONDERBEKE  
418 K.(1ste x): Pieter VAN VYNCKT in huwelijck met Marie Catharine BEAUFORT ende  
523     Joannes DE SMET getrouwt met Joanne BEAUFORT  
 Wdwnr in (2de x) van: Francoise DE RAEDT 
 K.(2de x): Francies, Bernardus ende Barbarine BEAUFORT alle drije hun selfs, Joannes 
     COPPENS in huwelijck met Christina BEAUFORT en Marie BEAUFORT = 24 jr 
 V.M.: Laureyns DE RAEDT 
 He.(3de x): Catharine TUYTSCHAEVER fa. Joseph et Joanna MORTIER 
 K.(3de x): Pieter Jacobus BEAUFORT = 17 jr 
  V.P.: Sr. Pieter Francies BEAUFORT over de minderjaerighe weesen 
 Gronden van erven door den overledenen achtergelaeten 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede ende een becksken land daermede gaende gelegen 
 in Nevele in den wijck van veldeken paelende suydt oost d'heer Jacques DE COIGNY causa 
 uxoris suyd west de straete noord de wdwe van Joannes DE DECKER ende west sijn selfs 
 volgende groot 130 roeden 
 Een andere behuysde ende beschuerde hofstede met een partije zaeyland daer annex wesende 
 deel van de voorgaende paelende oost sijn selfs voorgaende suyd west de straete noord west 
 Geeraert DE DEKKER ende noord oost de wdwe Jan DE DEKKER groot 470 roeden  
 Een partijken zaeyland gelegen in Nevele genaemt het bulckxken groot 150 roeden paelende  
 noord d'hoirs van Jan VAN DEN DRIESSCHE suyd de straete west de wdwe Jan MEGANCK 
 met consorten noord de volgende partije gelegen in Hansbeke groot 509 roeden genaemt het 
 groot stuck paelende oost sijn selfs conquest in s'overledens 2de huwelijck suyd de voorgaende 
 partije west de wdwe van Jan MEGANCK voornoemt ende noort het gebruyck van Pieter 
 VAN KERREBROECK  . . .  . . .  . . . 10de maerte 1789 
   
SVG Joseph VAN DE PUTTE, overl. Nevele op den 9de sept. 1787 
 fs. Jan ende van Judoca HEMELSOETE 
 He.: Marie VAN HEIRZEELE fa. Joseph ende van Marie Anne DE SMET 
  alsnu in huwelijck met Francies SERMIJN  
418 K.: Carolina = 6 jr ende Theresia VAN DE PUTTE = 3 jr twelcke is overleden naer het doen 
532v       van de prijsije  
 V.P.: Joannes VAN DE PUTTE  vader van den overledenen 
 Gronden van erfven conquest bijdien deelsaem alf en alf belast met bijleve van de hauderigge 
 Een huyseken ende erfve gelegen in Nevele in den daesdonck groot met de grond daermede 
 gaende 200 roeden desen sterfhuyse toecommende bij koope ten decrete voor den Lieutenant 
 civil van sijne majesteyts indaeginge in Ghendt conforme de letteren van decrete dannof  
 sijnde in daete 23ste dec. 1786 met de achterstaende erffenisse van daeten 7de april 1787 
 waer naer gerefereerd wordt        10de maerte 1789 
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SVG Livinus DANNEELS, overl. Meyghem op den  . .  . . 1781 
 He.: Judoca BRUYNEEL fa. Lieven 
418 K.: Joannes Baptiste = 27 jr sijn selfs, Pieter Frans = 24 jr, Philippe = 22 jr, Pieter Frans 
530       = 20 jr, Augustinus = 18 jr Bernardus = 16 jr, Anne = 13 jr,  Dominicus = 11 jr ende 
       Constantinus DANNEELS = 9 jr. 
 V.P.: Guille DANNEELS broeder van den overledenen ende mits desselfs absentie in 
          sijne plaetse gecreeert Pieter MARTENS 
 Aen desen sterfhuyse competeert een huys ende voorder edifitien staende op cheynsgrondt 
 van den heere baron DE LA FAILLE gelegen in Meygem waer aen den sterfhuyse noch 
 recht van cheynspacht is hebbende    
 Heeft aen dhauderigge gecompiteert uyt den hoofde van Lieven BRUYNEEL een 6de deel 
 van een hofstede met de medegaende gronden gelegen binnen de prochie van Swijnaerde 
 hetwelcke geduerende het huwelijck publicquelijck is vercocht en waer van shauderiggens 
 paert heeft bedraegen naer aftreck catheyl tot 20 p. 17 sch. 11 gr. 10 dnrs waervan aen 
 haer dhelft te compenseren doet        10de maerte 1789 
 
SVG Pieter DE VREESE, overl. Nevele op den 17de nov. 1788  
 fs. Guilliaeme ende van Jacquemijntjen MORTIER 
 He.: Pieternelle VAN DAELE fa. Joannes ende van Marie Anne DE SCHRIJVER 
418 K.: Joanne Livijne, Francies ende Jan Baptiste DE VREESE bij competenten aude van 
535v       jaeren hun selfs, Joseph DE VREESE = 20 jr  
 V.P.: Maximus MAENHOUT tot Sinte Martens Leerne cosijn causa uxoris   
 Gronden van erven comende van s'overledens kant schuldig te volgen aen dese hoirs 
 behoudens s'houderiggens recht in de catheylen ende bijleve als naer costume 
 Een behuysde beschuerde ende beplante hofstede met de voordere drooge ende groene 
 catheylen daerop staende ende medegaende groot in erven 352 roen gestaen ende gelegen 
 in Nevele op den wijk van veldeken abouterende noord de volgende partije oost de straete 
 suyd west ende noord west Francies DE MEYER ende een partije zaeyland gelegen als 
 vooren groot 800 roen paelende daer aen noort Sr. Jan Francies DE REU oost de straete 
 suydt west de voorgaende hofstede ende noort west den selven DE REU  
 De hofstede ende partije zaeyland wordt nog door de houderigge bewoont ende gebruyckt 
 De gronden van erven die op de houderigge sijn gesuccedeert bij den overlijden van 
 haere moeder geexpresseert bij den SVG gesloten den 27ste aug. 1785 sijn geduerende 
 haer huwelijck vercocht aen den advocaet RIGAUTS ende Guilliaeme MARTENS. 
 Lieven LEFEBURE styfvader van de houderigge 
 Stelde hem seker ende borge Francies DE VREESE alhier present  7de april 1789 
 
SVG Joanne TEMMERMAN, overl. Ste Martens Leerne op den 4de dec. 1788  
 fa. Pieter et Joosijntjen TUYTSCHAEVER  
 Hr.: Jacobus DE PESTEL fs. Jan et Livijne VAN SPEYBROECK 
418 K.: Jan Baptiste = 4 jr ende Pieter DE PESTEL = 2 jr 
539v V.M.: Pieter TEMMERMAN grootvader  
 Gronden van erven gecommen van s'overledens zijde bijdien schuldigh te volgen aen haere 
 weesen met last van s'houders recht van bijleve als naer costume 
 Een 12de deel doorgaende van een partije zaeyland gelegen in Vosselaere paelende oost 
 Pieter MEERSONNE suyd het peerdenkerkhof west joffr. VAN HUYSSE ende noort 
 Mhr. PAPELEU groot int geheele 700 roeden ende een gelijck deel van een partije landt 
 gelegen als vooren oost Joannes NOTTE ende Francies VINCENT suydt den selven 
 VINCENT west dhoirs van den pensionaris ODEVAERE ende noort Jacobus VINCENT 
 groot int geheele 400 roeden  
 Den houder heeft ten huwelijck gebracht het 4de deel doorgaende van een bebauwde 
 hofstede ende landen groot ontrent acht gemeten gelegen in Vosselaere  
 Stelde hem seker ende borge den persoon Joannes DE PESTELE fs. Jan sijnen broeder 
 alhier present        28ste april 1789 
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SVG Judoca LIPPENS fa. Joannes, overl. Landeghem overdam op den 14de 9bre 1788 
 Hr.: Jacobus CLAEYS fs. Martinus  
418 K.: Marie Catharine bij competente aude, Angela = 23 jr en Isabelle Rosa CLAEYS = 21 jr 
543 V.M.: Joannes DE KEYSER  tot Meerendre, oom  
 Gronden van erfven comende van de sijde van desen hauder 
 Dhelft deurgaende van een behuyst hofstedeken gelegen in Landeghem wijck overdam  
 groot 200 roeden wannof de wederhelft competeert  shauders suster Pieternelle CLAEYS 
 paelende oost Mhr. CARDON zuyt Norbert LAMBRECHT noort Geeraert BAETSLE  
 Den hauder geeft te kennen dat hij benevens sijne suster voordere medehoors gerecht 
 sijn in eene successie tot Antwerpen   . . .   19de meye 1789 
 
SVG Joanne DE DECKER, overl. Landegem op den 18de meye 1788 
 fa. Thomas ende Pieternelle GOETHALS 
 Hr.: Joannes VAN RENTERGHEM fs. Jan 
418 K.: Joannes, Marie Anne ende Geeraert VAN RENTERGEM alle hun selfs ende Christoffel 
545       VAN RENTERGEM = 23 jr 
 V.M.: Geeraert DE DECKER oom  
 Gronden van erven aen den houder toegecomen bij successie van sijne moeder 
 Een 8ste paert van een behuyst ende beplant hofstedeken met een partijken landt daer annex 
 gelegen in Landegem in den heirenthoeck groot 400 roen paelende oost Marie MORTIER 
 west Francies VERSTRAETE ende noort Mhr. VAN HULTHEM  
 Itelm een 8ste paert van een partijken landt genaemt den bollewerp gelegen als vooren groot 
 250 roeden paelende oost Marie MORTIER suydt Sr. Jaques STEYAERT west Francies 
 VERSTRAETE ende noort de straete 
 De resterende seven 8ste deelen van het selve hofstedeken ende land sijn aen den houder  
 toegecomen bij uytgrootinge constant sijn huwelijck gedaen jegens sijne broeders ende 
 susters voor de somme van 100 p. gr. wisselgelt  . . .  19de meye 1789 
 
SVG Pro Deo Seraphin Joseph MILLE fs. Joannes Baptiste, overl. Vinckt op den 11de oct. 1780 
 He.: Isabelle Rosa DUYVETTERS fa. Balthazar gebortigh van Vynckt 
  alsnu in huwelijck met Pieter VAN DIERDONCK 
 K.: Anne Marie Coleta = 18 jr, Francisca = 15 jr, Macharius = 13 jr ende Camelle = 10 jr.  
 V.P.: Joannes Baptiste DUYVETTERS broeder van de hauderigge 
 Camer voogt: Jacobus D'HONDT vermits men geene vrienden is wetende van den overleden 
 De hauderige geeft te kennen dat alhier niet is geinsereert de successie aen haer toecomende 
 bij de doodt van joffr. Anne Marie MAGGERS overleden binnen de stadt Brugge op den 
 26ste nov. 1788 mits deselve successie op haer is verstorven langen tijdt naer de doodt van 
 den overleden  . . .  . . .    . . . 26ste meye 1789 
 
SVG Guillielmus DE VOS, overl. Nevele wijck boschstraete op den 13de maerte 1789  
 fs. Joannes ende van Joanne WULTEPUT 
 Wdwnr van Livijne DE VREESE 
418 K.: Joanna DE VOS thuywelijck met Judocus LE PERCK, Pieter DE VOS sijn selfs, Marie  
547v       Jacoba DE VOS thuywelijck met Joannes MORTIER tot Landeghem, Joannes DE VOS 
       oock sijn selfs, Marie Livijne de vos oock haer selfs ende Regina DE VOS = 19 jr.  
 V.P.: Joannes DE BLIECK tot Bellem ende V.M.: Gilles DE VREESE binnen Nevele 
 Gronden van erfven bij den overleden achtergelaeten 
 In de boschstraete in Nevele dhilft van een behuyst ende beplant hofstedeken dies de weder 
 hilft competeert aen de weesen met het overlijden van hun moeder groot met het land daer 
 mede gaende 370 roeden paelende zuyt de boschstraete west ende noort de keybulcken  
 noort ende oost Judocus VAN NEVELE ende gemerckt dat de kinderen niet langer en 
 wilden blijven in gemeensaemheyt hebben sij geradigh gevonden van de selve hofstede 
 publicquelijck te doen vercoopen wannof op den 14de april lestleden de selve is verbleven 
 op Joseph VAN DER VENNET  . . .  . . .  26ste meye 1789 
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SVG Joannes VAN LOO, overl. Vynckt op den 13de nov. 1784  
 fs. Francies ende van Livijne DE RAEDT  
 He.: Judoca DHUYVETTER fa. Adriaen 
418 K.: Pieter Francies, Francies, Judocus alsmede Caroline VAN LOO getrauwt met Joannes 
549v       Baptiste VAN KERREBROECK, alle bij competente aude ende huwelijck, Joannes 
       = 23 jr, Marie Jacoba = 20 jr, Joseph = 18 jr, alsnu overleden ende Jacobus = 16 jr  
 V.P.: Guillielmus BEIRENS swaeger van den overledenen 
 Gronden van erfven komende van de sijde van desen overledenen 
 Een behuysde ende voordere bebauwen ende beplante hofstede gelegen in Vynckt sijnde 
 deel van een meerdere hofstede paelende oost de straete suydt Mhr. DE LA FAILLE 
 west Francies VERMEULEN ende noort Livijne VAN LOO met het wederdeel groot 
 ontrent 40 roeden  . . .  . . .  . . . 9de juny 1789 
 
SVG Joanne Catharine DE GAEVE, overl. Vynckt in de maent maerte 1786 
 fa. Joannes ende van Elisabeth OPSOMMER  
 Hr.: Livinus STROBBE fs. Philippe ende van Judoca D'HEYE  
418 K.: Marie Joanne = 3 jr, Isabelle Rosa = 7 maenden ende is alsnu oock gestorven 
552v V.M.: Jacobus DE GAEVE tot Aerzeele oom 
 Lieven MADOU soverledens styfvader   . . .  . . . 9de juny 1789 
 
SVG Pro Deo Joanne Therese AERTS, overl. Landeghem op den  . . . jan. 1789 
 fa. Lieven et Anne Marie AERENS  
 Hr.: Guille BRACKE fs. Pieter 
 K.: Francisca BRACKE = 10 maenden  
 V.M.: Carel AERTS tot Drongen  
 Sijnde bij den deelvoogt over de weesen gerenunceert   14de july 1789 
 
SVG Joanne Marie BAUDONCK, overl. Nevele den 29ste 8bre 1788 
 fa. Jacobus ende van Marie Francoise MARTENS 
 Hr.: Joannes Baptiste MESTDAGH fa. Jan 
418 K.: Francisca MESTDAGH = 2 jr unicque weese 
554v V.M.: Joannes Baptiste BAUDONCK tot Vinckt oom  
 Gronden van erfven commende van soverledens zijde 
 Een partije landt geleghen in Meyghem groot 367 roen paelende oost den deelvoogt zuyt 
 Mhr. WONTERGHEM west dhoors Jooris VERSCHELDE ende noort Lieven MARTENS 
 Item een partijken lant geleghen als vooren groot 81 roeden paelende oost dito deelvoogt 
 zuyt den herwegh west ende noort Alexius VOET doverledene toegekomen ten sterfhuyse 
 van Christoffel MARTENS haeren grootvader materneel ende bij vercavelijnge met den 
 deelvoogt onder handteeken gedaen den 3de jan. 1785 . . . . . .  29ste 7bre 1789 
 
SVG Geeraert DANNEELS, overl. Nevele wijck oossche op den 14de april 1788 
 fs. Joseph ende van Joosijntjen VERPLAETSE 
 He.: Joosijntjen VAN NEVELE fs. Geeraert ende van Anne Marie DE SCHRIJVERE 
418 K.: Theresia = 12 jr, Francies = 10 jr naer de prijsije overleden, Jan Baptiste = 8 jr, Caroline 
557       = 6 jr ende Rosalia DANNEELS = 6 maenden oock overleden naer de prijsije 
 V.P.: Joannes Frans DANNEELS broeder van den overledenen tot Nevele 
 Gronden van erfven komende van s'overledens sijde  
 Het deurgaende 4de deel op den overledenen verstorven met de doot van sijnen vader in  
 dhilft van een behuysde hofstede binnen Nevele paelende oost de oostbroeck suyt het leen 
 in de selve hofstede liggende west de molenaerstraete ende noort Jacobus SUTTERMAN
 groot tot 290 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Buyten Nevele in oossche het 4de van dhilft van een partije landt genaemt het cauterstuck 
 oost den oostbroeck suyt Joannes VERBAUWEN causa uxoris . . .   . . . 
 Heeft Pieter SUTTERMAN lantsman tot Nevele hem over Martinus LANDUYT als in 
 huwelijck met dese hauderigge sigh verclaert te stellen seker ende borge  13de 8bre 1789 
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SVG Pro Deo Marie Anne VERBAUWEN, overl. Deurle op den 7de 7bre 1789 
 fa. Joachim ende van Francoys EECKHAUTE 
 Hr.: Philippe DE MOOR fs. Joannes ende van Pieternelle METS 
 K.: Theresia = 13 jr, Bernardus = 12 jr, Regina = 9 jr, Carolina = 7 jr, Francies = 5 jr 
       ende Sophia DE MOOR = 3 maenden 
 V.M.: Carel BUERI tot Ste Martens Leerne, swaeger van d'overledene. 20ste 8bre 1789 
 
SVG Lieven VERHELST fs. Gillis, overl. Bachte wijck reckelijnge op den 5de juny 1789 
 Wdwnr in (1ste x) van Judoca DE VOS (SVG gesloten den 24ste maerte 1767) 
 K.(1ste x): Marie Joanne VERHELST = 23 jr 
418 V.M.: Maurus SCHEPENS tot Vynckt over deze weese 
559v  He.(2de x): Marie Magdalene STROBBE fa. Frans ende van Marie Margerite LUTIORS 
 K.(2de x): Jacobus Frans = 20 jr, Pieter = 16 jr, Coleta Regina = 13 jr ende Anne Judoca  
     VERHELST = 11 jr 
 V.P.: Frans DE DAPPERE tot Drongen  
 Desen sterfhuys competeert dhilft van een woonhuys met de voordere annexe edifitien 
 staende op den cheynsgrondt competerende aen Mhr. CONIJNCK d'oultre door den 
 overledenen in cheynspachte genomen voor een termijn van 27 jaeren ingegaen kersavont 
 1763 ten 4 p. 6 sch. 8 gr. tsjaers  . . .  . . .   
 Heeft Jacobus Francies STROBBE fs. Francies tot Vynckt hem over de hauderigge sigh 
 verclaert te stellen seker ende borge     20ste 8bre 1789 
 
 Bundel nr 527 Staten van goed  (1790)  
SVG Pieter MANGINS, gebortigh van Metz in Lorrijnen, overl. Zeveren den 2de oct. 1789 
 He.: Susanna PROVIJN fa. Francies, alsnu in huwelijck met Engel BERGEZ  
418  K.: Pieter MANGEZ bij huwelijck sijn selfs man, Albertus MANGEZ = 21 jr ende Pieter 
565 Joannes EYERICK vader ende staenden voogt over Christina EYERICK sijn minderjaerigge 
 weese gewonnen met Barbara Therese MANGEZ  
 Camervoogh: Sr. Christiaen ROGIERS Schepenen van Nevele bij gebreke van bloedvrienden 
 Comt in baeten over een woonhuys met de schuere ende voordere edifitien boomen ende 
 haegen groene ende drooge catheylen gelegen in Zeveren, bij den overledenen gebouwt ende 
 geplant op den grondt bij d'houderigge ten titel van cheynse gebruyckt ende waer den  
 overledenen uytgestorven is competerende aen den heer van Asper geleghen in Zeveren 
 voor een termijn van 29 jaeren wanof het leste van diere staet te expireren kersavont 1790 
 ten prijse van 11 guldens sjaers   . . .  . . .   
 Heeft  Rogier CLAEYS fs. Joseph tot Zeveren hem over den voornoemden Engel BERGEZ 
 verclaert te stellen als seker ende borge      12de jan. 1790 
 
SVG Jacobus DE WEERT, overl. Ste Maria Leerne op den 4de dec. 1788 
 fs. Joos ende van Marie Anne MESTDAGH 
 Wdwnr van Judoca BEHAEGEL  
418 K.: Joannes = 21 jr ende Livinus DE WEERT = 15 jr 
567v V.P.: Joannes DE WEERT broeder van den overledenen tot Sinte Maria Leeren 
 V.M.: Joannes Baptiste VERMEERSCH tot Vynckt 
 Goederen gecommen van den cant van den overledenen. 
 Een huys ende erfve in Sinte Maria Leerne groot 150 roeden wesende van audts een herberg 
 genaemt den blinden haene paelende suyt den prochiewegh van Deynse op Gendt bij den 
 overledenen gebruyckt geweest ende voor sijn doodt verpacht aen den vooght Joannes 
 DE WEERT over de weesen voor ses jaeren ingaende kersavont 1788 
 Partijken landt wesende conquest binnen huwelijcke  
   Een partijken landt geleghen in Ste Martens Leerne groot 375 roeden paelende suyt de straete 
 ende de wdwe van den procureur LAMMENS west het meulenhuys ende noort de beke 
  Een partije bosch geacquireert geduerende sijnen huwelijcken staet, sijnde een bosch geleghen 
 in Ste Maria Leerne abouterende oost ende noort den heere baron van Nevele suyt de  beke 
 west Lieven DE KEUCKELAERE groot 170 roen . . .  1ste febr. 1790 
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SVG Jacobus BRAEM, overl. Nevele op den 11de juny 1787 
 fs. Norbert ende van Pieternelle BEKAERT  
 He.: Judoca SUTTERMAN fa. Pieter ende van Joanne VERPLAETSE 
419  te voorent wdwe van Lieven VEEVAETE  
 01 K.: Pieternelle Theresia BRAEM in huwelijck met Pieter DE COSTER, Philippus BRAEM 
       overleden naer de dood van den vader, Marie Anne = 18 jr, Emanuel = 16 jr, Baptiste 
       = 14 jr ende Dorothea BRAEM = 10 jr 
 V.P.: Philippus BRAEM broeder van den overledenen tot Aelter  
  Gronden van erfven wesende conquest  binnen huwelijck 
 Een partije land in Nevele in den wijck van oossche genaemt den steyn paelende oost ende 
 noort Jor LAEREBEKE suyt oost de straete, west de wdwe Joseph DANNEELS groot in 
 erfven 530 roeden commende bij coope jegens Jacobus SUTTERMAN ende consorten 
 Item een hofstedeken ende landt in Nevele met d'helft van een partije landt dies de weder 
 helft competeert aen Magdalene MAENHAUT fa. Joannes oost een straetjen ende de 
 geseyde Magdalene ende noort den advocaet SICLERS tsaemen groot 500 roeden 
 commende bij coope jegens Pieter VAN DE KERCKHOVE ende consorten . . . 
 Heeft Geeraert SUTTERMAN fs. Pieter shauderiggen broeder woonachtigh in Nevele 
 hem verclaert te stellen seker ende borge    1ste febr. 1790 
  
SVG Livijne Therese SCHOUWBROECK, overl. Meyghem op den 13de Xbre 1789 
 fa. Alexander ende van Bregitta VAN DER MEULEN  
 Hr.: Livinus BOGAERT fs. Caerel  
419 K.: Joanne BOGAERT = 2 maenden unique weese 
 3v V.M.: Joannes SCHAUWBROECK oom   
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt 
 Alsoo apparent huwelijck staet te geschieden tusschen Livinus BOGAERT fs. Carel jongman 
 bij competente aude sijn selfs futuren bruydegom ter eender ende Livijne Therese  
 SCHOUWBROECK fa. Alexander jonge dochter bij competente aude haer selfs future 
 bruydt ter ander  . . .  . . .  . . . 1ste febr. 1789 
 Gronden van erfven bij den hauder voor huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde ende beplante hofstede in Meyghem groot met de partije landt ende de gonne 
 genaemt de pitbulck tsaemen groot ontrent de drij gemeten bij den hauder gebruyckt . . .
 Aen desen hauder competeert bij transporte van den 21ste Xbre 1778 van Joannes MARTENS 
 fs. Pieter dhelft van een rente van 200 p gr. wisselgelt capitaels dies dander helft competeert 
 aen Jacoba BOGAERT sijne suster bij Mauritius CANNOODT tot Poessele beset op eene 
 behuysde hofstede ende landen gelegen in Poessele   
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde bij dien schuldigh te volgen aen  
 d'unique weese in desen met last van shauders bijlevinghe 
 Een 3de deel deurgaende dies dander twee 3de deelen compiteren aen Lieven ende Isabelle 
 Rosa SCHAUWBROECK sweesen oom ende moeye van een behuysde hofstede met vijf 
 partijen landt daermede gaende gelegen in Nazareth in pachte gebruyckt bij Joannes Frans 
 SCHAUBROECK . . .   . . .   . . .  
 Stelde hem seker ende borge tot Poessel Joannes BOGAERT tot Poessele shauders broeder 
 alhier present        9de febr. 1790 
 
SVG Joseph DE BACKER fs. Jan et Pieternelle DE WEERDT, alsmede 
 Livijne DE KETELAERE fa. Pieter et Josijntjen RENNEKENS sijne huysvrauwe 
 beede overl. Vosselaere respectivelijck op den (niet gegeven). . . (niet gegeven). . . 1788 
419  K.: Norbertus = 15 jr, Theresia = 12 jr, Theodorus = 6 jr ende Joanne Catharine = 5 jr. 
 7v V.P.: Joannes DE BACKER oom ende V.M.: Carel DOBBELAERE   
 Is naer het overlijden van sweesens vader ende moeder oock commen te sterven in Vosselaere 
 Pieternelle DE WEERDT hunne grootmoeder paterneel    
 Stelde hem seker ende borge Judocus DE BACKER tot Vosselaere sijnen broeder hedent 
 voor ons oppervoogden gepasseert actum int collegie den  9de febr. 1790 
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SVG Pieter DE LANDGRAEVE, overl. Vosselaere op den 23ste 8bre 1788  
 fs. Lieven ende van Joosijntjen DOBBELAERE  
 He.: Joanne Francoyse VAN DEN BERGE fa. Arnaut ende van Livijne DEBBAUT 
419 K.: Marie Isabelle DE LANDGRAEVE imbesile weese = 31 jr  
 09 V.P.: Jacobus DOBBELAERE eygen rechtsweir van den overledenen tot Vosselaere 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen  
 Een behuyst ende beschuerdt hofstedeken wesende deele van den kerckendriesch paelende 
 noort oost het kerckendrieschstraetjen alhier d'helft medegaende suyt oost het dorp van 
 Vosselaere suyt west Frans DE WALSCHE ende noort west de wdwe ende kinderen  
 Frans VERMEULEN groot over dit deel 302 roeden wesende leen . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borge Joannes VAN DEN BERGHE shauderiggens broeder tot 
 Drongen alhier present       16de febr. 1790 
 
SVG Francies DE MAEGHT, overl. Vynckt op den 11de meye 1789  
 fs. Thomas ende van Livijne VERHEGGE  
419 He.: Isabelle Therese GOETHALS fs. Dominicus ende van Marie DE SCHUYTERE 
10v  alsnu in huwelijck met Pieter DROMMAERT 
 K.: Joannes Baptiste = 13 jr, Francies = 11 jr, Martinus = 8 jr ende Pieter Frans = 2 jr. 
 V.P.: Joannes DE MAEGHT broeder van den overledenen tot Nevele 
 Heeft hem seker ende borghe gestelt Lieven GOETHALS fs. Dominicus tot Drongen  
 shauderigghens broeder tot Drongen      16de febr. 1790 
 
SVG Joanne DE VREESE, overl. Ste Martens Leeren op den 11de juny 1787  
 fa. Jan ende van Marie VAN PARIJS 
419 Hr.: Maximiliaen MAENHAUT fs. Jan ende van Marie VOLCKAERT  
12v K.: Pieter = 15 jr, Bernard = 13 jr, Jacobus = 10 jr, Joannes = 6 jr ende Josephus = 4 jr 
 V.M.: Frans DE VREESE tot Drongen broeder van d'overledene 2de maerte 1790 
 
SVG Marie Anne CLEIN fa. Francois et Marie Anne MENUE   
 natif de Sorbaix en Picardie proche de Vervin, overl. Nevele op den 20ste meye 1788  
419 Hr.: Jean LEOTHO fs. de Denis et d'Anne CHABRANT  
14v        natif de St Laurent vallez de Barcellonnette en Haut Provence 
 K.: Joseph = 24 jr, Anne = 21 jr, Marie Anne Colette = 19 jr, Jerom = 18 jr, Marie  
       Josephe = 17 jr, Lievin LEOTHO = 13 jr wordende 
 Kaemervooght: Sr. Lieven DE WEWAIRE mits de verre afgelegentheyt van de bloetvrienden 
              van d'overledene als woonende in Vranckrijck 
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt voor den notaris CHALEZ in Sorbay in Picardie 
 Conquesten binnen huwelijck te weten competeert dit sterfhuyse een woonhuys ende erfve 
 in Lockeren in de kerckstraete commende bij coope jegens Sr N. GOEMAERE  
 Item une maison seize en la ville de Vervins dans la grande ruebatie de briques couverte 
 d'ardoises contenant plusieurs places  . . .  . . .  8ste maerte 1790 
 
SVG Carel TUYTSCHAEVER, overl. Nevele op den 27ste nov. 1788 
 fs. Carel ende van Pieternelle VAN DER PLAETSEN 
419 He.: Joanne VEREECKE fa. Martinus ende van Livijne DE SCHRIJVERE  
17v K.: Joannes = 20 jr, Judocus = 18 jr, Marie Ane = 14 jr ende Caroline = 12 jr 
 V.P.: Pieter VAN HOVE swaeger van den overledenen woonende in Nevele 
 Gronden van erfven commende van den cant van den overledenen gelegen in Nevele ende 
 een behuyst ende beschuert hofstedeken met de erfve daermede gaende ten oosten van de 
 keirmelckstraete paelende oost het gemeente den oostbroeck suyt de reviere de poucque 
 west Pieter VERHELST ende Frans DESEYN ende noort Jacobus TUYTSCHAEVER 
 groot in erfven 72 roeden. Item een partijken saeylandt groot 295 roeden paelende oost 
 de straete noort ende west Mhr. LAEREBEKE  . . .  . . .  . . . 
 Dese goederen den overledenen toegecommen bij uytgrootijnge jegens sijnen broeder ende 
 susters ende swaeger in daete 21ste maerte 1772 . . . . . . . . . 3de meye 1790 
 



 805 

 Vervolg bundel nr 527 Staten van goed  (1790) 
SVG Pieter VAN DER PLAETSEN, overl. Nevele op den 19de dec. 1789 
 fs. Jan ende Tanneken VAN KERREBROECK  
 He.: Joanne Marie POPPE fa. Martinus et Pieternelle DE WEERDT  
  alsnu in 2de huwelijck met Francies MARTENS 
419 K.: Jan Baptiste VAN DER PLAETSEN = 17 maenden unicq kindt 
 20 V.P.: Joannes VAN DER PLAETSEN oom 
 Gronden van erfven commende van s'overledens sijde, het 3de deel deurgaende dannof de 
 andere twee 3de deelen competeren aen Joannes ende Francies VAN DER PLAETSEN  
 s'overledens broeders van een behuysde beschuerde hofstede in Nevele in den caermhoeck 
 paelende oost sijn selfs suyt Pieter LOONTJENS west den selven LOONTJENS ende sijn 
 selfs noort d'hoirs van den procureur MICHAEL groot int geheel 651 roeden 
 Item gelijck 3de van de dreve paelende oost de caermstraete suyt Jan DE MULDER west  
 de voorgaende hofstede groot int geheele 78 roeden  . . . 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
 al dese goederen worden gebruyckt door Francies VAN DER PLAETSEN  
 Item een ghelijck 3de deel van een behuysde hofstede met twee prtijen saeylandt ghelegen 
 in Nevele paelende oost de caermstraete suyt joffr. VAN LAEREBEKE west Mevrauw 
 LEEUWERGHEM ende Jan DE WEIRDT, noortwest den prochiewegh van Nevele op 
 Poessel groot int geheele een bunder 437 gebruyckt door Carel POPPE 
 Een gelijck 3de van een behuysde hofstede ende twee partijen saeylandt al d'een aan d'ander 
 ghelegen in Poessel groot 1041 roeden in pachte gebruyckt door Francies MESTDAGH 
 ende Pieter DHAENENS  . . .  . . .   
 Heeft Joannes MARTENS fs. Andries tot Nevele hem over den voornoemden Francies 
 MARTENS sijnen sone als in huwelijck met dhauderigge in desen voor de gemelde sweesen 
 staetsomme verclaert te stellen seker ende borge    4de meye 1790 
 
SVG Pieter VAN GANSBEKE, overl. Nevele op oossche op den 14de Xbre 1788 
 fs. Emanuel ende van Theresia DE CLERCQ  
 He.: Isabelle Therese DE CLERCQ fa. Philibert ende van Joanne Marie BUYSE 
419 K.: Leo VAN GANSBEKE = . .  maenden 
23v V.P.: Emanuel VAN GANSBEKE vader van den overleden tot Nevel 
 Stelde hem seker ende borge over de hauderigge sijne suster, Philippe Jacobus DE CLERCQ 
 alhier present         1ste juny 1790 
 
SVG Livijne VERBAERE, overl. Laetthem op den 6de nov. 1789 
 fa. Jacobus ende van Marie VAN NEVELE  
 Wdwe van Lieven VAN DER DONCK fs. Guille ende Anna Marie VAN EECKHAUTE 
419 K.: Pieter, Anna Maria VAN DER DONCK thuwelijck met Joseph DE MUYNCK, ende 
25v       Judoca Cecilia alle drij hun selfs,  Jan Baptiste = 24 jr, Joachim = 23 jr, Jacobus = 22 jr 
       Lieven = 18 jr ende Bernardus VAN DER DONCK = 17 jr 
 V.P.: Pieter VAN HOVE tot Hansbeke ende  
 V.M.: Pieter VERBAERE broeder van d'overledene tot Landegem  
 Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten 
 Een partije landt in Ste Martens Laethem int gehuchte te braekel groot een audt bunder 
 paelende noort oost aen t' dreefken met de wederseytschen uytplant medegaende noort west 
 Jan DE KESEL suyt oost joffr. BISSCHOP ende nsuyt west de leye sorterende onder 
 d'heerlijckhede van Berchem ende desen sterfhuyse toecommende bij coope jegens Sr. Pieter 
 Francies VAN LAECKE in daeten 15de Xbre 1785   8ste juny 1790 
 
SVG Jacques MOLÉ fs. Jacobus, overl. Bachte op den 25ste meye 1790 
 He.: Joanne Catharine BOUCKAERT fa. Anthone 
419 K.: Joanne Isabelle MOLÉ = = 9 maenden eenig kind  
 28 V.P.: Joannes MOLÉ woonachtig tot Gend, oom ende  
  V.M.: Anthone BOUCKAERT grootvader 
 Comt in baete de meubelen bevonden in de nieuwe woonste bij den overledenen ende dese 
 hauderigge om in huere te gaen  bewoonen     6de july 1790 



 806 

 Vervolg bundel nr 527 Staten van goed  (1790)  
SVG Jacoba Susanne VAN MALDEGEM, overl. Nevele op den 28ste aug. 1789 
 fa. Jan et Petronelle LAMBRECHT 
 Hr.: Sr. Bernardus Judocus GALENS fs. Judocus et Judoca MULLAERT, stoffenwinkel 
419 K.: Joannes Judocus = 12 jr ende Bernardus GAELENS = 10 jr  
29v V.M.: Sr. Bauduyn VAN MALDEGEM oom    
 Gronden van erven commende van s'houders zijde 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Lovendegem in de breedstraete paelende west 
 d'heer Francies WILLAEYS noord Pieter NEYT oost de kinderen Pieter DE NEVE ende 
 suydt de straete groot 200 roen ende een partije landt gelegen als vooren oost de kinderen 
 Pieter DE PREST zuyd Jan CLAEYS west Pieter Joseph VAN DE PUTTE groot 435 roen 
 Gronden van erven binnen huwelijck geconquesteert 
 Een remarquebel huys ende erve met de stallen alsmede appendentien ende dependentien 
 gelegen in Nevele paelende oost Appolonia HAECK suyd de selve west sijn selfs ende Sr. 
 VERHAEGHE noord de calsijde ofte Sinte Jans straete den houder toegekomen bij koope 
 jegens dhoirs van Sr.K Francies RUBBENS groot 212 roeden  
 Een partije land gelegen als vooren paelende suyd den heer Baron van Nevele met leen 
 west de wdwe van Sr. Jan DE BRABANDER noord Frans COOPMAN, Pieter MISSIAEN 
 dheer VAN RISSEGHEM ende andere ende oost sijn selfs de beke daertusschen commende 
 bij koope van de wdwe ende hoirs van Sr. Jan DE BRABANDER groot 448 roeden. 
   Worden de voorenstaende goederen door den houder gebruyckt de welcke tusschen hem 
 ende sijne weesen deelsaem sijn half en half . . .  . . .  9de aug. 1790 
 
SVG Joannes DE PESTELE, overl. Vosselaere op den 12de dec. 1788  
 fs. Jacobus ende van Elisabeth HOSTE  
 Wdwnr in (1ste x) van: Livijne VAN SPEYBROECK fa. Joannes ende Livijne DE SNERCK 
419 K.(1ste x): Joannes ende Jacobus DE PESTELE respectivelijck woonende in Vosselaere ende 
32v     Sinte Martens Leerne hun selfs 
 Wdwnr in (2de x) van: Marie Anne DE MEYER fa. Jan ende van Catharine CLAUS 
 K(2de x): Joseph = 19 jr, Eloy = 17 jr, Adriaen = 15 jr ende Maurus DE PESTELE = 11 jr. 
 V.P.: Joseph DE PESTEL tot Meyghem ende  
 V.M.: Lieven DE CLERCQ alfven broeder van d'overledene tot Ste Denijs 
 Gronden van erfven achtergelaeten bij den overledenen 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Vosselaere groot met het land daermede gaende 
 ontrent de vijf gemeten 200 roeden paelende oost Lieven VAN QUICKENBORNE suyt  
 d'hoors Judocus SPEECKAERT west de priesterage van Vosselaere ende de straete ende 
 noort d'hofstede van Pieter MEIRESONNE nu N. DE CLOET deselve hofstede in pachte 
 gebruyckt bij den voornoemden Joannes DE PESTELE  . . .  . . . 
 Blijckt dat er meer gemeene commeren sijn als baeten . . . . . . 28ste 7bre 1790 
 
SVG Guillielmus CANNOOT, overl. Bachte wijck reckelijnghe op den 17de july 1790 
 fs. Pieter ende van Joosijne DE SWEEMERE  
 Wdwnr in (1ste x) van: Geerarde Marie VERPLAETSE  
419 K.(1ste x): Joannes Francies CANNOOT = 9 jr. 
 35 V.M.: Pieter VERPLAETSE tot Deynse  
 He.(2de x): Anne Catharine CRAS fa. Francies ende van Susanna VAN HECKE 
 K.(2de x): Regina = 3 jr ende Louis CANNOOT = 13 maenden 
 V.P.: Pieter Francies CANNOOT broeder van den overledenen in Deynse 
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt . . . . . . . . . den 22ste Xbre 1786 
 Gronden van erfven commende van de zijde van den overledenen 
 Een huys ende erfve wesende een herberghe ghenaemt het landt van Nevele gelegen in Bachte 
 tot reckelijnghe groot met den lochtinck boomgaert ende een partije land ontrent 4 gemeten 
 paelende oost Joannes VINCENT suyt de straete west den baron van Huysse ende noort den 
 herwegh loopende van Deynse naer Nevele bij dese hauderigge bewoont  . . . 
 Geduerende het 2de huwelijck is ontrent 2 gemeten landt op Bachte deel gemaeckt hebbende 
 van de hofstede vercocht aen Joannes VINCENT    19de 8bre 1790 



 807 

 Vervolg bundel nr 527 Staten van goed  (1790)  
SVG Christine DE VREESE, overl. Drongen op den 21ste july 1789  
 fa. Jan ende van Pieternelle HAERENS 
 Hr.: Pieter MARTENS fs. Lieven ende van Elena DE MEYER  
  die lest wdwnr gebleven was van Livijne Theresia LANDEGHEM fa. Jacobus 
419 K.: Carolina MARTENS = 4 jr unicq weesekindt 
 39 V.M.: Pieter BRENGIER swaeger van d'overledene 
 Gronden van erfven wesende conquest binnen huwelijck bij dien deelsaem tusschen den 
 hauder ende de weesen alf ende alf ende sweesens deel belast met bijleve van den hauder 
 Een partije saeyland gelegen in Dronghen genaemt de werre groot 330 roeden paelende oost 
 west ende noort Jan Baptiste BEYAERT ende suyt Pieter VAN SPEYBROECK commende 
 bij coope jegens Lieven VAN KERREBROECK ende Marie Anne VAN DER VENNET 
 sijne huysvrauwe volgnes erfvenisse voor Nevele in daeten 24ste febr. 1789. De voornoemde 
 partije belast met het capitael eender losrente van 75 p. gr. wisselgelt capitaels crosserende 
 a vier parcent croos courant voor capitael wisselgelt in proffijte van Carel LAMBRECHT 
 tot Baerle vallende t'elcken 28ste febr. t'welcke alhier noch gemeene is blijvende. 
 Geduerende het huwelijck van d'overledene met desen hauder is van haeren cant ende sijde 
 vercocht een hofstedeken gestaen ende gelegen binnen de prochie van Ste Martens Leerne 
 groot met den boomgaert daermede gaende ontrent de 317 roeden daerinne dese overledene 
 gerecht was tot een derde paert ende deel deurgaende uyt den hoofde van haere  moeder 
 Pieternelle HAERENS waervan over het 3de paert ende deel geproveniert is naer aftreck van 
 shauders vierde penninck voor bijlevijnge volgens costume . . .  26ste 8bre 1790 
 
SVG Joanne Catharine DE BAETS, overl. Severen op den lesten maerte 1790  
 fa. Joannes ende van Pieternelle VERMEIRE 
 wdwe in (1ste x) van: Francies HEGGHERICK fs. Philippe 
419 K.(1ste x): Joannes HEGGERICK = 22 jr   
 42  V.P.: Pieter Joannes HEGGERICK alven broeder van de weese  tot Zeveren 
 Hr.(2de x): Pieter DUYVETTERE fs. Jacobus ende van Joanne COPPENS 
 K.(2de x): Pieternelle = 18 jr, Joanne = 17 jr, Victoria = 14 jr, Sophia = 12 jr, Regina = 11 jr 
     ende Joannes Baptiste DUYVETTER = 5 jr 
 V.M.: Judocus DE BAETS tot Nevele  
 Een hofstedeken ende land gelegen binnen de prochie van Severen wesende cheyns dies den 
 grond competeert aen Mijnheer Van Asperen groot ontrent de 1090 roeden waeraen desen 
 sterfhuyse noch recht van cheynse is hebbende tot kersavont 1791 ten prijse van 4 p. gr. 
 courant sjaers volgens cheynsbrief  . . .  . . . 
 Met de dood van Judocus HEYERICK sijnen broeder is aen de autste weese gedevolveert 
 de somme van 12 sch. gr.  . . .  . . .  26ste 8bre 1790 
 
SVG Pro Deo Joannes Francies GAEVE, overl. Vosselaere op den 1ste jan. 1790  
 fs. Martinus ende van Joanne VERMEIRE  
 He.: Anne Marie Pieternelle BREGÉ fa. Adriaen ende van Theresia MAEBE 
 K.: Joannes Baptiste GAEVE  
 V.P.: Martinus GAEVE vader van den overledenen tot Vosselaere  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   23ste 9bre 1790 
 
SVG Pro Deo Louis ELEYN fs. Bouduwijn, overl. Deurle . . . niet gegeven. . . . 
 He.: Marie Livijne BOGAERT 
 K.: Jan Baptiste Norbert, Bauduyn, Catharine Agata in huwelijck met Guille KEERSBULCK 
       ende Maria Therese ELEYN jonge dochter, Livinus = 22 jr, Augustinus = 20 jr ende  
        Marie Anne ELEYN = 18 jr  
 V.P.: Albertus ELEYN       
 Gepresen een huyseken bij de houderigghe bewoont den sterfhuyse compiterende staende op 
 den grondt van den deelvoogt waervan den cheynspacht noch duert tot kersavont 1790 
 Men is schuldigh aen Albertus ELEYN over 2 jaer cheynspacht 2 p. gr.  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   23ste nov. 1790 
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SVG Guille ROEGES fs. Geeraert ende van Marie Anne BRACKE 
 ende Joanne Christine VAN MALDEGHEM fa. Joannes ende van Marie Anne DE SMET 
 beede overl. in Nevele op den 12de ende 24ste 8bre 1788 
419 K.: Albertine ROEGES = 24 jr, Jan Francies = 23 jr, Christine = 18 jr, Anthonius = 16 jr 
44v       ende Sophia ROEGES = 13 jr 
 V.P.: Sr. Joseph COMPARÉ koopman in Gendt ende 
  V.M.: Anthone VAN MALDEGHEM  balliu der prochie ende heerelijckhede van Hansbeke 
 Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten 
 Een hofstedeken in Vosselaere groot in erfven 300 roeden paelende oost 'trijsselveltstraetjen 
 suyt Frans VAN DE VOORDE, west Francies DE WEERT ende noort Albert VERMEIRE  
 d'overledene toegecommen bij coope jegens Joanne PIJPE wdwe van Joannes DE DAPPERE 
 in daete den 13de jan. 1772  
 Een huys met de erfve daermede gaende gelegen in Nevele alwaer d'overledenen uytgestorven 
 sijn suyt oost dhr. Pieter VAN RIJSSEGEM suyt west Joannes DE BRABANDER ende alsnu 
  N. GAELENS met den engelandt noort west Joannes SUTTERMAN nu Rogier VERLEYE 
 ende noort de Ste Jans straete groot in erfven 35 roeden . . . . . . 14de Xbre 1790 
  
SVG Benedictus HEYE, overl. Meygem op den 24ste 8bre 1788 
 fs. Philippe ende Joanne VERZEELE 
 He.: Joanne Therese DE COCK fa. Pieter ende Joanne VAN OOTEGHEM 
419 K.: Joannes Baptiste = 23 jr, Jacobus = 17 jr, Marie Anne = 13 jr ende Caroline HEYE = 5 jr 
47v V.P.: Livinus JANSSENS tot Afsne, cosijn causa uxoris 
 Gronden van erfven wesende conquest binnen huwelijck deelsaem alf en alf 
 Een hofstede in Meygem paelende west Mhr. CONNIJNCK noort selfs met de volgende partije 
 oost Sr. Jacobus VAN DER DONCKT ende suyt de carmstraete ende een partije land paelende 
 suyt de hofstede west ende noort suyt Mhr. DE CONNIJNCK, noort Jan CRAPPOEN tsaemen 
 groot een bunder 183 roen desen sterfhuyse toecommende bij coope jeghens Frans DE BAETS 
 ende consorten in daeten 9de febr. 1773  . . .  . . . 21ste Xbre 1790 
 
SVG Pieter VERSCHELDE, overl. Meygem op den 2de juny 1784  
 fs. Lieven ende van Joanne VAN DER KERCKHOVE  
 He.: Joanne Pieternelle LOOTENS fa. Frans ende van Joanne DE JAEGER 
419 K.: Jacobus Francies sijn selfs, Joannes Baptiste = 20 jr, Emanuel VERSCHELDE = 16 jr ende 
 49       Marie Caroline VERSCHELDE corts naer de dood van desen overledenen gestorven. 
 V.P.: Joannes Baptiste VERSCHELDE fs. Norbert  
 Gronden van erven commende van den cant van den overledenen bij successie van sijn vader 
 Een partije land groot 1100 roeden gelegen in Meyghem op den berg paelende oost Pieter 
 VAN WONTERGEM met sijn leen suyt de beke west het land van de prosdije van Nevele en 
 noort Baptiste VERSCHELDE met erve ende Jan DE RAET ende Martinus VAN NEVELE 
 met hun leen ten renteboeck bekent met numero 53. Item een stuck lands groot 648 roeden 
 bekent no 55 daeranne abouterende suyt ende oost het pastorije land van Meygem 
 Conquesten binnen huwelijcke gedaen binnen de prochie van Meyghem 
 Een partije meersch groot 412 roeden daeraen abouterende west het meirstraetjen suyt ende 
 noort dheer Dionisius OPSOMMERE oost den selven ende een stuck land liggende op d'ander 
 sijde van den herwegh groot 248 roeden paelende suyt de cauterstraete west dheer Dionisius 
 OPSOMERE noort dheer Frans NUYTENS met sijn drij bunder ende oost Jan MARTENS 
 fs. Christoffel ten renteboeck bekent numero 92. Item van 100 roeden land sijnde deel van  
 den no 182 ten renteboeck liggende over de cauterstraete daer aen abouterende noort oost 
 de voorseyde straete oost ende suyt selfs ende west het pastorije land van Meygem 
 Item een stuck landt nu sijnde hofstede ende land groot 600 roeden daeraen abouterende oost 
 Theresia MARTENS suyt dheer Frans NUYTENS, west Joannes MARTENS ende noort de 
 kerckstraete ten renteboeck bekent no 197 
 Heeft Jan Baptiste VERSCHELDE voogt over de weesen in desen alhier present hem daeren 
 boven over dhauderigge verclaert te stellen als seker ende borge  21ste Xbre 1790 
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SVG Joanne Catharine VAN HONDER, overl. Vynckt op den 20ste dec. 1789  
 fa. Lieven ende van Livijne GAESEN 
 Hr.: Laureyns VAN PAMEL fs. Francois  
419 K.: Jan Baptiste alsmede Joseph = 4 ½ jr ende Isabelle Rose VAN PAMEL = 3 jr 
 52 V.M.: Lieven VAN HONDER tot Vynckt sweesens grootvader 
 Er is een contract antenuptiael aengegaen 
 Compareerde voor mij Adriaen Joannes Francois VAN WONTERGHEM notaris publicq 
 residerende in Vynckt in persoone Laureyns VAN PAMEL fs. Francois wdwnr sonder  
 kinderen tot Vynckt toecommenden bruydegom ter eender ende Joanne Catharine VAN 
 HONDER fa. Livinus jonge dochter oud ontrent 30 jr. toecommende bruyt ter ander . . . 
 Verclaeren de future conjointen hun te refereeren naer de poortelijck costume der stad 
 ende Casselrije van Cortrijck  . . .  . . .  2de maerte 1785 
 Gronden van erfven commende van den houder geduerende sijn 1ste huwelijck geconquesteert 
 In Vynckt een behuyst beschuert ende beplant hofstedeken groot in erfven ontrent 2 gemeten 
 paelende oost ende suyt de heere grave van Thieldonck noort selfs ende west de wdwe ende 
 hoirs Carel MARTENS  . . . . . . . . .   21ste Xbre 1790 
 
  Bundel nr 528 Staten van goed  (1791)  
SVG Joanne DE SUTTER, overl. Nevele op den 25ste sept. 1790  
 fa. Philippe et Pieternelle VAN RIJBROECK  
419 Hr.: Joannes DE KEYSER fs. Adriaen et Petronelle MEIRE 
60v K.: Joseph ende Carel hun selfs, Jacobus = 22 jr ende Theresia DE KEYSER = 16 jr  
 V.M.: Joseph VAN HOOLANDT tot Nevele oom causa uxoris  
 Gronden van erfven commende van shauders sijde bij successie van sijne moeder 
 Een behuysde ende beplante hofstede in Nevele in den wijck van veldeken paelende noort 
 Joannes VAN DAELE met consoorten oost de straete ende west de volgende partije landt 
 ghenaemt de weebulcken groot 800 roeden oost de hofstede suyt ende west de straete ende 
 noort Wenemaers hospitael en een partije landt ghenaemt het schaepershoveken paelende 
 ghelegen als vooren groot 151 roeden . . .  . . .  22ste maerte 1791 
 
SVG Sr. Joannes SLOCK, fs. Thomas ende van Christina DE SCHRIJVERE  
 Burghmeester van de lande roede ende Baronnie van Nevele ,  
 overl. in Ste Martens Leerne op den 1ste april 1788   
 He.: Joe Livijne VOLCKAERT fa. Carel  
419 K.: Thomas, Ferdinand ende Philippe SLOCK bij competente aude en huwelijck hun selfs 
55v       Marie Jacoba = 22 jr ende Therese SLOCK = 18 jr  
 V.P.: Geeraert SLOCK fs. Thomas als oom  
 Gronden van erfven commende van de zijde van den overledenen  
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot 166 roen daer den overleden uytgestorven 
 is paelende oost Sr. Ferdinand VAN DER SICHELE zuyt Carel  DE SCHUYTERE west de  
 calzijde ofte ponte straete ende noort de plaetse ofte herwegh den overledenen toegecommen 
 één 5de deurgaende bij successie van sijn vader ende de vier 5de andere deelen bij uytgrootijnge 
 jegens sijne twee broeders ende twee susters den 29ste april 1763, sijnde de hofstede nieuwe 
 gemaeckt met 2 nieuwe huysen het een met twee stagien gebruyckt bij Carel DE SCHRIJVER 
 a 11 p. gr. sjaers ende het ander bij Frans VERHEGGE a 5 p. gr. sjaers . . .  . . . 
 Gronden van erfven constant huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een partije meirsch in Ste Maria Leerne in de leymeersschen groot 400 roeden paelende 
 zuyt den procureur LAMMENS ende Carel DE SCHUYTER west de cappellaeme van 
 Ste Baefs ende noort het cappittel van Ste Baefs ende oost den graeve van Lichtervelde ende 
 dhoors van Herman LAMME  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van shauderiggens zijde  
 Een schoone partije landt in Ste Maria Leerne groot twee bunderen 284 roen  . . . 
 Monica SEVECOTTE alfve suster van soverledens moeder overleden tot Aelter ende Livijne 
 SLOCK soverledens moye overleden in Landeghem den 5de meye 1780 
          12de april 1791 
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SVG Caroline COPPENS, overl. Nevele op den 23ste aug. 1789 
 fa. Lieven ende van Joosijntjen BUYSE 
 Hr.: Joseph DE ROOSE fs. Jacobus ende van Catharine DE SMET 
419 K.: Pieter = 23 jr, Livijne Catharine = 21 jr, Marie Rosa = 18 jr, Jacobus = 16 jr, Lieven 
 63       = 13 jr, Jan Baptiste = 9 jr ende Francies DE ROOSE = 7 jr 
 V.M.: Livinus COPPENS eygen broeder van d'overledene tot Waerschoot 
 Gronden van erfven deelsaem alf en alf volgens audt gebruyck 
 Een hofstedeken met huys schuere stallen boomen ende haegen daerop staende ende mede 
 gaende gelegen in Nevele groot 40 roeden alwaer d'overledene uytgestorven is paelende 
 oost de meulenaerstraete suyt Joseph MEGANCK west Joannes LOONTJENS ende noort 
 Francies DE CUYPERE desen sterfhuyse toecommende bij coope jegens Joseph DE 
 CUYPERE en consorten ende belast met een losrente van 75 p. gr. wisselgelt loopende in 
 proffijtte van de wdwe Joffr. ALGET tot Petegem bij Deynse 
 Stelde hem seker ende borge Pieter DHARTE tot Poessele   23ste meye 1791 
 
SVG Joseph VERMEULEN, herbergier, fs. Jan et Anna Marie DE SMEDT 
 overl. Vosselaere op den 2de jan. 1780   
419 He.: Marie Livijne VAN DEN BERGHE fa. Joannes et Marie Josepha ALLEENE 
 65  alsnu in huwelijck met Jan Baptiste DHAENENS 
 K.: Coleta = 14 maenden  
 V.P.: Augustinus GOEMAERE tot Wielsbeke oom causa uxoris  27ste juny 1791 
 
SVG Frans DE CUYPERE, overl. Nevele op den . . niet gegeven 1790 
 fs. Geeraert ende van Joanne DANNEELS  
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne Francoise DE BUCK fa. Frans 
419 K.(1ste x): Joanne Therese DE CUYPERE in huwelijck met Guille VAN NEVELE ende  
 67           Marie DE CUYPERE jonge dochter beth de 25 jr,   
 He.(2de x): Isabelle VAN HOOLANT fa. Vincent en van Louise VAN HECKE 
 K.(2de x): Marie Martine Catharine stom en doof geboren ende Marie Rose beyde jonge 
     dochters bij competente aude van beth de 25 jr, Joannes DE CUYPER = 24 jr 
     sijnde imbeciel, Judocus = 22 jr ende Pieter DE CUYPERE = 20 jr 
 V.P.: Frans DE CUYPER fs. Joannes  
 Huys ende erfve geleghen in Nevele gedeeligh tusschen dhauderigge over dhilft ende 
 dhoors over d'ander hilft vrij van bijlevijnge volgens aut gebruyck in Nevele soo volgt 
 Een behuysde hofstede geleghen in Nevele in de meulenaerstraete groot in erfven 74 roen 
 paelende oost de selve straete zuyt Joseph DE ROOSE west den borrewal van Joannes 
 LOONTJENS ende noort Joannes MEGANCK constant het huwelijck bij den overledenen 
 constant gecocht van Geeraert DE CUYPER sijnen vader volgens erffenisse voor wethauder 
 der stede van Nevele genomen in daete 9de april 1761 niet anders belast dan met dheerlijcke 
 ende andere onlosselijcke renten van auts daer uyt gaende 
 Leengoederen bij den overledenen ende dese hauderigge tsaemen geconquesteert ende beyde 
 ter erfven gecommen bij dien deelsaem tusschen haer hauderigge over dhilft ende dhoors 
 ofte wel den autsten mannelijcken hoir feodael indien hij de selve heeft verclaert taenveirden 
 ende in deele te bringhen dhilft van den coopschat ende accessoiren over dander hilft met 
 last van shauderiggens costumiere bijlevijnge 
 Aen desen sterfhuyse competeert een partije landt wesende leen gelegen in Nevele gehauden 
 van den hove ende casteele van Nevele groot 130 roeden paelende noort oost dhr. Charles 
 Jacques CARBONELLE Ampman van Nevele zuyt oost de stede van Nevele zuyt west selfs 
 volgende leen maekende met dese alsnu een partije commende bij coope van Sr. Pieter 
 DUSAER ende sijn suster den 1ste 8bre 1765 
 Item noch een bodem van leene groot 150 roeden alsnu maekende eene partije lant met 
 de voorgaende commende bij coope van Pieter Frans COCQUYT volgens contract van 
 den 26ste maerte 1779  . . .  . . .  . . .  25ste july 1791 
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SVG Joannes Baptiste SCHATTEMAN fs. Jacobus ende van Marie DE REU mitsgaders van 
 Barbara Theresia DE DECKER fa. Joseph ende van Agnesse D'HAENENS 
 beede overl. Vynckt respectivelijck op den 21ste aug. 1790 ende . .  8bre 1790 
419 K.: Jacobus Francies SCHATTEMAN = 3 jr 
70v V.P.: Jacobus SCHATTEMAN ende V.M.: Joseph DE DECKER voornoemt  
 
SVG Brisita FAELENS, overl. Vynckt op den 20ste Xbre 1790  
 fa. Heyndrick ende van Marie VAN THUYNE  
 Hr.: Philippe SCHATTEMAN fs. Jacob  
419 K.: Bernardus SCHATTEMAN = 6 maenden 
 72 V.M.: Pieter FAELENS broeder van d'overledene tot Ursele   
 Jacobus SCHATTEMAN verclaert hem over den hauder sijnen sone te stellen ende 
 constitueren als seker ende borge     13de 7bre 1791 
 
SVG Albertus BIESBROECK, overl. Bachte wijck reckelelijnge op den 27ste dec. 1790 
 fs. Pieter ende van Josijne VAN HECKE  
 Wdwnr in (1ste x) van: Anna Therese THIENPONT  
419 K.(1ste x): Marie Catharine = 21 jr ende Joanne Josepha VAN BIESBROECK = 14 jr 
 73     ende Pieter Joannes VAN BIESBROECK corts naer sijn vader oock overleden. 
 V.M.: Pieter THIENPONT tot Laethem  
 He.(2de x): Livijne Marie DE CLERCQ fa. Pieter ende van Isabelle DIJCK 
 K.(2de x): Jacobus = 8 jr, Rosalie = 5 jr ende Constantinus VAN BIESBROECK =  3 jr 
 V.P.: Livinus VAN BIESBROECK broeder van den overledenen tot Bachte 
 Baete van huysingen desen gemeene sterfhuyse competerende 
 Een woonhuys schuerken stallen boomen ende haegen staende op cheynsgrond dies den 
 grond competeert aen den heere baron van Huysse in Gend  
 Stelde hem seker ende borge Lieven DE CLERCQ tot Destelberge broeder van dhauderigge 
 alhier present        6de 7bre 1791 
 
SVG  Francies VAN LAECKE ende Joanne DE VREESE sijne huysvrauwe beede  
 overl. Poessel respectivelijck op den 1ste meye 1790 ende op den  . . aug. 1790  
 K.: Emanuel DE KEYSER in huwelijck met Pieternelle VAN LAECKE, Jacobus VAN  
419       LAECKE sijn selfs, Pieter = 20 jr, Anne Marie = 19 jr, Catharine = 17 jr ende Regina 
 76       VAN LAECKE = 15 jr 
 V.P.: Jacobus BEYAERT tot Landeghem ende V.M.: Gillis DE VREESE tot Nevel 
 Op den 8ste july 1790 sijn wettelijck a la hauche vercocht alle de meubelen huyscatheylen 
 bestiaelen vruchten te velde ende andere effecten   14de 7bre 1791 
 
SVG Pro Deo Pieter VAN RENTERGEM fs. Lieven ende van Godelieve VERBAUWEN ende 
 Godelieve VAN OVERBEKE fa. Joannes ende van Joanne VAN QUATHEM 
 beede overl. Nevele respectivelijck op den 24ste 1791 ende . .  aug. 1781  
 K.: Joannes Baptiste = 22 jr, Marie = 20 jr, Albertus = 19 jr, Augustinus = 17 jr, Joseph = 
       = 15 jr ende Alexandrine VAN RENTERGEM = 13 jr  
 V.P.: Dominicus VAN RENTERGEM ende V.M.: Pieter VAN OVERBEKE  
 Aen desen sterfhuyse competeert een huyseken gelegen in Nevele op oossche aen den  
 meersch cant met de voordere drooge ende groene catheylen staende op cheynsgront dies 
 den gront competeert aen Sr. Jan Francies VAN MELLE welck huyseken ende recht van 
 cheynse d'overgevers met het doen van een sondaegs kerckgebod ende hauden van eenen 
 sitdagh onder de directie van ulieden heeren ampman hebben doen vercoopen op den 
 28ste juny 1791 in d'herberge den groenen acker ende waervan cooper bedegen is Francies 
 CAMPE voor de somme van 12p. 1 sch. 6 gr. wisselgelt  . . .  . . .  
 Blijckt dat er meer commeren sijn als baeten tot 4 p. 15 sch. 10 gr. 6 dnrs. 
 Word geordonneert desen staet te enfilasseren    4de oct. 1791 
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SVG Dominicus IDE, kleermaecker, overl. Landeghem op den 23ste jan. 1789   
 fs. Frans et Joanne BEYAERT  
 wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle RAMON (SVG gesloten den 20ste jan. 1750) 
419 K.(1ste x): Frans IDE bij huwelijcke staete sijn selfs  
78v He.(2de x): Pieternelle DE LOOSE fa. Jacobus ende van Joanne COECQUYT    
 K.(2de x): Pieter en Marie hun selfs beth de 25 jr, Joannes = 22 jr ende Isabelle IDE = 20 jr. 
 V.P.: Jacobus BEYAERT cosijn 
 Huysijnge ende voordere catheylen staende op cheyns grondt competerende aen de pastorije 
 van Landegem waer Frans YDE uyt den hoofde van zijne moeder toekomt1/6de deel ende 
 de 5/6de deelen zijn gemeene met Frans de hauderigge en de voordere kinderen 
 Het huys bij den sterfhuyse gebruyckt staende op 20 roeden op de plaetse van Landegem 
 Gronden van erven komende van de zijde van de hauderigge, 50 roeden landt gelegen in  
 Landegem op westhoeck cauter abouterende west een coeydreefken noort Jooris VAN 
 LEEUWEN oost Jacobus DE PROST suyt den herwegh  . . . 31ste 8bre 1791 
   
SVG Marie Anne VERSTRAETE, overl. Nevele wijck oossche op den 18de sept. 1791  
 fa. Pieter ende van Pieternelle VERPLAETSE  
 Hr.: Jan Frans VAN QUICKENBORNE fs. Frans ende Marie Joanne VAN REYBROECK 
419 K.: Joanne = 11 jr, Catharine = 8 jr ende Theresia VAN QUICKENBORNE = 7 jr  
82v V.M.: Joannes Francies VERSTRAETE broeder van den overledenen op Deynscauter 
 Gronden van erfven comende van den cant van den hauder 
 Een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van oossche met een partije zaeylandt op den 
 suyt cant daer annex, paelende oost Pieter MEGANCK suyt oost den cauterwegh suyt west 
 Judocus BEELAERT ende noort west de straete groot int geheele ontrent 200 roeden  
 Item d'helft van een dreve wesende den noort oost cant gelegen  als vooren  . . . 
 Item een partije meersch daer het vaerdeken doorloopt gelegen als vooren groot 400 roen 
 Alle dese goederen bij den sterfhuyse gebruyckt desen hauder toegecomen bij uytgrootijnge 
 jegens sijne medehoirs ten sterfhuyse van sijnen vader  . . .  . . .  
 Pieter ONDERBEKE tot Landegem alhier present verclaert hem te stellen ende constitueren 
 over den hauder als seker ende borge      8ste 9bre 1791 
 
SVG Pro Deo Pieter VERSCHUERE, overl Ste Maria Leeren op den 7de nov. 1789 
 fs. Jacobus en van Marie DE MOOR  
 He.: Marie Theresia DE MULDER fa. Jan Baptiste en van Pieternelle DE BAERE 
 K.: Jacobus = 5 jr, Carolus Augustinus = 3 jr ende Francisca VERSCHUERE = 6 maenden 
 V.P.: Jacobus VERSCHUERE vader van den overledenen ende offecier tot Leerne  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   15de 9bre 1791 
 
SVG Judoca DE POURQUOY, overl. Vynckt op den 21ste maerte 1790 
 fa. Simoen ende Adriana DE CLERCQ 
 Hr.: Jacobus VAN OOTEGHEM fs. Francies 
 K.: Petrus ende Ignatius beyde hun selfs, Carolus = 24 jr, Bernardus = 22 jr ende Coleta 
419       VAN OOTEGHEM = 17 jr, voorts het weesekint Eugenia VERHOYE van wijlent  
 85       Marie VAN OOTEGHEM verweckt met Carel VERHOYE tot Vynckt ende de weese 
       van wijlent Adriaen VAN OOTEGHEM verweckt met Caroline QUYNTIJN tot 
       Wonterghem  
 V.M.: Pieter Joseph DE POURQUOY tot Lootenhulle broeder van d'overledene 
  Gronden van erfven geduerende het huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half 
 Een behuyst hofstedeken in Vynckt met twee nieuwe huysen daerop staende genaemt den 
 beck groot int geheele 370 roen noort de staggestraete oost Pieter VAN DER HAEGEN 
 suyt de wdwe ende hoirs Joannes VAN DOORNE west Pieter Jan Frans VAN OOST  
 Nogh in Vynckt een herberge genaemt den keyser groot in erfven ontrent 38 roen . . . 
 Een behuyst hofstedeken in Wonterghem wesende een peerdesmesse groot in erfven 60 
 cleene roeden Cortrijckx bestaende in een triangel  . . . . . . 22ste 9bre 1791 
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SVG Pro Deo Judocus SCHAUBROEK fs. Carel, overl. Ste Martens Leerne den 18de maert 1791 
 He.: Emerentiana VERMEIRE fa. Jacob  
 K.: Caroline = 11 jr, Augustinus = 10 jr, Pieter = 7 jr ende Leo SCHAUBROEK = 2 ½ jr. 
 V.P.: Pieter Francies SCHAUBROEK fs. Carel voornoemt   22ste 9bre 1791 
 
SVG Bresita DIERICKX fa. Frans, overl. Vynckt op den . . . 1790 
 Wdwe van Frans CLAEYS  
419 K.: Jan Baptiste sijn selfs, Joanne thuwelijck met Frans DE RIJCKE tot Machelen, Jacobus 
 91       Frans ende Joseph alle hun selfs, Maximus = 21 jr, Philippe = 18 jr ende Isabelle Rosa 
       CLAEYS beth de 13 jr (zij wordt onderhauden door Frans DE RIJCKE)  
 V.M.: Joannes DIERICKX tot Vynckt ende V.P.: Philippe DE VREESE tot Landegem  
 Gronden van erfven bij d'overledene achtergelaeten 
 Een behuysde hofstede in Vynckt groot met het lant daermede gaende tot 502 roeden oost 
 d'herstraete zuyt dhoors joffr. BUENS  west Jacobus DAMMAN noort Jan VAN HOVE 
 Item een partije lant genaemt de schaepweede groot 1307 roen abouterende oost ende zuyt 
 Mhr VAN HECKE west dherstraete ende noort een ander straetjen  13de Xbre 1791 
  
SVG Joannes DE KEYSER, overl. Nevele op den 12de sept. 1791  
 fs. Adriaen et Pieternelle MEIRE  
 Wdwnr van Joanne DE SUTTER   
419 K.: Joseph ende Carel beede hun selfs, Jacobus = 23 jr ende Theresia DE KEYSER = 18 jr 
 89 V.P.: Lieven DE KEYSER tot Ursel, cosijn ende  
 V.M.: Joseph VAN HOLANDT tot Nevele oom 
 Gronden van erfven door den overledenen achtergelaeten  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Nevele in den wijck van veldeken noort Joannes 
 VAN DAELE met consoorten oost de straete ende west de volgende partije groot 209 roen 
 Item twee partijen landt groot 800 roeden genaemt de twee bulcken gelegen als vooren oost  
 de voorgaende hofstede suyt ende west de straete ende noort Wenemaers hospitael   . . . 
 Item een partije landt ghenaemt het schaepers hoveken ghelegen als vooren groot 151 roen 
 paelende noort de straete oost Joannes VAN DAELE met consoorten suyt dhoirs van Jan 
 MAENHAUT ende west de naervolgende partije  
 Item een partije landt ghenaemt den stebulck ghelegen als de precedente groot 300 roeden 
 paelende oost de voorgaende partije suyt dhoirs Joannes MAENHAUDT west de volgende 
 ende noort Jan VAN DAELE met consoorten 
 Item een partije landt genaemt bauwen braets stuck ghelegen als de voorgaende groot 350 
 roeden paelende oost selfs voorgaende ende dhoirs van Jan MAENHAUDT  suyt de naer 
 volgende partije west Mhr. VAN DE VIVERE ende noort Lieven BOLLAERT 
 Item een partije landt ghenaemt bauwens braets bulcxken groot 301 roeden gheleghen als 
 de precedente abouterende noort de voorgaende partije oost Joannes LOONTJENS suydt 
 ende west Mhr. VAN DE VIVERE ende een partije landt genaemt den steput ghelegen als 
 vooren groot 265 roeden   . . .  . . .  20ste Xbre 1791 
 
 Bundel nr 529 Staten van goed  (1792)  
SVG Pro Deo Livinus PIETERS fs. Joannes ende van Joanne BRESSÉ  
 in (2de x) met Judoca DUWIJN fa. Philippe ende van Joanne LEYDENS 
  beede overl. . . .  op den 8ste meye ende  . . .  9bre 1789 
 Wdwnr in (1ste x) van Catharine DE COSTER fa. Pieter ende Francoise . . . 
 K.(1ste x): Marianne PIETERS thuwelijck met Emanuel DANNEELS tot Meyghem  
 K.(2de x): Coleta = 10 jr, Theresia = 7 jr, Fredericus = 5 jr ende Joanne PIETERS = 2 jr. 
 V.P.: Jan Baptiste PIETERS broeder van den overledenen tot Ste Denijs ende 
 V.M.: Pieter DUWIJN broeder van d'overledene tot Deurle  
 De voogden hebben vercocht de meubelkens en huyscattheylen op den 20ste meye 1790 
 Comt in baete over de drooge ende groene catheylen van een huyseken staende op cheyns 
 grond competerende aen Pieter  ACKE  . . .  . . .  17de jan. 1792 
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SVG Anna Judoca SNAUWAERT, overl. Vosselaere op den 13de jan. 1790 
 fa. Pieter et Joanne DE PUYDT 
 Hr.: Pieter COEN fs. Pieter et Marie VAN PARIJS 
419 K.: Francies = 22 jr, Carel = 18 jr, Jan Baptiste = 11 jr ende Pieter Francies COEN = 9 jr 
 92 V.M.: Jacobus SNAUWAERT tot Ste Maria Leerne, oom 
 Gronden van erfven commende van s'hauders sijde te weten een 7de bij successie van sijne 
 auders ende de resterende 6/7de deelen bij licitatie jegens sijne medehoirs 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere groot 200 roeden paelende oost ende suydt Pieter 
 DE LANDTSGRAEVE west dhoirs van Lieven DE MEESTER ende noort het doncker 
 straetjen ende een partije ghenaemt het hoveken paelende oost ende west d'hoirs van Lieven 
 DE MEESTER suyt den ruysselaer bosch ende noort het donckerstraetjen groot 505 roen 
 Een partije landt ghelegen als vooren ghenaemt den peirdebulck groot 800 roeden paelende 
 oost dhoirs van Joannes HANSSENS suyt ende west de straete ende noort joffr. VAN DE 
 KERCKHOVE de voorenstaende hofstede ende landen door den hauder gebruyckt  
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert deelsaem alf ende alf 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere groot 150 roeden paelende noort de haudtstraete west 
 den herwegh van Nevele naer Gendt suyt Guilliaeme DE MEESTER ende oost de wdwe ende 
 hoirs van Carel DE MEYERE ghekomen bij koope jeghens dhoirs van Lieven DE WEIRDT 
 in daete 18de juny 1782  . . .  . . .  . . . 17de jan. 1792 
 
SVG Jooris LIPPENS fs. Joannes ende van Barbara BRESSEEL ende sijne huysvrauwe 
 Magdalena DE MEYER fa. Pieter ende van Anna DE BRABANDER 
 beede overl. Landegem op den  . . .  1788 ende den 20ste sept. 1791 
419 K.: Joannes, Catharine ende Guillielmus LIPPENS hun selfs, Rosa LIPPENS in huwelijck 
94v       met Pieter BILAY tot Adegem, Regina = 22 jr ende Eugenius LIPPENS = 18 jr. 
 V.P.: Jooris BRESSEEL tot Meirendre ende V.M.: Joannes DE MEYER tot Lootenhulle 
 Comt in baete over het import der venditie van alle de meubelen huyscatheylen cleederen 
 ende lijnwaet van den overledenen den 22ste oct. 1791 36 p. 9 sch. 10 gr.  31ste jan. 1792 
   
SVG Joanne Livijne VERLEYE fa. Rogier ende van Marie Theresia VAN DOORNE 
 overl. Ste Maria Leerne in den maeyghemhoeck op den 8ste jan. 1789 
 Hr.: Pieter ADAMS fs. Martinus ende van Marie Anne CORRIJN, die tevooren 
        weduwaer bleven was ten sterfhuyse van Caroline Pieternelle BRAEM  
419 K.: Josephus ADAMS = 2 jr.  
95v V.M.: Joannes VERLEYE broeder van de overledene    
 Er is een huwelijckscontract gemaeckt  
 Compareerde voor mij Pieter BEYENS notaris in Deynse in persoone Pieter ADAMS fs. 
 Martinus wdwnr met twee kinderen van Caroline Pieternelle BRAEM woonachtigh in Ste 
 Maria Leerne ter eender ende Joanne Livijne VERLEYE fa. Rogier jonge dochter beth de 
 25 jr haer selfs woonachtigh in Zeveren ter ander . . . 3de 9bre 1784 
 Comt in baete over den prijs van de huysinge staende op shauders sijde haudende gronden 
 de somme van 220 p. 10 sch. gr. . . . . . . . . .  7de febr. 1792 
 
SVG Joanne VAN DER PLAETSEN fa. Ignatius bij Pieternelle VAN HOVE 
 gebortig van Meyghem ende overl. Zeveren den 5de febr. 1791  
 Wdwe in (1ste x) van Pieter DE WEERDT fs. Jan  
419 K.(1ste x): Marie Caroline DE WEIRDT = 14 jr ende Pieter Francies DE WEERDT = 10 jr 
97v V.P.: Pieter VERVENNE ende V.M.: Joannes VAN DER PLAETSEN, oom   
 Hr.(2de x): Pieter VAN DER STRAETEN fs. Engelbert 
 K.(2de x): Jan Baptiste VAN DER STRAETEN 
 Men vind goed aen Joannes DE WEERDT fs. Pieter als hoir ten sterfhuyse van sijn den 
 selven sijnen vader ende van Augustinus DE WEERDT sijnen broeder tsaemen de somme 
 van 4 p. 7 sch. 11 gr. zoo vele sij aen d'overledene schuldig gebleven sijn bij sloten van 
 liquidatie staende achter den SVG ten sterfhuyse van denselven Pieter DE WEERDT  
 gemaeckt ende gepasseert den 1ste july 1783 . . . . . .  7de febr. 1792 
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SVG Marie Magdalene VAN DEN PLASSCHE, overl. Vynckt op den 12de april 1789  
 fa. David ende van Joanne ARTEELS  
 Hr.: Anselmus DE WAELE, kruidenier, fs. Jan ende van Theresia VAN DEN BULCKE 
419 K.: Caroline = 14 jr, Sophia = 10 jr, Franciscus Benedictus = 8 jr, Rosalia = 5 jr ende 
100v       Charles Philippe DE WAELE  = 4 jr 
 V.M.: Joannes VAN DE PLASSCHE tot Denterghem, oom 
 Gronden van erfven geduerende huwelijck geconquesteert met dedifitien daerop staende 
 Een huys wesende herberge genaemt de croone in Vynckt met noch een ander huys ter  
 usantie van twee woonsten groot in erfven 78 roeden abouterende suyt west het kercken 
 straetien noort west Joannes ende Francies VERMEULEN noort oost het clooster van 
 marquette met het bulcxken ende suyt oost dhoirs van Joos DE VOS comende bij coope 
 jegens den voornoemen DE VOS  . . .  . . .  . . . 
 Een behuyst hofstedeken gelegen in Denterghem casselrije van Cortrijck groot 1900  
 lants is vercocht ende waeruyt hij over 1/5de heeft geproffiteert volgens de declaratie 
 van sweesens vooght . . .  . . .  . . .  14de febr. 1792 
 
SVG Pro Deo Lieven DE SCHRIJVER fs. Jan, overl. Nevele op den  . .  jan. 1792 
 He.: Marie CAMPE fa. Jan et Marie Anne DE SCHEPPER  
 K.: Pieter = 19 jr, Livijne = 18 jr, Jan = 16 jr, Regina = 10 jr, Carel = 9 jr, Rosa = 7 jr, 
       Colleta = 5 jr ende Emanuel DE SCHRIJVER = 3 jr 
 V.P.: Francies DE SCHRIJVER  oom 
 Er sijn meer commeren als baeten tot 14 p. 13 sch. 8 gr.  . . . 14de febr. 1792 
 
SVG Aldegonde COUQUYT (COCQUYT) fa. Jacobus, overl. Ste Jans Leerne den . . febr. 1790 
 wdwe van Joannes DE WEERT (SVG overgegeven den 21ste jan. 1783) 
419 K.: Isabelle Theresia = 21 jr, Marie Catharine = 17 jr, Joanne Doca = 16 jr, Francies is 
103v       overleden, Joseph = 13 jr ende Augustinus DE WEERT = 11 jr  
 V.P.: Jacobus DE VOLDER ende V.M.: Joannes Francies COUQUYT beede tot Leerne 
 Gronden van erfven aen de weesen compterende bij successie van hunnen vader 
 Een behuyst hofstedeken in Ste Jans Leerne daer de overledene gestorven is groot ontrent 
 188 roeden paelende oost ende noort den heere baron van Nevele suyt een straetjen west 
 den baron van Huysse belast met een rente van 30 p. gr. wisselgelt capitaels loopende in 
 proffijtte van den heer ampman CARBONELLE    
 Er sijn meer commeren als baeten de somme van 30 p. 19 sch. 6 gr. 21ste febr. 1792 
 
  SVG Guilliaeme VAN DER PLAETSEN, overl. Poessele op den 13de october 1788. 
 fs. Jan et Tanneken MARTENS  
 He.: Catharine TEMMERMAN fa. Carel et Marie Anne NIJS 
  alsnu in huwelijck met Joannes VAN DEN BOSSCHE 
419 K.: Catharine = 12 jr ende Jan Francies VAN DER PLAETSEN = 7 ½ jr 
108v V.P.: Joannes VAN DER PLAETSEN tot Nevel, oom  
 Gronden van erven commende van s'overledens sijde  
 Te weten tot concurentie van ontrent 125 roeden in den careel oven bosch gelegen in Nevel 
 in den caermhoeck dies de voordere deelen competeren aen Jacobus LOONTIENS ende 
 deelvoogd in desen comende met een dreefken tot aen de caermstraete paelende west Jan 
 Baptiste VAN COMPOSTELLE ende noord dhoirs van Nicolaus STOMMELINCK met 
 de boomen daer op staende sijnde onverpacht aende overledene toegekommen bij 
 uytgrootinge jegens Joannes LIEVENS ende Joseph VAN DER VENNET met consoorten 
 Gronden van erven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem half en half 
 Een bebauwde ende beplantte hofstede met het land ende meersch daer mede gaende al 
 t'eenen block gelegen in Poessel paelende oost de kinderen van Pieter D'HONT ende sijn 
 selfs volgende leentjen suyd oost de beke zuyt west de biesestraete groot 1045 roeden ende 
 een partijken bosch wesende leen groot 100 roeden gelegen als vooren 
 Stelde hem seker ende borge Pieter TEMMERMAN s'hauderiggens broeder woonagtig tot 
 Lootenhulle          29ste febr. 1792 
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SVG Joanne Francoise BAFORT, overl. Nevele op den  . . . 1791 
 fa. Pieter et Judoca VAN DOORNE  
 Hr.: Joannes Judocus MINNENS, herbergier en waegemaeker 
 fs. Joannes Judocus et Anne Marie LAMPE 
419 K.: Catharine = 13 jr, Pieter = 12 jr, Coleta = 10 jr ende Theresia MINNENS = 2 jr 
105       Rosalia is naer haere moeder ende voor het doen van de prijsije gestorven 
 V.M.: Sr. Pieter Francies BAFORT tot Nevel, oom  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt den 23ste december 1774 
 Compareerde voor mij Pieter BEYENS notaris in Deynse in persoonen Joannes Judocus 
 MINNENS fs. Judocus weduwaer sonder kinderen van Joanne Catharine VAN DE PUTTE 
 woonachtig in Nevele apparenten bruydegom ter eender ende Joanne Francoise BAUFORT 
 fa. Pieter jonge dogter geassisteert met haeren vader woonende in Nevele apparente bruydt 
 ter andere te kennen gevende dat tusschen hun apparent huwelijck staet te geschieden . . . 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde  
 Een huys ende erfve wesende een vrije herberge genaemt den spriet gelegen in Nevel 
 paelende west ende noort de straete oost Jacobus BAFORT groot 125 roeden aen de 
 overledene toegecommen bij anticipatie van successie door haeren vader ende moeder 
 thaeren proffijte gedaen. Item het 8ste paert van een partije boombosch genaemt den reep 
 gelegen in Poessel oost de beke suyd Jan MARTENS west ende nood Pieter Francies 
 VAN VYNCKT groot in't geheele 500 roeden. Item een 16de paert van een behuysde 
 hofstede met twee partijen landt ende een meersselken gelegen in Nevele gebruyckt door 
 s'overledens moeder groot in't geheele 2085 roeden . . . . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een partije landt genaemt den daesdonck gelegen in Nevele suyd oost Francies BLOMME 
 suyd west Catharine VAN NEVEL ende Jan BAUTE noord west Jan ROHART oost 
 Bauduyn DE REU ende Mhr. LAEREBEKE groot met een dreefken 559 roen commende 
 bij koope van Martinus BISSCHOP. Item een partije landt in Vosselaere paelende suyd 
 oost den herwegh suyt west ende noord west Joseph NOLF noort oost het straetjen van de 
 oostbroeck hier dhilft medegaende groot 600 roeden . . .   6de maerte 1792 
 
SVG Frans WALGRAEVE, overl. Ste Jans Leerne op den 1ste 7bre 1788 
 fs. Guilliaeme ende van Marie VERBAUWEN  
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen VAN HOECKE 
419 K.(1ste x): Livijne WALGRAEVE   
111v Wdwnr in (2de x) van: Pieternelle DE MEYERE fa. Frans 
 K.(2de x): Joanne WALGRAEVE  
  He.(3de x): Joanne Pieternelle HELLIJN fa. Bauduyn ende van Pieternelle VERLINDE 
 K.(3de x): Jan sijn selfs, Isabelle WALGRAEVE thuwelijck met Pieter DE WAELE,  
     Augustijn sijn selfs, Catharine = 21 jr ende Pieternelle WALGRAEVE = 15 jr  
 V.P.: Guilliaeme WALGRAEVE tot Nazareth     20ste maerte 1792 
 
SVG Pro Deo Joannes DE RUYCK fs. Francies, overl. Nevele op den . . niet gegeven  
 ende Anna Marie DE MARRÉ sijne huysvrauwe, overl. Nevele in de maent maert 1788 
 K.: Pieter = 23 jr, Constantia = 20 jr, Theresia = 18 jr, Augustinus = 16 jr ende Sophia 
       DE RUYCK = 12 jr  
 V.P.: Judocus DE RUYCK binnen het selve Nevele  
 Gekoren kaemervoogt over de moederlijcke sijde den heer Ampman CARBONELLE 
 Aen de overledene heeft gecompeteert een huys stede ende erfve gelegen in Nevele in de 
 brabandstraete groot ontrent 39 roeden paelende oost de brabandstraete noort west  
 Pieter VAN PARIJS ende noort oost Gillis BERIJNGIER commende bij coope jegens 
 Christiaen Hubertus VAN DER VENNET ende Marie Catharine HANSSENS sijne 
 huysvrauwe ten jaere 1767 ende een ander huys in de blaesendriesch straete groot in 
 erfven 8 roeden paelende oost de selve straete suyt Jan CNEUVELS . . .  . . . 
 welcke huysen sijn te koope gestelt in twee separate koopen  . . . . . . 
 Mits de commeren de baeten excederen geordonneert te enfilasseren 16de april 1792 



 817 

 Vervolg bundel nr 529 Staten van goed  (1792)  
SVG Pro Deo Pieter VAN DE MAELE fs. Pieter, overl. Meyghem op den 8ste febr. 1790 
 He.: Joanne DE CLERCQ fa. Pieter 
 K.: Jan Baptiste = 15 jr, Emanuel = 13 jr, Dorothea = 12 jr, Jacobus = 10 jr, ende 
      Bernardine VAN DE MAELE = 8 jr  
 V.P.: Joannes VAN DE MAELE tot Grammen eygen broeder van den overledenen 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   24ste april 1792 
 
SVG Pro Deo Marie Joanne CAMPE, overl. Nevele in den wijck Kerrebroeck den 6de nov. 1788  
 fa. Joannes ende van Marie Anne DE SCHEPPERE  
 Hr.: Emanuel HAUWENROGGE fs. Joannes ende van Francoyse DE BIJL 
 K.: Pieter = 12 jr, Rosalia = 11 jr, Theresia = 9 jr, Frederica = 5 jr ende Caroline = 2 jr 
 V.M.: Pieter CAMPE eyghen broeder van d'overledene tot Nevele 
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   1ste meye 1792 
 
SVG Pro Deo Joanne Allegonde CRAMPE fa. Andries,  
 overl. Ste Martens Leerne op den 16de maerte 1788 
 Hr.: Pieter DE BACKER fs. Jan  
 K.: Jan Baptiste, Pieter Augustinus, Francies, Marie Joanne ende Bernardus alle hun selfs, 
       Norbertus = 24 jr, Caroline = 22 jr, Coleta = 19 jr ende Marie Anne = 16 jr  
 V.M.: Joannes DE WULF offecier tot Drongen     
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   22ste meye 1792 
 
 Rekeninge ende bewijs tgonne de twee weesen van wijlent Judocus SPEECKAERT  
 overleden tot Vosselaere ende gewonnen tsijnen 2de huwelijck bij Francoise DE WEERT 
 toecomt uyt de vercoopinge der hofstede ende land vercocht bij Francies DE WALSCHE 
 thuwelijck met de selve Francoise DE WEERT presenterende dese door Joannes  
 MOERMAN als voogd over de selve weesen 
 Aen de twee weesen competeert Pro indiviso elk een 7de part in een behuysde hofstede 
 wesende de herberge de croone groot met het land ende meersch 800 roeden 
 De twee weesen sijn nog gerecht elk een 14de part in 250 roeden conquest gedaen bij den 
 selven Judocus SPEECKAERT, welke gronden sijn vercogt aen Sr. Joseph DE GRAEVE 
 voor de 542 p. 2 sch. 10 gr. courant den 21ste febr. 1792  . . . 22ste meye 1792 
 
SVG Angeline VOET fa. Pieter et Judoca SLOCK, overl. Vosselaere op den 16de maerte 1792 
 Hr.: Jan Baptiste MESURE fs. Joannes et Isabelle UYTERHAEGHEN 
419 K.: Louis DE MESURE = 1 maendt  
113v V.M.: Joannes VOET tot Laethem, oom 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt den 23ste april 1791 
 Compareerde voor mij Jan Francois VAN MELLE notaris publicq in Nevele in persoone 
 Jan Baptiste MESURE fs. Joannes, jongman bij competenten aude van beth de 25 jaeren 
 gebortigh van Hundelghem lande van Aelst ende alsnu woonende in Vosselaere ter eender 
 ende Angeline VOET fa. Pieter et Judoca SLOCK jonge dochter audt ontrent 22 jaeren 
 woonachtigh in Vosselaere apparente bruydt ter ander . . . . . . . . . 
 Gronden van erfve door d'overledene ten huwelijck gebracht  
 Een 10de deel van een behuyst ende beplant hofstedeken dannof de andere deelen pro 
 indiviso competeren an s'overledens moeder broeders ende suster groot in erven 250 roen 
 en alf abouterende oost Joannes DE PAEPE suyt den selven west Pieter DOBBELAERE 
 ende dito DE PAEPE noort de priesteraige van Vosselaere   
 Item gelijck 10de paert van een partije saeylandt ghelegen als vooren abouterende oost west 
 ende noort den heere baron van Huysse ende suyt een straetjen 
 Voorders competeert aen desen sterfhuyse een 10de paert van een huys schuere ende  
 voordere edifitien, alsmede boomen en haegen gestelt ten titel van cheynse op den grondt  
 der priesteraige van Vosselaere dewelcke moeten aenveirt worden d'hilft in staende ende  
 de wederhilft in liggende weirde . . .  . . .    22ste meye 1792 
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  Rekeninge bewijs ende reliqua die bij desen maekt ende schriftelijck overgeeft 
 Sr. Ludovicus PRAET in qualiteyt van kerckmeester van Nevele van de goederen ende 
  incommen dese kercke geduerende vijf achtereen volgende jaeren  te weten 1786 tot 
 ende met 1790 van den uytgeef bij hem daer jegens gedaen presenterende dese aen 
 heer ende meester Eugenius SOMMERS presbyter prost ende pastor deser stede ende 
 prochie ende aen dhr. ende meester Jacques BEYDENS advocaet ende Bailliu der stede 
 lande roede ende Baronnie van Nevele als auditeurs ten overstaen van Burghmeester  
 ende Schepenen der selve lande ende roede van Nevele  . . . . . . 17de july 1792 
 
SVG Guilliaeme DE PESTELE, overl. Meyghem op den 5de april 1792 
 fs. Jacobus ende van Elisabeth HOSTE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Judoca DE WISPELAERE (SVG gepasseert den 2de maerte 1779) 
419 K.(1ste x): Carel jongman sijn selfs, Bresitta jonge dochter haer selfs, ende Caroline = 24 jr 
116      ende Theresia DE PESTELE is commen te overlijden voor 1785 
 He.(2de x): Marie Anne COMPARÉ fa. Joannes ende van Marie VAN RENTERGHEM 
 K.(2de x): Francois = 13 jr ende Coleta DE PESTELE = 7 jr 
 V.P.: Joseph DE PESTELE oom  
 Den overledenen heeft geduerende sijn huwelijck met d'hauderigge vercocht een leen gelegen 
 tot Meyghem groot 450 roeden aen Jan Baptiste DIJCK voor 69 p. 10 sch. gr. wisselgelt . . . 
 Stelde hem seker ende borge Pieter COMPARÉ fs. Jan woonende tot Landegem broeder van 
 de hauderigge          17de july 1792 
 
SVG Marie DE VREESE, overl. Nevele op den 6de maerte 1792  
 fa. Pieter et Marie Livijne VAN VYNCKT 
 Hr.: Pieter MEGANCK fs. Pieter 
419 K.: Joannes = 12 jr ende Joanne MEGANCK = 9 jr 
119v V.M.: Lieven VAN WASSENHOVE tot Poessel oom causa uxoris van halfven bedde 
 Joannes MEGANCK fs. Pieter s'houders broeder woonactig tot Nevele heeft hem voor al het
 gonne voorschreven verclaert te stellen als seker ende borge  4de 7bre 1792 
 
SVG Caroline COCQUYT, overl. Vynckt op den 14de maerte 1792 
 fa. Joseph ende van Pieternelle VAN DE MOERE 
 Hr.: Frans PROVIJN fs. Pieter ende van Theresia CNUDDE 
419 K.: Catharine = 10 jr, Coleta = 8 jr, Isabelle Marie = 5 jr, Francisca = 3 jr ende Barbara 
121       Theresia PROVIJN = 3 maenden 
 V.M.: Jacobus COCQUYT tot Vynckt broeder van d'overledene 
 De juweelen van d'overledene berusten bij Marie PROVIJN s'weesens moeye tot dat de  
 weesen in staet sullen sijn van tselve te draegen    11de 7bre 1792 
 
SVG Marie SCHAUT fa. Jan et Janneken DE MEYER, overl. Lootenhulle op den 7de nov. 1791  
 Wdwe van Pieter ONDERBEKE  
419 K.: Pieter Francies ende Livinus Laureyns beede hun selfs, Joanne Marie ONDERBEKE  
122v       in huwelijck met Francies TEMMERMAN ende Judoca ONDERBEKE getrauwt met 
       Jan Baptiste DIERICX, Judocus ende Augustinus ONDERBEKE nogh minderjaerigh  
 V.M.: Francies TEMMERMAN voornoemt 
 Gronden van erfven door d'overledene achtergelaeten 
 Een behuyst ende beplant hofstedeken in Poessel groot 58 roen groot paelende noordt ende 
 oost Jan ONDERBEKE suydt Pieter DE MULDER ende west de straete ende een partijken  
 zaeylandt groot 104 roeden gelegen als vooren paelende noort den prochiewegh oost  
 Constantin VAN DER HAEGHEN suydt Jan ONDERBEKE ende west Jan DE MULDER 
 Welke hofstede ende landt publicquelijck vercocht zijn aen de meest biedende met het houden 
 van twee zitdagen wannof den 2de zitdag sijnde den 28ste nov. 1791 en de kooper bedegen is 
 Emanuel SCHAUT voor de somme van 154 p. 7 sch. gr. wisselgelt den schellinck te ponde 
 groote bij conditie besproken      12de 7bre 1792 
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SVG Anna Marie CLEMENT, overl. Sinte Martens Leerne op den 16de oct. 1788 
 fa. Joannes ende Livijne HAECK  
 Hr.: Geeraert SLOCK, herbergier, fs. Thomas et Christina DE SCHRIJVERE 
419 K.: Joannes ende Augustinus SLOCK hun selfs, Marie SLOCK in huwelijck met Joseph 
126       MESTDAGH, Ferdinandus = 18 jr ende Alexander SLOCK = 17 jr 
 V.M.: D'heer Philippe Jacques CLEMENT tot Deynse, oom  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt 
 Compareerde voor mij Jaques Frans MICHAELS notaris publicq tot Gend in persoone 
 Geeraert SLOCK fs. Thomas, jongman bij competente oude sijn selfs man woonende tot 
 Sinte Martens Leerne apparenten bruydegom ter eender ende Marie CLEMENT fa. Jan 
 wdwe van Joseph RAES sonder kinderen woonende tot Landegem apparente bruyd . . . 
 Ter presentie van Daniel CLEMENT fs. Philippe Jacques ende Pieter BOEDRI als  
 getuygen  . . . . . .  desen 8ste febr. 1760 
 Gronden van erfven aen den houder toegekomen bij successie van sijn vader ende moeder 
 ende de resterende vier 5de deelen bij uytgrootinge jegens sijne broeders ende susters 
 Een behuysde beschuerde ende bestalde hofstede wesende een oude vrije herberge genaemt 
 den hert gelegen in Sinte Martens Leerne op de plaetse groot 186 roeden paelende oost ende 
 zuydt de plaetse west de naerschreven partije ende noort sijn selfs 
 Item een partije landt gelegen als vooren paelende suyd de voorgaende hofstede west de 
 damstraete noort ende oost  . . . N. AUDENAERDE groot 273 roeden 
 De overledene heeft constant haer huwelijck met den houder verkogt haere vaderlijcke ende 
 moederlijcke gronden van erfven met de huysingen ende voorder catheylen daerop staende 
 gelegen in Sinte Denijs ende Afsné ende daervan ontfangen 231 p. 1 gr. 3 dnrs.  courant 
 Monica SEVECOTE sijn moeders suster van alfven bedde overleden tot Aeltre  . . . 
 Joannes SLOCK sijnen broeder ende Ferdinandus VAN DER SICHEL sijnen swaeger . . . 
 Heeft hem seker ende borge gestelt Jacobus MESTDAGH shouders schoonsoone woonende 
 in Ste Martens Leerne        6de 8bre 1792 
 
SVG Ratagonde BAELE, overl.  Nevele op den wijck van oossche op den 1ste meye 1792  
 fa. Gillis ende van Anne Marie ROETS  
 Hr.: Joannes VAN HERZEELE fs. Francies ende van Jacoba DE JAEGERE 
419 K.: Theresia = 11 jr, Marie Anne = 10 jr, Jan Baptiste = 8 jr, Francies = 4 jr ende Pieter 
132       VAN HERZEELE = 2 jr 
 V.M.: Livinus BAELE broeder van d'overledene tot Meirendre 
 Dit sterfhuys is schuldigh aen Sr. Pieter VAN WONTERGEM over twee jaeren pacht 
 van de hofstede ende land bij den sterfhuyse gebruyckt  . . . . . .   
 Joannes DE JAEGER fs. Lieven woonachtigh tot Nevele verclaert hem te stellen seker ende 
 borge over den houder        30ste 8bre. 1792 
 
SVG Catharine DE CONNIJNCK, overl. Ste Jans Leerne den 10de 7bre 1791  
 fa. Gillis ende van Marie DICK 
 Hr.: Pieter MARTENS fs. Jan 
419 K.: Augustinus = 4 jr ende Marie Jacoba MARTENS = 3 maenden alsnu overleden  
130v V.M.: Gillis DE CONINCK s'overledens vader  
 Gronden van erfven wesende conquest 
 Een behuysde hofstede in Ste Jans Leerne bij den hauder gebruyckt groot ontrent een gemet 
 paelende noort dhoors Mhr. AEVERSCHOOT oost den heer baron van Nevele zuyt den 
 herwegh west selfs dus 300 roeden ende een partije land gelegen als vooren groot 286 ½ roen 
 paelende noort oost selfs voorgaende zuyt west Mhr. DE RIJCKE, zuiyt oost den herwegh 
 noort west den baron van Meere  
 Betaelt tsedert de prijsije aen Joannes VERPLAETSE over het queeken van het jongste 
 kind tot sijn overlijden twelcke den hauder heeft gecost tot 51 guldens dus 8 p. 10 sch. gr. 
 Heeft Jacobus MARTENS fs. Jan shauders broeder woonachtig in Sinte Martens Laethem 
 hem voor al het gonne voorschreven over den houder gestelt als seker ende borge  
          16de 8bre 1792 



 820 

 Vervolg bundel nr 529 Staten van goed  (1792)  
SVG Norbertine VAN DE VELDE, overl. Nevele op den 19de 8bre 1791  
 fa. Lieven et Joanne FOCQUAERT 
 Hr.: Albertus WAELEBROUCK   
419 K.: Livinus = 11 jr, Coleta = 9 jr ende Marie WAELEBROUCK = 7 jr 
134v V.M.: Judocus VAN DE VELDE broeder van d'overledene 
 Huys ende erfven gedurende huwelijk geconquesteert deelsaem al en alf sonder last van 
 bijlevijnge als volgt  
 Een huys ende erfve gelegen in Nevele wezende een herberge genaemt het landt van Nevel 
 daer d'overledene uytgestorven is groot in erfven 50 roen paelende oost Pieter MISSIAEN 
 suyt Sr. Bernardus GAELENS west Sr. Francies COOPMAN ende noort de merckt van  
 Nevele belast eerst met een rente van 350 p. gr. wisselgeldt capitaels in proffijte van de  
 wdwe en de kinderen van Joannes DE BRABANDER croiserende a pennijnck 25 ende 
 ten tweede met noch een rente van 150 p. gr. wisselgeldt capitaels loopende in proffijte 
 van Carel VESGHEMOET croiserende als de voorseyde ende verschijnende beede de 
 selve renten den 20ste january in elk jaer  . . .  . . . 5de 9bre 1792 
 
SVG Joanne Francisca SCHOLLIER, overl. Vinckt op den 26ste dec. 1791 
 fa. Francies ende van Catharine DE COCK  
 Hr.: Joannes Francies DE WITTE fs. Jacobus ende van Anna Catharine CODDENIE 
419 K.: Joannes Francies DE WITTE = 7 maenden unicq weese kind  
137 V.M.: Francies SCHOLLIER vader van d'overledene tot Leerne 
 Jacobus DE WITTE woonagtig binnen de prochie van Vosselaere heeft hem voor al het 
 gonne voorschreven over den hauder verclaert te stellen ende constitueren als seker ende 
 borge         6de 9bre 1792 
 
SVG Lieven DE GROOTE fs. Joannes, overl. Landeghem op den  . . .  1792 
 wdwnr in (1ste x) van: Joanne Catharine DE CLERCQ fa. Joannes et Livina WILLEMS 
419 K.(1ste x): Francies ende Pieter DE GROOTE  
138v He.(2de x): Anna Marie VERPLAETSE fa. Pieter er Veronica GOETHALS 
 K.(2de x): Marie Anne DE GROOTE = 11 jr 
 V.P.: Pieter DE GROOTE broeder van den overledenen  
 Men staet schuldigh aen Caerel LAMBRECHT tot baerel over verachterde cheynspachten 
 tot kersavont 1792 tot de somme van 6 p. 16 sch. 10 gr.   27ste 9bre 1792 
 
SVG Marijn SCHATTEMAN fs. Jan et Livijne DHONDT, overl. Poessel op asschewoensdag 1791 
 He.: Joanne DE RAEDT fa. Jan Baptiste et Joanne VERSCHELDE 
419 K.: Jooris ende Joanne SCHATTEMAN beede hun selfs, Francies = 24 jr, Marie = 23 jr, 
143v       Joanne = 20 jr ende Marie Jacoba SCHATTEMAN = 18 jr  
 V.P.: Francies SCHATTEMAN tot Lootenhulle oom   28ste nov. 1792 
 
SVG Joanne VAN GAEVEREN, overl. Vosselaere op den 11de oct. 1791  
 fa. Joannes ende van Theresia VAN DE WALLE  
 Hr.: Pieter VINCENT fs. Jacobus ende van Godelieve VINCENT 
419 K.: Livinus = 14 jr, Francies = 11 jr, Carel = 9 jr, Bernardus = 6 jr ende Augustinus = 4 jr 
140v V.M.: Pieter VAN GAEVEREN tot Afsné  
 Gronden van erfven met de catheylen daerop staende wesende conquest binnen huwelijck 
 Een huys ende erfve op de plaetse in Vosselaere wesende een herberge genaemt de craeye 
 groot int geheele 80 roeden oost den heere baron van Huysse suyt Jacobus VINCENT  
 west de plaetse ende noort  Gabriel DE PAEPE dit met voordere catheylen daer op staende 
 het welcke alhier voorals noch is gemeene blijvende 
 Comt alhier het capitael van een personeele obligatie van 12 p. gr. wisselgelt capitaels ten 
 laste van Augustinus VINCENT tot Vosselaere crooserende a 12 sch. gr. courant s'jaers 
 vallende t'elcken 9de meye dus int courant 14 p. gr.  . . . 4de Xbre 1792 
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SVG Sr. Augustinus Emanuel VAN SPEYBROECK, koster,  
 overl. Ste Martens Leerne op den 3de meye 1792 
 fs. Ambrosius ende van Marie Anne VAN QUICKENBORNE 
 He.: Joanne Marie VAN NEVEL fa. Joseph et Isabelle VAN DER VENNET  
 K.: Coleta VAN SPEYBROECK = 4 jr unicq weese kind  
 V.P.: Joannes Baptiste VAN SPEYBROECK fs. Ambrosius tot Ste Martens Leerne, oom 
 Gronden van erfven commende van s'houderiggens sijde 
 Een 6de deel deurgaende van een partije land in Nevele groot ontrent een bunder . . . 
 Item één 12de deel danof d'hilft competeert aen haer moeder ende de vijf andere deelen aen 
 haere vijf broeders, gelegen in Drongen groot ontrent 4 gemeten 250 roeden . . . 
 Item een deurgaende 12de deel als vooren van een behuyst hofstedeken met de medegaende 
 landen gestaen ende geleen in Drongen groot int geheele ontrent 5 gemeten 
 Het 12de deel als de voorgaende van een partije land gelegen in Meygem genoemt tvrijland 
 groot ontrent een bunder paelende oost een dreefken ende noort den herwegh 
 Item het 12de deel van een hofstede ende medegaende landen gelegen als vooren geweest 
 leen gereleveert hebbende van den leenhove van het Dendermondsche groot ontrent vier 
 bunderen commende bij coope door wijlent s'houderiggens vader gedaen jegens Jacobus 
 VAN GANSBEKE ende consoorten den 31ste 8bre 1769 . . . . . . 25ste febr. 1793 
 
SVG Heer ende Mr. Jan Baptist DE CAMER, overl. Ste Maria Leerne den 24ste maerte 1792  
 fs. Sr. Joseph bij joffr. Isabelle VAN PRAET fa. dhr Gillis pbr. Capellaen Castral van Oydonck 
 hoirs :  joffr. Caroline DE CAMER fa. Sr. Joseph tsijnen (2de x) verwekct met Joe Catharine 
  Therese VAN OUTRIJVE in huwelijck met dhr. Pieter Francies DELCAMBE tot  
  Thielt, Sr. Pieter Jacques VAN PRAET in Gendt, joffr. Isabelle Josepha VAN PRAET  
  gedivorceerde huysvrauwe van Jan Baptiste DE BRUYNE, joffr. Marie Barbara VAN 
  PRAET in huwelijck met Sr. Josephus Benedictus VAN DER BEKEN beede tot 
  Auwegem, Joffr. Joanne Judoca Philippine VAN PRAET in huwelijck met Sr.  
  Francies VAN DOORESELE tot Gavere, joffr. Coleta Cecilia VAN PRAET in 
  huwelijck met Meester Bernardus Hermanus VAN DER HEEREN licentiaet in de  
  medecijnen tot Deynse ende het weezekind achtergelaeten bij wijlent Sr. Jan Bernard 
  VAN PRAET met naeme Coleta Francisca VAN PRAET = 16 jr alle kinderen ende 
  kinds kinderen van wijlent Sr. Jan Baptist VAN PRAET ds. dhr Gillis voorseyt 
  tsaemen representerende s'overleden moederlijke zijde. 
 Den overledenen is geweest poorter forain der stede van Cortrijck 
 Er is een testament gemaekt ende declaratie van uytersten wille . . .  den 2de nov. 1786 
 Ick onderschreven Mr. J.B. DE CAMER pbr. inwoonder van Ste Maria Leerne . . . 
 Leengoederen bij den overledenen achtergelaeten hem toegecomen bij successie als hoir 
 feodael ten sterfhuyse van sijnen vader schuldig te volgen aen joffr. Caroline DE CAMER 
 in huwelijck met dhr. Pieter Francies DELCAMBE  
 Twee partijen land wezende leen gelegen in Poucques tsaemen groot een bunder 316 roen 
 ende nog een bodem van leene gelegen als vooren genaemt Exspeel consisterende in een 
 partije land groot een bunder in pachte gebruyckt bij Jacobus DE DECKER . . . 
 Een leen wezende een partije meersch gelegen in Caenegem groot 386 roen . . . 
 Twee distincte partijen van lande gelegen in Vinckt zijnde leen groot twee aude bunderen 
 ten deele in pachte gebruyckt bij Gillis DHAEYERE  
 Een behuysde hofstede in Caenegem groot in erven met de landen daermede gaende vier 
 bunderen wezende leen  . . .  . . .  . . . 
 Item ontrent de vijf vierendeelen land ende bosch wezende leen gelegen in Roosbeke ende 
 Meulebeke in pachte bij Philippe LE MAN  
 400 roeden bosch gelegen in Nevele wezende leen den overleden toegecommen bij coope 
 jegens Judocus JOORIS zuyd oost het allodiael van desen sterfhuys  9de jan. 1793 
 Naerder liquidatie op den voorenstaenden staet 
 wesende in tween d'een helft voor s'overledens vaderlijke hoirs ende d'ander helft voor 
 de moederlijcke hoirs voor elck tot 25 p. 14 sch. 9 gr. 3 dnrs . . . 7de juny 1793 
 Dezen SVG zit ook nog eens in het bundel 530 
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 Vervolg bundel nr 529 Staten van goed  (1792)  
SVG Pro Deo Francies DE VOESTER fs. Frans,  
 overleden onbedegen in Landegem op den 25ste maerte 1792 
 alwaer hoirs staen te fonderen:  
 Joannes et Marie DE VOESTER s'overleden halven broeder ende suster mitsgaders 
 Pieter Francies REYNHEERE in huwelijck met Theresia DE PAEPE ende de vier weesen 
 van Joannes DE PAEPE oock kinderen van . . .  (niet gegeven) . . . 
 Hauderigge: Marie Catharine WILLE fa. Martinus et Livina TAETS 
  Alsnu in huwelijck met Geeraert HEMERS    15de 8bre 1793 
 
 Bundel nr 530 Staten van goed  (1793)   
SVG Marie Anne VAN DER HULST, overl. Laethem op den 2de 7bre 1792 
 fa. Augustinus ende van Joanne VERMEERSCH  
 Wdwe in (1ste x) van: Livinus VAN DE CODDE  
419 K.(1ste x): Joannes = 10 jr, Angeline = 8 jr, Francisca = 5 jr, Florentine = 4 jr ende Joanne 
145     VAN DE CODDE = 3 jr 
 Hr.(2de x): Pieter MESTDAGH fs. Jans   
 K.(2de x): het kindt twelcke een quartier naer de doodt van de moeder is overleden 
 V.P.: Andries VAN DE CODDE ende V.M.: Pieter DE VRIENDT  
 Gronden van erfven competerende aen de weesen uyt den hoofde van hunnen vader als bij 
 hem geconquesteert voor daete van sijn huwelijck met d'overledene 
 Een behuysde ende beplante hofstede in Ste Martens Laethem groot met het land 1190 roen 
 paelende suyt ende west de straete ende noort Pieter VAN DAMME  
 Geduerende het huwelijck van desen hauder met d'overledene is vercocht haer paert ende  
 deel in een hofstede ende landen gelegen in Drongen op haer gesuccedeert met de dood van 
 haere auders         23ste april 1793 
 
SVG Joanne LOOTENS, overl. Nevele op den lesten maerte 1792 
 fa. Thomas ende van Adriaene KOCKAU  
 Hr.: Jacobus DIAS fs. Jacobus ende van Marie . . .(niet gegeven) 
419  K.: Jooris  bij competente aude sijn selfs, Livijne Rosalia in huwelijck met Albert D'HONT, 
147v       Marie Pieternelle = 22 jr, Augustinus = 16 jr ende Theresia DIAS = 7 jr. 
 V.M.: Ignatius LOOTENS broeder van de overledene tot Poessel 
 Hebben geen immeubele goederen ten huwelijck gebracht . . . 6de meye 1793 
  
SVG Martinus DE GROOTE, overl. Landegem in den heirenthoek op den 15de aug. 1792 
 fs. Jan ende van Marie MORTIER 
 He.: Maria Christina VAN LAEKE fa. Andries ende van Isabelle COPPENS 
419 K.: Isabelle Rosa = 16 jr, Jan Baptiste = 14 jr, Barbarine = 11 jr ende Caroline = 8 jr 
149 V.P.: Pieter DE GROOTE broeder van den overledenen tot Landegem 
 Gronden van erfven comende van den cant van den overledenen 
 Een behuysde hofstede in den heirenthoeck in Landegem groot in erfven 420 roeden  
 paelende oost Mhr. Van Asper ende joffr. Anne Catharine VAN HULTHEM suyt de 
 straete west Joannes VAN RENTERGEM ende noort de volgende partije gelegen als 
 vooren genaemt het stuck achter den huyse groot 330 roeden noort ende oost de 
 voornoemde joffr. VAN HULTHEM west den selven VAN RENTERGEM suyt den 
 selven ende de geseyde hofstede. Item een partije landt gelegen als vooren groot met  
 een bosselken daer teynden ontrent 250 roeden genaemt het bollewerck oost den heer 
 van Asper suyt Pieter STANDAERT west dito VAN RENTERGEM . . .  . . . 
 Gronden van erfven comende van den cant van dese hauderigghe 
 Een partije landt in Landegem groot 306 roeden paelende oost Frans VAN LAEKE suyt 
 Jan Baptiste STANDAERT west den selven ende noort de beke haer toecomende bij  
 successie van haere moeder  
 Heeft hem verclaert te stellen ende constitueren als seker ende borge Joannes Francies 
 MORTIER fs. Bartholomeus shouderiggens halven broeder woonachtig tot Landegem 
 van al het gone voorschreven       25ste juny 1793 
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SVG Pro Deo Joseph Francies CUVELIER, overl. Nevele op den wijck van veldeken  
 fs. Norbert et Maria Francoise VAN HEYSTE 
 He.: Angeline DE WITTE fa. Philippe et Joanne VAN RENTERGHEM 
 K.: Francies = 12 jr, Rosa = 9 jr ende Marie Anne CUVELIER 1 ½ jr. 
 V.P.: Norbertus CUVELIER grootvader voornoemt  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   1ste 8bre 1793 
 
SVG Isabelle Marie LE ROY, overl. Vosselaere op den 11de meye 1793  
 fa. Pieter Ludovicus et Marie Theresia PAPPENS 
 Hr.: Joannes DE WEIRDT fs. Francies et Pieternelle DU CHATEAU 
419 K.: Pieter = 2 jr ende Joanne DE WEIRDT = 6 maenden  
151v V.M.: Pieter Ludovicus LE ROY grootvader van de weesen  
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt  
 Alsoo apparent huwelijck staet te geschieden tusschen Joannes DE WEIRDT fs. Francies 
 tot Vosselaere jongman bij competente audde sijn selfs ter eender ende Isabelle Marie 
 LE ROY fa. Pieter jonge dochter oock bij competente aude van jaeren haer selfs gebortigh 
 van Astene ende geassisteert met haeren vader  . . . . . . desen 29ste july 1790 
 Gronden van erfven door de overledene achtergelaeten 
 Het 6de deel deurgaende van een behuyst hofstedeken in Astene groot 350 roeden gebruyckt 
 door den deelvoogt in desen  
 Gronden van erfven comende van shauders sijde 
 Een behuysde hofstede met twee partije saeylandt gheleghen in Vosselaere tsaemen groot 
 vier ghemeten door den hauder gebruyckt hem toegecomen bij successie van sijn vader  
 Heeft Pieternelle DUCHATEAU wdwe van Frans DE WEIRDT alhier present haer voor 
 al het gone voorschreven verklaert te stellen als seker ende borge met renonciatie aen het 
 beneficie senatus consult velleani      1ste 8bre 1793 
 
SVG Joannes Andries DE MULDER, smid, overl. Poessel op den 31ste aug. 1792 
 fs. Pieter et Sara MARTENS 
 He.: Joanne Catharine VEEVAETE fa. Lieven et Joosijntjen SUTTERMAN 
  alsnu in huwelijck met Livinus Frans VERSTRAETE oock smid van stijle 
419 K.: Jacobus Francies = 10 jr, Bernardus = 6 jr ende Loe DE MULDER = 4 ½ jr 
154 V.P.: Pieter DE MULDER grootvader oock smid van stijle 
 Gronden van erfven door den overledenen ten huwelijck gebracht 
 Een behuysde hofstede met de smisse alsmede voordere droog ende groene catheylen 
 daer op staende geleghen in Poessel paelende zuyt oost de straete naer Poessel meulen 
 zuyt west d'hoors van den advocaet DURMAEL ende noort oost de prochie wegh naer 
 Lootenhulle ende een ander steenen huys ende erve met een partije landt daer annex  
 abouterende oost nu de hauderigge tevooren Joannes HIRPEELS zuyt d'hoors van 
 Francies BOGAERT west Sr. Adriaen DE CLERCQ ende noort de straete sijnde dese 
 hofstede ende partije landt met de voorgaende hofstede 'tsaemen groot 300 roeden . . . 
 Joannes Frans VEEVAETE s'hauderiggens broeder tot Hansbeke heeft hem verclaert 
 te stellen seker ende borge       2de 8bre 1793 
 
SVG Marie Martine DE CUYPER, overl. Nevele den 22ste 7bre 1792 
 fa. Frans et Joanne DE BUCK   
 Hr.: Philippe Jacobus BAUDONCK, winckelier, fs. Jacobus et Isabelle BILLIET 
419 K.: Amalie BAUDONCK = 14 maenden 
157v V.M.: Guilliaeme VAN NEVELE swaeger van d'overledene   
 Den hauder benevens zijn weese kindt is gerecht over een 12de deel naer deductie van 
 het kintsgedeelte gedevolveert op de wdwe van Francies DE CUYPER met de doodt  
 van Rosa DE CUYPER haere dochter, in een huys ende erfve gelegen in Nevele in de 
 meulenaerstraete groot in erfven 74 roeden  
 Item een 12de deel in een partije lant comende van de cant van d'overledene wesende leen 
 gelegen in Nevele groot 130 roeden  . . . . . . . . .  11de 8bre 1793 
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 Vervolg bundel nr 530 Staten van goed  (1793)  
SVG Livijne DE SCHEPPER, overl. Sint Martens Laethem den 21ste sept. 1790 
 fa. Jan verweckt bij Marie COLPAERT 
 Hr.: Pieter VERBEKE fs. Lieven verweckt bij Joanne DINGELEIRE  
419 K.: Marie Therese VERBEKE = 10 jr. 
160v V.M.: Frans DE SCHEPPER broeder van d'overledene   
 Aen de hauder is uyt den hoofde ende bij successie van sijne auders toegecommen een 
 hofstedeken gelegen in Ste Martens Laethem groot in erfven 435 roeden paelende zuyt 
 de straete west den H.Geest van Sinte Pieters ende een partije meersch gelegen als  
 vooren groot 450 roeden paelende oost de beke suyd ende noord t'cappittel van Ste Baefs 
 ende heeft staende dit huwelijck gebauwt een nieuw huys ende voorder edificien  
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert 
 Een hofstedeken ende haegen mitsgaders voordere drooge ende groene catheylen daerop 
 staende gelegen in Ste Martens Laethem groot in erfven 459 roen den hauder toegecomen 
  bij coope jegens de wdwe ende kinderen Jan VERBEKE  . . . 29ste 8bre 1793 
 
SVG Francies IDE fs. Dominicus et Pieternelle RAMON, overl. Landeghem den 21ste july 1792  
 He.: Barbarine SUTTERMAN  
419 K.: Bernardus = 23 jr, Anne Catharine = 21 jr, Joanne Pieternelle = 15 jr ende Rosaline  
163       IDE = 9 jr  
 V.P.: Pieter RAMON cosijn tot Ghendt  
 Gronden van erven komende van s'hauderiggens sijde  
 Een behuyst ende beplant hofstedeken in Landeghem in den heirenthoeck groot 100 roeden 
 ende een partije saeylant ghenaemt het damstuck gelegen als vooren abouterende oost de 
 meerschen zuyt de kinderen van Thomas DE WITTE west den herwegh en noort de vrauwe 
 douariere van den heere van Asper groot 676 roeden de hauderigge toegekomen bij 
 mangelijnge thaeren proffijte gedaen door Sr. Pieter STANDAERT ten titel als vooren   
 van shauderiggens sijde sijn gecedeert twee partijen lant gelegen als de voorgaende d'eene 
 genaemt de rosteyne ende d'andere den kleynen beyaerts hulst tsamen groot 950 roeden . . . 
 Huys land ende meersch binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een steenen huys met de voordere droogte ende groene catheylen staende op 25 roen erve 
 die competeert aen d'aerme schole tot Ghent gelegen in Landeghem aen de plaetse noort 
 west den heirwegh naer Meerendre noort oost Mhr. DELWAERDE zuyt oost den gront  
 van de aerme schole ende oost Joannes DE MEYER bij de hauderigge gebruyckt ende 
 aen den overledenen toegekomen bij coope gedaen jegens Geeraert VAN HEULLE bij 
 Contract van den 16de nov. 1772 
 Item een partije landt gelegen in Landeghem daer den voetwegh doorloopt groot 274 roen 
 paelende oost een andere voetwegh daer over Jacobus MAENHAUT zuyt d'hofstede ende  
 lant van Pieter VAN MALDEGHEM met consorten west den heirwegh van Landeghem  
 naer Nevele noort Mhr. WALWEIN  . . . . . . . . .   12de 9bre 1793 
 
SVG Carel VERBAUWEN fs. Jan et Marie VAN PARIJS, overl. Nevele op den 22ste meye 1793 
 He.: Pieternelle BRAET fa. Guilliaeme ende van Joanne VERMEULEN 
419 K.: Pieter = 19 jr, Judocus = 17 jr, Lieven = 13 jr ende Francies VERBAUWEN = 6 jr 
166 V.P.: Joannes DE CLERCQ   
 Dit sterfhuys is schuldig aen Pieter CODDENS tot Nevele over een jaer pacht van het land 
 ende het hofstedeken bij dit sterfhuys gebruyckt tot 8 p. gr. 
 Pieter BRAET woonachtig in Bachte heeft hem over de hauderigge verclaert seker ende  
 borge te stellen  (dezen SVG zit ook in het bundel 531)  12de 9bre 1793 
 
SVG Pro Deo Lieven DE KEYSER fs. Martinus, overl. Landeghem wijck overdam        . . .  
 He.: Anne Marie ROETS fa. Pieter et Marie TAETS 
 K.: Joanne Pieternelle = 24 jr, Marie Anne = 22 jr, Livina Theresia = 19 jr, Emanuel = 17 jr, 
       Francies = 15 jr ende Magdalena DE KEYSER = 11 jr  
 V.P.: Francies VAN DEN VIJVER tot Landeghem, oom   12de 9bre 1793 
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SVG  Pro Deo Christina DOBBELAERE, overl. Landeghem op den 16de nov. 1791  
 fa. Gillis et Joanne VAN DE PUTTE  
 Hr.: Joannes Baptista DE VOLDER fs. Pieter ende Judoca VERMEULEN 
 K.: Marie Pieternelle = 13 jr, Coleta = 7 jr ende Marie Therese DE VOLDER = 5 jr 
 V.M.: Lieven DOBBELAERE broeder van de overledene  
 Men staet schuldigh aen Sr. Pieter STANDAERT over een jaer huyspacht verschenen 
 lesten october 1793 de somme van 6 p. gr.    12de 9bre 1793 
 
SVG Pieter MARTENS, overl. Ste Maria Leeren den 30ste aug. 1793  
 fs. Joannes ende van Livijne MESTDAG  
 Wdwnr in (1ste x) van: Catharine DE CONNIJNCK 
419 K.(1ste x) : Augustinus MARTENS = 6 jr 
168 He.(2de x): Marie Joanne DE CONNIJNCK fa. Pieter ende van Pieternelle DE CLERCK 
  alsnu in huwelijck met Philippe DE GRAEVE  
 K.(2de x): Bernardus MARTENS = 1 jr.   
 V.P.: Jacobus MARTENS broeder van den overledenen tot Laethem ende 
 V.M.: Gillis DE KONNIJNCK grootvader tot Laethem  
 Gronden van erfven geduerende s'overledens eerste huwelijck geconquesteert 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Sinte Maria Leerne bij d'hauderigge gebruyckt 
 groot ontrent een gemet paelende noort d'hoors Mhr. AEVERSCHOOT oost den heere  
 baron de Nevele suyt den herwegh west selfs groot 300 roeden ende een partije land groot 
 ontrent 286 ½ roeden paelende noort oost selfs hofstede suyt west Mhr. DE RIJCKE suyt 
 oost den herwegh noort west den heere baron van Meire . . . . . . 
 Norbert DE GRAEVE woonagtig in Poessel alhier present heeft hem verklaert te stellen als 
 seker ende borge       19de 9bre 1793 
 
SVG Joanne Marie OOSTERLINCK, overl. Poessel op den 24ste juny 1792 
 fa. Andries et Isabelle Therese SNAUWAERT 
419 Wdwe in (1ste x) van: Francies DE WULF 
170 K.(1ste x): Stephanus DE WULF ende Joannes DE WULF  
 V.P.: Pieter DE WULF tot Nevele ende V.M.: Francies OOSTERLINCK tot Nevele  
  Hr.(2de x): Jooris SCHATTEMAN fs. Marijn 
 K.(2de x): Rosalie SCHATTEMAN = 2 ½ jr. 
 Gronden van erven d'overledene toegekomen bij successie van haeren vader 
 D'hilft deurgaende dannof de wederhilft competeert aen s'overledens moeder van een 
 behuysde hofstede met de partije zaeyland daer mede gaende gelegen in Poessel paelende 
 west het straetjen hier geheel medegaende daerover de prochie van Lootenhulle noort 
 Joannes DE MULDER causa uxoris oost ende suydt den heer advocaet Jan Baptiste 
 Bernard CARDON groot int geheele twee gemeten   
 Welke voorschreven hofstede ende landt als niet connende vercaevelt worden sonder 
 merkelijke schaede naer het doen van drij zit daegen aen de meest biedende publiquelijk 
 hebben te koope geveylt ende kooper is bedegen Francies MORTIER voor de somme van 
 252 p. gr. wisselgelt den schellinck te ponde . . .  . . .  20ste 9bre 1793 
 
SVG Marie VERTRIEST, overl. Poessel op den 18de aug. 1791 
 fa. Pieter ende van Livijne Marie VAN HULLE 
 Hr.: Judocus VAN DER PLAETSEN fs. Pieter ende van Isabelle VAN QUATHEM 
419 K.: Jacobus = 12 jr, Joannes = 11 jr ende Livinus VERPLAETSEN = 9 jr 
172 V.M.: Livinus VERTRIEST broeder van de overledene tot Zevergem  
 Aen den hauder is onverdeelt competerende een 8ste deurgaende deel in een hofstede ende 
 land met de catheylen tusschen shauders moeder broeders en susters is gemeene gebleven 
 twelcke alhier oock als noch is gemeene blijvende.  
 Augustinus VAN DER PLAETSEN woonachtig in Ste Martens Leerne alhier present heeft 
 hem seker ende borge gestelt voor al tgonne voorschreven  20ste 9bre 1793 
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SVG Marie SNAUWAERT, overl. Nevele op den 22ste meye 1793 
 fa. Pieter ende van Marie CLEEFS  
 Wdwe in (1ste x) van: Jacobus MESTDAGH  
419 K.(1ste x): Francies MESTDAGH = 13 jr 
227 V.P.: Alexander MESTDAGH tot Landegem  
 Hr.(2de x) : Bauduyn DANNEELS fs. Joseph ende van Joanne Marie VAN QUAKELBEKE 
 K.(2de x): Caroline DANNEELS = 1 jr 
 V.M.: Joannes SNAUWAERT broeder van d'overledene tot Nevel 
 Gronden van erfven comende van de sijde van d'overledene 
 Het 4de deel in d'helft van een behuysde hofstede in Nevele in den wijck van peperhol groot 
 met t'land daermede gaende 300 roeden in gebruyck bij s'overledens moeder 
 Blickt dat er meer commeren sijn als baeten 7 p. 10 sch. 2 gr. 
 Heeft Jacobus VERHEGGE fs. Jacques tot Nevele hem over den hauder voor de voorschreven 
 schulden ter ontlastijnge van de weesen verclaert te stellen ende constitueren als seker ende 
 borge actum int collegie       26ste 9bre 1793 
 
SVG Pro Deo Marianne DE PAEPE fa. Lieven, overl. Vosselaere op den 4de jan. 1793 
 Hr.: Jan Baptiste CORIJN fs. Jans ende van Jacquemijntjen SNOECK 
 K.: Joanne beth 23 jr, Jan Francies = 21 jr, Augustinus = 20 jr, Eugenius = 13 jr ende 
       Constantijn CORIJN = 10 jr 
 V.M.: Pieter DE PAEPE oom   
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   26ste 9bre 1793 
  
 Bundel nr 531 Staten van goed  (1794)  
SVG Joanne D'HAENENS fa. Philippe, overl. Vosselaere op den 23ste oct. 1793 
 Wdwe in (1ste x) van: Joannes MAENHAUT fs. Jan ende Marie VOLCKAERT 
419 K.(1ste x): Pieter Francies sijn selfs ende Agnes MAENHAUT in huwelijck met Pieter  
173v          Francies VAN DEN BRAEMBUSSCH, Isabelle Rosa = 22 jr ende Joannes 
      MAENHAUT = 21 jr 
 Hr.(2de x): Andries LOOTENS fs. Mauris et Pieternelle TEMMERMAN  
 K.(2de x): Francies LOOTENS = 16 jr 
 V.M.: Joannes DHAENENS oom tot Drongen   
 Pieter Frans VAN DEN BRAEMBUSSCHE T tot Nevele hoor in desen verclaerde sig te 
 constitueren als seker ende borge     14de jan. 1794 
 
SVG Marie Joanne VAN PARIJS, overl. Landeghem op den lesten oct. 1793  
 fa. Joseph et Josijntjen TEMMERMAN  
 Hr.: Pieter Francies DE VLIEGER fs. Jacobus et Francoise BERNAERT 
419 K.: Marie Therese DE VLIEGER = 3 maenden en half unicque weese 
176 V.M.: Joseph VAN PARIJS tot Vosselaere grootvader 
 Er is een contract antenuptael gemaeckt 
 Compareerden voor mij Francois VAN MELLE notaris publicque in Nevele in persoonen 
 Pieter Francies DE VLIEGER fs. Jacobus jongman bij competenten auderdom van beth 
 de 25 jr sijn selfs woonende in Landeghem apparenten bruydegom ter eender ende Marie 
 Joanne VAN PARIJS fa. Joseph wdwe van Carel BISSCHOP sonder kinderen woonende 
 in deselve prochie van Landeghem apparente bruyd ter andere  . . . 22ste april 1790 
 Gronden van erfven deelsaem half en half 
 Een behuysde ende beplante hofstede met de zaeylanden daermede gaende al t'eenen 
 block gelegen in Landeghem in den heirenthoeck paelende west de gaeverstraete noort 
 d'hoors van Rogier DE WITTE oost joffr. VAN HULTEM ende zuyt d'hoors Jacques 
 BOONE bij den hauder gebruyckt groot ontrent vier gemeten  . . . 
 Den hauder geeft te kennen dat desen sterfhuyse schuldigh is aen Joannes BISSCHOP 
 tot Meenen eene onbesette rente van 75 p. gr. wisselgelt  . . . . . . 
 Joannes VINCENT fs. Pieter woonachtig tot Hansbeke alhier present heeft hem voor 
 alle tgone voorschreven verclaert te stellen seker ende borge  21ste jan. 1794 
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SVG Joanne SUTTERMAN, overl. Nevele den 3de oct. 1792 
 Hr.: Joannes VAN RENTERGHEM   
419 K.: joffr. Judoca VAN RENTERGHEM haer selfs, Joseph CAKAERT in huwelijck met 
179v       Marie Anne VAN RENTERGHEM, Marie Isabelle VAN RENTERGHEM = 23 jr   
 V.M.: Geeraert SUTTERMAN  
 Gronden van erfven door d'overledene achtergelaeten te weten d'hilft deurgaende van de 
 gonne bij dit cappittel opgestelt dannof de wederhilft competeert aen Herman VAN NEVEL 
 causa uxoris alle gelegen in Nevel 
 Een bebauwde en beplante hofstede paelende noort oost d'hoirs Thomas DE WITTE suyt 
 de oossche straete west ende noort selfs groot 263 roeden ende een partije landt groot 572 
 roeden paelende noort oost selfs suyt oossche straete west de wdwe Joseph DANNEELS 
 noort Catharine VAN NEVEL. Item een partije landt groot 401 roeden noort ende oost 
 selfs suyt Catharine VAN NEVEL en west selfs  . . .   
 Gronden van erfven binnen huwelijck geconquesteert gelegen in Nevel 
 Een bebauwde ende beplante hofstede groot 400 roeden paelende oost en suyt selfs west 
 de straete ende noort den heere van Assenede . . . . . . . . . 
 Alle voorenstaende goederen gecomen bij koope van d'hoors van joffr. GOETHALS ende  
 worden bij den hauder gebruyckt    
 Stelde hem seker ende borge Joseph CACKAERT hoir in desen woonachtig in Nevele alhier 
 present         21ste jan. 1794 
 
SVG Joanne Marie VAN NEVEL fa. Joseph ende van Isabelle VAN DER VENNET  
 overl. Drongen den 12de july 1793 ende gewoont hebbende in Ste Martens Leerne 
 Wdwe van Sr. Augustinus Emanuel VAN SPEYBROECK, coster geweest van Ste Martens 
  Leerne, fs. Ambrosius ende van Marie Anne VAN QUICKENBORNE  
419 K.: Coleta VAN SPEYBROECK = 5 jr  
182 V.P.: Joannes Baptiste VAN SPEYBROECK fs. Ambrosius tot het geseyde Leerne ende 
 V.M.: Pieter VAN NEVEL fs. Joseph, oom tot Landeghem    
 Gronden van erven commende van sweesens moeders zijde 
 Een 6de deel deurgaende danof d'ander vijf 6de deelen competeren aen sweesen vijf ooms 
 causa matris met naemen Pieter, Francies, Carel, Emanuel ende Bernardus VAN NEVEL 
 van een partije land in Nevele groot ontrent een bundel paelende daeraenne oost de daes 
 doncken zuyd de biebuyck straete ende noord dhoors van den advocaet LAEREBEKE 
 dus over één 6de deel 150 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Item een 12de deurgaende deel danof d'hilft competeert aen sweesen grootmoeder materneel 
  ende de vijf 6de deelen aende voornoemde vijf ooms van een behuysde hofstede ende land 
 gelegen in Drongen tsaemen groot vier gemeten 250 roeden in pachte gebruyckt bij Pieter 
 VAN GANSBEKE  . . .  . . .  . . .  4de febr. 1794 
 
 Augmentatie van SVG omme de weese Pieter Frans VAN PARIJS = 19 jr, fs Frans   
 gewonnen bij Joanne Theresia VAN DE MOORTELE fa. Pieter ter causen de successie 
419 op hem gedevolveert met de doodt van Pieter VAN DE MOORTELE sijnen grootvader 
184v materneel voorgevallen in Poessele ten jaere 1780 welcke augmentatie maekt Frans 
 VAN PARIJS s'weesen vader die hij overgeeft aen Augustinus VAN DE MOORTELE 
 oom materneel ende deelvoogt der selve weese 
 SVG van sweese moeder gesloten den 5de april 1775 . . .  . . . 
 Voorders examinerende den SVG gesloten ten sterfhuys van den voornoemden Pieter 
 VAN DE MOORTELE sweesen grootvader den 28ste maerte 1781 wordt bevonden dat 
 het huys ende erfve door hem achtergelaeten voor u heeren wettelijck is vercocht aen 
 Lieven DE SCHRIJVER ende dat de coopsomme van diere soo wel als de voordere 
 baeten aldaer gebracht sijn ende dat volgens liquidatie dan opgemaekt naer declaratie 
 van alle de schulden aen de weese is te goedt commende voor baetelijck slot de somme 
 van 30 p. 2 sch. 7 gr. 4 ½ dnrs die alhier thaeren proffijte gebracht wort . . . . . . 
 Soo is er meer baete ende blijft den hauder schuldigh aen sijne weese de somme van  
 46 p. 16 sch. 10 gr. 6 ½ dnrs      12de maerte 1794 
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SVG Regina BAFFORT fa. Jan et Francoise BEYAERT, overl. Poessele op den . . . 1793  
 Hr.: Frans VAN PARIJS fs. Jan et Elisabeth D'HAENENS 
419 K.: Jan Frans = 13 jr, Thomas VAN PARIJS = 9 jr  
186 V.M.: Frans BAFFORT oom  
 Den hauder heeft ten huwelijck gebracht een huys ende erfve groot 28 roen gelegen op 
 de plaetse van Poessele hetwelck hij vercocht heeft aen Joseph VERMEIRE ende door 
 den selven cooper aen desen hauder constant huwelijck geretrocedeert wesende  
 Huys ende recht van cheynse binnen huwelijck geconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een steenen huys groot 100 roeden in Poessel met de voordere edificien alsmede boomen  
 ende haegen aen den hauder toegecommen bij coope jegens Jan Frans CLAEYSSENS  
 den 17de juny 1786 ende nu vercocht aen Joannes en Marie Jacoba BOGAERT voor de 
 somme van 157 p. gr. vlaemsch wisselgelt volgens contract gepasseert voor den notaris 
 Jan Francois VAN MELLE residerende tot Nevele welke coopsomme alhier in baete 
 gebracht wort doende in courant de gonne van 183 p. 3 sch. 4 gr. 
 Dit sterfhuys is schuldigh aen shauders voorkindt t'sijnen 1ste huwelijck gewonnen bij  
 Joanne Theresia VAN DE MOORTEL soo over haere moederlijcke staetsomme als recht 
 van successie ten sterfhuys van Pieter VAN DE MOORTEL haeren grootvader materneel 
 volgens de augmentatie van staet  46 p. 16 sch. 10 gr. 6 ½ dnrs  12de maerte 1794 
 
SVG Francies VERMEULEN fs. Andries, overl. Vynkt in de maend july 1792 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne D'HUYVETTER 
419 K.(1ste x): Bernardus VERMEULEN = 22 jr eenigen apparenten hoir 
188v V.P.: Augustinus NEIRIJNCK fs. Guilliaeme tot Drongen 
 V.M.: Pieter D'HUYVETTER tot Drongen  
 He.(3de x): Joanne VAN KEIRSBULCK fa. Andries  
         Eerst wdwe van Jacobus BOGAERT ende daernaer van Francies VERBAUWEN 
 Er is een contract antenuptiael gemaekt den 5de september 1773 
 Alzoo apparent huwelijck staet te geschieden tusschen Francies VERMEULEN fs. Andries 
 hauder bleven ten sterfhuyse van Joanne DHUYVETTER apparenten bruydegom te eender 
 ende Joanne VAN KEIRSBULCK fa. Andries te voorent hauderigge bleven ten sterfhuyse 
 van Francies VERBAUWEN beede insetenen van Vynkt apparente bruydt te andere . . . 
 Gronden van erfven komende van de zijde van den overledenen 
 D'hilft van een behuyst ende beschuert hofstedeken in Vynkt bij den overledenen gebruyckt 
 geweest groot in erfve 51 roeden paelende noord het meulestraetjen oost 't clooster te 
 marquette suyd Anselmus DE WAELE west de wdwe en hoirs van Joannes VERMEULEN 
 competerende de wederhelft aen de weese uyt den hoofde van sijne moeder als van sijnen 
 broeder Jacobus VERMEULEN  ende een gelijcke hilft van een woonhuys ende hofstedeken 
 bestaende in twee wooninghen met de voordere edificien boomen en haegen daerop staende 
 groot ontrent de 250 Gendsche roeden paelende suyt den heer baron LE ROY west de wdwe 
 en hoirs van Guilliaeme QUINTIN oost de wdwe en hoirs van Pieter DE BIL noort Joannes 
 VAN DEN BERGHE dus de wederhelft competeert aen de voorseyde weeze  . . .  
 Cheynsen gebracht in den SVG ten sterfhuyse van de 1ste overledene huysvrauwe  
 Een woonhuys in Deynse bestaende in twee wooningen respectievelijk gebruykt geweest 
 tot den lesten april 1723 bij Joseph Frans TESSALY ende Joseph DE BOOSER staende op 
 cheynsgrond competerende aen den aermen van Deynse ende sijn te coope geveijld op den 
 6de febr. 1793 ende verbleven op Pieter Joannes DE JANS . . . . . .  
 Zijnde in de vercoopinghe onder den 2de koop separaet verkocht een woonhuys bestaende 
 in twee wooninghen ende geduerende dit huwelijk nieuw gebauwen op den selven grond 
 wanof cooper bedeghen is Philippe VAN DE WALLE insetenen van Deynse  . . . 
 Gronden van erfven staende dit huwelijk geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken in Vynkt groot 26 roen paelende oost het clooster van marquette 
 suyt Bernardus DE VOS oost de wdwe ende hoirs Guilliaeme COEN ende noord Jacobus 
 VAN DE KERCKHOVE bij coope jegens Jacobus VAN DE KERCKHOVE ende Catharine 
 DE KEERE fa. Geeraert sijne huysvrauwe den 27ste febr. 1776 . . . 1ste april 1794 
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SVG Geeraert SLOCK, overl. Sinte Martens Leerne op den  . . . 1792 
 fs. Thomas et Christine DE SCHRIJVER  
 Wdwnr van Anna Marie CLEMENT (SVG gemaekt den 6de oct. 1792) 
419 K.: Joannes ende Augustinus SLOCK beede hun selfs, Jacobus MESTACH in huwelijk 
194v       met Marie SLOCK, Ferdinandus = 20 jr ende Alexander SLOCK = 19 jr   
 V.P.: Philippe SLOCK tot Sinte Martens Leerne ende  
 V.M.: dhr. Philippe Jacques CLEMENT tot Deynse  
 Gronden van erfven gecommen van s'overledens sijde 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede wesende eene aude vrije herberge genaemt den 
 hert gelegen in Sinte Martens Leerne bij de plaetse paelende oost ende suyt de plaetse 
 west de naerschreven partije ende noort sijn selfs groot 148 ½ roeden ende een partije  
 zaeylandt gelegen als vooren zuyd de voorgaende hofstede west de damstraete noort ende 
 oost Sr. N. AUDENAERDE groot 273 roeden, welck huys ende landt den overledenen 
 heeft verkogt aen Jacobus MESTACH hoir in desen voor de somme van 600 p. gr. courant 
 Gronden van erfven door den overledenen achtergelaeten 
 Een remarquabel huys ende erfve in Sinte Martens Leerne paelende suyt de calseyde west 
 sijn selfs noort ende oost Sr. N. AUDENAERDE groot 54 roeden . . . . . . 
 Welcke goederen naer voorgaende kerckgeboden en advertentie in de Ghendtsche gazette 
 alsmede het hauden van drij sitdaegen aen de meest biedende te coope sijn geveylt ende 
 wannof op den 19de jan. 1793 coopers sijn bedeghen Norbert DE MEESTER, Pieter VAN 
 DER PLAETSEN ende Isabelle COCQUYT voor de somme van 689 p. 13 sch. 6 gr.  
 courant den schellinck te ponde groote bij conditien besprocken . . . 7de oct. 1794 
 
SVG Catharine VAN DE PUTTE, overl. Landeghem op den 4de maerte 1794 
 Hr.: Jacobus DE KESEL fs. Marten  
419 K.: Joanne = 16 jr, Francisca = 12 jr, Jan Francies = 10 jr, Jacobus Francies = 6 jr ende 
198v               Pieter DE KESEL = 3 jr   
 Caemerdeelvoogt: Judocus MARTENS tot Landeghem, schepenen van de lande van Nevel 
 deelvoogt aengestelt bij de verre afghelegentheyt en absentie van Philippe VAN DE PUTTE 
 tot Brugge oom paterneel        28ste 8bre 1794 
 
SVG Francies BELLECOSTE fs. Joannes ende van Marie Anne AERTS  
 ende Marie Judoca VYNCKE fa. Pieter ende van Joanne DE SMET beede respectivelijck 
 overl. in Landegem op den poeldendriesch op den . . sept. ende . . sept. 1794 
419 K.:  Marie Therese = 10 jr, Rosalia = 8 jr ende Jan Baptiste BELLECOSTE = 6 jr  
200v V.P.: Jan Baptiste BELLECOSTE broeder tot Lovendegem 
 V.M.: Pieter Francies VAN DEN BERGE tot Vosselaere  
 Goederen ende gronden van erven  
 Op den poeldendriesch in Landegem een behuyst hofstedeken daer beede overledenen 
 uytgestorven sijn met de boomen en haegen daerop staende groot per landboeck articulo 
 395 tot 50 roeden paelende zuyd oost de straete zuyd west ende noord west den poelden 
 driesch den overledenen toegecommen bij coope als gedenommeerden command van 
 Pieter CLAEYS ter publique vercoopinge van Philippe DE CUYPERE ende sijne 
 huysvrouwe Catharine LAMBRECHT fa. Pieter den 23ste july 1776 25ste nov. 1794 
 
SVG Frans VINCENT  fs. Jacobus, overl. Vosselaere op den 22ste meye 1794 
 He.: Judoca SPEECKAERT fa. Dock 
419 K.: Marie = 17 jr Dockxken = 15 jr, Coleta = 9 jr, Baptiste = 5 jr Ciescatjen = 3 jr en de 
202       tweelijngen Regine en Caroline VINCENT  = 9 maenden 
 V.P.: Pieter VINCENT tot Vosselaere  
 Gronden van erfven wesende conquest binnen huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere groot 100 roeden ende een partije zaeyland gelegen 
 als vooren groot twee gemeten paelende oost Joannes NOTTE zuyt den herwegh welcke 
 hofstede ende land vercocht is aen Joseph HEYE voor 3150 fransche livres . . . 
 Item noch 16 roen erfve op den hoeck van de vercochte gronden. . . 3de Xbre 1794 
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SVG Joannes D'HARTE, overl. Vosselaere den . .  sept. 1794 
 fs. Lieven ende van Theresia VAN DE KERCKHOVE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Catharine DE VREESE 
 K.(1ste x): Francies ende Therese D'HARTE beede hun selfs  
 He.(2de x): Magdalene DOBBELAERE fa. Pieter  
 K.(2de x): Isabelle = 22 jr, Pieter = 19 jr, Carel = 15 jr, Rose = 13 jr, Joannes = 9 jr, 
     Jacobus = 5 jr ende Joseph Leopoldus D'HARTE = 4 jr 
 V.P.: Martinus D'HARTE tot Gend als oom  
 Gronden van erven constant huwelijck met deze houderigge geconquesteert 
 Een behuysde ende beplante hofstede in Vosselaere in de moerstraete groot met het land 
 achter den huyse 350 roen paelende oost de moerstraete zuyd ende west Sr. N. STOCKMAN 
 ende noord Jan Baptiste CORRIJN ende een partije land gelegen als vooren groot 617  
 roeden paelende oost de moerstraete zuyd Philippe VAN RENTERGHEM west den zelven 
 ende noord dito STOCKMAN desen sterfhuyse toegecommen bij coope van wijlent 
 Sr. Jacques VAN HAECKE den 10de jan. 1778  
 Desen sterfhuyse is schuldigh aen de twee hoors van 1ste bedde 44 p. 19 sch. 3 gr. 3 dnrs 
 over hunne moederlijcke weeze penningen volgens SVG overgegeven aen de wethouders 
 der heerlijckhede van Vaerezeele den 27ste aug. 1771 
    (Dezen SVG zit ook in het bundel 532) 
 
 Bundel nr 532 Staten van goed  (1795)   
SVG Petronelle DE GRAEVE fa. Pieter, overl. Vynckt in de maent sept. 1794 
 Wdwe in (1ste x) van: Francies BOGAERT fs. Louis (SVG gepasseert den 8ste febr. 1785) 
419 K.(1ste x): Carolus = 20 jr ende Franciscus BOGAERT = 13 jr 
203v Wdwe in (2de x) van: Ludovicus WAERNIERS 
 Hr.(3de x): Pieter Joseph VAN LANCKER fs. Augustinus  
 V.P.: Joseph BOGAERT tot Ruysselede, oom ende 
 V.M.: Francies M'HERHAEGE tot Thielt buyten, oom  
 Er is een contract antenuptiael aengegaen den 2de meye 1789 
 Compareerde voor mij Jean Francois VAN WONTERGHEM notaris tot Vynckt in persoone 
 Pieter Joseph VAN LANCKER fs. Augustinus, jongman audt 21 jr, woonende in Vynckt  
 geassisteert met sijnen vader toecommende bruydegom ter eender ende Petronelle  
 DE GRANDE fa. Pieters lest wdwe van Ludovicus WAERNIERS ende daer noch te vooren 
 van Francies BOGAERT oock tot Vynckt toecommende bruyt ter andere  . . . 
 Compiteert een onbesette rente van 50 p. gr. wisselgelt capitaels loopende ten laste van 
 Emanuel DAMOURS fs. Jooris tot Caneghem croiserende a penninck 25 verschijnende den 
 2de april in elcken jaere aen de weesen compiterende bij successie van Joanne DE GRANDE 
 hunne moeye  . . .  . . .  . . . 2de jan. 1795 
 
SVG Pieter GELLIJNCK fs. Lieven, overl. Vynckt op den . . jan. 1793 
 Wdwnr in (1ste x) van: Brigitta VAN MEENEN  
 K.(1ste x): Cornelis VAN HOET in huwelijck met Caroline GELLINCK, Maurice  
419     DE BOUVERE in huwelijck met Marie Regine GELLINCK ende Livinus 
208     GELLINCK nu ledent de 18 a 20 jaeren uytlants onder de troupen van sijne 
     Majesteyts de Keyser ende Coninck 
 in (2de x) met Marie Catharine TIJTGAT fa. Francies oock overl. Vynckt den . . april 1793 
 die tevooren wdwe was van Joseph VAN OVERBERGH overl. in Ruysselede  
 K.(2de x): Anne Therese GELLINCK = 13 jr eenigh kint uyt dit huwelijck 
 V.P.: Cornelis VAN HOET tot Zeveren voornoemt ende  
 V.M.: Joannes TIJTGAT tot Aelter  
 Kinderen uyt het (1ste x) van Marie Catharine TIJTGAT met Joseph VAN OVERBERGH 
 Joannes = 21 jr, Isabelle Rosa = 20 jr ende Coleta VAN OVERBERGH = 16 jr 
 V.P. Cornelis VAN WAMBEKE tot Aerzeele in huwelijck met . . . VAN OVERBERGH 
 V.M.: Joannes TIJTGAT tot Aelter voornoemt    21ste april 1795 
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  Rekeninghe bewijs ende relicqua die bij desen maeckt ende overgeeft den notaris Jan Frans 
 VAN WONTERGHEM tot Vynckt ter causen van den ontfanck bij hem gehadt ende 
 genomen van een meubilaire venditie gehauden den 13de april 1793 ten versoecke van de 
 voogden pater ende materneel van de weesen achtergelaeten bij wijlent Pieter GELLINCK 
 ende van Brigitta VAN MEENEN alsmede van den voornoemden GELLINCK staende 
 sijn 2de huwelijck verweckt met Marie Catharine TIJTGAT alsmede van de voornoemde 
 Marie Catharine TIJTGAT staende haer 1ste huwelijck met Joseph VAN OVERBERGH 
 alles in ponden schellijngen grooten vlaems courant soo volgt 
 Presenterende desen aen Cornelis VAN HOET tot Zeveren in huwelijck met Caroline 
 GELLINCK fa. Pieter voornoemt ende van de voorseyde Brigitta VAN MEENEN ende 
 vooght paterneel 
 Alsmede aen Joannes TIJTGAT tot Aeltre en aen Cornelis VAN WAMBEKE in huwelijck 
 met  . . . VAN OVERBERGH tot Aerzeele beyde als vooghden pater ende materneel 
 Betaelt aen Jacobus PERSIJN, Jan Baptiste TIJTGAT ende Jan Baptiste DE WEERT 
 tsaemen over een bedevaert naer Baevecoffe tot 6 sch. gr. . . . . . .  
 
SVG Isabelle Theresia DE CLERCQ fa. Philibert, overl. Vynckt op den . .  8bre 1794 
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter VAN GANSBEKE 
419 K.(1ste x): Leo VAN GANSBEKE = 6 jr 
211 V.P.: Emanuel VAN GANSBEKE tot Nevele ende  
 V.M.: Phlippe DE CLERCK tot Lootenhulle 
 Hr.(2de x): Jacobus DE VOLDER fs. Joannes 
 K.(2de x): Joannes DE VOLDERE twelcke twee daegen naer sijne moeder is overleden   
 Aen dit sterfhuys is competerende een woonhuys met ander drooge en groene catheylen 
 staende op ontrent 82 roeden erfve binnen de prochie van Vynckt wesende cheyns dies 
 den grondt competeert aen de wdwe ende kinderen van Francies VAN WAMBEKE,  
 abouterende oost den herwegh van Deynse naer Aeltre suyt Jacobus D'HONT, west  
 Joannes DE SMUL ende noort Frans DE MOOR waervan den cheyns noch duert tot 
 kersavont 1800 ten advenante van 22 guldens bij jaere met conditie dat ten expiereren 
 van den cheyns alle de selve catheylen aenveirt worden d'helft in staende ende d'helft 
 in liggende weerde bij desen hauder overgenomen als command van Leo Bernardus 
 D'HAEYER op den 18de febr. 1793 voor de somme van 35 p. 15 sch. 4 gr. courant . . . 
 Item vind goed op de Fransche Republique over de schaeden ende intresten bij de troupen 
 gedaen in de ougst alsmede over de plunderinge der juweelen cleederen  ende lijnwaeten  
 bij de troupen gedaen van alle welcke gedaene schaede  ende plunderijnge in cas van 
 vergoedenisse den hauder verclaert de weese te sullen vergoeden 28ste april 1795 
 
SVG Joanne HERMÉ, overl. Nevele op den . .  7bre 1792  
 fa. Joannes ende van Theresia VERMEULEN 
 Hr.: Joannes Baptiste PEERSEGAELE fs. Joannes 
419 K.: Collette = 7 jr ende Francisca PEERSEGAELE = 5 jr 
213v V.M.: Joannes HERMÉ voornoemt, vader van de overledene tot Meygem  
 Den hauder heeft ten aengaen van sijn huwelijck gemaeckt contract antenuptiael 
 Alzoo apparent huwelijck staet te gebeuren tusschen Joannes Baptiste PEERSEGAELE fs. 
 Jan wdwnr sonder kinderen bleven ten sterfhuyse van Marie Augustine VAN HECKE ende 
 insetenen der stede van Nevele ter eender sijde ende Joanne HERMÉ fa. Joannes ende van 
 Therese VERMEULEN jonge dochter in auden van ontrent de 25 jaeren inwoonder van 
 Nevele geassisteert met haeren vader tot Meygem ter ander  . . . 7de april 1787 
 Den hauder heeft geduerende het huwelijck differente huysen ende erfven gelegen binnen  
 dese stede vercocht: aen Pieter VAN PARIJS op den 2de Xbre 1787 voor de somme van  
 323 p. 8 sch. gr. wisselgelt mitsgaders een huys en erfve groot 56 roen aen Pieter Lieven 
 VAN HECKE bij commandschap op den 21ste 8bre 1787 voor 430 p. gr. wisselgelt waerin 
 de weesen van Frans NIEUWLAND gerecht waeren totter helft   . . . 11de meye 1795 



 832 

 Vervolg bundel nr 532 Staten van goed  (1795)  
SVG Anne Marie LIEVENS, overl. Vynckt op den 23ste maerte 1793  
 fa. Joseph ende van Theresia DE WEERT  
 Hr.: Jan Baptiste MAENHAUT fs. Emanuel  
419 K.: Caroline = 13 jr, Isabelle Rosa = 10 jr, Emanuel = 8 jr, Marie Francisca = 4 jr, Joannes 
216v       Francies = 3 jr ende Marie Theresia = 4 maenden 
 V.M.: Guillielmus D'HONT swaeger van d'overledene tot Vynckt 
 Gronden van erfven comende van den cant van d'overledene schuldig te volgen aen de weesen 
 Den westcant van een hofstede lochtinck schuere coystal alsmede den westcant van het huys 
 scheedende met den oostmuer der keucken welcken muer gedeelig is ende gemeene met Frans 
 CALLEWAERT moet onderhauden worden dit  met de boomen ende haegen daerop staende 
 ende medegaende gelegen in Vynckt groot over dit deel 196 roeden paelende oost het weder 
 deel suyt selfs land, west ende noort oodk selfs 
 Item een partije land genaemt het bijlken gelegen als vooren groot 317 roeden oost selfs 
 hofstede suyt oock selfs ende Mhr. LIMNANDER west Guille LANNOY ende mijnheer 
 BEYENS ende noort selfs. Item den suyt cant van eene partije land genaemt de corte veure 
 gelegen als vooren groot 300 roeden noort twederdeel der selve partije suyt en west selfs 
 mijnheer BEYENS . . .  . . .  . . . 
 Deze goederen en gronden van erfven d'overledene toegecomen over een 3de deurgaende 
 deel bij successie van haere auders ende de twee 3de bij uytgrootijnge jegens haere susters 
 ende swaegers geduerende huwelijck met desen hauder . . . . . .   
 Item competeert aen desen sterfhuyse noch een 3de deel dies de 2 ander deelen competeren 
 aen Guille D'HONT thuwelijck met Judoca LIEVENS ende aen Frans CALLEWAERT in 
 huwelijck met Joanne Catharine LIEVENS in eene partije land in Vynckt groot 374 roeden 
 oost de voorschreven hofstede ende land suyt west Mhr. LIMNANDER noort selfs comende 
 van den aermen van Vynckt . . .  . . .  . . . 
 Heeft Albert MAENHAUT shouders broeder woonachtig in Vynckt alhier present hem 
 over den houder verklaert te stellen als zeker ende borge  12de meye 1795 
 
SVG Pieter JOOS fs. Laureyns, overl. Poessel op den . . october 1794 
 ende sijne huysvrauwe Marianne DE ROO overl. Poessel op den . . . 1795 
419 K.: Pieter Francies = 18 jr, Catharine = 15 jr, Laureyns = 14 jr, Augustinus = 9 jr ende 
220       Sophia JOOS = 3 jr 
 V.P.: Laureyns JOOS tot Dronghen grootvader 
 V.M.: Pieter DE VUSSERE cosijn tot Landeghem    24ste juny 1795 
 
SVG Isabelle Theresia DUWIJN, overl. Bachte wijck reckelijnge op den 8ste april 1795 
 fa. Joseph ende van Christina WIJCKHUYS 
 Hr.: Jan Baptiste DE KEPPERE fs. Jacobus 
419 K.: Coleta = 16 jr, Joanne Catharine = 12 jr, Regine = 9 jr, Marie Joanne = 6 jr ende 
222       Marie Theresia DE KEPPERE = 5 jr 
 V.M.: Pieter DE WEERT swaeger van d'overledene tot Vosselaere  30ste juny 1795 
 
SVG Jacobus BAUDONCQ fs. Albertus, overl. Vynckt op den 6de meye 1795 
 Wdwnr in (1ste x) van: Francoise MARTENS fa. Christofphel 
 K.(1ste x) : Joannes BAUDONCQ sijn selfs, benevens de minderjaerighe weese van wijlent 
419      Anne Marie BAUDONCQ in huwelijck verweckt met Joannes MESTDAGH 
224 Wdwnr in (2de x) van: Marie Isabelle BILLIET fa. Thobias 
 K.(2de x): Pieter Joseph, Philippe Jacobus, Joannes Baptiste, Carel Francies, Caroline,  
     Joanne Therese ende Anne Coleta BAUDONCQ alle hun selfs   
 He.(3de x): Aldegonde DE GEYTER fa. Jans ende van Marie SCHAMP  
 K.(3de x): Adriaen = 20 jr, Albertus = 18 jr, Christina = 16 jr, Augustinus = 14 jr, Livinus = 
     11 jr, Isabelle Rosa = 9 jr, Sarbina = 7 jr, Leonardus = 4 jr ende Francisca = 4 m. 
 V.P.: Joseph BAUDONCQ tot Vynckt eygen broeder van den overledenen 
 Verclaert hem te stellen als seker ende borge Adriaen DE GEYTER fs. Jan broeder van de  
 hauderigge        21ste july 1795 
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SVG Barbarine SUTTERMAN, overl. Landeghem op den 11de april 1795  
 fa. Joannes ende van Livijne MAENHAUT 
 Wdwe van Frans YDE fs. Domijn 
419 K.: Bernard ende Catharine hun selfs, Joanne Pieternelle = 18 jr ende Rosalie YDE = 12 jr 
228v V.M.: Frans VAN DE WALLE swaeger van d'overledene tot Wetteren 
 V.P.: Pieter RAMON tot Gendt 
 Gronden van erfven desen sterfhuyse competerende conquest geduerende huwelijck 
 Een woonhuys ende voorder edifitien staende op den cheyns grond competerende aen 
 d'aerme schole in Gendt groot 25 roeden op de plaetse van Landegem daer d'overledene 
 uytgestorven is ende gecocht jegens Geeraert VAN HEULE den 16de 9bre 1772 
 Item een partije lants in Landegem genaemt het brielken groot 442 roeden paelende oost 
 een dreefken zuyt den canonijnck VAN DE WOESTIJNE west Joannes TANT ende  
 noort de straete gecocht jegens d'hoors Joannes VAN RENTERGEM den 15de jan. 1777 
 Item een partije land gelegen als vooren groot 300 roeden . . . . . . 7de 7bre 1795 
 
SVG Augustinus DE VREESE fs. Carel, overl. Meygem op den 30ste dec. 1794 
 Wdwnr in (1ste x): van Marianne DE SMEDT fa. Jan et Joanne VAN DER MEULEN 
419 K.(1ste x): Marie Catharine, Pieter Joannes, Anthonius, Albertus ende Carel DE VREESE  
230v V.P.: Joseph DE VREESE tot Sinte Martens Leerne, oom 
 He.(2de x): Marianne PRUYM  
 K.(2de x): Augustinus = 19 jr, Jacobus = 17 jr, Jan Baptiste = 14 jr, Victoria = 12 jr, 
     Francies 9 jr, Rosalia = 7 jr ende Bernardus DE VREESE = 3 jr 
 Gronden van erfven door den overledenen achtergelaeten te volgen aen sijne hoirs met 
 last van shauderiggens bijleve behaudens dat sij geen recht en heeft tot de catteylen op 
 de naerschreven hofstede gelegen in Astene als wesende Casselrije van Cortrijck  
 Alvooren d'hilft deurgaende danof de wederhelft competeert aen s'overledens vijf voor 
 kinderen uyt den hoofde van hunne moeder van een partije maeymeersch genaemt den 
 biebuyck gelegen in Ste Maria Leerne groot 442 roeden paelende oost Mhr. PAPELEU 
 suyt oost den heer baron van Nevele ende andere suyt Pieter HERTOGE ene noort west 
 de caelene, welcke partije te coope geveylt is den 13de july 1795 ende verbleven op den 
 hoir Albertus DE VREESE  . . .  . . .  . . . 
 Item d'hilft danof de wederhilft competeert als vooren van eene behuyst ende beplant  
 hofstedeken gelegen in Bachte bij de meulebroucken paelende oost sijn selfs volgende 
 suyt de straete west Pieter Joannes DE CLERCQ ende noort de reygersbeke groot 102 
 roeden gebruyckt bij Emanuel DE PAEPE welck hofstedeken is opgestelt onder den 
 4de koop ende verbleven op Emanuel VERMEIRE voor de somme van 127 p. 1 sch. gr. 
 Item dhilft deurgaende danof de wederhelft competeert als vooren van een behuysde 
 hofstede met het land weede ende bosch daermede gaende gelegen als vooren paelende 
 oost de meulebrouckstraete suyt den Deynschen wegh west de voorgaende hofstede ende 
 noort de reygersbeke gebruyckt bij Jan Baptiste DE KEPPER groot 614 roeden, welcke 
 hofstede is vercocht ende bij licitatie verbleven op den hoir Joannes DE VREESE . . . 
 Gronden van erfven doende te reputeren voor conquest door den overledenen constant 
 sijn huwelijck met dese hauderigge gedaen deelsaem tusschen d'hauderigge ende d'hoirs 
 half en half d'hoirs deel belast met s'hauderiggens bijlevinge als naer costume 
 Een schoone partije saeylandt in Bachte op den cauter paelende oost Joannes VINCENT 
 suyt Pieter Joannes ACHTERGAELE west den heere van Meere ende noort den prochie 
 wegh van Bachte naer Meygem gebruyckt door Jan Baptiste DE KEPPER groot 800 roen 
 sijnde dese partije gecocht jegens Jan Baptiste VAN HOVE met consorten op den 5de  
 febr.1774 ende is opgestelt onder den 6de coop en verbleven op Jan Baptiste VERHEYE 
 voor de somme van 166 p. 19 sch. gr. wisselgeldt den schelling te ponde groote bij  
 conditien besprocken daerinne begrepen doende in courant 194 p. 15 sch. 6 gr. 
 Comt in baete over de liggende weirde van het boomcatteyl bevonden op s'hauderiggens 
 sijde haudende gronden gelegen tot Meerendre bij conventie de somme van 3 p. gr.  
 Heeft hem verklaert te stellen als seker ende borge Joannes PRUYM tot Meerendre 
 s'hauderiggens broeder       6de 8bre 1795 
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SVG Marie Regina DE BAETS fa. Francies, overl. Poessel op den 3de sept. 1794 
 Hr.: Joannes Baptiste MAESSCHALCK fs. Frans et Joanne Catharine VAN DE MOORTEL 
419 K.: Francies = 12 jr, Joannes Augustinus = 11 jr, Isabelle Rosa = 9 jr ende Francisca  
237       MAESSCHALCK = 7 ½ jr 
 V.M.: Francies DE BAETS tot Vynckt oom   28ste 8bre 1795 
 
SVG Regina VERMEERSCH, overl. Landegem op den 19de maerte 1795  
 fa. Jacobus ende van Norbertine COCQUYT  
 Hr.: Jan Baptist VAN DRIESSCHE fa. Lieven ende Marie Magdalene COPPENS 
419 K.: Livinus VAN DRIESSCHE = 5 jr unicque weese 
239 V.M.: Joannes Francois VERMEIRSCH fs. Jacobus tot Drongen, oom 
 Lieven MESTDAGH shauders swaeger ende Frans VAN DRIESSCHE shauders broeder 
 Constant het huwelijck is ten jaere 1793 vercocht van soverledens sijde haudende gronden 
 van erfven van een behuysde hofstede ende landen gelegen in Drongen groot ontrent 572  
 roeden aen Norbert MESTDAG ende een andere behuysde hofstede ende landt gelegen als 
 vooren groot 700 roen aen den deelvoogt in desen . . . . . .  welke goederen maer een 
 6de paert van soverledens sijde is gecommen danof de andere deelen toecomende aen haere 
 broeders ende susters  
 Lieven VAN DRIESSCHE s'houders vader woonachtig tot Landegem alhier present heeft 
 hem seker ende borge gestelt over den houder     17de 9bre 1795 
 
SVG Livijne DE VREESE, overl. Vosselaere op den 30ste sept. 1791  
 fa. Adriaen ende van Joanne CLAEYS 
 Wdwe in (1ste x) van: Francies DE VLEESCHAUWER  
419 K.(1ste x): Joanne = 18 jr, alsnu in huwelijck met Pieter HAZAERD alhier present ende 
242v     Pieter DE VLEESCHAUWER = 15 jr. en Francies DE VLEESCHAUWER  
     is overleden ende naerdien de twee kinderen van 2de bedde gewonnen 
 V.P.: Guilliaeme DE DAPPER voogt over dese 1ste weesen  
 Hr.(2de x): Pieter CLAEYS fs. Joannes ende van Livijne NOTTE 
 K.(2de x) Isabelle Rosa = 10 jr ende Bernardus CLAEYS = 7 jr 
 V.M.: Philippe DE VREESE broeder van d'overledene voogt over al de weesen 
 Gronden van erfven geduerende huwelijck van d'overledene geconquesteert met haeren  
 1ste man Francies DE VLEESCHAUWER  
 Een behuysde hofstede gelegen in Vosselaere daer d'overledene uytgestorven is groot in 
 erfven 80 roeden oost de volgende partije suyt den baron van Huysse west de weese van 
 dhr COIGNIE ende noort Jacobus DE MEYER ende een partije landt gelegen als vooren 
 suyt het straetjen loopende naer de priesterage van Vosselaere west Joannes DE MEYER 
 noort de voorgaende hofstede ende Jacobus DE MEYER groot 520 roeden 
 Staende het huwelijck is een 16de deel in een behuyst ende beplant hofstedeken gelegen 
  in Landegem commende van s'overledens sijde vercocht  . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borge Christiaen HAZAERD tot Vinderhoute 1ste Xbre 1795  
 
SVG Ludovicus MORTIER, overl. Nevele op den . . july 1794  
 fs. Carel ende van Marie Anne VAN GANSBEKE 
 He.: Isabelle Theresia DE VRIENDT fa. Lieven ende van Anne VERPLAETSE 
  alsnu in huwelijck met Joseph DERDIJN  
419 K.: Emanuel = 2 jr ende Marianne MORTIER = 1 jr 
245v V.P.: Emanuel BOGAERT in huwelijck met s'overleden moeder tot Nevel 
 Gronden van erfven wesende conquest binnen huwelijck 
 Een behuyst hofstedeken in Nevele in de vierboomstraete wesende een tweewoonste groot 
 in erfven 125 roeden paelende oost de straete suyt ende west Pieter LOONTJENS ende 
 noort Pieter VAN GANSBEKE ten deele bewoont bij Joannes COEN ende t'ander deel 
 bij Jacobus VAN GANSBEKE ende Marie DE SMET sijne huysvrauwe  . . . 
 Blijckt dat er meer commeren sijn dan baeten  . . . . . .  15de Xbre 1795 
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SVG Petronelle EVERAERT, overl. Lootenhulle op den 5de 9bre  . . .  
 fa. Jacobus ende van Therese DE MEYER  
 Hr.: Guillelmus DE KEPPER fs. Laureyns ende van Pieternelle DE SPLENTER 
419 K.: Angeline ende Carel DE KEPPER bij competente aude hun selfs, Livinus = 24 jr 
247       Therese = 19 jr ende Joanne Catharine DE KEPPER = 16 jr 
 V.M.: Emanuel DE PAUW tot Poessele oom causa uxoris  
 Stelde hem seker ende borge Joseph SIMOENS tot Lootenhulle  22ste Xbre 1795 
 
SVG Joannes D'HARTE, overl. Vosselaere den . .  7bre 1794  
 fs. Lieven ende van Theresia VAN DE KERCKHOVE 
 Wdwnr in (1ste x) van: Catharine DE VREESE  
 K.(1ste x): Frans ende Therese D'HARTE beede hun selfs  
  He.(2de x): Magdalene DOBBELAERE fa. Pieter 
 K.(2de x): Isabelle = 22 jr, Pieter = 19 jr, Carel = 15 jr, Rose = 13 jr, Joanne = 9 jr,  
     Jacobus = 5 jr ende Josephus Leopoldus D'HARTE = 4 jr 
 V.P.: Martinus D'HARTE tot Gendt oom  
 Gronden van erfven bij den overledenen constant sijn huwelijck met dese hauderigge 
 geconquesteert deelsaem alf en alf sweesens deel belast met shauderiggens bijlevinghe 
 Een behuysde ende beplante hofstede in Vosselaere in de moerstraete groot met het landt 
 achter den huyse ontrent 350 roeden paelende de voorseyde moerstraete zuyt ende west  
 Sr. N. STOCKMAN ende noort Jan Baptiste COMPRÉ    
 Item een partije landt gelegen als vooren groot 617 roeden paelende oost de moerstraete 
 zuyd Philippe VAN RENTERGHEM west den zelven ende noort dito STOCKMAN  
 Deselve hofstede ende landt desen sterfhuyse toekomende bij coope van wijlent Sr. 
 Jacques VAN HAEKE bij contract van koope ende erffenisse van den 13de jan. 1778 
 niet anders belast dan met eene rente van 200 p. gr. wisselgelt capitaels loopende in 
 proffijte van Joseph BEDDENS in huwelijck met de wdwe van Pieter FAELE ende aen 
 dhoors van den selven FAELE in advenante van drij ten hondert geld voor geld jaerlijckx 
 verschijnende den 12de january 
 Constant het huwelijck sijn van s'overledens sijde vercocht eenige gronden van erfven 
 gelegen tot Meyghem met de edifitien ende andere catheylen daerop staende wanof den 
 overledenen heeft ontfangen ter somme van 103 p. gr.  
 Stelde hem borge Lieven DE DAPPER tot Nevel    16de febr. 1796 
 
SVG  De huysvrauwe Dorothea BAUDONCQ fa. Gillis en van Joanne DE SMET   
 overl. Meygem op den 6de ventose jr. 10, corresponderende met 25ste febr. 1802 
 en haeren man Joannes DE RAEDT fs. Frans en van Joanne Livijne GOETHALS 
 overl. Meygem op den 25ste brumaire jr. 13, corresponderende met  16de nov. 1804 
 K.: Joannes Francies DE RAEDT = 7 jr wordende 
 V.P.: Francies DE RAEDT vader van den overleden man. 
 Pieter LOONTJENS, Joseph ende Francies DE RAEDT tot Nevele en Meygem alle drije 
 swaeger ende broeders van den overleden Joannes DE RAEDT, voorts aen Judocus   
 DE WULF oom ende bijstaenden voogt tot Severen alsmede aen Joannes en Francies 
 BAERT cosijns en oorloge maekers in Nevele uytmaekende de raedt van familie 
 Comt alhier voor baete de somme van 136 p. 6 sch. 6 gr. 6 dnrs courant zoo veele is 
 ontfangen van de koopen van vremde koopers ter venditie van meubels huyscatheylen 
 bestiaelen, cleederen en lijnwaeten bij de overledene achtergelaeten ende ter geseyde 
 twee sterfhuysen bevonden gehauden door de notaris CARBONELLE op den 21ste en 
 22ste Xbre 1804 dit alles naer deductie van d'ordinaire oncosten enregistrement insolvente 
 koopers, alsmede van de koopen bij den rendant ter selve venditie ingekocht de gonne 
 hier naer in baete t'sijnen laste sullen worden gebracht ende overgegeven bij Louis 
 Francois BOUCKAERT tot Nevele als de innijnge der geseyde venditie gedaen  thebben 
 aen den rendant ende aen Judocus DE WULF  in daeten  31ste dec. 1811 



 836 

  Bundel nr 1102 SVG wettelijke passeringen 1677-1791 (Het Dentergemse) 
SVG Gillis VERPLAETSEN fs. Andries, overl. Nevele den 22ste octobre 1677  
 op d'heerlickhede ende vrij eyghendomme van het Denterghemsche 
 He. Elisabeth VAN VINCKT fa. Michiels   
 K.: Lieven VAN DER PLAETSEN = 3 maenden  
 V.P.: Lieven MEGANCK ende V.M.: Michiel VAN VINCKT  
 Gronden van erfven commende van den overledenen 
 De drij deelen van een behuysde hofstede gheleghen in Nevele daer de hauderigghe in 
 wont oost Guille VAN SEVECOTE suyt de straete west de wdwe Gillis DE MEYERE 
 noort Mhr. DE JONGHE ligghende onverscheen met dhoors van Joos SUTTERMAN 
 compt over de drij deelen 286 roeden 
 Item de drij deelen van een partije ghenaempt de wanboos danof dander 4de competeert 
 als vooren dhoors Joos SUTTERMAN noort oost Jan SNAUWAERT west Jan BONNE 
 ligghende onverscheen ende onverdeelt met de voornoemde hoors compt over de drij  
 deelen 380 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Alvooren staet men schuldigh aen de weese van Baudewijn AERENS die hij in huwelijck  
 gheprocreert heeft bij Elisabeth VAN VINCKT over sijnen staet van sijne vaderlijcken 
 catheylick goet tot de somme van 53 p. 1 sch. 9 gr. 6 dnrs.  22ste Xbre 1677 
 
SVG Elysabette VAN VYNCKT fa. Michiels, overl. Nevele den 20ste 9bre 1679 op den wijck 
 van hoossche op dheerlijckhede ende vrij eyghendomme van Denterghem 
 Wdwe in (1ste x) van: Bauduyn HAERENS fs. Martens 
 K.(1ste x) : Pieterken HAERENS  
 V.P.: Pieter HAERENS fs. Martens ende V.M.: Michiel VAN VYNCKT 
 Wdwe in (2de x): Gillis VAN DER PLAETSEN 
 K.(2de x): Liefken VAN DER PLAETSEN   
 V.P.: Lieven MEGANCK fs. Joos ende V.M.: Pieter LOONTJENS fs. Joos  
 Hr.(3de x): Laurijns LOOTENS fs. Gillys  
 Gronden van herfven gecommen van de overledene 
 Het 3de deel van een behuysde hofstede met het 3de van alle de catthillen achter den huyse 
 geleghen in Hansbeke daerment noemt hammestraete oost Antonne MARTHEYN suyt de 
 straete west dhoors Jan NOTE noort de becke groot int geheele 300 roen liggende alsnoch 
 onverscheen ende onverdeelt met Pieter LOONTGENS fs. Joos causa uxoris ende Joos 
 GOETHALS causa uxoris comt over het 3de paert 100 roen . . . . . . . . . 
 Int sterfhuys van Janneken SUTTERMANS overleden huysvrauwe van Gillis VAN DER 
 PLAETSEN . . . van quytschelt is abuys geweest dat Gillis VAN DER PLAETSEN die ten 
 sterfhuyse voornoemt hauder was seyde van twee jaeren  pacht een quytschelt hebben ende 
 blief het voorseyde onverlet    . . .  . . .  8ste july 1680  
 
SVG Joos MEGANCK fs. Lievens,  
 overl. Nevele heerlickhede ende vrij eyghendomsche van het Denterghemsche den  . . . 
 He.: Janneken DE CLOET fa. Pieters 
 K.: Adriaen, Pieter ende Joos MEGANCK  minderjaerighe kinderen 
 V.P.: Pieter LOOTENS, oom ghetrauwt met Marie MEGANCK soverledene suster 
 Gronden van erfven comende van soverleden sijde 
 Een 6de deel deurgaende van een hofstede waervan dander twee deelen van sesse hiernaer 
 voor conquest worden ghebrocht groot int gheheele 369 roeden noort ende west Sijmoen 
 SNAUWAERT oost dhoirs Guille VAN SEVECOTTE met sijn hofstede suyt de straete 
 vooralsnoch onverdeelt met soverleden medehoirs comende hemlieden bij versterfte van 
 Gillis VERPLAETSEN hemlieden oom was,dus over het 6de paert in den gront 61 ½ roen 
 Item ghelijck 6de deel deurgaende van partije landts ghenaemt den schijthoeck groot int 
 gheheele 308 roeden gheleghen in Nevele op oossche cauter  . . . . . . 
 Gronden van erfven staende het huwelick gheconquesteert 
 De twee deelen van sesse van de voorseyde hofstede gheleghen in de boschstraete comende 
 bij uytgrootijnghe jeghens Joos COOLS ghetrauwt geweest met Joosijntjen MEGANCK 
 soverleden suster ende Andries MEGANCK sijnen broeder . . . 12de april 1695 
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 Compareerde voor mij Pauwels BEYTS notaris publicq in Brugghe ter presentie van de 
 getuyghen naer genoemt Dominicus VALCKE fs. Pieter ende Jacoba HANINCK fa. 
 Laureyns sijne huysvrauwe voorts Mattheus VALCKE  broeder van den 1ste comparant 
 als vooght van den onbejaerden Joseph VALCKE fs. Dominicus bij Joanne Marie 
 MICHIELS sijne 1ste overleden huysvrauwe ende ende voorts Livine MICHIELS fa.  
 Jacobus in sijn 1ste huwelick gheprocreert bij Anna Marie BOUDROIT, jonghe dochter 
 haer selfs welcke comparanten bij acte van consente in de naerschreven acte van  
 erffenisse te insereren, hebben verclaert ghesaemdelick machtigh te maecken te authoriseren 
 ende in hunne stede te stellen den persoon van Joannes MICHIELS fs. Jacobus broeder 
 van de weesens overleden moeder ende medevooght van de weese omme over ende uyt 
 hunnen naeme te gaen ende compareren voor juge competent ende aldaer hemlieden 
 comparanten ende de voornoemde weese te ontvuytten ende onterfven van alsuclke parten 
 ende deelen als hun sijn competerende in een partije landt ende twee lochtinghen gheleghen 
 binnen ende buyten de Bruchsche poorte der stede van Deynse hemlieden toegecommen 
 van Jacobus MICHIELS ende Marie VAN HOORDEN grootvader ende grootmoeder 
 van de voornoemde weese . . .  . . .  . . . 20ste dec. 1738 
 
 Op hedent desen 1ste january 1741 bekent leyt ende verclaert Pieter DE MEYERE, Jan 
 DE MEYERE ende Judocus DE MEYERE al fs. Joos wel ende deughdelijck vercocht 
 thebben een partije lant groot 360 roeden salvo justo aen ende ten proffijte van Joannes 
 MARTENS fs. Pieters voor de somme van 20 p. gr. courant gelt . . . 23ste april 1741 
 
SVG Joanne LOONTJENS fa. Geeraert, overl. Nevele op den 23ste meye 1743 
 Hr.: Adriaen BOGAERT fs. Jacques  
 K.: Judocus = 6 jr, Pieter = 4 jr, Marianne = 3 jr ende Emanuel BOGAERT = 1 jr. 
 V.M.: Jacobus LOONTJENS, oom  
 Gronden van erfven comende van soverleden vaderlijcke ende moederlijcke sijde 
 Het 5de deel in een partije landt ghenaempt den bauboren groot in erfven 228 roeden 
 gheleghen in Nevele daeranne abouterende suyt oost den advocaet CARDON west de  
 straete noort Laureyns DE CLERCQ ende een 5de van dhilft van een partije landt groot 
 in erfven 168 roeden ghenaemt den gevel daeranne abouterende oost het wderdeel suyt 
 ende west Mhr. VAN DAMME ende noort Mhr. BOUVE  . . . . . . 
 Gronden van erfven comende van soverleden moederlijcke sijde  
 Item het 5de deel in een hofstedeken in Nevele bewoont bij Joannes DANEELS groot 
 in erfven 110 roeden oost de hoors Louis VERHELST suyt ende west Joos MEULEMAN 
 ende noort het herpelstraetjen . . . . . . . . . . . .   
 Anthone BOGAERT verclaerde hem te stellen seker ende borge  12de Xbre 1743 
 
SVG Marie VERMEULEN fa. Jan, overl. op dheerlijckhede van het Denterghemsche 
             inclaeverende in Nevele op den 13de aug. 1742 
 Hr.: Jan BEYS fs. Jan 
 K.: Marie = 11 jr, Livijne = 7 jr ende Joannes VERMEULEN = 4 maenden 
 V.M.: Gillis VERMEULEN broeder van de overledene 
 Aen het sterfhuys compiteert een huyseken staende op cheyns grondt compiterende aenden 
 aermen van Meyghem bij desen hauder staende sijn huwelijck in cheyns genomen voor een 
 termijn van 27 jaeren inghegaen kerssavont 1737 . . .  . . . 12de Xbre 1743 
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 Alsoo Joannes DANEELS tot Nevele in huwelijck geweest met Janneken CAECKAERT 
 te voorent wdwe van Geeraert LOONTJENS fs. Geeraert  schuldigh staet aen Jacobus 
 LOONTJENS wesende den 1ste vierden hoofstaecke Lieven VAN DE CASTEELE in 
 huwelijck met Anna LOONTJENS, den 2de vierden hoofstaecke causa uxoris, Joos 
 VERDONCK in huwelijck met Livijne LOONTJENS, den 3de vierden hoofstaecke ende 
 Adriaen BOGAERT in huwelijck geweest met Joanne LOONTJENS soo over sijn selven 
 als over sijne minderjaerighe kinderen die hij ghewonnen heeft staende sijn huwelijck 
 met de voorseyde Joanne LOONTJENS wesende den lesten vierden hoofstaecke ten  
 sterfhuyse van den voornoemden Geeraert LOONTJENS ende het voorseyde Janneken  
 CAECKAERT hemlieden vader ende moeder ter somme van 54 p. 15 sch. gr. over 
 neghen jaeren huys ende landtpachten van een hofstede ende landen aen de voornoemde 
 competerende vuytten hoofde van den gemelden Geert LOONTJENS  ende het voorseyde 
 Janneken CAECKAERT gestaen ende gheleghen binnen de prochie van Nevele daer den 
 voorvoorseyden Joannes DANEELS is woonende tsaemen groot ontrent 10 ghemeten tleste 
 jaer verschenen kerssavont 1748 dat boven het recht van het catheyl ende bijleve die den 
 gemelden Joannes DANEELS is hebbende op ende inde landen van de hofstede alsmede 
 boven alle de reparatien die Joannes DANEELS  heeft gedaen . . . 10de maerte 1749 
 
 Supplierende verthoont reverentelijck Adriaen BOGAERT als vader ende vooght over de 
 weesen die hij ghewonnen heeft met Joanne LOONTJENS dat hij soo over sijn selven als 
 over sijne weesen beneffens Jacobus LOONTJENS, Lieven VAN DE CASTEELE  in 
 huwelijck met Anna LOONTJENS ende Joos VERDONCKT in huwelijck met Lievijne 
 LOONTJENS tsaemen gherecht sijn elck over eenen 4de hooftstaecke ten sterfhuyse van 
 Geert LOONTJENS ende Janneken CAECKAERT hemlieden vader ende moeder ter 
 eender, hebben aenghegaen seker accort van coope ofte uytgrootijnghe jeghens Joannes 
 DANEELS in huwelijck ghehadt hebbende Janneken CAECKAERT ter andere nopende  
 alle het recht dat Joannes DANEELS was hebbende soo in het catheyl als sijne bijleve op 
 ende in de gronden van de hoors hun verstorven vuytten hoofde van hemlieden vader ende 
 moeder dit volghens het contract van den 10de maerte 1749 waertoe gherefereert wordt  
 ende ten desen ghevoeght dat den suppliant tot regaert van de voorseyde weesen het selve 
 accort heeft aenghegaen op adveu ende agreatie van ulieden heeren als oppervooghden 
 over de ghemelde weesen   . . .  . . .  8ste 8bre 1750 
 
SVG Livine VAN VYNCKT fa. Christoffel,  
 overl. Nevele onder dheerlijckhede van het Denterghemsche den 27ste juny 1767 
 Hr.: Livinus VAN DER DONCKT fs. Lieven  
 K.: Livine = 24 jr ende Petronelle VAN DER DONCKT = 18 jr, drij kinderen sijn corts 
       naer hunne moeder overleden    
 V.M.: Jacobus VAN VYNCKT eyghen broeder van d'overledene in de plaets van hunnen 
           vader ter causen sijnen hooghen auderdom  
 Gronden van erfven commende 1/3de van sijde van den hauder ende de 2/3de staende dit 
 huywelijck vercreghen bij uytgrootijnghe van shauders broeders  
 Een hofstede in Nevele gheleghen op dese heerlijckhede alwaer dese overledene uyt 
 gestorven is groot ontrent vijf ghemeten paelende noort oost Mhr. VAN DE VIJVERE 
 noort west Philippe VAN OOST suyt west de straete  . . .  . . . 
 Heeft hem ghestelt als seker borghe ende principael Joannes VAN DER DONCKT broeder 
 van den hauder         28ste jan. 1768 
 
SVG Joanne DE MEULENAERE fa. Judocus ende van Anne DE WINTER 
 overl. Nevele op dheerlijckhede van het Denterghemsche den 14de april 1775 
 Hr.: Joannes HIMPENS fs. Jan Baptiste  
 K.: Jacobus HIMPENS = 8 jr unicq kindt   
 V.M.: Joannes Baptiste DE MEULENAERE oom . . .  13de july 1775 
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 Compareerde voor Bailliu ende Schepenen der heerlijckhede van het vrij eygendom van 
 het Denterghems binnen de prochie van Nevele geinclaveert in persoone Joannes Josephus 
 MEGANCK fs. Lieven woonachtigh tot Nevele welcken comparant mits desen is  
 aengestelt als deelvooght over de minderjaerighe weesen achtergelaeten bij wijlent Joanne 
 Pieternelle MEGANCK thaeren huwelijck gewonnen met Joannes Baptiste MEGANCK 
 fs. Lieven wdwnr ende houder bleven  . . .  . . .  7de july 1788 
SVG Joanna Pieternelle MEGANCK fa. Lieven et Josijntjen CAKAERT 
 overl. Nevele op het vrij eygendom van Dentergem den 19de nov. 1786 
 Hr.: Sr. Jan Baptiste MEGANCK fs. Lieven bij Marie POELMAN burgmeester deser 
        heerlijckhede 
 K.: Livinus, Bernardus ende joffr. Livijne MEGANCK begijntjen in het groot hof tot Gendt 
       hun selfs, Joannes Francies = 24 jr, joffr. Marie Isabelle = 22 jr ende Marie Anne = 20 jr 
       oock beede begijntjes in het voorseyde hof, Marie Rosa = 18 jr ende Barbarine = 13 jr.  
 V.M.: Sr. Joannes Josephus MEGANCK oom  
 Gronden van erfven ghecommen van s'hauders sijde bij successie ende vercaevelinge ten 
 sterfhuyse van sijne auders  
 Een bebauwde ende beplante hofstede in Nevele in den wijck van oossche paelende oost 
 Herman VAN NEVEL suyt den selven west Mhr VAN DE VIVERE ende noort Sr. Francies 
 BRAET groot 147 roeden ende een partijcken landt ghelegen als vooren ghenaemt het peirde 
 bulcxken abouterende oost ende suyt Mhr. VAN DE VIVERE west ende noort Sr. Francies 
 BRAET groot 250 roeden. Item een partije landt paelende oost Sr. Francies BRAET suyt 
 de volghende partije west de hofstede ende noort den baron van Meulebeke  groot 261 roen 
 Item een partije landt abouterende oost Sr. Francies BRAET ende Jan DE MEYERE  suyt 
 Pieter SUTTERMAN west Herman VAN NEVEL als de straete hier geheel medegaende 
 groot 468 roeden  
 Gronden van erfven ghecomen van soverledens sijde bij successie van haere auders volgens 
 vercaevelinge van den 5de oct. 1773 
 Eene bebauwde ende beplante hofstede in Nevele in den wijck van veldeken groot 474 roen 
 paelende oost joffr. VAN LAEREBEKE suyt Joannes LOONTJENS west de straete ende 
 noort dhoirs van Francies BEELAERT. Item een partije landt groot 300 roen ghenaemt den 
 droogen paelende oost de straete suyt Bauduyn CACKAERT west Joannes LOONTJENS  
 ende noort de kinderen Lieven VAN DAELE. Item een partije landt genaemt s'graeven 
 acker groot 625 roeden paelende oost Joannes LOONTJENS suyt Pieter MEGANCK fs. 
 Jan, west de straete ende noort den voorseyden LOONTJENS. Item d'hilft het oosteynde 
 van een dreve geleghen als vooren groot over dit deel 33 ½ roeden paelende oost d'hoirs 
 van den heere raedt VAN DER MANDELE west het wederdeel ende noort de voorgaende 
 partije. Item een partije saeylandt genaemt de twee ghemeten groot 585 roden abouterende 
 oost d'hoirs van joffr. BUENS suyt de selve hoirs ende Joannes LOONTJENS west oock  
 dito LOONTJENS ende noort Joannes VERBAUWEN   . . .  . . .   
 Item d'hilft wannof de wederhilft competeert aen den deelvoogt van een partije landt groot 
 over dhilft 281 ghelegen in Lootenhulle abouterende oost de volgende partije ende Pieter 
 MEGANCK met de veulemeersch suyt oost de beke west selfs bosch noort den loohoeck 
 ende dhoirs van Bauduyn CAKAERT  . . .  . . .  . . . 
 Sijnde de voorenstaende goederen aen d'overledene toeghecomen bij successie van heer ende 
 meester Petrus Franciscus MEGANCK presbiter wijlent haeren broeder   
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert deelsaem alf en alf 
 Een partije saeylandt in den wijck van oossche groot 408 roeden paelende suyt oost een  
 dreefken hier d'hilft medegaende ende voorts van alle sijden Mhr. VAN DE VIVERE, aen  
 den hauder toeghecomen bij coope gedaen jeghens Joannes LOONTJENS . . . . . . 
 Een behuysde ende beplante hofstede wesende twee woonsten ghelegen in Nevele ghenaemt 
 het audt pachtgoed paelende oost dhoirs van den cannoninck VAN DE WOESTIJNE  
 suyt sijn selfs noort oost den prochiewegh naer Hansbeke ende suyt west Mhr. VAN DE 
 VIJVERE ghecomen bij coope van den advocaet Carolus Ignatius VAN DE VIVERE 
 groot 221 roeden. Item een bebauwde ende beplante hofstede gheleghen in Nevele in den 
 wijck van oossche groot in erfven tot 433 roeden . . . . . . 7de july 1788 
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 Compareerde voor Bailliu Burghmeester ende Schepenen der heerlijckhede van het vrij 
 eygendom van Denterghem in Nevele geinclaveert in persoone Francis MORTIER tot  
 Nevele welcken heeft gedaen den eedt als deelvooght over de drij minderjaerighe weese 
 kinderen achtergelaeten bij Pieter MORTIER tsijnen houwelijcke gewonnen met Livijne 
 VAN DER DONCKT wdwe ende houderigge bleven . . .  25ste juny 1791 
SVG Pieter MORTIER fs. Francies, coster  
 overl. Nevele onder het vrij eygendom van het Denterghemsche den 25ste jan. 1790 
 He.: Livijne VAN DER DONCKT fa. Lieven  
 K.: Francies = 16 jr, Lieven = 15 jr ende Joannes Baptiste MORTIER = 5 jr ende Dionisius 
       MORTIER naer de doodt van sijnen vader overleden in den auderdom van 7 jr 
 V.P.: Francies MORTIER soverledens vader tot Nevele  
 Gronden van erfven gecomen van den cant van de hauderigge bij versterfte van haere auders 
 over d'eene helft ende bij versterfte van haere suster over de wederhelft  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede groot 200 roeden gelegen in Nevele paelende oost  
 Mhr. VAN DE VIJVERE suyt Lieven VAN OOST west de boschstraete ende noort Joannes 
 VAN OOST. Item een partije land genaemt het voorenste rot groot 853 roeden paelende oost 
 de boschstraete suyt ende west dhoirs van den heere baron van Meire ende noort selfs. 
 Item een partije land genaemt het achterste rot groot 585 roen paelende oost de boschstraete 
 suyt selfs voorenste rot west dhoirs van den baron van Meire ende noort selfs . . . . . . 
 Gronden van erfven geduerende huywelijck gecocht deelsaem alf en alf  
 Een partije land geleghen in Nevele goot 200 roeden paelende oost de boschstraete suyt ende 
 west selfs voorghemelde gronden ende noort de wdwe Herman VAN NEVEL  . . . 
 Stelde hem seker ende borge verbonden als principael Jacobus VAN VYNCKT shauderiggens 
 oom tot Nevel        25ste juny 1791 
 
 Bundel nr 1276 SVG wettelijke passeringen 1687,1701,1702,1720-1749 (ten heule) 
 Alle de gone die dese presente letteren zullen zien ofte hooren lesen Bailliu ende gesworne 
 laeten der heerlickhede ende leene ten hulle saluut doen te weten dan men ten versoucke van 
 de vrauwe douariere van wijlent Mhr. Jan Baptiste DELLA FAILLIE in zijnen leven rudder  
 heere van Huysse Audegoede etc. vuyt crachte van acte condemnatie  voor ons ghewesen in  
 daeten den 21ste april 1687 sprekende thaeren proufficte ende tot laste van Marie MEIRSANT 
 Gillis DE PAEPE, Charles VAN OOTEGHEM, Pierijntjen WELTERS ende Maeyken 
 MEIRSANT weduwe van Lieven DOBBELAERE naer voorgaende sommaetie ende  
 saeysiesement inthimaetie kerckengeboden ende afficien in ghelijcken gheuseert te coope 
 gheveylt hadde met het branden van drij distyncte keirssen van 14 te 14 daeghen sonder  
 interruptie meest biedende den naersten de naerschreven hofstede soo de selve met twee  
 partijkens landts daer annex ghestaen ende gheleghen in Landeghem in den heirenthoeck 
 groot tsaemen 375 roen zuyt west daer anne ghelandt ende streckt de hulstraete, noort de wdwe 
 Pieter BOGAERT oost de erfghenaeme van Phlips HEYNDRICKX. Item noch een ghemet  
 landts inde selve wijck suyt de voorgaende ende oost dhoors Phlips HEYNDRICKX tot verhael 
 van 56 p. 15 sch. gr. over verloopen croosen van twee renten elcke van 31 sch. gr. tsjaers 
 losselick den penninck 16e daer op beset verschenen respectivelick totten 29ste april ende 
 25ste 8bre 1686 ende omme de costen van het wijsdom in handen bedraeghende par acte 
 tauxatie ter somme van 7 p. 11 gr. sch. gr. midtsgaeders de gone vanden decrete, de 
 voornoemde hofstede ende landen anders niet belast dan met 1 gr. 3 drns parisis tsjaers in 
 proufficte van den heere deser heerlickhede ende an dheer Charles BONNE ontfangher van 
 de spijcker met twee spins een 10de een 16de een 20ste een 24ste spins maut tsjaers.   
 Ende midts de ghecondempneerde in faulte ghebleven sijn van al het selve te volcommen is 
 dese vercoopinghe gheschiet op de naervolghende conditien te weten dat elck solvent ende 
 verkent sijnde ontfanghen ende gheadmiteert sal worden . . . . . . . . . . . . 
 Item den advocaet Mr. Jan PIEN ende joe Catharine DHAEMERE wdwe van dhr. Jan Martin 
 CORNELISSENS crediteurs soo ons ghebleken is bij relase van den Bailliu Pieter MEECX 
 ende officier Pieter DE PAEPE dienvolghende op den 12de meye 1687 d'eerste keirsse 
 ontsteken wiert de hofstede ende landen inghestelt door Phlips HEYNDRICX op 25 p. gr. 
 ende Laureyns DE WITTE verhooght met 20 sch. gr. . . . . . . 25ste juny 1687 
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SVG Pieter LIJBAERT, overl. Poucques Casselrije van Cortrijck op den 3de jan. 1728 onder 
 dheerlijckhede van claermeersch onder het berecht van sijne majesteyt van heerlijckhede 
 van barelvelde   
 Wdwnr in (1ste x) van: Margriete VAN PARIJS  
 K.: Joannes DE VOLDER in huwelijck met Pietronelle  LIJBAERT mits de renunciatie van 
       Joos LIJBAERT, Pieter DOBBELAERE in huywelijck met Livijne LIJBAERT 
 He.(2de x): Joanne Marie VAN WASSENHOVE fa. Jacques   
 K.(2de x): Godeliefve ende Marie Francoyse LIJBAERT beede onderjarigh  
 V.P.: Joos LIJBAERT voornoemt 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledenen 
 Een behuyst hofstedeken in Poucques groot in erfven 62 roeden Cortrijcksche maete ende 
 gheleghen in Poucques paelende oost Frans MOREEL noort het naervolghende zuyt den 
 selven MOREEL ten landboucke bekent arlo 176  
 Item een partije lant paelende oost den selven MOREEL suyt het voorgaende ende noort 
 Pieter DOBBELAERE groot per landboucke arlo 277 tot 67 roen . . . 14de april 1728 
 
 Augmentatie van SVG ten sterfhuyse van Pieternelle VAN RENTERGHEM fa. Pieters 
 overl. Landeghem op de heerlijckhede van ten hulle op den 19de juny 1729 
 Hoirs: de wdwe van Jan VAN RENTERGHEM over haer selven als moeder ende voogde 
            over haere minderjaerighe kinderen ende Philippe LOOTENS in huwelijck met  
            Pieternelle VAN RENTERGHEM, Joanne = 26 jr, Marie = 24 jr ende Livijne VAN 
            RENTERGHEM = 19 jr alle 4 kinderen van Jan die broeder was van de overledene 
            ende s'hoirs moeye 
 V.M.: Pieter TUYTSCHAEVER  
 Gronden van eirfven d'overledene gecompeteert hebbende ghemeene ende onverdeelt 
 ligghende met dese hoirs  
 Dhelft van een behuyst hofstedeken in Landeghem heerlijckhede van ten hulle suyt desen 
 goede west Pieter VAN RENTERGEM noort dhoirs van Marie VAN RENTERGHEM   
 groot over dese helft 50 roeden. Item gelijcke helft als vooren van een partije landt suyt west 
 Pieter VAN RENTERGHEM noort de voorgaende hofstede groot over dese helft 50 roeden 
 Item dhelft van een partije landt als vooren genaemt den hautacker suyt west ende noort 
 d'abdije van Dronghen geleghen op de prochie ende heerlijckhede van Nevele groot over 
 dese helft 150 roeden  . . .  . . .  . . . 18de july 1729 
 
SVG Jacquemijntien BISSCHOP, overl. Landeghem heerlijckhede ten huele den 25ste april 1730  
 Wdwe van Jan VAN RENTERGHEM  
 K.:Philippe LOOTENS in huwelijck met Pietronelle VAN RENTERGHEM, Joanne = 27 jr 
      Marie = 25 jr ende Livijne VAN RENTERGHEM = 20 jr  
 V.P.: Pieter TUYTSCHAEVERE ende V.M.: Joos DE BISSCHOP  29ste juny 1730 
 
 Ten versoecke van mij onderschrevenals d'order ende last hebbende van Joe de wdwe ende 
 hoirs van Sr. Paulus NEERINCX crediteuren van de wdwe Jacobus BERRIJN tot Deynse 
 sal dheer Constantijn DUCHASTELLE Bailliu der stede roede ende lande van Nevele midts 
 gaders van de prochie ende vrijen eygendomme van Poessele doen wettelijck staende 
 clachte soo onder Burchmeestere ende Schepenen deser prochie op alsulcke hofsteden  
 landen ende gronden van erfven als op de voornoemde wdwe Jacobus BERRIJN sijn  
 vervallen ende ghesuccedeert bij den overlijden van Gillis KESTELOOT haeren vaeder, als 
 onder de wdwe van den selven KESTELOOT op alsulcke meubelen penninghen ende andere 
 effecten als aen de gemelde wdwe BERRIJN uyt den hoofde ende met den overlijden van 
 haeren vaeder saude moghen toecommen niet uytghesteken nochte ghereserveert met  
 jurisdictie respectivelijck van niet te staen over eenighe onterfvenisse erfvenisse belastinghe 
 ofte veralienatie midtsgaders van te laeten eenich ghevolgh van penninghen meubelen ofte 
 andere effecten de versoeckers en waeren daeroppe ghehoort ende hadden voldoeninghe 
 van de somme van 34 p. gr. per reste van leveringhe van cruydenierswaeren ende wijnckel 
 waeren breeder bij heesch in tijden ende wijlen te deduceren . . . 7de meye 1731 
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SVG Isabelle VAN HUFFELE, overl. Landeghem heerlijckhede van ten heule den 7de 9bre 1731   
 Hr.: Jan MORTIER 
 K.: Marie beth dan 25 jr, Christiaen = 22 jr, Pieter = 18 jr, Francois = 17 jr, Joannes = 13 jr 
       ende Petronelle MORTIER = 15 jr  
 V.M.: Anthone VAN HUFFEL broeder van d'overledene 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den hauder 
 Een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem op den wijck van den heirenthoeck groot 
 met een stuck lands daermede gaende 400 roeden  
 Den hauder heeft gheduerende sijn huwelijck bij uytgrootinghe gecocht het paert ende deel 
 van Christiaen MORTIER van daeten 23ste 8bre 1723  . . . . . . . . . 1732 
 
 Compareerde voor Bailliu ende Schepenen der heerlijckhede van ten heule geinclaveert in de 
 prochie van Landeghem ende Nevele hier onder ghenoemt in persoonen Philippe LOOTENS 
 thuwelijck hebbende Pietronelle VAN RENTERGHEM ter saecken naerschreven van den 
 selven haeren man behoorelijck gheauthoriseert de welcke sij verclaerde overdanckelijck  
 taccepteren dewelcke bekende lijde ende verclaerde wel ende deughdelijck opgelicht ende 
 ontfanghen thebben vuyt handen van Pieter RENTERGHEM fs. Guille de somme van 80 p. 
 gr. sterck wisselghelt den schellijnck a ses stuyvers tstuck ende hooghere spetien naer 
 advenant waervooren de comparanten ten behouve ende proffijte van den selven VAN 
 RENTERGHEM emmers den gonne sijne actie hebbende beloft te ghelden ende betaelen  
 eene rente van 4 p. gr. tsjaers courant pennijnck 20 telckens in ghelde volghens cours ten 
 valdagh ingaende metten passeren deser ende over het 1ste jaer . . . verschijnen sal ten  
 ghelijcken daeghe 1735 ende van dan alsoo voorts  . . . . . . 1ste febr. 1734  
 
SVG Pieternelle VAN RENTERGHEM fa. Jan, overl. Landeghem op den 7de maerte 1734 
 Hr.: Philippe LOOTENS fs. Christiaen  
 K.: Marie Anne LOOTENS = 11 jr eenigh kint uyt dit huwelijck 
 V.M.: Mauritius BEURANGIERS thuwelijck hebbende Janneken VAN RENTERGHEM 
 Gronden van erfven gheduerende thuwelijck bij vuytgrootijnghe g'approprieert 
 De 3 deelen van viere van een behuysde hofstede gheleghen in Landeghem heerelijckhede 
 van ten huele suyt desen goede west Pieter VAN RENTERGHEM ende noort dhoirs van 
 Marie VAN RENTERGHEM. Item het 3de in een partije land gheleghen als vooren groot 
 300 roeden suyt west Pieter VAN RENTERGHEM ende noort de hofstede. Voorts het  
 3de in noch een partije landt ghenaemt den audtackere groot int gheheele 300 roeden  
 gheleghen in Nevele suyt west ende noort dabdije van Dronghen   
 Gronden van erfven commende van shauders sijde vuyt den hoofde van sijnen vaeder 
 Den hauder competeert een behuyst hofstedeken gheleghen alsvooren groot 150 roen suyt 
 Pieter VAN RENTERGHEM ende oost den doschwegh bij dien hem hauder schuldigh te 
 volghen ghereserveert dhelft van tcatheyl daer op staende dat ten ghemeenen porffijte 
 sal verwassen   . . .   . . .  . . . 21ste april 1734 
 
 Actum den 3de 9bre 1735 present Pieter VAN DER VENNET fs. Jans thuwelijck hebbende 
 Catharine VAN DER VENNET fa. Zacharias, Carel VAN DER VENNET, Pieter  
 LAMBRECHT thuwelijck hebbende Joanne VAN DER VENNET fa. Zacharias voornoemt 
 Jan VAN DER HAEGHEN thuwelijck hebbende Isabelle VAN DER VENNET oock fa. 
 Zacharias, hoirs ten sterfhuyse van Marianne VAN DER VENNET fa. Christiaen die sone  
 was van den voornoemden Zacharias ghewonnen tsijnen huwelijck aen Marie Therese 
 POELMAN, overleden in Nevele op tgoet van heule, van de vaderlijcke sijde midtsgaders 
 Jan PHILIPS thuwelijck hebbende Petronelle POELMAN, Livinus DE BEUNIS thuwelijck 
 ghehadt hebbende Joosijntjen POELMAN ende alsoo vaeder ende voocht over haere achter 
 ghelaeten hoirs, Livinus MEGANCK thuwelijck hebbende Marie POELMAN, Jacques 
 VINCENT thuwelijck met Franchoyse POELMAN ende Herman VAN DER VENNET  
 thuwelijck thuwelijck ghehadt hebbende Elisabeth POELMAN alle hoirs ten voornoemde 
 sterfhuyse van de moederlijcke sijde.   . . .  . . .  . . .  
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SVG Petronelle TUYTSCHAEVERE fa. Pieter an Livijne DIERICX 
 overl. Landeghem in den heirenthoeck heerlijckhede ten huele op de 11de meye 1736 
 Hr.: Carel DE DECKERE fs. Pieter (is het nu Pieter of Jan ?)  
 K.: Joannes = 10 jr, Isabelle = 4 jr ende Thomas = 3 maenden  
 V.M.: Livinus VAN RENTERGHEM halfven broeder van d'overledene 
 Den hauder gheeft te kennen dat sijn joncxste kint maer hebbende den auderdom van drij 
 maenden onderworpen is aen veel peryckelen ende moeyenissen ende wort tot subsistentie 
 van dienvan ulieden heeren versocht eenen taemelijcken bijlegh temeer geconsidereert 
 dese weesen gheen revenu en hebben   . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borge Jan DE DECKERE fs. Pieter shauders vaeder aldus wel ende 
 wettelijck ghepasseert (is het nu Pieter of Jan ?)    16de juny 1736 
 Compareerde voor Bailliu ende Schepenen der heerlijckhede van ten huele in Nevele ende 
 Landeghem in persoone Livinus VAN RENTERGHEM den welcken verclaerde tanveirden 
 de deelvoochdije van de kinderen van Carel DE DECKERE fs. Pieter gewonnen aen 
 Pietronelle TUYTSCHAEVERE fa. Pieter an Livijne DIERICX ten welcken effecte hij heeft 
 ghedaen den eedt daertoe staende volghens costume    16de juny 1736 
 
SVG Joanne VAN DER HULST fa. Pieter 
 overl. in Landeghem in den heirenthoeck op dheerlijckhede van ten huel den 26ste jan. 1742 
 Hr.: Pieter DE LANGHE fs. Willems  
 K.: Francois = 20 maenden eenigh kindt  
 V.M.: Pieter VAN DER HULST soverledene vaedere tot Dronghen  
 Stelde hem seker ende borghe Joannes HEYNDRICX fs. Jan  6de maerte 1742 
 
SVG Philippe LOOTENS fs. Christiaen in sijn leven Schepenen der heerlijckhede van ten huele 
 overl. Landeghem op den 2de juny 1742 en sijne huysvrauwe in sijn (2de x) 
 Joanne TANT fa. Laureyns overl. den . .  july 1742 op deselve heerlijckhede 
 K.(1ste ): Marie Anne LOOTENS = 15 jr, gewonnen aen Petronelle VAN RENTERGHEM 
 V.P.: Jan LOOTENS broeder van een overledenen ende 
 V.M.: Geeraert CODDENS in huwelijck hebbende de suster van de overledene 
 K.(2de x): Isabelle = 7 jr, Pieter = 3 jr ende Marie Magdalene LOOTENS = 3 maenden 
  de jongste weese is commen toverlijden 
 Gronden van erfven bij den overledenen Philippe LOOTENS gheconquesteert met sijn  
 1ste huysvrauwe Petronelle VAN RENTERGHEM fa. Jan an wiens achterghelaeten weese 
 vuyt den hoofde alsvooren inde naerschreven goederen gherecht is tot een vierde ende de  
 resterende drij deelen in de voornoemde goederen ande weesen van den 1ste als 2de bedde 
 vuyt den hoofde van den voornoemden hunnen vaedere ghereserveert dhelft van het 3de  
 dat ande weese van den 1ste bedde vuyt den hoofde van haere moeder alleene volghen 
 moet als tsaemen gheconquesteert in huwelijck sijnde met den voornoemden LOOTENS 
 midts het 4de paert ende gherechtigheyt was sijde haudende goet van den voornoemde 
 Petronelle VAN RENTERGHEM, ende de resterende helft van tvoornoemde derde in de 
 naerschreven goederen ande weesen van den 1ste als 2de bedde tsaemen vuyt den hoofde 
 van den ghemelden hunnen vaeder al ist nietjeghenstaende hier vooren anders gheseyt is. 
 Competeert desen sterfhuys dhelft van tderde mits bij de de voornoemde Joanne TANDT 
 geene gronden van erfven en sijn achterghelaeten wannof  't 4de in het 3de toecomt ande 
  weese van den 1ste bedde als sijde haudende goet van de voornoemde haere moeder ende  
 dhelft van het 3de vuyt den hoofde alsvooren als conquest gheduerende het 1ste huwelijck  
 en de resterende helft van het 3de ande weesen tsaemen soo van den 1ste als 2de bedde in een 
 behuysde hofstede met de catheylen daerop staende gheleghen in Landeghem heerelijckhede 
 van ten huele suyt desen goede west Pieter VAN RENTERGHEM ende noort dhoirs van  
 Marie VAN RENTERGHEM groot 100 roen ende een ghelijcke gherechtigheyt als vooren 
 in een partije lant suyt west Pieter VAN RENTERGHEM ende noort de voorschreven  
 hofstede  . . .  . . .  . . .  18de Xbre 1742 
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SVG Joanna DE PUYT fa. Andries ghewonnen bij Janneken PROVOST  
 overl. Nevele op d'heerlijckhede van ten hulle op den 13de dec. 1741 2de huysvrauwe van 
 Carel VAN DER VENNET fs. Zacharias gewonnen bij Marie DE BEUNIS haeren man 
 oock overl. Nevele op d'heerlijckhede van ten hulle op den 28ste dec. 1741 
 Hij is wdwnr in (1ste x) van Livijne MAENHAUT fa. Pieter  
 K.(1ste x): Judocus DE DECKERE fs Geeraert thuwelijck hebbende Isabelle VAN DER 
     VENNET fa. Carel voornoemt 
 K.(2de x): Marie Magdalene = 13 jr, Marie Anna = 11 jr, Pieter = 9 jr, Anna Theresia = 6 jr 
     ende Marie Christine VAN DER VENNET = 2 jr 
 V.M.: Andries DE PUYT grootvader  
 V.P.: Pieter VAN DER VENNET fs. Jan oom causa uxoris  
 Gronden van erfven gecommen van Carel VAN DER VENNET 
 Een partijken land in Vosselaere genaemt het bijlken groot 130 roeden paelende oost de leen 
 dreve suyt ende noort Joannes DE MEYERE. Item ende een partije landt genaemt het hooghe 
 beeckstuck groot 350 roeden paelende oost suyt ende west Pieter VAN DER VENNET fs. 
 Jan ende noort den herwegh van Vosselaere naer Landeghem. Item een partije landt genaemt 
 het ginsten groot 200 roeden paelende oost Jan DE MEYERE suyt Pieter VRIENT west 
 Frans VAN DER VENNET ende noort Herman VAN DER VENNET fs. Jan. 
 Dese drij partijen in cheynse gebruyckt bij Jacobus DE WITTE voor 29 jaeren ingegaen  
 kerssavont 1735 . . .  . . . 
 Een partijken landt in Landeghem in den westhoeck genaemt het curte stuckxken groot ontrent 
 130 roeden paelende oost ende west Jan MAENHAUT suyt Jan COPPENS ende noort den 
 herwegh van Vosselaere naer Landeghem in pachte gebruyckt bij Jan MAENHAUT  
 Gronden van erfven gecommen van de sijde van Joanna DE PUYT vuytten hoofde van  
 Janneken PROVOST haere moeder belast met bijleve van sweesen grootvader 
 Een deurgaende 4de in den grondt ende catheylen van een partije landt in Landeghem in den 
 westhoeck genaemt het lindebulcxken groot int geheele 350 roeden  . . .  
 Voorts sijn de vijf weesen noch gerecht in een deurgaende 6de alsmede uytten hoofde van 
 Livijne DE PUYT hemlieden moeye in twee en alf 6de in een ander 6de van alle de edificien 
 ende catheylen op een hofstede ende landt in Landeghem  . . . . . . 
 De overgevers geven te kennen dat desen sterfhuyse noch heeft een notabele pretentie tot 
 laste van Jan DE VREESE tot Dronghen ter causen van het gebruyck van het leen gelegen in 
 Dronghen in den noorthautschen teerlijnck  . . .  . . .  27ste fe br. 1743 
 Compareerde voor Bailliu Burghmeester ende Schepenen van d'heerlijckhede van ten huele 
 in Nevele ende Landeghem in persoone Martinus CLAEYS fs. Bauduyn landtsman tot  
 Somerghem den welcken hem verclaerde te stellen als seker ende borghe selfs als principael 
 over Pieter VAN DER VENNET fs. Jans  . . .  . . . 11de maerte 1743 
 
 Rekeninge bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgeeft Joannes LOOTENS 
 fs. Christiaen in qualiteyt van staenden ende administrerende voogt over de minderjaerighe 
 kinderen achtergelaeten bij Philips LOOTENS fs. Christiaen genoemt ende Joanne TANT 
 fa. Laureyns sijne huysvrauwe beyde corts naer elcanderen overleden binnen de prochie 
 van Landeghem op d'heerlijckhede van ten huele ditte van 't incommen van de weese 
 goederen op hun met de doodt van hemlieden vader ende moeder verstorven presenterende 
 dese aen mijne heeren Bailliu Burghmeester ende Schepenen ter interventie van Geeraert 
 CODDE bijstaenden voogt van de moederlijcke sijde over de gemelde weesen omme 
 gesloten ende gearresteert te worden in der manieren als volgt  . . .  . . . 
 SVG gemaeckt ten sterfhuyse van Philippus LOOTENS ende sijn huysvrauwe is gepasseert 
 voor ulieden heeren den 18de dec. 1742   . . .  . . .  
 Te betaelen aen Christiaen DE DAPPER de somme van 2 p. 10 sch. gr. over een jaer 
 haudenisse van eene van de weesen staende te verschijnen 15de ougste 1744 
 Item aen desen rendant ter causen als vooren over twee jaeren haudenisse van eene van de 
 jongste weesen a 7 guldens s'jaers . . .  . . .  7de 8bre 1745 
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 Compareerde voor Bailliu Burghmeester ende Schepenen der heerlijckhede van ten huele 
 in Nevele ende Landeghem in persoonen Jacobus BISSCHOP, Jooris Joannes ende Lieven 
 BISSCHOP alle drije sonnen van den voornoemen Jacobus ghewonnen an Adrianeken 
 VAN RENTERGHEM hunne moeder de welcke bekendden lijden ende verclaerde wel  
 ende dueghdelijck opghelicht ende ontfanghen thebben vuyt handen van Livinus GRIJP 
 meester camslaegher in Meirentre de somme van 20 p. gr. sterck wisselgelt de schellinghen 
 tot ses stuyvers ende dander specien naer advenant  . . . . . . 6de febr. 1745 
 
SVG Marie Anne VAN DER VENNET fa. Christiaen gewonnen bij Marie Therese POELMAN 
 welcken Christiaen sonne was van Zacharias ende Marie DE BEUNIS ende de voornoemde 
 Marie Therese POELMAN fa. Jan bij Janneken VAN DER VENNET  
 overl. Nevele op 'tgoet van dheerlijckhede van ten huele op den 4de nov. 1735 
 Sonder lichaemelijcke hoirs thebben achtergelaeten, welcken staet overghegeven wort bij 
 ende tusschen Carel VAN DER VENNET , Pieter VAN DER VENNET in huwelijck met 
 Catharine VAN DER VENNET Joannes VAN DER VENNET in huwelijck met Isabelle 
 VAN DER VENNET ende Pieter LAMBRECHT in huwelijck met Joanne VAN DER  
 VENNET  alle viere kinderen van den voornoemden Zacharias ende Marie DE BEUNIS 
 hoirs ende representerende elck eenen 4de staecke in de vaderlijcke sijde ter eender ende 
 Jan PHILIPS in huwelijck met Petronelle POELMAN, Lieven MEGANCK in huwelijck 
 met Marie POELMAN, Jacques VINCENT in huwelijck met Francoise POELMAN,  
 Herman VAN DER VENNET vaeder ende voocht van sijne kinderen ghewonnen met  
 Elisabeth POELMAN ende Lieven DE BEUNIS oock vader ende voocht over sijne 
 minderjaerighe kinderen ghewonnen bij Joosijne POELMAN alle vijf kindeeren van Jan 
 POELMAN ghewonnen bij Janneken VAN DER VENNET ende representerende elcke 
 eenen vijfden staecke in de moederlijcke sijde  
 Gronden van erfven den sterfhuyse competerene vuyt den hoofde van soverledens vaeder 
 Desen sterfhuyse competeert vuyt crachte van vercavelijnghe ghetrocken ten sterfhuyse 
 van Zacharias VAN DER VENNET ende Marie DE BEUNIS tusschen Carel, Pieter ende 
 andere van daeten 28ste sept. 1729 een partije landts gheleghen in Landeghem ghenaemt  
 het veldeken groot 562 roeden. Item vuyt den hoofde als vooren een partije lants genaemt 
 het rot oost Jooris DE BRUYNE causa uxoris suyt Jooris DE WITTE west ende noort 
 Jan VAN DER VENNET groot drij ghemete 220 roeden. Item een partije landts ghelegen 
 als vooren ghenaemt het hinnebulcxken heerelijckhede van baerelvelde suyt west de 
 baerelvelde straete groot 490 roeden  . . .  . . .  . . . 
 De voorenstaende goederen sijn bij vuytgrootijnghe ghecedeert ende vercocht aen Pieter 
 VAN DER VENNET alhier medehoir  . . .  . . .  21ste jan 1736 
 Andermael overgebrocht bij Pieter VAN DER VENNET . . .  20ste meye 1745 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgheeft Pieter VAN  
 DER VENNET fs. Jan van alsulcken ontfanck ende administratie als hij ghehadt ende 
 ghenomen heeft als staenden voocht over de vijf minderjaerighe kinderen achtergelaeten 
 bij Carel VAN DER VENNET fs. Zacharias tsijnen tweeden huwelijcken ghewonnen bij 
 Joanne DE PUYT fa. Andries de welcke hij presenteert aen mijne heeren Bailliu  
 Burghmeester ende Schepenen van dheerlijckhede van ten huele  . . .  
 SVG ten sterfhuyse van sweesen vader ende moeder ghepasseert den 27ste febr. 1743 
 Den rendant heeft ontfanghen de somme van 1 p. gr. soo vele hij ter rekenijnghe heeft 
 ontfanghen van Carel MESTDACH tot Ste Martens Laethem over pachten van gronden 
 aldaer gheleghen de weesen competerende . . . . . .  3de juny 1745 
 
 Compareerde in persoone Judocus VAN NEVELE fs. Pieter in huwelijck met Isabelle 
 VAN DER VENNET fa. Carel te voorent wdwe van Joseph DE DECKERE den welcken 
 verclaerde tanveirden de staende voochdije in de plaetse van Pieter VAN DER VENNET 
 fs Jan in huwelijck met Catharine VAN DER VENNET fa. Zacharias suster van Carel  
 over de 5 minderjaerighe kinderen ghewonnen tsijnen 2de huwelijck an Joanne DE PUYT 
 fa. Andries   . . .  . . .   . . . 9de juny 1745 
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 Compareerde voor Bailliu Burghmeester ende Schepenen der heerlijckhede van ten 
 huel in Nevele ende Landeghem in persoone Pieter VAN DER HULST tot Dronghen den 
 welcken verclaerde tanveirden de staende ende administrerende voochdije over het eenigh 
 kint met naeme Frans DE LANGHE achtergelaeten bij Pieter DE LANGHE ende Joanne 
 VAN DER HULST fa. Pieter beede overleden, ten welcken effecte hij heeft ghedaen den 
 eedt daertoe staende ende volghens costume  . . . . . .  31ste jan. 1746 
 
 Rekeninge bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende overgeeft Judocus VAN NEVEL 
 fs. Pieter in huwelijck met Isabelle VAN DER VENNET fa. Carel te voorent wdwe van 
 Joseph DE DECKER van al sulcken ontfanck handelinge ende administratie als hij ghehadt 
 ende genomen heeft als staenden ende administrerende voogt in plaetse van Pieter VAN  
 DER VENNET fs. Jans gewesenen voogt per acte van den 9de juny 1745 over de vijf 
 minderjaerige kinderen achtergelaeten bij Carel VAN DER VENNET fs. Zacharias tsijnen 
 2de huwelijck gewonnen bij Joanne DE PUYT fa. Andries sedert de leste rekeninge bij den 
 voornoemden Pieter VAN DER VENNET voor ulieden heeren gepasseert den 3de juny 1745 
 Betaelt aen Jan VAN KERREBROECK  de somme van 4 p. 11 sch. 2 gr. over een jaer 
 houdenisse van de weese Christine VAN DER VENNET  
 Betaelt aen Jan VAN DER HAEGEN 2 p. 6 sch. 8 gr. over een jaer houdenise van het  
 weese kint Theresia VAN DER VENNET . . . . . .  8ste ougste 1748  
 
 Bundel nr 1278 SVG wettelijke passeringen 1750-1779 (ten heule) 
 Derde rekeninge bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft Joseph VAN NEVEL 
 fs. Pieter in huwelijck met Isabelle VAN DER VENNET fa. Carel te voorent wdwe van 
 Joseph DE DECKER van al sulcken ontfanck handelinge ende administratie als hij ghehadt 
 ende genomen heeft in qualiteyt van staende ende administrerende voogt sedert sijne gedaen 
 leste rekeningen van den 2de juny 1750 over 3 minderjaerige kinderen achtergelaeten bij  
 Carel VAN DER VENNET fs. Zacharias in 2de huwelijck gewonnen aen Joanne DE PUYT 
 fa. Andries te weten Pieter, Theresia en Christina alsmede over Marie Magdalena VAN DER 
 VENNET fa. Carel bij Joanna DE PUYT die eenige jaeren naer tdoen van de 2de rekeninge 
 is komen te trauwen met Martinus FIERS ende tsijnen sterfhuyse wdwe is gebleven ende 
 daernaer ertrauwt is met Pieter GILLIS, vervolgens Marianne VAN DER VENNET oock  
 fa. Carel ende Joanna DE PUYT , die haer heeft begeven in tclooster van de swarte susters 
 binnen Gent ende alsoo te reputeren voor doot ter weirelt  . . . 4de 7ber 1753 
 
 Compareerde voor Bailliu Burghmeester ende Schepenen van dheerlijckhede van ten 
 huele in Nevele ende Landeghem in persoone Lodewicus VAN MALDEGHEM onsen 
 medegeselle in wette den welcken verclaerde tanveirden als caemervoocht tot dies gestelt 
 ende ghecoren midts donpasselijckheyt van de gonne procederen nochte de deelvoochdije 
 over het kindt achtergelaeten bij Jan MORTHIER fs. Jan ghewonnen bij Livijne VAN DE 
 GHEHUCHTE tsijnen sterfhuyse hauderigge ghebleven  . . . 4de meye 1754 
SVG Jan MORTIER fs. Jan in sijn leven Schepenen der heerlijckhede van ten heule  
 overl. Landeghem in den herrenthoeck den 24ste april 1754 
 Wdwnr in (1ste x) van: Isabelle VAN HUFFEL 
 K.(1ste x): Christiaen, Pieter, Francis, Joannes bij huwelijck hun selfs ende Petronelle  
     MORTIER (1ste x) met Jan SNOEK en in (2de x) met Joannes DE VOS   
 He.(2de x) : Livina VAN DE GEHUGHTE fa. Joos 
 K.(2de x) : Joanne MORTIER = 5 jr 
 Camervoogt : Louis VAN MALDEGEM  
 Gronden van erven bij den overledenen achtergelaeten belast in proffijte van de hauderigge 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede daer den overledenen uytgestorven is met de  
 voordere groene ende drooge catheylen daer op ende anne staende in den herrenthoeck 
 met een partije lant daer nevens ende een 2de partije lant genaemt den bachte arent groot  
 500 roeden daerontrent  . . .  . . . 
 Wettelijcke venditie gedaen den 14de meye 1754 . . .   21ste meye 1754 
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 Compareerde voor officier Burghmeester ende Schepenen van de heerlijckhede van ten 
 heule in persoone Pieter BEYAERT welcken comparant hem verclaerde te stellen als 
 seker borghe ende selfs als principael over Livijne VAN DE GEHUCHTE wdwe van 
 Domijn VAN DEN CAVEYE over de weese penninghen van Joanne MORTIER haere 
 dochter gewonnen bij Jan MORTIER dit ter ontlastinge van Jacobus VAN BRUSSELE 
 aldus gedaen ende gepasseert ter maeninghe van Louis BATSLE officier kennisse ende 
 overstaen van Jooris VAN NEVELE ende Joannes SIERENS Schepenen themlieden 
 extraordinaire vergaderinghe van den 3de meye 1763  
 
 Conditien ende bespreken op de welcke men van weghen ende ten versoucke van  
 Pieternelle VAN DER PLAETSEN wdwe van Charles TUYTSCHAEVERE, Joseph 
 BAELE in huwelijck hebbende Norbertine TUYTSCHAEVERE, Joannes DE MEYERE 
 ende Marie TUYTSCHAEVERE, de selve vrauwen tot de saecke naerschreven van de 
 selve hunne mans behoorlijck geauthoriseert welcke authorisatie sij overdanckelijck 
 verclaeren t'accepteren, midtsgaders ten versoucke van Joannes, Jacobus, Carel, Joanne 
 ende Theresia TUYTSCHAEVERE alle fs. et fa. Charles in wettelijcke gebannen 
 vierschaere van d'heeren Bailliu Burghmeester ende Schepenen van de heerlijckhede 
 van ten huele inclaverende binnen de prochie van Landeghem etc. voluntairelijck ende  
 met het branden van twee keerssen telcken van acht t'acht daeghen dannof 1ste ontsteken 
 ende gebrant sal worden woensdagh den 20ste febr. 1765 ende de 2de ende leste woensdagh 
 den 27ste van de selve maent ende jaere telcken ontrent den 2 uren naer middagh ten huyse 
 van Francois STANDAERT tot Landeghem met obeisance ande meestbiedende de naeste 
 vercoopen sal de naerschreven goederen . . . . . .  27ste febr. 1765 
 
SVG Carel DE DECKERE fs. Pieter  
 overl. Landeghem den 22ste april 1767 op den jurisdictie van ten hulle 
 Wdwnr in (1ste x) van: Pieternelle VAN RENTERGHEM 
 K.(1ste x): Isabelle DE DECKERE in huwelijck met Francois VAN LAEKE tot Landeghem 
 He.(2de x): Josijntien VERHEGGHE fa. Lieven  
 K.(2de x): Joanne, Joannes ende Thomas DE DECKERE bij competente auderdom van beth 
     de 25 jr hun selfs, Jacobus = 22 jr, Francois = 20 jr, Joseph = 15 jr ende Judocus 
     DE DECKERE = 12 jr  
 V.P.: Thomas DE DECKERE fs. Pieter, oom in Landeghem 
 Men is schuldigh aen de wdwe van Joannes DE DECKERE fs. Pieter 1 p. gr. over leveringe 
 van eenen rebbanck ende vleeschcuype    . . .  11de meye 1768 
 
SVG Anne Marie VEREECKE fa. Martinus ende Josijntine DE BAETS  
 overl. Nevele op d'heerlijckhede van ten heule den 26ste jan. 1775 
 Hr.: Geeraert VAN KERREBROECK fs. Jan, officier van de heerlijckhede van ten heule 
 K.: Joanne Marie = 6 jr, Francoise = 3 jr ende Joannes VAN KERREBROECK = 2 m. 
 V.M.: Joannes VEREECKE (VERHEECKE) tot Hansbeke  
 Stelde hem seker ende borghe Martinus VAN LAECKE fs. Gillis tot Landeghem alhier 
 present          24ste meye 1775 
 
 Compareerde ter greffie der heerlijckhede van ten heule inclaverende binnen de prochie 
 van Nevele ende elders in persoone Joannes DE SCHRIJVER fs. Pieter in huywelijck met 
 de wdwe van Marijne VAN DER PLAETSEN inwoonder van Poessele welcken verclaert 
 te cederen aen ende ten proffijte van Joannes Frans VAN DER PLAETSEN fs. Marijn 
 voornoemt den welcken van den selven Joannes DE SCHRIJVER sijnen styfvader bekent 
 bij anticipatie van het gonne hem ten overlijden van de wdwe van Marijn VAN DER 
 PLAETSEN sijne moeder sal toecommen aenveirt thebben tot 316 roeden en het 4de van 
 een roede landt geleen op den westcant van een meerdere partije groot int geheele twee 
 gemeten paelende oost het wederdeel van de voornoemde partije suyt de poucquestraete 
 west dhoors Amandus VAN WIJNSBERGHE ende noort t'graenstraetjen hiermede  
 gaende   . . .  . . .  . . .   16de nov. 1775 
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 Compareerde voor mij Charel Philippe MINNE greffier der heerlijckhede van ten heule in 
 persoone Livijne VAN RENTERGHEM fa. Jan wdwe van Guille DE CLOET woonachtigh 
 in Nevele welcke comparante ter causen haeren hooghen auderdom verclaert te cederen 
 aen ten behouve ende proffijte van Joannes DE CLOET haeren sone d'hilft deurgaende van 
 het huys schuere stallijngen fruyt ende andere boomen ende haeghen haer competerende 
 staende op d'hofstede ende landen gelegen in Nevele bij den 2de comparant gebruyckt 
 benevens Emanuel VAN GANSBEKE causa uxoris bij successie van Guille DE CLOET 
 wijlent hunnen vader ende schoonvader ampelder geexpresseert bij den SVG tsijnen 
 sterfhuyse gemaeckt ende gesloten den 11de meye 1776  . . . . . . 1ste febr. 1777 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt ende schriftelijck overgeeft Jacobus 
 DE GRAEVE in huwelijck met de wdwe van Pieter VAN DER VENNET fs. Carel wijlent 
 standen handelaeren vooght gecommiteert over sijne meerderjaerige imbecielen suster 
 met naeme Marie Christine VAN DER VENNET achtergelaeten ten sterfhuyse van Carel 
 VAN DER VENNET ende Joanne DE PUYT beyde overleden in Nevele op de jurisdictie 
 van ten heule dit van alsulcken ontfanck handelijnge ende administratie als wijlent Pieter 
 VAN DER VENNET over sijne imbeciele suster heeft gehadt  . . . . . . . . . 
 Betaelt aen Pieternelle VAN VYNCKT huysvrauwe van Jan DE PUYT 5 sch. gr. over 
 raete van haudenisse van de imbeciele weese  . . . . . .  17de meye 1777 
 
 Compareerde voor Bailliu Burghmeester ende Schepenen der heerlijckhede van ten 
 heulle in persoone Pieter GILLIS inwonder der prochie van Drongene welcken comparant 
 onder eedt ten passeren deser gepresteert heeft verclaert hem te draegen als goeden 
 getrauwen staenden handelaeren vooght over sijne meerderjaerighe imbeciele swaegerinne 
 met naeme Marie Christine VAN DER VENNET achtergelaeten ten sterfhuyse van Carel 
 VAN DER VENNET ende Joanne DE PUYT beede overleden in Nevele mits den   
 overlijden van Pieter VAN DER VENNET broeder ende voocht over de selve imbeciele 
 weese   . . .  . . .  . . .  . . . 17de meye 1777 
 
SVG Therese COPPENS fa. Joannes, overl. Landeghem op den 8ste maerte 1778 
 Hr.: Joannes VAN MALDEGHEM fs. Philips  
 K.: Livine = 24 jr, Philippus = 20 jr, Joanne = 18 jr ende Carel = 15 jr 
 V.M.: Pieter AERENS tot Landeghem  
 Stelde hem seker ende borge Lieven VAN MALDEGHEM shauders broeder tot Drongen 
 alhier present        11de juny 1778 
 
 Wij onderschreven gemeene hoirs ende erfgenaemen ten sterfhuyse van Jooris VEREECKE 
 fs. Marten overleden tot Somerghem als sijn Joannes, Judocus, Louis ende Francies 
 VEREECKE, voorts Jacques STEYAERT greffier van Hansbeke maghtigh bij procuratie 
 onder handteecken in daete lesten 7bre 1778 over ende van weghen Pieter VAN PAMELE 
 ende sijne huysvrauwe Pietronelle VEREECKE alle broeders ende suster van vollen bedde 
 van Jooris VEREECKE, voorts Geeraert VAN KERREBROECK in qualiteyt van vader 
 ende vooght over sijn twee minderjaerighe kinderen met naemen Joanne Marie ende Marie 
 Anne tsijnen 1ste huwelijck verweckt aen Anne Marie VEREECKE die oock suster was van 
 Jooris VEREECKE, mitsgaeders Jan Francies ende Isabelle Therese VEREECKE nu haer 
 selfs jonge dochter beyde kinderen van Pieter VEREECKE die oock broeder was van 
 vollen bedde van Jooris voornoemt, eyndelijnghe Carel TUYTSCHAEVER ende met hem 
 bij sijnen consente ende autorisatie thaerder danckelijck acceptatie Joanne VEREECKE 
 sijne huysvrauwe alsoo alfve suster paterneel van den gemelden Jooris VEREECKE  
 bekennen ende verclaeren elck over hun selven en in qualiteyt soo sij hiervooren vermaeckt 
 staen van op den 29ste september 1778 vercocht thebben, soo sij om om uyt gemeensaem- 
 heyt te geraecken verclaeren bij desen bij maniere van vriendelijcke uytgrootinge ende 
 veroorsaetijnge ter goeder trauwen vercocht thebben aen Livijne DE SMET wdwe bleven 
 ten sterfhuyse van den voornoemden Jooris VEREECKE  . . .  . . . 
 Gronden gelegen in Hansbeke  . . .  . . .  12de oct. 1778 
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 Augmentatie van staet omme Joanne Marie ende Marie Anne VAN KERREBROUCK 
 beede minderjaerige weesen achtergelaeten bij Anne Marie VEREECKE fa. Marten 
 gewonnen bij Geeraert VAN KERREBROECK fs. Jan hauder bleven als op hun sijn 
 gedevolveert met den overlijden van Francoise ende Joannes VAN KERREBROECK  
 hunne suster ende broeder onbedeghen overleden als met de doodt van Jooris VEREECKE  
 overleden tot Sommergem wijlent sweesen oom materneel, omme ter interventie van 
 Joannes VEREECKE tot Hansbeke oom ende maternelen deelvoogt over de weesen . . . 
 SVG van sweesen moeder overgegeven den 24ste meye 1775 . . . 
 Livijne DE SMET wdwe van Jooris VEREECKE voornoemt  12de 8bre 1778 
 
SVG Joseph DE PAGTER fs. . .  overleden ofte verongeluckt in Lovendeghem den 31ste oct. 1780 
 ende niet tsijnder wooninge in Landeghem heerlijckhede ten heule  
 He.: Joanne Marie VAN DER STRAETEN fa. Guilliaeme et Judoca VAN DEN ABEELE 
 K.: Norbertine = 6 jr, Ludovicus = 4 jr, Caroline = 3 jr ende Colette DE PAGTER = 11 m.   
 Caemerdeelvoogt Sr. Pieter LAMME terwijl alle soverleden vrienden sijn uytlandigh 
 Dhauderigge geeft te kennen datter alsnoch onghelicquideert is den sterfte van mijnheer 
 VAN DER STRAETEN wijlent canonick van Haine alwaer sij uyt haeren hoofde pretendeert
 graedt van hoirije thebben ende tot de finale licquidatie alsnoch rechte gemeene blijft  
 Pieter WEGGE verclaert hem te stellen seker voor sweesen goetcomste 11de Xbre 1780  
 
 Compareerde in persoone Geeraert VAN KERREBROECK woonachtig tot Nevele welken 
 comparant voor de somme van 66 p. 15 sch. 11 gr. 2 dnrs soo vele hij bij augmentatie van 
 van staet overgegeven heeft den 19de deser aen sijne twee minderjaerighe kinderen verwekt 
 met Anne Marie VEREECKE ende verklaert voor reëlen staenden zeker op te brengen een 
 huys met 200 roeden erve daermede gaende gelegen in Nevele den comparant toekomende 
 bij koope van Guilliaeme VAN COMPOSTELLE den 27ste nov. 1776 alles onder het 
 verband als naer rechte aldus gedaen ende gepasseert ter maninge van Sr. Joannes Francies 
 VAN MELLE Bailliu kennisse edne overstaen van Joseph CLAEYS ende Emanuel  
 BAFORT schepenen der heerlijckhede van het Pouksche den 22ste dec. 1780 
 
 Compareerde in persoone Jacobus COPPENS fs. Geeraert jongman woonachtigh in Landeghem 
 welcke bekende ontfanghen thebben uyt handen van Dhr. Charel Philippe MINNE greffier 
 van Nevele ende deser jurisdictie employ doende met de pennijnghen toecommende aen de 
 unicque weese met naeme Christiaen DHAESE achtergelaeten ten sterfhuyse van Therese 
 COPPENS fa. Geeraert volgens den SVG hedent voor wethauderen overgegeven en gesloten 
 de somme van 75 p. gr. wisselgelt ende van de pennijnghen toecommende aen de weese met 
 naeme Pieter COPPENS fs. Geeraert bij SVG hedent oock overgebracht eene somme van  
 25 p. gr. wisselgelt uytmaekende tesaemen de gonne van 100 p. gr. vlaems sterck wisselgelt  
 de schellinck a 6 stuyvers ende andere spetien naer advenante . . . 24ste febr. 1781 
 Compareerde in persoone Pieter COPPENS tot Mariakercke ende Pieter LOOTENS  tot 
 Dronghen ooms pater ende materneel  van de naerschreven twee weesen met naemen 
 Pieter ende Agnes COPPENS fs. en fa. Geeraert ende Marie Anne LOOTENS beede 
 overleden in Landeghem  . . .   . . .  24ste febr. 1781 
 
 Rekenijnge bewijs ende relicqua die bij desen maeckt ende overgeeft Pieter GILLIS  
 waegemaeker tot Drongene in huwelijck met Marie Magdalene VAN DER VENNET  
 staenden handelaeren vooght over sijne meerderjaerige imbeciele swaegerinne Marie  
 Christine VAN DER VENNET achtergelaeten ten sterfhuyse van Carel VAN DER VENNET 
 ende Joanne DE PUYT beede overleden in Nevele jurisdictie ten heule dit van den ontfanck  
 handelijnge ende administratie als hij over de gemelde sijne imbeciele swaegerinne heeft  
 gehadt tsedert de voorgaende rekenijnge voor ulieden heeren bij den rendant overgegeven 
 ende gesloten den 24ste febr. 1781 . . .  . . .  . . .   
  Bringht den overgever vor ontfanck de somme van 8 p. gr. over vier jaeren croos eender 
 onbesette rente van 50 p. gr. wisselgelt capitaels bij hem op den 23ste Xbre 1778 opgelicht 
 van den greffier MINNE  . . .  . . .  . . . 
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 Vervolg bundel nr 1279 SVG wettelijke passeringen 1780-1789 (ten heule)   
SVG Marie Anne LOOTENS fa. Philippe, overl. Landeghem den 3de 8bre 1780 ende haeren  
 man Geeraert COPPENS fs. Jacobus oock overleden in Landeghem den 17de 8bre. 1780  
 K.: Jacobus, Joannes Frans ende Francoise COPPENS alle bij competente hun selfs, Marie 
      Joanne COPPENS in huwelijck met Niclaeys DE GROOTE alsmede Agnes ende Pieter 
      COPPENS beyde noch minderjaerigh, mitsgaeders Christiaen DHAESE unicq weese kint 
      geprocreert bij wijlent Therese COPPENS jonghe dochter sijnde 
 V.P.: Pieter COPPENS fs. Lievens tot Mariakercke 
 V.M.: Pieter LOOTENS fs. Philippe tot Drongene 
 Gronden van erfven dewelcke op den 11de Xbre 1780 wettelijck ende publicquelijck vercocht 
 sijn ende hiernaer voor gemeene baeten worden gebracht. 
 Een behuysde hofstede geleghen in Landeghem in de heirenthoeck groot in erfven ontrent 
 200 roen paelende daeraen noort oost Emanuel VERHEYE zuyt oost selfs volgende partije 
 zuyt west Jor Emanuel Charles VAN HOOBROUCK heere van Asperen causa sijne vrauwe 
 geselnede ende noort west Sr. Pieter LAMME . . .  . . .  
 Een partijken meersch gelegen in Landeghem daer den vaert door gedolven is groot 112 roen 
 daeraen abouterende zuyt oost de caelene zuyt west Joannes SUTTERMAN ende noort west 
 tlant van Sr. Pieter STANDAERT ende verbleven op den geseyden Pieter STANDAERT voor 
 de somme van 18 p. 18 sch. gr. wisselgelt met den 20ste peninck bij conditie besproken 
 Een partije lant gelegen in Nevele genaemt het spinstucxken groot ontrent een alf gemeth 
 paelende daeranne noort oost ende zuyt west Lieven VAN DAMME causa uxoris zuyt oost 
 Sr. Pieter LAMME ende noort west Joannes BISSCHOP ende verbleven op den voorseyden  
 Sr. Pieter LAMME  . . .  . . .  . . .  24ste febr. 1781 
 
SVG Therese COPPENS, jonge dochter, fa. Geeraert ende Anne Marie LOOTENS 
 overl. Landeghem in den heirenthoeck jurisdictie ten heule op den 25ste 8bre 1780 
 Erfgenaem: een kint met naeme Christiaen DHAESE bij doverledene illegitiemelijck  
 geprocreert bij eenen jongman  
 V.M.: Jacobus COPPENS oom  
 Wordt alhier te kennen gegeven dat d'overledene testament en heeft gemaekt. 
 Niclaeys DE GROOT oom causa uxoris van de weese heeft verclaert te sullen onderhauden 
 de weese eenen tijdt van 10 jaeren  . . .  . . .    24ste febr. 1781 
 
SVG Livina VAN VYNCKT, overl. Landegem heerlijkhede ten hulle op den 19de oct. 1781 
 fa. Jan et Livina MATHEUS 
 Hr.: Livinus BISSCHOP fs. Jacques et Adriaene VAN RENTERGEM 
 K.: Pieter Francies = 9 jr, Judoca = 7 jr, Carel = 4 jr ende Francies BISSCHOP = 2 jr. 
 V.M.: Francies VAN VYNCKT tot Ursel broeder van de overledene 
 Gronden van erfven komende van shouders zijde 
 Een behuyst hofstedeken in Landegem met de boomen ende haegen daerop staende paelende 
 west Emanuel VERHEYE noort Joannes BISSCHOP oost den doctoor PARETZ  zuyt den  
 zelven VERHEYE groot in erfven 75 roeden . . .  . . . 22ste april 1782 
 
SVG Anna Cornelia LEPERCQ fa. Cornelis 
 overl. Landeghem op de heerlijckhede ten hulle op den 4de aug. 1788 
 Hr.(3de x): Livinus BISCHOP fs. Jacques et Adriana VAN RENTERGHEM 
 K.: Judocus BISSCHOP = 3 jr. 
 V.M.: Cornelis LEPERCQ vader van de overledene 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde 
 Een behuyst hofstedeken in Landegem met de boomen ende haegen daerop staende paelende 
 west Emanuel VERHEYE noort Joannes BISSCHOP oost den heer PARETZ groot 75 roen 
 Item een partijken lant gelegen als vooren paelende de selve noort de abdije van Drongen 
 oost Pieter VAN LAEKE zuyt Joannes BISSCHOP groot in erfven 80 roeden. 
 Den hauder staet schuldigh aen sijne kinderen van wijlent Livina VAN VYNCKT shauders 
 overleden 2de huysvrauwe 17 p. 3 sch. 5 gr. 3 dnrs.   15de 8bre 1788  
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 Bundel nr 2164 Charles Jacques CARBONELLE Amman van Nevele contra- 
   Lieven DE BRABANDER tot Thielt  1783-1784 
 Purgative rekeninghe op den SVG ten sterfhuyse van Veronica VAN DER DONCKT fa. 
 Jan overleden in Nevele op den 6de ougste 1780 gepasseert den 25ste maerte 1782. 
 Welke  purgative mits desen maekt ende overgheeft Pieter NIEUWLANDT fs. Guilliaeme 
 hauder bleven thaeren sterfhuyse aen Joannes DE SIJ in huwelijck met Judoca Petronelle 
 DE VOS, Sr. Livinus DE BRABANDER in huwelijck met Joanne Theresia DE VOS,  
 Laureyns SCHELPE thuwelijck met Regina Dorothea DE VOS alsmede den voornoemden 
 Lieven DE BRABANDER ende Francies VAN DER DONCKT pater ende maternele voogden 
 over de  drij weesen met naemen Charel Philippe Alexander DE VOS imbeciel audt 23 jr,  
 Coleta Francisca DE VOS  audt 19 jr ende Joannes Baptiste DE VOS audt 17 jr. alle sesse  
 kinderen van de ghemelde Veronica VAN DER DONCKT gheprocreert in haer 1ste huwelijck  
 met Joannes Baptiste DE VOS fs. Carel, den voornoemden Francies VAN DER DONCKT als 
 oom ende maternelen deelvooght over Isabelle Rosa audt 15 jr, Judoca Ferdinandine audt 13 jr, 
 ende Constantinus NIEUWLANDT audt 8 jr alle drije kinderen bij de ghemelde overledene 
   geprocreert constant haer 2de huwelijk met desen overgever ende alsoo representerende elck 
 eenen 9de hooft staeck dit ten fine bij hemlieden overghedregen ende ghepresenteert te worden 
 aen de voornoemde heeren Ampman Burghemeester ende Schepenen der stede ende vrijhede 
 van Nevele als oppervoogden der ghemelde weesen  
 Tusschen den overgever d'hoirs ende de vooghden stond er groot generael proces te resulteren 
 nopende amelioratien mitsgaders de groote oncosten die hij overgever heeft betaelt soo over 
 Marie Rosa Victoria DE VOS fa. van de overledene gewonnen in haer 1ste huwelijck geprofeste 
 religieuse in het clooster van Sion tot Cortrijck . . . . . . . . . 29ste april 1783 
 
 Conditien ende bespreken op de welke men van wegen ende ten versoecke van Sr. Joannes 
 DE BRABANDER brandewijnstocker tot Nevele, Sr. Pieter DE BRABANDER mulder tot 
 het zelve Nevele, Sr. Livinus DE BRABANDER coopman tot Thielt, Sr. Augustinus  
 DE VREESE soo over sijn selven als vader ende legitiemen voogt over sijne minderjaerighe 
 kinderen geprocreert met wijlent Catharine DE BRABANDER overleden in Poussele, Sr. 
 Livinus VAN SUNAY  tot Brugge oock als vader ende legitiemen voogt over sijne vijf 
 minderjaerighe kinderen geprocreert met wijlent Joanne DE BRABANDER overleden in 
 Brugghe alsmede Sr. Livinus VAN WASSENHOVE tot Thielt ende den voorseyden Sr. 
 Joannes DE BRABANDER als pater ende maternele voogden over de unicque weese met 
 naeme Laureyns audt 19 jr. achtergelaeten ten sterfhuyse van Pieter VAN WASSENHOVE 
 ende Marie DE BRABANDER beyde overleden in Aerseele alle kinderen ende kints 
 kinderen van Sr. Judocus DE BRABANDER ende Marie VAN NEVELE beyde overleden 
 binnen de stede van Nevele  . . .    
 Verkoop van gronden in Pousele ende Nevele . . . 2de dec. 1783 tot 16de dec. 1783 
 
 Den onderschreven Sr. Livinus DE BRABANDER als handelaeren voogt van de weesen 
 van Veronica VAN DER DONCKT gewonnen bij wijlent Jan Baptiste DE VOS verclaert 
 de rente van 300 p. gr. wisselgelt over te laeten cederen ende transporteren aen ende ten 
 proffijtte van joffrauw Anne Marie REUBENS wdwe van Sr. Jacobus ALGET tot Deynse 
 welken transport is gedaen ten vollen gelde te weten voor het capitael tot 300 p. wisselgelt 
 die den onderschreven bij desen bekent ontfangen thebben uyt dhanden van de selve joffr. 
 REUBENS ende over de raete croisen tot hedent verschenen tot 7 p. 18 sch. 8 gr. courant 
 de gonne alsnoch onbetaelt blijven tot alderstont den debiteur der voornoemde rente sijn 
 jaer crois sal voldoen omme daeruyt soo bij den onderschreven als dito joffrauw commen 
 in dopheve van de croisen daete dezen maekende bij dien hem onderschreven hem in sijne 
 qualiteyt van de voornoemde rente breeder bij den voorenstaende rentebrief vermelt teene 
 mael onmachtigh ende de vooseyde joffrauw wdwe ALGET daer toe volcommentlijck 
 machtigh met consent van annotatie ende registrature ter register van Nevele daer ende 
 soo het desen 7de maerte 1784 toorconde ende waeren onderteeckent L. DE BRABANDER 
 Naer collatie gedaen jegens het origineel dezer is dese door den onderschreven leenman 
 van den hove ende casteele van Nevele bevonden te accorderen van worde te worde desen 
 3de juny 1785 toorconde L. DE BRABANDER 



 852 

 Vervolg bundel nr 2164 Charles Jacques CARBONELLE Amman van Nevele contra 
   Lieven DE BRABANDER tot Thielt 1783-1784 
SVG Sr. Judocus DE BRABANDER, overl. Nevele den 16de oct. 178?  
 fs. Joannes ende van Catharine DE WULF  
 Erfgenaemen:  
 Sr. Joannes, Pieter ende Livinus DE BRABANDER alle drije bij competente aude ende 
      huwelijck hun selfs, de 5 minderjaerige kinderen met naemen Marie Anne, Judocus, 
      Joanne Marie, Joannes Baptiste ende Pieter DE VREESE achtergelaeten ten sterfhuyse 
      van Catharine DE BRABANDER overleden in Poessele geprocreert bij Augustijn DE 
      VREESE, de ses minderjaerige kinderen met naemen Barbarine, Colleta, Joannes, Ivo, 
      Damisina ende Basilius danof de voornoemde Colleta onbedegen naer de doodt van 
      haere grootvader is overleden in Brugge, achtergelaeten bij Joanne DE BRABANDER 
      overleden in de stad van Brugge geprocreert met Sr. Livinus VAN SINAEY houder  
          bleven thaeren sterfhuyse, ende het unicq minderjaerigh kindt met naeme Laureyns VAN 
        WASSENHOVE achtergelaeten ten sterfhuyse van Pieter VAN WASSENHOVE ende  
      Marie DE BRABANDER beyde overleden binnen de prochie van Aerzeele verthoonende 
      den lesten sesden staecke alle kinderen ende kints kinderen van den overledenen  
      geprocreert met wijlent Marie NEVELE fa. Geeraert. . . 
 Gronden van erfven met de huysen ende andere catheylen daerop staende bij den overleden 
 constant zijn huwelijck geconquesteert wanof Lieven SINAY ende zijne huysvrauwe is  
 uytgegroot op de 16de Xbre 1783 in vierschaere van Poessele  
 In de prochie van Poesselwalle een behuysde beschuerde ende beplante hofstede groot met 
 den meersch op den noord cant ontrent 672 roeden noord de straete aen Poeselwalle ende de 
 gonne loopende naer spoele ende selfs ovenbuerbulck suyt oock selfs land genaemt den coster 
 schuld ende noord de pouckebeke de welcke ter reserve van eenige boomen is vercocht aen 
 Jooris HUYBRECHT voor de somme van 168 p. gr. wisselgelt met den schellinck te ponde 
 groote bij conditien van vercoopinge besproken daer inne begrepen in courant 194 p. gr.  
 Een partije landt gelegen als vooren genaemt den ovenbuerbulk groot 225 roeden paelende 
 daer aenne oost de straete naer spoele suyt Joannes JOOS west selfs volgende bosch ende 
 land ende noord de voorgaende hofstede  
 Een partije landt gelegen als vooren genaemt den costerhul groot 283 roeden paelende oost 
 selfs voorgaende hofstede met landt zuyt selfs volgende bosch west Joannes JOOS  
 Een partije land gelegen binnen de voornoemde prochie genaemt het evenbulckxken groot 
 ontrent 400 roeden daeranne abouterende oost de straete van Poesselwalle naer Nevele, suyt 
 Joannes VAN DOORNE west ende noord de straete loopende van Poesselwalle naer den 
 herberg de spoele verbleven op den voorseyden Joannes VAN DOORNE voor 68 p. 5 sch. gr. 
 wisselgelt met den schelling te ponde daer inne begrepen comt in courant 79 p. 12 sch. gr. 
 Item een partije landt groot 1100 roeden daeranne abouterende oost Maurus CANNOOD 
 zuyt den zelven ende Mhr. PIERS, west de straete verbleven op Joannes DE COCK . . . 
 Een behuysde hofstede gelegen in Poessele groot 239 roeden paelende daer aenne oost 
 Augustinus Judocus VAN DER VENNET, zuyt Emmanuel VAN SPEYBROECK als cheyns 
 pachter west ende noord de straete ter vercoopinge verbleven op Ignatius LOOTENS . . . 
 Een huys stede ende erve in Nevele daer d'overledene uyt gestorven is groot met den 
 lochtinck ende boomgaert 94 roeden paelende oost den oostbranck zuyt de wdwe Josephus 
 DANNEELS met consoorten  . . . . . .    14de april 1784 
 
 Bundel nr 2213 Staten van Goed (1722-1751) 
 Compareerde in persoone Jacques LANTSGRAVE fs. Frans woonende in Landeghem 
 welcken comparant hem verclaerde te stellen ende constitueren als seker ende borghe 
 over Jan LANTSGRAVE sijnen sone in huywelijck hebbende Philipotte DIERICX  
 wdwe van Joannes VERHELST woonende binnen dheerlijckhede van Waeterdijck op 
 staeten Bodem voor eene somme van 18 p. 16 sch. ende 10 gr. soo veele bedraegt de 
 vaderlicke staet somme van de unicque weese van den selven Jan VERHELST 
 geprocreert bij Philippotte DIERICX vuytwijsens tslot van den SVG gemaeckt ten 
 sterfhuyse van Jan VERHELST gepasseert voor Burghmeester ende Schepenen van 
 dheerlijckhede van Waeterdijck op den 12de 7bre 1722 . . . den 15de Xbre 1722 
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 Vervolg bundel nr 2213 Staten van Goed (1722-1751) 
SVG Jan HEYNDRICX fs. Jan, overl. Nevele in den wijck de boschstraete den 2de april 1737 
 He.: Janneken HOORENAERT fs. Passchier  
408 K.: Joannes = 24 jr, Philippe = 22 jr, Marie Anne = 18 jr, Philippine = 16 jr ende Joanne 
213       HEYNDRICX = 9 jr 
 V.P.: Philippe HEYNDRICX broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven den sterfhuyse toecommende belast in proffijte van dhauderigghe 
 Een behuysde hofstede met een bulcxken landt genaemt het fort, abouterende noort Frans 
 GOETHALS oost dhoirs Philips HEYNDRICX suyt Mhr. ALSTEIJN ende west de straete 
 groot 423 roeden ende een partije landt ghenaemt den dieren coop noort dhoirs Philips 
 HEYNDRICX oost de meersschen suyt ende west Mhr. ALSTEYN groot 300 roen . . .  
 Dese goederen desen sterfhuyse competerende vuyt den hoofde van sijnen vader volgens 
 de vercavelijnghe tusschen den overledenen ende Philips HEYNDRICX den 9de Xbre 1719 
 Gronden van erfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert deelsaem helf ende half 
 Dhelft van 527 roeden landt ghelegen in Nevele in buycxlandt toossche breeder geroert 
 int derde cappitel van gronden van erfven in den SVG ghemaeckt ten sterfhuyse van 
 Laureyns VAN OOTEGHEM fs. Jan, wies dander helft is sijde haudende goet van dese 
 hauderigghe den selven SVG gepasseert den 20ste maerte 1736  24ste Xbre 1737 
 
SVG Adriaen DE KEYSER fs. Laureyns bij Marie MAES, overl. Nevele den 4de oct. 1750 
 He.: Petronelle MEIRE fa. Pieter ghewonnen bij Janneken VAN RENTERGHEM 
411 K.: Pieter nogh jongman = 25 jr ende Joannes DE KEYSER = 23 jr 
113v V.P.: Pieter VAN REYBROECK in huwelijck met Livijne VAN RENTERGHEM tevooren 
          wdwe van Jacobus DE KEYSER    
 Den overledenen heeft gheduerende sijn huwelijck van dhauderigghens cant sijde haudende 
 gronden van erfven van een hofstede ghelegen in Nevele laeten uytgrooten ten proffijte van 
 Gillis VAN DE WALLE   . . .   . . . 12de jan. 1751 
 
SVG Joanne VAN DE WOESTIJNE fa. Lieven, overl. Hansbeke op den . .  juny 1750 
 Hr.: Jan DE LOOSE fs. Paulus  
 K.: Gillis DE LOOSE = beth 10 jr 
 V.M.: Gillis VAN DE WOESTIJNE tot Aelter broeder van d'overledene   12de jan. 1751 
 
 Augmentatie van staet ende successie aencommende Pieter, Joannes, Lieven, Joanne, Marie 
 en Petronelle VAN DE PUTTE alle fs et fa. Lieven gewonnen bij Joosijne DOBBELAERE 
411 welcke dochter was van Joos gewonnen bij Catharine WILLEMS, dit van al het gonne op 
116v hun bij representatie van de selve Joosijne DOBBELAERE verstorven ende ghesuccedeert 
 bij de doodt van Joos DOBBELAERE hunnen grootvader overleden in Sinte Maria Lerene 
 heerlijckhede van ten Broucke op den 10de 9bre 1749 ten wiens sterfhuyse de voorseyde  
 seven weesen sijn representerende eenen sesden staecke inghevolghe den staet aldaer 
 gemaeckt, welcke augmentatie aldus maeckt ende overgeeft Lieven VAN DE PUTTE vader 
 ende legitiemen vooght over sijne seven kinderen  
  Joannes RONSELE in huwelijck geweest met Anne Marie DOBBELAERE 
 SVG van Joosijne DOBBELAERE overghebracht den 16de febr. 1745 
 SVG van Joos DOBBELAERE gesloten den 1ste juny 1750, sijne wdwe Theresia CLAUS 
 alsnu in huwelijck met Frans VAN DER STEDE   . . . . . . 9de febr. 1751 
 Gronden van erfven commende van den cant van den overledenen in Ste Maria Leerne 
 Comt over den prijs van een woonhuys schuere ende voordere edificien 122 p. 13 sch. 4 gr. 
 Item een partije landt gheleghen als vooren genaemt den cleenen wulven bulck groot 226 
 roeden paelende oost het bockstraetien suyt desen sterfhuyse west de costerije ende noort den 
 herrewegh ter somme van 14 p. 2 sch. 6 gr. . Item een partije landt geleghen als vooren groot 
 330 roeden abouterende oost den heere van Meire suyt ende noort de vrauwe douariere 
 DELLA FAILLE ende west den heere baron VAN ESTEMPUIS  gepresen 12 p. 7 sch. 6 gr. 
 Item een partije bosch genaemt het hemelrijck groot 275 roeden  . . . . . . 
 Een partije lant in Ste Martens Leerne genaemt het langhe stuck groot 400 roen abouterende 
 oost het meulestraetien   . . .  . . .  . . .  9de febr. 1751 
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 Vervolg bundel nr 2213 Staten van Goed (1722-1751)  
SVG Joanne STEURS, overl. Sinte Maria Leerne den 26ste Xbre 1750 
 fa. Pieter ghewonnen bij Joanne PEIRTSEGAELE 
 wdwe in (1ste x) van Jacobus IDE  
411 K.(1ste x): Marten, Pieter ende Francois IDE   
119v Hr.(2de x): Joannes Baptiste STEVENS fs. Christiaen  
 K.(2de x): Lieven = 23 jr, Joannes = 19 jr ende Caroline STEVENS = 17 jr, ende Marie 
     Catharine VAN DE STEENE = 3 jr fa. Judocus bij Anna Marie STEVENS  
      oock fa. van dese overledene met den hauder die overleden is in Vinderhaute  
 V.M.: Joannes STEUR, oom tot Deurle 
 Rente volgende de sijde van de hoors met den last van shauders bijleve naer costume 
 Het 4de deurgaende paert van een rente van 383 p. 6 sch. 8 gr. sterck wisselgelt capitaels 
 crooserende den penninck 25 wesende 15 p. 6 sch. 8 gr. courant gelt bij jaere ten laste  
 van den voormelden Joannes STEUR tot Deurle ende beseth op sijn hofstede ende landen 
 aldaer gheleghen sijnde d'overledene toegecommen bij successie van wijlent Joanne 
 PEIRTSEGAELE haer moeder vuytwijsens de liquidatie gemaeckt bij Francois VAN  
 VAN DER CRUYSSEN als hauder thaeren sterfhuyse ende gesloten den 31ste jan. 1743 . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Thomas DE CLERCQ tot Sinte Denijs 2de maerte 1751 
 
SVG Francoise SCHATTEMAN fa. Laureyns, overl. Vynckt op den 15de 9bre 1747 
 Hr. Joannes Baptiste BUYSSE fs. Guille 
 K.: Norbertine = 4 jr ende Rosa BUYSSE = 10 daeghen audt geweest ende alsdan overleden 
 V.M.: Andries SCHATTEMAN oom . . .  . . .  2de maerte 1751 
 
SVG Marie MOENS fa. Guilliaeme, overl. Vynckt op den . .  sept. 1749 
 Hr.: Judocus CNUDDE  
411 K.: Therese audt beth 20 jr ende Albertus audt beth 18 jr 
124v V.M.: Joannes BOGAERT   . . .  . . .  
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven   2de maerte 1751 
 
SVG Joannes Baptiste DE RAEDT fs. Gillis, overl. Meyghem op den 3de april 1750 
 He.: Janneken VERSCHELDE fa. Jooris 
411 K.: Jooris = 22 jr, Emanuel = 20 jr, Joanne = 18 jr, Jacqueline = 16 jr, Marianne = 15 jr 
125v       Marie Christina = 13 jr, Therese = 11 jr ende Joannes DE RAEDT = 6 jr 
 V.P.: Pieter DE RAEDT oom (DE RAET)  
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert 
 Een partije landt leen wesende gheleghen in Meyghem groot 340 roen wesende het 3de deel 
 van 3 ghemeten dies de 2 andere deelen aencommen Mhr. Jooris VAN CROMBRUGGHE 
 causa uxoris vrauw Margarite Anthonette VAN DER MEEREN daeranne abouterende oost 
 wijlent Lucas VAN NEVELE suyt Lieven VERSCHELDE noort het straetjen loopende  
 naer den Thieltschen heirwegh naer Meyghem ende west dhr. Frans VAN LOO commende 
 bij coope jeghens Pieter VAN COMPOSTELLE den 27ste febr. 1727 
 Item een huys schuere boomen ende haegen staende op cheyns danof den gront competeert 
 aen den graeve VAN WELDEN  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Francois DE VOESTER tot Meyghem 9de maerte 1751  
 
SVG Frans VAN DE WALLE fs. Jans, overl. Nevele op den 16de 8bre 1750 
 He.: Joosijnken COOMAN fa. Bartholomeus alsnu in huwelijck met Joannes EVERAERT 
411 K.: Norbertine = 27 jr, Marie = 24 jr, Emanuel = 20 jr, Isabelle = 18 jr, Joannes = 16 jr, 
128v       Joanne = 13 jr ende Lieven VAN DE WALLE = 8 jr 
 V.P.: Guille VAN DE WALLE, oom 
 Dit sterfhuys competeert een huyseken met een schuerken daeranne mitsgaders boomen op 
 cheyns danof den gront competeert aen den deurwaerder BAUDONCK gestaen ende  
 gelegen daer desen overledenen vuytgestorven is . . .  . . . 
 Stelde hem over al tgonne voorschreven over haer seker ende borge Joannes BOGAERT tot 
 Meyghem alhier present      9de maerte 751 
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SVG Lievijne BLOMME fa. Pieters, overl. Nevele op den wijck van veldeken den 9de oste 1750 
 Hr.: Jan VERHELST fs. Gillis  
411 K.: Gillis en Jan VERHELST, Anthone VERLEYE in huwelijck met Petronelle VERHELST, 
131       de achtergelaeten weesen van Pieter VERHELST oock sone van Jan geprocreert bij  
       Joanne DE SMEDT met naeme Francies = 11 jr. 
 Camerdeelvooght: Joannes VAN HULLE  
 Huys ende erfve staende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een hofstedeken in Nevele met een partijcken lant alwaer de overledene  vuyt gestorven is 
 abouterende west de straete noort dhoirs Gillis CACKAERT oost N: BAECKE ende zuyt 
 Jacobus DANEELS groot ontrent 500 roeden den sterfhuyse aencommende bij coope jegens 
 de kercke van Nevele in daeten 19de meye 1722  . . . . . . 
 Den hauder geeft te kennen dat hij ten jaere 1712 ende 1713 schuldigh gebleven is aen 
 Guillaeme DOSSELAERE op den Audenman ende N: VERMEIRE tot Herdenburge ter 
 somme van 12 p. 10 sch. gr. over coop ende sayen van vlasch . . . 9de maerte 1751 
 
SVG Joanna HANSSENS fa. Joos ende Lievijne BRAET, overl. Nevele op den 3de juny 1750 
 Wdwe in (1ste x) van: Lieven DE WULF fs. Gillis ende Joanne SLOCK 
411 K.(1ste x): Gillis = 17 jr, Marie Joanne = 15 jr ende Anna Catharina DE WULF = 7 jr. 
133v Hr.(2de x): Pieter DE RAEDT fs. Joos sonder kinderen achter te laeten 
 V.M.: Bauduyn HANSSENS oom causa uxoris 
 Gronden van erfven commende van sweesens vaders moederlijcke sijde bijdien aen dese 
 weesen competerende met de catheylen daerop staende  . . . . . . 
 Dhilft deurgaende van een onbehuysde hofstede in Nevele met een partije land daeraen 
 gheleghen wanof het ander hilft competeert aen den voornoemden Bauduyn HANSSENS 
 daeranne abouterende oost mevrauw van Beauvoorde suyt de wdwe Pieter LOONTJENS 
 west de vierboomstraete ende noort het landt van den aermen van Meyghem groot in 
 erfven ontrent 1540 roeden ende een ghelijck deel in een behuysde hofstede ghestaen ende 
 gheleghen als vooren daeranne abouterende oost de voorgaende partije suyt de voornoemde 
 wdwe van Pieter LOONTJENS west ende noort de vierboomstraete groot 450 roeden . . . 
 Een ghelijck vierde deel in een bosch in Vynckt abouterende oost Gillis LIEVENS suyt  
 Joannes  MEULENACKER west joffr. BUENST ende noort dhoors van Jan DE RAEDT 
 groot 750 roeden. In Sinte Maria Leerne een hofstedeken met een lochtincksken daeranne 
 in cheynspachter ghebruyckt bij Joannes CEUTHERECHT  . . . 
 Gronden van erfven competerende aen Gillis DE WULF voornoemt maer door het overlijden 
 van Marie SLOCK sijne huysvrauwe is dit sterfhuys gerecht tot een 4de paert in het catheyl 
 Een partije landt in Nevele genaemt den begijnnen bulck groot 296 roeden met als pachter 
 Jacobus VERVAET  . . .  . . .  . . .  
 Item in Nevele over huysen steden ene erfven de eene in pachte ghebruyckt bij de soldaeten 
 van het  uderburghsche ende d'ander bij Francois GIJS tsaemen groot 96 roeden 
 Een partije landt in Vosselaere ghenaemt het buyten t'heckenstuck groot in erfven 313 roen 
 Gronden van erfven comende van de sijde van dese overledene 
 Een partije landt in Nevele ghenaempt de wijde veuren daeranne abouterende oost Bauduyn 
 DE DECKERE suyt joffr. de quesel BOUVÉ west ende noort de naervolgende partije groot 
 805 roeden ende een partije ghenaempt den helst gheleghen als vooren oost de voorgaende 
 partije suyt Bauduyn DE DECKERE west dhoors van Jan DANEELS ende noort haer selfs 
 groot ontrent 543 roeden ende een stuck land daeranne abouterende groot 488 roeden 
 Item in Lootenhulle de 2 deelen van drije van een bosch staende met veel schoone boomen 
 wanof het ander derde competeert aen Guille MARTENS ghenaempt den caelenbeck 
 daeran abouterende suyt ende west Mhr. VANDERHAEGHEN ende noort Pieter HANSSENS 
 groot int gheheele 600 roeden  . . .   . . .  . . . 
 Den voorseyden Bauduyn HANSSENS desen deelvooght beneffens Gillis DE WULF  
 sweesens grootvader sijn over de weesen overeen ghecommen ende veraccordeert jeghens 
 desen hauder dat hij compt te cederen ten proffijte van dese weesen alle sijn recht cause  
 ende actie als hij hauder soude hebben in alle de catheylen staende op alle de voorschreven 
 gronden van erfven . . .  . . .  . . .  9de maerte 1751 
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SVG Jacobus SUTTERMAN fs. Jacobus, overl. Vynckt op den 8ste maerte 1749 
 He.: Martina VAN OOTEGHEM fa. Gillis  
  tevooren wdwe van Baltazard VAN DE GHENACHTE 
411 K.: Marie Rosa = 5 jr en 6 maenden ende Caroline SUTTERMAN = 3 jr  
139 V.P.: Judocus SUTTERMAN fs. Jacobus broeder van den overledenen  
 Gronden van erfven commende van s'hauderigghens sijde  
 Een behuyst hofstedeken in Severen groot in erfven 700 roeden oost de straete van Deynse 
 naer Vynckt zuyt den herwegh naer Wacken daer de hauderigghe gerecht is in een 5de paert 
 benevens haere broeders ende susters, voorders heeft den overledenen van Mijnheer 
 BARELDONCK tot Ghendt in cheynspachte genomen de hofstede op Vynckt groot in 
 erfven ontrent vier bunderen daer den overledenen vuyt gestorven is. 
 Dese hauderigghe is hoor nessessaire gebleven ten sterfhuyse van Balthazar VAN DE 
 GHENACHTE mits des selfs kinderen het sterfhuys van hunnen vader hebben gerenunciert 
 ende alsoo het duergaende helft van den coornwindtmeulen genaemt vraukensmeulen met 
 gelijck helft van het meulen huys ende dhelft van een ghemeth land daermede gaende int 
 geheele belast met eene losrente van 233 p. 6 sch. 8 gr. in profijtte van dheer Ferdinandus 
 VAN DOORNE  . . .  . . .  . . .  23ste maerte 1751 
 
SVG Joosijntjen BIJSTAND fa. Pieters, overl. Nevele op den 9de aoust 1750 
 Hr.: Jan VAN DER DONCK fs. Lieven, metser en winckelier   
411 K.: Lievijne = 24 ½ jr, Francies = 17 jr ende Jan DE VOS fs. Carel in huwelijck met  
142       Veronica VAN DER DONCK 
 V.M.: Joannes BIJSTAND (BIJSTANT)broeder van de overledene 
 Huys ende erfve commende van s'overledene zijde haere vader ende moeder  
 Twee huysen met de erfve geleghen in Nevele met de erfve daermede gaende groot 55 roen 
 genaemt de haentiens gheleghen ten voorhoofde in de meulenaerstraete  3de april 1751 
 
SVG Jan COPPENS, overl. Landeghem tsijnder wooninghe op den 3de oct. 1750  
 fs. Pieter gewonnen bij Elisabeth DE DECKER  
 He.: Isabelle SIERENS fa. Jooris gewonnen bij Tanneken VAN LOOCKENE  
411 K.: Francies, Jan ende Martinus COPPENS alsmede Jacobus DOBBELAERE in huwelijck 
144v       met Marianne COPPENS, Lieven VAN DEN DRIESSCHE in huwelijck met Magdalena 
       COPPENS, Norbertine jonghe dochter = 25 jr ende Emanuel COPPENS = 23 jr 
 V.P.: Joannes MAENHAUT cosijn  
 Gronden van eirfven commende van de sijde van den overledenen  
 Een partijken landt gheleghen in Landeghem ghenaempt  het meerschstucxken boven de 
 puttemeersschen abouterende suyt mijn heer VAN DER BERGHEN west Mijn heer VAN 
 BENEDEN ende noort mevrauwe VAN BEIRLAERE groot in erfven 72 roeden ende een 
 partijken meersch gheleghen in de muysdaele paelende noort west de calene suyt Ciprianus 
 CHIRON groot in eirfven ontrent 100 roeden . . . . . . . . .  
 Gronden van eirfven commende bij successie van shauderigghens vader ende moeder 
 ende ten steirfhuyse van Jan ende Marten SIERENS haere broeders 
 Een schoone hofstede in Landeghem met drij partijen van lande daer annex abouterende 
 noort oost Martinus CLAYS causa uxoris ende Jan VAN DER HAEGHEN suyt oost de 
 hautstraete suyt west d'hoirs van Pieter SNAUWAERT ende d'hoirs van Jan MARTENS 
 ende noort west de weststraete al tsaemen groot in eirfven seven ghemeten 253 roen . . . 
 Een partije meersch gheleghen in Vosselaere suyt west den meersch van de aelmoessenije 
 noort west de caelene noort oost den meersch comiterende de kercke van Landeghem ende 
 suyt oost eenen landwegh gheheel hier medegaende groot in eirfven 525 roeden   . . .  
 Item een half ghemeth landt ghenaempt den gaudenbergh gheleghen in Meirentre op den 
 wijck van durmen groot 150 roeden . . .  . . .  
 Gronden van eirfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert 
 Een schoone hofstede in Landeghem op den wijck van vierheckenen met nogh twee partijen 
 van lande daer annex tsaemen groot in eirfven ses ghemeten 200 roen  . . . . . .  
 Ook nog landen in Vosselaere . . .  . . .  . . . 24ste april 1751 
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 Rekenijnghe ghemaeckt op den SVG ten sterfhuyse van Judocus DHONDT fs. Joos  
 overleden in Vynckt daer hauderigghe bleven is Marianna BENOODT fa. Joos daer 
411 hoors fonderen Catharine, Isabelle Therese, Pieter Frans, Joseph, Marianne Francoise  
152v ende Caroline DHONDT alle sesse kinderen staende sijn 1ste huwelijck verweckt met 
 Marie ONDERBEKE fa. Laureyns, midtsgaeders Marie Francoise ende Pieter Jacobus 
 DHONDT kinderen verweckt staende sijn 2de huwelijck met dese hauderigghe, welcke 
 rekenijnghe heeft doen maecken Jacobus DHONDT in huwelijck met dese hauderigghe 
 V.P.: Guille DHONDT ende V.M.: Pieter ONDERBEKE  
 SVG van Judocus DHONDT ghepasseert op den 24ste 9bre 1750 
 Gronden van erfven te weten competeert het 5de deel aen de weesen van 1ste bedde vuyt 
 den hoofde van hun moeder bij versterfte van haer vader Laureyns ONDERBEKE 
 danof d'ander vier deelen van vijfve competeren aen sweesens ooms ende moeyen met 
 den last van bijleve van sweesens grootmoeder  . . .  . . . 11de meye 1751 
 
SVG Pieter VAN MALDEGHEM fs.Laureyns, overl. Nevele den 15de meye 1751  
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntien DE MEYERE  
411 K.(1ste x): Marie VAN MALDEGHEM in huwelijck hebbende Lieven DE WULF, Joannes  
155     DANNEELS causa uxoris Joanne VAN MALDEGHEM ende Andries MARTENS 
     in huwelijck hebbende Livijne VAN MALDEGHEM de drij weesen van wijlent 
     Joos VAN MALDEGHEM gewonnen bij Theresia VAN GEMMERE met naemen 
     Joanne = 12 jr, Judocus = 10 jr ende Anthone VAN MALDEGHEM = 3 jr. 
  SVG van Joos VAN MALDEGHEM overgebracht den 28ste jan. 1749  
 Wdwnr in (2de x) van: Janneken ONDERBEKE - Geen kinderen uyt dit huwelijck 
 V.P.: Lieven DE WULF voornoemt     25ste meye 1751 
 
SVG Joanna DE WEIRDT, overl. Sinte Maria Leerne op den 2de jan. 1751  
 fa. Joseph gewonnen bij Lievijne ROBIJT 
411 Hr.: Albertus HOECK fs. Albertus gewonnen bij Joanna SIMOENS  
157v K.: Joseph = 5 jr ende Marie Catharine HOECK = 3 jr   
 V.M.: Joseph DE WEIRDT grootvader  
 Dit sterfhuys staet schuldigh aen Jan HOECK broeder van den hauder over gheleende 
 gelden tot 15 sch. gr.  . . .   . . .  8ste juny 1751 
 
SVG Gillis DE WEERT, overl. Sinte Maria Leerne op den 25ste jan. 1751  
 fs. Joannes ende Livijne CAULIER 
411 He.: Marie DE WAGGENAERE fa. Jans 
159 K.: Frans = 16 jr, Philippe = 13 jr ende Jacobus DE WEERT = 9 jr. 
 V.P.: Joannes DE WEERT cosijn 
 Gronden van erfven commende van den overledenen 
 Dhilft dies de wederhilft hiernaer volght in het conquest  van eene behuysde hofstede 
 geleghen in Sinte Maria Leerne abouterende oost den heere baron VAN ESTEMPUIS 
 suyt de calene west hun selfs ende noort den waghewegh groot over dese hilft 150 roen 
 ende een partije landt gheleghen op den mayghem cautere suyt west de kinderen Adriaen 
 HUYGHE ende noort heer DANNEELS commende bij vercavelinghe jeghens Adriaen 
 HUYGHE sijne schoonvadere in daeten 31ste maerte 1731  
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half 
 Dhilft van een behuysde hofstede gheleghen in Sinte Marie Leerne daer den overledenen 
 deser weirelt is ghepasseert groot over dese hilft 150 roeden ende een partije landt groot 
 ontrent 400 roeden oost de straete genaemt den pontwegh suyt Pieter VAN WANSEELE 
 west de wdwe ende hoor Judocus DE LOIRE ende noort den herrewegh den sterfhuyse 
 toecommende bij coope jeghens Pieter GOORMAN den 29ste april 1742 
 Geduerende het huwelijck is van den overledens sijde goet vercocht gheleghen in Bachte 
 genaemt het bijlgemeth groot over dese hilft 150 roeden  . . . . . . 
 Stelde hem voor al tgonne voorschreven seker ende borge Philippe DOBBELAERE fs. Jans 
 tot Maria Leerne alhier present      8ste juny 1751 
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SVG Marie CASAER, overl. Nevele op den 7de april 1751 
 fa. Jacobus gewonnen bij Cathalijne DE JAEGHER 
 Wdwe in (1ste x) van: Joseph VAN GEERTRUYE 
411 K.(1ste x): Lieven VAN GEERTRUYE ende Anne Petronelle VAN GEERTRUYE in huwelijck 
162v     met Fredericus CORNELIS ende de twee weesen van wijlent Pieter VERBEKE  
     ghewonnen met wijlent Joanne VAN GEERTRUYE met naemen Marie Anne ende 
     Lieven VERBEKE   
 Hr.(2de x): Joannes DE BUCK fs. Christiaen ghewonnen bij Tanneken SIJNHOVE   
 K.(2de x): Philippus Anthonius DE BUCK bij huwelijck sijn selfs   
 V.M: Lieven SAELENS oom causa uxoris    14de juny 1751 
 
SVG Amandus DE COSTER, overl. Landeghem op den 17de febr. 1751  
 fs. Jan ende Tanneken DE VRIENT  
 He.: Joanne VAN VINCKT fa. Lieven ende Livijne DE WEERT fa. Charles 
411 K.: Lieven bij competente aude sijn selfs ende Marie Catharine DE COSTERE = 20 jr 
166 V.P.: Lieven VAN DER PLAETSEN  
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half 
 Een partije landt in Landeghem in den heirenthoeck van auts genaemt den berrenput ofte 
 de stede groot 450 roen abouterende noort west de gaverstraete noort oost dese hauderigge 
 den overledenen toegecommen bij coope van Cathelijne VAN GANSBEKE fa. Jacques 
 wdwe van Andries STROBBE ende Pieter VAN GANSBEKE fs. Jans met consoorten 
 in daete den 20ste febr. 1720. Item een partije landt groot 350 roeden ghenaemt den berrent 
 paelende oost suyt ende west dese hauderigghe ende noort west de renterghemstraete den 
 sterfhuyse toecommende bij coope van Frans VAN DER VENNET den 22ste jan. 1736 
 Twee partijkens landt in Meirentre in den wijck van overbroeck het eene groot 150 roeden 
 genaemt het waterlandt ende het ander groot 100 roeden genaemt het gaeversche suyt Jan 
 COBAUT, west Anne BARSELE noort Jan DE VRIENT  . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van s'hauderigghens vader ende moederlijke sijde  
 In den heirenthoeck in Landeghem een behuysde hofstede abouterende oost de renterghem 
 straete west de straete loopende naer de gavers suyt ende noort desen goede groot 200 roen 
 Item een partije landt ghenaemt den bogaert geleghen als vooren oost de straete suyt Pieter 
 VAN DER VENNET ende noort de voornoemde hofstede groot 400 roeden  . . .  
 Item dhilft van een partije landt geleghen in Nevele genaemt den papens bulck groot int 
 gheheele ontrent 400 roen paelende oost d'hoors Guillaeme LAMME suyt d'hoors Jacques 
 VAN RENTERGHEM west d'abdije van Dronghen groot over dhilft 200 roeden 
 Item een partije landt in Landeghem genaemt den grooten sijnckval groot 400 roeden . . . 
 Een bosch nu landt geleghen int roovelt in Hansbeke noort dhoors Gillis SUTTERMAN 
 west Christoffel DE MUYNCK groot 225 roeden  . . .  . . .  
 Dese gronden de hauderigghe toeghecommen soo ten sterfhuyse van haeren vader ende 
 Lievijne DE WEERT fa. Charles haere moeder als bij successie met den overlijden van  
 Judocus Francois VAN VINCKT fs. Joos fs. Lieven voornoemt . . . 15de juny 1751 
 
SVG Andries VAN LAECKE fs. Joos, overl. Landeghem in den heirenthoeck den 10de april 1751 
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntien MAES fa. Francois (SVG gepasseert den 24ste april 1742) 
 K.(1ste x): Francois VAN LAECKE = 15 jr  
 He.(2de x): Isabelle COPPENS fa. Pieters, alsnu in huwelijck met Louys MORTIER  
411 K.(2de x): Pieter = 9 jr, Amandus = 6 jr, Marie Christine = 3 ½ jr ende Joannes = 2 ½ jr. 
170 V.P.: Judocus MORTIER oom causa uxoris ende V.M.: Joannes MAES oom 
 Gronden van erfven gheduerende het 1ste huwelijck geconquesteert 
 Een partije landt gheleghen in Landeghem groot 161 roeden noort Francoise GOETHALS 
 ende Francoise STANDAERT oost den waeghewegh loopende naer Nevele suyt Pieter 
 STANDAERT, west de weesen van Jan DE COOMAN. Item een partije lands gheleghen 
 in den heirenthoeck groot 550 roeden    . . .  . . .  . . . 
 Aen den sterfhuys competeert een huyseken met de fruyt ende andere boomen daerop  
 staende op 150 roen cheyns competerende de kercke van Landeghem . . .28ste juny 1751 
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SVG Pro Deo Joanna VAN VYNCKT fa. Jan, overl. Nevele op den 18de meye 1750 
 Hr.: Joannes LEFEBVRE  
 K.: Jacobus = 16 jr, Jan = 14 jr ende Lieven LEFEBVRE = 8 jr. 
 V.M.: Christiaen VAN VYNCKT tot Ursel, eyghen broeder van d'overledene  
 Den hauder geeft te kennen dat hij staende dit huwelijck vercocht aen sijne broeders  
 sijn vaderlijck paert in een hofstede en stuck landt in Hansbeke hem toegecommen bij 
 successie van den selven als wesende sijn zijde haudende goet voor de somme van 
 6 p. 4 sch. gr. wanof de weirde van den gront bedraeght 4 p. gr.  . . . . . . 
 Midts de becommerthede is gheordonneert te fillaseren   6de july 1751 
 
 Verdeelijnge van het gonne achtergelaeten bij Jacobus MARTENS fs. Judocus ten jaere 
 1738 als soldaet in dienst van dheeren bewinthebbers van d'Oost Indische compagnie ter 
 kamer Zeeland opgereyst naer Oost Indien met het schip Looverdaal ende op de thuys 
 reyse op het schip west capelle op den 20ste april 1744 overleden, sijnde het gonne bij hem 
 achtergelaeten gesuccedeert ende staet te verdeelen tuschen Maria MARTENS wdwe  
 van Francois VAN RENTERGHEM suster van vollen bedde van den overledenen 
 mitsgaders Marie Anne MARTENS in huwelijck met Pieter DE HONDT alfve suster van 
 den overleden ende Jan Caerel, Catharine ende Marie MARTENS weesen fs. Judocus 
 gewonnen bij Anne DE WINTER welcken Judocus MARTENS oock alfven broeder is 
 geweest van den overleden  
 Compt in baete te verdeelen de somme van 199-19-0 guldens Hollands gelt nemaer daer 
 van gecort 5 p. 5 sch. 2 gr. Seeuws gelt over de oncosten ter caemer tot Middelburgh in 
 Seelandt volgens den brief geschreven door Jan DE BEL van daete den 6de juny 1751  
 Blijft maer suyver 28 p 1 sch. 4 gr. daervan oock gecort 2 p. gr. over tgone betaelt door 
 dheer Joannes BOUCHIER coopman tot Waerschoot  over sijne devoiren ende ontfangen 
 van de voornoemde pennijngen als daertoe geauthoriseert geweest volgens wettelijcke 
 procuratie van den 6de 8bre 1750 ende 12de jan. 1751   . . .  . . . 
 Betaelt door de voornoemde wdwe van Francois VAN RENTERGHEM aen Emanuel 
 CLAEYS over sijne voyagie gedaen naer Middelburgh in Seelandt gaende informeren 
 ter voornoemde caemer tot de somme van 1 p. gr. 
 Item aen dheeren ampman Burghmeester ende Schepenen van de Baronnie van den lande 
 ende roede van Nevele over hemlieden recht int passeren van de 1ste procuratie 1 sch. 8 gr. 
 Lieven SCHEPENS in huwelijck met Pieternelle VAN RENTERGHEM  . . . . . . 
 . . .   . . .   . . .   6de july 1751 
 
SVG Daniel VERMEIRE, overl. Sinte Maria Leerne op den 21ste maerte 1750  
 fs. Joos ghewonnen bij Tanneken MOERMAN  
411 He.: Marie Franchoise LIEVIJNS fa. Francois ghewonnen bij Lievijne DE VOLDER 
172v  alsnu in huwelijck met Joseph VAN HOUCKE 
 K.: Joosijntjen = 18 jr, Philippus = 16 jr, Aldegonde = 12 jr ende Marie Therese = 7 jr 
 V.P.: Joos VERMEIRE, oom   
 Hebben tsaemen in cheynspachte aenveirt van sekeren Pieter VAN DAMME ende Pieter  
 DE CLERCK een hofstedeken geleghen in Sinte Maria Leerne groot in erfven 50 roeden 
 dit voor eenen termijn van 27 achtereenvolghnede jaeren waervan het 1ste jaer sijnen inganck  
 nemen sal met den 1ste van den toekomende jaere 1752 welcke dit sterfhuys nu oock in 
 cheynse is ghebruyckende voor de somme van 1 p. 3 sch. 4 gr. tsjaers . . . . . . 
 Stelde hem voor al tgone voorschreven seker ende borghe bedeghen Joannes PRIEM tot 
 Maria Leerne alhier present      6de july 1751 
 
SVG Pro Deo Joosijntjen BEYAERT, overl. Poessele op den 7de jan. 1751  
 fa. Jan ghewonnen bij N: VAN VINCKT 
 Hr.: Adriaen CORIJN fs. Gillis gewonnen bij Marie DE NEVE  
 K.: Joanna = 7 jr, Joannes = 5 jr ende Anne Marie CORIJN = 3 jr  
 V.M.: Joannes BAFFORT fs. Joannes oom causa uxoris    
 Gillis CORIJN de jonghe shauders broeder . . .  . . . 7de july 1751 
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SVG Joannes SUTTERMAN, overl. Nevele op den 7de maerte 1751 
 fs. Gillis ghewonnen bij Lievijne VAN DER VENNET 
 He.: Joosijntjen VAN THIENEN fa. Tobias ghewonnen bij Marie BOUSIRIERS 
  Adriaen DE PUYT haeren jeghenwordigen man 
411 K.: Judoca = 8 jr, Lievinus = 6 jr ende Pieter Francies SUTTERMAN = 15 maenden 
175 V.P.: Pieter SNAUWAERT, halfven broeder van den overledenen, oom 
 Leengoederen van den overledenen volgende aen Lievinus als autsten hoir feodael behaudens 
 het catheyl dat op het leen is staende dat deelsaem is tusschen haer hauderigghe en de weesen 
 tot elck half ende half ende het recht van bijleve van de hauderigghe 
 Dhilft deurgaende wannof de wederhilft compiteert aen Francies VAN DE KERCKHOVE 
 in twee partijen ligghende d'een an d'ander in Meyghem groot int gheheele tot een bunder 
 den overledenen toegecommen van sijnen auden oom Jan SUTTERMAN . . . . . . 
 Gronden van eirfven comende oock van de sijde van den overledenen volghende aen de 
 weesen alleene behaudens het catheyl op de selve staende 
 Twee partijen bosch gheleghen in Nevele in de brouckels abouterende oost ende west de 
 weesen van wijlent Joannes SUTTERMAN fs. Pieters suyt d'hoirs BOUVE tsaemen groot 
 in eirfven 375 roen ende een partije meersch ghenaempt de seghaert meersch abouterende 
 oost wijlent Pieter LAMME suyt oost de paepemeersch ende suyt west mevrauw VAN 
 BOURGONGE ende noort west den cauter groot in eirfven 300 roeden . . . . . . 
 Dese goederen ende gronden van eirfven den overledenen toegekomen bij successie van 
 sijnen vader, sijne suster, bij versteirfte van Mr. Hermanus LAMME ende bij verkaevelinge 
 jeghens sijn broeder den voornoemden Joannes SUTTERMAN fs. Pieters ? . . .( = Gillis?) 
 in daeten soo van den 28ste jan. 1728, den 10de dec. 1746 ende den 24ste van de selve maent 
 ten selven jaere alsnogh van den 3de meye 1747 . . .  . . .  . . . 
 Sekeren Pieter VAN CAUTER styfvader van de hauderigghe . . .  . . . 
 Stelde hem voor al tgone voorschreven seker ende borge Marten BRENGIER fs. Marten 
 woonende tot Nevele alhier present     13de july 1751 
 
SVG Francoise DE BIL fa. wijlent Francois, overl. Vinckt op den 11de sept. 1750 
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter BOGAERT  
411 K.(1ste x): Marie Jacoba BOGAERT, poorters weese der stadt Cortrijck 
180v  Hr.(2de x): Pieter VAN DEN BORRE fs. wijlent Lieven 
 K.(2de x): Francoys = 11 jr, Joanne = 8 jr, Pieter Joannes = 5 jr, Barbara Theresia = 3 jr  
     ende Isabelle Rosa VAN DEN BORRE = 11 maenden 
 V.P.: Ignatius BOGAERT ende V.M.: Pieter BLANCKE beyde woonende tot Aersseele 
 Augustijn HOSTE in huwelijck met Anne Marie LOOTENS moeder van de weesen  
 SVG gepasseert den 28ste nov. 1737 voor d'heeren weesheeren der stadt ende Casselrije 
 van Cortrijck  . . .  . . .  . . .  
 Stelde hem voor al tgone voorschreven seker ende borge Jacobus VAN DEN BORRE  
 woonende tot Godthem alhier present     20ste july 1751 
 
SVG Marie VAN LANGHENHOVE fa. Daneel, overl. Ste Martens Leerne den 23ste jan. 1751 
 Hr.: Jacobus DE WULF fs. Pieters 
411 K.: Pieter = 12 jr, Joanne = 11 jr, Joannes = 8 jr, Apalonia = 6 jr, Isabelle = 7 maenden  
183v V.M.: Joannes VAN LANGHENHOVE broeder van de overledene 
 Aen desen sterfhuys competeert een woonhuys schuere ende backhoven met alle de 
 voordere drooghe ende groene catheylen staende op cheyns gront competerende aen dhoirs 
 van Carlos MALCAMP alwaer de overledene vuyt gestorven is groot ontrent 100 roeden 
 welcken cheyns te vooren uytgegeven is geweest bij Jan Baptiste LOMBAERT voor een 
 termijn van 36 jaeren ingaende prima maerte 1699 ende op den 2de Xbre 1735 bij desen 
 voorseyden MALCAMP geaprobeert ende geteeckent ten advenante van vier guldens 
 tjaers, sijnde conditie bij den voorseyden auden cheynsbrief dat de catheylen ten aencomen 
 sijn aenveert in laetijnghe ende leenijnghe ende dat voorders alle catheylen daer tsedert 
 op gebaudt ende geplant, ten afscheeden sullen moeten aenveert worden half staende ende 
 ligghende . . .  . . .  . . .   20ste july 1751 
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 Purgative ende redres van SVG ten sterfhuyse van Joosijntien VAN DIJCKE fa. Geeraert 
411 bij Livijne BRAET ende hauder bleven Joos DE MEYER fs. Jans beede corts naer elkander 
186 overleden binnen de prochie van Nevele op het goet te rietgavere ten jaere 1740  
 Kinderen uyt het 2de huwelijck van Joos DE MEYERE met Joosijntjen VAN DIJCKE 
 Joanne Therese = 25 jr, Francois DE MEYER = 18 jr ende Albertus DE MEYER = 14 jr 
 V.M.: Joannes DE WULF cosijn causa uxoris  
 Kinderen uyt het 1ste huwelijck van Joos DE MEYERE met Janneken DE WEERT fa. Gillis 
 Pieter, Joannes ende de wdwe met de drij kinderen van Judocus DE MEYERE  
 V.P.: Guilliaeme VAN RENTERGHEM cosijn   
 SVG van Joos DE MEYERE ende Joosijntjen VAN DIJCKE gepasseert den 18de july 1741 
 Betaelt aen Joos DE VREESE de somme van 11 p. 13 sch. 4 gr. per quitancie over vier jaeren 
 haudenisse van de weese Albertus DE MEYERE . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Marten IQUET tot Meirentre alhier present  27ste july 1751 
 
SVG Judocus DE MEYERE fs. Joos ende Janneken DE WEERT 
 overl. Meirentre den 29ste nov. 1750 in passant commende van Ghendt en gewoont hebbende 
           in Nevele op den wijck van veldeken  
 He.: Joanne LAKET fa. Jan ende Petronelle VAN HOOREBEKE 
411 K.: Marie Pieternelle = 5 jr, Martinus = 3 ½ jr ende Joannes Frans DE MEYERE = 2 jr.  
190 V.P.: Pieter DE MEYERE oom   
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Een 3de in dhilft ende een sesde in de wederhilft dies de ander deelen competeren aen  
 s'overleden twee broeders van volle bedde ende aen sijne twee broeders ende susters van 
 halve bedde van 200 roeden bosch in Lootenhulle dies de wederhilft competeert aen Pieter 
 DE BUCK ende consorten paelende oost Pieter VERDONCKT suyt de malsemstraete ende 
 west het meulestraetjen. Item competeert als vooren een derde dies d'ander twee derde 
 deelen competeren aen s'overleden twee broeders van vollen bedde van een partije landt 
 gheleghen in Nevele ghenaemt de neerschuere  . . . . . . . . . 27ste july 1751 
 
 Compareerde in persoone Bertholomeus MORTIER fs. Jan woonende tot Landegem 
 welcken comparant hem verclaerde te stellen seker ende borghe jae selfs als principael 
 over Joannes MAES tot hetselve Landegem als staenden vooght over de weesen van Andries 
 VAN LAECKE gewonnen bij Joanne MAES  . . .  . . . 21ste sept. 1751 
 
SVG Rosa DELVAL fa. Judocus, overl. Nevele den 30ste july 1751 
 Hr.: Frans DHOORE fs. Pieter 
411 K.: Pieter = 3 jr ende Anna Catharina DHOORE = 2 jr 
193 V.M.: Judocus DELVAL grootvader  
 Er geen gronden van erfven bevonden soo van d'overledene als van desen hauder als voor 
 als noch niet en zijn verstorven van vader nochte moeder  . . . 28ste sept. 1751 
 
SVG Joos DE VREESE fs. Joos bij Livine MESTDAGH 
 overl. Ste Martens Laethem op den 29ste aug. 1751 
411 He.: Pitronelle VAN HOUCKE fa. Pieters bij Elisabeth DEFAUX, tevooren wdwe van 
221v  Judocus CLAUWAERT 
 K.: Joanne DE VREESE audt beth 24 jaeren 
 V.P.: Livinus DE VREESE broeder van den overledenen 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen  
 Een hofstedeken met de lande daermede gaende groot in erfven 300 roeden gheleghen in 
 Ste Martens Laethem noort de laethem straete noort oost den voornoemden Lieven DE 
 VREESE suyt oost Olivier DE RIJCKE ende suyt west Pieter DE VREESE  . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de hauderigghe haeren 1ste man 
 Een hofstede groot een half ghemeth gheleghen binnen dese heerlijckhede noort west de 
 braeckelstraete noort oost end west Allegonde DE COSTERE suyt west de baronnie van 
 Nevele dies de wederhelft competeert aen haere kinderen van 1ste bedde  21ste Xbre 1751 
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SVG Pro Deo Joannes PROVIJN, overl. Poessele op den 9de maerte 1745 
 fs. Pieter ghewonnen bij Marie VAN PARIJS 
 He.: Joanne DE GEYTERE fa. Arnaut ghewonnen bij Marie DE VUSSERE 
 K.: Marie Anne PROVIJN = 5 maenden eenigh kint  
 V.P.: Geeraert VERPLAETSEN, oom causa uxoris  
 De hauderigghe is corts naer gedaene prijsije vertrocken naer Bachte  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilaseren   29ste 7bre 1751 
 
SVG Lievijne DIERYCKX, overl. Poessele op den 24ste april 1751  
 fa. Jeron ghewonnen bij Joosijntjen VAN DEN BOSSCHE  
 Hr.: Pieter HUYGHEVELT fa. Joos ghewonnen bij Lievijne BLOMME  
411 Overleden sonder lichaemelijcke hoirs achter te laeten  
194v Staende dit sterfhuys te verdeelen tusschen hem hauder ter eender ende tusschen Lieven 
 VAN RENTERGHEM fs. Francies ende van wijlent Lievijne DIERICX, suster van den 
 voornoemden Jeron ende moeye van dese overledene, Caerel DE DECKER als vader en 
 vooght over Isabelle DE DECKER ghewonnen bij wijlent Petronelle TUYTSCHAVER 
 fa. van de voornoemde Lievijne DIERYCKX nicht van dese overledene.  
 Gillis DE VUSSERE fs. Pieter ghewonnen met wijlent het voornoemde Joosijntjen VAN 
 DEN BOSSCHE alsoo halfven broeder van de overledene, Joannes MAES in huwelijck 
 met Marie DE VUSSERE die oock halfve suster is van dese overledene. 
 De weesen achtergelaeten bij wijlent Geeraert DE VUSSERE die oock halfven broeder 
 was van dese overledene, den lesten staeck wort gepresenteert bij Pieter LAMBRECHT als 
 vader ende vooght over sijne kinderen ghewonnen met wijlent Adriaene DE VUSSERE  
 welcke Adriaene oock halfve suster was van desen overledene  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene als voor huwelijck met  
 desen hauder vercreghen bijdien volghende aen dhoirs alleene behaudens het catheyl op de 
 selve staende dat deelsaem is tusschen hem hauder ende hoors tot elcx half en half ende den 
 hauders recht van bijleve volghens costume 
 Een hofstede met nogh een stuck landt daer annex gheleghen in Poessele groot 780 roeden 
 de overledene toeghekommen in haer eerste huwelijck met Joannes DE COCK ende naer 
 het overlijden van haeren 1ste man heeft sij de hoirs van den selven DE COCK uytghegroot 
 per contract van daete den 13de febr. 1731    
 Gronden van erfven staende het huwelijck met desen hauder gheconquesteert bijdien sijn  
 dese deelsaem tusschen hem hauder ende de hoors tot elck half en half  
 Een partije landt in Poessele groot in erfven 222 roen comende bij coope jeghens Petronelle 
 Francoise ende Cathelijne DE COCK die de selve verkreghen hadden bij uytgrootijnghe van 
 dese overledene ten sterfhuyse van haeren 1ste man hunnen broeder  . . . 29ste 7bre 1751 
 
SVG Lieven VAN RENTERGHEM, overl. Nevele op den 25ste july 1751  
 fs. Pieter ende Pieternelle LOOTENS 
411 He.: Godelieve VERBAUWEN fa. Danneel  
198 K.: Jacobus Frans ende Marie Therese VAN RENTERGHEM bij competente aude hun selfs 
       Dominicus = 22 jr, Norbert = 20 jr, Pieter = 17 jr, Joanne Louise = 15 jr, Jan Baptiste  
       = 11 jr ende Seraphine VAN RENTERGHEM = 6 jr 
 V.M.: Domijn VAN RENTERGHEM 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen 
 Desen sterfhuyse competeert een huyseken met de voordere drooghe ende groene catheylen 
 daerop staende ende medegaende geleghen in Nevele in de meulenaerstraete paelende noort 
 oost Joannes VERBAUWEN suyt oost de voornoemde straete suyt west Domijn VAN  
 RENTERGHEM groot in erfven 37 roeden sijnde niet anders belast dan met 27 stuyvers 
 t'jaers voor dit deel aen de aermen van Nevele losselijck den pennijnck 16e ende blijft  
 gemeene tusschen dhauderigge ende hoirs elck totter hilft volgens costume der stadt Gendt 
 alhier locael 
 Stelde hem over al t'gone voorschreven seker ende borge Caerel VERBAUWEN fs. Danneel 
 tot Landeghem         4de 8bre 1751 
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 Augmentatie van Goede in baeten ende commeren bleven ende bevonden ten sterfhuyse van 
  Adriaen CORIJN fs. Pieters thuwelijck ghadt hebbende Petronelle PELECAEN fa. Joos van 
411 al sulcke baeten ende commeren bevonden ten sterfhuyse van Susanne PEYPAERT wdwe 
199  van den voorseyden Joos PELECAEN, overl. Nevele op den 20ste maerte 1749 
 Erfgenaemen:  
 Pieter VERMEIRE fs. Philips thuwelijck gehadt hebbende Joanne PELECAEN geprocreert 
  bij de voorseyde Susanne PEYPAERT, Joseph CORIJN = 22 jr fs. Adriaen geprocreert bij 
 Petronelle PELECAEN fa. Joos ende de voorseyde PIJPAERT  
 V.M.: Pieter VERMEIRE fs. Philips vooght causa uxoris  
 SVG van Adriaen CORIJN fs. Pieters gepasseert den 6de maerte 1742 
 Stelde hem voor al t'gone voorschreven seker ende borge Pieter DE WEERT fs. Jans 
 woonende binnen dese stede alhier present    5de 8bre 1751 
 
SVG Theresia SLAMBROECK, overl. Vynckt op den 27ste maerte 1751 
 Hr.: Pieter VAN HECKE 
411 K.: Joseph = 18 jr, Marten = 16 jr, Francoys = 15 jr, Joannes = 14 jr, Albertus = 12 jr ende 
201       Angeline VAN HECKE = 10 jr overleden naer haer haer moeder den 31ste april 1751 
 V.M.: Laureyns VAN VOORDE ende V.P.: Gaspard VAN HECKE 
 Gronden van leenen komende van de sijde van den hauder 
 Een leen wesende een behuysde hofstede in Vynckt met diversche partijen van lande  
 daermede gaende ligghende al in een beluyck groot twee bunderen ende noch een leen 
 groot ontrent een bunder oost den heer van Meirelbeke suyt ende oost desen leenhauder 
 ende west het goet ten haudenhove  . . .  . . .  . . . 
 Item noch diversche stucken landts in Vynkt al deen aen dander onder dheerlijckhede van 
 haudenhove tsaemen groot drij bunderen  . . .  . . .  . . . 
 Een leen gheleghen in Meyghem daer ment noemt meulebroeck berustende onder de 
 heerlijckhede van haudenhove groot ontrent 700 roeden in twee partijen te weten d'eerste 
 sijnde cauterlandt groot ontrent 1300 roen abouterende west de straete van Gendt naer 
 Iseghem noort den herwegh van Thielt naer Meyghem oost de stede van Gendt ende suyt 
 Lowijs DE SCHEPPER ende dander partije is een meersch groot ontrent 400 roeden 
 Een leen in Caneghem genaemt multiens leen groot 5 ghemeten releverende van den hove 
 van Coolscamp met noch een leen groot 4 ghemeten releverende van het selve Caneghem 
 Gronden van erfven gheleghen in Vynckt commende van de zijde van den hauder 
 Een partije landt ghenaemt het bosselken groot 302 roeden  . . . . . . . . . 
 Een partije landts gheleghen in  Zeveren groot 341 roeden  . . . . . . . . . 
 Een partije meirsch gheleghen te Deynse buyten in den westmeirsch groot een alf bunder 
 op de heerlijckheyt van leystraete  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge Jaspard VAN HECKE broeder van den hauder woonende te 
 Wyngene alhier present       12de 8bre 1751 
 
SVG Theresia VAN DE KERCKHOVE fa. Geeraert, overl. Meyghem op den 22ste 7bre 1750 
 Wdwe in (1ste x) van: Olivier DE BAETS 
411 K.(1ste x): Francoise = 23 jr, Marie = 21 jr ende Pieternelle DE BAEDTS = 19 jr  
204v Hr.(2de x): Lieven DHARTE fs. Jans  
 K.(2de x): Joannes = 16 jr, Martinus = 13 jr ende Joanne DHARTE = 9 jr 
 V.M.: Frans VAN DE KERCKHOVE fs. Geeraert, oom 
 Gronden van erfven staende haer 1ste huwelijck gheconquesteert 
 Een partije landt in Meyghem groot 365 roeden noort oost den raedtsheer PEETERS nu 
 Sr. Ferdinand VAN DOORNE suyt de naervolghende partije. Item een audt hofstedeken 
 oost Mhr. VAN CROMBRUGGHE suyt Judocus VAN WONTERGHEM suyt west de 
 straete ende noort Jacues DE BUCK groot 200 roeden ende noch een partijken landt op  
 den bergh oost de straete suyt Sr. Ferdinand VAN DOORNE groot 77 roeden . . . 
 Gronden van erfven comende van soverledene sijde uyt den hoofde van haere moeye  
 joe Marie SUTTERMAN ghewesen begijntjen ten hove van Ste Elisabeth 
 Een partije landt op Meyghem cautere groot 632 roeden  . . .  12de 8bre 1751 
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SVG Andries DE VOS, kleermaecker, overl. Vinckt op de plaetse op den 21ste 8bre 1750  
 fs. Carel ende Elisabeth DE SCHUYMERE  
411 Wdwnr van Anne Marie ADAMS (SVG gepasseert den 27ste october 1738) 
208v K.: Joannes ende Joseph DE VOS beth den 25 jr hun selfs, Frans COEN in huwelijck met 
       Isabelle DE VOS ende Joanne DE VOS = 22 jr, Dorothea MAERE = 8 jr fa. Jacobus 
       gewonnen bij wijlent Marie DE VOS ende Isabelle Catharine DE SPLINTERE fa.  
       Francois gheprocreert bij wijlent Joanne Catharine DE VOS, welcke weese naer het 
       overlijden van Adries voornoemt is overleden  
 V.P.: Louis DE VOS oom  
 Gronden van erfven de weesen toecommende vuyt den hoofde ende overlijden van hun 
 vader ende moeder midtsgaders grootvader ende grootmoeder 
 Een behuysde hofstede in Vinckt staende op de plaetse alwaer den overledenen uytgestorven 
 is abouterende met het partijken lant van ten oosten daeranne paelende suyt den Thieltschen  
 herwegh west Francois VAN DAMME noort Adriaen LEYSEELE ende het land van 
 marquette oost Mijn heer LAMPREEL tsaemen groot 668 roeden. Daeronder sorteert 100 
 roeden leen gehauden van den heerlijckhede van reybroeck   
 Een partije lant gheleghen op den cauter oost de wdwe Guillaeme VAN WONTERGHEM 
 suyt de nonnen van Thielt west dhoors Lieven VAN DER VENNET ende het cappittel van 
 Doornijck noort de thieltstraete groot 670 roeden . . . . . . 25ste 8bre 1751 
 
SVG Joanne VAN DAMME overl. Nevele op den 27ste april 1751 

fa. Gillis ende Tanneken SPELMAN,  
Hr.: Mauritius VAN DER STRAETEN, smid   

411 K.: Joseph DE CLOET thuwelijck hebbende Angeliene VAN DER STRAETEN, Bauduyn 
213v       BOUDERIE thuwelijck hebbende Judoca VAN DER STRAETEN, Pieter DOLLAERT 
       in huwelijck met Joanne VAN DER STRAETEN, Cathariene VAN DER STRAETEN 
       haer selfs ende Anne Marie VAN DER STRAETEN = 21 jr. 
 V.M.: Carel VAN DAMME broeder van de overledene 
 Huys ende erfve binnen Nevele deelsaem half ende half  
 Een huys ende erfve wesende een smesse abouterende noort oost de Ste Jans straete zuyt oost 
 Judocus DE BLAUWER zuyt west de becke ofte Jacobus VERVIER noort west Judocus  
 VAN WONTERGHEM den sterfhuyse aencomende bij gifte van wijlent Frans DE BUCK  
 ende Joosijntjen COPPENS sijn huysvrauw in daeten 12de Xbre 1712 ende 14de jan. 1715 niet 
 anders belast dan met alsulcke onlosselijke lasten als daer van aude tijden hebben uytgegaen 
 Aen de overledene heeft gecompeteert het 4de paert in twee partijkens landt geleghen in 
 Wetteren ten Heede tsaemen groot 250 roeden op haer verstorven uyt den hoofde van 
 Tanneken SPELMAN haere moeder, midtsgaders haer paert in een 4de deel op haer verstorven 
 uyt den hoofde van Joannes VAN DAMME haeren broeder, welcke paerten sijn staende haer 
 huwelijck vercocht aen Gillis VAN DAMME in daete den 22ste 7bre 1719.  22ste 9bre 1751 
 
SVG Catharine VAN ONDERBEKE, overl. Landegem op den 28ste meye 1751 
 fa. Jan ende van Joanne BISSCHOP 
 Hr.: Pieter MESTDAG fs. Frans 
411 K.: Joannes MESTDAG = 12 daegen  
216 V.M.: Joseph ONDERBEKE broeder van de overledene  
 Van de overledens sijde sijn er gheen gronden van erfven achterghelaeten 
 Aen de weese competeert het 4de in de catheylen van een huyseken boomen ende haegen die 
 desen hauder aen haere moeder soude vertrauwt hebben staende op 40 roeden erfve gelegen 
 in den heirenthoeck in Landegem waer d'overledene is uytghestorven, wannof den gront ende 
 de drij deelen van viere competeert in de voorschreven catheylen s'hauders voorkinderen  
 t'sijnen 1ste huwelijck gewonnen aen Joosijntjen DE WULF fa. Guilliaeme in wiens sterfhuys 
 den hauder geene SVG heeft gemaeckt ten respecte dat hij ende sijne kinderen in dien tijde 
 is ghesubsidieert gheworden van den aermen disch van Landeghem . . . 
 Aen Pieter MORTIER over haudenisse van het weese kint 5 sch. gr.  
 Geexcuseert van seker mits de becommertheden    30ste 9bre 1751 
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SVG Joannes DE WEERT fs. Marten ende Joosijntjen DIERICX sijne huysvrauwe  
 beede overleden  in Sinte Maria Leerne respectivelijck op den 15de ende 19de april 1751 
411 K.: Joannes Baptiste = 15 jr, Joseph = 12 jr, Anne Marie = 7 jr ende Engelbert DE WEERT 
217v       aut 9 weken  
 V.P.: Judocus VAN LANGHERAET, oom ende V.M.: Joannes CLAYS, oom 
 Huys ende ander catheylen de weesen competerende 
 Een huys schuere ende boomen haegen ende andere groene ende drooghe catheylen staende 
 op een gemeth erfve geleghen in Sinte Maria Leerne alwaer de overledenen uytgestorven 
 sijn, oost Mevr. La baronne Douariere van Nevele suyt west ende noort den heere baron  
 VAN ESTEMPUIS, bij s'overledens auders in cheynse anveirt voor een termijn van 29 jaeren 
 onder conditie dat de catheylen sauden moeten ghepresen worden dhelft staende ende dhelft  
 ligghende het 1ste jaer ingegaen den 25ste sept. 1710 . . .  . . .  14de Xbre 1751 
 
 Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt dheer Ignace Emanuel BEYAERT 
 ampman van Nevele van den ontfanck van een wettelijcke venditie gehauden op den 
 26ste april 1751 in Sinte Maria Leerne ten versoucke van Judocus LANGHERAET ende 
 Jan CLAYS pater ende materneele vooghden over de weesen van Joannes WEERT ende 
 Joosijntjen DIERICX beede overleden  . . .  . . .  . . . 
 Betaelt aen de huysvrauwe van Joannes CLAYS de somme van 1 p. 6 sch. gr. over twee 
 maenden haudenisse van s'weesens grootmoeder  . . . . . . . . . Xbre 1751 
 
SVG Marie VAN OOST, overl. Sinte Maria Leerne op den 10de aug. 1751  
 fa. Jan ghewonnen bij Jacquemijntjen LOWIE  
 Hr.: Adriaen VERMEULEN fs. Jan ghewonnen bij Joanne DE VREESE 
411 K.: Joannes = 6 jr, Pieter Francies = 5 jr ende Petronelle VERMEULEN = 2 jr. 
219v V.M.: Jan VAN OOST oom   
 Hebben in cheynspachte aenveirt van d'edel Mevr. de douariere van wijlent den baron van 
 Bellem een hofstede met twee partijen van lande tsaemen groot tot ontrent 4 ghemeten 
 en half gheleghen in Sinte Maria Leerne  . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borge Judocus DE CLERCQ woonende in Nevele 14de Xbre 1751 
 
 Bundel nr 2214 Staten van Goed (1675-1676)  
SVG Baudewijn DE WEERT, overl. Nevele op het veldeken op den 18de 9bre 1764 
  He.: Joosijne VAN MOERBECKE  
(214) K.: zeven weesen 
 V.P.: Joos DE WERT ende V.M.: Laureyns VAN MOERBECKE  
 Gronden van erfven gecomen van de sijde van den overledenen daeranne dhauderigge behaut 
 haer blat van bijleve ende ghebruyck naer costuyme  
 Een stick landt genaempt den grooten dooren oost dit sterfhuys suyt de wdwe Jan VAN 
 RENTERGHEM als pachtesse west mijnheer DE JONGE groot 252 roeden 
 Item een partije saeylandt genaempt den cleynen dooren noort dhoors Gillis SERWEYTENS 
          oost de rijwegh groot 242 roen suyt de wdwe van Jan VAN RENTERGHEM   
 Item noch een stick landt genaempt den quaen bulck oost mijn heer Frans CALLANT suyt 
 het brouckelstraetjen west Joos DE PESTELE groot 428 roeden. Item een partije mersch  
 gheleghen als vooren in Nevele groot 263 roen  . . .  2de maerte 1675 
 
SVG Janneken VAN DE WALLE fa. Jacques, overl. int ghehuchte van reckelijnghe den .. 1675 
 Wdwe in (1ste x) van: Lucas VAN CANEGHEM fs. Lievens 
(215) K.(1ste x): Lievijntjen VAN CANEGHEM ende Pieterken VAN HAVAECKERE achter 
      ghelaeten weesen van Betken VAN CANEGHEM    
 Wdwe in (2de x) van: Gillis ROELS fs. Jans 
 Behoort ten desen sterfhuyse toe een behuysde hofstede groot in erfven 100 roeden paelende 
 daeranne oost de weesen van Adriaen MESTDACH fs. Lievens zuyt de cappelrije west de 
 rechelijnghe ende noort dhoirs van Gillis ROELS belast wesende met een rente van  
 10 sch. 6 gr. tsiaers losbaer den pennijnck 16e     18de juny 1675 
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SVG Matheus CNAPPAERT overl. Poessele op den 22ste maerte 1675  
 He.: Joosijntjen VAN DER PLAETSEN alsnu in huwelijck met Joos BRAET 
(216) K.: Marie, Janneken ende Guilliaeme CNAPPAERT alle drije noch onderjaerighe weesen 
 V.P.: Guilliame VAN SPEYBROECK ende V.M.: Andries VAN DER PLAETSEN 
 Gronden van eerfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 De deurgaende heelft van een behuysde hofstede mette hilft van alle de huysaige ende 
 boomcatheylen daer op staende ligghende ghemeene met Guilliame VAN SPEYBROECK 
 in Poessele oost daeranne ghelant Jan STOMMELINCK suyt ende suyt west de straete 
 groot mette lant daermede gaende ontrent vier ghemeten comt over dhilft 2 ghemeten  
 Item dhelft van een stuck lant groot ontrent een bunder ligghende onverdeelt als vooren 
 oost Lieven LAEREBEQUE suyt de straete west ende noort een straetjen  
 Item dhilft van een partije lants in Vynckt suyt ende west de wdwe van Jan VAN 
 WONTERGHEM noort eenen doschwech groot 500 roen comt over dhilft 250 roeden 
 Gronden van eerfven comende van de sijde van de hauderigghe gheleghen in Nevele 
 ghemeene ende onverdeelt met Pieter ende Pierijntjen VAN DER PLAETSEN shauderiggens 
 broeder ende suster 
 Het 3de van een hofstede bewoont bij Jan DE BUCK noort oost de straete suyt oost de 
 priesteraige van Nevele noort west Joos BOGAERT groot int gheheele ontrent een gemet 
 comt hier over het derde 150 roeden . . . . . . . . .  19de juny 1675 
 Dezen SVG is ook te vinden in het  bundel 432 als Matthijs CNAPPAERT 
 
SVG Pieter BLOMME, overl. Lootenhulle op den 2de april 1675 
 Wdwnr in (1ste x) van: Tanneken VAN HECKE 
(217) K.(1ste x): Jacquemijntjen, Lievijne Cathelijne ende Joos BLOMME alle viere noch  
      onderjaerighe weesen 
 He.(2de x): Lievijne MEULEMANS gheassisteert met Gillis MEULEMANS 
 K.(2de x): Gillijntjen BLOMME ende noch d'ongheboren vrucht daer de hauderigghe mede 
     beswaert is ende noch gheboren voor de prijsije ende ghenaemt Pieter BLOMME 
 V.P. : Jacques BLOMME ende V.M.: Hendrick DHONDT  . . . 25ste juny 1675 
 
SVG Geeraert DE GIJNT fs. Pieters, overl. Sinte Jans Leerne op den 3de juny 1675 
 He.: Elisabette MARTENS fa. Pieters 
(218) K.: Joos DE GIJNT 
 V.P.: Joos VAN PARIJS   . . .  . . .  30ste july 1675 
 
SVG Lieven VERBRUGGHE, overl. Meyghem . . . 1667 
 He.: Pierijnken VERDONCKT  
(129) K.: Jan VERBRUGGHE bij huwelijck sijn selfs, Pieter, Godelieve, Tanneken ende 
       Joosijnken VERBRUGGHE 
 V.P.: Jan VERBRUGGHE voornoemt ende   
 V.M.: Lieven VERDONCKT      17de sept. 1675 
 
SVG Pieter VAN DEN BRAMBUSSCHE, overl. Sente Jans Leerne up den 14de aug. 1675 
 He.: Janneken DOBBELAERE fa. Gillis   
(130) K.: Pieter VAN DEN BRAEMBUSSCHE in huwelijck met Livijntjen VAN QUATEM 
       ende nogh twee weesen Geeraert ende Joannes VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
 V.P.: Pieter VAN DEN BRAMBUSSCHE fs. Pieters ende 
 V.M.: Pieter DOBBELAERE fs. Gillis ende  
 Bijstaenden deelvoocht: Jan VAN DEN BRAMBUSSCHE 
 Gheconquesteerde gronden van erfven staende dit huwelijck gecocht 
 Een partije bosch in Sente Jans Leerne gelegen in een meerder partije groot 310 roeden 
 abouterende oost den heere VAN DER MERRE suyt Lieven VAN DE WALLE met 
 dhoors ende wdwe dhr Gillis DE WULF noort den voorseyden heer VAN DER MERRE 
 Item een stickxken lant groot 400 roeden daeranne gelant noort de damstraete west de 
 merstraete suyt het merstraetgen . . .  . . .  8ste 8bre 1675 
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SVG Elysabette DOBBELAERE (Dobbelaers), overl. Vosselaere op den 4de marte 1675 
 Hr.: Guilliame HESSENS 
(131) K.: Antheunis, Cathelijne ende Vyntgen HESSENS   
 V.P.: Antheunis CLAEYS ende V.M.: Jan HOSTE   
 Gronden van herfven geconquesteert staende dit huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere daerment nomt den piethaeckhouck abouterende 
 oost de straete suyt oost Lieven CARIJN suyt west Vasen VAN SPEYBROUCK ende 
 noort west Jacques VERMERRE groot 300 roeden  
 Item een partije saeylant aen de damstraete oost MALLECAM suyt oost Jacques 
 VERMERRE suyt west de damstraete groot tot 400 roeden   15de oct. 1675 
 
SVG Pieter SCHAMP fs. Lucas overl. . . . niet gegeven 
 Wdwnr in (1ste x) van: Livijne COORENS 
(132) K.(1ste x): Pieterken SCHAMP 
 He.(2de x): Mayken DHANENS fa. Joos  
 K.(2de x): Jan ende Janneken SCHAMP  
 V.P.: Jan SCHAMP oom ende V.M.: Gillis DHANENS 
 Leen den overledenen bij vercavelijnghe aenneghedeelt ten sterfhuyse van sijnen vader 
 ende moedere twelcke met zijne doot ghesuccedeert is op Pieterken SCHAMP voornoemt 
 autste weese, belast mette bijleve van de hauderigghe naer costuyme 
 Een stucxken lants in Ste Marie Lederne groot 180 roen sorterende onder den leenhove 
 van d'heerlickhede ten broucke paelende oost daeranne Jan LOMBAERT zuyt dit sterfhuys 
 west de dreve van den goede te peysters noort waeyenberchs stedeken ende de costerije 
 Hofstede ende gronden van erfven den overledenen insghelijcx bij vercavelijnghe annegedeelt 
 ten sterfhuyse van zijne vader ende moeder de welcke oock schuldich sijn te volghen aen sijne 
 drij kinderen behaudens shauderigghe bijleve naer costuyme   
 Een behuysde hofstede in Ste Marie Lederne daer den overledenen erfachtigh uytgestorven 
 is ende dhauderigghe woont groot in erfven 207 roen abouterende daeranne oost den heer 
 baron van den lande van Nevele mette hofstede te peysters ende noort de brouckstraete 
 ende 255 roeden lants op Leerne cautre bij de capelle oost west ende noort daeranne is ghelant 
 den heere van Huysse ende zuyt den herwech van Ghent naer Deynse . . .  . . . 
 Item neffens de rosmeulene in Ste Martens Leerne een stucxken lants groot 166 roeden 
 oost de wdwe van Roelant DE MEYERE zuyt den heere baron van Nevele west de strate 
 ende noort Gillis DAMRECHT  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven bij den overledenen staende sijn 2de huwelijck geconquesteert 
 Een partijken lants wesende leen groot 366 roen ghecommen bij coope van Jan SCHAMP 
 des overledene broeder paelende oost daeranne Jan LOMBAERT zuyt den zelven ende 
 den heere van Huysse west den selven heere met sijne dreve ende noort t'leen van desen 
 sterfhuyse. Wort in baete ghebrocht 6 p. gr. over den prijs van het 20ste deel de hauderigghe 
 competeert in de catheylen ende boomen op de hofstede daer de wdwe Joos DHANENS  
 haere moeder op woont   . . .  . . .  . . . 5de nov. 1675 
 
SVG Maeyken VERSMESSEN fa. Gillis,  
 overl. Ste Jans Lederne daerment noemt den maeygemhouck up den 9de meye 1675 
 Hr.: Jacques TOLLEBECKE  
 K.: seven kinderen  
 V.P.: Passchier TOLLEBECKE fs. Jacques ende V.M.: Jan VERSMESSEN  
 Gronden van herfven geconquesteert staende dit huwelijck  
 Een behuysde beschuerde ende beplante hofstede daer den hauder op wont gelegen in Sente 
 Jans Leerne daer ment noempt den maeyghemhouck abouterende oost Jaspaert VAN OOST 
 suyt mijn heere van Huysse west de straete noort den baron van Nevele groot 65 roeden 
 Item dhuyssaeyssen soo wel woonhuys als schueren met alle de freytboomen upgaende  
 boomen troncken dooren haegen staende up de hofstede sijn hier tusschen den hauder ende 
 sijne seven kinderen gemeene ende gedeelich gebleven alf en alf . . . 12de nov. 1675 
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SVG Tanneken GOORMANS, overl. Ste Martens Leerne op den 17de october 1675 
 fa. Jans ende Catharine VAN DOOREN 
 Hr.: Pieter DE WANNEMAKER fs. Pieter Janneken VLIEGHERS 
(133) K.: Pieter, Fliepe, Jan, Pieteranelleken, Vintgen, Tanneken ende Janneken  
 V.M.: Davet GOORMAN fs. Jans ende V.P.: Marten DE WERT fs. Joos 
 Gronden van herven te weten een hofstede met twee bulcxken saeylant daer medegaende 
 daer den hauder op wont daeruyt den hauder ghedeelt heeft een 3de bij versterfte van Pieter 
 en Janneken VLIEGHERS sijnen vader ende moeder ende de 2 resterende deelen binnen 
 huwelijck bij forme van uytgrootijnghe van de medehoors . . . . . . 19de 9bre 1675 
 
SVG Janneken WITTEVRONGHELE fa. Joos  
 H.: Lieven LOONCKENS (LOINTIENS) fs. Jans 
(134) K.: Jan, Janneken ende Pierijntien LOONCKENS 
 V.P.: Gheeraert LOONCKENS ende V.M.: Adriaen DE WEERT  Xde dec. 1675 
 
SVG Maeyken DE POORTERE fa. Joos,  
 overl. Poessele daer ment noemt kerrebroeck up den 30ste 8bre 1675 
 Hr.: Jacques LOONTGENS, geassisteert met Lieven LOONTGENS als bijstaenden vocht 
(135) over den voornoemden Jacques ter eender sijde ende ende V.M.: Pieter DE POORTERE 
 fs. Jans geassisteert met Jan THIELLEMANS sijnen stiefvader ende Adriaen BIERRENS 
 tsamen vocht over Elysabette ende Anna DE POORTERE den voorseyden Pieter DE  
 POORTER susters alle twee achtergelaeten kinderen van Jan DE POORTER gheprocreert  
 bij Tanneken VERSLUYS ende van gelijcken den voorseyden Pieter DE POORTER 
 beneffens Jan THIELLEMANS ende Adriaen BIERRENS als vochden over Gillis, Lieven, 
 Pieter, Guillame, Elysabette, Anne ende Marie DE POORTER alle sevene achtergelaeten 
 kinderen van Pieter DE POORTER gheprocreert bij Maeyken THUYTSCHAVER  
 Item den selven Pieter DE POORTER ende Jan THIELLEMANS ende Adriaen BIERRENS 
 als vochden over Elysabette ende Adriaene DE POORTERE alle twee achtergelaeten 
 kinderen van Joos DE POORTERE geprocreert bij Cathelijne BIERRENS mitsgaders  
 Passchier BRACKENE als vocht over Elysabette, Lievijne, Marie BRACKENE alle drije 
 achtergelaeten kinderen van Jan BRACKENE geprocreert bij Janneken DE POORTER  
 deselve hoors voorseyt ter andere alwaer de voorseyde vochden vut den naeme van de 
 voorschreven weesen haerlieder hoor fonderen ten voorseyden sterfhuyse 
 Gronden van herfven gecomen van den sijde van de overledene waerinne dat den hauder 
 behaut sijn blat van bijleve ende gebruyckt naer costume, in welcke gronden gerecht is een 
 5de paert als noch ligghende onverscheen ende onverdeelt met het sterfhuys van Elysabette 
 DE VRIESE wdwe geweest van Joos DE POORTER soverledens moeder 
 Een hofstede gelegen in Drongen ontrent barelvelde bewont bij Jan SNACKHAU oost 
 Joos CORNELIS suyt ende west Pieter DE SCHUYTERE noort de straete groot int geheele 
 277 roeden soo comt hier over het 5de paert 55 2/5 roeden 
 Item een onbehuyst hofstedeken gelegen in een andere hofstede in Drongen barelvelde nu 
 gebruyckt bij eenen Joos DE CLERCK oost den bosch suyt den Amman van Drongene 
 west de straete noort Jan DE WULF met consoorten groot int geheele 122 roeden . . . 
 Gronden van herfven geconquesteert staende het huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Nevele daerment noemt veldeken jegenwordich bewont bij Pieter 
 DE WIERT oost Lieven BOOM suyt Pieter SUCCAET west de straete ende noort het 
 herpelstraetgen ende is groot 168 roeden . . . . . . . . . 30ste Xbre 1675 
 
SVG Joosijntgen BEYAERTS, overl. Gendt up den 27ste sept. 1675  
 hoewel de selve was woonachtich in Nevele daerment noemt de boschstraete 
 Hr.: Gheeraert SUTTERMANS  
(136) K.: Jacquemijntgen SUTTERMANS  
 V.P.: Joos SUTTERMANS ende V.M.: Jacques BEYAERT   28ste jan. 1676 
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SVG Tanneken DE VRIESE fa. Jans, overl. Nevele wijck veldeken up den 11de 9bre 1675 
 Hr.: Lieven LOONTGENS fs. Geeraert 
(137) K.: Joos, Francoys ende Tanneken LOONTGENS  
 V.P.: Daniel MAERTIER ende V.M.: Joos DE VRIESE  
 Gronden van erfven gecomen van de sijde van de overledene daerinne dat den hauder 
 behaut sijn blat van bijleve ende gebruyck naer costuyme 
 Een behuysde hofstede met noch een bulcxken daer tenden an abouterende noort ende 
 oost Adriaen DE WULF suyt Joos DE BLIECK west de straete groot 191 roeden 
 Gronden van herfven geconquesteert staende dit huwelijck 
 Een stick landts genaemt den polder groot 468 roeden gelegen in Nevele te veldeken 
 gecomen bij coope van Jan SNAUWAERT daer anne abouterende oost ende west den 
 sterfhuyse suyt de wdwe Joos VAN DOOREN noort Frans MARTENS  
 Men is schuldich aen de kinderen van Francoys WEYTINCK gewonnen bij Willemijntgen 
 DE VRIESE over vier jaeren en alf pacht tot 16 sch. 8 gr. tsiaers  24ste febr. 1676 
 
SVG Jan DE WULF fs. Philips, brouwer, overl. den 12de octobre 1673 
 He.: Isabelle VAN HONACKER fa. Joos ende Marie Antonia CAPETTE 
  alsnu in huwelijck met Loys VAN WONTERGHEM 
(138) K.: Philips, Norbertus, Jan Baptista, Joanne, Marie, Elisabeth ende Susanna Barbarina 
 V.P.: Frans DE WULF, oom, advocaet in den raede van Vlaenderen  
 Er is een huwelijcks contract gemaeckt 
 Alsoo apparant huwelijck staet te geschieden tusschen Jan DE WULF fs Philips ende 
 Isabelle VAN HONACKER  fa. Joos, soo ist dat den future conjoncten te weten den 
 voornoemden DE WULF gheassisteert met Heerman VAN DER VENNET, Gillis 
 LIJBAERT ende dhr Gillis DE WULF Bailliu van de lande van Nevele ter eender sijde 
 ende de voornomde Isabelle met den voornomden Joos VAN HONACKER ende Marie 
 Antonette CAPETTE sijne huysvrauwe vader ende moeder van de voornomde Isabelle 
 hebben anghegaen contract antenuptiael . . .  Actum tot Ghendt desen 4de jan. 1659 
 Leen den overledenen ghecompeteert hebbende uyt den hoofde van sijnen vaeder 
 schuldich te volghen sijnen autsten hoor feodael hem gecompeteert hebbende voor het  
 aengaen van sijn huwelijck  
 Een ghestruyckt vlieghende leen wesende eene heerelijcke rente van 8 halsters en half 
 evene tsiaers gaende uyt diveersche gronden van eerfven in Nevele . . . . . .  
 Gronden van eerfven ten huwelijck ghebracht en schuldich te volghen sijne hoors 
 Het 3de deurgaende onverscheen ende onverdeelt van een huys stede ende eerfve met de 
 brauwerije schueren waghenhuys, duyvekeete ende andere catheylen gheleghen in de 
 stede ende vrijhede van Nevele daer den overledenen altijt op ghewont heeft groot in 
 eerfven 571 roen met den lochtinck hofstede ende een bulcxken danof een ghelijck 3de 
 competeert desen sterfhuyse als conquest ende een ander 3de Mr. Frans DE WULF . . . 
 Item in Drongen in barelvelde dheelft deurgaende onverscheeden ende onverdeelt als 
 vooren metten voorseyden Mr. Frans DE WULF van een stuck lants groot 238 roeden 
 genaemt het H. Gheest stuck oost d'aerme schole van Ghendt suyt Lieven VINCENT . . . 
 Gronden van eerfven ghecommen van de sijde van den overledenen sijde ende op hem 
 verstorfven naer het aengaen van sijn huwelick ende bijdien subject van bijleve. Dheelft 
 deurgaende onverscheeden ende onverdeelt met den voornoemden Mr. Frans DE WULF 
 van een meersch gheleghen in Dronghene in den blaermeersch groot int  gheheel 299 roen 
 Geconquesteerde gronden van erfven gheduerende haerlieden huwelijck ghedaen 
 Het 3de deurgaende onverscheeden ende onverdeelt metten ghelijcke 3de toebehoorende 
 den voornoemden Mr. Frans DE WULF van een huys stede ende eerfve in Nevele 
 met de brauwerije ende onroerlicken brauhalm mitsgaders de roerende schelen tot de 
 ketels dienende schueren waeghenhuys duyvekeete boomen ende ander catheylen daerop 
 staende groot in eerfven ontrent 551 roeden comende bij coope van Gillis LIJBAERT 
 ende Adriaene DE WULF sijne huysvrauwe  . . .  . . .  . . . 
 Item in Ste Martens Leerne een heerberghe ghenaemt den viscoop commende bij coope  
 van Pieter SCHELSTRAETE ende sijne huysvrauwe . . . . . .  26ste febr. 1676 
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SVG Baudewijn ARENDTS fs. Martens ende Tanneken HERPELS, Nevele . .  voor ? 1676  
 He:. Elysabette VAN VINCKT fa. Michiels  
(139) K.: Pieterken ARENDTS  
 V.P.: Pieter ARENDTS fs. Martens  ende V.M.: Michiel VAN VINCKT 
 Het 5de deel van gronden van herfven gecomen van soverleden sijde ligghende onverscheen 
 met de hoors van Marten ARENDTS met bijleve van de wdwe Tanneken HERPELS 
 Een stuck landts in Nevele genaemt den meldonck groot int geheele 300 roeden compt hier 
 over het 5de paert tot 60 roeden ende een stick landts genaemt het heeten groot int geheele 
 320 roeden suyt dhoors Baudewijn SUTTERMANS oost Jor Cornelis SANDERLYNCK 
 west dhoors Matthijs DE VRIESE compt over het 5de deel 64 roeden 
 Item noch een stick landt genaemt de roostijne groot int geheele 432 roeden  . . . 
 Gronden van herfven gheconquesteert staende het huwelijck van Marten ARENDTS ende 
 Tanneken HERPELS waerinne dit sterfhuys gerecht is in een 10de paert 
 Een stick landts genaemt de scheppers groot int geheele 517 roeden . . . 3de maerte 1676 
 
SVG Laureyns VAN RENTERGHEM fs. Laureyns, overl. Nevele op den . . . Xbre 1675 
 He.: Martijntjen DE MULDER  
(140) K.: Jan ende Janneken VAN RENTERGHEM 
 V.P.: Joos DE BRAUWER ende V.M.: Gillis DE MULDER 
  Gronden van herfven gecommen van den overledenen belast met bijleve van de hauderigghe 
 Het 4de van een behuysde hofstede gheleghen in Hansbeke met Joos LOONTINS ende Joos 
 DE BRAUWER onverscheen ende verdeelt abouterende oost den aermen van Hansbecke 
 west Jacques LAMMERECHT noort de strate groot over dit 4de 37 ½ roeden 
 Item delft van een onbehuysde hofstede in Hansbeke gheleghen met Joos DE BRAUWER 
 onverscheen met noch een cleyn bulcxken  . . .  . . .   
 Item het 4de van eenen bosch in Lootenhulle gheleghen met Joos LOONTINS ende Joos DE 
 BRAUWER onverscheeden ende onverdeelt  . . .  . . . 
 Gronden van herfven gheconquesteert staende dit huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Nevele daer den overledenen uytgestorven is oost de strate van 
 blasersdries suyt Laureyns VAN DOOREN west Mhr. Huysse noort Jan VAN DER MEER 
 groot tot 65 roeden   . . .  . . .   . . . 16de maerte 1676 
 
SVG Joosijntien VAN DIJCKE fa. Lowijs, overl. Dronghen den 29ste 8bre 1675 
 Hr.: Jan SCHAMP fs. Luycas ende Mayken CLAYS 
(141) K.: Marie, Livijntjen ende Janneken SCHAMP  
 V.M.: Jan VAN DIJCKE  
 V.P.: Lieven DE BAETS in huwelijck met Gillijntjen SCHAMP  
 Aen Jan DOBBELAERE over ommestellijnghen der prochie van Dronghen van den jaere 
 1675 per reste de somme van 5 p. 6 sch. 7 gr. 
 Den hauder heeft vercocht twee partijkens leens ghelegen up Maria Lerene groot 700 roen 
 tsaemen aen Pieter SCHAMP sijnen broeder voor de somme van 50 p. gr. van welcke 
 somme desen hauder ghecocht heeft een ghemet van Pieter ende Lieven DE SCHUYTER 
 voor de somme van 32 p. gr.   . . .  . . .  24ste maerte 1676 
 
SVG Jan SERGEANT fs. Niclays, overl. Sinte Marie Lederne den 18de febr. 1676 
 Wdwnr in (1ste x) van: Gillijntien VERBAUWEN fa. Frans  
(142) K.(1ste x): Pieter, Gillis, Mayken ende Livijne SERGEANT  
 V.P.: Jacques SERGEANT ende V.M.: Adriaen NASINS van de kinderen van 1ste huwelijck 
 He.(2de x): Magdaleene MATTHIJS fa. Symoens  
 K.(2de x): Gheeraert SERGEANT 
 V.P.: Jacques SERGEANT voornoemt ende V.M.: Marten BISSCHOP van het 2de huwelijck 
 Deel van hofstede ende gronden van erfven ghecommen van den overledenen 
 Het 4de daervan dander 3 vierden toebehooren de kinderen van 1ste bedde van een behuysde 
 hofstede in Ste Marie Lederne groot 450 roeden ende een bunder lants bij den overledenen in 
 sijne 1ste huwelijck ghecocht van den heere VAN ESTEMPUIS . . . 4de meye 1676 
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SVG Jacquemijntien DE CLERCK, overl. Sinte Martens Leerne op den 26ste 9bre 1675 
 Hr.: Jan HUYGEVELT sijn 2de huyvrauwe 
(143) K.: Jacques, Gilleken ende Adriaeneken HUYGEVELT onderjaerighe weesen 
 V.M.: Pieter DE CLERCK  
 Den hauder met dese weesen is gerecht inde deurgaende hilft van de catheylen staende op 
 de hofstede ende een partijken saeylant daermede gaende bij hem bewoont ende ghebruyckt 
 danof den gront met d'ander hilft van de catheylen competeert des hauders drij kinderen  
 van voorgaende bedde als hun gesuccedeert sijnde van weghen Pierijntjen MESTDACH 
 s'hauders 1ste huysvrauwe . . .  . . .  . . .  
 Voor soo vele als aengaet de huysaige ende boomcatheylen die sijn gepresen ter interventie 
 van Philips VAN MALDEGHEM temmerman    30ste april 1676 
 
SVG Gheerdintien DE SCHEPPER fa. Pieters, overl. Dronghen wijck noorthaut den 1ste jan. 1676 
 Hr. Jan TEMMERMAN fs. Lievens 
(144) K.:  Lieven, Jan ende Lievijntien TEMMERMANS  
 V.P.: Marten TEMMERMAN fs. Lievens ende V.M.: Gillis VAN DE GHEJUCHTE  
 Gronden van herven de drij kinderen competerende 
 Dhelft deurgaende van een behuysde hofstede met een stuck lants daeran daer dese 
 overledene uytgestorven is tsaemen groot 674 roeden danof dander helft competeert dese 
 sterfhuyse een 4de part twelck vercreghen is bij coope van Pieter STEYAERT ende de 
 resterende ander drij deelen sijn toebehoorende Janneken STEYAERT, Francois ende 
 Joos VERHOOYEN, oost daeranne ghelant Joos CORNELIS suyt oost de strate west dese 
 hoorrije noort dhoors Huybert DE SCHEPPER belast met heven rente 
 Item dhelft van dhelft van 200 roeden bosch liggende int crovelt ghemeene ende onverdeelt 
 met Jacques GROOTHART ende consorten oost dhoors van Francois VAN RENTERGEM 
 suyt dhoors van dheer Pieter VAN HECKE west Erasmus VAN SPEYBROECK ende 
 noort dhoors Jacques DE SCHEPPER   . . .  . . .  . . . 
 Den hauder heeft vercocht staende sijn huwelijck van sijne sijde haudende gronden liggende 
 up de prochie van Wondelghem aen Pieter VAN RENTERGHEM 
 Den selven hauder heeft verkocht een partijken lants gheleghen up Mariakercke aen Jan 
 DE JAEGER voor de somme van 24 p. 12 sch. gr.    19de meye 1676 
 
SVG Mayken LOENTKENS fa. Pieters, overl. Poesele op den . . Xbre 1675 
 Hr. Carel SCHAUT fs. Martens  
(145) K.: Joosken, Janneken ende Mariken SCHAUT alle drij minderjaerighe kinderen 
 V.M.: Pieter LOENTENS ende V.P.:Anthone SCHAUT 
 Gronden van erfven die gheconquesteert sijn bij desen haudere ende de overledenen staende 
 haerlieder huwelijck ten sterfhuyse van Marie GHIJSELINCK dese weesen grootmoeder 
 daerinne de voornoemde weesen gerecht sijn in het 10de deel volghens den SVG gepasseert 
 voor Burghmeester ende Schepenen der heerlijckhede van Meire den 18de nov. 1665  
 De twee deelen van drije van een behuysde hofstede ende delft van een bulcxken gheleghen 
 aen de suyt sijde van de hofstede gheleghen in Lootenhulle daer ment noemt de malsem 
 straete oost Lieven GLORIEUS west Pieter DE WULF noort de straete groot over de twee 
 derde van de hofstede ene delft van het bulcxken tsaemen tot 160 ½ roeden ende noch delft 
 van een stuck lant ghenaempt den heerbulck oost ende zuyt de straete west Pieter DE WULF 
 noort dheer Jacques BAERT groot over dese helft 156 ½ roen . . . 11de juny 1676 
 
SVG Pieter SNACKAU ende Barbara COORUS beede dese weerelt ghepasseert 
 overl. in Dronghen in de maenden van augustus ende 7bre 1676 
(146) K.: Marcus, Janneken, Lievijntgen ende Piertijntgen SNACKAU, onderjaerighe weesen   
 V.P.: Jan SNACKAU ende V.M.: Pieter DE ROOSE  
 Van beede de sijden van de overledenen sijn er gheen gronden van erfven achterghelaeten 
 Men staet schuldich aen Sr. Maercus DE ROUCK over verachterde pachte gherecht tot ende 
 met keersavont 1676 30 p. gr.  . . .  . . .  13de 8bre 1676 
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SVG Tanneken LOOTENS fa. Laureyns , overl.Sinte Marie Lederne den . . .  1676 
 Hr.: Pieter MOERMAN fs. Joos 
(147) K.: Martijntien, Laurijntien ende Betken MOERMAN  
 Gronden van erfven die ghecommen zijn van de sijde van de overledene ligghende noch 
 ghemeene met haere broeders ende susters onverscheeden ende onverdeelt 
 Een 9de part hetwelcke den hauder bij vorme van uytgrootijnghe vercocht heeft aen Guilliaeme 
 LOOTENS sijnen swaegher voor de somme van 50 p. gr.   1676 
 
SVG Gillis VAN QUATHEM, overl. Sinte Martens Leerne op den 9de meye 1676 
 He.: Martijntien LIJBAERT  
(148) K.: Pieter BRAEMBUSCH getraut met Livijne VAN QUATHEM, Pieter, Gillis, Jan, Marie 
       ende Lysabette VAN QUATHEM  
  V.P.: Louys VAN QUATHEM  
 Gronden van erfven ligghende in Ste Martens Leerne 
 Ontrent 200 roen lants comende van de sijde van den overledenen ligghende ghemeene ende 
 onverdeelt in een meerder partije ghenaempt den boschbulck oost Pieter SCHELSTRAETE 
 suyt een straetjen west ende noort Lievijne ROOTAERT met consorten 
 Item ghelijcke 200 roeden lants in huwelijck ghecocht ligghende ghemeene ende onverdeelt 
 inde voorgaende partije deelsaem tusschen dhauderigghe ende hoors 
 Men is schuldich aen de wdwe van Pieter BRAEMBUSCH eene croiserende obligatie van 
 20 sc. gr. tsiaers ompt over het captiael 16 p. gr.  
 Item is men schuldich aen Pieter BRAEMBUSCH de jonghe 20 p. gr. 14de oct. 1676 
 
SVG Servaes VAN RENTERGEM, overl. Nevele up den 19de 1676 
 He.: Lauwerijne DAENIELS fa. Martens  
(149) K.: Er sijn drij weesen 
 V.P.: Frans DAENIELS ende V.M.: Jan VAN DER DONCKT  
 Gronden van herfven gecommen van de sijde van den overledenen 
 Een partije saeylant in Nevele genaemt het heeckbosselken daeranne abouterende noort oost 
 ende suyt Mhr. VAN DER PIETS west de wdwe Jan VAN RENTERGHEM groot 250 roen 
 Een partije saeylant genaemt den grooten ham daeranne abouterende oost Joos BEELAERT 
 als pachter suyt west de poucke noort de wdwe dhr. Adryaen DAMER groot 300 roen . . . 
 Gronden van herfven gemeene ende gedeelich tuschen dhauderigghe ende dhoors alf en alf 
 Een behuysde hofstede in Nevele daer den overleden uytgestorven is daeranne abouterende 
 oost de muelestraete suyt de wdwe jonckvrauwe DAEMER west Jan LOONTGENS noort 
 Pieter VAN DE PUTTE groot 160 roeden     9de nov.  1676 
 
SVG Pierijntjen DE WERT, overl. Nevele daer ment nompt de bossstraete up den 15de 7bre 1676 
 Hr.: Laureyns HOLDERBECKE  
(150) K.: niet vermeld 
 V.P.: Jacques HOLDERBECKE ende V.M.: Baudewijn CACKAERT 
 Gronden van herfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Delft van een behuysde hofstede in Nevele met delft van alle de catheylen daerop staende 
 daerment nompt de boschstrate oost ende suyt de strate west Adriaen DE WERT noort dese 
 hoorije groot 200 roeden ende delft van een partije lants ghenaempt het crommestick oost  
 de straete suyt dese hoorije . . .  . . .  . . . 
 Item delft van een partijken lants gheleghen in Landeghem bij den muelen oost de kercke 
 van Landeghem  suyt de mersch noort den herwech  . . .  . . . 
 Geconquesteerde gronden staende dit huwelijck met den last van bileve van den hauder 
 Een partijken saeylant gheleghen in Landeghem genaempt het apstick oost ende suyt Joannes  
 DE PESTELE noort Jor Cornelis SANDELINCK groot voor dit sterfhuys 53 roeden  . . . 
 Men staet schuldich aen Cornelis SANDELINCK over twee jaeren en alf pacht staende te 
 verschijnen kersavont 1676 hoewel men verhoopt quytschelt van de troubelen tijt ende 
 roowyne van oorloghe van de franschen  . . . . . . . . . 10de nov. 1676  
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SVG Adryaen DE WULF fs. Herremans, overl. Meyghem op den 28ste juny 1676 
 He.: Maeyken ROELS fa. Jans 
(151) K.: Antoon, Lauwerijnken ende Janneken DE WULF 
 V.P.: Lauwereys DE WULF ende V.M.: Jan ROELS  fs. Jans  
 Gronden van herfven commende van doverleden sijde  
 Het 3de paert van delft van een partije lant met Lauwereyns ende Janneken DE WULF der 
 weesen oom ende moeye gheleghen in Meyghem wesende vrijlant ende alsoo ghenaempt  
 groot 7 ghemet ende 83 roen daeranne abouterende ten oosten Mr. Aernaut DE BISSCHOP 
 zuyt kerckelant van Meyghem ende noort Mhr. VAN NEVELE   . . . . . . 
 De overledenen ende de hauderigghe hebben staende hun huwelijck verkocht diversche 
 deelen van land ende een deel van een huys in Gent competerende den overledenen ende nu 
 sijn geldende eene rente van 26 p. gr. capitaels losselijck den penninck16e in profijte van 
 Janneken DE WULF beginken in het groot begijnhof in Gent  . . . 15de nov. 1676 
 
SVG Lieven DE SCHUYTER fs. Atheunis, overl. Dronghen op den 11de sept. 1676 
 He.: Mayken DE ROO fa. Lieven 
(152) K.: Janneken DE SCHUYTER  
 V.P.: Gillis DE SCHUYTER fs. Antheunis ende V.M.: Geeraert VAN DE VOORDE  
 Den overledenen heeft in sijn jonckheyt doen maken op de hofstede ghenaemt het tleen  
 toebehoorende Jan SCHAMP fs. Luycas eenen cheynspacht . . . 17de nov. 1676 
 
SVG Guille ROBIJT overl. Ste Maria Leerne op den laesten aug. 1676 
 He.: Laurijntjen SCHAUWBROECK 
(153) K.: Pieter, Joos, Gillis, Lowijse, Janneken ende Joosijntjen ROBIJT 
 V.P.: Adriaen ROBIJT ende 
 V.M.: Daneel VERBAUWEN in huwelijck met Lowyse ROBIJT 
 Sekeren sijns danof den gront competeert dhoors van Adriaen DHANENS fs. Lowijs  
 daerop staende seker huyseken ende jonghe fruijtboomen  . . . 24ste 9bre 1676 
 
SVG Susanne VAN DOORENE, overl. Zeveren op den 9de sept. 1676 
 Hr.: Pieter COPPENS 
(154) K.: Jan = 4 jr, Adriaene Livijne = 5 jr ende Francoise COPPENS = 3 jr  
 V.M.: Pieter VAN DOORENE ende V.P.: Lieven COPPENS  
 Gront van eerfven belast met bijleve van den hauder naer costuyme 
 Een partije lant in Zeveren oost Lieven SPEECKAERT ende Joos DE CLEERCK zuyt 
 de kercke van Zeveren west het priesteraege lant ende dhoirs van Melchior DE BALAIN 
 ende noort dhoirs van Heynderick ZOETE, groot 778 roeden . . .   1ste dec. 1676 
 
SVG Magriete DE MULDER fa. Jacques, overl. Meyghem op den 9de sept. 1676 
 Wdwe in (1ste x) van Joos SUTTERMAN 
(155) K.(1ste x): ses kinderen  
 V.P.: Gillis SUTTERMAN ende V.M.: Jacques DE MULDER   
  Hr.(2de x): Jan VAN OOST fs. Jacques  
 K.(2de x): één kindt 
 V.P.: Jacques VAN OOST ende V.M.: Jacques DE MULDER    
 Gronden van herfven gecommen van de sijde van den overledenen 
 Een partije landts genaemt den gijnstbulck gelegen in Vosselaere oost Rijcke VAN DAELE 
 suyt de damstraete west Carel VAN ALSTIJN noort dese hoorije  
 Item een partije saeylant genemt schampsstick suyt dese hoorije noort Pieter VAN ALSTIJN 
 groot 600 roeden. Item een partije saeylant genaemt smetgensstick suyt noost de straete 
 suyt dese hoorije west Carel VAN ALSTIJN groot 500 roeden  . . .  
 Martijntgen VAN SPEYBROECK heeft bij testamente gegeven een partije leen van 200 roen 
 aen Marten CHRISTIAENS uyt een stick landts genaemt den gins bulck sijn leven lanck
 ende naer de doot van deselven Marten sal den gront wederom comen op de sijde daervan  
 den gront van ghecommen is  . . .  . . .  1ste dec. 1676 
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SVG Janneken HOECKS overl. Maria Leren up den 18de sept. 1676 
 Wdwe in (1ste x) van Jacques VERSMESSEN  
 K.(1ste x): Marie VERSMESSEN 
 Hr.(2de x): Roelant VERBAUWEN fs. Mauwers 
(156) V.M.: Lieven HOECKS  
 Naer de doot van haeren vader sijn van Marie VERSMESSEN overleden haeren broeder  
 ende suster, van welcken staet nu is profijterende alleen dese weese  8ste dec. 1676 
 
SVG Lieven DE VREESE fs. Jan, overl. Vosselaere up den . . .  1676 
 He.: Magriete RUBBENS fa. Pieter  
(157) K.: Marten, Jan, Pierintgen, Janneken ende Marie DE VREESE  
 V.P.: Pieter DE VREESE ende V.M.: Gillis DE WERT 
 Gronden van herfven patermony ende sijde haudende gronden van de hauderigghe 
 Delft van een behuysde hofstede in Vosselaere met een stuck saeylant achter aen ligghende 
 groot in herfven 500 roeden daervan het wederdeel competeert Herclas VAN LOO suyt 
 oost de moe(r)strate suyt west Mauwers VAN PARIJS noort west dhoors van Elysabette 
 VAN DE VELDE. Item delft van een stuck lant gheleghen in Dronghen groot in herfven 
 450 roeden daervan het wederdeel is hebbende Herclas VAN LOO 
 Voorenstaende partijen sijn belast met eene rente van 5 p. 10 sch. gr. tsjaers den penninck 
 16e ten profijte van de kercke van Vosselare de welcke rente moet betaelt worden van alle 
 de gemeene hoors ten sterfhuyse van Pieter RUBBENS fs. Pieter te weten bij Pieter  
 DE VREESE, Mauwers VAN PARIJS, Gakers DE WULF, Herclas VAN LOO ende ten  
 lesten bij dese hauderigghe       8ste dec. 1676 
 
SVG Geeraert DE PAU, overl. Nevele ten jaere 1676  
 He.: Magriete DE RAET  
(158) K.: geen kinderen vermeld 
 Gronden van herfven dese weesen verstorfven van haerlieder vader gheleghen in Hansbeke 
 De drij deelen van een stuck lant ghenaempt den damput zuyt oost de strate west Gillis  
 VAN HOEVE (VAN HOVE) groot over dit deel 300 roeden  . . . . . . . . . 
 Gronden van herfven gheconquesteert in huwelijck 
 Een hofstedeken in Nevele met een bijlcken daer tenden anne gheleghen groot 250 roen 
 noort ende west dese hoorije oost Joos DE PESTELE groot 250 roeden 
 De commer excedeert de baete tot 7 p. 14 sch. 3 gr. . . .  18de nov. 1676 
 
SVG Lievine DE SCHUYTER fa. Geeraert, overl. Ste Martens Leren up den 23ste aug. 1676 
 Hr. Jan DE METS fs. Antheunis  
(159) K.: Jan DE METS 
 V.M.: Gillis DE SCHUYTER fs. Geeraert   
 Gronden van herfven die dese weese competeren de twee deelen van drije 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Lerene groot 250 roeden daeranne abouterende suyt 
 oost Rasen VAN SPEYBROECK noort west dhoors van Elysabette VAN DE VELDE 
 noort oost de moe(r)strate  . . .  . . .  . . . 2de dec. 1676 
 
SVG Lievijne RUBBENS fa. Pieter, overl. Vosselare up den 3de sept. 1676 
 Hr.: Mauwers VAN PARIJS fs. Mauwers  
(160) K.: Jacques, Pieternelleken VAN PARIJS   
 V.M.: Pieter DE VREESE en V.P.: Jacques VAN PARIJS 
 Gronden van herven bij den overledenen achtergelaten de welcke volgen dese weesen 
 Een behuysde hofstede in Vosselare met een stuck saeylant achteran ligghende suyt oost 
 de moerstrate suyt west dhoors van Elysabette VAN DE VELDE noort west de selve 
 noort oost Magriete RUBBENS groot in herven 370 roeden ende een stuck saeylant in  
 Vosselare groot in herven 450 roen suyt oost Dominicus DE WULF noort west dhoors  
 van BOLHART noort oost de selve suyt oost de moerstrate  . . . 15de dec. 1676 
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SVG Mayken MELSENS, overl. Maria Leerne op den 13de sept. 1676 
 Hr.: Adriaen ROBIJT 
(161) K.: Maurus ROBIJT hoir unicq    
 V.M.: Pieter MELSENS ende Jacques SCHOLLAERT gheswooren costuymier 
 Staende sijn huwelijck heeft den hauder ghemaeckt een huyseken daer hij op woont staende 
 op het lant in pachte ghebruyckt van den heere baron van dese lande  22ste dec. 1676 
 
SVG Pieter DE CLOET, overl. Vosselaere in de maent van sept. 1676 
 He.: Laurijntjen DE WEERT  
(162) K.: Daneel, Pieterken ende Lievijntgen DE CLOET noch onderjaerighe weesen 
 V.P.: Daneel DE CLOET ende V.M.: Jacques VAN LOOCKENE  
 Grondt van herfven commende van de zijde van d'hauderigghe geleghen in Meyghem 
 Het deurgaende 4de van ontrent 800 roeden lants liggende gemeene ende onverdeelt mette 
 medehoors van dhauderigghe groot voor dit deel 200 roeden  22ste dec. 1676 
 
SVG Jan STEYAERT ende Madeleine JACOB sijne huysvrauwe beyde overleden in Hansbeke 
 Jan STEYAERT op den 3de sept. ende Madeleine JACOB op den 1ste oct. van het jaer 1676 
 Jan STEYAERT is in 1ste huwelijck geweest met Mayken DENIJS 
(163) K.: niet gegeven 
 V.M.: Pieter JACOB   
 Gronden van erfven die Jan STEYAERT gecocht heeft geduerende sijn 1ste huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Hansbeke daeranne oost dhoors Joos PATHEET suyt de straete 
 west de selve hoorije groot  300 roeden  . . . . . . . . .  
 Ende heeft Jan STEYAERT getemmert met Madeleine JACOB sijn tweede huysvrauwe 
 de schuere waerinne sij competeert de vijf deelen van achte  22ste dec. 1676 
 
SVG Dit naervolghende is den staet ende verclaers van goede competerende Elisabeth LOOTENS 
 fa. Thomas bij Mayken VAN PARIJS fa. Laureyns sulcx de voornoemde weese verstorven 
(164) ende ghesuccedeert is bij den overlijden van den voornoemden Laureyns VAN PARIJS 
 sijnen grootvader die bij desen Loys VAN PARIJS in de qualiteyt als vooghden van de 
 weesen overbrynght aen ulieden mijne heeren Aman Burghmeester ende Schepenen van de 
 Baronnie ende lande van Nevele als oppervooghden van de voornoemde weesen 
 Gronden van erfven  
 Alvooren tvijfde paert ende deel van een partije landts ghenaempt den varis? bulck ligghende 
 bnnen de prochie van Landeghem groot 400 roeden  . . .  . . .  
 Een ghelijck 5de paert in een half ghemet meersch ligghende in een meerder partije daeranne 
 een ander half ghemet twelcke is staende huwelijck met Elisabeth VAN KERREBROUCK 
 binnen de prochie van Vosselaere  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck van Laureyns VAN PARIJS met Elisabet 
 VAN KERREBROUCK gheconquesteert daerin bij dien de voornoemde weese maer gheroert 
 is in het 10de deel 
 Een behuysde hofstede met een bulckxken lants voor het hof gheleghen in Vosselaere groot 
 met het lant 2 ghemeten suyt de straete (de veldekens) oost de wdwe Jan VERSTRAETEN 
 west Jan CLAYS ende noort Laureyns SPEECKAERT  . . . 23ste dec. 1676 
 
SVG Janneken BUS fa. Hijnghels, overl. Meyghem den . . oct. 1676 
 Wdwe van Carel VAN VERDEGHEM  
 K.: Cornelis VAN VERDEGHEM, Pieter CODDE getraut met Nelken VAN VERDEGHEM 
(165)       ende de weesen van  Gillis ROOBIER gheprocreert bij Janneken VAN VERDEGHEM   
 V.P.: Cornelis VAN VERDEGHEM voornoemt ende  
 V.M.: Jan VAN GANSBEKE     . . .  . . .   
 Compt in bate van Roelant DE POORTERE over twee jaeren landpachte ende huyshuere 
 tleste verscheenen kerssavont 1673 tot de somme 3 p. 16 sch. gr. 
 Er is meer bate dan commer tot de somme van 27 p. 2 sch. 3 gr.  12de jan. 1677 
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SVG Lievijne VAN HECKE, overl. Nevele op den 21ste sept. 1676 
 Hr.: Joos DE WEERT  
(166) Erfgenaemen 
 Lijsabette VAN HECKE mitsgaders Joos ende Tanneken SLOCK filii Joos gheprocreert 
 bij Tanneken VAN HECKE, Hansken ende Joosijntjen QUEUCKEBURNE filii Joos 
 geprocreert bij Pierijntien SLOCK fa. Joos ende alsoo kints kinderen van tvoornoemde 
 Tanneken VAN HECKE. Item Adriaen DARDIJN getraut met Pierijntien LANDUYT, 
 met Jacques, Janneken ende Joosijntien LANDUYT filii Jooris gheprocreert bij Cathelijne 
 VAN HECKE maeckende tsaemen drij ghelijcke staecken hoors van de voornoemde 
 overledene ter ander sijde 
 V.M.: Joos SLOCK ende V.P.:  . . . DARDIJN 
 Gronden van erfven comende van de sijde van de overledene gheleghen in Nevele 
 De deurgaende hilft van een stuck lants genaempt bauwen braets stick palende int gheheele 
 daeranne oost Jan DE KEYSER, suyt Gillis BOON noort Pieter SUCCAET groot voor  
 dese hilft ontrent 200 roeden ende het deurgaende derde van een stick lants ghenaempt het 
 brouckelken oost Joos DE PESTELE west de waterloop noort de greffier ALSTEIN groot 
 voor dit derde deel ontrent 100 roeden   . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven comende van de sijde van den hauder oock gheleghen in Nevele 
 Een deel van de behuysde hofstede bij den hauder bewoont met een deel int stick lant achter 
 den huyse abouterende oost Gillis CAKAERT west Pieter DE WEERT suyt de straete groot 
 voor dit sterfhuys ontrent 300 roeden  . . .  . . .    
 Een partije meersch gheleghen in Landeghem groot 58 roeden. 
 Gronden van erfven staende het houwelijck gheconquesteert ligghende in Nevele 
 Een partije bosch groot 416 roeden . . . . . . . . .  31ste dec. 1676 
  
SVG Lieven DE SCHUYTERE, overl. Poesele in de maent juny 1676 
 He.: Janneken VERSTRAETE  
(167) K.: Pieter = ?, Tanneken = 10 jr, Jan = 8 jr, Lievijne = 6 jr, Lauwereyns = 4 jr ende Lievijntgen  
       DE SCHUYTERE = 2 jr 
 Den overledenen heeft achtergelaeten een behuysde hofstede groot 200 roeden oost Jooris  
 VAN DOOREN suyt Jooris DE BUCK west de kercke van Meyghem ende noort de strate 
 belast met dhauderigghens bijleve naer costuyme . . .  19de jan. 1677 
  
SVG Tanneken MEGANCK, overl. Landeghem daer ment noemt de westhoeck den 23ste 7bre 1676 
 Wdwe van Jan SERWEYTENS  
 K.: Jan SERWEYTENS, Jan VAN NEVEL in huwelijck met Tanneken SERWEYTENS , 
(168)       Matthijs SCHAMP in huwelijck met Marie SERWEYTENS, Norbert ende Cathelijne   
       SERWEYTENS alsnoch onbejaerde weesen 
 V.P.: Jan SERWEYTENS ende V.M.: Jan VAN NEVELE   
 Met Jan VAN RENTERGHEM ende Pieter MEGANCK als aprente deelvoochden 
 Gronden van herfven ghecomen van de vaderlijcke ende moederlijcke sijde 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Landeghem daer ment noemt den 
 westhouck groot 600 roeden oost de allemoessenije van Sente Baefs suyt ende west de  
 strate ende een partije saeylant ghenaempt den vaesten bulck groot 400 roeden abouterende 
 noort ende oost Jan VAN RENTERGHEM suyt Jacques VAN LOOCKENE west dese 
 hoorije ende een partije saeylant groot 500 roeden . . . . . .  
 Item een partije saeylandts in Nevele genaemt den daesdonck met de dreve groot tsaemen 
 een bunder 10 roen abouterende oost Pieter DE BAETS suyt Jacques en Matthijs SCHAMP 
 Item een partije saeylandt in Nevele genaemt den grooten hautacker groot 488 roeden 
 daeranne gelant oost Danneel VAN HEYSTE suyt dese hoorije west dhoors Gillys VAN 
 RENTERGHEM noort de kercke van Hansbeke  . . .  . . . 
 Item een partije saeylandt groot 225 roeden genaemt het lotterschappeken gheleghen in 
 Vosselaere suyt west den baron deser landen  . . .  . . .     19de jan. 1677 
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SVG Guilliaeme FROODURE ende sijne huysvrauwe Anne DE BLIECK 
 beyde overl. Meyghem in de maent van 7bre 1676 
(169) K.: Albertus, Paesschijntien ende Janneken FROODURE noch drij onbejaerde weesen 
       Gheeraert DE BLIECK broeder was van de moeder, overl. Meyghem . . . 1676 
 V.P.: Daneel FROODURE ende V.M.: Jan STROBBE  
 Competeert aen de weesen een partije zaeylant geleghen in Vynckt groot ontrent 500 roen 
 oost de straete  loopende van cruysweghe naer Zeveren, west Joe WINCKELMANS noort 
 Guilliaeme DE CLERCQ  . . .  . . .  . . . 
 Item ontrent een alf gemet zaeylant waeronder dat consisteert een deel van een hofstedeken 
 beneffens dhoirs van Jacques WITTEVRONGHELE oock haer verstorfven ende gheleghen 
 in Meyghem oost de straete commende van variseele naer cruysweghe west Gillis  
 ZUTTERMAN met consorten oost den clepele . . .  . . .   
 In de maent augustus is het huyseken gestaen hebbende op het hofstedeken dese weesen 
 competerende afgebrant ende hebben de vooghden van raede gevonden aldus een ander 
 huyseken te maecken om de weesen tsaemen te laeten queecken  . . . 19de jan. 1677 
  
 Bundel nr 2215 Staten van Goed (1675-1677)  
SVG Guille VAN RENTERGHEM fs. Jacques, overl. Nevele voor 1675 
 He.: Lievijne VAN DER DONCKT fa. Gillis  
(122) K.: Marie VAN RENTERGHEM  
 V.P.: Carel VAN RENTERGHEM ende V.M.: Lieven VAN DER DONCKT 
 De voochden met de hauderigge sijn naer Gendt gheweest omme te oversien tgonne daer 
 was ghevlucht te weten cooren, vlas, garen, ketels, akerken   . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven toecommende de weese Marie VAN RENTERGHEM  
 Een partije lants in Landeghem ghenaempt den hooghen ackere comende bij versterfte van 
 Jacques VAN RENTERGHEM groot 500 roeden noort abouterende den ghebuerwech 
 oost Frans GOETHALS suyt de sijpgracht ende wet dhoirs van Arent PIETERS  
 Item noch 150 roeden in een hofstede met dhilft in de schuere ende drij deelen van de 
 boomcatheylen daerop staende noort Carel VAN RENTERGHEM oost den doswech suyt 
 dhoirs Pieter VAN RENTERGHEM west Pieter VAN RENTERGHEM  
 Noch een partije lants in Nevele thoossche genaemt den cockelaere groot 300 roeden noort 
 Jan DE BAETS oost dhoirs Pieter DE COSTERE suyt dhoirs van Janneken DE COSTERE 
 west Christiaen MEGANCK causa uxoris 
 Gronden van erfven geconquesteert staende het huwelijck 
 Dhilft van een partije lant in Nevele up hoossche groot int gheheele 200 roeden  . . . 
 Den overledenen met de hauderigge hebben in leenijnghe gegeven aen Gillis VAN DER 
 DONCKT de somme van 16 p. gr. voor tghebruyck van een partije leens groot ontrent één 
 half gemet leenmate gheleghen buyten Nevele   . . .  . . . 
 Item dhilft van het huys ende erfve binnen Nevele daer den overleden ghewoont heeft suyt 
 de poucque noort Daneel DHANENS oost den oostbroeck ende west dhoirs Gillis VAN  
 DER DONCKT groot in erfven int gheheele 16 roeden  . . . 7de jan. 1675 
 
SVG Jan SERWEYTENS, overl. Landeghem in den westhouck up den 27ste april 1674 
 He.: Tanneken MEGANCK (haren SVG zit in voorgaande bundel met meer gegevens)  
(123) K.: niet gegeven 
 V.P.: Jan VAN DE VELDE ende V.M.: Matthijs SCHAMP  
 ende Pieter MEGANCK als bijstaenden deelvoocht 
 Gronden van herfven gecomen van de sijde van den overledenen  
 Eene behuysde ende beschuerde hofstede daer den overledenen herfhachtigh uytgestorfven  
 is gheleghen in den westhouck in Landeghem oost het pachtgoet van POELMANS suyt 
 west Christiaen VAN DER VENNET noort de straete groot ontrent 600 roeden ende een 
 stick landts genaemt den voorsten bulck noort oost Jan VAN RENTERGHEM suyt Jacques 
 VAN LOOCKENE west dit sterfhuys groot ontrent 400 roeden  . . .  . . . 
 Item een stick landt in Nevele genaemt den daesdonck  daeranne abouterende oost Pieter 
 DE BAETS suyt Matthijs ende Jacques SCHAMP groot 110 roen . . . 5de febr. 1675 
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SVG Lijsabette SCHULFART, overl. Maria Leren op den 16de sept. 1676 
 Hr.: Jan BOELARE fs. Daneel, cuypwinckelier  
(170) K.: Jan, Gillis, Joos, Jacques, Pieter, Lieven, Tanneken ende Lievijne BOELARE 
 V.M.: Gillis VINCKE ende V.P.: Jan BOELARE   . . . 16de jan. 1677 
 
SVG Antheunis CLAEYS fs. Daneels, overl. Vosselaere den . . . 1676 
 He.: Joosijne HESSENS fa. Pauwels  
(171) K.: Jan, Guilliame, Gillis, Antheunis ende Carel CLAEYS  
 V.P.: Joorijs CLAEYS, oom   . . .    19de jan. 1677 
 
SVG Joorijs MAES, overl. Landehem daer ment nompt den herrenthouck op den 19de july 1676  
 He.: Maeyken DE SMITTER  
(172) K.: drij weesen 
 V.P.: Jacques MAES ende V.M.: Toomaes DE SMITTER 
 Gronden van herfven die gecommen sijn van de sijde van den overledenen 
 Het 8ste van een hofstede in Landeghem  daer ment nompt den herrenthouck met de drij 
 deelen van de schuere ende boomcatheylen commende jegens de gaverstraete daeranne 
 abouterende oost Joos SUTTERMANS suyt de gennen hoors noort de gaverstraete groot 
 over dit vierde tot 50 roeden ende het 8ste van een partije landt genaempt den bulck voor 
 het hof te weten den suytcant, suyt dhoors Jacques VAN RENTERGHEM  noort Joos 
 SUTTERMANS groot over dit vierde tot 88 roeden  
 Gronden van herfven geconquesteert staende dit huwelijck  
 Het 4de in de voornomde hofstede met een hovenbuer daerup staende groot 100 roeden 
 Item een partije landt genaemt het stedeken met een houckxken up dander sijde vant 
 driesken gelegen in den herrenthouck groot tot 150 roeden . . .  10de 8bre 1676  
 
SVG Marie CAKAERT fa. Lievens, overl. Nevele up den wijck veldeken den 8ste 9bre 1676 
 Hr.: Frans BOLLAERT  
(173) K.: Pieter, Lievijntgen ende Janneken BOLLAERT alsnoch minderjaerighe kinderen 
 V.P.: Guilliame BOLLAERT ende V.M.: Bauduyn CAKAERT fs. Lievens  
 Gronden van herfven gecomen van de sijde van de overledene 
 Delft van een partije saeylant genaempt den gevel te weten den westcant groot int geheele 
 103 roen waervan dander helft is competerende Pieter DE WEERT fs. Lieven causa uxoris 
 gelegen in Nevele daeranne gelant oost Pieter DE WEERT suyt ende west Baudewijn  
 PRAET noort Marten CAKAERT  
 Het deurgaende 6de van een behuysde hofstede groot int geheele 500 roen gelegen met de 
 hoors van Lieven CAKAERT gelegen in Nevele daeranne gelant oost sinjoor Lieven  
 VAN LAEREBECKE noort Pieter SUCCAET  . . . . . . . . . 
 Door roowyne van oorloghe sijn huyssaeyssen afgebrant . . .   16de jan. 1677 
 
SVG Laureyns SPEECKAERT, overl. Vosselaere op den 17de 7bre 1676 
 He.: Tanneken CLAEYS 
(174) K.: Gillijntgen ende Lauwerijntgen SPEECKAERT noch onderjaerigh 
 V.P.: Pieter SPEECKAERT fs. Laureyns ende  
 V.M.: Joos FIERS in huwelijck met Joosijntgen SPEECKAERT  
 ende Lieven SPEECKAERT als aprenten deelvoocht 
 Gronden van herfven gecomen van de sijde van den overledenen 
 Een partije saeylant genaemt den Landeghem bulck groot 250 roeden gelegen in Landeghem 
 daeranne gelant oost Jan MEECKX suyt de straete west de kercke van Landeghem  . . . 
 Een partije saeylant genaempt den spintdenbulck oost suyt ende west Jan MEECKX noort 
 Sarel NIEUWLANT groot 209 roeden gelegen in Landeghem . . .  . . . 
 Alle de huyssaeyssen staende op de gronden van den overledenen soo oock de gonne van de 
 hauderigghe blijven tusschen dhauderigge ende de vijf hoors gemeene ende gedeelich half 
 ende half   . . .   . . .  . . . 22ste jan. 1677 
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SVG Maeyken LOOCKET ende Joos HUYGHE fs. Jans beyden overleden 
 in Ste Jan Leerene respectivelijck in de maent van july ende augustus 1676 
 K.: Cathelijne HUYGHE in huwelijck met Marcus WIEME fs. Guilliaeme ende Lievijne,  
(175)       Jan, Pieter ende Janneken HUYGHE noch onderjaerighe weesen 
 V.M.: Pieter WIEME fs. Guilliaeme ende V.P.: Adriaen HUYGHE fs. Jans 
 Gronden van herfven commende van de beede overledenen 
 Een behuyst hofstedeken groot 60 roeden gelegen binnen de prochie van Ste Jans Leerene 
 suyt sheeren straete noort mijn heere VAN ESTENPUE oost Gheraert BRAMBUS west  
 Adraien HUYGHE   . . .   . . .   26ste jan. 1677 
 
SVG Pierijntien DE SCHUYMERE fa. Philips, overl. Vosselare op den 26ste aug. 1676 
 Wdwe in (1ste x) van Frans VAN RENTERGHEM fs. Stevens 
 K.(1ste x): Pieter VAN SPEYBROUCK in thuwelijck met Elizabeth VAN RENTERGHEM 
  Laureyns VAN DOOREN ghetraut gheweest met Janneken VAN RENTERGHEM 
(176)  ende Tanneken, Joorijntien, Jacobus ende Gillis VAN RENTERGHEM noch  
  minderjaerighe weesen 
 V.P.: Gillis COPPENS ende V.M.:  Philips DE SCHUYMERE 
 Hr.(2de x): Lieven VAN OOST fs. Jacques 
 Gront van erfven ende rente patrimonie van d'overledene dewelcke volghen moeten aen haere 
 hoors metten last van shauders bijleve naer costuyme 
 In Dronghene dhelft van een dreefken leedende van den gront van Jan DE CLERCQ noort 
 westwaerts totter brouckstraete wesende beplant met boomen  
 Een rente van 17 sch. 6 gr. tsjaers losbaer den pennynck 16 sprekende tot laste van Arent  
 WITTEVRONGHELE verschijnende den 19de nov. elck jaer in capitael 14 p.gr. 
 Gronden van erfven bij d'overledene staende haer 1ste huwelijck gheconquesteert 
 Dhelft daer d'ander helft patrimonie is van dese hoirs van 700 roeden lants in Vosselare 
 ghenaempt den ronden bulck ghecommen bij uytgrootijnghe van Lieven VAN RENTERGHEM 
 palende daeraenne noort oost Marten VAN HECKE met Anthone VAN HOUCKE zuyt oost 
 desen goede zuyt west ende noortwest dheer Elias VAN DER BRUGGHEN . . .  . . . 
 Het 3de onverscheen ende met Gillis DE RAET in een half bunder bosch gheleghen in  
 Dronghene in den wijck van barelvelde dus hierin over het derde 150 roen  . . .  
 Item dhelft daervan d'ander helft onverscheen toebehoort dhoirs van Guilliaeme VAN 
 RENTERGHEM van een stuck lants in Vosselaere ghenaempt de langhe 2 ghemeten palende 
  daeraenne noort oost den herwech zuyt oost dhoirs van Pieter DE WULF met consorten zuyt 
 west dheer Elias VAN DER BRUGGHEN ende noort west dit sterfhuys metten ronden bulck 
 ghecommen bij coope jeghens Cornelis DE BUCK als thuwelijck ghehadt hebbende Mayken 
 VAN RENTERGHEM dus hier ontrent 300 roeden ende een ghelijcke helft onverscheen 
 ende onverdeelt mette hoirs van den voorseyden Guilliaeme ende ghecommen bij uytcoope 
 alsvoren van een stuck lants groot twee ghemeten ghenaempt den berghen bulck palende 
 daeraenne zuyt oost de hautstraete ende noortoost dhoirs Jan DE JONCKHEERE  
 Bernaert HERTOGHE ghetrauwt gheweest met Tanneken VAN RENTERGHEM  . . . 
 Conquest bij d'overledene metten hauder ghedaen in haer 2de huwelijck 
 Dhelft daervan d'ander helft conquest is van haer 1ste huwelijck van een hofstede in Vosselare 
 met tnoort oosteynde van den huyse totter cave ende cleene schuere mette catheylen van 
 boomen daerop staende  . . .  . . .  . . . 1ste febr. 1677 
 
SVG Jan VAN DE PUTTE fs. Jans, waghenmaecker, overl. Ste Martens Leren den 7de sept. 1676 
 He. Joosijntjen DE WERT fa. Pieters 
(177) K.: Jan VAN DE PUTTE  
 Ten versoecke van Joos VAN DE PUTTE fs. Jans ende Pieter VAN DE PUTTE  voochden 
 Men staet schuldigh aen Pieter, Janneken, Pierijnken, Lievijne ende Joosijne REYBROECK 
 fii Joos voorkinderen van de hauderigge gheprocreert bij Joos REYBROECK fs. Mathijs 
 over hunnen staet van goede de somme van 82 p. 2 sch. 6 gr. . . . . . . . . . 
 Comt in bate over verwas van slachhaut staende in eenen bosch gheleghen up Deurle met 
 een elft ende de ander elft up Ste Martens Leren  . . .  9de febr. 1677 
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SVG Pieter MEGANCK fs. Joos, overl. Nevele up den wijck van hoossche den 11de sept. 1676 
 He.: Tanneken WIEME  
(178) K.: Gillis, Joos, Joosijne, Janneken ende Pietronelle MEGANCK alle noch minderjaerigh 
 V.P.: Lieven MEGANCK ende V.M.: Joos WIEME  
 Gronden van herfven geconquesteert staende dit huwelijck 
 Een behuysde hofstede in Nevele daerment noemt de biebuyck straete groot 76 roen oost 
 Andries VAN DER PLAETSEN suyt Pieter THUYTSCHAVER met consoorten west Gillis 
 DE WEERT noort Matthijs ende Jacques SCHAMP   9de  febr. 1677 
 
SVG Andries DE VOS, overl. Meyghem op den 24ste Xbre 1676 
 He.: Zegherine DE BOCQ  
(179) K.: Sarel in huwelijck selfs bedeghen, Phlips en Janneken DE VOS noch onbejaerde weesen   
 V.P.: Sarel DE VOS fs. Pieters autsten broeder van den overledenen 
 V.M.: Guilliaeme DE BOCQ    
 Gronden van erfven in huwelijck geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken gheleghen in Meyghem groot in erfven 33 roeden wesende belast 
 met een cheyns van 13 sch. 4 gr. tiaers aen de kercke van Meyghem noort de beke oost de 
 kercke suyt ende west de straete gecommen bij coope van de wdwe van Pieter DE BOCQ 
 Item een partije zaeylant gheleghen op Meyghem cautere genaempt het bomken groot in 
 erfven 446 roeden gecommen bij coope van Jan ZUTTERMAN ende Willem BRAET 
 zuyt ende west de straete noort west Gillis ZUTTERMAN oost Joos VERHAEGHEN 
 Item een partije zaeylant genaempt de twee gemeten gecommen bij coope van dheer 
 Frans DE MOOR  . . .  . . .  . . .  
 Een partije landt in Vynckt groot 327 roeden waeruyt desen sterfhuyse moet hebben de 
 4 deelen van sesse op de noortsijde eertijts gecommen bij uytgrootijnghe van de broeders 
 ende zusters van sweesen vader, abouterende oost de straete zuyt Antone VAN HOUCKE 
 west Raphael VAN DE SNERE. . .   . . .    10de febr. 1677 
 
SVG Cathelijne MOORTHIER fa. Arents, overl. Nevele in de boschstraete up den 30ste aug. 1676 
  Hr.: Paulus DE KEYSER fs. Paulus  
(180) K.: niet gegeven 
 V.P.: Jan SCHEPPENS ende V.M.: Pieter MOORTHIER  16de febr. 1677 
 
SVG Gillis SERWEYTENS fs. Frans ende Jacquemijntjen VAN DE VELDE sijne huysvrauwe 
 beede overleden in Nevele daerment nomt hoossche in de maendt van sept. 1676 
(181) K.: Jan ende Gilleken SERWEYTENS  
 V.P.: Frans SERWEYTENS endeV.M.: Baudewijn COCQUYT  
 Gronden van herfven ghecommen van de vaderlijcke sijde 
 Het 4de van een behuysde hofstede in Nevele daerment nompt hoossche noort Guilliaeme 
 MUSSCHE oost den cauterwech suyt het cleyn straetjen west hoossche straete groot over 
 dit deel 53 roeden ende het 4de van een partije meersch ghenaempt paepenmeersch gelegen 
 als vooren oost de caellen suyt Joos VAN VINCKT noort Pieter VAN DER PLAETSEN 
 groot int gheele 300 roen. Item het 4de van 50 roeden meersch gheleghen daer ment nomt 
 bachten bosch oost de caellen suyt Andries VAN DER PLAETSEN west Mathijs SCHAMP 
 noort den raetsheer PIETS groot over dit vierde 12 ½ roen 
 Item het 4de van 150 roen bosch in Lootenhulle daerment nompt de malsenstraete ghenaempt 
 het musschecot west ende noort Mhr. PATTHEET groot over dit deel 37 ½ roeden 
 De vier voorschreven partijen van lant meersch ende bosch sijn gheleghen met Frans ende 
 Jan SERWEYTENS ende haerlieder suster de twee weesen ooms ende moeye  
 Wettelijcke venditie ghehauden ten voorseyden sterfhuyse up den 31ste 8bre 1676 over de 
 copen ghecocht bij de vremde lieden totter somme van 5 p. 6 sch. 3 gr. 
 Men staet schuldich aen Frans ARENTS over drij jaren pacht afghetrocken een jaer van den 
 quytschelt van de conterbutie ende rowijne van het leghervolck wort hier maer uytghetrocken 
 twee jaeren de somme van 4 p. 13 sch.  . . . . . .  22ste febr. 1677 
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SVG Jacques VAN VYNCKT fs. Jacques, smid, overl. Landeghem op den . . . 1676 
 He.: Cathlijne LAMBRECHT  
(182) K.: Laureyns ende Joosken VAN VYNCKT 
 V.P.: Jan VAN VYNCKT oom ende V.M.: Jacques LAMBRECHT   30ste maerte 1677 
 
SVG Cornelis COEN, overl. Landeghem  . . . niet gegeven  
 He.: Joorijntjen VAN DE WALLE 
(183) K.: Jan, Pieternelle, Joosijne ende Janneken COEN  
 V.P.: Jan COEN oom ende V.M.: Joos VAN DE WALLE oom 
 Gronden van erfven gecommen van de sijde van den overledenen 
 Het 10de deel deurgaende van eene behuysde hofstede in Landeghem int gheheele groot  
 ontrent een bunder geleghen in den westhouck oost de straete suyt Christiaen VAN DER 
 VENNET west dhoirs dhr Maximiliaen VAN HAUWEGHEM ende noort de selve  
 dannof de resterende acht deelen sullen hierachter gebrocht worden in conquest ende 
 t'ander 10de deel is competerende an Lieven COEN comt over het 10de deel 90 roeden 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck deelsaem half ende half 
 De  acht deelen van thiene van de voorschreven hofstede groot int gheheele een bunder 
 Een vierde in een gemet landts dannof dander drij deelen competeren aen Joosijne VAN 
 ONDERBEKE ende dese hauderigghe liggende op Landeghem cautere noort oost Joos 
 VAN DER VENNET suyt den heirwegh west dhoirs van Jan DE COCK  30ste maerte 1677 
 
SVG Jan SCHAMP fs. Luycas, overl. Dronghen den . . . 8bre 1676 
 Wdwnr in (1ste x) van Joosijntken VAN DIJCKE (SVG gepasseert den 24ste maerte 1676) 
(184) K.: Lievijne ende Janneken SCHAMP noch onderjaerighe kinderen 
 V.P.: Lieven DE BAETS  
 He.(2de x): Joorintken DOBBELAERE fa. Jans  
 Gronden van erfven wesende leenen te volghen Lievijne  SCHAMP hoir feodael 
 Eenen leene ligghende in diveersche partije van lande ende bosch d'een achter d'ander  
 groot int gheheele ontrent acht ghemeten gheleghen  in Dronghene in noorthaut sorterende 
 onder de heerlijckhede van de lande van Nevele oost de wdwe ende hoirs van Joos VAN
 HECKE suyt de noorthautstraete west Frans DE ROOSE ende Carel VAN DER VENNET 
 ende noort Pieter VAN DER VENNET  
 Gronden van erfven dese kinderen tsaemen toecommende bij successie van hunnen vader 
 Eene behuysde hofstede met een partije landt achter den huyse genaempt den vijverbulck 
 groot in erfven 1121 ½ roeden consisterende in drij partijen d'eerste ghenaempt het aude 
 bogaerdeken het 2de d'hofstede ende de 3de den voorseyden vijverbulck al geleghen in de 
 prochie van Dronghene int gheweste van noorthaut . . .  . . . 30ste maerte 1677 
 
SVG Jacques VAN LAECKE, overl. Landeghem ? 
 He.: Elisabeth VAN DER VENNET fa. Charel 
(185) K.: Jan ende Janneken VAN LAECKE 
 V.P.: Pieter VAN LAECKE ende V.M.: Jan VAN DER VENNET 
 Gronden van erfven gecommen van soverledens zijde de weesen competerende  
 Tot de nombre van 86 roeden ende een vierde landts wesende bogaert gheleghen in de  
 hofstede daer den overledenen is ghestorfven oost den heysten driesch suyt Pieter  
 DE CUYPERE west dhoirs Pieter VAN LOOCKENE ende noort de hofstede 
 Item een 3de deurgaende in een partije landts genaempt de veermeersch groot int geheele 
 500 roeden dannof dander twee deelen sullen gebrocht worden in conquest, oost den 
 blommeswijnbosch suyt dhoirs van Jooris VAN LAECKE west Jan HAERENS . . . 
 Een 3de in een partije landts genaemt het damputtien groot int geheele 200 roeden oost 
 Pieter BRUYNEEL suyt dhoirs Jan AERTS west Jan VAN DE KERCKHOVE causa 
 uxoris compt hier over het derde 67 roeden . . . . . . . . .  
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck deelsaem half ende half 
 Een partijken landts gelegen op den wijck van wilde in Landeghem groot 150 roeden 
 onder de heerlijckhede van Vinderhaute  . . .  . . . 30ste maerte 1677 
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SVG Jan VAN DIJCKE, overl. Ste Martens Lathem up den 22ste july 1676 
 He.: Pierijntgen VERHEGGHEN  
(186) K.: Pieter = 3 jr ende Jan VAN DIJCKE = 1 jaer  
 V.P.: Jan SEVERIS oom  
 Aen de hauderigghe competeert neffens Pieter, Jan midtsgaders Janneken VERHEGGHEN 
 fa. Marcus ghemeene ende onverdeelt in een partije landts groot 500 roeden gheleghen in 
 Heeverghem alwaer gheen cateyl op bevonden is. Item competeert haer met Pieter Jan ende 
 Janneken VERHEGGHEN fa. Marcus 300 roeden landts ghelegen als vooren in cheynse  
 ghegheven aen Pieter VAN OOSTENDE 
 Item  competeert haer met Pieter, Jan ende Janneken VERHEGGHEN een partije landts 
 groot 500 roeden gheleghen in Swijnharde  . . .  . . . 30ste maerte 1677 
 
SVG Pierijntien DE WEERT, overl. Landeghem den  niet gegeven  
 Wdwe in (1ste x) van.: Gheeraert DE MEYERE (SVG in Meerendre van den 23ste juny 1667) 
(187) K.(1ste x): Jan ende Tanneken DE MEYERE  
 Hr.(2de x): Laureyns BAETSLEER 
 K. (2de x): Lievijneken BAETSLEER 
 V.M.: Laureyns DE VREESE  
 Gronden van erfven de drij weesen competerende bij den overlijden van hunne moeder  
 Een behuyst hofstedeken in Landeghem op den wijck van wilde groot 100 roen sorterende 
 onder dheerlijckhede van Vinderhaute oost den driesch suyt Marijn SAEMAN met een 
 partije landt oost de hofstede west Marijn SAEMAN groot 200 roen 4de april 1677 
 
SVG Joosijnken VAN DER NIEWESTAT, overl. Ste Jans Lerene in oct. 1676 
 Hr.: Sarel VOOLCKAERT fs. Gillis  
(188) K.: Jacques, Maeyken ende Tanneken VOOLCKAERT  
 V.P.: Gillis VOLCKAERT fs. Gillis ende V.M.: Jacques VAN DER NIEWESTAT 
 Matremoneele erfgronden van de overledene ghedevolveert op haere weesen waerinne den 
 hauder competeert sijn recht van bijleve naer costume 
 Dheelft van een behuysde hofstede groot int gheheele 250 roeden waervan dander heelft 
 competeert Jacques VAN DER NIEWESTAT gheleghen in Ste Maria Lerene daeranne  
 ten oosten Lieven VAN TENTE suyt den Deynschen heirwegh het stuck op de platte gracht 
 noort de platte gracht ende west Gillis DE WEERDT . . . . . . 5de april 1677 
 
SVG Laureyns DE MEYERE, overl. Landeghem den   niet gegeven 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijne HAUTEKEET 
(189) K.(1ste x): Caerle, Joos, Marten ende Laureyns DE MEYERE  
 V.P.: Marten DE MEYERE ende V.M.: Philips HAUTEKEET   
 He.(2de x): Janneken DE WEERT  
 K.(2de x): Christiaen ende Jacquemijntken DE MEYERE 
 V.M.: Guille DE BOCK van dese twee weesen 
 Gronden van erfven de ses weesen toecommende bij den overlijden van hunnen vader 
 Een 4de deel deurgaende dannof dander drij vierden competeert aen Pieter DE MULDER 
 ende een vierde aen de vier autste weesen van een behusde hofstede aende kercke van 
 Landeghem groot int gheheele 70 roeden oost de plaetse noort de priesteraege suyt  
 Geeraert DE LOOSE ende west Joos WALLE groot over dit vierde 17 ½ roeden   
 Gronden van erfven geconquesteert staende het huwelijck van dese hauderigghe 
 het 4de als vooren in de hofstede ende catheylen van huysijnghen gecocht jegens Jan 
 DE MULDER groot als tvoorgaende 17 ½ roeden   
 Ander gronden van erfven de ses weesen toecommende van haerlieder vader 
 Een partije meersch groot een gemet gheleghen in Nevele oost de calene suyt Lieven 
 DE WEERT west dhoirs van den wdwe Geeraert DE WEERT groot 300 roeden 
 Een partijken landt in deselve prochie in veltackere ligghende onverscheeden ende 
 onverdeelt met Jan MATHIJS groot 267 roeden . . .  . . . 27ste april 1677 
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 SVG Pieter VAN HULLE, overl. Landeghem ten jaere 1676 
 He.: Marye VAN RENTERGHEM   
(190) K.: Hansken VAN HULLE 
 V.P.: Christiaen VAN HULLE ende V.M.: Jan VAN RENTERGHEM  
 Gronden van erfven op de weesen verstorven bij het overlijden van hunnen vader 
 Dhelft van een hofstede met dhelft van een huys daerop staende met de catheylen van 
 fruytboomen gheleghen in Hansbeke noort oost Pieter VAN HULLE west dhoirs Pieter 
 LIJBAERT groot 62 roeden  . . .  . . .    27ste april 1677 
 
SVG Joosijntjen DE WITTE fa. Rogiers, overl. Landeghem den 20ste oct. 1676 
 Hr.: Marten DE SMEDT  
(191) K.: Pauwels, Adriaen, Jan, Janneken ende Pietronelleken DE SMEDT 
  V.P.: Pauwels DE SMEDT, oom ende V.M.: Rogier DE WITTE, grootvader 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck. De drij deelen van viere van een 
 behuysde hofstede dannof dander derde competeert aenden hauder causa patris ghelegen in  
 Landeghem aen den meulen oost sheeren straete suyt dhoirs dhr. Adriaen DHAMERE west de 
 selve ende noort Rogier DE WITTE groot int gheheele 200 roen  . . . 3de meye 1677 
   
SVG Cornelia PERPET fa. Jans, overl. Nevele up den 4de 7bre 1676 
 Hr.: Joos DE PROOST, coster van Nevele en winckelier  
 K.: Laureyns MAERTHIER fs. Laureyns in huwelijck met Elysabeth DE PROOST  
(192)       mitsgaders Jan, Laureyns, Lauwerijne ende Marie VAN HOUCKE alle drije noch 
       minderjaerighe kinderen van Pieter VAN HOUCKE gheprocreert bij Marie DE PROOST 
  V.P.: Rijckaert? VAN DER PLAETSEN ende V.M.: Laureyns MAERTHIER  
 Gronden van herfven dewelcke gemeene ende gedeelich sijn alf ende alf 
 Eene behuysde hofstede staende in Nevele in de brabantstraete . . . 
 Een partije saeylandt gelegen op de west sijde van de hofstede groot een half bunder daer  
  anne gelant suyt de straete  . . .  . . .  . . .  15de meye 1677 
 
SVG Janneken VAN MALDEGHEM, overl. Hansbeke den 13de oct. 1676  
 Hr.: Geeraert DE BAETS fs. Pieter 
(193) K.: geen kinderen genoemd       
 V.P.: Carl DE BAEDTS ende V.M.: Segers VAN MALDEGHEM fs. Laureyns   
 De commer excedeert de baete   . . .    16de meye 1677 
 
SVG Jan POELMAN fs. Gheeraert , overl. in Ghent den 17de april 1676 
 He.: Elizabeth VAN LARE fa. Lievens 
(194) K.: Lieven, Adriaen, Gheeraert, Janneken, Joorijntien ende Marie POELMAN  
 V.P.: Daniel POELMAN ende V.M.: Lieven VAN HECKE  
 Gronden van erfven patrimonie van den overledenen 
 In de prochie van Oostackere een partije zaylant abouterende daeranne oost de strate, zuyt  
 ende west dhoirs Christoffels POELMAN groot 566 roeden ende een stuck lants ghenaemt 
 dhelft van 700 roen noort de strate zuyt den heere van Sinte Baefs ende west de wederhelft 
 groot 350 roen ende een stuck lants ghenaempt reynaerts berch oost wedemaers hospitael 
 zuyt de strate west dhoirs van Albijn VILAIN groot 167 roen . . . . . . . . . 
 Item het 3de deel van een aut bunder meersch int vrije van Ghent ghenaemt de biesemeersch 
 daervan d'ander deelen onverscheen toebehooren Daniel ende Janneken POELMAN groot 
 over tselve derde 266 roeden 
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 225 roeden lants in Mariekercke ghecommen bij uytgrootijnghe van dhoirs van Laureyns 
 VAN HECKE  . . .  . . .  . . .  . . . 
 Een partije ettijnghe in Wondelghem ghecommen bij coope van dhoirs Jooris BUYSSE 
 oost de wdwe Jan NEYT, zuyt venapers west dhoirs Thomas DE MANGHELAERE groot 
 430 roeden . . .  . . .  . . .       
 Nog gronden in Vosselaere en Landeghem  . . .  . . . 18de meye 1677 
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SVG Jacques VAN DER MEEREN fs. Jans, overl. Ste Martens Lederne op den . .  7bre 1676 
 He.: Cathelijne DHANENS fa. Adriaen ende Janneken VAN HOUCKE 
(195) K.: Liefken, Jan, Jacques, Gillis, Pierken ende Janneken VAN DER MEEREN  
 V.P.: Lieven VERMEERE fs. Lievens ende V.M.: Lieven DHANENS  
 Leenen ende gronden van erfven daervuyt dat den overledenen erfachtich vuyt verstorven is 
 ende moeten devolveren op de weesen met last van bijleve van de hauderigghe  
 Twee leenen gheleghen in Ste Martens Leerne d'een aen d'ander groot tsamen vier bunderen  
 een ghemet consisterende in een behuysde hofstede met alle de huysijnghen schueren ende 
 boomcatheylen daerop staende met de naervolghende partijen van lande daer rontomme  
 ligghende daervan deerste gelegen is noort ande hofstede genaempt den leenbulck, de tweede 
 west daeranne sprincen vijvere de derde zuyt daeranne tstuck voor thof de vierde oock suyt  
 ant voorgaende  den drijhouckte put de vijfde oost van de voorgaende tachterste bosschelken 
 ende de zesde noort ant voorgaende bulcxken bachten de schuere abouterende ten oosten an 
 de voorschreven partijen eerst de damstraete, Jan BRAMBUS de wdwe Jacques VAN DER 
 NIEUWSTADT, de stede van wijlent Joos VAN POUCQUES ende Martens DE  WEERT 
 zuyt wijlent den voornoemden Joos VAN POUCQUES west Joe Joosijne VAN DER PIET 
 wdwe van VAN DEN EECKHAUTE noort de selve wdwe en gronden van desen sterfhuyse 
 welcke leenen zijn belast met een losrente van 6 p. gr. tsjaers in advenante van den penninck 
 16e in profficte van Mevrauwe d'abdesse van de rijcke claeren tot Ghendt  
 Item een stuck landts in deselve prochie ghenaempt den snellaert groot ontrent 700 roeden 
 waerinne dat de hauderighe is compiterende het vierde paert door het overlijden van haer 
 moeder Janneken VAN HOUCKE noort oost de damstraete zuyt oost tvoorschreven leen 
 zuyt west Joe Joosijne VAN DER PIET ende Frans VAN RENTERGHEM ende noort west 
 dhoirs van wijlent dheer Jan BOLLAERT  . . .  . . .  . . . 
 Item een partije landts in Vosselaere ghenaempt het lanck gemet groot 400 roeden zuyt oost 
 tstraetjen zuyt west Jan VAN SPEYBROECK ende de wdwe Joos DOBBELAERE ende  
 noort west de damstraete ende de drij deelen van viere van een behuysde hofstede groot 200 
 roeden waervan het 4de deel is ghecocht staende het huwelijck. . . . 1ste juny 1677 
 
SVG Gillis VAN DE VELDE fs. Joos, overl. Ste Martens Leerne den 25ste sept. 1676 
 Wdwnr van Anna DE CNUYT 
 K.: Guilliame CORNELIS fs. Joos als in huwelijck met Elisabeth VAN DE VELDE ende 
(196)       Jan ende Lievijntjen VAN DE VELDE noch minderjaerigh 
 V.P.: Pieter SCHELSTRAETE ende V.M.: Joos DE CNUYT 
 Gronden van erfven patrimonie van den overledenen ghedeelich tusschen dhoirs in drijen 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne palende daeranne oost den heere van 
 Mariekercke zuyt het waterlaet west ende noort de strate groot in erfven 444 roeden ende 
 een stuck lants gheleghen voor den hove ghenaempt het waterlaet palende daeranne oost 
 ende zuyt Joos VAN DAMME west de wdwe van Gheeraert VAN HACKERE ende noort 
 den heere van Mariekercke groot 772 roeden . . . . . . . . . 
 Een partije leymeersch in Sinte Marie Lederne ghemeene ligghende met Roelant DE WULF 
 fs. Pieters groot 100 roeden 
 Item competeert desen sterfhuyse een huys ende erfve in de stede van Ghent commende ten 
 voorhoofde inde holstraete neffens tclooster van de carmelitessen discalsen 1677  
 
SVG Jan CANNOOT fs. Gillis, overl. Sinte Martens Leerne 18de jan. 1677 
 He.: Livijne MUELEMAKERS fa. Arnaut 
(197) K.: Gillis, Jan, Petronelle in huwelijck met Philips HERTOGHE, Jaxquemijntjen, 
       Joosijntjen ende Lievijneken CANNOOT  
 V.P.: Gillis CANNOOT fs. Gillis ende V.M.: Gillis CANNOOT fs. Jans  
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne over de leye op de heerlijckhede van Ansbeke 
  met het landt daermede gaende tsamen groot in herfven ontrent 350 roeden ende een partije 
 leymeersch gheleghen in Maria Leerne groot 100 roen daeranne abouterende oost mijn heere 
 VAN DER SIJPE suyt west de wdwe van Pieter LAMMERECHT . . . 16de nov. 1677 
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SVG Madeleene VINCENT fa. Francoos, overl. Ste Martens Leren up den 28ste aug. 1676 
(198) Hr.: Erasmus VAN SPEYBROECK fs. Jans 
 K.: Gullame ende Joos VAN SPEYBROECK 
 V.M.: Lieven VINCENT  
 Mitsgaders Jan VAN SPEYBROECK ende Pieter TUYTSCHAVER voochden van Pieter, 
 Vintgen ende Marietjen VAN HECKE fs. Pieters susters ende broeder van alfven bedde  
 gheprocreert bij Joosijntgen TUYTSCHAVER fa. Lowijs ter eender sijde ende Madeleene 
 VAN SPEYBROECK fa. Erasmus ter ander sijde, mitsgaders Jan DE WEERT fs. Gillis, 
 Jacques SCHAMP, Pieter VAN CROMRUGGE ende Lieven PIJFROEN in huwelijck met 
 een dochter van den voorseyden Erasmus VAN SPEYBROECK . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven bij dese overledene achterghelaten  
 Een partije landt in Dronghen ghenaemt den helsput groot 600 roeden gheleghen in den 
 hallewijn cautere oos dhoors Lieven VERSTICHEL suyt sheeren straete 
 Item een partije saeylant in Dronghen wijck barelvelde ghenaemt het bies bulcxken groot 
 300 roen abouterende oost mijnheer VAN SCHOONBERGHE  . . . . . . 
 Gronden van herfven tsaemen in huwelijck gheconquesteert  
 Een behuysde hofstede gheleghen in Ste Martens Leren daer dese overledene ghestorfven 
 is abouterende oost Janneken RUBBENS fa. Pieters wdwe van Jacques DOBBELAERE 
 suyt ende west dhoors van Gheeraert DE SCHUYTER noort sheeren straete vercreghen bij 
 coope van het voorschreven Janneken  . . .  . . .  
 Een stuck saeylant in Vosselaere groot 400 roeden daervan dat desen haudere competeert 
 de rechte helft bij versterfte van sijnen vader ende moeder  . . .  25ste nov. 1677 
 
SVG Pieter GIJS fs. Antonius, overl. Nevele 7 aug. 1677 
 He.: Tanneken PUT fa. Pieters  
(199 K.: Jan ende Pietronelleken GIJS noch onderjaerighe weesen 
 V.M.: Jan BRACKE thuwelijck hebbende Cathelijne GIJS fs. Antonius ende 
 V.P.: Joos GIJS fs. Antonius     
 Men staet schuldich aen Lieven VAN DE PUTTE van huyshuere tot de somme van 
 1 p. 14 sch. 8 gr.       29ste nov. 1677 
 
 Compareerde voor Burghemeester ende Schepenen der heerlijckhede van Strobbijnghen 
 haer bestreckende binnen de prochien van Leerene Vosselaere Meyghem ende Meirenter  
 in persoone Joosijntien SOLLEWIJN wdwe van Joos DE PESTELE, ende Jan VAN DEN 
 BRAEMBUSSCHE de welcke exhibeerden seker contract van vercoopijnghe waervan den 
 teneur hiernaer volgt van woorde te woorde  
 Op den 10de april 1675 heeft Joosijntien SOLLEWIJN wdwe van Joos DE PESTELE wel 
 ende deuchdelick vercocht soo sij doet bij desen an Jan VAN DEN BRAEMBUSSCHE  
 die van ghelijcken bekent ghecocht thebben voor Geeraert VAN DEN BRAMBUSSCHE
 sijnen broeder fs. Saharias een behuysde hofstede binnen de prochie van Ste Martens 
 Lederne heerlickhede van Strobbijnghsche met huyse ende schuere boomen . . . 
 ghelendt, hecken ende andersints eirt ende naghelvast daerop staende groot in erfven 273 
 roeden paelende daeranne oost den dierencoop suyt de wdwe ende hoirs Adriaen DAENENS 
 west het strobbijnghe straetken ende noordt het papendrefken belast met heerelicke renten 
 aenden voornomde heerelickheyt ende dat voor ende midts de somme van 24 p. gr. vlaems 
 vrij suyver ghelt boven erfven onterfven sheeren marcgheldt alles tot laste van den cooper 
 onghemindeert dese coopsomme, soo dat dese vercooperigghe anders niet ghehauden en is 
 te doene dan leenen mondt ende vynghers midts dat sij vercooperigghe haer verobligiert de 
 voorseyde hofstede te suyveren alle poinctijnghen en settijnghen heerelicke ende onlosselicke 
 renten totten daeghe van de erfvenisse als wanneer den coopere int ghebruyck sal commen  
 aldus ghedaen ter goeder trauwen met belofte van garranten jeghens elcanderen verbinden 
 haerlieder persoonen goet ende toecommende hoirs ofte naercommers in solidum in teecken 
 der waerheyt hebben wij vercooperigghe ende coopere dit onderteeckent met onse  
 ghewoonlicke hanteecken date als vooren ende was onderteeckent met seker merck, dit is 
 tmercq van Joosijntien SOLLEWIJN . . .  . . .  11de april 1685 
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SVG Pieter DE JONCKHEERE fs. Lieven, ende Elisabeth DE MARIE (DE MORÉ) fa. Pieter 
 beede overleden in Deurle respectivelijck op den 30ste juny ende 4de july 1734 
408 K.: Frans = 9 jr, Carel = 7 jr, Joannes = 4 jr, Bauduyn = 3 jr ende Joanna = 5 maenden 
155v V.P.: Joannes DE JONCKHEERE fs. Lievens ende V.M.: Joannes DE MORÉ, oom  
 Gemeene baeten ten desen sterfhuyse bevonden 
 Een woonhuys met schuere stallen boomen ende haeghen etc. gheleghen in Deurle 
 alwaer beede d'overledenen sijn ghestorven bij hun ten titel van cheynse beseten staende 
 op den grondt van Augustinus DHAENENS causa uxoris alle welcke catheylen bij actie 
 ende recht van den cheyns bij de vooghden is verkocht aen Jan VAN AUGHEM den 
 29ste nov. 1734  . . .  . . .  . . .  1ste maerte 1735 
  Rekeninghe bewijs ende relique die bij desen doet ende overgheeft dheer Franchois  
 BAUDUYNS Ampman ende stockhauder der stede ende lande roede ende Baronnie  
 van Nevele van alsulcke ontfanck handelinghe ende administratie als hij heeft ghenomen 
 van de wettelijcke venditie van de vruchten te velde, meubelen ende catheylen van huys 
 raede cleederen lijnen ende wollen midtsgaders bestiaelen als andersints achterghelaeten 
 ende bevonden ten sterfhuyse van Pieter DE JONCKHEERE ende Elisabeth DE MORÉE 
 sijne huysvrauwe beede corts naer elcanderen overleden in Deurle op dheerlijckhede 
 van Nevele aldaer ghehauden den 14de july 1734 . . . . . .  
 
SVG Laureyns VAN OOTEGHEM, overl. Nevele int quartier de boschstraete den 13de jan. 1736 
 fs. Jans ghewonnen bij Cathelijne LOONTIENS  
408 Overleden sonder lichaemelijcke hoirs thebben achterghelaeten  
158v Erfghenaemen 
 Jan HEYNDRICX thuwelijck hebbende Janneken HOORENAERT fa. Passchier ghewonnen 
 bij de voornoemde Cathelijne LOONTIENS thaeren tweede huwelijck ende hoir ende 
 representerende de gheheele moederlijcke sijde ter eendere ende Mattheus, Marie ende  
 Joosijntien COCQUYT ghewonnen bij Tanneken VAN OOTEGHEM fa. Pieters, welcken 
 Pieter was sone van Philips VAN OOTEGHEM den selven Philips hoir representerende 
 den 1ste tweeden hooftstaecke in svaeders vaederlijcke sijde, Joannes, Marie, Petronelle ende 
 Goddelieve VAN OOTEGHEM fa. Gheeraert fs. Pieter, ende Lieven DE VREESE in  
 huwelijck met Joosijntien VAN OOTEGHEM fa. Pieter fs. Pieter voornoemt ghewonnen 
 bij Marie LIPPENS oock hoir representerende den anderen tweeden hooftstaecke in svaders 
 vaderlijcke sijde. Joannes ende Mauritius PRAET kinderen van Pieter fs. Gillis hoir ende 
 representerende een 2de deel in svaders moederlijcke sijde. Mauritius, Marie ende Lievijne 
 PRAET alle drije kinderen van Mauritius PRAET die oock sone was van Gillis hoirs ende 
 representeredne den anderen 2de deele in svaders moederlijcke sijde. 
 Welcken staet den voornoemden Jan HEYNDRICX mits hij tsterfhuys ghefrequenteert heeft 
 ende tsijnen huyse in aete ende dranck gheweest . . .  . . .  
 Gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten commende vuyt den hoofde van 
 soverledens vaders moederlijcke sijde schuldigh te volghen aen dhoirs van de selve vaders 
 moederlijcke sijde alleene 
 Een partije landt ghenaemt dhelft gheleghen in Nevele oost Anthone HANSSENS suyt west 
 ende noort Joos DE PESTELE groot 439 roeden 
 Een partije saeylant ghenaemt den grooten, vanck gheleghen in Hansbeke groot 300 roen
 Een partije saeylant in Meyghem bij de kercke in de kerckstraete groot 484 roen 
 Gronden van erfven commende van soverledens moederlijcke sijde  
 Een behuysde hofstede daer den overledenen vuyt ghestorven is abouterende oost ende 
 suyt Guille BELSENS causa uxoris suyt west de straete west ende noort het wederdeel  
 toebehoorende Joos HANSSENS noort oost Lieven MEGANCK causa uxoris groot met den 
 lochtinck 200 roeden ende dhelft van een partije ghenamet den daesdonck oost ende suyt 
 het wederdeel toebehoorende Joos HANSSENS west Lieven VERHELST ende Pieter 
 HEMELSOETE noort de straete groot 350 roeden  . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven desen sterfhuyse competerende vuyt den hoofde van den voornoemden 
 Jan VAN OOTEGHEM ende Cathelijne LOONTIENS  
 Twee partije landt in Nevele groot 527 roeden . . . . . . . . . 20ste maerte 1736 
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SVG Anna Marie VAN KERCKVOORDE, overl. Nevele op den 20ste sept. 1736 
 fa. Jan gewonnen bij Joosijntjen GROOTAERT   
 Hr.: Lieven DE VOS fs. Jan, herbergier 
408 K.: Joannes DE VOS = 7 jr, Jacobus = 5 jr ende Philippe DE VOS = 3 jr. 
148 V.M.: Jan VAN KERCKVOORDE fs. Jan, oom  
 Gronden van erfven bij de overledene ten huwelijck ghebracht sijn verkocht 
 Aen den hauder competeert een deurgaende vierde van de drooghe ende groene catheylen 
 staende op de gronden van erfven competerende aen Marie CLAEYS in Lovendeghem dies 
 de deurgaende helft competeert aen Marie CLAEYS voornoemt ende het resterende 
 vierde aen de kinderen van desen hauder gewonnen tsijnen 2de huwelijcke bij Joanne 
 DOBBELAERE bij den SVG ghemaeckt thaeren sterfhuyse den 5de april 1730 
 Men is schuldigh aen Livijne ende Petronelle DE VOS kinderen van desen hauder 
 ghewonnen tsijnen 1ste huwelijck bij Anne FEREMAN over hunne moederlijcke weese 
 penninghen volghens den SVG ghepasseert voor Burghmeestere ende Schepenen der 
 heerlijckhede van Ter Straete in daeten 29ste febr. 1720 
 De overledene heeft thuwelijck gebracht een 5de deel van vier partije landt gemeene ende 
 onverdeelt met haere broeders ende susters geleghen in Sleydinghe op de keure welck 
 deel is verkocht voor de somme van 13 p. gr.  . . .  . . . 15de jan. 1737 
 
SVG Gillis DE VLAMIJNCK fs. Gillis, overl. Vynckt den 8ste dec. 1736 
 He.: Anna DE VOS fa. Roelant  
408 K.: Joannes Baptiste sijn selfs bij huwelijck, Francois ende Marie Catharine noch weesen 
150v V.P.: dhr. Jan Baptiste DE VLAEMINCK woonende tot Thielt 
 V.M.: Mauritius SCHEPENS woonende in Meyghem    22ste jan. 1737 
 
SVG Catharine DE MOORTELE fa. Lievens, overl. Vynckt op den 18de jan. 1737 
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter DE BLAUWERE fs. Jans (SVG gepasseert den 21ste jan. 1734) 
408 K.(1ste x): Pieter DE BLAUWER = 3 jr 
152v V.P.: Jan DE BLAUWER ende V.M.: Emanuel DE MOORTELE 
 Hr.(2de x): Joseph BRAET fs. Lieven      
 Er is meer baete dan commer tot de somme van 11 p. 13 sch. 6 gr.  5de febr. 1737 
 
SVG Jan BUYSSENS fs. Joos, overl. Nevele op den wijck veldeken op den 11de 8bre 1736 
 Wdwnr in (1ste x) van Martijntien VAN DRIESSCHE fa. Pieters  
408 K.(1ste x): Domijn VAN LAECKE  thuwelijck met Joanne Isabelle BUYSSENS, Theresia  
154           haer selfs vrauwe ende Joannes BUYSSENS sijn selfs man vuytlandigh 
 He.(2de x): Anna DUMOLIJN fa. Guilliaeme 
 K.(2de x): Norbertus = 22 jr, Catharine = 20 jr, Marie Livijne = 14 jr, Jacobus = 12 jr.  
 V.P.: Joos MEULEMAN 
  Drooghe ende groene cathijlen staende op cheyns grondt vercreghen staende het eerste 
 huwelijck met Martijntjen VAN DRIESSCHE 
 Een huys met alle sijne voordere apendentien ende dependentien staende op cheyns gront 
 competerende aen Joseph DANEELS ende Geert DE CUYPERE gheleghen in Nevele op 
 den wijck van veldeken wannof de prijsije gedaen is door den gesworne prijser Pieter 
 VERMEIRE fs. Geeraert van daeten den 17de jan. 1737 . . .  5de febr. 1737 
 
SVG Pieter SEYE fs. Francois, overl. Meyghem op den 26ste juny 1733 
 He.: Elena DE GRAEVE fa. Leenaert 
408 K.: Pieter = 11 jr, Frans = 6 jr, Pieternelle = 2 ½ jr ende Marie SEYE = 8 maenden 
156v V.P.: Pieter DE BAETS  is komen toverlijden 
 Gronden van erfven commende over dhelft van shauderigghens moederlijcke sijde ende 
 dander helft staende het huwelijck gheconquesteert bij uytgrootijnghe jeghens Pieter DE 
 MEYERE in huwelijck ghehadt Cathelijne DE GRAVE suster van dese hauderigghe 
 Een partije landt alsnu een behuyst hofstedeken in Meyghem groot tot 612 roeden met een 
 partije landt groot 720 roeden   . . .  . . .  18de maerte 1737 
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SVG Guillaeme DANEELS fs. Jan, overl. Nevele op den 22ste jan. 1737 
 Wdwnr in (1ste x) van Lievijne DE MUYTER fa. Joos  
408 K.(1ste x): Jacobus ende Joosijntjen DANEELS bij huwelijcken staet hun selfs 
162 He.(2de x): Joosijntien SABBE fa. Jan 
 K.(2de x): Joos, Geeraert, Franchoyse ende Jan DANEELS = 20 jr  
 V.P.: Gullaeme DE MUYNCK fs. Guilliaume, cosijn causa uxoris   
 Drooghe ende groene catheylen staende op cheynsgronden staende het huwelijck van den 
 overledenen met dese hauderigghe geconquesteert 
 Een huys schuere boomen ende haeghen daerop staende gheleghen in Nevele op den wijck 
 van de vierboomstraete abouterende oost ende zuyt de vierboomstraete groot 630 roeden 
 op cheyns gront competerende aan Sr Daneel JACQUAERT met consorten woonende in 
  Ghendt wanof het 1ste jaer inganck ghenomen heeft kersavont 1730 . . . 7de meye 1737 
 
SVG Lieven LAMME, overl. Nevele op den wijck van de boschstraete op den 18de maerte 1737  
 fs. Joos verweckt bij Tanneken SERWEYTENS 
408 He.: Cathelijne LAMME ( het 1ste blad met een ander schrift als de volgende bladen) 
164  (Er is dan een  2de blad dat herbegint met den SVG en daar geeft men) 
 He.: Cathelijne VAN RENTERGHEM fa. Frans verweckt bij Janneken MAES fa. Maurus 
 K.: Joannes = 20 jr, Joanna = 14 jr, Guillaeme LAMME = 10 jr 
 V.P.: Geeraert VAN NEVEL fs. Jan verweckt bij het voorseyde Tanneken SERWEYTENS 
 Gronden van erfven comende van soverledens sijde  
 Een stuck lant in Nevele voor desen geweest een aude hofstede in de boschstraete groot in 
 erfven 337 roen west Simoen SNAUWAERT oost Jan DE DECKER noort de straete ende 
 suyt nogh een  partije lant groot 200 roeden   . . .  . . .  
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een behuysde hofstede in Landeghem in den heirenthouck groot 322 roen den overledenen 
 toecomende bij coope jeghens Gillis BEELAERT woonende in Brussel soo over sijn selven 
 als machtigh bij procuratie over Jacques BEELAERT sijnen broeder woonende tot Vilairs 
 lande van Luyck van daten 23ste july 1723, mitsgaders hem sterck maeckende over de 
 weesen achtergelaeten bij Tanneken BEELAERT geprocreert bij Jan DE ROOSE, alsmede 
 van weghen Cyprianus CIRON in huwelijck met Isabelle SCHAMP fa. Jacques . . . 
 Item een partije lant achter de schuere groot 333 roeden  . . .   . . . . . . 
 Comt in baete de somme van 1 p. 5 sch. gr. soo veele den sterfhuyse is goedt vindende tot 
 laste van Lieven DOPPEGIETER tot Caprijcke over een 8ste paert in den pacht van een 
 hofstede ende landen aldaer geleghen ende bij den voorschreven DOPPEGIETER in pachte 
 gebruyckt dese hauderigghe met consorten competerende . . . 28ste meye 1737 
 
SVG Marie Jenne GOETHALS fa. Pieter, overl. Baerele den 31ste Xbre 1736 
 Hr.: Caerel AELMAN, winkelier, sijne derde huysvrauwe gheweest 
 fs. Jans ende Elisabeth DE POORTERE  
408 K.: Marie Anne = 3 jr ende Caroline AELMAN = 3 maenden 
167 V.M.: Emanuel GOETHALS broeder van de overledene  
 Er is een contract antenuptiael ghemaeckt 
 Compareerde voor mij Jan VAN MALDEGHEM notaris publicq tot Ghendt, present de 
 naerschreven getuyghen in persoone Caerel AELMAN fs. Jans hauder ten sterfhuyse van 
 Joanne VAN LENDT voorsien van vier kinderen woonende tot Baerele ter eendere ende 
 Marie Jenne GOETHALS fa. Pieter jonge dochter woonende in Ghendt bij competente 
 aude haer selfs ter andere  . . .  . . . 22ste july 1732 
 Gronden van erfven bij den hauder ten huwelijck ghebracht 
 Een behuysde hofstede groot 100 roeden geleghen in Baerel oost Jor Pieter Francois 
 PENNEMAN suyt den Deynschen herwegh west Baerelvelstraete ende noort Jooris  
 CORNELIS causa uxoris  . . .  . . .  . . . 
 Den SVG van Joanne Marie VAN LENDT is ghepasseert den 24ste april 1731 
 Louys VERMEERSCH hauder ghebleven ten sterfhuyse van Joanne Marie AELMAN 
 sijne huysvrauwe . . .  . . .  . . .  4de juny 1737 
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SVG Jan ADAM fs. Philippe, overl. Astene op den 9de maerte 1737 
 He.: Marie DE SLOOVERE fa. Gillis, alsnu in huwelijck met Joannes ADAMS fs. Frans 
408 K.: Marten = 11 jr, Philippe = 9 jr, Joannes = 7 jr ende Livijne ADAM = 4 jr 
171 V.P.: Marten ADAM fs. Philippe voornoemt, oom 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Judocus ADAMS fs. Franchois woonende op de 
 prochie van Ste Maria Leerne ten desen present    18de juny 1737 
 
 SVG Norbertiene LOOTENS, overl. Nevele op den 20ste jan. 1737  
 fa. Christiaen verweckt bij Lievijne CLAEYS 
408 Hr.: Francis GIJS fs. Balthazaer, schoenmaecker 
173 K.: Marie Pieternelle GIJS = 2 jr eenigh kindt  
 V.M.: Philippe LOOTENS fs. Christiaen, oom woonende tot Landeghem.  25ste juny 1737 
 
SVG Joannes DE MEESTER fs. Chaerel, overl. Nevele in de vierboomstraete den 3de Xbre 1736 
 He.: Joosijntien DE WEERDT fa. Gillis verweckt bij Pieternelle VAN THENTE fa. Lieven 
408 K.: Gillis = 18 jr, Infanus et mutus (kinds en stom) Marie = 13 jr 8 m. Judocus = 11 jr,  
175       Pieternelle = 8 jr, Adriaen = 2 jr, Joannes Livinus DE MEESTER, geb. 10de meye 1737 
       daervan dhauderigghe ten overlijden van den overledenen bevrucht is ghebleven. 
 V.P.: Christiaen MORTHIER fs. Guillaeme oom causa uxoris 
 Gronden van erfven staende den huwelijcke gheconquesteert deelsaem als naer costume 
 Een partije lant in Nevele op den wijck van vierboomstraete bij coope vercreghen jeghens 
 de ghemeene erfghenaemen van wijlent Janneken SNAUWAERT fa. Jans tevoorent wdwe 
 van Geeraert LOONTIENS den 2de Xbre 1721 groot tot 600 roeden genaempt den grooten 
 muelewal abouterende oost Gillis DE WEERT ofte sijne hoirs suyt west sijn selfs ende het 
 leen Liefken LOONTIENS . . .  . . .   . . . 
 Aen dese hauderigghe met Anna DE WEERT fa. Gillis heeft ghecompeteert een partijken 
 maymeersch gheleghen in Nevele op den wijck van bossche groot 175 roeden dat staende 
 haer huwelijck vercocht is aen Mhr. SANDELIJN  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter HAUTEKEET fs. Jans woonende tot 
 Poessele sweesen oom materneel causa uxoris ten desen present  26ste juny 1737 
 
SVG Joannes VAN WONTERGHEM fs. Adriaen, brandewijnstoker, overl. Vynckt 22ste july 1735 
 He.: Joanne VERHEECKEN fa. Pieter 
408 K.: Joannes VAN HULLE in huwelijck met Joanne VAN WONTERGHEM, Pieter VAN 
178v       WONTERGHEM = 16 jr ende Francoise VAN WONTERGHEM  
 V.P.: Judocus VAN WONTERGHEM fs. Adriaen oom 
 V.M.: Joannes VERHEECKEN  
 Gronden van erfven aen dhoirs competerende uyt den hoofde van Janneken VERHEECKEN 
 Den westcant van een behuysde hofstede bestaende in een camer, cleene camer, kelder  
 schuere ende alle ander groene ende drooghe catheylen daerop staende gheleghen binnen de 
 prochie van Everghem wijck Belseele in de Belseelestraete groot 200 roen  . . .     . . . 
  Een partije landt gheleghen als de voorgaende ghenaempt het langhe stuck groot een ghemet 
 oost N. DOEDENS suyt Geert DE WEVERE, west den advocaet KERVIJN ende Jan  
 DE COOMAN noort de wdwe Sr. Guille DOEDENS  . . .  . . .  
 Gronden van erfven renten ende catheylen aen de hoors competerende uyt den hoofde van  
 Anne Marie VAN DAMME hunne grootmoeder huysvrauwe gheweest van Adriaen VAN 
 WONTERGHEM volghens de vercaevelijnghe van den 4de juny 1736 
 Drij partijen land d'een aen d'ander gheleghen in Meyghem in cheynse ghebruyckt bij Pieter 
 ROGGHE groot 800 roeden ende een partije landt in Vynckt groot 315 roeden  . . . 
 Twee woonhuysen in Vynckt staende op cheyns danof den grondt competeert aen Mhr. 
 LAFAILLE oost het kerckenstraetjen suyt ende west Joe BUNST  . . . . . . 
 Gronden van erfven staende hun huwelijck gheconquesteert 
 Een pachthof groot met het bulcxken met twee partijen landt daermede gaende tsaemen 
 groot vijf ghemeten 202 roeden hun competerende bij coope van Jor  Theodor TRIEST 
 heere van Merelbeke gheleghen in Vynckt . . . . . . . . . 2de july 1737 
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SVG Geeraert BRAEMBUSCH, overl. Sinte Martens Leerne op den 23ste april 1737  
 fs. Jan verweckt bij Janneken JONCKHEER 
408 He.: Francoise COPPENS fa. Laureyns  
188 K.: Joannes = 11 jr, Pieter = 9 jr, Pieternelle = 4 jr, Marie BRAEMBUSCH = 2 jr 
 V.P.: Pieter BOONNE fs. Jan, rechtsweir van den overledenen causa uxoris  
 Gronden van erfven comende van soverledens sijde 
 Een behuysde hofstede in Sente Martens Leerne oost de naerschreven partije ghenaempt den 
 dieren coop suyt dhoirs Adriaen DHAENENS west het strobbin straetjen groot 273 roeden 
 Item een partije landt geleghen als de voorgaende ghenaempt den rijnckbulck groot 400 roen 
 ende noch een partije landt ghenaempt de werf groot 550 roen  . . .  . . . 
 Item dhelft dies de wederhelft compiteert aen Mhr. Pieter burghgraeve VAN NIEULANDT 
 causa uxoris van drij bunderen landts ghenaempt de sommerweeden consisterende in drij 
 partijen deen aen dander met het drefken comende uyt op de vierboom straete in Nevele oost 
 Lieven LOONTIENS ende Joos VAN HECKE suyt oost de wdwe ende hoirs Joos SCHAMP 
 suyt west Joos TEMMERMAN, west dhoirs Pieter LOONTIENS ende noort west Joncker  
 Philippe WAUTERS dese ende al de voorseyde partijen met de hofstede den overledenen 
 toecomende uyt den hoofde van Gheeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE fs. Zacharias  
 soverledens oom    . . .  . . .  . . .   9de july 1737 
 
SVG Joanne Isabelle VAN DER PLAETSEN, overl. Poussele op den 3de july 1737 
 fa. Pieter tsijnen 1ste huwelijck ghewonnen bij Caroline MARTENS fa. Joos oock tsijnen 
 1ste huwelijck bij Isabelle BEHAEGHEL  
408 Hr.: Joannes DE COCK , kamslager, fs. Pieter ghewonnen bij Joanne Marie VERHEYE 
191v Erfghenaemen 
 Pieter VAN DER PLAETSEN soverledens vaeder, Franchois, Anne ende Angeline VAN  
 DER PLAETSEN tsijnen 2de huwelijck ghewonnen bij Anna DE WISPELAERE fa. Gillis 
 ende Joannes VAN DER PLAETSEN ghewonnen in sijn 3de huwelijck bij Pieternelle 
 DE BIEL fa. Jan, tsaemen hoirs ende representerende den gheheelen vaderlijcke sijde. 
 Voorts Franchois, Dominicus ende Jacobus MARTENS alle in militaire dienst onder de 
 troupen van de Staeten Generael van de Verenichde Provintien, midtsgaders Franchois VAN 
 RENTERGHEM fs. Jan in huwelijck met Marie MARTENS alle viere kinderen van Joos 
 tsijnen 1ste huwelijck ghewonnen bij Isabelle BEHAEGHEL fa. Jan, hoirs ende tsaemen 
 representerende den gheele smoeders sijde ende Judocus MARTENS bij aude sijn selfs man, 
 ende caemerdeelvooght ghecreert Pieter VERMEIRE fs. Geeraert over Laureyns = 22 jr, Marie 
 Anna MARTENS = 19 jr uytlandich sonder dat men weet waer, alle drije kinderen van den 
 voornoemden Joos MARTENS die hij tsijnen 2de huwelijck ghewonnen heeft bij Laureyntjen 
 MEGANCK.    
 De gronden van erfven comende van s'overleden sijde sijn staende het huwelijck vercocht aen 
 Pieter VAN DER PLAETSEN s'overledene vader den 7de january 1737 voor de somme van 
 11 p. gr. courant gheldt   . . .  . . .   24ste july 1737 
 
SVG Adriaen HUYGHE fs. Jan, overl. Ste Maria Leerne op den 27ste aug. 1737 
 Lievijne MOERMAN fa. Lieven 
 K.: Frans = 8 jr, Joannes = 3 jr ende Anna Marie HUYGHE = 5 maenden 
 V.P.: Carel VERBAUWEN fs. Daniel cousijn  
 Gronden van erfven gecommen van de sijde van den overleden 
 Een partije meirsch in Ste Maria Leerne groot 235 roeden paelende oost ende noort Gillis 
 DE WEIRDT den overleden toeghecommen bij coope tsijnen 1ste huwelijck met Livijne 
 CALLIER hem te cavel ghevallen onder de letter A jeghens Gillis DE WEIRDT sijnen 
 behauden sone in daete den 29ste aug. 1731 
 Aen desen sterfhuyse competeert in Ste Maria Leerne een woonhuys met de stallen gebauwt 
 op den grondt van den heere Baron VAN ESTEMPUIS bij hem in cheyns genomen van 
 wijlent Jacques DE BUCK voor een termijn van 29 jaeren ingegaen kersavont 1717 
          8ste 8bre 1737 
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SVG Joannes CLAYS fs. Ferdinandus,winckelier, overl. Nevele op den 26ste aug. 1737 
 Wdwnr in (1ste x) van : Joosijntjen GOETHALS   
408 K.(1ste x): Pieter CLAYS ende Frans CLAYS  
197 Wdwnr in (2de x) van: Livijne VAN TENTEN 
 K.:(2de x): Andries, Joannes Frans bij huwelijck hun selfs ende Petronelle CLAYS wdwe van 
      Lieven RAMELAERE  ende Joanna CLAYS = 20 jr 
 He.(3de x): Isabelle VAN QUICKENBORNE fa. Jan, winckelierster 
 K.: (3de x): Joseph = 12 jr, Appollenaris = 4 jr ende Albertus CLAYS = 17 maenden 
 Caemerdeelvooght bij gebreke van vrienden: Sr. Steven WILLEMS burghmeester van Nevele 
 Er is een contract antenuptiael gemaeckt. Alsoo apparent huwelijck staet te gebeuren tusschen 
 Joannes CLAYS fs. Ferdinandus ende Isabelle VAN QUICKENBORNE fa. Jan  
 Soo verclaert hij CLAYS inne te brenghen alle sijne meubelaire goederen ende effecten mits 
 gaders alle voordere actien en crediten hem competerende gheene  uytgesteken . . . . . . 
 Hebben onderteeckent den 8ste april 1723 Joannes CLAYS, Isabelle VAN QUICKENBORNE 
 Joos DE WAGHENAERE ende J.F. DE VOLDERE 
 Ghemeene meubelaire ende andere roerende deelsaeme baeten 
 Aenden overleden heeft gecompeteert d'helft deurgaende van een woonhuys gestaen in Nevel 
 alwaer den overleden is gestorven, tsijnen 2de huwelijck gekocht jeghens den advocaet VAN 
 DER CRUYSSEN ten title van cheynse dies den gront competeert aen het clooster van de 
 penitenten tot Nevel  . . .  . . .  . . . 
 Aen dit huys is een nieuwen winckel gemaeckt waer men vint rollen toeback, sayette, coorden 
 seepe twijn blomme, blausel  . . . . . .  
 Aen de hauderigghe heeft gecompeteert uytten hoofde van haeren vader ende moeder een 
 9de paert ende deel in den grondt ende een 18de in de catheylen van een hofstede ende landen 
 geleghen in Astene welcke verkocht sijn aen Appolenaris VAN QUICKENBORNE ende  
 Joos DE WAGHENAERE voor de somme van 5 p. 5 sch. gr.  . . .  . . . 
 Pieter CLAEYS s'overledenen sone tsijnen 1ste huwelijck is staenden vooght ghecreërt over  
 Frans CLAEYS eenich kint van Judocus CLAEYS die oock sone was van den overledenen 
 tsijnen 1ste huwelijck bij Joosijntjen GOETHALS  . . . . . .  14de 8bre 1737 
 
SVG Jan DE POORTER fs. Pieter, overl. Severen op den 22ste maerte 1737 
 Wdwnr in (1ste x) van: Janneken VAN DE MOORTELE (SVG gepasseert voor Burghmeester 
408  ende Schepenen van s'graven Aerzele in Deurle den 27ste jan. 1703) 
202v K.(1ste x): Pieter ende Joseph DE POORTER alsmede Pieter VERBORGHT in huwelijck  
         met Petronelle DE POORTER  
 Wdwnr in (2de x) van Joosijntien VAN WANSEELE 
 K.(2de x): Joannes Judocus DE POORTER = 22 jr  
 Caemerdeelvooght: Louys Norbert DE SCHUYTER 
 He.(3de x): Joosijntien VAN SPEYBROECK fa. Anthone 
  De hauderigghe is in 1ste huwelijck gheweest met Joannes LESSENS 
  (SVG gepasseert den 6de nov. 1720)  
  Waeruyt een sone met naeme Joannes LESSENS 
  Sijn twee susters Angeline ende Isabelle LESSENS sijn overleden onbedeghen 
 Ghemeene meubelaire ende andere roerende deelsaeme baeten 
 Dit sterfhuys competeert dhelft deurgaende van een woonhuys met ghelijcke helft van een 
 schuerken stallen backoven boomen ende haeghen drooghe ende groene catheylen gestaen 
 in Severen alwaer den overledenen is gestorven, dies de weder helft competeert aen den   
 voornoemden Joannes Judocus DE POORTER uytten hoofde van sijne moeder, gestaen op 
 den grondt van de vrauw douariere DELLA FAILLE bij den overledenen aldaer staende 
 sijn 2de huwelijck ten  titel van cheynse ende gebauwt ende beplant voor eenen termijn van 
 27 jaeren tleste van diere staende te verschijnen kersavont 1737 
 Staende dit huwelijck sijn er gedaen notabele melioratien ende restauratien ende gemaeckt 
 eenen nieuwen backoven . . .  . . .  . . . 
 Er is meer commer dan baete tot 15 p. 6 sch. 3 gr. . . . . . . 29ste 8bre 1737 
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SVG Marie MARRE fa. Guilliaeme, overl. Meyghem op den 30ste maerte 1737 
 Hr.: Francois VAN HOVE fs. Laureyns 
408 K.: Guille = 11 jr, Homaert VAN HOVE = 9 jr  
205v V.M.: Guille DE MEYERE oom causa uxoris  
 Den hauder geeft te kennen datter ten desen sterfhuyse geen ander gronden bevonden 
 sijn dan alleenlijck van sijne sijde haudende goet met de catheylen daerop voor soo  
 veele hem sijn verstorven ten sterfhuyse van Laureyns VAN HOVE sijnen vaeder noch  
 onverscheen ende onverdeelt tusschen sijne moeder ende medehoors 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Guillame VAN OOTEGHEM woonende op 
 de prochie van Meyghem ten desen present    29ste 8bre 1737 
 
SVG Lievijne PIJFFEROEN, overl. Nevele op den 15de aug. 1737  
 fa. Lauwerijns verweckt bij Joanne VAN HAUTE  
408 Hr.: Joannes GOETHALS fs. Joos, timmerman   
207 K.: Joannes sijn selfs man, Jan DE SCHEEMAECKER thuywelijck met Christiene 
       GOETHALS, Joanne ende Pieternelle GOETHALS beyde hun selfs bij getijde aude 
       van beth de 25 jaeren, Joseph = 24 jr en 8 m., Joanne Therese = 21 jr en 3 m, Marie 
       Caroline = 19 jr en 7 m. 
 Caemerdeelvoocht: Pieter VERMEIRE    
 Aen dit sterfhuys competeert alleenlijck een huys met alle sijne appendentien ende 
 dependentien staende op eenen eeuwighen cheyns grondt competerende aen dese stede  
 ende vrijhede van Nevele in de blasius driesstraete abouterende oost de voorseyde straete 
 suyt Anthone DE POORTERE west den heere van Huyse noort Lieven CANOOT ofte  
 den wech loopende naer den hoel, wannof desen hauder dhelft van het voorseyde huys 
 met alle sijne voorder toebehoorten staende sijn huwelijck met de overledene heeft 
 vercreghen bij uytgrootinghe jeghens Jeron PIJFFEROEN soverledens broeder door 
 het contract van uytgrootinghe van daeten 18de ougste 1726  
 Aengaende de meubelen ende catheylen van huysraet tin ende copperwerck aerde ende 
 gheleyre werck onghemunt silver ende gaudt al deselve zijn op den 29ste 9bre 1737 
 oversien ende ghepresen door Pieter VERMEIRE fs. Geeraert gesworne prijser ende 
 costumier ende caemerdeelvooght . . .   . . .  9de Xbre 1737 
 
SVG Jacobus VERBAUWEN fs. Daniel, overl. Sinte Martens Leerne op den 17de april 1737 
 Wdwnr in (1ste x) van: Marie VERSTRAETEN 
408 K.(1ste x): Frans VERBAUWEN sijn selfs man, Joannes VERBAUWEN = 23 jr 
210  Wdwnr in (2de x) van Marie CLAYS fa. Carel 
 K.(2de x): Guilliame = 10 jr, Joanna = 8 jr ende Philippe VERBAUWEN = 6 jr  
 He.(3de x): Joanna VERHAEGHE fa. Joos, alsnu in huwelijck met Marten VERBEKE 
 K.(3de x): Geen 
 V.P.: Carel VERBAUWEN fs. Daniel voornompt  
 Gronden van erfven gecommen van de sijde van den overleden bij dien schuldigh te 
 volghen aen sijne naegelaeten kinderen ende belast met shauderigghen bijleve ende haer 
 recht in de catheylen naer costume 
 D'helft deurgaende in den grondt van een hofstede in Sinte Martens Leerne alwaer den 
 overleden is gestorven groot int geheele 300 roeden paelende oost Pieter DHAENENS 
 suyt dheer Paulo DE KIMPE west ende noort de straete met een deurgaende vierde van 
 alle de drooghe ende groene catheylen daerop ende annex staende dies de deurgaende 
 helft van de catheylen met vijf twaelfste in den grondt competeert aen de kinderen van 
 desen hauder ghewonnen in 1ste huwelijck  . . .  17de Xbre 1737 
 
SVG Pieter DE MEYERE fs. Bauduyn, overl. Nevele wijck bosstraete op den 23ste sept. 1737 
 He.: Isabelle VINCENT  
408 K.: Carel = 19 jr, Joanne = 14 jr, Joosijntien = 12 jr ende Joannes DE MEYERE = 7 jr 
211v V.P.: Charel DE MEYERE, s'overledens broeder   
 Van soverleden sijde sijn er geene gronden van erfven . . . 24ste Xbre 1737 
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SVG Adriane VERHOYEN , overl. Severen Casselrije van het Auderbursche in aug. 1745 
 Wdwe in (1ste x) van Jacobus BEYAERT 
 K.(1ste x): Joanne BEYAERT = 13 jr ende N. BEYAERT oock minderjaerigh 
 Hr.(2de x): Jan MORTIER  
 K.(2de x): Geen kinderen uyt dit huwelijck 
 V.M.: Joannes BAFFORT oom causa uxoris 
 Aen desen sterfhuyse comt noch een huyseken met eenighe catheylen staende op cheyns 
 danof den gront competeert den heere van Asper ende Synghem  
 Soo isser meer commeren als baeten 8 p. 8 sch. 2 gr. 11 dnrs  11de jan. 1746 
 
SVG Francoise VAN DAMME fa. Laureyns, overl. Ste Martens Laethem den . . . 1745 
 Hr.: Carolus MESTDAGH fs. Anthone 
410 K.: Frans = 24 jr, Marie = 22 jr, Allegonde = 20 jr, Adriaen = 16 jr, Petronelle = 12 jr ende 
 71       Joanne MESTDAGH = 10 jr 
 V.M.: Joannes SEMOLIJN thuwelijck hebbende Pieternelle VAN DAMME suster van de 
             overledene  
 Een huys schuere stallijnghen boomen ende catheylen staende op cheyns wanof den gront 
 competeert aen dhoors Carel VERVENNE ende Frans DE SCHUYTERE geleghen in Ste 
 Martens Laethem bij den hauder bewoont ende gebruyckt . . . 18de jan. 1746 
 
SVG Louise VAN MEENEN, overl. Sinte Maria Leerne op den 26ste meye 1745  
 fa. Joos ghewonnen bij Anna GOETHALS 
410 Hr.(3de x): Pieter WITTEVRONGHEL fs. Pieter, smid  
73v K.: Marie Magdalene = 25 jr, Joanne = 22 jr, Francois = 20 jr, Pieter = 17 jr, Catharine = 14 jr 
        Geeraert = 11 jr, Isabelle = 8 jr, Marie Jacoba = 5 jr ende Therese = 3 jr. 
 V.M.: Pieter DE CLERCQ fs. Frans, oom  
 Den hauder heeft met Joosijntien REYBROECK fa. Joos die sijne 1ste huysvrauwe was  
 aengegaen contract van huwelijck den 6de juny 1717 en is overgebracht en achtergelaeten 
 in wette d'hofstede bij den hauder bewoont met een partijken meirsch in de leymeerschen 
 groot ontrent 100 roeden geleghen in den ponten hoeck suyt de calene noort den heere 
 baron van Nevel, dies de deurgaende helft van de edificien ende catheylen staende op de 
 hofstede aen den hauder totter helft bij virtute van sijn 1ste huwelijck sijn competerende 
 ende heeft den hauder op den 20ste nov. 1717 gekocht alle het recht van successie van Pieter 
 VAN REYBROECK ende van Jan VAN DE PUTTE tot Ayghem als hoors van Joosijntien 
 VAN REYBROECK sijne huysvrauwe, ghelijck hij oock heeft gekocht het recht van 
 successie van Livijne VAN MALDEGHEM sulckx dat den hauder benevens Jacobus 
 WITTEVRONGHEL sijnen sone verweckt tsijnen tweede huwelijck met Marie DIERICX 
 fa. Jacobus ende sijne kinderen verweckt bij den overledene gerecht sijn in eenighe deelen  
 van den grondt van dese hofstede ende meirsch . . .  . . . 18de jan. 1746 
 
SVG Petronelle LE DUCK, overl. Nevele op den 8ste juny 1745, winckelierster   
 fa. Guillaeme bewonnen bij Anthonette VAN HEIRSEELE 
410 Hr.: Pieter JOORIS fs. Christoffel, metser 
77v K.: Franchoyse = 5 jr en 7 maenden, Isablle Therese JOORIS = 1 jr en 2maenden 
 V.M.: Jacobus WALLAERT oom causa uxoris  
 Van deen ofte dander zijde zijn er geen gronden van erfven geweest 7de febr. 1746 
 
 Compareerde in persoone Judocus VAN GENATTEREN ? fs. Jacobus woonende tot 
 Nevele welcken comparant hem bij desen verclaerde te stellen ende constitueren als seker 
 borghe ende selfs als principael over Guilliaeme DE MIL hauder bleven ten sterfhuyse van 
 Isabelle IRVIJN overleden tot reckelinghe lande van Nevele dit voor de commeren ende  
 lasten, daerinne begrepen de funeraille van den sterfhuyse midtsgaders sweesens staet 
 somme hun toecommende bij liquidatie van den staet bij den hauder voor ons overgebracht 
 den 8ste febr. 1746  . . .   . . .  6de febr. 1748  
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SVG Isabelle ERVIN fa. Jan, overl. Deynse int ghehucht van reckelinge den 29ste oct. 1745 
410 Hr.: Gulliaeme DE MILT  
79v K.: Marie Anne DE MILT = 7 jr 
 V.M.: Lieven ERVIN fs. Jan voornoemt haeren oom 8ste febr. 1746  
  
SVG Lieven DE BAETS, overl. Meyghem in de maent oct. 1740 
 Wdwnr in (1ste x) van Catharine STROBBE 
410 K.(1ste x): Joosijntien DE BAETS = 14 jr.  
81v Wdwnr in (2de x) van Joosijntien SOMMERLIJNCK overl. Meyghem in de maent aug. 1740 
 K(2de x): Marie DE BAETS = 8 jr ende Joannes DE BAETS = 6 jr 
 Camerdeelvooght: Christoffel MARTENS   
 Dit sterfhuys competeert dhilft van een huyseken met de boomen ende haeghen staende op 
 cheyns danof den gront competeert aen den baron  van Nevele danof dander hilft competeert 
 aen de weese Joosijntien DE BAETS 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende sijn huwelijck met de voorseyde Joosijntien 
 SOMMERLIJNCK in sijn tweede huwelijck 
 Een partijken landt groot 200 roeden gheleghen in Meyghem ghenaempt het vrijlandt oost 
 Gillis TANT suyt de straete west dhoors Anthone VAN HOUCKE noort den voornoemden 
 TANT volghens den coopbrief ghedaen den 29ste 8bre 1737 jeghens de wdwe ende hoors 
 van Pieter VAN GANSBEKE  . . .   . . .  8ste febr. 1746 
 
 Compareerde in persoone Jacques VAN BRUSSEL fs. Pieters welcken comaparant hem 
 verclaerde te stellen als seker borghe ende selfs als principael over Livijne DE DAPPERE 
 fa. Lieven als moeder ende staende vooghde over haere minderjaerighe weesekinderen 
 geprocreert bij Pieter VAN BRUSSEL voorseyt  . . . . . . 20ste febr. 1747 
 
SVG Christina GOETHALS, overl. Vosselaere op den 26ste july 1745 
 fa. Joannes ghewonnen bij Livijne PIFFROEN 
 Hr.: Joannes DE SCHEEMAECKER fs. Philippus ghewonnen bij Janneken DE SLOOVER 
 K.: Angeline = 16 jr ende Lieven DE SCHEEMAECKER = 9 jr. 
 V.M.: Joannes GOETHALS, grootvader 
 Heeft in cheyns een partijken landt gheleghen in Vosselaere ghenaemt het polderken neffens 
 de dreve loopende naer Nevele naer het cruysse groot 95 roeden dat van Francies VAN DE 
 PUTTE alsnu competerende den baron van Nevel 
 Er sijn meer commeren als baeten   . . .  15de febr. 1746 
 
SVG Jan VAN CROMBRUGGHE, overl. Sinte Martens Leerne op den 19de maerte 1745  
410 fs. Jan ghewonnen bij Janneken SINKELS  
 87 He.: Marie SCHELSTRAETE fa. Jan ghewonnen bij Janneken VAN DE WALLE  
 K.: Marie Joanne = 24 jr, Pieter = 22 jr, Lieven = 19 jr, Marie Anne = 15 jr ende Petronelle 
       VAN CROMBRUGGHE = 9 jr.  
 V.P.: Joos VAN CROMBRUGGHE, oom 
 De hauderigghe heeft gheduerende het huwelijck van haeren kant sijde haudende gronden 
 verkocht te weten een stuck landt gheleghen in Dronghen daer de hauderigghe tot een derde 
 in gerecht was, aen Caerel DE MUYTERE tot Dronghen    15de febr. 1746 
 
SVG Petronelle COPPENS, overl. Dronghen in den wijck van noorthaut den 18de dec. 1741 
 fa. Francois ghewonnen bij Martijntjen DE BUCK  
410 Wdwe in (1ste x) van: Jan DE RIJCKE 
 91 K.(1ste x): Marten = 21 jr ende Jan DE RIJCKE = 14 jr 
 Hr.(2de x): Joannes D'HAENENS fs. Francois bij Jacquemijntjen VAN NIEUWSTADT 
 K.: Francois = 12 jr, Joanne = 10 jr ende Pieter D'HAENENS = 6 jr 
 V.M.: Joannes COPPENS, cosijn   
 Men is schuldigh aen de weese van Jacobus BOGAERT 14 p. 9 sch. 10 gr. over soo vele 
 den hauder ontfanghen heeft van Norbert GOETHALS . . .  15de febr. 1746 
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SVG Judocus MINNENS fs. Pieter, waeghenmaecker, overl. Nevele op den 10de aug. 1745 
 He.: Marianne LAMPE fa. Jans 
410 K.: Joannes Judocus MINNENS = 4 weken daer dhauderigghe mede begort is ghebleven 
93v V.P.: Pieter MINNENS grootvader 
 Compt voor ghemeene baeten ter somme van 75 p. gr. over den prijs van een huys schuere 
 hoven boomen ende haegen met ontrent 60 roeden erfve ghestaen ende gelegen in Nevele 
 daer den overledenen vuyt ghestorven is staende ten voorhoofde in de Sinte Jans straete 
 oost Jacques VERVIER suyt west de beke noort west Mauris VAN DER STRAETEN 
 bij dhauderigghe staende haer huwelijck ghecocht ende bijdien voor catheyl ghereputeert 
 wort bedraegende tsaemen de catheylen ende gront volgens de prijsije ghedaen door 
 Christoffel MARTENS geswornen prijser  ende tsijnder assistentie van Pieter JOORIS 
 meester metser  . . .   . . .   . . . 
 Dit sterfhuys is ter causen van desen overledenen gerecht ten sterfhuyse van soverledens 
 grootmoeder die tot Audenaerde is overleden . . . . . . 
 Item compt dit sterfhuys goet tot het 8ste deel in een huys ghestaen ende erfve gheleghen 
 in de prochie van Peteghem sorterende onder dheerlijckhede van den Dronghenschen 
 in de kerckstraete        7de maerte 1746 
 
SVG Pieter D'HAENENS, overl. Sinte Martens Leerne op den 8ste aug. 1744  
 fs. Jan ghewonnen bij Marie DE CLERCK  
410 He.: Joanne DE SCHUYTER fa. Pieter ghewonnen bij Paesschijntjen . . . 
 97 K.: Joannes ende Judocus D'HAENENS beyde bij competente aude van 25 jr hun selfs, 
       Francois = 21 jr, Augustinus = 12 jr ende Marie D'HAENENS = 10 jr 
 V.P.: Jacobus BRAECKMAN oom causa uxoris  
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half 
 dhoirs deel belast met shauderigghens bijleve volghens costuyme 
 Een hofstede in Sinte Martens Leerne abouterende oost daeranne ghelandt dhoirs van 
 dheer Paulo DE KIMPE suyt de selve hoirs west Marten VERBEKE ende noort de  
 straete groot in erfven 268 roen ende een stuck landt ghenaempt het weirffelken paelende 
 oost dhoirs van Geeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE suyt Joannes COCQUYT  als 
 pachter west dhoirs van Pieter VAN DAMME ende noort Pieter VAN DER PLAETSEN 
 groot 270 roeden. Dese gronden van erfven desen sterfhuyse toecommende bij coope 
 jeghens Pieter COPPENS par notariael contract gedaen voor de weth van de heerlijckhede 
 van Gamphelaere den 16de april 1717  . . .  . . . 8ste maerte 1746 
 
 Augmentatie ende bewijs van goede omme Jacobus, Madelene, Anna Petronelle, Marie 
 Anne, Philippine ende Joanna Pitronelle DE WITTE de ses minderjaerighe weesen van 
 wijlent Jacobus DE WITTE fs. Jan et Tanneken VAN RENTERGHEM verweckt bij  
 Joanna D'HAENENS sijne achterghebleven wdwe dat van alle meuble ende immeuble 
 goederen als op de ses weesen sijn verstorven ende ghedevolveert met den overlijden van 
 Jooris DE WITTE fs. Laureyns sweesen ghewesen auden oom paterneel die is commen 
 toverlijden in Landeghem den 13de meye 1743, ten wiens sterfhuyse dese weesen hoirs 
 ende erfghenaemen sijn ende presenteren een 6de deel soo in den derde sevensten hooft 
 staecke in de vaderlijcke sijde als inden derden hooftstaecke van de moederlijcke zijde 
 doch is de voorseyde weese corts naer t'overlijden van sijnen oom commen toverlijden 
 sulcx dat sijne successie is commen te vervallen   . . .   
 Jan HEINDRICX in huwelijck met de weesen moeder alsoo styfvader ende voocht ende 
 Jan DE WITTE tot Hansbeke oom ende staenden voocht paterneel van de ses weesen. 
 De SVG van Jooris DE WITTE is op de 26ste 8bre 1743 gheliquideert gheworden 
 Belanghende de vaste goederen op sweese vader verstorfven bij den overlijden van Pieter 
 VAN RENTERGHEM sijnen ghewesen oom in april 1741 ende alsoo corts voor sijne 
 doodt overleden bestaen hebbende soo in 1/18de paert doorgaende van twee partijen erfve 
 van 450 roen op Landeghem als in ghelijck deel van een pachtgoetien op Meirendre . . . 
 SVG van Jacobus DE WITTE ghesloten den 12de Xbre 1741  8ste maerte 1746  
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SVG Lieven BOOM fs. Jans, overl. Meyghem op den 16de nov. 1740 
 He.: Joanne VAN DE PUTTE fa. Frans 
410 K.: Joannes Baptist BOOM = 2 jr.    
105v V.P.: Bertholomeus BOOM oom  
 Gronden van erfven aen dese hauderigghe comende vuyt den hoofde van haeren vader 
 Een behuyst hofstedeken met een partije landt daer west waers aen gheleghen binnen 
 de prochie van Meyghem daer dese hauderigghe is op woonende daeranna abouterende 
 oost ende suyt dhoors Herman DE WULF ende oock suyt Pieter COPPENS west de 
 naervolghende partije ende noort de straete tsaemen groot 810 roeden. 
 Een partije lands gheleghen als vooren ghenaemt de leine meirie abouterende daeranne 
 oost de voornoemde partije suyt Pieter COPPENS west het cappittel van Sinte Baefs  
 ende noort de straete groot 563 roeden welcke partijen sijn belast met een rente van 50 p. gr. 
 wisselgelt cappitaels in proffijte van Joos BOOM tot Vurste . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Pieter DE PAEPE auden oom materneel van de weesen 
 alhier present        5de april 1746 
 
SVG Lieven DE DAPPER fs. Guille, overl. Vosselaere op den 26ste febr. 1746 
 Wdwnr in (1ste x) van: niet gegeven en ook de eventuele kinderen niet 
 Wdwnr in (2de x) van Marie VERHAEGHEN  
 K.(2de x): Isabelle = 22 jr, Jan = 20 jr, Adriaen = 16 jr, Petronelle = 14 jr ende Lieven = 12 jr 
 V.P.: Adriaen DE DAPPER broeder van den overledene ende V.M.: Jan VERHAEGHEN 
 He.(3de x): Marie DE VOLDER  
 K.(3de x): geen 
 Aen dit sterfhuys competeert een hofstedeken in Vosselaere alwaer den overledenen is 
 overleden noort het rijsevelt straetjen oost de wdwe Pieter CORIJN zuyt Lieven DE WEERT 
 den overledenen toegecommen tsijnen 1ste huwelijck . . . . . .  
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   19de april 1746 
 
SVG Joannes DE BUCK fs. Joos, overl. Meyghem op den 2de aug. 1744 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijne DE GRUYTER 
410 K.(1ste x): Pieternelle = 26 jr, Pieter = 22 jr, Bresita = 17 jr, Theresia = 15 jr ende Lieven  
102v     DE BUCK = 13 jr 
 He.(2de x): Joosijntien VERBRUGGHEN fa. Jans 
 K.: Geen kinderen 
 V.P.: Pieter DE MEYERE  
 Gronden van erfven comende van s'overledens vaederlijcke sijde 
 Een behuyst hofstedeken in Meyghem gheleghen oost Leenaert RENNEKENS suyt de 
 kerckstraete west Adriaen VERMEIREN ende noort de beke groot 143 roeden 
 Item dhilft van eenen lochtijnck groot int gheheele 120 roeden gheleghen als vooren oost 
 dhofstede Leenaert RENNEKENS suyt ende west den baron VAN PIJRONNE noort de 
 kerckstraete groot over dhilft 60 roeden. Item een partije landts gheleghen op Meyghem 
 cautere wesende leen comende met een bijle ter straeten oost waerts, oost ende suyt  
 Lieven DE PESTELE west Joos VERHAEGHEN ende noort den baron VAN PIJRONNE 
 groot 300 roeden . . .  . . . SVG van hunne moeder ghepasseert voor  
 Bailliu Burghmeester ende Schepenen der heerlijckhede van kersse ten Rie inclaverende 
 in Meyghem op den 5de maerte 1733  . . .  . . .  26ste april 1746 
 
SVG Petronelle VAN SPEYBROECK, overl. Bachte wijck reckelinghe op den . .  8bre 1741 
 Hr.: Judocus DHAENENS fs. Daniel 
410 K.: Hendrick = 10 jr, Jan Baptiste = 8 jr, Pieter = 6 jr, Joanna = 4 jr ende Marie = 2 jr 
108 V.M.: Jan DE VREESE cosijn   
 Aen dit sterfhuys competeert een hofstede in Bachte alwaer d'overledene uyt gestorven is 
 dies den gront competeert an Mhr. VAN DER HAEGHEN heere van Oultre Cambeke etc. 
 bij den hauder in cheyns genomen  voor een termijn van 27 jaeren ingegaen kersavont 1727 
 ten advenante van 2 p. gr. tsiaers  . . .   . . . 2de meye 1746  
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SVG Pieter DE LANGHE fs. Willems, overl. Nevele op den 18de Xbre 1745 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joanne VAN DER HULST fa. Pieter 
410 K.(1ste x): Frans = 6 ½ jr,   
110 V.M.: Jacobus VAN DER HULST fs. Pieter 
 He.(2de x): Livijne HERPELS fa. Jan alsnu in huwelijck met Pieter VAN HOVE 
 K.(2de x): Joanne = 3 jr, Leivynus = 2 jr ende Joseph DE LANGHE = 6 maenden 
 V.P.: Joseph HOSTE in huwelijck met Lecia DE LANGHE suster van de overledenen 
 Gronden van erfven commende van shauderigghens seyde  
 Dhelft van een behuysde hofstede met alle haere voorder drooghe ende groene catheylen 
 daerop staende wannof de wederhelft onvercaevelt compiteert aende weese van Thomas 
 HERPELS gestaen ende geleghen in Nevele op den wijck van de boschstraete abouterende 
 zuyt Mauris CACKAERT west ende noort Jan BOONE ende oost Jan SNAUWAERT 
 groot in erfven 150 roeden dus over dit deel 75 roeden ende dhelft van een partije landt 
 genaempt den scheper groot 530 roeden abouterende noort Frans VAN RENTERGHEM 
 oost dhoirs Passchier HOORNAERT zuyt Siemoen SNAUWAERT west den selven dus 
 over dit deel 265 roeden . . .  . . .  . . . 
 Den SVG van Joanne VAN DER HULST fa. Pieter is gepasseert voor Bailliu Burgemeester 
 ende Schepenen der heerlijckhede van ten hulle in Landeghem den 6de maerte 1742 
 Men is schuldigh aen Pieter HERPELS  weese van Thomas HERPELS fs. Jan gewonnen 
 bij Joanne COCQUYT de somme van 37 p. gr.  soo veele den overledenen bij slote van 
 rekenijnghe gepasseert heeft voor Burgemeester ende Schepenen der stede ende keure ende 
 vrijhede van Caprijcke in daeten 19de febr. 1744  . . . . . . 24ste meye 1746 
 
SVG Pieter VRIENDT fs. Jan, overl. Nevele op den 13de juny 1745 
 He.: Catheriene CLAYS fa. Jan 
410 K.: Jan Baptiste VRIENDT = 6 maenden hoir unicq 
113v V.M.: Jan DE VREESE oom causa uxoris   
 Stelde hem borghe Joseph VAN HERZEELE alhier present  24ste meye 1746 
 
SVG Isabelle VERDONCKT fa. Pieter, overl. Poussele den 19de maerte 1746 
 Hr.: Joannes WIJSELINCK fs. Jan 
409 K.: Joannes = 19 jr, Lieven = 15 jr, Guilliaeme = 14 jr, Francies = 11 jr, Marie 8 jr ende 
400       Theresia WIJSSELINCK = 4 jr  
 V.P.: Joannes BEAUFORT eyghen rechtsweer van de weesen  
 Gronden van erfven met een beset rentgen desen sterfhuyse competerende 
 Een partijken bosch in Lootenhulle paelende oost dhoors CARDON suyt de kinderen van 
 Joannes BOOM west Philippe SCHELPE en noort het meulenstraetgen groot 211 roeden 
 Item een beset rentgen ten laste van Joos ROTSAERT in huwelijck met de wdwe van Jan 
 VAN DAELE op hun goet beset . . .  . . .   15de juny 1746 
 
SVG Livijne HANSSENS, overl. Nevele op den wijck van kerrebroeck den 3de ougste 1745  
 fa. Anthone ende Tanneken DE MEYERE 
410 Hr.: Jacobus VERHEGGHEN fs. Frans 
115v K.: Jan = 21 jr, Anne Marie = 19 jr, Jacobus = 12 jr, Isabelle = 8 jr, Pieter Frans = 5 jr 
       ende Joseph VERHEGGHEN = 8 maenden 
 V.M: Lieven HANSSENS broeder van d'overledene 
 Den hauder ende d'overledene ghebruycken  tsaemen ten tittele van cheynse voor eenen 
 termijn van 29 jaeren ontrent 1000 roen landt vercreghen van den advocaet SECLIERS 
 ende Carel VAN HULLE , waerop sij gheduerende hun huwelijck hebben ghebauwt een 
 huys met de voorder edifitien daerop staende die naer t'expireren van den selven termijn 
 van 29 jaeren bij den advocaet SECLIERS proprietaris moghen anveirt worden dhelft 
 staende ende dhelft ligghende welcke goederen ende edifitien in dese conjonctuere des 
 tijdts weirdigh bevonden sijn te bedraeghen in staende weirde 57 p. 19 sch. 8 gr. ende in 
 ligghende weirde tot 38 p. 13 sch. 2 gr. de welcke sullen blijven staen ende tusschen den 
 hauder ende sijne weesen ghemeene blijven . . . . . .  28ste juny 1746 
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SVG Jan HEYNDRICX fs. Jooris, overl. Vosselaere op den 25ste maerte 1746 
 He.: Joanne DHAENENS fa. Jan ende Livijne CLAYS  
  alsnu in huwelijck met Jan MADOU fs. Philips  
 K.: Pieter Jacobus = 2 jr eenigh kint 
 Camerdeelvoocht: Jan Baptiste CLAYS 
 Desen sterfhuyse competeert het 4de in eene behuysde hofstede staende op cheyns 
 proprieteyt alsnu de kinderen Carel VAN DER VENNET fs. Zacharias 
 Desen staet schuldigh aen shauderigghens voor kinderen ghewonnen thaeren eersten 
 huwelijcken bij Jacobus DE WITTE de somme van 25 p. 16 sch. 2 gr. en 4 dnrs over 
 hun baetelijck slot uytwijsens den SVG van den 2de Xbre 1741   
 Mits de becommerthede geordonneert te enfilasseren   5de july 1746 
 
SVG Joanne VAN DEN BRAEMBUSSCHE, overl. Ste Martens Leerne op den 9de maerte 1746  
 fa. Lowijs bij Marie VAN DER STRAETEN 
410 Hr.:Jacobus VERMEIRE fs. Jacobus 
121 K.: Joannes = 24 jr, Petronelle  = 22 jr, Pieter Francois = 20 jr, Philippe = 17 jr, Emanuel 
       = 15 jr, Norbertus = 13 jr, Joseph = 10 jr, Lieven = 8 jr, Carel = 7 jr ende Augustinus 
       VERMEIRE = 2 jr 
 V.M.: Joannes DE PLAE oom causa uxoris  
 Aen dit sterfhuys competeert een woonhuys schuere, stallen, backoven boomen haeghen 
 drooghe ende groene catheylen staende op een hofstede in Ste Martens Leerne alwaer 
 d'overledene is gestorven dannof den grondt competeert aen het sterfhuys van dheer 
 Mathijs VERBERCKMOES bij den hauder in cheynse ghenomen voor eenen termijn van 
 29 jaeren ingegaen kersavont 1721 ten advenante van 2 p. 3 sch. gr. tsjaers  . . . 
 Men is schuldigh aen dhr. Robert STEVENS hoor causa uxoris ten sterfhuyse van dhr. 
 Mathijs VERBERCKMOES over 13 jaeren cheynspacht . . . 12de july 1746 
 
SVG Carel BLANCKE, overl. Vynckt op den 21ste jan. 1746  
 fs. Joos bij Joosijntjen TIJDTGAT 
410 He.: Catharina VAN ACKERE fa. Joos 
118 K.: Dominicq = 10 jr ende Caroline BLANCKE = 9 jr 
 V.P.: Pieter BLANCKE fs. Joos voornoemt  
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert gedeeligh alf en alf 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Vynckt wesende eene herberghe van auts 
 genaemt het lammeke groot in erfven ontrent een gemet paelene oost de straete loopende 
 van Poucque naer de leye suyt ende west de straete loopende van Thielt naer Deynse 
 ende noort de vrauw baronne van Bellem, den sterfhuyse toecommende bij coope jeghens 
 Francois SUTTERMAN causa uxoris met consorten volgens contract onder handtteecken 
 van daeten 24ste july 1730. Item een partije landt met een partijken bosch daer teynden 
 geleghen genaemt het leckerbetjen tsaemen groot 375 roeden Ghendsche maete paelende 
 oost de straete suyt de beke scheedende de prochie van Vynckt ende Wonterghem, west 
 Francois DE ROO ende noort de straete bij den sterfhuyse gebruyckt.  
 Een partije landt in Aerseele in den cautere groot 104 roeden Cortrijcksche maete paelende 
 oost Mevr. VAN HECKE suyt west Jacobus VAN DER MEULEN west Mhr. ARENS ende 
  noort de straete den sterfhuys ancommende bij coope jeghens Joannes VAN OVERBEKE  
 fs. Pieters par contract in daeten 9de nov. 1739  
 Een hofstede in Wonterghem groot 150 roeden Cortrijcksche maete paelende oost het goet  
 te Craeyenbrouck suyt Mhr. COOLS west de straete ende noort de wdwe ende hoirs Pieter 
 HUYS, den sterfhuyse toecommende bij coope den 18de juny 1743 . . . 
 Aen de hauderigghe heeft gecompeteert uytten hoofde ende bij successie van haere 
 moeder een deurgaende vierde deel van twee behuysde hofstedekens met de lande daermede 
 gaende geleghen in Marckeghem welck deel is overgelaeten aen Joos VAN ACKERE  
 s'hauderigghens vader  . . .  . . .   26ste july 1746 
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SVG Baudwin DE DECKER fs. Gabriel, Nevele den 20ste meye 1746 
 overl. tsijnder woninghe in de auderdom van 74 jaeren 
410 Wdwnr van: Livijne LOONTGENS  
123 K.: Joos ende Joannes hun selfs man sijnde, Gheeraert = 24 jr, Joosijntgen in huwelijck 
       met Gillis DE WEERDT, Joanne in huwelijck met Nobertus DHUYVETTER, Marie 
       Lievijne in huwelijck met Philippe DOBBELAERE ende Anne Marie DE DECKER 
      in huwelijck met Livinus DE BUCK 
 V.P.: Baudwin CACKAERT eyghen rechtsweer ende naeste bestaenden 
 Gronden van erfven de weesen toecommende soo van hunnen vader als moeder 
 Een behuysde hofstede geleghen in Nevele paelende suyt dhoors Joos HANSENS west 
 de straete noort dhoors Lauwereys VAN DER BEKE groot 4 2 roeden. Item een stuck landt 
 geleghen als vooren ghenaemt het lo bulcken paelende oost ende suyt dhoors Pieter VAN  
 DAELE west den rents heere DE ROO ende noordt dhoors Joos HANSENS groot 269 roen 
 ende een stuck landt paelende noort ende oost dhoors Joos DE PESTEL suyt dhoors Pieter 
 VAN DAELE nu dhoors Joos HANSENS groot 596 roen . . .  
 Gronden in Hansbeke  . . .  . . .  . . .  13de 7bre 1746 
 
SVG Anne Marie BRUYNEELS, overl. Sinte Maria Leerne op den . . . nov. 1745  
 fa. Jacques ghewonnen bij Livijne BEKAERT  
410 Hr.: Pieter VAN WANSEELE fs. Pieter 
128v K.: Joseph MINNE in huwelijck met Petronelle VAN WANSEELE, Joannes VOLCKAERT 
       getrauwt met Livijne VAN WANSEELE te vooren wdwe van Pieter DE VOS, Carel 
       VAN WANSEELE = 24 jr ende Pieter VAN WANSEELE = 22 jr.  
 V.M.: Lieven BRUYNEEL, oom  
 Gronden van erfven staende huwelijck geconquesteert  
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Sinte Maria Leerne groot in erfven met het  
 aerdeken tsaemen 400 roeden paelende oost LATOURE, suyt west de leye, ghecommen bij 
 coope benevens alle de naervolghende partijen van Jan VAN DER MEULEN ende Joseph 
 MERSIE respectievelijck in huwelijck met Joanne ende Petronelle DE VREESE beede 
 dochters van Adriaen ghewonnen bij Janneken VERMAERCKE . . . . . . 
 Wordende de hofstede bij desen sterfhuyse ghebruyckt met de naervolghende partijen 
 Een partije landt groot 450 roeden paelende oost den baron ESTEMPUIS, suyt ende west 
 de straete. Een partije landt groot 225 roeden paelende oost den baron ESTEMPUIS ende 
 suyt de straete 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Marten DE JAEGHER woonachtigh tot Sinte Martens 
 Leerne alhier present       20ste 7bre 1746 
 
SVG Joos BEYAERT fs. Jacques, overl. Nevele op den wijck van veldeken op den 7de meye 1746 
 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen DE WEERT 
410 K.(1ste x): Jacobus STEYAERT sijn selfs man beth 25 jaeren ende Frans LANDUYT  
133v       thuywelijck hebbende Lievijne BEYAERT  
 He.(2de x): Joanne VAN HOECKE fa. Pieters 
 K.(2de x): Adriaen CANNOOT thuwelijck hebbende Marie BEYAERT, Joannes = 21 jr, 
      Joanne =  13 jr, Lieven = 11 jr, Anna Marie = 9 jr, ende Joosijntjen BEYAERT 
     = 5 jr 
 V.P.: Jacobus BEYAERT broeder van den overledenen   
 Gronden van erfven bij den overledenen staende sijn 1ste huwelijck geconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken in Nevele met een partijken landts oost daer aen  staende in den 
 wijck van veldeken tsaemen groot 302 roeden abouterende west de straete noort dhoirs 
 DE PESTELE zuyt Mevr. van Assenede, commende bij coope van Jan MAENHAUT ende 
 Jacques VAN DER PLAETSEN sorterende onder dheerlijckhede van Nieuwenhove geseyt 
 Wallebrouck den 20ste 7bre 1711 . . .  . . .  . . . 
 Staende het huwelijck is van s'hauderigghens seyde haudende goet een stuck lant geleghen  
 in Hansbeke vercocht voor de somme van 8 p. 10 sch. gr. . . .  20ste 7bre 1746 
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 Vervolg bundel nr 2217 Staten van Goed (1746)   
SVG Christiaen VERPLAETSEN fs. Frans, overl. Nevele wijck kerrebrouck op den 3de febr. 1745 
 He.: Joosijntien SWAEFS fa. Joos 
 K.: Frans = 14 jr, Judoca = 12 jr, Lieven = 8 jr ende Judocus = 18 maenden 
 V.P.: Lieven VERPLAETSEN, broeder van den overleden  27ste 7bre 1746 
 
SVG Joannes VAN QUATHEM, overl. Sinte Maria Leerne op den 20ste dec. 1745  
 fs. Gillis bij Joosijntien PAPPENS  
 Wdwnr in (1ste x) van Livijne DE RUYCK fa. Pieter (SVG gepasseert den 11de juny 1729) 
 K.(1ste x): Joannes VAN QUATHEM = 17 jr 
 Wdwnr in (2de x) van: Francoise VAN DAMME  
 K.(2de x): Catharina = 13 jr, Amelberghe = 11 jr ende Francois VAN QUATHEM = 8 jr 
 He.(3de x): Catharina VAN DAMME fa. Lowijs alsnu in huwelijck met Joannes SALENS 
 K.(3de x): Joseph = 3 jr ende Therese VAN QUATHEM = 6 daeghen  
 V.P.: Lowijs MESMAN, grootvader     
 Aen dhoors van Catharine WILLEMS overleden huysvrauwe van Joos DOBBELAERE 
 over 2 jaeren huys ende landpacht den somme van 20 p. 13 sch. 4 gr. 27ste 7bre 1746 
 
SVG Cathelijne CORIJN fa. Frans, overl. Nevele op den 21ste 9bre 1745 
 ende haeren man Guille BELSENS fs. Bauduyn, overl. op den 25ste 9bre 1745 
410 K.: Jacobus sijn selfs man, Anna Marie oock haer selfs beth de 25 jaeren ende Joanne  
136       BELSENS = 23 jr.   
 V.P.: Marten BELSENS fs. Jacques, oom tot Nevele ende  
 V.M.: Joos DE MEYERE in huwelijck met Maria CORIJN fa. Jan 
 Gronden van erfven comende van de zijde van shoors moeder Catheriene CORIJN 
 In de boschstraete in Nevele een behuyst hofstedeken met alle de voordere drooghe ende 
 groene catheylen daer op staende abouterende zuyt west de bosch straete noort Jan 
 HEYNDRICX met consorten oost Lieven MEGANCK groot 150 roeden 
 Er is meer commeren dan meubilaire baeten  . . .  4de 8bre 1746 
 
SVG Petronelle DE ZUTTER fa. Frans, overl. Nevele op den 30ste juny 1745 
 Hr.: Joannes ONDERBEKE fs. Pieters 
 K.: Marie Magdaleene = 6 jr, Benedictus ONDERBEKE = 4 jr 
 V.M.: Joannes VERPLAETSEN fs. Lieven rechtswiere van d'overledene  11de 8bre 1746 
 
SVG Pieter VAN BRUSSEL, metser, kloefkapper, overl. Nevele den 19de juny 1746  
 fs. Jacques verweckt bij Drisijntjen ROGIERS 
410 Wdwnr in (1ste x) van: Joosijntjen DE DAPPER fa. Jans 
138 K.(1ste x): Jacobus VAN BRUSSEL 
 He.(2de x): Lievijne DE DAPPER fa. Lieven 
 K.(2de x): Joanne = 17 jr, Augustinus = 14 jr, Frans VAN BRUSSEL = 9 jr 
 Caemerdeelvooght: Meester Jan Frans VAN LANDEGHEM Burgemeester  
 Gronden van erfven tusschen de hauderigghe ende dhoirs gedeelich naer costume 
 Dhelft deurgaende onvercaevelt ende onverdeelt van een huys stede ende erfve wannof de 
 wederhelft competeert aen Jacobus VAN BRUSSEL fs. Pieter, soo tselve gestaen ende 
 geleghen in Nevele in de langhe munte groot in erfven 23 roeden op deen zijde gehuyst 
 de wdwe van Roghier MARTENS ende van dander zijde Jan LAMPE ten voorhoofde de 
 straete ende van achter het leen de swijns merckt competerende aen dhoirs ODEVAERE 
 Noch in Nevele een huys stede ende erfve wesende drij woonsteden abouterende oost de 
 straete west den heer baron van Nevele zuyt Norbert DHUYVETTER noort de poucque 
 daeronder begrepen ontrent 150 roeden leen staende huwelijck gecocht jeghens Joe de  
 wdwe van Sr. Livinus LOENS per contract van daete den 12 ouste 1731 
 Zijnde dese leste gronden belast met eene losrente van 80 p. gr. wisselgelt capitaels 
 crooserende den penninck 25  ten profijte van den wde Philippe DE DAPPER vallende 
 telcken 25ste ougste ende voorts met alle sulcke heerelijcke ofte andere onlosselijcke  
 rentjens als daer van aude tijden hebben vuytgegaen . . .  31ste 8bre 1746 
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 Vervolg bundel nr 2217 Staten van Goed (1746)   
SVG Philippe DE SCHEEMAECKER fs. Nicolaeys,  
 overl. Ste Martens Leerne op den 20ste meye 1736 
410 Wdwnr in (1ste x) van: Marie VERBAUWEN fa. Roelandt 
140 K.: Pieter, Philippe ende Jan DE SCHEEMAECKER, alsmede Jan VAN PARIJS fs. Jacques 
       in huwelijck geweest met Joanne DE SCHEEMAECKER 
 He.(2de x): Tanneken HUYGHE fa. Jan 
 K.(2de x): Maximiliaen = 19 jr, Carel = 14 jr, Jacobus Ignatius = 12 jr ende Marie 
     DE SCHEEMAECKER bij competente aude haer selfs 
 V.P.: Francies VERBAUWEN cousijn  
 Gronden van erven ghecomen van de sijde van den overleden 
 D'helft van een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne met d'helft van den huyse schuere 
 en alle boomen daer op ende annex staende alwaer den overleden is ghestorven dies de 
 wederhelft competeert aen de vier kinderen van 1ste bedde uyt den hoofde van hun moeder 
 groot int geheele 222 roeden paelende oost dhoors van Frans DHAENENS, suyt den heere 
 grave van Wijneghem west desen sterfhuyse ende noort den heer marquis DE BOUSIE 
 Item d'helft van een partije landt dies de wederhelft competeert als vooren groot int geheele 
 907 roeden paelende oost dhoors Geeraert SLOCK suyt de heer marquis DE BOUSIE west 
 Guilliame VAN SPEYBROECK ende noort desen sterfhuyse, sijnde de hofstede met de 
 partijen landt geacquireert bij coope jeghens de vooghden van de weesen van Jacobus  
 LIJBAERT   . . .  . . .   . . . 
 De hauderigghe heeft ten huwelijck gebracht een 4de paert ende deel in den grondt ende 
 catheylen van een behuysde hofstede ende partije landt t'saemen groot ontrent een bunder 
 geleghen in Vosselaere in den westhoeck dat staende dit huwelijck is verkocht aen Thomas 
 SPEECKAERT voor de somme van 8 p. gr. courant . . . . . . 13de Xbre 1746 
 
 
 
 
 
 
 
     Michel DOBBELAERE 
     GASMETERLAAN, 57 
     9000  GENT 
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STATEN VAN GOED VAN DE BARONIE VAN NEVELE – 
AANVULLEND DEEL UIT DE REGISTERS GENOMEN 
 
Dit 3de deel zijn dan de SVG en eventueel andere gegevens die in de registers staan en die ik dus 
ook overneem en die niet te vinden zijn in de bundels. Er kan natuurlijk altijd een gegeven dat 
in de bundels overgenomen is ook gedeeltelijk in de registers te vinden zijn, maar ik heb eerst de 
bundels gedaan en heb dan aangevuld met gegevens uit de registers. Op elke bladzijde noteer ik 
over welk register het gaat en op welke bladzijde (folio) het gegeven staat. 
 
Het blijft natuurlijk altijd een onvolledige weergave. Van sommige SVG heb ik me echt moeten 
beperken tot een klein overzicht om niet uit te lopen over verschillende bladzijden. Vooral in het 
register 396, een groot register met 424 bladzijden, zijn er uitermate veel gegevens te vinden. 
Ik denk in dit geval een meer dan uitgebreide versie gemaakt te hebben waar menig opzoeker 
genoegen kan aan beleven zonder daarom direkt naar het Rijksarchief te moeten gaan.  
Het is natuurlijk altijd mogelijk als men meer gegevens wil bekomen om dan zelf in het 
Rijksarchief Gent die gegevens te gaan opzoeken. 
Zoals wel geweten is komt men in de baronie van Nevele ook terecht in ongeveer een 15 tal 
andere gemeenten zodat men een genealogisch overzicht krijgt van een ganse streek over een 
periode van meer dan 270 jaar. 
 
Gebruikte afkortingen 
  voor de maanden 
 jan.  = januari  febr. = februari   maart  = maerte 
 apr. = april    meye = mei   juny  = juni  
 july = juli   aug.  = augustus   sept.  = 7bre = september 
 oct. = 8bre = oktober  nov. = 9bre =  november  dec. =  Xbre = december 
 - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 
 dhr  = dheer, d'heer    geb. = geboren 
 fa.   = dochter van    x = gehuwd met 
 fs.  = zoon van    (1e x) = 1ste huwelijk 
 Hr.:  = houder, weduwnaar   (2e x) = 2de huwelijk 
 He.:  = houder(igg)e, weduwe        (3e x) = 3de huwelijk 
 joffr.  = juffrouw    w = weken 
  K.:   = kind(eren)    m = maand(en) 
 Mhr  = mijnheer    jr = jaar 
 Mevr.  = Mevrouw    dnrs = deniers 
 Mr.  = meester    gr. = grooten 
 pbr = presbyter, priester   p. = ponden 
 wdnr = weduwnaar    sch. = Schellingen 
 wdwe = weduwe    SVG = Staat van Goed 
   P.R. = Parochie-Register   V.M.: = Voogd materneel 
 S.M.: Saligher memorie   V.P.: = Voogd paterneel 
 Sr = Sieur        
 
 Opmerking  - Sinte Maria Leerne = Bachte-Maria-Leerne in de parochie registers 
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Registers die uitgezocht zijn op gegevens die niet in de bundels (minuten) genoteerd zijn 
Register nr. jaren  Register nr. jaren    Register nr. jaren 
391 - (1525 - 1530) 401 - (1670 - 1672)  411 - (1750 - 1754) 
392 - (1541 - 1542) 402 - (1681 - 1690)  412 - (1754 - 1760) 
393 - (1566 - 1570) 403 - (1690 - 1696)  413 - (1760 - 1763) 
394 - (1575 - 1576) 404 - (1696 - 1712)  414 - (1764 - 1767) 
395 - (1577 - 1578) 405 - (1711 - 1719)  415 - (1768 - 1771) 
396 - (1578 - 1611) 406 - (1720 - 1726)  416 - (1772 - 1776) 
397 - (1611 - 1626) 407 - (1724 - 1733)  417 - (1777 - 1782) 
398 - (1626 - 1638) 408 - (1734 - 1741)  418 - (1782 - 1790) 
399 - (1638 - 1649) 409 - (1741 - 1745)  419 - (1790 - 1795) 
400 - (1650 - 1670) 410 - (1745 - 1749)  
  
De gegevens die men vindt in de registers zijn soms niet dezelfde als dese in de bundels. Er kunnen 
kleine verschillen zijn in de tekst en er kunnen bijkomende gegevens vermeld zijn. 
In het register 391 ontbreken er bladzijden en zijn stukken van sommige delen van bladen weggevreten 
voorzeker door muizen of ratten denk ik. Wat er nog overschiet heb ik ook genoteerd 
De registers 400 en vooral van 401 zijn soms van een zeer slecht en onduidelijk geschrift, alsook zijn 
van sommige woorden de letters volledig vervaagd, waardoor het zeer goed mogelijk is dat een tekst  
of naam verkeerd verklaard en genoteerd is. Waarschijnlijk is het ook daarom dat bepaalde staten van 
goed uit deze twee registers niet voorkomen in de voorgaande uitgave. 
Als deze registers niet goed verzorgd worden, zijn binnen een paar jaar deze registers onbruikbaar.  
Daar er ook veel afgekort wordt in veel voorkomende woorden en in de namen kan het ook gebeuren 
dat ik een woord, naam of een voornaam niet juist gelezen heb. 
Ook komt het voor dat oorspronkelijk tweemaal hetzelfde nummer gegeven wordt aan twee opvolgende 
bladen in een of ander register. Daardoor moet ik ook mijn nummering aanpassen en is het mogelijk, in  
het geval dat men zelf eens wil gaan kijken in een register men op een verkeerd blad aan het zoeken is. 
Om dat te vermijden geef ik in mijn tekst soms een dubbele nummering namelijk: de oorspronkelijke en 
de soms toegevoegde tussen haakjes. 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
De letters rechts van het blad "fo" met een "nummer" aan het begin van een SVG of een rekening ,  
geeft de originele bladzijde (folio) aan in het betreffende register. Soms staat er nog een getal naast  
tussen haakjes, dat is dan het getal dat in potlood in het register erbij geschreven is om het nieuwe  
bladnummer aan te geven. 
Een woord dat schuin gedrukt staat in de tekst geeft uitleg over een voor mij onleesbare tektst of 
uitleg over een beschadigd deel van het blad. 
Een getal in de marge verwijst naar een bundel 
Een getal in de marge tussen haakjes verwijst dan naar het nummer dat op de 1ste bladzijde staat van 
een SVG in een bundel 
 
 
     Michel DOBBELAERE 
     Gasmeterlaan, 57 
     9000  Gent 
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Enkele verklarende woorden 
 
Adhereren : aanhangen 
Admitteren : toelaten  
Anticipatie : voorkoming van de vervaldag 
Appendentiën : aanhangsel bij gebouwen 
Appropriëren : toeëigenen, toekennen 
Causa uxoris : uit hoofde van het huwelijk met de vrouw 
Cederen : afstand doen van, overlaten 
Collateraal : zijdelings (maagschap)  
Committeren : met een volmacht voorzien 
Conquest : gewonnen, aanwinst 
Consisteren : bestaan 
Contingent : aandeel, bijdrage 
depecheren : bespoedigen, voortmaken 
Dependentiën : afhankelijkheden, bijgebouwen 
Devolveren : afkomen, afwentelen 
Dispositie : beschikking 
Distraheren : aftrekken, verkopen 
emphilaseren : een bundel samenbinden met een draad 
enfilasseren : een bundel samenbinden met een draad 
Exhiberen : voor den dag brengen, vertonen 
Expireren : aflopen, vervallen 
Geconveniert : overeengekomen 
Gedepecheert : afgevaardigd 
Gedevolveert : afgewenteld, overgegaan 
Geoctroyeert : een octrooi (gunst) verleend 
Geproveniert : opbrengst gehad 
Licitatie : verkoop van eigendom aan deelgenoten 
Narreren : vertellen, verhalen 
Octrooi : verlening, vergunning 
ponderen : het gewicht bepalen 
prejuditie : nadeel, schade 
Preteritie : voorbijgegaan, verleden tijd 
Purgatie : zuivering, lossing 
Purgative : vrijgemaakte, gezuiverde 
reciproque : wederzijds, onderlinge weerkering 
Remitteren : overzetten, overmaken 
Reputeren : achten, weder op denken  
Reverentelijk : met eerbied 
Subsistentie : onderhoud, levensonderhoud 
Successie : erfopvolging 
Supplieren : verzoeken 
Transporteren : overdragen 
Veralieneren : vervreemden  
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  Gegevens uit de Registers van de Staten van goed van Nevele beginnend met 
 Register 391  (1525-1530) 
 Dit naervolghende es de augmentatie ende rekenijnghe. . . beschadigd . . .van fo 01 
 Kathelijne SBLIECX (BLIEC)die zij hadde bij Jacop CALLE (= CALLANT). . . beschadigd   
 te wetene Mauwerken, Calleken ende Grietken   . . . beschadigd   
 Item de voochden verclaeren voorts hoe dat de weesen toecommen. . . beschadigd   
 van Symoen BRAET huerlieder audt oom was zeker catheyl goet  . . . . . . 
 Item ontfaen van Jan DE BLIECK van der weesen landen . . . beschadigd   
 Item ontfaen van Gheerolf VAN BUEREN  . . . beschadigd   
 Dit es den erfgront van den voornomden weesen . . . onleesbare vervaagde  tektst 
 van den voornomden Simoen huerlieder ouden oom was 
 Een stick lands ghenaemt kaeckaerts stede gheleghen in Poessele . . . . . . 
 Item den muelewalbulck gheleghen in Loo  . . . vervaagde  tektst  
 Item een parcheelken van bossche ghenaemt . . . onleesbare vervaagde  tektst . . . 
 van Nevele ende ghehouden van mijnen heere van Nevele 
 Item een stick lant ghenaemt splentersbulck . . .  . . .  . . . 
 onder heerlickhede van varizeele vervaagde  tektst. . . en beschadigd   
 Voochden van de weesen zijn Jan DE BLIECK met Jacop CALLE . . . 25ste jan. 1525 
  
 Rekenijnghe ende bewijs dat Zegher VAN RAVESCHOOT ende Pieter  fo 2v 
 WITTEVRONGHEL als voochden van de kinderen van wijlent Willem VAN RAVESCHOOT  
 Saligher ghedachten doen van alle tghuent dies de zelve Zegher als principael handelijnghe 
 ende administrateur in ontfanghe ende uytgheven ontfaen ende uytghegheven heeft over de twee 
 weesen die noch in regemente van voochden zijn te wetene Hanneken VAN RAVESCHOOT 
 zonder meer midts dat Marten?  ghehuwet est ende dit sichtent den 8ste dach maerte 1523 
 dat de laetste . . .beschadigd . . . ghedaen was zulck ende alzoo hiernaer verwaerst wierdt  
 beschadigd . . . de voornomde voochden hoe dat zij met Marten ende Hanneken  ende ande 
 beschadigd . . . vergaedert gheweest hebben ten huuse van Jan DE DAPPERE den 12de in  
 october 1525 ende bleef  . . . . . . Hanneken alleene tachter de somme van 36 p. 
 beschadigd . . .   . . .  . . .  . . .  meye 1526 
  
 Dit naervolghende es de rekenijnghe ende bewijs die Jan V. . . beschadigd   fo 4 
 Joos DE KEYSER fs. . . . als voochden  . . . . . . beschadigd   
 kinderen die hij hadde bij Joosijne sKeysers (KEYSERS) DE KEYSER . . . 
 Ter presentie van de voochden Joos VAN RENTERGHEM oom, Jan VAN RENTERGHEM 
 . . . beschadigd  . . .Pieter DE KEYSER ende ander vrienden ende maghen den 9de . . . 1526 
           
 Dit naervolghende is de augmentatie van goede van Grietken VAN RENTERGHEM fo 5 
 fa. Jacops twelcke huer toecommende ende verstorven es van Margriete VAN RENTERGHEM 
  fa. Jacops huerer moeye was zaligher ghedachte in welck goet Jan VAN RENTERGHEM ende  
 Joos DE KEYSER overbringhen an ulieden mijne heeren . . . van de lande van Nevele als   
  uppervoochden ende dat zulck als hiernaer volght 
 Eerst 200 roeden erfven gheleghen in Landeghem ende ghehouden van mijn heer van Nevele 
 Item de zelver quam noch over huer handeel in de zelve versterfte in ghelde 25 p. parisis 
          19de oct. 1526 
 
SVG toebehoorende Baerbelken VAN EENHOORNE fa. Pieters die hij hadde bij  fo 5 
 Ysabelle VAN RENTERGHEM de zelve weesen toecomende ende verstorven bij den doot van 
   Isabelle VAN RENTERGHEM fa. Jacops welck goet Jan VAN RENTERGHEM fs. Jacops ende 
 Jan VAN EENHOORNE voochden van de voormelde weesen overbringhen an ulieden mijne 
 heeren Aman ende Schepenen van de lande van Nevele als uppervoochden alzoo zij ditte ten  
 voornomden sterfhuyse bevonden ende ghegadert hebben . . . . . . . . . 
 Item heeft deze weese huer handeel van huer deel van een huuseken ende ander upgaende houte  
 vercocht voor de somme van 4 p. par.  . . .  . . .  
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 Vervolg Register 391  (1525-1530) 
 Dit naervolghende is de augmentatie ende vermeerderinghe van SVG   fo 5v 
 van Calleken ende Joosijntken VAN RENTERGHEM Jacops jonghste kinderen die hij hadde bij 
 Joozijnen SWEERTS zijnen wive was dezelve weesen toecomende ende verstorven bij den doot 
 van wijlent Margriete VAN RENTERGHEM huerlieden moeyer was salegher ghedachte welck  
 goet Jan VAN RENTERGHEM fs. Jacops ende Jan DE WEERT als voochden van de zelven 
 weesen  overbringhen an ulieden mijne heeren Aman ende Schepenen van de lande van Nevele  
 als uppervoochden 
 Aen dese twee weesen es verstorven bij de doot van huerlieder moeye 400 roeden landts 
 ligghende in de prochie van Landeghem  . . .  . . .  9de oct. 1526 
 
SVG toebehoorende Vynken VAN EENHOORNE fa.  . . .   . . . beschadigd  fo 6 
 bij Ysabelle VAN RENTERGHEM de zelve weesen toecomende ende verstorven bij de doot 
 van . . . beschadigd fa. Jacops welck goet Jan VAN RENTERGHEM fs. Jacops ende Jan 
 VAN EENHOORNE als voochden van de zelve weesen overbringhen an ulieden mijne heeren 
 Aman ende Schepenen van den  lande van Nevele 
 De voochden verclaeren hoe dat dese weese heeft gheconquesteert. . . beschadigd. . .  
 200 roeden erven ligghende in de prochie van Landeghem  . . .  . . . 
 Item de selve heeft noch tvijfde deel in acht upgaende heeckboomen . . . 
 Item de selve weesen heeft noch goet van dat huer verstorven es bij . . .  . . . VAN 
 RENTERGHEM over haer handeel van zeker catteylen die vercocht werden 9de oct. 1526 
   
 Rekeninghe ende vermeerders van SVG van Hanneken, Betghen Gheerth ende  fo 6 
 Willeken sDappers (DE DAPPER) Heyndricx kinderen die hij hadden bij Margriete sKEYSERS 
 (DE KEYSER) fa. Jan zijnen wive was welck goet Jan DE DAPPER ende Loy DE KEYSER 
 voochden van de selve weesen overbringhen an Aman ende Schepenen van de lande van Nevele 
 De voochden verclaeren hoe dat zij bij adviese ende doetsduncken van vrienden ende maghen 
 van dese weese Willeken tjoncxte kint hebben besteedt te houden den voornomden Loy DE 
 KEYSER mede voocht . . .  . . .  . . . 
 Simoen VAN DEN DANNE   . . . die met de doot van Heyndric DE DAPPERE ghetrauwt  
 hadde sijne wdwe  . . .  . . .  
 Simoen VAN DEN DANNE houder van den selven sterfhuuse met de doot van der weesen 
 moeder  . . .  . . .  . . .    24ste nov. 1526 
 
SVG Johanne DANINS zijnen wive was, overl. Sente Martens Leerne voor dec. 1526 
 Hr.: Corneel DE WEERT fs. Heyndrick 
 K.: Heyndrick, Liefkin, Jooskin, Maeykin, Michielken ende Pierken DE WEERT  fo 6v 
 V.M.: Daneel DANINS ende V.P.: Claes DE WEERT  
  Erfgront den houder met de weesen toebehoorende 
 De weesen hebben de helft in een behuysde hofstede groot ontrent twee oude bunderen ende 
 dander helft behoort toe aen den houder ligghende in Sente Martens Leerne 
 Item de selve hebben noch de helft van eenen bulck groot 500 roeden ligghende voor thof 
 Item de selve hebben noch eenen bulck gheheeten den perdebulck groot een bunder 
 De selve hebben noch deen helft in eenen bulck gheheeten den moerstratenbulck met hemlieden 
 vader ghemeene ende onverdeelt ligghende groot ontrent 700 roeden  8ste dec. 1526 
 
 Augmentatie ende rekeninghe van den goede van Johanneken Hanneken  fo 7 
 ende Pierijnken sVEYS Berthelmeeus kinderen die hij hadde bij Beatrijce KNOCKAERTS  
 zijnder wettelicke gheselnede ter saligher memorie  
 V.P.: Willem DE VEY ende V.M.: Pieter VAN DER STRAETEN 
 Ontfaen van der drie weesen deel in eene behuusde hofstede ligghende in Lederne daerment 
 heet het maeyghem die Jan VAN OOTEGHEM der weesen zwaegher in pachte heeft voor 
 15 sch. par. tsiaers ende een parcheelken mersch ligghende indeselve prochie 
 De weesen met Jan VAN OOTEGHEM hebben een behuusde hofstede gheleghen in Sente 
 Maria Lederne waer den selven VAN OOTEGHEM inne woont . . . . . .18de febr. 1526  
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 Rekeninghe bewijs ende reliqua die Gillis VAN DEN HOVE ende Willem  fo 9 
 DE CUUPERE tsamen  voochden van den kinderen van beschadigd. . . VAN DEN HOVE 
 die hij hadde bij beschadigd. . . DE CUUPERE te wetene Cornelis DE CUUPERE . . . 
  ende overgheven aen Aman ende Schepenen van de lande van Nevele . . . 
 De voochden verclaeren dat zij onderteekent hebben met Triestram STADE als ghetrauwet 
 hebbende der weesens zustere van den incommende pachte de weesen toecommende van 
 huerlieder moedere zaligher ghedachten 
 Jan VAN MEEREN Aman, Willem DE VEY ende Jan VAN PETEGHEM schepenen als 
 uppervoochden den 28ste in meye 1526  
 
SVG Joosijne sBRUNEN fa. Joos        fo 9v 
 Hr.: Joannes DE VLIEGHER  
 K.: Gheerken audt ontrent 18 maenden 
 V.M.: Joos DE BRUUN ende V.P.: Gheerolf DE VLIEGHER  
 Dit naervolghende zijn de parcheelen van gronden 
 De weese heeft 200 roeden mersch ligghende in de prochie van Nevele neffens den mersch van 
 de kercke van Vosselaere ghehouden van de Zantvoorsche . . . vervaagde tekst 
 Item een half ghemet lands ligghende ande meerbeke ghehauden van Jan WITTEVRONGHEL 
 Noch dhelft van een stuck lands gheheeten den brant ligghende ommegracht . . . 
 
 Augmentatie ende rekenijnghe van den goede van de kinderen van  fo 10 
 Kathelijne sBLIECX (DE BLIEC) die zij hadde bij Jacop CALLE (= CALLANT) ende 
 Floreyns BRUUKINS te wetene Mauwerken Calleken ende Grietken.   
 Welcke Augmentatie ende rekenijnghe Jan BRAET ende Gheerolf CALLE (= CALLANT)  
 overbringhen an Aman ende Schepenen van den lande van Nevele als uppervoochden alzoo  
 hiernaer verclaerst sal worden 
 Aen de weesen es verstorven bij den overlijden van Simon BRAET heurlieden audt oom was 
 zeker catheylen ende schulden van baeten . . . . . . 
 Dit es den erfgrondt de voornomde weesen verstorfven bij der doot van den voornoemden 
 Simon huerlieder auden oom 
 Eerst een stuck lands ghenaempt kaeckaerts ende gheleghen in Poessele groot 600 roeden 
 Item den muelewal bulck gheleghen in Loo groot in erfven 350 roeden 
 Item een parcheelken van bosschen ghenaempt den dierenbosch ligghende in de prochie van 
 Nevele groot 250 roen . . .  . . .  . . .   
  Ontfaen van Jan DE BLIECK van der weesen landen dat hij in pachte heeft te wetene van den 
 jaere 24, 25 ende 1526 elcx jaer 27 sch. gr. . . . . . . . . . 27ste jan. beschadigd 
  
SVG Gheert VAN DER MUELEN, overl.       fo 11 
 He.: Pierijnken VAN DER NAEDT  
 K.: Hanneken, Bostken ende Joozijnken VAN DER MUELEN  
 V.P.: beschadigd . . .  V.M.: Gheert VAN DEN DIJCKE  
 Maeyken VAN DER MUELEN soverledenen halve suster is overleden 25ste jan. 1526 
 
 Rekeninghe ende bewijs ende reliqua die Pieter VAN DER DONC  fo 11v 
 als voocht ende administrateur metsgaders Jan VAN DEN HOUCKE zijn medegezelle 
  . . . beschadigd  Stoffele ende Grietken LOONKINS Buucx? kinderen 
 De voochden hebben ghecocht ter weesen proffijte van Danneel huerlieder broeder zeker  
 gronden van erven ligghende in de behuusde stede . . . . . . 13de meye 1526 
 
 Rekeninghe ende bewijs van Pierijnken ende Gillinken CLAES Pieters   fo 12v 
 kinderen die hij hadde bij Lijsbette LOONKINS alzoo wel in ontfanghe als in vutgheve  
 V.P.: Joos CLAES ende V.M.: Pieter VAN DER DONCT 
 De voochden verclaeren hoe dat twee van de kinderen huerlieder broeder ende zuster zijn 
 ghehuwet zijn ende Hanneken zijns zelfs    12de nov. 1527 
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 Rekeninghe ende bewijs van Lodewijcxken ende Fransken    fo 13 
 VAN DEN BRIELE Willems kinderen die hij hadde bij Pierijnen DANINS fa. Passchiers 
 verstorven van huerlieder vader beschadigd   
 V.P.: Jan VAN LOKEREN ende V.M.: Jan VAN DEN HOUCKE 
 De voochden verclaeren dat zij vercocht hebben den hau van zeker bosch dewelcke ligghende 
 was thenden de drie velden an tmuelenaerstraetken  . . . . . .  
 Betaelt Mauwers VAN DEN BRIELE van dat hem goet quam van der doot van zijnder moeder 
 10 p. par.  . . .  . . .    11de nov. 1527 
 
 Dit es de rekeninghe die Joos RIJCKAERT administrateur met Jacop   fo 13v 
 MAESSCHALCK zijnen medegheselle  beschadigd  voochden van Joosken RIJCKAERT fs. 
 Philips . . . beschadigd   . . . bij de versterfte van sijnen vadere 12de nov. 1527 
 
SVG Margriete MAELBOUTS, overl. niet gegeven     fo 13v  
 Hr.: Eylaer? VAN DEN ABEELE  
 K.: Cipriaen, Gheertrude ende Daenken VAN DEN ABEELE 
 V.M.: Jan MAELBOUT ende V.P.: Mauwers DANNEELS    
 De drie weesen zullen moghen hebben ende behouden over huerlieden vrij eyghen goet met 
 heurlieden ander drie ghebroeders de schuere metten stallen ende thuus ghemeene ende 
 onverdeelt tusschen dese drie weesen ende dander huerlieden broeders ghehuwet wesende 
 Het woonhuus ende tovenbuer sal blijven toebehooren den hauder . . . 24ste nov. 1527 
 
SVG Gheerolf BEYAERT, overl. Hansbeke      fo 14  
 He.: Margriete VAN LOKENE  
 K.: Calleken, Tanneken, Johanneken ende Willeken BEYAERT 
 V.P.: Jan BEYAERT ende V.M.: Jan VAN LOKENE 
 Erfgront de weesen toebehoorende ende licht onverdeelt met huerer moeder conquest wesende 
 Een behuusde stede ligghende thamme in Hansbeke groot 400 roeden ligghende ommegracht 
 met al de boomen daerop staende dewelcke vutghenomen is gheweest in erfvelicke cheynse 
 Item noch onverscheen ende onverdeelt met hunne moeder ontrent 200 roen lands gheheeten 
 tspendhoutackerken twelcke desen weesen vader ende moeder tsamen in huwelick wesende 
 ghecocht hebben . . .  . . .    16de ougste 1526 
 
SVG Jozijne BULTINCK, overl. . . . niet gegeven     fo 14v 
 Hr.: Jan DE PORTRE 
 K.: Willeken ende Hanneken DE PORTRE 
 V.M.: Jan BULTINCK ende V.P.: Sijmon DE PORTRE  9de . . beschadigd  . 1527 
  
 Rekeninghe dat Goessin VAN DEN DALE . .beschadigd . .  administrateur in  fo 15 
 ontfanghe ende vutgheve van Heyne, Daenckin ende . .beschadigd . .VAN DEN DALE  
 Franchois kinderen die hij hadde bij Maegdeleene LAUWERS ? metsgaders Gheelof  
 WOUTERS sijnen medevocht den 22ste in nov. 1524 dat de laetste rekeninghe ghedaen was 
 Comt van deselve drie weesen goet van den versterfte van huerlieder moedere ende Driesken 
 huerlieder broedere te wetene elcken 2 p. 15 sch. gr.  . . .  . . . 
 Den administrateur heeft ontfaen van pachte van den lande dat Jacop VAN DEN DALE in 
 pachte hout ende dat van de jaere 1524 de somme van 6 sch. gr. ende van 1525 oock 6 sch. gr.  
 Item ontfaen van her Jan SERSCAMP prochipape van Meyghem van pachte van een merselkin 
 ende dit van de jare 1526 3 sch. gr. . . .  . . .  . . . 
 Den voocht heeft ghegheven Daenkins doen hij te Maldeghem te meestre ginck 2 sch. gr. 
 Item den selven noch ghegheven omme sijnen wille mede te doen als hij met Bauwin LOTINS 
 wonde 4 sch. gr.  . . .  . . .  
 Ter presentie van beede voochden weesen Jan VAN DEN DALE, Jacop VAN DEN DALE 
 alle ghebroeders van dese weesen, Pieter PANDELAERE als ghetrauwt hebbende een van de 
 zustren van de weesen, Willem TIMMERMAN oom . . .  10de dec. 1527 



 910 

 Vervolg Register 391 (1525-1530) 
 Rekeninghe ende bewijs die Jan DE MEYERE ende Joos MERSSTAERT  fo 16 
 als voochden van Gilleken DE MEYERE fs. Jans doen ende overgheven voor ulieden mijne 
 heeren Aman ende Schepenen van den lande van Nevele van alder handelinghe die sij 
 ghehadt hebben sichtent den 26ste in nov. 1524 dat de laetste rekeninghe ghedaen was 
 Ontfaen van pachte van Pieter VAN RIJCKEGHEM oom ende Jan DE MEYER rechtsweer 
 van desen weesen van eenen mersch zijn handeel van den jaere ende kerssavondt 1524, 1525 
 ende 1526 te wetene 24 ende te 3 p. par. tsiaers ende tjaer 25 ende 26  3 p. 12 sch. p. 
 Item noch ontfaen van beede sijne broeders ende oock van Mauwerkin zijnen swaghere 
 van zeker gifte die desen weesen moedere verzochte in huer huterste dat sij hem weesen 
 jaerlijcx gheven zouden te wetene 18 sch. par. tsiaers . . . . . . 19de dec. 1527 
 
 Rekeninghe ende bewijs dat Jan . . beschadigd . .administrateur ende Martin VAN DE  
 WOESTIJNE als voochden. . beschadigd . . MESTACH fs. Christiaens die hij hadde bij  
 Zoeten VAN SPEYBROECK  . . .  . . .  . . . 
 Den voocht heeft ghegheven dese weesen in handen twelck hij gheleent hadde jeghens Lievins 
 MESTACH dochter omme een causlaken mede te copene . . . 3de dec. 1527 
 
SVG Jozijne BULTINCX fa. Willems, overl.     fo 17v en ook fo 19 
 Hr.: niet gegeven SPESTELS (DE PESTEL) 
 K.: Claersinkin ende Jehannekin DE PESTEL 
 V.M.: Joos BULTINCK ende V.P.: Joannes LAMPAERT  
 De houder behoud tzijner proffijte alle de huusinghen staende op de behuusde stede daer deser 
 weesen  moedere vut verstorven is sonder zijnen kinderen daer an eenigh recht te moghen 
 hebben. . .   . . .   . . .   3de dec. 1527 
 
SVG Pieter MATHIJS overl. in Meyghem . . .     fo 18 
 He.: Kathelijne MOERMANS 
 K.: Hanneken ende Gherolfkin MATHIJS  
 V.P.: Sijmoen VAN PO. . .. . beschadigd . . ende V.M.: Andries MOERMAN 
 De weesen sijn gherecht in de helft van een behuusde stede met alle de huusen freyt bomen ende 
 andere daerup staende gheleghen in de prochie van Meyghem  tekst is vervaagd, geen datum 
 
SVG Gheerolf YDE, overl. Sente Martins Lederne . . .    fo 20 
 He.: niet gegeven 
 K.: Pierkin, Hanneken, Claerssekin, Gheerkin, Drieskin ende Karelken YDE 
 V.P.: Joos YDE ende V.M.: Pieter . . beschadigd . . 
 De voochden hebben bevonden dat de schulden van commeren zeer groot waren ende de baten 
 zeer sober ende de houderigghe ghelaten hebben alle tcatteyl goet ende schulden . . . 
 Deze weesen behoort tot eene behuusde stede ligghende in Sente Martins Lederne daer desen 
 wesen vadere der weerelt overleet groot een ghemet    22ste maerte 1527 
 
SVG Maeyken DE VREESE, overl. . . .      fo 21 
 Hr.: Gheeraert VAN BEKEN 
 K.: Maeyken, Adriaenken, Martken ende Grietken VAN BEKEN 
 De zelve weesen becommen ende verstorven eerst bij den overlijden van Willem DE VREESE 
 der weesen oom bij den overlijden van huerlieden grootvrauwe Maeye VAN WAELBROECK 
 ende daerna van hunne moeder  
 V.M.: Adriaen DE VREESE ende V.P.: Lauwereys VAN BEKEN . . . 29ste wedemaent 1528 
 
SVG Joos DE BESTELE  overl. . . .      fo 22 
 He.: Betken sBLAKEN fa. Gillis 
 K.: Pierkin, Hanskin Calleken ende Janneken DE BESTELE    
 V.P.: Jooris VANDER BEKE ende V.M.: Pieter DE BESTELE  
 Een onbehuusde stede ligghende in Nevele daerment heet kerrebrouck daer de houderigghe 
 heeft haer blat van bijleve groot 3 ghemeten ende een half    22ste maerte 1528 
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 Den 8ste in meye 1528 compareerde Heyndrick DE WILDE    fo 25v 
 ende Willem VAN DEN HECKE als voochden van de kinderen van Pieter DE WILDE 
 om bij Maerie VAN DEN HECKE . . .verder onleesbare tekst . . . . . . 
 
 Rekeninghe ende bewijs van Pieter DE PESTELE ende     fo 26 
 Pieter DE CLERCK zijn mede voocht tsamen voochden van Pierkin ende Mauwerkin  
 DE PESTELE fs. Mauwers . . . 
 Ter causen van de weesen sichtent dat de laetste rekeninghe ghedaen was . . . 
 Ontfaen van de pachte der weesen lande van Mauwerken POTVLIEGHE 25 p. 4 sch. par. 
 Ontfaen van Jan DE MEESTER van den pachte van de selve weesen lande van de jaren 
 ende kersavondt 1526 ende 1527 elcx jaer de somme van 9 p. 4 sch. gr. par. 
 Ontfaen van den selven Pieter DE CLERCK die in pachte ghehadt heeft 100 roeden lants 
 ghecommen van Pyrijne MORTIERS van de jaren 1526 ende 1527  2 p. par. 
 Ontfaen van Pieter DE CLERCK die in pachte ghehadt heeft 50 roeden lants ghecommen 
 van Beelkin MORTIERS dese weesen grootvrauwe 20 sch. gr.  
 Item Arendt DE PESTELE betaelt dat men hem schuldich bleven was ten daghe van den 
 vutvaert van der weesen vadere de somme van 21 p. 9 sch. gr. 
 Betaelt aen den ontfanghere van mijnen heere van Vinderhoute van dootcoope over desen 
 weesen handeel van der versterfte van Pyrine MORTIERS fa. Pieters 3 sch. gr. par. 
        den 4de dach van sporcle 1528 
 
SVG Lauwerijne ZUTTERMANS, overl. Nevele  . . .    fo 27v  
 Hr.: Jan DE MEESTER 
 K.: Liefkin, Pierkin, Callekin, Lievekin ende Tannekin DE MEESTER 
 V.M.: Wouter ZUTTERMAN ende V.P.: Franchois BRAET 
 Grondt ende andere huysinghen die den houdere metten weese moedere tsamen ghecocht  
 hebben daer de weesen gherecht zijn in deen helft 
 Twee behuusde steden ligghende in Nevele an tclophecken zo men gaet naer Meyghem 
 met eenen bulcxkinne ligghende over de waeghenbrugghe 
 Een ghemet cauterlants ghehouden van Jan WITTEVRONGHELE 
 Een bunder landts ligghende in Nevele up den hooghenackere . . . . . . 
 Desen staet was aldus ghemaeckt ende ghesloten den 8ste maerte 1527 ter presentie van Luck 
 SCAMP oom, Jan VAN DEN ACKERE oock oom, Mauwers DE MEESTER broeder, Jan 
 SCAMP ende ander vrienden ende maghen    
 
SVG Frans BROUCKAERT, overl. Nevele geen datum gegeven   28v 
 He.: Cathelenen DORSTERLINCX 
 K.: Pieter BROUCKAERT 
 V.P.: Jacop VAN LANDUYT 
 Dese weese heeft een leen ghehouden van mijnen heer van Nevele groot een ghemet 
 Item de zelven heeft noch een leen ghehouden van mijnen gheduchten heer van zijnder 
 heerlichede van schuervelt groot twee oude bunders onder velt ende licht onverhuert 
 Item heeft den zelven noch de stede daer Frans BROUCKAERT woonde groot een bunder 
 ligghende onder mijnen heere van Nevele 
 Item noch twee bunders lants ligghende onder heerlichede van schuervelt  
 De weese heeft met zijne moeder ghemeene ende onverdeelt een behuust stedeken ligghende 
 an Loo kercke muer  
 Item zo heeft de weese een huus binnen de stede van Ghendt metten zeker zijnder moeder  
 ende zijne zwaeghers ghemeene ende onverdeelt 
 Item noch een vierendeel van den staecke van Lijsbette VAN VINCT . . .   
 Item noch tderde in den staecke van Jan VAN VINCT in de zelve stede  
 Present den voocht Jacop VAN LANDUYT, de houderigghe Mauwers QUIQUELBORNE 
 Gheert DE BRAUWERE ende ander vrienden ende maghen   12de meye 1528 
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SVG Pieter VAN VINCT, overl. . . . niet gegeven     29v 
 He.: niet gegeven  
 K.: Pirijne VAN VINCT 
 V.P.: Jan MESTACH ende V.M.: Daneel DANINC 
 De voochden verclaeren hoe dat de weese toebehoort een stede groot een half ghemet 
 Dese weese heeft noch eene croone tsiaers op de stede van Heyndrick MESTACH 
 Item 410 roeden lands ligghende op tanvelt ghehauden van Daneel VAN HERZELE 
 Een stick lands ligghende bij Gillis VAN VINCT groot een half ghemet of daerontrent 
 Noch 100 roeden ligghende inden biesbuuck. Item dander 200 roeden boven den biesbuelck. 
 Noch 200 roeden inden daelackere ghehauden van Mhr. Daneel VAN HERZELE.  
 Item een ghemet neffens Jan VAN COTTEMS leen. Item noch 100 roeden in de oostmersch. 
 Item noch een ghemet op twaterlaet ligghende in Sente Jans Lederne ghehouden van Mhr. 
 VAN HERZELE . . .   . . .   . . . 
 Alle dese gronden van erven vutghesteken de 410 roeden zijn gheleghen inde prochie van 
 Bachte   . . .   . . .  den 7de in hoymaent 1528 
 
SVG Jan DE HASE, overl.  niet gegeven      fo 30 
  He.: Gheerolfenne DE ZUTTERE 
 K.: Lanke ende Gilleken DE HASE 
 V.P.: Pieter STROBBE ende Willem DE ZUTTERE 
 De voochden verclaeren hoe dat zij met Lauwers DE HAZE grootheere van de weesen 
 van de vaderlicke zijde ende Gillis DE ZUTTERE grootheere van de moederlicke zijde 
 metsgaders . . .beschadigd . . . Bauwen MESTACH ende andere vrienden ende maghen 
 overzien hebben al tcatteyl goet . . .  den 19de dach van hoymaent 1528 
 
 Rekeninghe van de goede van de kinderen van Kathelijne DE BLIECK   fo 30v 
 (sBLIECX) die zij hadde bij Jacop CALLE ende Floreyns BRUUKINS te wetene Mauwerken 
 Calleken ende Grietken SBLIECX welcke rekeninghe Jan DE BLIECK ende Jacop CALLE 
 als voochden van de weesen doen ende overgheven an Aman ende Schepenen van den lande  
 van Nevele als oppervoochden 
 Ontfaen van Jan DE BLIECK nu voocht van de weesen van de erfgronden dese weesen  
 toebehoorende die hij in pachte houdende is 4 p. 1 sch. gr. . . . 27ste nov. 1528 
 
SVG Johanneken TEMMERMANS, overl.        fo 31 
 Hr.: Alaert VAN DEN VIJLE  
 K.: Mauwerken, Cantken, Neelken ende Joosken VAN DEN VIJLE 
 V.M.: Pieter DE CLERCK  
 Gronden van erfven dese weesen toecommende 
 Een behuusde hofstede groot 200 roeden lettel min of meer gheleghen in Landeghem bij  
 vierheckenen aen de camstraete noort ende oost an sheeren strate, zuydt ghelijck Ghee. . . 
 SLOCK ende west Pieter DE CLERCK  . . .  . . . 
 De weesen zijn verstorven bij de doot van Pierijne MORTIRS soverleden moeye ontrent 
 100 roeden lands ligghende in Landeghem . . . . . . 4de dach van hoymaent 1526 
 
 Rekeninghe ende bewijs van Daenken ende Maeyken DE KEYSER   fo 31v 
 wijlent Philips DE KEYSERS kinderen die hij hadde bij Beatrijse VAN RAVESCHOOT 
 der weesen moeder  
 V.P.: Willem DE CUYPER ende V.M.: Zegher VAN RAVESCHOOT  
 die overbringen ende doende sijn sichtent den 23ste in hoymaent 1525  
 De voochden verclaeren hoe dat de twee weesen goet comt over huerlieder handeel van den 
 freyt op thof dat ten overlijden van der weesen vader niet vercocht en was 16 gr. . . . 
 Item dese twee weesen comt goet over huerlieder handeel van den pacht van de behuusde 
 stede ende de landen de weesen met huerlieder moeder ende andere zusters ende broeders 
 toecommende de somme van  21 sch. gr. . . . 17de dach van nov. 1528 
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SVG Tanneken VAN DEN HOUCKE fa. Philips, overl. . . .    fo 32v  
 Hr.: Christiaen (Xpiaens) SIMOENS  
 K.: Gheertken, Mauwerken, Joosken ende Kerstiaenken  SIMOENS 
 V.M.: Pieter VAN DEN HOUCKE ende V.P.: Jan WITTEVRONGHEL 
 Erfgrondt dese weesen toebehoorende 
 De weesen zijn gherecht in 71 roen van de behuusde stede daer wijlent Mauwers LAMME 
 placht te woonen groot 200 roeden ligghende ghemeene met diverssche persoonen te weten 
 met de hoyrs van Meeus VAN DEN DALE, de hoyrs van Mauwers VAN DEN HOUCKE . . . 
 Item noch een stick lands ligghende bij Jan DE MEESTER gheheeten breedenacker groot 
 1124 roeden ghehouden van mijne heeren van Nevele. Item noch een ghemet lands  
 ligghende daerment heedt bachten bossche ghehouden van Mhr. Philips DE GR. . . . 
 Item 102 roeden cauterlands ligghende an twaterlat naest Nevele. Item de weesen hebben 
 noch ligghende ghemeene ende onverdeelt in diverssche parcheelen met Jan SCHAMP 
 ende Jan DE MEESTER in de brouckelkens te veldeken groot 160 roeden 
 Dit naervolghende es coopgoet twelcke dese weesen alleene toecomt 
 Een stick lands in twelck dese hebben deen helft ligghende met Pieter VAN DEN HOUCKE 
 der weesen oom ende voocht onverdeelt groot int gheheele 225 roeden ende ghecommen 
 bij coope van Jan HUSSELER ? . . . . . . den laetsten dach van lauwe 1528 
 
SVG Margriete VAN KERREBROUCK, overl. niet gegeven    fo 33 
 Hr.: Pieter DE WANNEMAKER  
 K.: Er is in een tekst sprake van twee kinderen die moeten gekleed worden 
 V.P.: Danneel VAN SPEYBROUCK ende V.M.: Jacop VAN KERREBROUCK  
 Grondt van erfven dien ghehelftscheedt es gheweest jeghens de weesen 
 Een behuusde stede gheleghen in Dronghen daerment heet in de moerstrate  . . . 
 Eenen buelck ghenaemt den peerdenbuelck totten halver nieuwer ghedolven gracht de zijde 
 naest de blauwe poorte ende noch een sticxken lands ghenaemt den pronckaert de zijde  
 oostwaert. Item hebben de kinderen met hunnen vader ghemeene in de prochie van Landeghem 
 twee ghemeten lands . . .  Ontfaen van pachte van Blazijn VAN MALDEGHEM 
 van den jaere 1525 37 sch. 10 dnrs gr. Item ontfaen van Gheerolf DE BRUNE van den lande in 
 den broeckmersch boven de rente die Gheerolf betaelde van den kersavondt 1525  9 sch. gr. 
 Ontfaen van Jan PIJFFEROEN van pachte van den peerdenbuelck  9 sch. gr. . . . 
 Item betaelt Bauwen GOETHALS voor de weesen van seker losrente alst blijckt bij quitantie 
 van den jaere 25 ende daer te vooren 15 sch. gr. . . .   20ste dec. 1527 
 
 Rekeninghe ende bewijs dat Gheerolf LAMME ende Mauwers BOLLOCK fo 34v 
 als voochden van de kinderen van wijlent Jan GOETHALS . . .  . . . 
 Die zij ghehadt ende ghenomen hebben sichtent de laetste rekeninghe ghedaen den 12de dach 
 van wedemaent 1526 zo hier naer verclaert sal worden . . .  . . . 
 Ontfaen van Jan BOGAERT van pachte van de twee weesen lande ende behuusde stede van  
 den jaere ende kersavont 1526 ende 1527 de somme van 36 p. par.  
 Vutgheven op den voornoemden ontfanck 
 Eerst betaelt Kathelijne VAN BRAEMBUSSCHE van eene rente gaende vut de voornomde 
 kinderen gronden van 6 sch. gr. tsiaers ende datte van Sente Jansmesse 1525, 26, 27 ende 28 
 makende tsamen de somme van 14 p. 8 sch. . . . . . . . . . 21ste dec. 1529 
  
 Augmentatie rekeninghe ende bewijs van den goede in ontfanghen  fo 35v 
 ende vutgheven van Liefken ende Grietken WILLEMS Mathijs kinderen die hij hadde bij 
 Lisbette VAN DEN EECHOUTE verstorven van haerlieder moedere van welcke weesen Jacop 
 VAN DEN HEECHOUTE ende der weesen vader voochden zijn daer den staet ghemaeckt 
 was twelcke was den 8ste dach van december 1523  
 Hebben ontfaen van pachte van Claes DE SMET van 400 roeden lands van de jaeren 1528, 
 29, 30 elc jaer 7 sch. gr.  Hebben ontfaen van Willem DE RIJCKE van der weesen behuusde 
 stede van den jaere 1528, 29, 30 elc jaer 14 sch. gr. . . .  . . . 
 Jacquemijne WILLEMS haerlieder zuster is overleden  . . .  1ste november 1530 
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SVG Johanne WILLEMS, overl. . . . niet gegeven     fo 36 
 Hr.: Mahieux VAN DER VENNET  
 K.: Gondekin, Meerke ende Loykin VAN DER VENNET 
 V.M.: Martin WILLEMS  
 Het catteyl goet was van cleender werde ende oock de schulden van baten . . . 
 De weesen met huerlieder vader zijn gherecht in eene behuusde stede te wetene in de vijf 
 deelen van achte gheleghen in Peteghem bij Deynse . . . . . . 22ste sept. 1530 
 
SVG Lucx DE POTTER, overl. . . . niet gegeven    fo 36v ook 51v 
 He.: Angnees YDE  
 K.: Calleken, Joozijnken, Meenseken, Maeyken ende Grietken DE POTTER 
 V.P.: Loy DE POTTER ende V.M.: Joos YDE fs. Zeghers  
 Zo verclaeren de voornoemde voochden hoe dat zij met Joos YDE fs. Pauwels, Zegher 
 YDE, Bauwin MESTACH, Lieven VAN DEN EECHOUTE ende Roel YDE fs. Zeghers 
 overzien hebben alle tcatteyl goet binnen ende buuten den hove . . . 21ste febr. 1529 
 
 Rekeninghe ende bewijs van Mauwerkin ende Grietken CALLANDT  fo 37 
 Jacops kinderen die hij hadde bij Cathelijne BLIECQ salegher ghedachte 
 V.M.: Franchois VAN LANDUYT ende V.P.: Jacop CALLANT als vader 
 Alzo wel van ontfanghe als vutgheve sichtent den 27ste in novembre 1528 dat de laetste 
 rekeninghe ghedaen was  
 Ontfaen van pachte van de wdwe DE WULF van de jaere tot kersavont 1529, 1530 ende 
 1531 elcx jaer zuver gelts 30 sch. gr. compt  4 p. 10 sch. gr.  . . .  . . . 
 Ontfaen van renten van pachte van Mauwers LOONKINS te Poessele van den jaere ende 
 kersavont 1529 ende 1530 8 sch. gr. . . .  . . .   
 Voor de leeringhe van Mauwerkin een van dese weesen ende oock voor montcosten ghedaen 
 door Gheerolf CALLANT grootheere totten 29ste april 1530 de somme van 12 sch. 8 dnrs gr. 
 Item betaelt bij Jan DE BLIECK van dat Mauwerkin ter hant ghedaen heeft omme hem 
 daermede te cleeden de somme van 10 sch. gr. . . . . . .  16de january 1531 
 
 Den 8ste in december 1532 compareerden Jacop VAN KERREBROUCK fo 37v 
 ende Danneel VAN SPEYBROUCK present Pieter DE WANNEMAKER, Gillis RIJCKAERT 
 Blazijn BOLLAERT ende andere als voochden van de kinderen van den voornoemden Pieter 
 DE WANNEMAKER ende deden rekeninghe van al huerlieden handelinghe in ontfanck ende 
 vutgheven sichtent de laetste rekeninghe van de jaere 28, 29 30 ende 31 ende hueverden de 
 weesen te wetene Banken, Gheerken ende Pierken WANNEMAKERS de somme van 18 p.  
 19 sch. 9 penninghen parisis. 
 
 Den 4de in lauwe 1532 was Adriaen VAN BEKEN ende Marten VAN BEKEN fo 38 
 fs. Gheeraert die hij hadde bij Maeyken DE VREESE huers zelfs ghemaect ende vut regemente 
 van voochden ende dander twee jongher meyskens zijn ghebleven in voochden 
 
SVG Cornelis BEYNS, overl. Deurle . .  . niet gegeven    fo 38  
 He.: Jacquemijne CONINCX (DE CONINCK) 
 K.: Jooskin, Moenkin, Joannekin, Pierinkin ende Gillinkin BEYNS 
 V.P.: Heindric DE HONT ende V.M.: Lievin DE KEUNINCK  
 De houderigghe behoudt thueren proffijte alle tcatteyl ende ander goet metsgaders alle schulden 
 van baten bevonden ten sterfhuuse ende oock tghebruyck van de gronden ende huysen   
 Erfgrondt dese weesen met huerlieder moedere toebehoorende ligghende onverdeelt 
 Eene behuusde stede in de prochie van Duerle ghehouden van den Ouderburgh groot 100 roen 
 Zekere huysinghen die staen op eene stede daer der weesen vadere inne overleedt deser  
 weerelt dewelcke zij tot nu toe in pachte ghehouden hebben, die huerlieder vader ende moeder 
 daer up hebben doen maken      den 5de in meye 1534 
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 Augmentatie ende rekeninghe van den goede van Joosijnken ende  fo 40 
 Tanneken ALAERTS Jans kinderen die hij hadde bij Johanne VAN DEN BROUCKE  
 V.P.: Gillis ALAERTS ende V.M.: Willem VAN DEN BROUCKE  
 Dat sichtent den 24ste dach van january 1524 dat den staet ghepasseert was 
 Ander schult van baten ghecommen van zeker catteylick goed vercocht twelcke es buten 
 sterfhuuse van Lijsbette VAN DEN BROUCKE huerlieder grootvrauwe 
 Een waghenhuuse dat vercocht es gheweest twelcke staet up tgoet te Famaerts, voor 
 huerlieder handeel de somme van 10 sch. gr.  
 Item de weesen comt noch goet van zeker upgaende houten de welcke stonden in de prochie 
 van Pithem de somme van 4 sch. gr. . . .  . . .  
 Eerst betaelt Malin VLERICK zwaegher van dese weesen van dat hij verleit heeft dat 
 verdroncken was  . . .  . . .  den 10de sporcle 1527 
 
SVG Agneeken VAN REYGABLE, overl. . . . niet gegeven    fo 43v 
 Hr.: Jan CLAES  
 K.: Pierken CLAES 
 V.M.: Jan VAN REYGABLE ende V.P.: Mathijs CLAES  
 Dese weese heeft met metten ander drie kinderen de helft van eender behuusde stede ende 
 dander helft behoort aen deser weesen grootvrauwe  . . . den 27ste febr. 1529 
 
 Den 6de in meye 1529 so waren vergadert ten huyse van Joannes  fo 44 en fo 60v 
 DE DAPPER, Hoste VAN NEVELE als houder bleven achter Margriete MUSSCHAERTS  
 zijnen wive was zalegher memorie, metsgaders Jacop VAN NEVELE  zijnen zone zijns zelfs 
 man, Sijmoen BOGAERT ghetrauwt met Cathelijne VAN NEVELE oock Hostens dochter,  
 Jacop DE BUCK ende Willem RAES, voochden van Mauwerijnken, Joosijnken ende Betken 
 VAN NEVELE  oock Hostens kinderen noch weesen zijnde ende hebben tsamen onderteeckent 
 ende gheaccordeert als dat de drie weesen goet commende es sichtent den passeren van den 
 staet tot kersavondt 1528 lestleden van alle pachten ende anderssins de somme van 4 p. 5 sch. 
 6 penninghen gr. vlaems . . .  . . .  . . . 
 De stede naest de stede van Gillis DE BRUNE, die sal men verhueren met ontrent 500 roeden 
 lands ligghende in de prochie van Nevele in de meulestraete . . .  
 
SVG Joorijne VAN PAMELE fa. Gheerolfs, overl. niet gegeven   fo 47 
 Hr.: Jan DE WEERT 
 K.: Grietken, Tanneken, Baerbelken ende Claeisseken DE WEERT 
 V.M.: Jan VAN PAMELE ende V.P.: Claes DE WEERT  
 De weesen hebben zeker gronden van erfven ghecommen van Gheerolf VAN PAMELE  
 huerlieder grootheere 
 Een behuusde stede groot in erven 15 ghemeten ligghende in Zomerghem daerment heet te 
 hulssem op welcke stede staet een woonhuys een schuere ende een hovenbuer ende behoort 
 hier inne deen helft den houder met zijne kinderen ende Jan VAN DER STRAETEN  
 causen van zijne wive dander helft. 
 Item noch deen helft van 360 roeden ligghende op den Ghendt wech binnen de zelver prochie 
 ende ligghende ghemeene met den voornomden Jan VAN DER STRAETEN . . . . . . 
 Erfgronden van der weesen grootvrauwe  
 Eerst 13 ghemeten lettel min of meer gheleghen in de prochie van Zomerghem daerment 
 heet ter beke bij de brugghe commende lancxt de lieve naer tgoet te schaubroeck daerinne 
 begrepen 400 roeden lands ligghende bij beeckmuelene . . . . . . . . . . . . 
 Erfgronden gheleghen in de prochie van Vosselaere daeran den houder heeft zijn bijleve 
 Twee bunderen ende een half en een vierendeel bunders lands ligghende inder middernacht 
 met Daneel VAN SPEYBROECK ghemeene ende onverdeelt in 18 bunderen . . . 
 Ter presentie ende accorde van den houder voochden Jan DE WEERT, Adriaen VAN DER 
 HEYDEN Arendt VAN DEN HECKE Jan VAN DER STRATEN . . .  ZUTTERMAN 
 ende Joos DE RIJCKE vrienden ende meer andere vrienden ende maghen . . . 
        den 30ste in wedemaent 1529 
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 Rekeninghe ende bewijs dat Gheerolf ende Gillis SLOCK als voochden  fo 51 
 doen van Jan DE WEERT zijn kinderen ende overgheven sichtent den 20ste jan.  
 Betaelt Willem RAEPSTEEN van dat hij ghenesen heeft den knape van Jan VAN KERCHOVE 
 dat Gilleken een van dese weese ghequest hadde de somme van 24 gr. . . .geen datum 
 
SVG Pieter LOOTINS, overl. niet gegeven      fo 52 
 He.: Amelberghe VAN OOTEGHEM 
 K.: Janneken end Calleken LOOTINS  
 V.P.: Bauwin LOOTINS ende V.M.: Philips VAN OOTEGHEM  
 De voochden verclaeren hoe dat sij met Goeesin VAN DEN DALE ende Jan VAN PAMELE 
 ende meer andere vrienden ende maghen overzien hebben alle tcateyl ende ander goet binnen 
 ende buuten den hove ende hebben bevonden groote sculden van commeren ende dat tcateyl 
 goet ende andere was van cleender waerde  . . . . . .  
 De weesen zijn gherecht in zeker parcheelen van gronde van erven 
 Een stick landts leen wesende groot 800 roeden ligghende in de prochie van Meyghem  
 Item een half bunder 15 roeden lands ligghende in de zelve prochie gheheeten thenden den 
 leene waerinne de houderigghe heeft huer bijleve mids dat die gronden commen sijn van 
 huerlieder vadere  . . .  . . .  . . . den 12de in april 1529 
 
 Den 16de dach van sporcle 1530 so dede Gillis ALAERT rekeninghe ende  fo 52v 
 bewijs van alder handelinghe als hij ghehadt heeft van Tanneken ALAERT fa. Jan . . . 
 
SVG Luc? VAN DE MEERSCH ende Katheline RUTSAERT fa. Pieter  fo 53 
 K.: Hanneken VAN DER MEERSCHE 
 V.M.: Pieter RUTSAER ende V.P.: Jan VAN DER SLUUS 
 Dese weese heeft zeker grondt van erven haer toecomende bij den overlijden van Joos 
 VAN DE MEERSCH ende Vincentien RAES de weesen grootheer ende grootvrauwe 
 Een behuusde stede gheleghen in de prochie van Somerghem ande spenne strate groot twee 
 ghemeten met alle de huusse ende andere daer up staende hierinne es dese weese gherecht  
 int 8ste deel ligghende ghemeene ende onverdeelt mette andere hoirs. Noch twee bosselkens  
 ligghende an de spennestrate daerinne dese weese gherecht es int 8ste deel ooc ghemeene  
 ende onverdeelt  . . . Item noch 400 roen lands in Ursele behorende dese weese. 
 Gronden van erven toebehoorende dese weese hem toecomende bij den overlijden van 
 Kathelijne RUTSAERT fa. Pieters der weesen moeder  
 Een behuusde stede ligghende in de prochie van Hansbeke te hamme groot een ghemet  
 hierinne es de weese gherecht in een 3de deel . . . . . . . . . . . . 
 Gronden van erven toebehoorende dese weese ende Philips RUTSAERT haeren oom 
 welcken grondt van erven Pieter RUTSAERT dese weesen grooteer heeft gheheel ende 
 al in bijleve sijn leven lanc gheduerende ter causen van den overlijden van der weese 
 grootvrauwe . . .  . . .  . . . den 13de in hoymaent 1529 
 
 Rekeninghe ende bewijs Jan VAN RENTERGHEM fs. Jacops ende Jan  fo 61v 
 VAN EENHOORNE als voochden van Vyncken VAN EENHOORNE fa. Pieters die hij 
 hadde bij Isabelle VAN RENTERGHEM, dese weese toecommende ende verstorven van 
 Margriete VAN RENTERGHEM fa. Jacops te wetene van alder ontfanghe ende vutgheven 
 dat zij van der weesen goede ghehadt ende ghenomen hebben sichtent den passeren van  
 den SVG  . . .  . . .   den 14de in decembre 1529 
 
SVG Zegher DE KEYSER, overl. niet gegeven     fo 62v 
 He.: Tanneken SCOSTERS (DE COSTER) 
 K.: Gheerken ende Johanneken DE KEYSER 
 V.P.: Gheerolf DE KEYSER ende V.M.: Stassin DE COSTER 
 De weesen gherecht int 4de van der stede die Philips DE KEYSER was ligghende in de 
 Landeghem groot ontrent 4 ghemeten gheleghen in de renterghemstraete mette huusinghen 
 gronden freytboomen ende andere daerup staende  . . . 23ste february 1529 
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 Rekeninghe ende bewijs dat Jan DE MEYER als administrateur  fo 63v 
 metsgaders Joos MESSCHAERT voochden van Gilleken DE MEYER fa. Jans, van alle 
 handelinghen die zij ghenomen hebben in ontfanghe ende vutgheven sichtent de laetste 
 rekeninghe zoo hier naer verclaerst sal worden 
 Ontfaen van Jan DE MEYER ende Pieter VAN RIJCKEGHEM van zeker grondt van  
 erven deze weesen toecommende ligghende in de prochie van Thielt van pachte van de 
 jaere ende kersavondt 1527, 28 ende 29 ghevende elcx jaer 3 p. 12 sch.  
 Item noch ontfaen van den voornoemden Jan DE MEYER voocht Pieter DE MEYER 
 ende Mauwers LOOTINS van elcken tsiaers 18 sch. van een stick lands dat dese weese 
 in testament ghegheven es heur leven lanc comt voor drie jaeren 8 p. 2 sch. par. 
 Betaelt van rente den heleghen Gheest van Vinct voor tjaer 27  15 sch. 6 dnrs par.. . . 
        den 18de dach van january 1529 
 
 Augmentatie ende rekeninghe ende bewijs dat Jan EVERAERT   64v 
 ende Gheerolf DE KEY metsgaders Pieter DE KEY vader ende voocht van tzelfs Pieter 
 danof den voornoemden Pieter administrateur es in ontfanghen ende vutgheven . . . 
 De voochden verclaeren hoe dat dese weese verstorven es bij den overlijden van Margriete 
 VAN OOTEGHEM zijnder moeye 100 roeden lands daerop Pieter NEMEGHEER zeicht 
 thebben zijn bijleve ende verpacht es gheweest Pieter LAUWERS om 23 sch. par. tsiaers 
 Otfaen van Pieter STROBBE van pachte van pronckaerts stedeken over tiaer 26 de somme 
 van 30 sch. par.  . . .  . . .  . . . den 2de january 1529 
 
 Dit naervolghende es den staet ende rekeninghe van den goede van  65v 
 Joosken LANNOY fs. Colins?  die hij hadde bij Joosijne VAN DER DONCT toecommende 
 ende verstorven es bij den doot van zijnen vader ende moeder  . . .  . . . 
 V.M.: Anthone VAN DER DONCT ende V.P.: Jan DE BAETS 
 De voochden hebben bevonden dat er meer sculden van commeren dan van baten zijn 
 Erfgrondt die de weesen te cavel is ghevallen. Het 4de in den hooghen buelck groot 1700 roen 
 Item noch tvierde in een stick lands ligghende boven de goede van Olivier DE PEYSTER 
 boven de dreve groot int gheheele 200 roeden 
 Item dese weese heeft noch tvierde van eender behuusde stede ligghende in Sente Jan Lederne 
 daer dese weese vader ende moeder deser weerelt sijn overleden groot int gheheele 800 roen 
 Al welcke parcheelen van gronden zijn gheleghen in Sente Marien Lederne 
 Item de weese heeft noch tvierde in een buelcxken voor de stede daer Heyndrick DE DAPPER 
 placht te woonen in Sente Martens Lederne groot 220 roeden. Item de weese heeft noch tvierde 
 van 336 roeden lands ligghende boven Pieter VAN DER STRATEN fs. Pieters . . . 
 Dese weese es noch gherecht int vijfste deel van den assemersch danof questie es tusschen  
 dese weese met zijne broeder ende zusters ende Anthone VAN DER DONCT . . . . . . 
        den 2de dach van fe. . beschadigd 
 
SVG Heindricx DINGHELSCHE, overl. . . . niet gegeven    66v 
 He.: Cornelia VAN DE VELDE 
 K.: Mankin, Johannekin ende Hannekin DINGHELSCHE 
 Voochden: Arendt MESDACH ende Wouter BUURKINS  
 Erfgront ende es patrimonie an de weesen verstorven van huerlieden vader 
 He 5de deel van de behuusde stede daer wijlent huerlieden vader is overleden ende de  
 houderigghe behoudt haer bijleve  . . . . . . den 10de dach van meye 1530 
 
SVG Angneete HERKAERT, overl.  niet gegeven     67 
 Hr.: Jan SIJMONS  
 K.: Coppin, Luupinken, Callekin ende Gheerkin SIJMONS 
 V.M.: Anthuenis VAN QUATHEM ende V.P.: Rogier SIJMONS 
 Een behuusde stede met een ghemet erven dese weesen toebehoorende in huwelick ghecocht 
 door haerlieden vader ende moeder van Jacop CHEYS . . .  29ste april 1531 
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SVG Roelandt VAN DIERDONCK, overl. niet gegeven    fo 67v 
 He.: Margriete BIJTEBIERS 
 K.: Wijllemijne VAN DIERDONCK 
 V.P.: Pieter VAN DIERDONCK ende V.M.: Jan VAN BIJTERE 
 De voochden verclaeren dat de houderigghe heur kindt sal houden ende onderhouden tot 
 alderheyleghen daghe ende sullen thenden dese houdenisse tkint houden of doen  
 onderhouden zo hemlieden best ende goetdunken 
 De voochden hebben vercocht alle tcatheylyc goet bevonden ten sterfhuyse emmers 
 thandeel van dese weese bij diverssche vercoopdaghen int gheheele ghemaect de somme  
 van 93 p. 2 sch. 19 gr. verschillende bladzijden links en rechts beschadigd 
 Ter presentie van den vader van de houderigghe  . . . 19de january 1530 
 
SVG Joos sBESTELS (= DE PESTELE), overl.  niet gegeven    fo 68 
 He.: Betkin sBLAKEN fa. Gillis  
 K.: Leenkin, Gierenkin ende Kallekin DE PESTELE 
 V.M.: Joris VAN DER BEKE ende  V.P.: Pieter DE PESTELE  
 Dese weesen hebben met Joos huerlieder broeder ghemeene deen helft van een behuusde 
 stede gheleghen in de prochie van Nevele daerment heedt in kerrebrouck daer de houderigghe 
 an heeft huer blat van bijlevinghe ende es groot drie ghemeten en en half . . . . . . 
 Eerst betaelt dootcoope van den landt ligghende in de prochie van Gottem 4 sch. 8 dnrs gr. 
 Item betaelt Hendric DE PIJCKERE van rente van drie jaeren 14 sch. gr. 
 Item betaelt Jan DE ZUTTERE van oude pachten van Daneel DE PESTELE 19 gr. . . . 
 Item betaelt Joos SIJMOENS dat men hem schuldich was 11 gr. . . .  geen datum  
  
 Een paar losse bladen bij register 391 gevoegd, die daar niet thuis horen 
SVG  Joosijne KLERCX overl. binnen de prochie van . . . (beschadigd) 
 Hr.:. . . ? (beschadigd) DE VOS 
 K.: Hans, Roelken, Willeken, Driesijne, Janneken, Maeyken, Jo. . ? . . (beschadigd) . . .  
       ende Lievijne DE VOS de neghen onbejaerde kinderen 
 V.P.: Marcq DE VRIESE ende V.M.: Andries DE CLERCQ 
 Gronden van erfven die de weesen toecommen bij toverlijden van Joosijne sCLEERCX 
 Een ghemet lants gheleghen achter thuys van de weesen Jaecques DE CLERCQ fs. Andries 
 commende metten zuythende ande straete soo men gaet van Meyghem cruysweghe naer 
 marquette bosch noort ende oost ghelant Mijnheer VAN BOUCLE  
 Item dhelft van 1050 roeden lants ligghende onverscheen ende onverdeelt met de weesen van 
 Jaecques DE CLERCQ fs. Andries commende metten zuythende ande voorseyde straete west 
 ghelant Laureyns VAN HECKE ende dhoirs van Gillis DE SCHIETERE noort dheer VAN 
 BOUCLE oost dese weesen vadere  
 Ander goedijnghen ende gronden van erfven staende huwelick gheconquesteert  
 Een onbehuysde hofstede ghenaempt roege seys hofstede groot met een stick lants, suyt west  
 ande hofstede twee ghemeten commende suyt ande straete west ghelant de voorseyde wesen 
 met heurlieder lant ligghende onverscheen van erfven zo matrimoniael als conquest den voor 
 seyden houdere ghebruycken moet zonder eenighe recompense ofte vergelt de minoriteyt ende 
 houdenisse van de voorseyde weesen gheduerende ende eene van de weesen sterfvende te 
 bedeelen tusschen den houdere ende d'overblijvende weesen naer quote ende portie ende in 
 ghevolghe van den poortelicken sterfhuyse der stede van Ghendt daernaer hun zullen riguleren 
 Den houder heeft vercocht van de erfgront van de voorschreven Joosijne sKLERCX an 
 Gheerolf DE CLERCQ vijf ghemeten lant voor de somme van 100 p. gr. en 8 guldens voor 
 een hooftcleet an svercoopers huysvrauwe boven 20 sch. gr. ter taeffel al vrij suyver ghelt te 
 betaelen ten daeghe van der erfvenisse boven alle oncosten gheldende de zelve partije vrij 
 curten vutten ghemeten ande heerlichede ter Hansbeke   
 Item noch twee ghemeten 52 roeden erfgront van de selve moedere an Jaecqus DE CLERCQ 
 fs. Andries voor de somme van 40 p. gr. suyver ghelt rentende onder dheerlichede ter spelt 
 welcke pennijnghen gheemployeert sijn tot betaelijnghe van teerste payement van de hofstede 
 ende lant ghecocht van Laureyns DE SUTTER . . . . . .  17de dec. 1624 
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 Dit register begint aan fo 12. Een paar namen heb ik nog overgenomen.. 
 Item zo es den voornoemden Adriaen MESTDACH oock vooght 
 Item ende den voornoemden Anthonis COEN . . .  . . .  . . . 
 Laureins VAN RENTERGHEM ende Jan DE NAGHELE der weesen ooms die alle inne 
 accordeerden den 26ste in decembre 1541   
 
SVG Lisbette LOONKINS, overl. Nevele. . . niet gegeven    fo 13 
 Hr.: Oste VAN NEVELE 
 K.: Loykin, Mijnkin ende Ostkin VAN NEVELE 
 V.M.: Joos LOONKINS ende V.P.: Jacop VAN NEVELE 
 Erfgrondt de weesen toebehoorende  
 Het vierendeel van een behuusde stede ertvast ende naghelvast gheleghen in de vrijhede van 
 Nevele in de muelestrate daer hun vader up weunt ende dander vierde haerlieder broeders 
 Mits het overlijden van Ostkin behoort dese twee weesen maer toe de twee deelen van viere 
 ende an tderde van deselve vier behoort hemlieden toe elc een vijfde deel met Mauwers ende 
 Franchois VAN REYBROUCK midsgaders de weese van Lievin VAN REYBROUCK 
 De helft van een behuusde stede gheleghen in Nevele daer Pieter CODDIN up wuent groot  
 int gheheele 800 roeden, danof dander helft toebehoort der weesen broeders ghehauden de 
 200 roeden van mijn heere van Nevele ende de twee ghemeten van Mevr. van Lichtervelde 
 De helft van een stic lands gheheeten de stede groot int gheheele 400 roeden ligghende 
 neffens den hove van de wdwe van Matthijs LOONKINS ende west an sheeren strate . . . 
 Dhelft van een behuusde stede gheleghen te veldeken groot int gheheele 112 roeden . . . 
 Ter presentie van de vooghden, den houdere, Lievin, Mauwers ende Franchois VAN  
 REYBROUCK midsgaders Augustijn VAN WONTERGHEM dese weesen broeders ende 
 swagher die alle inne accordeerden     den 10 in novembre 1539 
 Augmentatie ende vermeerderinghe midsgaders rekeninghe ende bewijs was ghehoort ten 
 presentie van de vooghden der weesen vadere, Mauwers ende Franchois VAN REYBROUCK 
 ende Franchois LEERSMAN in huwelick hebbende Joosine VAN NEVELE midsgaders 
 Loykin deen weese die alle accordeerden    den 16de january 1541 
 
SVG Mauwers BOOM, overl. Nevele . . . niet gegeven    fo 16v 
 He.: Martine DANNEELS  
 K.: Mauwers, Gheerolf, Calle ende Jan BOOM = 5 jr 
 V.P.: Cornelis YDE in huwelijck hebbende Margriete BOOM der weesen moeye ende  
 V.M.: Joos LOONKINS 
 Gronden van erven dese weesen toebehoorende wesende patrimonie 
 De helft van een behuusde stede in Nevele toessche groot int gheheele een bunder danof 
 dander helft Cornelis YDE toebehoort oost ghelandt Jan DE VLIEGHER ende west de hoirs 
 van Vincent RUBENS noort sheeren strate 
 Een ghemet lands in Nevele ghehouden van Jan VAN WAELBROUCK ter cause van zijne 
 leene dat hij houdende es  . . .  . . . 
 Grondt van erve wesende conquest wesende ghecocht in huwelick 
 Een behuusde stede gheleghen te veldeken in Nevele groot int gheheele 200 roen ghehouden 
 van den voornoemden Jan VAN WAELBROUCK ter cause van zijne leene . . .  . . . 
 
 Aan dit register ontbreken de  fo 18  tot aan fo 30  
 
 Heb nog overgenomen het slot van een augmentatie fo 31  
 Dese augmentatie ende vermeerderinghe van state van goede was aldus ghesloten ende 
 ghepasseert up prostestatie naer costume daerbij Jan VAN MEEREN amman, Gillis SLOCK 
 Jan VAN HULLE , Gheerolf DE KEYSER ende voorts gheheel tcollegie van de Schepenen 
 ter presentie van Oste VAN NEVELE der weesen grootheer ende Franchois LEESMAN 
 als der weese moedere in huwelick begrepen hebbende daer alle inne accorderen den 
 13de dach in novembre 1542 
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SVG Cornelie VAN EYSTE, overl. Hansbeke niet gegeven   fo 31  
  Hr.: Willem DE KEYSER  
 K.: Pierkin DE KEYSER 
 V.K.: Gheerolf DE KEYSER ende V.M.: Pieter VAN MALDEGHEM  
 Den houder zal zijn kind onderhouden den termijn van 12 jaeren. 
 Grondt van erve dese weese toecommende   
 De helft van een behuusde stede in Hansbeke daerment heet te sande groot 400 roeden 
 int gheheele danof dander helft toebehoort den voorseyden Pieter VAN MALDEGHEM 
 noort ghelandt David DE MEYER ende oost de strate, ghehouden van den heere van 
 Vinderhaute anne welcke hij heeft zijn blat van bijlevinghe 
 Item noch dhelft van stick lands gheheeten den cockaert groot int gheheele 500 roeden 
 danof dander helft toebehoort Jan VAN LAKE . . . . . . den 27ste dec. 1542 
 
 Augmentatie ende vermeerderinghe van SVG van  tkindt   fo 34v 
 van wijlent Lievin VAN EECHAUTE dat hij hadde bij Joanne DEGHELE deselve weese 
 ghenaemt Maykin VAN EECHAUTE  haer toecommende ende verstorven bij den overlijden 
 van Margriete VELCHS haere grootvrauwe was  
 Vooghden: Gillis MAELBAUT ende Hendrick VAN DEN BOGAERDE  
 De vooghden hebben de zelve weesen moedere ghelaten tghebruyck van alle den grondt 
 van erven de weese toebehoorende zonder pacht daer af te gheven . . . 
 Bij accorde verclaeren de vooghden vercocht thebben der weese andeel van een behuusde 
 stede ligghende in de prochie van Ste Denijs bij Ghendt haer verstorven bij den overlijden 
 van huere voornoemde grootvrauwe ende dit an Lievin VAN DE WALLE der weese oom 
 voor de somme van 4 p. gr. . . .  . . .  9de dach van january 1542 
 
 Register 393 (1569-1570) 
 Rekeninghe bewijs ende reliqua die maect ende overgheeft Eloy   fo 1 
 VAN QUATHEM vader ende voocht, metsgaders Jacob BRAET medevoocht van de 
 kinderen die hij ghehadt heeft bij Willemine VAN DIERDONCK zijne 1ste wijfve was 
 De weesen bleven te boven bij slote van rekeninghe ghepasseert den 8ste dec. 1563 de 
 de somme van 9 p. 4 sch. 7 gr. welcke somme de voochden behouden hebben ende te 
 gheven croos den penninck 16e bedraghende 11 sch. 6 gr. 5 dnrs tsiaers danof dese jaer 
 schaere viel te bamesse 1564 sichtent welcken tijde te proffite van de weesen ghevallen 
 zijn tot ende metten bamesse 1569 zes jaerschaeren tsamen 3 p. 9 sch. 2 dnrs gr. . . . 
 Een stick lands ligghende in Marie Lederne groot 200 roeden ende een behuusde stede 
 gheleghen in de selve prochie onder dheerlichede van Hansbeke  7de nov. 1569 
 
SVG Jan RUEBINS, overl. Nevele . . .  niet gegeven    fo 2v  
 He.: Madeleene VAN HOUCKE  
 K.: Gherolf, Paesschier, Ganne, Catelijne enden Tanne RUBINS 
 V.P.: Lauwereins RUEBINS ende V.M.: Mauwers VAN HOUCKE 
 De kinderen bliven gherecht in de helft van zeker behuust stedeken gheleghen te veldeken 
 daer de wdwe in wuent te wetene inde huusinghen ende boven als derfve daer up dat  
 ghestaen es de moeder toebehoorende . . . . . .   28ste nov. 1569 
 
SVG Lisbette VAN DER HELST, overl. niet gegeven     fo 3v 
 Hr.: Jacob SLECKE 
 V.M.: Daneel VAN DER HELST ende V.P.: Jan VAN WONTERGHEM   
 De voochden hebben oversien schulden van baten ende commeren welcke den houder zal 
 behouden ende mids dat de bate excedeert zal hij zijne kinderen bij legghen elc 10 sch. gr. 
 Den houder zal zijne kinderen onderhouden zieck ende ghesont tot zij audt zullen wesen 
 15 jaeren ter eere ende duecht bewijsen zo een vadere zijne kinderen schuldich es te doene 
 De vadre moet ooc betalen alle schulden ten sterfhuus bevonden onghemindert de  
 voornoemde somme beste hooft vutfaert ende anderssins gheene ghereserveert 
         geen datum gegeven 
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 Rekeninghe ende bewijs die Eloy VAN QUATHEM ende   fo 3v 
 Jan VAN RENTERGHEM als wettelicke ghesworen voochden van Betkin VAN QUATHEM 
 fa. Pieters van den oudsten bedde mids dat Pieter doudste weese deser weerelt overleden is 
 medsgaders den voornomden Eloy VAN QUATHEM ende Gheerolf VAN THIELOO als 
 voochd van Gheerken, Baerbelkin ende Jannekin VAN QUATHEM fs. Pieters van den 
 joncxten bedde doen ende overbringhen ulieden mijne heeren van alder handelinghen van de 
 voornomde weesen sichtent den date van het passeren van hemlieden staet . . . 
 Ontfaen van Pieter LOONKINS als borghe van Dierick VAN DEN BOSSCHE van pachte 
 van der weesen stede ende herberghe ghenaempt de vischoop van twee jaeren ghevallen den 
 30ste meye 1569 lestleden de somme van 60 p. par. 
 Ontfaen van Jan CLAEYS fs. Joos over pachte van een andere behuusde stede met 400 roeden 
 lands daermede gaende ende dit van twee jaeren tleste verschenen te kersavondt 1568 ten  
 3 p. 16 sch. gr. tsiaers makende in ponden parisis de somme van 11 p. 4 sch. par. 
 Het buelcxken lands voor den viscoop ende tbulcxken lands daeranne ligghende toebehoorende 
 dese kinderen es nu verhuert Jan CLAIS fs. Jans  . . . . . . den 17de nov. 1569 
 
SVG Margriete PIETERS, overl. Nevele . . .  niet gegeven    fo 11v 
 Hr.: Mauwers MORTIER  
 K.: Jooskin = 11 jr, Adriaenkin = 7 jr, Lievine = 3 jr ende Pierine MORTIER = 2 jr 
 Voochden: Martin DE KEYSERE ende Jan DE WAGHENAERE  
 De schulden van bate ende commeren excederen de weerde van de catheylen  . . . 
 De stede waer de houder op wuent hem toecommende ende ghesuccedeert bij den overlijden 
 van sijne vader ende moeder  . . .  . . .  . . . 
 Erfgronden bij heurlieden vader ende moeder tsamen in huwelick gheconquesteert 
 Dhelft deurgaende van een sticxken lands groot een oudt ghemet gheleghen in Nevele metter 
 noortzijde comende aen de oossche straete jeghens over Hendricx VAN DEN BERGHE 
          den 29ste oct. 1569 
 
SVG Johanne DE CLEERCQ, overl. niet gegeven     fo 13 
 Hr.: Joos VAN DER SCHUEREN  
 K.: Willekin, Gannekin ende Baerble VAN DER SCHUEREN  
       ende Martine VAN QUATHEM natuerlicke dochter van Johanne DE CLEERCQ die zij 
       hadde bij Eloy VAN QUATHEM  
 V.M.: Jan DE DELVER ende V.P.: Eloy VAN DER SCHUEREN  
 De voochden verclaeren hoe dat zij ghevonden hebben ten sterfhuyse ende alles overzien 
 hebben metten houder vrienden ende maghen tmeuble ende cathelic goet bevonden zo binnen 
 de huuse hove ende daer buuten sculden van bate ende van commeren ende de meublen ende 
 catheylen vercocht ende te ghelde ghebrocht hebben  
 De weesen is ghesuccedeert een behuusde hofstede gheleghen in Sente Martins Lederne 
 groot int gheheele 100 roeden lettel min of meer ghehouden in een partie van den heere van 
 Nevele ende in ander partie van mijn heere van Angeraelis ter causen van zijnder huusvrauwe 
 Den houder behoud zijn recht van bijlevinghe naer costume   den 21ste nov. 1569 
 
 Rekeninghe ende bewijs die bij dese maecken ende overgheven   fo 14 
 Pieter EVERAERD voocht ende principael ende administrateur ende Andries VAN MEEREN 
 fs. Andries zijn medevoocht van den kinderen van wijlent Jan EVERAERT die hij hadde bij  
 Gheerolfvine DE WULF zijne tweeste ende leste ghezelnede de zelve weesen ghenaemt  
 Hannekin Pierkin Gannekin ende Jannekin mids dat Martkin doudste weese deser weerelt  
 overleden es sichtent tpasseren van huerlieder state totten daghe van hedent voor ulieden 
 heeren den Aman ende Schepenen van desen lande van Nevele als uppervoochden 
 Bij slote van state van goede de weesen toecommende bij de overlijdens van Simoen GILLIS 
 ende Margriete KAKAERTS huerlieder oom ende moye ghepasseert in officie den 25ste juny 
 1562 de somme van 3 p. 14 sch. 8 dnrs gr.  . . .  den 25ste juny 1569 
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 Rekeninghe bewijs ende reliqua die Willem MORTIER fs. Lucas   fo 16 
 ende Amant DE WAGHENAERE als voochden van de kinderen van Luuc MORTIER  
 overbringhen dewelcke hij hadde bij Jacquemine DE WAGHENAERE zijne gheselnede dese 
 weese ghenaemt Amantkin sichtent de leste rekeninghe ghepasseert up den 28ste nov. 1566  
 Ontfaen van der wdwe van Lievin VAN DER LEEN die in huwelick hadde de voorseyde 
 weese moeder over tcroos ende verloop van 22 p. gr. principaels die zij bij slote van rekeninghe 
 over haer heeft volghende de wettelickhede danof wesende ende dit van drie jaerschaere  
 tleste ghevallen den 15de van novembre 1569  
 Joos DE HONT fs. Willems over tcroos ende verloop van de somme van 8 p. gr. principaels 
 die hij van den voorseyde slote van rekeninghe oock onder hem heeft . . . 
 Ontfaen van Willem MORTIER fs. Pieter over tcroos ende verloop van der somme van 8 p.  
 gr. principaels die hij van de voorseyde somme ende hueringhe ooc onder hem heeft . . . 
 Ontfaen van Pieter DE WAGHENAERE van pachte van twee ghemeten lands dese weese 
 toebehoorende gheleghen in Ste Jans Lederne . . . . . . den 15de nov. 1569 
 
 Rekeninghe ende bewijs die bij desen overbringhen Lievin    fo 20v 
 DE WAGHENAERE ende Pauwels UPSTAL als wettelicke ghezworen vooghden van de 
 kinderen van wijlent Jan UPSTAL die hij hadde bij Maeyken DE WAGHENAERE te wetene 
 Sinkin ende Heinkin UPSTAL sichtent tpasseeren van den letste augmentatie die gheschiede 
 den 18de april 1564 naer Paesschen   
 Ontfaen van Johanne VAN VINCT van der versterffenesse van Loys DE WAGHENAERE 
 ende Gheerolfinne VAN DE PLASSCHE haerlieder grootheere ende grootvrauwe 7 sch. gr. 
 Vutghegeven jeghens Gillis BAUWINS ghetrauwet hebbende Johanne VAN VINCT van de 
 weesen stede gheleghen in de prochie van Deinse tusschen reckelinghe brugghe 2 p. 15 sch. gr. 
 Betaelt voor Heinkin om zijn ambacht te leeren an eenen Jan DE MUNCK te Cruushautem 
 te weten tscoemaken 12 sch. gr.  . . .  . . . den 2de jan. 1569 
 
 Rekeninghe ende bewijs die bij desen maeckt ende overgheeft   fo 23v 
 Joos VAN LANDUYT als voocht ende principal administrateur van de kinde ghenaemt 
 Kaerlekin van wilent Kaerle VAN LANDUYT dat hij hadde bij wilent Johanne HAUWERS 
 Den staet ende rekeninghe es ghepasseert up den 29ste octobre 1566 
 Ontfaen van Beelkin LOOTINS van pachte van de weese stede gheleghen in Meyghem 
 cautere onverscheen ende onverdeelt met zijne ooms ende moyen 13 sch. gr. 
 Noch ontfaen van Nicasius DE AUWERE wonachtich in Vuerene ambacht de somme van  
 30 sch. gr.   . . .  . . .  . . . den lesten january 1569 
 
SVG Jan VAN RENTERGHEM, overl. niet gegeven     fo 26  
 He.: Adriana VAN DER LEREN 
 K.: Hanskin VAN RENTERGHEM 
 V.M.: Willem VAN RENTERGHEM fs. Gheerof 
 Alle tgoet meuble ende catheyl van zeer cleene importantie zijn vercocht ende te ghelde 
 ghebrocht voor de somme van 2 p. 19 sch. 1 dnr gr. op welcken ontfanck de voochden 
 betaelt hebben de sculden ten sterfhuus bevonden 
 De voochen hebben betaelt te Gent in de langhe munte in handen Willem VAN POLLARE 
 reste van een bedde bij der weese moeder aldaer ghecocht van dat sij huwede met Joos 
 AMIJE    . . .  . . .  . . .  geen datum 
  
SVG Jan SCHAMP, overl.  niet gegeven      fo 27 
  He.: niet gegeven 
 K.: Copkin SCHAMP 
 V.P.: Ghisbrecht SCHAMP ende V.M.: Jan DE BAETS  
 Leste rekeninghe ghedaen met Jan SCHAMP sweesen broeder den 1ste van wedemaent 1568 
 Ontfaen van lantpachte van een ghemet lants dese weese toebehoorende gheleghen in Nevele 
 daerment heet vier boomen de somme van 12 sch. gr. 
 Betaelt aen Johanne SCHAMP sijne zuster de somme van 4 sch. gr.  2de jan. 1569 
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 Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Amand   fo 28 
 VAN RAVESCHOOT ende Jan DE HONT als toecommende voocht tsamen wettelick 
 ghesworen voochden van Cornelie LOONKINS fa. Philips die hij hadde bij Marie  
 VAN HOOREWEGHE zijne wettelicke ghezelnede 
 Leste rekeninghe ghepasseert up den 27ste decembre 1565 tot meye 1570 eerstcommende 
 De voochden hebben ontfaen de somme van 33 p. 10 sch. 9 gr. welcke somme is rustende 
 bij Luucas VAN HOUCKE der voornoemde Cornelie schoonbroeder die haer moet 
 onderhouden haer leven lanc  . . .  . . . den 28ste dec. 1569 
 
SVG Cathelijne MORTIER, overl. niet gegeven     fo 30v 
 Hr.: Basin DANINS 
 K.: Adriaen, Copkin, Hanskin ende Gannekin DANINS 
 V.M.: Adriaen MORTIER ende V.P.: Juan DANINS 
 De voochden verclaren hoe dat zij metten houdere vrienden ende maghen overzien ende 
 ghevisiteert hebben alle tmeuble ende cathelic goet ten daghe van den overledene zo wel 
 binnen den huuse hove als der buuten . . .  . . .  . . . 
 De voochden renunchieren alle de meuble ende catheyleghe goedinghen  . . . 
 Erfgront de kinderen toebehoorende 
 Deen helft van een behuust stedeken groot int gheheele een half ghemet gheleghen in de 
 prochie van Landeghem danof dander helft toebehoort huerlieder vadre 
 Item dhelft duergaens van 200 roeden lands gheleghen in Landeghem danof dander helft 
 toebehoort huerlieder vadre . . .  . . .  desen 10de jan. 1569 
 
 Rekeninghe bewijs ende reliqua die Eloy VAN SPEYBROUCK fs. Daneels fo 32 
 ende Jan DE BAETS fs. Jans als wettelicke ghezworen voochden van Gonnekin, Tannekin 
 ende Mijnken kinderen van wijlent Joos VAN SPEYBROUCK fs. Daneels die hij hadde 
 bij Gheerofijne DE BAETS fa. Jans  . . . ghenomen van de weesen goede sichtent 
 der date van het passeren van huerlieder leste rekeninghe den 20ste juny 1566  
 Jooris DE COCK ghetrauwt hebbende der weesen moeder . . .  . . . 
 Den voornoemden Jooris DE COCK heeft ooc ontfaen van Eloy VAN QUATHEM  
 betalende over dhoirs van Pieter VAN QUATHEM die hij onder hem hadde 
 Ontfaen van Michiel VAN VINCT die in pachte heeft een meersch ghenaemt de hulle  
 gheleghen in Hansbeke ende noch een half ghemet lands ghenaemt het mersch bulcxken 
 gheleghen in Hansbeke toebehoorende de voornoemde kinderen  . . . 
 In presentie van der weesen moeder ende Jooris DE COCK haren man, Jan LIBAERT der 
 weesen zwagere ende Daneel VAN SPEYBROUCK der weesen broeder ende andere 
 vrienden ende maghen die alle accordere up den 13de in marte 1569 
 
SVG Anthuenis VAN HOUCKE fs. Pieters overl. . . .    fo 34v 
 ende Claerken VAN VINCT, oock overl.  . . . 
 K.: Gillis ende Leenkin midts dat doudste twee weesen te weten Tanneken ende Vynkin 
       deur haerlieder tijdelicke ouderdom appent zijn in zeer curten tijde bij huwelick of 
       anderssins haer self te wordene ende voor zulc verdeelt vercavelt ende vutghegroot 
 Voochden: Maurus VAN RENTERGHEM ende Willem VAN DE KERCHOVE 
 Erfgront de twee weesen toebehoorende 
 De twee weesen zijn gherecht in de twee deelen duergaende van een behuusde hofstede 
 in Meyghem groot metter erfve daer anclevende int gheheele 1800 roeden ende tderde 
 deel toebehoort Janneken der weesen zuster 
 Comt de twee weesen in baeten van Jan TEERLINC de somme van 2 p. gr. 
 Comt de weesen in baeten van Joos VAN HOUCKE haerlieder hoom 4 p. gr. 
 Comt in baete voor de twee weesen van haute vercocht bij de voochden aen den Aman van 
 Nevele Stevin DHERDE den 7de van january 1569 de somme van 9 p. 7 sch. gr. 1 dnr  
          den 17de jan. 1569 
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SVG Gheerolf LANCZWEERT, overl.      fo 36v 
 He.: niet genoemd bij naam  
 K.: Heerkin LANCZWEERT 
 V.P.: Jan LANCZWEERT  
 De voochden verclaeren dat dese weese toecomt van catheylen goedinghen 36 p. gr. met 
 huerlieder goede ghelijc ander zuster ende broeders winnende croos den penninck 16e  
 Deze weese blijft gherecht int 8ste deel van een hofstede gheleghen in Baerle groot in erfven 
 200 roeden met al de hauten schueren boomen ende catheylen daerup staende  
 Item noch heeft dese weese het 8ste deel in een aude hofstede groot een half ghemet erfven 
 ghehauden van den proost van Sente Pieters hier aen behaut de moeder haer blat van bijleven 
 Item heeft dese weese het 8ste deel van een stic lands groot 350 roeden gheleghen achter de 
 kercke van Baerle ghehauden de 200 roeden van joncheer Jan DE GRUUTER ende het alf 
 ghemet van den proost van Ste Pieters. Item het 8ste deel van een meersch groot 400 roeden  
 ghehauden van mijn heer van Ste Baefs neffens Ghent   den 3de jan. 1569 
 
 Rekeninghe ende bewijs die bij desen maect ende overgheeft   fo 38v 
 Clais VAN DER DONCT als alleene wettelicke voocht mids den overlidene van Mauris 
 VAN DALE van twee joncxste kinderen van Berthelmeus VAN DALE ghenaempt Gheerkin 
 ende Pierijnkin mids dat doudste bij huwelick haer selfs bedeghen zijn, die hij hadde bij 
 Paesschine VAN DER DONCT zijne ghezelnede was  . . .  . . . 
 ende dit sichtent den date van tpasseren van de leste rekeninghe op den 14de jan. 1566   
 Den voocht bringht in ontfanck tguene dat de weesen te boven bleven in proffite van de joncxte 
 weesen ter somme van 44 p. 5 sch. 1 dnr gr. In ponden grooten 3 p.13 sch. 9 gr. 6 dnrs 
 Welcke somme van 44 p. 5 sch. 1 dnr gr. bleef rusten onder Joos VAN EYSTE   
 Ontfaen van Joos der weesen halven broeder van dat hij ghehouden es toe te ghevene op zijnen 
 cavele de somme van 18 gr. tsiaers  . . .  . . .  den 16de marte 1569 
 
 Staet ende augmentatie van den goede van drie kinderen van Martin  fo 40 
 BEKAERT die hij hadde bij wijlent Joorijne VAN OLSENE ter zalegher memorie de zelve 
 kinderen ghenaempt Hannekin, Joos ende Gannekin  
 V.P.: Lievin BEKAERT ende V.M.: Jan MOERMAN  
 Ten sterfhuyse van huerlieden voornoemden vader ende moeder 
 De voochden hebben ontfanghen van pachte van der weesen stede van Claes TANT die 
 als noch de woonstede es ghebruuckende 20 sch. 2 dnrs gr. . . .  
 De weesen es toebehoorende een behuusde stede in Vinct groot 200 roen daer up woont Claes 
 TANT tselve ghehouden van den hove ende leene van Varisele  den 7de marte 1569 
  
 Rekeninghe ende augmentatie die Gheerolf EVERAERT ende Joos DE WULF  fo 44v 
 als ghezworen voochden doen van het onbejaerde kind van Joos DE WULF fs Willems dat hij 
 hadde bij Johanne BRAETS deselve weese ghenaemt Gannekin midts dat den voornoemden 
 Joos voocht ghehuwet es sichtent tpasseren van de leste voorgaende rekeninghe die ghedaen 
 was up den 16de juny 1562  
 De somme van dat de weese te boven bleef bij slote van de voorgaende rekeninghe bedraeght 
 12 p. 9 sch. 4 gr. 3 dnrs is rustende onder Jan VAN RENTERGHEM als ghetraut hebbende 
 sweese moeder. De weese es verstorven ende ghesuccedeert bij den overlijden van Martine 
 DE WULF haere zuster, overleden zonder hoir achter te latene . . . den 7de marte 1569 
 
 Rekeninghe ende bewijs die Martin DE VEY ende Andries COPPENS   fo 46 
 als voochden van de kinderen van Stasin DE VEY ende Margriet COPPENS zijn doen over 
 de weesen ghenaempt Callekin, Hannekin ende Grietkin sichtent de leste rekeninghe de  
 welcke ghedaen was den 10de dach van decembre 1566 
 Ontfaen van Heindric VLERICK van pachte vander weesen behuusde stede ende gront van 
 erfven in haerlieder SVG ende dit van drie jaeren de somme van 8 p. gr. 
 Ontfaen van Gheerof COPPINS fs. Arents van pachte van 75 roeden lands de weesen 
 toebehoorende ende dit van drie jaeren 4 p. 16 sch. gr. . . . . . . 16de marte 1569 
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 Rekeninghe ende bewijs die Jan VAN DER PLAETSEN fs. Pieters ende fo 48v 
 Gheerof CROMHEECKE als voochden van de kinderen van Joos CROMHEECKE die hij 
 hadde bij Margriete VAN DER PLAETSEN dezelve kinderen ghenaemt Tanneken ende 
 Jooskin CROMHEECKE doen ende overbringhen sichtent tpasseren van huerlieden leste  
  rekeninghe up den 18de marte 1565 ende van de augmentatie van tgoet van huerlieder 
 vader ghepasseert up den 15de novembere 1566  
 Ontfaen van Olivier DE BONNE die in pachte heeft al het goet dese weesen toebehoorende 
 de somme van 7 p. 10 sch. gr.  
 De weese Tannekin in huwelick met Jacob VAN WONTERGHEM  
 Item van Joos DE WEERT van onbesette losrente den penninck 16e die hij dese kinderen 
 jaerlicx ghelt volghende de wettelichede ende dit van twee jaeren 2 p. 13 sch. 4 gr. 
 Daneel VAN HOUCKE ende Adriaen VAN DER VAET huerlieder zwaghers 
 Staet hier noch in ontfanghe de vercoopinghe van upgaende boomen staende op der kinderen 
 goet in den biebuuck de somme van 8 sch. gr.  
 Betaelt an Joosijne DE BUCK der weesen grootvrauwe van dat sij tvoornoemde Jooskin 
 ghehouden ende den cost ghegheven heeft 15 sch. gr. 
 Betaelt aen Jan DE MEESTERE weert in de roose van verteerde costen 2 sch. 6 gr. 
 Jan VAN DER PLAETSEN voocht stelt hier in vutgheven de somme van 3 p. gr. die hij  
 voortijts de voornoemde twee kinderen ter hant ghegheven heeft als voocht van de kinderen 
 van Pieter VAN DER PLAETSEN zijnen broeder . . . . . . den 28ste nov. 1569 
 
SVG Gillis DE VEY fs. Jacobs, overl.  niet gegeven    fo 53v 
 ende zijne ghezelnede Kathelijne VAN DAMME, oock overl. niet gegeven  
  K.: Pierken, Laukin, Jooskin Callekin ende Maykin DE VEY 
 V.P.: Berthelmeus DE VEY ende V.M.: Jan VAN DAMME  
 Onfanc van der meublen ende catheyleghe goedinghen metsgaders bestialen ende anderssins 
 ten sterfhuyse bevonden ende wettelic vercocht   meer dan 10 tal bladzijden  . . . 
 Pieter DE DOBBELARE twee manshemden 4 sch. gr. 
 Jan LIBAERT fs. Joos twee quade damasten vrauwen mauwen  . . .  11 dnrs gr. 
 Joos VAN OOST alias COTTHEM een rowaens camelotten stic lijvekin 22 dnrs gr.  . . . 
 Jan DE BAETS fs. Daneels een keerne  28 dnrs gr.  . . .  . . .  
 Jan DE DOBBELARE officier de bleve van de coorene . . . 23 sch. 4 gr. 
 Gront van erfven ende immeuble goedinghen de weesen toebehoorende 
 Een ghemet meersschen ligghende in de prochie van Maria Lederne in den leymeersch bij  
 de vadere ende moedere ghecocht jeghens meester Philips DE SOETE rudder zuut ghelant 
 Maurus VAN SPEYBROUCK metten wederdeele  
 Item dhelft van twee ghemeten bosch ligghende in de prochie van Nevele onverscheen ende 
 onverdeelt met Bertelmeus DE VEY der weesen oom ende voocht die dander helft heeft 
 Item dhelft van een half bunder landts gheleghen in Eecke verstorven van huerlieden vader 
 danof de voochden dander helft ghecocht hebben jeghens hun oom Bertelmeus DE VEY 
 Item een huus ende herberghe gheleghen in Nevele jeghens over de perde muelene ghenaemt 
 den ijngele ende hebben de voochden ghecocht een plecke van erfven naest den herberghe 
 waerop zij hebben ghedaen maken een nieuwe camere 
 Ontfaen van Franchois DE WILDE fs. Vincent over de reste van pachte van den herberghe 
 den ijngele staende binnen Nevele de somme van 31 sch. 9 gr. 
 Ontfaen van Pieter THIENPONT van pachte van de weesen lande in Eecke 27 sch. 1 gr. 
 Ontfaen van Jan DE DOBBELARE officier van de lande van Nevele de somme van 5 sch. gr. 
 Ontfaen van Jacob DE SORGHELOOSE ende Lisbette DE BRUNE wdwe van Lievin  
 VAN DE VELDE over coop van twee verckens cotten 16 sch. 1 gr. 
 Jan VAN DAMME voocht ende Loys DE BRAUWER der weesen oom 
 Stellen de voochden in vutgheven 9 p. 15 sch. gr. ter cause van den vutcoop tot proffite van 
 weesen ghedaen jeghens Jan LIBAERT ende Dieric DE SMET als voochden van Willekin 
 DE SMET desen weesen halfven broeder van de moederlicke zijde. . . 11de april 1570 
Het register gaat hier van fo 66 naar fo 70 en zo naar fo 73. Ook fo 91 en 91v ontbreken 
Ook fo 98,98v, 99,99v, 100,100v,101, 101v  102 en 102v ontbreken in dit register 
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 Rekeninghe ende bewijs die bij desen overgheven Jan CLAIS als voocht van fo 104 
 de vaderlicke zijde ende Gheerof LOONKINS van de moederlijcke zijde van de kinderen 
 van Heindrick VAN QUATHEM die hij hadde bij Magdalena LOONKINS fa. Joos 
 Te weten Loykin ende Betkin van alle administratie ghenomen sichtent tpasseren van de 
 voorgaende rekeninghe op den 21ste ougste 1565 
 Ontfaen van Gheerof DAU van pachte van een stic lands groot twee ghemeten van den 
 jaere 65 over der weesen twee deelen de somme van 10 sch. 4 gr. 10 dnrs . . .  
 Betaelt aen Loykin omme te ghiftene in de brulocht van Gheerof LOONKINS 2 sch. gr. 
 Betaelt aen Loykin Thaltre kerremesse lestleden 14 sch. gr. 
 Betaelt tvoorseyde Loykin als Maurijne huwede om te ghiftene 4 sch. gr. 
 Ghegheven den zelven omme te ghiftene Betkin zijnder nichte 2 sch. gr. 
 Present de voochden Gheerof LOONKINS, Jan VAN EYSTE als ghetraut hebbende  
 Maurijne VAN QUATHEM ende ander vrienden ende maghen  28ste dec. 1569 
 
 Rekeninghe ende bewijs die Bauduyn GOETALS fs. Bauduyn ende Clais  fo 109v 
 DE WEERT fs. Clais als voochden van de kinderen van wilent Jan DE WEERT fs. Jan 
 die hij hadde bij Gilline GOETHALS zijne ghezelnede was de weesen ghenaemt Hannekin 
 end Dierkin van alder handelinghe ende administratie ghenomen sichtent tpasseren van de 
 letste ende voorgaende rekeninghe den 22ste decembre 1567  
 Ontfaen van de wdwe van Pieter DE VIJLDERE over den pacht van dhelft van eenen 
 meersch gheleghen in de prochie van Desteldonck bij de langhe brugghe groot int gheheele 
 800 roeden ende dit van drie jaeren 4 p. gr. 
 Item van Bauduyn GOETALS voocht, van pachte van twee ghemeten lands de weesen  
 toebehoorene gheleghen bij der sombeke ende dit van drie jaeren 3 p. gr. 
 Item van Joos DE CLERCQ van pachte van een behuusde stede in noorthaut gheleghen 
 groot 400 roeden dit van drie jaeren de somme van 3 p. gr. 
 Item van Lieven VAN OOTEGHEM ende Eloy DE SCEPPER van pachte van tvierde 
 deurgaende ende van tderde van de helft deurgaende van een behuusde stede in noorthaut 
 gheleghen int gheheele groot een bunder comt over drie jaeren 5 p. 6 sch. 8 dnrs gr. 
 Van Franchoys DE SMET als ghetraut hebbende de weesen moeder van pachte van de helft 
 van een half ghemet meersch in de leymeersch daerment heet shonts putte 11 sch. 3 gr. 
 Van Willem CORNELIS der weesen hoom van pachte van landt in shelich gheest stick 
 gheleghen welcke hij in pachte heeft ghehouden voor 10 sch. gr. tsiaers boven de bileve 
 zijn huusvrauwe daeranne competerende voor drie jaeren de somme van 30 sch. gr.. . . 
 Ontfaen van Maurus VAN PARIJS die in pachte haut een stic lands ghenaemt den callant 
 gheleghen in Vurselare daerinne de weesen gherecht zijn 81 roeden 7 sch. 6 gr.  
 . . .  . . .       13de juny 1570 
 
SVG Cathelijne DE MUENCK, overl. niet gegeven      fo 117 
 ende daerna oock Lieven VLERICK, overl. niet gegeven   
  K.: Lievinkin VLERICK 
 V.P.: Jan VLERICK ende V.M.: Jan VAN DER MEEREN 
 Op de weese is ghesuccedeert een behuusde hofstede daer de vadere in overleden is groot 
 metten lande daermee gaende 550 roeden de weese toebehoorende behoudens trecht van 
 bilevinghe van Barbara SCAMP sweesen vadere zijne tweede huusvrauwe wesende 
 De voocht Jan VLERICK heeft de voornoemde weese ghenomen te onderhouden van ate, 
 dranck caussen cleederen lijnwaet end schoens redelic ende tamelic naer zijn staet zieck 
 ende ghesont den termijn van 5 jaeren te beginnen nu te meye 1570 letsleden 
 Ten conditien dat indien Jan VLERICK oneerlic ofte onredelic was in dat gheval de 
 oppervoochen de zelve weese zouden vermoghen van hem te weeren . . . . . .   
 Es waer dat de voornoemde Barbra SCAMP soverleden twee husvrauwe ten daghe van 
 zijn overlidene bevrucht bleef met eender jonghe dochter ghenaemt Jannekin maer dat 
 ontrent vijf weken aut was overleet deser weerelt . . . . . . . . . 
   Het register gaat van fo 119 naar fo 122   geen datum 
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 Rekeninghe ende bewijs die Joos DE LANGHE ende Pauwels    fo 122 
  DE MUENCK als wettelicke ghezworen voochden van Hanskin VAN DER STRATEN 
 fs. Joos mits dat Joos ende Adriaen zijne broeders over langhen tijt ghehuwet zijn. 
 Van de handelinghe ende administratie sichtent tpasseren van de leste rekeninghe ghedaen 
 op den 24ste juny 1564. 
 Er is verdeelt met der weesen broeders Joos ende Adriaen in drie cavels  
 Den cavel A is ghevallen up Joos VAN DER STRATEN met conditie desen cavel moet 
 toegheven den cavel B de somme van 10 p. gr. eens 
 Den cavel B es ghevallen up Adriaen VAN DER STRATEN met conditie dat desen cavel 
 moet toegheven 10 p. gr. bij Joos VAN DER STRATEN over den cavel A ende ander  
 10 p. gr. over den cavel C. . . .  . . .  24ste juny 1570 
 
 Rekeninghe ende bewijs die Laureyns MYNCKE ende Jan DE BISSCOP fo 124v 
 als voochden van Mijnkin MYNCKE fa. Gheerofs die hij hadde bij Gilline POTVLIEGHE 
 fa. Jans zijn ghezelnede was ende overbringhen aen ulieden mijne heeren Aman ende 
 Scepenen van de lande van Nevele als uppervoochden van alder handelinghe ghenomen 
 sichtent de letste rekeninghe van den 9de in wedemaent 1567 . . . 27ste juny 1570 
 Een tekst,in veel kleiner schrift, die later bijgevoegd is. 
 Laureyns DE POORTERE ghetraut hebbende Willemijne MYNCKE . . . 6de july 1573 
 
 Rekeninghe ende bewijs die bij desen maecken Jan VAN DAMME ende  fo 125v 
 Jan VAN PARIJS als wettelicke voochden van de weesen van Pieter VAN DEN BOSSCHE 
 die hij hadde bij Vijne VAN DAMME zijne wettelicke ghezelnede was, de zelve weesen 
 ghenaemt Grietkin, Willekin, Jooskin ende Tannekin verstorven van vadere ende moedere 
 dit sichtent tpasseren van huerlieden SVG die gheschiede den 8ste april 1568 
 Ontfaen van Damiaen VAN GAVRE van pachte van der weesen behuusde stede gheleghen 
 in Duerle groot een oudt ghemet de somme van 28 sch. gr. tsiaers ditte van drie jaeren, tleste 
 ghevallen te meye 1567 comt hier op 4 p. 4 sch. gr. . . .  . . . 
 Grietken doutste weese ghehuwet ende haer selfs es comt  4de july 1570 
 
SVG Lievijne VAN MULLEM fa. Jooris, overl. Deinse . . niet gegeven . .   fo 128 
 Wdwe in (1ste x) van: Nicolaeys DE WANNEMAKERE  
 K.(1ste x): Cornelis, Joos ende Adriaen DE WANNEMAKERE bij huwelick hun selfs 
 Hr.:(2de x): Jaspart DE VOS  
 K.(2de x): Calleken, Claeysinkin ende Nelkin DE VOS 
 Gheen erfve ten desen sterfhuyse bevonden maer wel catheilich goet . . . . . . 
 Ter presentie van Gheerof VAN MILLEM ende Jacob DE VOS  27ste juny 1570 
 
 Rekeninghe ende bewijs die de wdwe van Pieter BONCKAERT   fo 133v 
 ende Jan VAN DER CRUUCEN als voochden van de kinderen van wijlent Claeys VAN 
 DER CRUUCEN die hij ghehadt heeft bij Joosijne BONCKART zijne ghezelnede was. De 
 weesen ghenaemt Hannekin, Onnerkin, Pierinkin ende Lievinkin VAN DER CRUUCEN 
 Bij hemlieden ghehadt ende ghenomen van der voorseyde weesen goedijnghen sichtent der 
 date van het passeren van huerlieder letste rekeninghe dewelcke was den 28ste april 1567 
 Meer ontfaen dan vutghegheven ende blijft er de somme van 42 p. 16 sch. 9 dnrs gr. 
 Van welcke somme rust onder Lievin BONCKAERT 15 p. 17 sch. 
 Onder Willem TRUBBENS de somme van 7 p. gr. 
 Onder Jan LAUTE de somme van 4 p. gr.  
 Onder Pierijne doutste weese rust 3 p. 12 sch. 9 dnrs gr. . . . . . . 
 De wdwe van Pieter BONCKAERT voocht gheweest hebbende die de resterende somme 
 ghehouden wert te gheven in handen van Jan VAN DE VIVRE als ghetraut met de dochter 
 van Claeys VAN DER CRUUCEN dese weesen zustre als nu voocht wesende metten 
 resterende croosen daeran clevende . . .  . . .  11de july 1570 
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SVG Jooris BAUDONCK, overl. . . niet gegeven . .      fo 136v 
 He.: Margriete VAN OLSENE   
 K.: Roelkin ende Synkin BAUDONCK (Roelkin = Roelandt) 
 V.P.: Maurus VAN HOUCKE end V.M.: Jooris VAN OLSENE  
 Ergront de twee weesen toebehoorende wesende patrimonie 
 Een behuusde stede groot met twee bulcxkens daeranne ligghende 1000 roeden gheleghen 
 in de prochie van Vinct bij maercket bosch daer den vader overleet 
 Een anderen bulck groot 800 roeden ooc wesende patrimonie gheleghen in deselve prochie 
 noort achter den huuse van Laureyns COEN  
 Ergront wesende conquest binnen huwelick metter weesen vader ende moeder 
 1600 roeden lants gheleghen binnen de prochie van Vinct noort van den muelene 
 Item noch een half bunder gheleghen bij de voornoemde behuusde stede daer de upwoninghe 
 up staet waerin de houderigghe behout dhelft als haer eyghen ende in dander helft haer recht 
 van bileve gheduerende haer leven. . . . . . . . . . desen 4de july 1570 
 Mathijs VAN LANDUYT ende Michiel DE LOOF zwaghers den 11de july 1570 
 Een tekst in de marge 
 Op den 23ste juny 1578 es op trapport van Jooris BAUDONCQ fs. Jooris ende van Jooris VAN 
 OLSENE voocht over Roelandt BAUDONCQ alsnoch onghehuwet wesende vut voochdije  
 ghestelt ghemerct zijne aude van 24 jaeren ofte daerontrent om zijns selfs goet te regierene 
 zo hij daer duecht ende eere af hebben wil . . .  . . .  
 
SVG Adriaen VAN QUATHEM, overl. . .  niet gegeven    fo 139  
 He.: Gane SMEEDS (DE SMET) bevrucht ghebleven met kinde 
 K.: Gillekin, Hanskin ende Lievin VAN QUATHEM  
 V.P.: Gillis VAN QUATHEM ende V.M.: Jan DE SMET 
 Mids der weesen vader es overleden bij faute ende toedoen van Gillis VAN HOVE so es de 
 beternesse die danof bij contracte van paise zoude moghen commen hier vutghesteken ende 
 ghereserveert  . . .   . . .  desen 12de sept. 1570 
   Desen SVG komt nog eens terug met een andere datum op fo 148   
 
SVG Margriete DE WEERT, overl. . .  niet gegeven     fo 140v 
 Hr.: Joos DANEELS 
 K.: Anthone, Maurus, Joos, Hanskin, Franskin ende Vynckin DANEELS  
 V.P.: Maurus DANEELS ende Baven DE WEERT  
 Den houder sal posseren ende ghebruycken alle de goedinghen ende gronden van erfven 
 de voornoemde kinderen toebehoorende zonder pacht of huere te ghevene . . . . . . 
 Erfgront de weesen verstorven ende ghesuccedeert wesende coopgoet 
 Een behuusde hofstede in Nevele daerment heet te oossche groot 400 roen daeranne ghelant 
 es Amant VAN RAVESCHOOT zuut noort Luuc VAN DALE 
 Noch 200 roeden lands in Nevele ooc coop goet gheleghen te oossche up den scijthouck 
 daeranne ghelant es Amant VAN RAVESCHOOT zuut ende Lisbette GOETHALS oost 
 Noch 100 roeden lands in Nevele ooc coop goet daeranne ghelant es Hendric DANEELS 
 oost end zuut de wdwe VAN DER SIJPE . . . . . . letsten octobris 1570 
 
SVG Jan MORTIER, overl. . .  niet gegeven      fo 144 
 He.: Margriete DANINS ende is zij bevrucht ghebleven met kinde  
 K.: Hannekin ende Jozijnkin MORTIER  
 V.P.: Joos CLAYS ende V.M.: Daneel DANINS  . . . . . . 
 De voochden hebben met andere vrienden ende maghen alle tcateileghe ende meuble goet 
 bevonden in den huuse den hove ende daerbuuten gheene vutghesteken noch ghereserveert 
 So zijn zij beter ghedaen dan ghelaten metter houderigghe overeenghecommen dat zij haere 
 kinderen ghenomen heeft te houdene ende onderhoudene van ate ende dranck caussens  
 cleederen lijnwaet ende schoens van boven tot beneden   . . .  . . . 
 De schulden van baten desen sterfhuuse ancklevende zijn beter bevonden dan de commeren  
 . . .         den 7de nov. 1570 
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SVG Margriete PIJFEROEN, overl. ontrent 13 jaeren gheleden   fo 146 
 Jacob TAETSE,  
 K.: Coppin, Margriete TAETSE ontrent 21 jr. ghetraut met Lieven CHRISTIAENS 
 V.M.: Lieven CHRISTIAENS voornoemt 
 De vadre ende voocht metter weesen moedere cochten tsamen een behuyst stedeken groot 
 in erfven 50 roeden gheleghen in Landeghem an eisten driesch den 28ste nov. 1570 
 
SVG Adriaen VAN QUATHEM, overl. . .  niet gegeven dubbel met fo 139 fo 148  
 He.: Gane SMEEDS (DE SMET) bevrucht ghebleven met kinde 
 K.: Gillekin, Hanskin ende Lievin VAN QUATHEM  
 V.P.: Gillis VAN QUATHEM ende V.M.: Jan DE SMET 
 De moeder es gheleghen van een dochtere ghenaemt Adriaene 
 Een paar bijkomende bladen met een tekst  van Jan VAN SENTHOMAES Amman van Nevele 
 en nog andere personen 
 Item es Hannekin, Liefkin ende Laeykin begeleyt int maken van de paeyse van haerlieden 
 overleden vader elc 4 p. par. dat de moedere ghebrucken mach  . . .  . . . 
 daervooren zeker ende borghe ende principael Jan DE SMET fs. Pieters haeren broeder  
 present Jan VAN SENTOMAES Amman ende Gheerolf LOONKINS ende Gillis VAN 
 OOTEGHEM Schepenen       den 25ste juny 1572 
 Item noch es Gillekin den outsten zone begeleyt int maken van de payse van zijnen vader 
 de somme van 12 p. par. ende het zelve es ghelaten in croose Rogier DE LANDMETRE 
 ende stelt wettelick in zekere een ghemet lands ligghende in Caneghem ghehouden van den 
 heer van Hamme daer de voochden mee te vreden zijn 
 Compareerde in persoone Gillis VAN QUATHEM fs. Charles den welcke verclaerde hoe 
 dat Adriaen DE WULF ende Gheerolf VAN OVERBEKE hem overgheleyt hadden de somme 
 van 10 p. gr.  . . .  . . .  . . .   den 26ste meye 1573 
 
SVG Willem VAN HECKE, overl. Zeveren . . .     fo 150v 
 He.(2de x): Vijne HANSSENS alsnu ghetraut met Willem VAN DRIESSCHE 
 K.(2de x): Hanneken, Gheerken, Jannekin ende Gillinkin VAN HECKE 
 V.P.: Kaerle VAN HECKE ende V.M.: Clays DE WEERT  
 Erfgront de weesen toebehoorende met Kaerle VAN HECKE voocht ende Claysine metsgaders 
 de kinderen van Lieven VAN HECKE der weesen halfven broeder ende zusters 
 De weesen behoort toe dheelft van een behuust stedeken in Zeveren groot ontrent 200 roeden 
 met tvierde duergaende van een huus ende boomen daerop staende danof dander heelft van den 
 gront met tvierde van de huusinghen toebehoort der weesen halfven broeders ende zusters 
 Noch dheelft van een ghemet lands ligghende in een stick van twee ghemeten in Meyghem 
 ghenaemt de naghele . . .  . . .  . . .  2de jan. 1570 
 
SVG Bauduyn LOOTINS, overl. niet gegeven     fo 153 
 He.: Maykin DE COCK, ghebleven begurt met kinde 
 K.: Reygnault, Hannekin ende Grietken LOOTINS 
 V.P.: Laureyns LOOTINS, oom ende V.M.: Pieter MESTDACH  
 De schulden van baten zijn beter bevonden dan de schulden van de commeren 
 Reygnault DE COCK heeft ghejont ende ghegheven Reygnault de weese zijnen petren ende  
 neve een stalen pansier ende een rijnccraghe  . . .  . . . 27ste dec. 1570 
 
 Rekeninghe ende bewijs die bij desen overgheven Bauduyn CODDINS  fo 155v 
 ende Loys POELMAN ghecommen in de plaetse van wijlent Gheerolf LOONKINS voocht 
 gheweest, voochden van Vinkin FIERS fa. Jans die hij hadde bij Grietkin CODDINS zijne 
 ghezelnede was, sichtent tpasseren van de letste rekeninghe ghedaen 18de sept. 1570 
 Ontfaen van Loys POELMAN schoonbroeder van de weese over de helft vande stede daer hij 
 woont die hij van de selve weese zijnen zustere in pachte hout groot in erfven 16 roeden ende 
 gheleghen in Hansbeke daerment heet te hamme  . . .  24ste dec. 1570 
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 Rekeninghe ende bewijs die Pieter HEINDRICX fs. Pieters ende Arent  fo 156v 
 VAN VLAENDEREN als voochden van de drie weesen van wijlent Lucas HEINDRICX 
 fs. Pieters die hij hadde bij Pierine VAN VLAENDEREN zijne ghezelnede was de weesen 
 ghenaemt Pierkin ende Tannekin van alder handelinghe ghenomen van der weesen  
 goedinghen ghecomen van haerlieder moederlicke zijde vaderlicke zijde ende van Cecilie 
 VAN HOFSTALE haerlieder oude grootvrauwe was begrepen ende ghespecifieert in den 
 SVG van haerlieder voornoemde grootvrauwe ende moeder alhier ghepasseert up den 
 16de nov. 1563 ende dit sichtent passeren van huerlieder voorgaende rekeninghe de weesen 
 ghedaen up den 26ste nov. 1566   
 Ontfaen van Jan WEYNANT van pachte van een ghemet lands in Hansbeke van drie jaeren 
 tleste ghevallen te kerssavonde 1568 ten advenante van 6 sch. gr. tsiaers  18 sch. gr. 
 Ontfaen van Pieter VAN DE VELDE van een alf bunder lands in Vurselaere van drie jaeren 
 ten advenante van 10 sch. 6 dnrs gr. tsiaers comt hier voor drie jaeren 1 p. 11 sch. 6 gr. 
 Ontfaen van Hendric VLERIC van pachte van 200 roeden lands in Meerendre ende dit ter 
 causen van twee jaeren ten advenante van 6 sch. gr. 12 sch. gr. . . . 
 Ontfaen van Jacob DE WULF van pachte van der weesen hofstede gheleghen in Landeghem 
 ter causen van twee jaeren ten advenante van 4 p. gr. tsiaers comt ter somme van 8 p. gr. 
 Ontfaen van Pieter VAN DER MEERE van der heelft van den duermerbulck gheleghen in 
 Meerendre die hij in pachte houdende is 4 p. gr. . . .  . . .  . . . 
 Betaelt de cellebroeders van Brugghe van erfvelicke losrenten 2 p. gr.  . . . 
 Betaelt Joozijne DOOSTERLINCX over dhaudenesse van Michiel de simple weese van het 
 jaer 68 de somme van 11 p. gr. . . .  . . .  . . . kerssavondt 1570 
 
SVG Margriete sVEYS (DE VEY), overl. . . niet gegeven    fo 164 
  Hr. Marten DE GROOTE 
 K.: Jooskin, Sijnskin Betkin ende Pierijnkin DE GROOTE  
 Voochden: Philips COOPMAN ende Joos DE VEY oom 
 Den houder wort ghehouden zijnen zone Jooskin te doen leerene schrijven redelick ende  
 tamelick om hem den toecomende tijt te moghen daermede behelpen in zijne negorie 
 Erfgront de weesen toebehoorende  
 Eene behuusde hofstede met twee sticxkens lands gheleghen in Ste Maria Lederne daer 
 ment heet te mayghem groot in erfven 200 roeden oost daeranne ghelant Jan VAN VINCT 
 zuut de leye noort Lievin CAECKAERT ligghende onverdeelt met Joos ende Joosijne 
 DE VEY der weesen oom ende moye, in de huusen ende catheylen daerop staende in een 
 6de deel ende dander heelft van huusen es toebehoorende der weesen grootvadere  . . . 
 Uit een tekst in de marge zeer klein geschreven van den 3de  jan. 74 
 Jooris THIENPONDT als in huwelick met Joosijne sVEYS tselfs Joos zustere 
 200 roeden meerschen gheleghen up de leyboort bij de shondsputten oost daeranne ghelant 
 dhoirs van mijnheer VAN WALEBEKEN daer nu pachter af es Jan DE WAGHENAERE 
 zuut de leye west meester Lowijs BLANCQUAERT daer pachter af es Jan BULTIJNC fs. 
 Pieters noort mijnheer van Wijnghen wanof de weesen zijn gherecht in het 6de deel ende de 
 vive deelen behooren toe Joos DE VEY huerlieder oom ende voocht te weten een deel van  
 vive bij successie van zijne moedere ende een ander deel bij coope van Jooris THIENPONT 
 ende de drie van vive bij coope van wilent Joos DE VEY fs. Gheerolf zijnen vader 
         up den 19de dec. 1570 
 Nog een tekst zeer klein geschreven op de volgende bladzijde 
 Op den 11de january 1574 compareerden Joos DE VEY fs. Joos ende Philips COOPMAN als 
 voochden van dese weesen dewelcke wettelick renunchierden bij accorde ende auctorisatie 
 van Ammen ende Schepenen van het sterfhuys van Joos DE VEY fs. Gheerolf deser weesen 
 grootvader dat zij bevonden dat tzelve sterfhuus tachter was 7 p. 18 sch. 4 pen. gr. mids dat 
 den grondt metten huusen boomen ende alle de ander catheylen ende beesten met alle de 
 bate maer ghepresen en was bij Jan LIBAERT fs. Joos ende Carele YDE totter somme van 
 33 p. 6 sch. gr. ende dat de schulden bedraeghen 26 p. 4 sch. gr.  . . . . . . 
     Dit onderteeeckent bij Jan VAN DE STEENE als clercq 



 931 

 Vervolg Register 393 (1569-1570)  
 Rekeninghe ende bewijs die maect ende overgheeft Franchois   fo 166 
 VAN MALDEGHEM als principael voocht gheweest van de kinderen van wijlent Pieter 
 DE SPLENTERE die hij hadde bij Andrijssine DAELMANS, de weesen ghenaempt 
 Ganneken, Hansken, Daenken ende Maeyken DE SPLENTERE 
 V.M. Gheerof DE VREESE ende V.P.: Laureyns DE SPLENTERE 
 ende dit sichtent de voorgaende augmentatie ghedaen up den 8ste in hoymaent 1570 
 Ontfaen bij Franchois VAN MALDEGHEM van Jan ERVIJN die in pachte heeft 400 roen 
 meerschen gheleghen in Nevele beneden de cautere de somme van 3 p. 12 sch. gr.  
 Ontfaen van Gillis GOETALS die in pachte heeft een stick cauterlant ligghende op den 
 cappelle cauter groot ontrent 700 roeden de somme van 3 p. gr. 
 Ontfaen van wijlent Bauduyn LOOTINS van pachte van een stic lants groot 532 roeden 
 gheleghen in Nevele daerment heet in den ham de somme van 2 p. 12 sch. gr. 
 Ontfaen van Jan PIETERS over den pacht van een vierendeel bunders meersch ligghende in 
 een half bunder in de prochie van Meyghem danof dander vierendeel es toebehoorende 
 dhoyrie van Cathelijne DAELSMANS de somme van3 p. 10 sch. gr. 
 Item ontfaen van Franchois DE WILDE fs. Franchois die in pachte heeft een ghemet 50 roen 
 lands toebehoorende Gannekin doudste weese alleene gheleghen in twee partijen daerment 
 heet in den cappelle cautre de somme van 1 p. 2 sch. gr.  . . . . . . 
 Ontfaen van de wdwe van Jan GOETALS van landt pachte ligghende onverscheen ende 
 onverdeelt in de prochie van Vursselaere 2 sch. gr. tsiaers van 6 jaeren tletse ghevallen 
 kerssavondt 70 de somme van 12 sch gr. . . . . . .  
 Loys VAN WONTERGHEM in huwelick hebbende Johanne der weesen oudste zustre . . . 
 Ontfaen ten daghe van de voorgaende rekeninghe van Lieven MORTIER van penninghen 
 ghehouden bij Jozijne der weesen moye woonende te Brugghe 7 sch. gr.  . . . 
       up den 5de van sporcle anno 1570 
Het register gaat van fo 168v naar fo 175 
 Rekeninghe ende bewijs die bij desen maect ende overgheeft Joos  fo 175 
 WILLEMS als voocht van de kinderen van wijlent Lievin DE VIJLDERE die hij hadde bij 
 Maye WILLEMS zijne ghezelnede verstorven van vader ende moeder dezelve kinderen 
 ghenaemt Hannekin ende Arkin, ditte van alder handelinghe ghehadt in ontfanghe ende  
 vutgheven sichtent tpasseren van huerlieder state die gheschiede den 5de dach in lauwe 1563 
 Ontfaen van Joos AELGET van pachte van twee sticken lands ligghende neffens elcander 
 in de prochie van Olsene tsamen groot 900 roeden over 4 jaeren 2 p. 16 sch. gr. 
 Ontfaen van Antheunis DE SMET die in pachte haut de voornoemde twee sticken eenen 
 termijn van zes jaeren de somme van 2 p. 8 sch. gr. . . .  . . . 
 Joos WILLEMS of WILLEMINS of ook WILLEMIJNS 13de dach in dec. 1570 
 
SVG Jan LAME, overl. . .  niet gegeven . .      fo 178  
 He.: Lievinne DOBBELEERE zijne 2de huysvrauwe 
 K.: Sebastiaen, Herman, Pierken ende Calleken LAME noch onbeiaerde kinderen 
 V.P.: Lievin LOONKINS ende V.M.: Gillis DE DOBBELEERE 
 Bij hemlieden ghevoucht Joos DE BAETS ghetraut met Johanne LAME dochter van den 
 voornoemden Jan LAME der weesen zustere  
 De houdenisse van de weesen dueren zal tot dat tjoncxste van hemlieden oudt wesen zal 
 zesthien jaeren 
 Erfgront patrimonie wesende toebehoorende de kinderen met bileve van de houderigghe 
 Een stic lands ghenaemt tvierbulcxken groot een ghemet ende 78 roeden gheleghen in  
 Nevele onder de heerelichede van den Santvoorde Willem WITTEVRONGHELE es 
 ghelant zuut ende oost. Noch een stic lands in Nevele ghenaemt spapen stede groot 550 
 roeden oost Jan VAN DER PLAETSEN zuut sheeren strate. Item 200 roeden meersch 
 gheleghen in den langhe meersch oost ghelant Willem VAN AUGHEM ende zuut de 
 kinderen van Laureyns VAN PARIJS 
 Grondt van erfven in huwelick gheconquesteert  
 Een stic lands in Nevele ghenaemt den bosch groot 400 roeden oost ghelant Lisbette VAN 
 WONTERGHEM noort sheeren strate . . . . . . . . .  11de nov. 1570 
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 Augmentatie van de voornoemde kinderen van Jan LAME die hij hadde bij  fo 183 
 Lievine DOBBELEERE zijne tweede huusvrauwe te wetene Callekin LAMME  
 Welcke augmentatie den voornoemden Lievin LOONKINS ende Gillis DE DOBBELAERE 
 als wettelicke ghezworne voochden overbringhen ulieden mijne heeren aman ende Schepenen. 
 datte ten sterfhuuse van Gillis LAME den voornoemden weese broedere was van wiene hem 
 lieden tzelve ghesuccedeert es   
 Joos DE BAETS der weese schoonbroeder . . .  . . .  . . . 
 Annopende de rechte van bijleve van de wdwe Cornelie MANAUTS competerende ande  
 goedinghe van den voornoemden Gillis LAMME haeren man was hem ghesuccedeert bij den 
 overlidene van zijnen vadere es de voornomde wdwe bijgeleyt de twee partien van gronden  
 van erfven die zij ghebruucken zal haer leven lanc gheduerende volghende den uytgrootinghe 
 danof ghemaect hem bij de voornomde voochden ende houderigghe beede onderteeckent daer 
 mede zou haer te vreden ghehouden heeft ende haudt bij desen . . . 11de nov. 1570 
 
 Dit naervolghende sijn diverssche gronden van erfven van de kinderen van fo 184v 
 den voornomden Jan LAME    
 Een styc lands gheheeten de leenstrate groot een half bunder onbegrepen juuste mate noort west 
 es ghelant Ghijselbrecht SCAMP ende zuut oost sheeren strate 
 Een styc lands gheheeten den lutebulck groot een vierendeel bunder daertoe behoort een wech 
 om daertoe te gheraeckene zuut oost ghelant de kercke van Meyghem ende noort west Frans 
 OLIVIERS. Item een half ghemet lands bachten Willem VAN HOVE noort west es ghelant de 
 zelve Willem ende noort oost tleen van Joos DE LEGHE 
 Item 100 roeden meersch int waterlat zuut west es ghelant Ammant VAN RAVESCHOOT ende 
 noort oost Jacob VAN RENTERGHEM. Item noch 100 roeden meersch in de bruun? meersch 
 noort oost es ghelant Jan DE MEESTRE ende zuut west Daneel VAN RENTERGHEM 
 Item noch het 6de deel duergaende van de stede daer Gillijne LAME up wuent te wetene van der 
 erfve zo die ghestaen ende gheleghen es metter schuere ofte stallinghen daerup staende maer int 
 wuenhuus en zijn de weesen nu gherecht.  
 Aldus overbrocht bij de voochden de wdwe ende andre vrienden. . . 21ste jan. 1570 
 
 Augmentatie van de kinderen achterbleven van Joos COENRAERT  fo 185 
 die hij hadde bij wijlen Margriete VAN OOTEGHEM alsnu verstorven van huerlieder vader 
 De weesen ghenaemt Hannekin, Joorkin ende Pierijnkin 
 Voochden: Jan VAN OOTEGHEM fs. Joos ende Martin DE BUC  
 Erfgront de weesen toebehoorende alsnu verstorven van hun vader ende moeder 
 Een behuusde hofstede gheleghen in Meyghem ghenaempt de leerse groot 1000 roeden behuust 
 met eenen wuenhuuse ende hovenbuere met boomen waerin der weesen vader de heelft was 
 competerende ghehouden van de heerlichede van Wiericx 
 Een parcheel bosch gheleghen in asbrouck bosch groot 220 roeden daeranne oost ghelant zijn 
 dhoirs van wilent Hr. Martin VAN SERSCAMP bij den weesen vader ghecocht jeghens  
 Daneel LAMBRECHT ghehouden van Nevele  . . .  . . .  . . meye 1570 
  
 Het register gaat van fo 187v naar fo 191 
 
SVG Margriete LAMPENS, overl. Deurle . . niet gegeven . .    fo 192v  
 Hr.: Oste VAN DE STEENE   
 K.: Joos, Lievin ende Hanskin VAN DE STEENE 
 V.M.: Jan VAN DAMME   
 Het register gaat dan van fo 192v naar fo 196.     13de sporcle 1570 
  
 Het register 393 geeft achteraan dan drie apart uitgewerkte indexen 
 Eén van de rekeningen, één van de staten van goed, en één van de augmentaties  
 Om het probleem van de ontbrekende folio op te lossen heb ik die drie aparte indexen 
 ook afgeschreven. Ik ben dan wel tot de conclusie gekomen dat die drie indexen onvolledig 
 zijn en geen bijkomende informatie geven en heb ze daarom ook niet opgenomen. 
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 Rekeninghe ende bewijs die bij desen doen an Amman ende Schepenen  fo 4 
 Jan DE BAETS fs. Jans ende Daneel VAN SPEYBROUC fs. Joos als comende int ghesach 
 van Eloy VAN SPEYBROUC mits zijn overlijden de welcke ten zelven daghe zinen eedt 
 dede als voochden van Johanne, Anne ende Willemine VAN SPEYBROUC svoornoemds 
 Daneels zusters die wilent Joos VAN SPEYBROUC Daneels zone ghehadt heeft bij  
 Gheerolfvine DE BAETS svoornoemts Jans zustere ende dat van zulcker handelinghe als 
 ghedaen gheweest sichtent het passeren van de leste rekeninghe de welcke ghepasseert was 
 up den 8ste dach van martins 1569 
 Daneel SPEYBROUC was noch meegherekent hoewel dat hij bij huwelicke zijn selfs was 
 ghedaen bij Jan VAN DE STEENE den 7de meye 1575 present Daneel voornomt ende 
 Jan LIBAERT in huwelick met Martine der weese zustere  . . . . . . 
 Jooris DE COCK in huwelick met de weese moedere  . . . . . . . . . 
 Ontfaen van Michiel VAN VYNCT van pachte van twee ghemeten meersch ende een half 
 ghemet saeylands dat zij hebben in Hansbeke onverscheen metten voornomden LIBAERT 
 ende SPEYBROUC de somme van 14 sch. 4 dnrs gr. 
 Van welcke drie weesen Anne ghetraut es hebbende Gheerolf DANINS fs. Gillis 
 Ende Johanne is haer selfs ghemaect updat zij zoude moghen heffen haer 5de deel . . . 
 De penninghen van Willemine die blijfven noch in voochdie . . .      10de meye 1575 
 
 Rekeninghe ende bewijs die bij desen doet an Amman ende Schepenen  fo 7 
 Nicolaes VAN DER DONCT fs. Pieters als alleene voocht van Gheerolf ende Pierine VAN 
 DALE die wilent Berthelmeeus VAN DALE ghehadt heeft bij Paesschine VAN DER DONCT 
 tselfs Nicolaes zustere ende dat sichtent de leste rekeninghe die ghepasseert was den 16de in 
 maerte 69 voor Steven DERDE Amman, Mattheus VAN DER STRATEN, Lieven VAN 
 SPEYBROUC ende Mauritius DE WULF Schepenen 
 Een somme van 4 p. 8 sch. gr. es rustende onder Paesschine VAN DER DONCT hun moeder 
 Comt Gheerolf ende Pierine noch in bate over dheelft van 18 p. gr. tsiaers danof dander heelft 
 competeert Cornelis ende Pieter huerlieder broeders, de welcke Joos VAN DALE huerlieder 
 halven broedere ghehauden es jaerlix toe te ghevene op sijnen cavele 11de meye 1575 
 
 Augmentatie ende SVG toebehoorende Hanneken DE BEER   fo 8v 
 fs. Lievins bij Margriete VAN DRIESSCHE fs. Pieters zine wettelicke wive was, welck goet 
 dese weese verstorven es bij den overlijden van zine vader ende moeder 
 V.P.: Segher MAES fs. Martine ende V.M.: Steven DE BACKERE fs. Gillis 
 De weese behoort toe 400 roeden lands in Nevele voor thof van Stevin DE BACKERE over 
 de strate dese weese toecommende van Margriete VAN DRIESSCHE zijne moeder 
 Noch omtrent een half ghemet oost es ghelandt Willem VAN RENTERGHEM fs. Gheerolf 
 dese weese toecommende biden overlijden van zijne moedere alsvoren 
 De boomen ende catheylen op dese landen behooren toe aen dese weese halve susters. 
 Dese weese vadere heeft gheconquesteert met Catheline sHONDS zine tweeste huusvrauwe 
 omtrent 2000 roeden lands daerinne begrepen twee behuusde steden daerinne dese weese 
 gherecht es in het 10de deel, zo zijn zij veraccordeert met de voochden van de vier jonghe 
 weesen midsgaders de wdwe Cathelijne SHONDS ende Jan DE HONDT hueren broedere  
 als dat dese weese voor zijn 10de deel es anghedeelt een ghemet lands in de prochie van Nevele 
 twelc Joos DE MUELENAERE in pachte heeft ende daer de hofstede toebehoort waer es  
 wonende Marijn VAN OOTEGHEM  . . . . . . 14de dec. 1574  
 De collatie es ghedaen jeghens de originele augmentatie den  6de juny 1575 
 
 Copie:  wettelicke kennesse van 10 sch. gr. tsiaers vallende telcken kerssavondt in elc jaer 
 ten laste van Lieven DANEELS woonende te Poessele . . . . . . 
 Compareerde Lieven DANEELS fs. Joos die verclaersde vercocht thebben  fo 10v 
 Lieven DE BEER  de somme van 10 sch. gr. tsiaers ervelicke losrente den penninc 16e danof 
 deerste jaerschare ende dach van betaelinghe vallen zal te kersavondt 1572 eerstcomende ende 
 alzoo voorts van jare te jare ervelic totter lossinghe gheduerende die den comparant zal  
 vermoghen te doen tallen tide ende wilen alst hem belieft  . . .   
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 Copie: wettelicke kennesse van 6 sch. 3 dnrs. gr. tsiaers vallende telcken  fo 11 
 16de dach van ougste in elc jaer ten laste van Pieter DANINS fs. Jans wonende te Vusselaere 
 Compareerde in persoone Pieter DANINS inwonende der prochie van Vusselaere de welcke 
 kende ende veclaerde wel ende duechdelic vercocht thebben Lieven DE BEER een eeuwighe 
 ende ervelicke losrente van 6 sch. 3 pennijnghen gr. tsiaers vallende telcken dach van ougste 
 daeraf deerste jaerschare vallen ende verschijnen zal up den 16de dach van ougste 1573  
 eerstcomende ende alzo voort van jaer te jaere eeuwelic ende ervelic . . .  . . . 
 
 Copie: wettelicke kennesse van 10 sch. gr. tsiaers vallende telcken  fo 12 
 1ste dach van meye in elc jaer ten laste van Steven DE BACKERE wonende in Nevele 
 Compareerde in persoone Steven DE BACKERE wonende in de prochie van Nevele de 
 welcke kende ende verclersde duechdelic vercocht thebben Lieven DE BEER de somme van 
 10 sch. gr. tsiaers ervelicke losrente den pennijnc 16e vallende telcken eersten dach van meye 
 in elc jaer danof deerste jaerschere ende dach van betalijnghe vallen ende verschijnen zal den 
 1ste dach van meye 1573 eerstcomende ende alzo voorts van jaere te jaere ervelic ofte emmers 
 totter lossijnghe gheduerende  . . .  . . .  . . . 
 
 Rekeninghe ende bewijs die doen Pieter DE ZUTTERE fs. Jans als  fo 14 
 uppervoocht ende Daneel DANINS fs. Gillis als medevoocht van Rougier audt 52 jaeren ende 
 Hans DE ZUTTERE audt 50 jaeren, tzelfs Pieters broeders beede stom ende doof gheboren  
 wesende ende dat van alle de handelijnghe ende administratie die zij ghehadt hebben van  
 haerlieden goede ende pennijnghen sichtent het passeren van de leste rekenijnghe de welcke 
 ghedaen was den 13de dach van meye 1572 . . .   . . .  . . . 
 Den uppervoocht brijnght in rekenijnghe ter causen van het verloop naer advenante van den 
 pennijnc 16e van 80 ende 18 p. gr. principaels die van de voornoemde somme onder hem  
 hadde Gillis DE ZUTTERE zinen broeder  . . .   . . .  . . . 
 Ontfaen van Jan SNAUWAERT gheseyt strael over de 2 deelen van een rente van 10 sch. gr. 
 gaende vuter hofstede daer hij up woont gheleghen in Deynse de welcke wilen plach toe te 
 behooren Willem DE KEYSERE danof dander derde competeert den voornomden Pieter DE 
 ZUTTERE. Gront gheleghen in Vynct wort ghebruuct bij Pieter DE ZUTTERE . . . . . . 
 200 roeden lands gheleghen in de prochie van Loo dwelck Pieter in pachte haudende es 
 Jan ende Margriete DE ZUTTERE Gillis huerlieder broeders kinderen zijn ghehuwet binnen 
 den tijd dezer rekenijnghe . . .  . . .  . . . den 14de aug. 1575 
 
SVG Joosine DANINS fa. Daneels overl. Meyghem op den 25ste maerte 1574  fo 17v 
 Hr.: Pieter VAN HOUCKE 
 K.: Pieter VAN HOUCKE = 2 jr. 
 V.P.: Willem VAN HOUCKE oom ende V.M.: Daneel DANINS grootvader 
 De voochden met de prisers Carel YDE ende Pieter DE DOBBELARE hebben oversien alle 
 het catheyleghe goet zo wel binnen den huuse hove als daerbuten 
 Den vader zal zijn kindt onderhouden zo wel ziec als ghesont tot zijn 18 jaeren . . . . . . 
 Erfgrond de weese toebehoorende biden overlidene van zijne moedere 
 Het 10de deel van de behuusde hofstede daer der weesen grootvader ende vader op woont 
 gheleghen in Meyghem groot een ghemet noch onverscheen ende onverdeelt met haren 
 grootvader ende ooms ende moeyen ende een ghemet lands ligghende voor de hofstede, daer 
 oost anne ghelandt es der weesen grootvadere met een ghelijc ghemet lands zuut es ghelandt 
 dhoors van Jan VAN LANGHERAERT die men noempt de caremstrate  
 Het 3de deel van 800 roeden lands dwelc vrijlandt es onbelast wesende ende licht in het  
 midden van de voornoemde 800 roeden, zuut es ghelandt den Thieltschen wech west Adriaen 
 VAN DER STRATEN der weesen oom metter wederdeel ende noort Nicolaes WEYMAERE 
 ende Laurens COENE ende staet dit landt ten berechte van mijnheere van Ste Baefs. 
 Een ghemet lands in Meyghem ghenaemt den steert met een stic lands ooc vrijlandt wesende 
 zuut es ghelant Lieven LANCSWEERT causa uxoris west Joncheer Phelips DE GRUUTERE 
 fs. Mhr. Jans ende noort Joos VAN HOUCKE . . . . . .  
 Er zijn noch erfgronden gheconquesteert in huwelick . . . . . . 21ste juny 1575 
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 Augmentatie ende vermeerderijnghe van goede die overgheven   fo 21 
 Willem DE CLEERCQ fs. Hendrix ende Lieven VAN WAMBEKE als voochden van 
 Johannekin DE CLEERCQ fa. Nicolaes tselfs Willems broedere was die hij ghehadt heeft bij 
 Catherine LOOTINS tselfs Lieven halve zustere welc goet de weese toecomt biden overlidene 
 van Wilen Hendric DE CLEERCQ fs. Jacobs haren grootvadere . . . . . . 
 Gillis VAN DER HULST in huwelic met Margriete sMAECHS (DE MAECHT) wdwe  
 van den voornoemden Hendric  . . .  . . .  . . . 30ste aug. 1575 
 
SVG Jan GOEDHALS, hij was langhen tijd eerst overleden     fo 23 
 ende ooc overleden Johanne MAELBAUTS fa.Gillis  
 K.:Anna GOEDHALS  
 V.P. van swets weghe: Franchoys DE WILDE ende V.M.: Lieven MAELBAUTS, haeren oom 
 Van Jan GOEDHALS is er gheen SVG ghemaeckt  
 Int zelve sterfhuys bevonden Gheline GOEDHALS haere zuster dewelcke mits haere ghetideghe 
 audde ende van meeninghe te huwene heeft deelinghe ende heelft scheedijnghe doen vercoopen 
 bider haulche ten meesten proffite . . . . . . . . .   
 Catheline MAELBAUTS fa. Gillis der weese moeye 
 Ter presentie van Joos MORTIER brudeghom zijnde van Gheline GOEDHALS ende Catheline 
 MAELBAUTS der weesen moeye     na den 3de july 1575 
 
SVG Mauris VAN REYBROUC, overl. niet gegeven     fo 24 
  He.: niet gegeven  
 K.: Daneel ende Pierinne VAN REYBROUC 
 V.P.: Franchoys VAN REYBROUC fs. Mauris der weesen broeder ende 
 V.M.: Mauris LOONKINS fs. Joos 
 Drie ghehuwede kinderen hebben ghehadt de somme van 12 p. gr. vlaemsch danof 8 p. gr. 
 tot proffite van de weesen verzekert zijn op de behuusde hofstede van Jan DE LANNOY 
 nu gherecht bij Frederic VAN LEEUWE mette croisen daeran clevende . . . . . . 
 De weesen moeder woont noch op de behuusde hofstede  . . .  
 In presentie van Gheerolf DE SCHUTERE fs. Gheerolf de jonghe in huwelick hebbende der 
 weesen zustere ende de moedere metsgaders Joos WITTEVRONGHELE smet als bestaende 
 voocht van der weesen moedere . . . den 26ste sept. 1575 
 De collatie es ghedaen jeghens den originelen staet  . . . den 21ste meye 1576 
 
 Rekeninghe ende bewijs van goede toebehoorende den weesen van Lievin fo 25v 
 MESTDACH fs. Martins die hij hadde bij Joosine sPOTTERS (DE POTTER) de selve 
 weesen ghenaempt Elioot ende Gillekin welc goet hemlieden toecomt bij den overlidene van 
 Agneese YDE haerlieden grootvrauwe was, welc goedt Martin MESTACH als alleene  
 voocht overbrijnght an ulieden mijne heere Amman ende Schepenen van Nevele 
 Den staet van goed es ghepasseert up den 14de january 1572 
 De bate van de venditie bedraeght 6 p. 8 sch. 6 gr. wanof dat rustende onder Berthelmeeus 
 MESTACH es 3 p. 8 sch. ende onder Gheerolf VAN DER MEERSCH 2 p. gr. . . . 
 Ontfaen van pachte van Berthelmeeus MESTACH der weesen broeder van een ghemete lands 
 ligghende in de prochie van Vynct ende dat van drie jaeren 24 sch. gr. 12de sept. 1575 
 
 Den voornoemden Willem SMESSAERT voocht metsgaders   fo 29 
 Pieter DE DOBBELAERE fs. Lowijs gheordonneert als wethouder van swets weghe brochten 
 over an Amman ende Schepenen van Nevele alsdat de voornoemde kinderen ghesuccedeert 
 ende verstorven was in clare pennijnghen biden overlidene van Pieter BEKE haerlieder 
 grootvader mids dat alle de goedijnghen biden voornomden Pieter achter ghebleven vercocht 
 zijn gheweest ende naerdien betaelt alle de commeren lasten ende schulden  . . . 
 De somme van 12 p. 5 sch. gr. de welcke rusten onder eenen Phelips WITTEVRONGHELE 
 fs. Martens up obligatie den 25ste oct. 1576 . . . . . . 
 De somme van 4 p. 5 sch. gr. rustende onder Roelandt DE BRUNE . . . 3de meye 1577 
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 Ic Phelip WITTEVRONGHELE fs. Martens kenne wel ende dueghelic   fo 29v 
 schuldich zijnde de weesen van Daneel BEKE de somme van 12 p. 15 sch. gr. welcke de 
 somme is van de versteerfvenesse van Pieter BEKE haerlieder grootheere ende belove dese 
 somme te betalen aen Willem SMESSAERT ende Pieter DE DOBBELAERE als voochden 
 van de weesen op den 25ste van octobre 1576  
 Ic Roelandt DE BRUNE fs. Gillis kenne wel ende duechdelic schuldich te fo 30 
 zijn de weesen van Daneel BEKE de somme van 4 p. 5 sch. gr. welcke somme es ghecommen 
 van den goede van Pieter BEKE ter saligher memorie welcke somme ic Roelandt DE BRUNE 
 belove te betalen in handen van Willem SMESSAERT ende Pieter DE DOBBELAERE als 
 voochden van de weesen . . .  . . .  . . . 
 
SVG Gheerolf DE BUC fs. Gheerolf, overl.. . 25ste aug. 1575    fo 30v 
 He.: Lisbette COPPENS fa. Gheerolf alsnu in huwelick met Pieter DE CALUWE fs. Joos 
 K.: Margriete = 17 jr, Joosine = 13 jr, Johanne = 10 jr, Gheerolf = 8 jr, Pierine = 6 jr ende  
       Lisbette DE BUC = 3 jr. 
 V.P.: Jacob DE BUC als oom ende V.M.: Gheerolf COPPENS als oom  
 Wordt ooc ghehauden het knechtkin ter schole te zendene te doen leerene lesen ende schriven 
 Ergrondt daer de kinderen gherecht zijn zo in de catheylen als in den grondt 
 In de hofstede daer de vadere up overleden es 67 roeden ligghende naest de hofstede van de 
 hoors van Jan DE GRAVE metsgaders dheelt van het schuerken ligghende dweers over de 
 strate met 5 erven daertoe danof vander heelft toebehoort Aernaudt WILLEMS  
 Een hofstedeken groot 50 roeden met een wuenhuus ende diveerssche freytboomen daerop 
 staende ande noortzijde es ghelandt Aernaudts WILLEMS ende zuut Adriaen MORTIER 
 fs. Cornelis ghecommen bij coope van dhoors van Willem DE WULF  . . . . . . 
 Noch 100 roeden meersch gheleghen in Nevele daerment noempt de rechte nere zuut es  
 ghelandt Willem VAN HAUWEGHEM noort dhoors van Jan VAN RENTERGHEM  
 Een behuusde hofstede met een schuere gheleghen in Landeghem an de wilden driesch 
 groot 250 roeden zuut es ghelandt Jan VAN RENTERGHEM fs. Jans met zijn hofstede 
 ghehauden van den heere van Vinderhaute . . .  . . .  . . .  
 Noch 50 roeden inde hofstede van Jan  VAN KERREBROUC fs. Vincent te wilde noort es 
 ghelandt den voornoemden Jan VAN KERREBROUC ende zuut sheeren strate, in bijleve 
 ghehauden ende sorterende onder de heerlichede van Vinderhaute . . . . . . 
 Staet noch te commene zulc recht ende actie als Jan SCHAMP fs. Lucas zoude moghen 
 commen ende succederen bij het overliden van Johanne DE WULF huusvrauwe van Aernaudt 
 WILLEMS bider weesen vadere ende dhauderigghe tsamen ghecocht 
 Voorts behoort Gheerkin toe zeker leen groot twee aude bunderen in Nevele commende metter 
 westzijde jeghens de gaverstrate tsamen ghecocht jeghens Mauris DE COSTERE fs. Joos voor 
 de somme van 26 p. gr. ende twee ghemeten broucaige gheleghen in Landeghem ghenaempt 
 den langhen bosch noort daeranne ghelandt dhoors van Pieter SNOUC zuut Jan DE CLERCQ 
 west Emondt DE BUCQ  . . .  . . .   17de nov. 1575 
 
 Rekeninghe ende bewijs die Jan VAN DER PLAETSEN fs. Pieters als  fo 35 
 alleene voocht mids het overliden van Gheerolf CROMEECKE van Joos CROMEECKE fs. 
 Joos, doet ende overbrijnght an Amman ende Schepenen van Nevele als uppervoochden van  
 alder handelijnghe van der weesen goede sichtent de leste rekeninghe ghepasseert up den 
 28ste van novembre 1569   
 Ontfaen van Jacob VAN WONTERGHEM der weesen zwaghere 25 sch. gr. van de pachte 
 van der heelft van der weesen hofstede ende gronden groot int gheheele zeven ghemeten 
 boven de bileve die Joosine DE BUC hadde up de voornoemde heelft 
 Ontfaen van Christiaen STANDAERT 6 sch. gr.  
 Betaelt aen Willem VAN DER BRUGGHEN van de weese te leeren schoemaken 15 sch gr. 
 Betaelt Gheeraerd MARTINS weerdt in den ijngele te Deynse van een ghelaghe als de  
 weese ghync leeren schoemaken met Joos DE HUGHELAERE fs. Paesschier den termijn 
 van een jaer . . . 3 p. 15 sch. gr. . . .  . . .  25ste nov. 1575 
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SVG Catheline VAN DE WALLE fa. Willems, overl. int jaer 1574 met drie  fo 46v 
 van hare kinderen van der ghifte des heren in der maenden novembre ende decembre 
 Hr.: Lieven VAN KERREBROUC  
 K.: Franchoys ende Hanskin VAN KERREBROUC 
 V.P.: Joos VAN DAMME, oom ghetraut met Lievens VAN KERREBROUC zuster  
 V.M.: Joos VAN DE WALLE, oom ende broeder van Catheline VAN DE WALLE 
 Er is maer één kind achterghebleven drie alsnoch onghestelt zijnde ghenaemt Gillis, Franchoys 
 ende Hanskin danof Gillis hem ghestelt ende betrocken heeft te huwelicke binnen den tide dit 
 sterfhuus, mids den voornomden zwaricheyt open ghestaen heeft  
 Franchoys, Hanskin ende Gillis behooren te cavele te stellen die gheworpen of ghestelt zijn bij 
 Jan VAN HULLE, Meyere van Hansbeke, Laureins VAN EYSTE der weesen oom  ende dese  
 voochden, den voornomden Willem VAN DE WALLE ende Gillis VAN KERREBROUC, bij 
 welcke cavels den voornomden Franchoys als autste weese te cavel ghevallen es de hofstede 
 Een behuusde hofstede gheleghen in Hansbeke daerment noempt te reybrouc metsgaders noch 
 een behuust hofstedeken gheleghen dweers over de voornomde hofstede over dander zijde van 
 de strate tsamen groot 1100 roeden west es ghelandt Jacob VAN VYNCT ende zuut sheeren 
 strate danof de minste hofstede in pachte es haudende Gheerolf WITTEVRONGHELE 
 De zelve hofstede es belast met een lijfrente van 32 sch. gr. tsiaers ten live van Jacob VAN  
 MALDEGHEM fs. Jaspers danof zijn drie broeders naer egaelder portie . . . . . . 
 Een stic lands groot 1000 roeden ghenaempt het keercstic daer zuut ghelandt es joncheer Jan 
 BETS ende noort de kinderen van wilent Jooris DE RUUC, twelck nu in pachte es haudende 
 Jan VAN HULLE fs. Olivier   . . .  . . .   . . . 
 Hanskin de joncste weese es te cavel ghevallen een behuusde hofstede gheleghen in Hansbeke 
 daerment noempt in den doorebosch groot een ghemet, op de westzijde es ghelandt den 
 voornomden Joos VAN DAMME ende compt met de oostzijde ter strate, dese stede es in 
 pachte houdende Joos HERMAN met twee partien van lande deen ghenaempt de rabulcken  
 groot twee ghemeten ende dander den daubosch groot een bunder . . . . . . . . . 
         den 7de van dec. 1575 
 
SVG Pierine VAN RENTERGHEM fa. Mauris, zijne 1ste huusvrauwe    fo 51v 
 overl. Landeghem in de maent van juny 1575 lestleden 
 Hr.: Gheerolf VAN PARIJS fs. Daneel fs. Yweins 
 K.: Roelandt = 10 jr, Mauris = 8 jr, Lieven = 6 jr, Barbara = 22 jr Gheerolfvine ende  
       Ysabeele VAN PARIJS, er zijn oock twee ghehuwede zusters 
 V.M.: Jacob VAN RENTERGHEM haerlieder oom 
 V.P.: Lowijs VAN PARIJS, oom 
 Als de weesen elc audt wesen zullen achtien jaeren ende van zinnen zijn van hem te scheeden 
 zal hemlieden moghen betalen met zulcke boomen als up hunne gronden staen  . . . . . . 
 Zal ooc ghehauden wesen de drie knechten te doen leeren lesen ende schriven redelic ende 
 tamelic naer huerlieder staet  . . .  . . .  . . .  
 Eerfgrondt den weesen vadere ende de weesen met huerlieder ghehuwede zusters half en half 
 toebehoorende dewelcke ligghen ghemeene ende onverdeelt  gheconquesteert in huwelick 
 Een behuusde hofstede in Landeghem ghecommen bij coope van wilent Joos CALLANT groot 
 500 roen west es ghelandt der weesen vader met zijn leen ende oost Christiaen VAN DER 
 VENNET ende een ghemet lands gheleghen in Vusselaere bachten Antheunis PLAETSAERT 
 Een ghemet lands die men noemt den loterman ghecommen bij coope van sweesen grootvader 
 ende Jan VAN RENTERGHEM fs. Aernauds  . . .  . . . 
 Noch de twee deelen van viven van 200 roeden meersch in Nevele danof de andere drie deelen 
 toebehooren Jan VAN RENTERGHEM fs. Mauris der weesen oom zuut es gheland de hoors 
 van Jan VAN RENTERGHEM fs. Jans die men noemde huelman ende noort Willem VAN 
 RENTERGHEM fs. Joos ghehouden ende rente gheldende als vooren dwelc in bilevijnghe es 
 haudende huer leven lanc ghedurende der weesen grootmoedere 
 Ter presentie van der weesen vader, de voornomde voochden, Gillis DE BLIEC fs. Gillis als 
 in huwelic met Lisbette der weesen zuster ende Pieter VAN QUAETHEM fs. Eloy als in 
 huwelic met Pierine der weesen zustere  . . .  up den 13de dec. 1575 
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 Augmentatie van goede toebehoorende de kinderen van Mauris DE CLOET fo 55v 
 die hij hadde bij Margriete BAUWINS fa. Gillis de selve weesen ghenaempt Hannekin, 
 Claysekin, Lipkin, Martkin ende Margrietkin, bij den overlidene van huerlieder vadere 
 ende moedere midsgaders ooc biden overlidene van Joosine MOENS deser weesen 
 grootvrauwe was  
 V.P.: Eloy DE PESTELE ende V.M.: Nicolaes BAUWINS fs. Gillis  
 Gronden van erven dese weesen toebehoorende biden overlidene van Margriete BAUWINS 
 ende Joosine MOENS haerlieder grootvrauwe was 
 Een sticxken lands groot 250 roeden in Meyghem gheheeten tschuumelaerkin in mulebrouc 
 oost van dit sticke licht den herwech ende Gillis VAN OOTEGHEM zuut met den voetwech 
 Noch 100 roeden lands ofte het 4de van een stick lands ghenaempt den hooghen bosch wanof 
 dander drie deelen toebehooren Phelips CLAEYS ende Cecilie BAUWINS der weesen oom 
 ende moye ghemerct dat Pauwels DE MUNC tzelve ghebruuct voor zijn blileve zijn leven 
 lanc ghedurende . . .  . . .  . . . 20ste dec. 1575 
 
 Rekenijnghe toebehoorende Adriaenkin DE WEERT fs. Jans   fo 59v 
 bij wilent Joosine VAN OOTEGHEM fa. Phelips   
 Voochden: Gillis VAN OOTEGHEM fs. Phelips ende Nicolaes DE WEERT fs. Gillis als 
 wettelicke ghesworen voochden overbringhen an hulieden mijne heeren  . . . 
 Ende ditte van den jaerlixschen innecommene bij den overlidene van Joosine VAN 
 OOTEGHEM ende biden overliden van Phelips VAN OOTEGHEM dese weese grootheere 
 was ende noch den overlidene van Andries VAN OOTEGHEM dese weese oom was. 
 Erfgrondt dese weese toebehoorende bij den overliden van Andries VAN OOTEGHEM 
 200 roeden lands in den seys ligghende in Meyghem oost van den dieren coop commende  
 metten eenen hende ter straten twelc in pachte heeft Jan VAN HECKE 
 Noch 100 roeden in den uppersten cheyns west es ghelandt Gillis VAN OOTEGHEM ende 
 oost de weesen van Jacob VAN WONTERGHEM an welcke 100 roen Willemine SCAMPS 
 toebehoort 50 roeden in bileve haer leven lanc ende Claeys BAUWINS heeft dander 50  
 roeden in pachte ingaende te meye 1575 . . . . . . 
 De voochden hebben ontfaen van pachte van Jooris MARTINS ende dat over de heelft van  
 der stede in Muelebrouc gheleghen in Meyghem toebehoorende dese weese wanof dander 
 heelft toebehoort Gillis VAN OOTEGHEM dese weesen oom ende voocht ende dat ghevallen 
 te meye 1572 24 sch. gr.  . . .  . . .  . . . 
 Ghesloten bij Lowijs VAN SINTHOMAS Amman, Pieter DE DOBBELARE ende Andries 
 VAN MEEREN Schepenen up den 20ste van decembre 1575 
 
 Augmentatie van goede van de kinderen van Jan DE WEERT fs. Gillis  fo 63v 
 die hij hadde bij wilent Joosine VAN OOTEGHEM fa. Phelips de zelve weesen ghenaempt 
 Gillekin ende Adriaenkin ende bij den overliden van Phelips VAN OOTEGHEM haerlieder 
 grootheere welck goet Gillis VAN OOTEGHEM fs. Phelips ende Claeys DE WEERT fs. 
 Gillis als wettelicke ghesworen voochden overbrijnghen  . . . 20ste jan. 1576 
 Verder praktisch het dubbel met voorgaande rekeninge 
 
 Rekenijnghe ende bewijs van den kinde van wilent Pieter BLANCKAERT fo 65v 
 dat hij hadde bij Moenine DE CLERCQ zine gheselnede was de weese ghenaemt Tannekin 
 nu audt wesende 20 jaeren 
 Alleene voocht: Mauris BECAERT mits Gheerolf VAN NEVELE overleden es. Van alder 
 handelijnghe bij hem ghehadt sichtent passeren van de leste rekenijnghe up den 6de july 1563 
 Ontfaen van Jan MUSSCHE over den pacht van de weese stede gheleghen in Meyghem  
 ende dit van 3 jaeren tleste ghevallen te meye 1566 de somme van 3 p. gr. 
 Ontfaen van Dries WEYMAERE over den pacht dese stede over 2 jaeren pacht 2 p. gr. 
 Ontfaen van Lieven VAN WAMBEKE over den pacht van dese stede ghevallen ten jaere  
 1569 de somme van 20 sch. gr  . . . . . . . . . 
 Betaelt Mijntkin NIJS deser weese nichte van haer te haudene 3 jaeren 18 p. gr. 
         up den 29ste dec. 1575 
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 Rekenijnghe die bij desen doen an Amman ende Schepenen van den  fo 71v 
 lande van Nevele Joos STANDAERT fs. Arendts ende Willem STEYAERT als voochen van 
 Arendt VAN KERREBROUC fs. Vincent broeder van Magdaleene VAN KERREBROUC 
 tselfs Joos huusvrauwe ende dat van alle handelijnghe die zij ghehadt hebben sichtent de 
 leste rekenijnghe ghepasseert up den 3de dag van january 1571  
 Brijnghen in ontfanc de somme van 48 p. gr. danof 32 p. waren rustende up crois den pennync 
 16e onder Willem HERPOLF der weese zwaghere alst blijct bij het 2de article  van voorgaende 
 rekenijnghe ende 16 p. gr. onder Joos STANDAERT voornomt  . . . . . . daermede 
 ghecocht is dheelft van een behuusde hofstede jeghens de voornomden Willem HERPOLF 
 Noch 19 p. 1 sch. 7 penn. zijn rustende onder Jan DE WILDE wonende in Hansbeke 
 De weese is nu audt 20 jaeren ofte daerontrent ende Willem HERPOLF in huwelick hebbende 
 der zelver weese zustere     29ste van dec. 1575 
 
 Augmentatie van goede toebehoorende Jacques ende Joos DE HONDT  fo 79 
 Hughes kinderen hemlieden ghesuccedeert  ende verstorven biden overlidene van Adriane  
 OSTE fa. Pieters, overleden den 6de van hoymaent 1575   
 V.P.: Joos DE HONDT ende  
 V.M.: Mattheeus LAMBRECHT in huwelick ghehadt hebbende Tanne OSTE  
 De voochden hebben doen prisen bij Jan LIBAERT fs. Joos ende Carele YDE diveerssche 
 goedijnghen dewelcke zij ghelaten hebben an Willem DE SNOUC die in huwelick hadde de 
 voornomde weese moedere ende ooc ghedeelt hebben jeghens den zelven Willem ende zijne 
 drie kinderen dese weesen halve broeder ende zusters  . . .  
 De voornomde weesen behoort nu libre toe de gronden van erven hiernaer volghend 
 Een ghemet lands in Sente Jans Lederne ghenaempt de landriesch oost ghelandt Franchoys 
 DE CLERCQ zuut tgoedt van Mijnheer van Wynghene daer pachters af zijn Jan LIBAERT 
 ende Pieter CALLANT west meester Joos JACQUELOOT danof pachter es Daneel 
 PLAETSAERT ende noort desen voocht . . .  . . .  . . . 
 Noch een ghemet lands ghenaempt den eecken bosch oost ghelandt dhoors van Laureins 
 DE CLEERCQ danof pachter es Joos DE VEY zuut sheeren strate ende west Willem DE 
 KEYSERE  
 Grondt de weesen toebehoorende duer het overlidene van hunne vader ende moeder 
 De rechte heelft van een behuusde hofstede gheleghen in Ste Jans Lederne daerment noemt 
 mayghem groot mette landen daerinne beloken vier ghemeten  . . . 11de jan. 1576 
 
SVG Adriane OSTE fa. Pieters, overl. up den 6de july 1575    fo 85 
 Hr.: Willem DE SNOUC fs. Adriaens 
 K.: Adriaen, Lievine ende Marie SNOUC  
 V.M.: Simoen VAN LANGHERAERT fs. Joos in huwelick met Gheerolfvine EVERAERTS 
           fa. Martins ende Gheerolfvine OSTE fa. Pieters deser weesen moeye was 
 V.P.: Laureins DE SNOUC broeder van den voornoemden Willem SNOUC 
 De weesen hebben noch twee halve broeders die hun moeder hadde bij Hughes DE HONDT 
 haeren 1ste man was  . . .  . . .  . . . 
 Erfgrondt dese weesen toebehoorende ter causen van huerlieder moedere 
 De drie deelen van viven van den heelft van een behuusde hofstede in Sente Jans Lederne daer 
 ment noempt te maeyghem voortijts bider weesen moeder ghecocht ten tide dat zij in huwelick 
 was met haeren 1ste man jeghens Jan STRAETMANS fs. Jacobs . . .  
 De drie deelen van viven van der heelft van 200 roeden lands danof dander heelft ende de 
 twee deelen van viven toebehooren der weesen halve broeders gheleghen in Sente Jans Lederne 
 de welcke bij wilent Hughes DE HONDT ende haerlieder moeder ghecocht zijn gheweest  
 jeghens Willem MEERSMAN   . . .  . . .  . . .  
 Desen staet es ghepasseert ende ghesloten bij Lowijs VAN SINTHOMAS Amman, Pieter DE 
 DOBBELAERE fs. Lowijs ende Andries VAN MEEREN Schepenen van de lande van Nevele 
 ten bisine van de voornomden weesen vader    up den 11de jan. 1576 
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 Augmentatie van goede toebehoorende Pieter, Jan, Joos, Eloy ende Tannekin fo 87v 
 kinderen van Gheerolf VAN OVERBEKE fs. Pieter die hij ghehadt heeft bij wilent 
 Tannekin DE HANE (shanen) welc goed de weesen toecommen ende verstorven es biden 
 overlidene van Pieter DE HANE huerlieder grootvader, overleden in Caneghem 
 V.M.: Ghelein DE HANE, oom ende 
 V.P.: Cornelis GHISELINS in huwelick hebbende Catheline VAN OVERBEKE fa. Jans 
          der weesen vaderlicke rechtsweerne 
 Op de weesen is ghesuccedeert een ghemet lands gheleghen in Poucque oost daeranne 
 gheland Aernault VAN DUREN Bailliu van Poucque zuut Gheerolf STROBBE west 
 sheeren strate ende noort den voornomden Aernault VAN DUREN ende nu in pachte 
 beseten bij Pieter VAN VRIBUSCH ende ghehuert jeghens Cornelis GHISELINS 
 Der weesen grootvader was poorter van Curtrijcke . . .  . . . 
 Betaelt an Gillis DE GAST in huwelick hebbende Lisbette DE HANE der weesen moeye 
 ter causen dat hij toe hebben moest voor sinen cavele 21 dnrs gr. ende an Gillis DE 
 MUELEMEESTER als ghetraut hebbende Cathelijne DE HANE een van der weesen moeye 
 ter causen dat hij ooc toe moest hebben 20 dnrs gr. . . . den 24ste jan. 1576 
 
SVG Laureins NEEMGHEER overl. Vynct niet gegeven    fo 90  
 He.: Juliane VAN ACKERE fa. Philips 
 K.: Reynault ende Sebastiaen NEEMGHEER  
 V.P.: Jan NEEMGHEER fs. Laureins ende V.M.: Christiaen VAN ACKERE  
 ende Jan VAN WONTERGHEM fs. Adriaens als deelvoocht met hemlieden ghevoucht. 
 Lauwereins NEEMGHEER heeft in verleden tide ghecocht een leen groot omtrent twee 
 aude bunderen gheleghen in Vynct voor de somme van 53 p. gr. van welcke somme Jan 
 NEEMGHEER fs. Laureins als leenhaudere ende hoor aldaer inbringhen moet de heelft 
 van den coopschat over de vaderlicke zide 
 Grondt van erven toebehoorende de voornomde twee weesen met Jan ende Olivier huer 
 lieder broeders ende met Maeyken ende Martine huerlieder susters 
 Een behuusde hofstede in Vynct groot mette lande daermede gaende twee aude bunders 
 ligghende al deen neffens den ander an de oostzide ende westzide zij ghelandt de hoors 
 van Joos MESTACH ende zuut tgoed ter bract noort de strate ende de zelve stede ende 
 waer up wuent Jan DE BIL fs. Ghijselbrecht 
 Item een behuusde stede in Vynct daer tsterfhuus es ligghende groot omtent twee bunders 
 noort es gheland Franchoys VAN DER SAREN west de strate loopende van Vynct naer 
 Poucque zuut dhoirs van Hubrecht VAN ACKERE oost Reynault DE COCQ  . . . 
         den 17de jan. 1576 
 
 Rekenijnghe toebehoorende Joos, Jan ende Marie de autste weese  fo 93 
 kinderen van Joos BUUCQ fs. Joos hemlieden verstorven biden overlidene van den 
 voornomden Joos BUUC metsgaders Lowise VAN LANDUYT fa. Franchoys haerlieder 
 moedere was ende van Jacob VAN LANDUYT oom sichtent sedert het passeren van den 
 SVG die gheregistreert staet up den zwarten bouc fo. 24 ghepasseert up den25ste van 
 septembre 71 dewelcke bij desen doen Gheerolf BUUC halven broeder ende Servaes  
 STOEL in huwelic ghehadt Lisbette VAN LANDUYT der weesen moeye 
 Ontfaen van Pieter VAN DE VELDE gheseyt schapere van de pachte van der weesen 
 hofstede groot met de landen daermede gaende drie bunderen de somme van 28 p. gr. 
 Ontfaen van Gheerolf VAN MALDEGHEM over vier jaeren pacht van zesse van een  
 bunder en 35 roeden lands dat hij in pachte es haudende jeghens den medevoocht ende 
 in pachte ghenomen heeft voor 8 sch. gr. tsiaers verschenen de meydaghen 73, 74 ende 
 75 de somme van 4 p. 14 sch. gr. ende noch in rekenijnghe over vier jaeren pachts van 
 8 roeden lands gheleghen up Loo cautere de somme van 12 dnrs gr. 
 De weesen es noch verstorven van Jacob VAN LANDUYT jongheselle huerlieder oom 
 was huerlieder portie van catheylighe goede ende lands gheleghen in Loo int ghewest  
 ghenaempt den brouc ende vercocht hebben an Pieter VAN PARIJS . . . . . . 
 Jan VAN BURE der weesen rechtsweere . . . . . . 24ste jan. 1576 
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 SVG Magdaleene COENE fa. Joos, overl. Vynct niet gegeven    fo 103v 
 Hr. Pieter DE ZUTTERE fs. Jans 
 K.: Laukin = 13 jr, Pierkin = 11 jr, Hannekin 6 jr  ende Giannekin DE ZUTTERE = 8 jr 
 V.P.: Jan DE ZUTTERE fs. Gillis ende V.M.: Laureins COENE fs. Joos  
 De haudenisse van de weesen zal duren tot den tijdt dat elcke weese audt zal zijn 18 jaeren 
 Grondt van erven dese weesen toebehoorende ende es matrimonijnghe 
 Een stick lands gheleghen in Vynct ghenaempt de heye groot 1600 roeden bachten den huse 
 daer Martin DANINS fs. Daneels inne woondt  
 Item een meersch ligghende in de prochie van Loo groot 633 roeden haer bestreckende lanxt 
 de poucke commende met een hende ande heerstrate gaende van Vynct naer Loo ende es 
 ghehouden van der heerelichede van Voremsele  . . .  . . . 
 Grondt van erven tsamen gheconquesteert in huwelicke 
 400 roeden lands ligghende in Vynct lanxt den heerwech bij Vynct brugghe 
 Een stede met het landt daer der weesen vadere woont ghecocht jeghens Gillis DE ZUTTERE 
 groot tsamen 666 roeden ligghende in de prochie van Vynct 
 Noch 598 roeden lands ligghende in Vynct achter de schure van wilent Lucas DE VOS 
 In de prochie van Loo een behuust stedeken metten lande daermede gaende groot een ghemet 
 Een stic lands ligghende in Meyghem ghenaempt de valckenbec groot 500 roeden 
 Noch een stic lands ligghende in Deynse aen den herwech groot 500 roeden  . . . . . . 
 Andries DE CLEERCQ fs. Gheeraert ter causen van Joosine VAN OLSSENE zinen wive was 
 gherecht int 5de deel van de erfgronden toebehoorende desen weesen zo wel in matrimonijnghe 
 als int coopgoet  . . .   . . .  den 14de febr. 1576 
 
 Rekenijnghe van de goede toebehoorende de kinderen van Simoen  fo 107 
 VAN NEVELE  fs. Jacobs die hij hadde bij Anna VAN RENTERGHEM fa. Joos de weesen 
 ghenaempt Maeykin ende Vynkin bij den overlidene van haerlieder vader ende moedere 
 V.P.: Mauris VAN NEVELE fs. Jacobs ende V.M.: Joos VAN RENTERGHEM  
 De voochden hebben ontfaen van pachte van Claeys DE SCHUTERE fs. Pieters over dese 
 weesen handeel van de stede ende lande gheleghen in Meyghem 23 sch. gr. 10 dnrs par. 
 Item ontfaen van pachte van Willem DE WEERT van der stede ghenaempt den voghelesanc 
 ghevallen te meye 1573 16 sch. gr. Item ontfaen van pachte van Jacob DE WEERT fs. Joos van 
 een behuusde stede ligghende binnen Nevele ghevallen te meye 73 16 sch. gr. . . . . . . 
 Ontfaen van pachte van Cornelis VAN DALE ende Roelandt VAN PARIJS fs. Yweins van 
 twee parcheelen lands wanof deene partije groot een haf bundere ligghende bachten Mauwers 
 LAMME ende ende een ghemet up den daesdoncq de somme van 24 sch. gr. . . . 
 Betaelt aen joncheer Pieter IMMELOOT volghende een contract annopende dat de hoors van 
 Jacob VAN NEVELE van tgoet hem verstorven biden overlidene Beatrice DE GROOTE te 
 veele gheapplyquiert hadde te gheldene 16 sch. gr. . . . den 25ste jan. 1576 stilo novo 
 
SVG Gillis DE VEY fs. Claeys, overl. niet gegeven     fo 111  
 ende zijne huusvrauwe Adriaene VAN MEERE fa. Eloys, overl.  . . niet gegeven 
  K.: Gillekin DE VEY = 6 jr audt zijnde tsente Jansmesse 76 
 V.M.: Wauter VAN MEEREN  
 Heindric UPSTAL der weesen zwagher heeft belooft ende ghenomen dese weesen te houdene 
 ende te onderhoudene van ate drancke cleeden caussen lijnwaet ende schoens . . . . . . 
 Wordt de zelve Heindric UPSTAL noch ghehauden de voornomde weese te leerene 
 schoemaken zulc als hij tselve es doende . . . den 17de jan. 1576 stilo novo 
 
SVG Cathelijne VAN DE MOERE, overl. . . . niet gegeven    fo 112 
 Hr.:Willem VAN DE VELDE  
 K.: Pierine, Marie ende Joosine VAN DE VELDE = 3 maent 
 V.M: Gillis VAN DE MOERE end V.P.: Jan VAN DE WEE 
 Een behuust hofstedeken daer hij inne woendt groot 30 roeden hem ghesuccedeert van zijnder 
 moeder  . . .  . . .  . . . den lesten jan. 1576 stilo novo 
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SVG Cathelijne LOONKINS fs. Gheerolfs, overl. niet gegeven    fo 113   
 Hr.: Jan VAN DER HEYEN fs. Martins (ook VAN DER HEYDEN) 
 K.: Jooskin ende Gheerolfkin VAN DER HEYEN 
 V.P.: Gheerolf STEYAERT ende V.M.: Joos LOONKINS fs. Gheerolfs  
 Grondt van erfven de weesen toecommende verstorven van hunne moedere 
 Een stic lands in Nevele ghenaempt tcalensticxken groot 266 roeden up de heerlichede van 
 Denterghem commende metten noorthende ant pietbosschelken ende metten oostcant jeghens 
 een heebulc ende noch een stic lands groot 250 roeden ligghende lanxt den westcant van de  
 dreve achter de schure van de stede van Tanne WAUTERS up de heerlichede van der meere 
 Item noch een 3de deel van 500 roeden bosch in Loo ant muelendamstraetkin wanof dander 
 twee deelen toebehoort Naenkin ende Tannekin LOONKINS deser weesen moeyen, welck 
 bosch Catheline DE KEYSER wdwe van Gheerolf LOONKINS haer leven lancghedurende 
 zal ghebruucken voor blat van bilevijnghe ende es ghehauden van de heerlichede van Nevele 
 Ander grondt van erven tsamen gheconquesteert in huwelicke 
 Een behuusde hofstede mette lande daermede gaende gheleghen in Loo up de heerlichede van  
 schuerbeeck ende es belast met 20 sch. gr. tsiaers in proffite van trijcke gasthuus van Ghendt 
 Ter presentie van de voochden gheassisteert met Eloy DE PESTELE costere ende der weesen 
 vadere up den 6de van martins 1576 stilo novo mij toorconde 
 
SVG Gheerolf VAN DEN SOMPELE fs. Jans, overl. . .  niet gegeven   fo 115v 
 He.: Paesschine PAPPINS fa. Willems  
 K.: Jooskin thalfven van spurcle 1576 = 2 jr, Margriete ten vutgane van meye 1576 = 14 jr,  
       Paesschine = 7 jr ende Jacquemine VAN DEN SOMPELE = 5 jr ten vutgane van maerte 76 
 V.P. Gheerolf DE KEY ende V.M.: Adriaen PAPPINS  
 De voochden zijn  veraccordeert met Simoen VAN DEN SOMPELE ende Tannekin zijn zuster 
 dat de voochden hebben gherenunchiert huerlieden handeel ende recht van de stede te Leerne 
 bachten de kercke ten proffite van den voornomden Simoen ende Tannekin  . . . . . . 
 Simoen VAN DEN SOMPELE der weesen halven broedere 13de martins 1576 stilo novo 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die overbrijnghen Jan MORTIER als oom ende  fo 117 
 voocht van de moederlicke zide ende Joos VAN DEN ABEELE als oom ende voocht van de 
 vaderlicke zide van de kinderen van wilent Joosine MORTIER fa. Thomas die zij hadde bij 
 wilent Christiaen VAN DEN ABEELE fs. Jans, de zelve weese ghenaempt zijnde Jooskin  
 VAN DEN ABEELE ghehadt ende ghenomen sichtent tpasseren van de lest voorgaende  
 rekenijnghe dewelcke ghedaen es up den 16de van sporcle 1571  
 Ontfaen van Eloy DE VLIEGHERE ende Pieter LOONKINS de somme van 12 sch. 6 dnrs gr. 
 verteert ten huise van Christiaen STANDAERT weerdt inden mueleput angaende Jooskin dese 
 weese ende Gheerolfvijnkin der weese halve zustere  . . .   . . . 
 De weese heeft ghewoondt met Pieter DE WANNEMAKER zonder dat zij aldaer eenighe 
 hure ghewonnen heeft  . . .   den 15de martins 1576 stilo novo 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die overbrijnghen Jan MORTIER als oom ende  fo 118v 
 principael voocht van de moederlicke zide midsgaders Gillis VAN OOTEGHEM ala voocht  
 van de vaderlicke zijde  van de kinderen van wilent Joosine MORTIER fa. Thomas dewelcke 
 zij ghehadt heeft bij Vincent DE BISSCHOP fs. Jans de weese ghenaempt Gheerolfvijnkin  
 DE BISSCHOP, ghehadt ende ghenomen sichtent tpasseren van de leste rekenijnghe de welcke 
 ghedaen was up den 16de van sporcle 1571 
 Ontfaen van Eloy DE VLIEGHERE fs. Daneels ende dat over tcrois ende verloop van der 
 somme van 5 p. 15 sch. gr. principaels die hij ter leste rekenijnghe van de 8 p. 17 sch. 4 dnrs gr. 
 onder hem ghehadt heeft up crois den penninc 16e naer costume ende dit van vier jaren danof 
 ghevallen ende verschenen es den lesten augusty 1575 bedraghende ten  7 sch. 2 gr. ende  
 3 dnrs par. tsiaers over vier jaren tsamen de somme van 28 sch. 9 drs. gr. 
 Jooskin VAN DEN ABEELE deser weesen halven broeder ende deser weese 
        den 15de martins 1576 stilo novo 
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SVG Anna VAN DAMME fa. Simoens, overl. Vosselare. . niet gegeven  fo 120v 
 Hr.: Gheerolf DE BACKERE fs. Christoffel 
 K.: Adriaen, Gillis, Christoffels, Anthuenis, Gheerolf, Joosine, Margriete ende Anne 
 V.M.: Paesschier DE WANNEMAKERE als rechtsweer van de huusvrauwe 
 V.P.: Adriaen DE BACKERE, oom  
 Grondt van erfven dese acht kinderen toebehoorende ghesuccedeert van hunne moeder 
 Een behuusde hofstede in Vusselare groot een half bunder commende metter oostzijde up 
 de moerstrate zuut ghelandt dhoors van Joos DE MEYERE ende noort ende west joncvr. 
 Anne DE KEMEL (sKemels) danof pachter es Joos VAN EYSTE  
 Gronden van erfven de kinderen toebehoorende wesende conquest 
 Dheelft van 50 roeden lands in Vusselare gheleghen in een stic van 450 roeden ghenaempt 
 de nevelstrate waerinne gherecht es Nicasius VAN HOUCKE 150 roeden ende de reste 
 te wetene noch een ghemet der weesen vadere ende oom ende voocht half ende half  
 commende metter oostzide ande waghenwech loopende van Nevele naer Ghendt die men 
 noemt de nevelstrate ende west ende noort Jooris CLAEYS  . . . den 3de april 1576   
 
 Augmentatie van goede van de kinderen van Franchoys DE CLEERCQ fs. 122v 
 Adriaens wonende in Vynct in huwelick gheweest met wilent Marie VAN COPPERNOLLE 
 fa. Simoens zine eerste gheselnede was 
 K.: Joosine, Lisbette, Anne ende Marie DE CLEERCQ  
 Welck goedt hemlieden toecommen bij den overliden van Simoen VAN COPPERNOLLE 
 fs. Laureins ende Joosine BRUNKINS fa. Jans huerlieder grootvader ende grootmoeder 
 overleden in Aersele in novembre 1575 
 V.M.: Laureins VAN COPPERNOLLE, oom ende V.P.: Gheeraert LOONKINS fs. Rougiers 
 Gronden van erfven de weesen te cavele ghevallen van hunne grootvader ende grootmoeder 
 Een partie landt in Aersele ghenaempt den muelewal groot 246 roeden Curterijcsche mate  
 daeranne oost ghelandt es Laureins VAN COPPERNOLLE voornomdt met zinen leene ende 
 zuut Marijn VAN ACKERE ende noch een partie land in den cauter bij den doorenhaghe  
 groot 112 roeden noort den Thieltschen wech ende zuut tleen van Joos DE DECKERE  
 ghehauden van de heerlichede van Sente Pieters  . . .  . . . 
 Dhelft van een hofstede daer Jacob VAN COPPERNOLLE op woondt wesende onverscheen 
 met Jan PAUTINS in huwelick met der weesen moeye . . .  den 10de april 1576 stilo novo 
 Up den 24ste febr. 1577 compareerde Willem SCHAEC fs. Joos in huwelick fo 126v 
 met Joosine DE CLEERCQ (sCleercx) een van de weesen hierboven ghenoemt de welcke 
 verclaerde dat hij tevreden was met Laureins VAN COPPERNOLLE zijns huusvrauwe, oom 
 ende ooc Gheerolf LOONKINS fs. Rougiers als medevoocht . . . . . . 
 
 Augmentatie van den goede van Gheerolf Lieven ende Pierine    fo 127 
 VAN RENTERGHEM fs. Jan die hij hadde bij Margriete DE WULF (sWulfs) fa. Gheerolfs 
 Andries VAN RENTERGHEM der weesen halven oom was ende ooc de rekenijnghe bewijs 
 ende reliqua van hunne goederen hemlieden toecommende bij den overlidene van huerlieden 
 vader ende moedere sichtent tpasseren van de augmentatie ghepasseert den 2de april 1573 
 V.P.: Willem VAN RENTERGHEM fs. Arendts, oom ende  
 V.M.: Lieven LOONKINS in huwelick met Catheline DE WULF (sWulfs), oom 
 Ergrondt de weesen toecommende met Lowijsken, Willekin, Pierkin ende Tannekin haere 
 halve broeders ende zuster die huere vadere ghehadt hebben bij Barbara VAN MEEREN fa. 
 Lowijs zijne tweede wettelicke huusvrauwe was 
 De drie deelen van zevenen van tvierde deel duergaende in de hofstede daer nu in woont 
 Andries DE ZUTTERE in huwelick met de wdwe van Gheerolf LOONKINS fs. Willems 
 ende tvierde deel van den wuenhuuse ende hovenbure ende ooc tvierde van twee reken 
 freytboomen oost es ghelandt Jan VAN DE PUTTE ende west Joncheer Jacques VAN 
 ZILLEBEKE gheseyt Tachoen . . . . . . . . . . . .  
 Betaelt an Pieter VAN DRIESSCHE chirurgien ter causen dat hij Gheerolf daudste weese 
 ghenesen heeft van een wonde in zijn schaudere  39 sch. gr.  22ste meye 1576   
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 Augmentatie van den goede van Lowijsken, Willekin, Pierijkin ende  fo 134 
 Tannekin VAN RENTERGHEM Jans kinderen die wilent den voorschreven Jan fs. Arends 
 ghehadt heeft bij Barbara VAN MEEREN fa. Lowijs zijn 2de huusvrauwe was 
 Bij den overlidene van Andries VAN RENTERGHEM fs. Arends vaders halven broedere  
 V.P.: Willem VAN RENTERGHEM, oom ende V.M.: Pieter VAN MEEREN, oom   
 Erfgrondt de weesen toebehoorende met Gheerolf, Lieven ende Pierine haerlieder halve 
 broeders ende zuster die haerlieder vader ghehadt heeft bij Margriete DE WULF (sWulfs) 
 zine eerste huusvrauwe 
 De vier weesen zijn gherecht in de vier deelen van zevenen van een 4de deel in de behuusde 
 hofstede daer nu woont Andries DE ZUTTERE in huwelick met de wdwe van wilent 
 Gheerolf LOONKINS, metsgaders tvierde deel van den huuse ende hovenbuer ende voorts 
 ooc tvierde deel van twee reken freytboomen al ligghende onverscheen ende onverdeelt 
 mette hoors van den voornoemden Gheerolf LOONKINS  . . . . . . 
 De vier weesen zijn ooc gherecht in de vier deelen van zevenen van het 8ste deel van drie 
 partijen gheleghen in Nevele danof deen ghenaempt es het callestixken dander het piet 
 bosschelkin ende tderde den eecbulc . . . . . . . . . den 24ste meye 1576 
 
 SVG Gillis VAN DER DONCT fs. Gheerolf,      fo 137v 
 overl. Sente Jans Lederne op Sent Andries avondt 1575    
 He.: is niet genoemd : Gheeraert VAN DE WOSTINEN haren jeghenwordighen man 
 K.: Roelandt VAN DER DONCT  
 V.P.: Jan VAN DE STEENE als ter begheerte van de wdwe ghestelt als voocht 
 V.M.: Jooris LANSZWEERT  
 Prisie ghedaen bij Jan LIBAERT fs. Joos ende Gheerolf PIFEROEN fs. Arendts 
 Er zijn een halven broeder ende zustere int steerfhuus 
 Erfgrondt dese weese ghesuccedeert bij conqueste van zijn vader ende moeder 
 De weese is gherecht in het 4de deel van het hofstedeken daer de vader overleden is groot 
 60 roeden gheleghen in de prochie van Sente Jans Lederne tusschen den wech commende 
 van Deynse ende loopende met een spriet naer de kercke ende de muelene van Sente 
 Jans Lederne oost daeranne ghelandt Jan VAN DE STEENE voornoemt  
         den 24ste meye 1576 
 
SVG Gillis VAN DER DONCT fs. Gheerolf,      fo 139 
 overleden ende begraven Sente Jans Lederne op Sent Andries avondt 1575    
 Wdnr in (1ste x) van: Joosine LIBAERT fa. Jacob  
 K.(1ste x): Mauris ende Ursula VAN DER DONCT  
 V.M.: Joos DE ROOZE fs. Jooris als audt oom ende  
 Voocht ghestelt van den weth: Jan LIBAERT fs. Jans 
 Ten overlidene van Joosine hadde den vader veel meer schulden dan baeten  
 Aengaende het overlijden van haerlieder vadere verclaren de voochden hoe dat zij bij  
 Jan LIBAERT fs. Joos ende Gheerolf PIFEROEN fs. Arendts met assistentie van Jooris  
 LANCZWEERT ende Jan VAN DEN STEENE voochden van de joncxte weese ende 
 van den tweede bedde hebben doen prisen alle de catheylen wesende binnen den huse 
 ende hove metsgaders ooc de besaethede . . . . . . . . . 
 De weesen zijn gherecht in het 3de deel duergaende van de behuusde hofstede daer hun 
 vader op overleden es gheleghen in Sente Jans Lederne alzo den wech van Deynse naer 
 Ghendt loopende spriet ende scheet naer de kercke ende de muelene van Lederne ende 
 es groot 60 roeden danof 32 roeden ghecommen zijn bij coope van Martin EVERAERT 
 voor 32 sch gr. ende de 28 roeden bij vutnemijnghe van meester Jan SEYS erfvelic voor 
 5 sch. gr. tsiaers die vallen telcken kersavonde welcke hofstede ghehauden es van den 
 leene toebehoorende mijn heere van Hangherellis causa uxoris ende hem jaaerlix  
 gheldende in heerliche rente 2 dnrs par tsiaers . . . . . . 24ste meye 1576 
 Up den 28ste meye 1576 compareerden dese voochden dewelcke verclaerden vercocht  
 thebben het ghemet lands an Nicolaus VAN DER LEYEN voor 24 p. 10 sch. gr. ende 
 5 sch. gr. die verhoocht waren bij Willem LANDUYT fs. Pieters  . . . 
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SVG Willem BOLLAERT fs. Oliviers, overl. Vynct 30ste martius 1576 stilo novo  fo 3 
 He.: Lisbette MESTACH fa. Martins fs. Phelips 
 K.: Willekin = 5 jr, Johannekin = 12 jr ende Liefkin BOLLAERT = = 13 daghen 
 V.P.: Lieven BOLLAERT oom wonende in de prochie van Poessele 
 V.M.: Daneel MESTACH oom  
 De voochden hebben doen overzien prisen ende estimeren bij Pieter DE DOBBELAERE 
 fs. Lowijs ende Salemon DE SCHEEMAKERE al het catheyligh goet ten sterfhuuse . . . 
 De hauderigghe zal ghehauden wesen elcke weese 18 jaren aut zijnde haer derde deel te 
 gheven bedraghende 41 p. 1 sch. 4 pennijnghen gr. ende 2 penn. parisis over te legghen 
 Erfgrondt achterghebleven van hunnen vader ghesuccedeert van zinnen vader ende moeder 
 Dheelft van eenen bosch gheleghen in Loo inde malseme groot int gheheele 960 roeden 
 danof dander heelft toebehoort de kinderen van Joos VAN DALE die hij hadde bij Marie 
 BOLLAERT der weesen moeye noort ghelandt het goedt te schuerveldt ende west de 
 malsemstrate ende es ghehauden van de heerlichede van schuerveldt . . . . . . 
 Het 12de deel van een behuusde hofstede in Poessele groot een ghemet  
 Erfgrondt bider weesen vader ende moeder in huwelick gheconquesteert 
 De 10 deelen van twaelve van de voornomde behuusde hofstede zijn ghecocht gheweest bij  
 den vader ende moeder jeghens Gheerolf VERAERT ende in noch een 12de deel gherecht  
 zijn de kinderen van wilent Anne BOLLAERT der weesen moeye 
 Lieven VAN RENTERGHEM, Franchoys VAN GHEHUCHTE ende Joos VAN DALE 
 zin alle in huwelicke hebbende ofte ghehadt hebbende der weesen moeyen. 
 Noch een half ghemet landts gheleghen in Poessele ghenaempt den balbeerch ghecocht  
 jeghens Zegher DE BRABANTER fs. Willems wonende in Aeltre . . . . . . 
         up den 28ste van meye 1576 
 In de marge: Olivier BEYDINS fs. Cornelis als in huwelick hebbende Johanne een van de  
          weesen   . . .  . . .  up den 15de octobre 1583 
 
SVG Zegher VAN PAMELE  overl. Hansbeke . . niet gegeven    fo 6v 
 De moeder Margriete VAN KERREBROUC fa. Willems  is ook overl. 
 K.: Thomas, Franchoys ende Johanne VAN PAMELE d'audste weese, 
       Willem VAN PAMELE is overleden van de ghifte Gods in Bellem 
 V.P.: Gheerolf VAN PAMELE oom ende  
 V.M.: Mauris BRAET fs. Jans ter causen van zijnder huusvrauwe als ghecommen in de 
            plaetse van Lieven VAN KERREBROUC  
 Erfgrondt de drie kinderen toebehoorende van huerlieder moedere 
 Een ghemet lands in Hansbeke met een wuenhuusekin daer up staende oost ghelandt dhoors 
 van Pieter CALLANT zuut tclooster goet van Dronghene ende west de strate loopende van 
 Hansbeke kercke naer hamme  
 Ontfaen van dhoors van Jan WIEME van pachte van tlandt dat nu ghepacht heeft Hercules 
 HASSE mits dat hij Jan overleedt 18 sch. gr. 
 De kinderen behoort noch toe een half bunder lands gheleghen in Bellem daeranne oost 
 ghelandt es Willem BOLLIC zuut ende west dhoors van Jan VAN LAKE ende noort Jan 
 WEYNANT ende es ghehauden van dheerlichede van schuerveldt ende verpacht an Willem 
 VAN WALLE fs. Vincent voor 18 sch. gr. tsiaers . . .  
 De kinderen behoort noch toe 400 roen lands gheleghen in Bellem daeranne dat oost ghelandt 
 zijn dhoors van Willem VAN LAKE zuut dhoors van Gheerolf CROOCK west spildooren 
 straetkin ende noort dhoors van Vincent VAN SPENVOORDE ghehauden ende rente 
 gheldende an dheerlichede van de wostinen in pachte ghehauden door Pieter WEYNANT voor 
 15 sch. gr. tsiaers . . .  . . .  . . . 
 Brijnghen in ontfanghe ter cause van drie schapen die den voornomden Willem toebehoorden 
 de welcke vercocht zijn an Pieter MESTACH fs. Adriaen van Zeveren  19 sch. gr.  . . . 
 Blijct dat dese weesen te boven bleven bij slote van deser rekenijnghe de somme van 
       10 p. 11 sch. 10 penn. gr. ende 4 penn. par.  
 Van welcke somme is rustende onder Gillis VAN KERREBROUC fs. Lievens 5 p. gr. 
         up den 23ste juny 1576 
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 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet ende overgheeft Jan DE HONDT fo 12v 
 als voocht van Cornelia LOONKINS fa. Phelips die hij in zinen levene hadde bij wilent 
 Marie VAN HOOREWEGHE ende dat sichtent tpasseren van de leste rekenijnghe die 
 ghepasseert was up den 18de van january 1572 
 Ontfaen van Franchoys VAN HOVE Lazarnis ende dat van pachte van twee jaren ghevallen 
 de eerste daghen van meye anno 1575 ende 76 van de twee deelen van een behuusde stede 
 dese weesen toebehoorende danof dander derde competeert Lucas VAN HOUCKE ghetraut 
 met Marie LOONKINS der weesen zustere  . . .  . . . 
 Ontfaen van Gheerolfvine DE WULF wdwe van Jan EVERAERT van twee deelen van  
 een behuust stedekin ghevallen de eerste daghen van meye 1574 ende 75  24 sch. gr. 
 Lucas VAN HOUCKE es ghehauden dese weese haer leven lanc te onderhauden  
        den 3de sinxendach 1576 
 
SVG Laurijne DE RIJCKE (sRijcken) fa. Willems overl. voor febr. 1572  fo 15 
 Hr.: Pauwels VAN DE MOORTELE  oock overleden te Sente Pauwels daghe lestleden 
 K.: Johanne VAN DE MOORTELE 
 V.P.: Pieter VAN DE MOORTELE fs. Lieven wonende in Dronghene 
 V.M.: Lieven DE RIJCKE fs. Willems wonende in Nazarette broeder van Johanne 
 De voochden verclaren dat zij met der weesen vader gheaccordeert zijn op den 10de febr. 1572 
 alsdat hij dezelve weese over huer catheylich goet bijgheleyt heeft 6 p. 5 sch. 10 penn. gr. 
 Noch van vadere noch van moedere zijde gheenen grondt van erfven ghesuccedeert en es 
 nemaer dat haer noch wat staet te versteerfvene van beede huerlieden grootmoeders zo van 
 vaders als moeders weghe . . .  . . .  den 10de julius 1576 
 Nicolaes VAN DER SLOOTEN in huwelick hebbende Gheerdijne DE RIJCKE moeye was 
 van deze weese       den 8ste meye 1583 
 
 Rekenijnghe ende bewijs dat bij desen doen Lieven DE WAGHENAERE fo 17 
 fs. Lowijs ende Lieven BECAERT fs. Eustaes als ghecommen in de plaetse van wilent Lieven 
 VAN SPEYBROUC als voochden van Barble ende Joosijnkin THIENPONDT kinderen van 
 wilent Jan THIENPONDT die hij hadde bij wilent Adriane VERNIERS die lest overleden es 
 De SVG  es ghepasseert in Nevele up den 20ste meye 1572 
 De jonxte weese heeft een jaer ghewoendt te Ruselede met Laureins VAN RENTERGHEM 
 gheseyt backere ende ghewoendt van Sente Martinsmesse 1573 tot meye 1574 met Gillis 
 WITTEVRONGHELE gheseyt Saulskin te Deynse ende voorts ghewoendt van meye 74 
 met Jan DE MEESTERE weert in de rooze te Nevele  . . .   . . . 
 Ende angaende Barble audste weese die es wonene metter voornoemde wdwe van Lieven 
 VAN SPEYBROUC al van haren kindschen daghen zonder eenighe hure te winnene ofte 
 aldaer besteedt te wesene nemaer heeft daer ghecleedt gheweest van alzulc als haer van 
 noode gheweest heeft  . . .  . . .  21ste augustus 1576 
 
 Op den 13de van novembre 1576 Pieter DE ROOZE ende Adriaen KELLINS fo 19v 
 tsamen eedt deden voor Lowijs VAN SINTHOMAS Amman, Mauris DE WULF, Gillis 
 VAN OOTEGHEM, Jan VAN WONTERGHEM ende Joos DE WEERT Schepenen van de 
 lande van Nevele als voochden van Catheline KELLINS fa. Laureins KELLINS svoornoems 
 Adriaens broedere, dewelcke den voornomden Laureins ghehadt hadde bij wilent Marie 
 DE WEERT fa. Gillis. 
 De weese heeft lettel ofte gheen goedt zodat niet weerdt en was alsdat men SVG maken 
 zoude nemaer dat zij metten voornoemden Laureins KELLINS gheaccordeert zijn als dat hij 
 de voornomde Catheline nu audt wesende van int beghinsele van de maendt van septembre 
 lestleden twee jaeren heeft ghenomen te houdene ende onderhoudene met schade ende met 
 bate van alzulc als haer nootzakelick ende behouwelic wezen zal  totdat zij te state commen  
 zal . . .  . . .  . . .  . . .  
 Ghecollationeert ende bevonden accorderende met zijn originael bij Jan VAN DE STEENE 
 als clercq up den 15de meye 77 
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SVG Gheerolf VAN BUERE , overl. Hansbeke niet gegeven    fo 20v 
 He.: Joosine DE PAPE (spape) 
 K.: Pierijnkin VAN BUERE 
 V.P.: Pieter VAN BUERE, oom ende V.M.: Bauduyn DE PAPE, oom 
 Gheestimeert ende ghepresen alle catheylen ende meuble goedijnghen door Jan VAN VYNCT 
 fs.Gillis, Willem BOLLIC ende Robrecht VAN CANEGHEM als mannen ende prisers bide 
 voornomde voochden ende der weesen moeder houderigghe ten sterfhuyse daertoe ghecoren 
 Erfgrondt dese weesen toecommende wesende patrimonie 
 Deen heelft van een behuusde hofstede danof dander heelft toebehoort de kinderen van Phelips 
 VAN BUERE deser weese rechtsweers ligghende in Hansbeke daerment heet te hamme over 
 dese heelft groot 250 roeden oost ghelandt Phelips VAN BUERE met zijn heelft, Olivier DE  
 MEYERE der weesen oom west ende zuut sheeren strate . . . . . .  fo 22v 
 Noch zo behoort dese weese een stic lands ghenaempt den achtersten schuetevanck groot 400 
 roeden ligghende in de prochie van Somerghem oost ende west Bauduyn DE CLEERQ        
 Erfgrondt bider vadere ende moeder tsamen gheconquesteert in huwelicke 
 Competeert de weese met haere moeder een behuusde hofstede groot een ghemet gheleghen  
 te hamme oost daeranne ghelandt Joos LIBAERT met zijn hofstede ende west sheeren strate 
 Twee ghemeten lands ghenaempt tlanghe stic commende met een hende up de hamme strate 
 noort es ghelandt joncheer Jacques VAN ZILLEBEKE gheseyt Tachoen ende Jan ende Pieter 
 EECMAN zuut. Noch een meersch ghenaempt den hanebulc groot 500 roen gheleghen in  
 Hansbeke daeranne dat west ghelandts es Carel DE ZUTTERE ende zuut de calene . . . 
         up den 27ste nov. 1576 
 
 Up zekeren SVG ghepasseert voor Steven DERDE Amman ende tgheheele fo 23 
 colleghe van Schepenen van dese lande den 15de nov. 1558, onderteeckent F. BULTYNCQ van 
 de kinde van Thomas VAN DER MUELEN dat hij wilent hadde bij Johanne DE NOLF (snolfs) 
 zine wettelicke gheselnede was, staet gheschreven in de marge tnaervolghende. 
 sdicendaeghs up den 18de decembre 1576 compareerde Gillis DE VREESE fs. Jans welcke 
 comparant verclaerde hoe dat hij in huwelick hadde Juliane VAN DER MUELENE fa. Thomas 
 in desen staet gheroert metsgaders ooc dat Jacob VAN DER BIEST in huwelick met Johanne 
 DE NOLF (snolfs) moeder van de voornoemde Juliane  . . .  . . . 
  
SVG Jan DE WEERT fs. Eloy,       fo 23v 
 overl. van de ghifte Gods in de maendt july 1576 ende begraven te Vusselare  
 Wdnr van Catheline DE ROOSE (sroosen) fa. Joos  
 K.: Jooskin DE WEERT  
 V.P.: Daneel VAN EYSTE in huwelick met svoornomts Jans zustere gheassisteert met Lieven 
          TUUTSCHAVERE ende Andries MOERMAN coster van Sente Martins Lederne  
 V.M.: Joos DE ROOZE vader van Catheline   up den 20ste nov. 1576 
 
 Rekenijnghe ende bewijs dat bij desen doen Jan DE CUECKELARE fs.  fo 25 
 Phelips ende Jan MEERE fs. Gillis als voochden van Tanne ende Joosine DE CUECKELARE 
 svoornomds Jans zusteren ende dat van alder handelijnghe die zij ghehadt hebben sichtent het 
 passeren van de leste rekenijnghe ghedaen den 14de van  martius 1573 
 De voochden brijnghen in ontfanghe dheelft van den pacht van de hofstede ende lande deze 
 twee weesen toebehoorende met Jan ende Johanne huerlieder broeder ende zustere hoewel zij 
 verscheeden ende vercavelt zijn  . . .  . . .  . . . 
 Brijnghen in ontfanghe van zeker cleen wuenhuusekin twelc ghepacht es gheweest bider  
 wdwe van wilent Cornelis WEYMARE voor eenen termijn van drie jaeren 12 sch. gr. 
 Jan DE CUECKELARE heeft betaelt an Segher YDE fs. Joos als dactie vercreghen hebbende 
 van de hoors van wilent Jan VAN BRIELE van losselicke renten draghende 20 sch. gr. tsiaers 
 twelc es gaende vuter weesen ende haers broeder ende zusters grondt van erven . . . . . . 
         den 20ste jan. 1577 
 In de marge: Jan RIJM fs. Jans in huwelick met Anna DE CUECKELARE = ca. 25 jr 
         den 26ste oct. 1578 
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 Rekenijnghe die bij desen doen an Amman ende Schepenen van Nevele  fo 25v 
 Willem VAN DE KEERCHOVE ende Mauris VAN RENTERGHEM fs. Jans als wettelicke 
 voochden van Gillis ende Magdaleene VAN HOUCKE fa. wilent Antheunis die hij hadde bij 
 wilent Clara VAN VYNCT ende dat van alle handelijnghe die zij ghehadt hebben sichtent 
 den 27ste dach van januarius 1572 tot welcken daghe ghesloten was de voorgaende rekenijnghe 
 De voochden verclaren dat de weesen te boven bleven biden slote van de leste rekenijnghe 
 de somme van 68 p. 17 sch. 9 penn. parisis van welcke somme es rustende onder Mauris 
 VAN RENTERGHEM voorschreven huerlieder oom totter somme van 11 p. gr. 
 Van de voorschreven somme es rustende onder Jan DE SPLENTRE fs. Jans 8 p. gr.  . . . 
 Van de voorschreven somme es rustende onder Mauris LAMME de somme van 9 p. gr. . . . 
 Ende onder Adriaen VAN DER STRAETEN es rustende 6 p. gr. . . . 
 ende onder Pieter MESTACH van Zeveren es rustende 5 p. gr.   . . . 
 Ontfanc van de twee deelen van de hofstede mette landen daermede gaende danof dander 3de  
 deel toebehoort tkindt van Gheerolf VAN DER MEERSCH dat hij ghehadt heeft bij wilent 
 Anna VAN HOUCKE der weesen zustere 
 Ontfaen van Phelips VAN DALE die in pachte heeft de hofstede gheleghen in Meyghem groot 
 1800 roeden over drie jaeren 13 p. 10 sch. gr. . . . . . . up den 10de jan. 1577 
 
 Augmentatie van goede toebehoorende Hanskin, Gheerkin, Maeykin ende  fo 35 
 Johannekin DE KEYSERE (skeysers) kinderen van Gheerolf DE KEYSER fs. Pieters die hij 
 hadde bij Catheline DE CLEERCQ (scleercx) fa. Claeys, de weesen toecommende bij den 
 overlidene van hunne vadere ende moedere  
 V.P.: Willem DE KEYSERE fs. Pieters ende V.M.: Joos DE CLEERCQ fs. Claeys 
 Blijft tghemeene sterfhuus te boven de somme van 162 p. 4 sch. 11 penn. gr. 7 dnrs par. 
 Welcke somme moet ghesmaldeelt zijn in zessen . . .  . . .  
 De voochden hebben ghecavelt alle de gronden metter behuusde stede ghenaempt de cogghe 
 zo wel de patrimonijnghe als de matrimonijnghe  . . .  . . . 
 Hanskin de audste weese es te cavel ghevallen een vierendeel cauterland ligghende noort van 
 de cogghe ende noch een ghemet lands ligghende in de prochie van Meyghem up de calene 
 De weese Gheerkin es te cavel ghevallen de twee ghemeten in de gauwe ligghende in de  
 prochie van Sente Jans Lederne noort west tleen van dhoors Bauduyn MAEYAERT zuut west 
 sheeren strate  . . .  . . . 
 Bovendien zo heeft Willem SNOUCK Gheerkin belooft te haudene een jaer ende den cost te 
 ghevene ende ter schole te zendene tschoolgheldt te betalene oncost der weese, bovendien een 
 casacke een paer caussen een paer schoen eenen hoedt ende twee hemden . . . 
 De weese Maeykin es te cavele ghevallen een stic lands groot 500 roeden ghenaempt tcruce 
 ligghende in Sente Jans Lederne ande doorenhaghe noort oost ghelandt dhoors van Hendric 
 DE CLEERCQ ende suut west Jan DE BAETS . Item noch een half ghemet lands ligghende in 
 de prochie van Sente Jans Lederne anden witten weghele noort west ghelandt Hendric DE 
 WEERT ghehauden van der heerlichede van Nevele 
 De weese Johannekin es te cavel ghevallen de heelft van de stede ghenaempt de cogghe met 
 de heelft van huusijnghen ende boomen daerup staende groot in erfven 200 roen wanof dander 
 helft toebehoort Willem SNOUCK ter causen van zinen wijfve ligghende te gare onverscheen 
 ende onverdeelt  . . .  . . .   up den 29ste jan. 1577 
 
SVG Magdaleene DOBBELAERE (sdobbelaeren) fa. Joos, overl. . . niet gegeven fo 38 
 Hr.: Adriaen VAN DEN KEERCHOVE fs. Jans bij Lisbette VAN HECKE 
 K.: Adriaen, Jacob, Arendt ende Marie VAN DEN KEERCHOVE 
 V.M.: Jan DE DOBBELAERE fs. Pieters als audt oom 
 V.P.: Jan VAN RENTERGHEM fs. Bauduyns als oom  
 Erfgrondt de kinderen toecommende tsamen gheconquesteert in huwelicke 
 Deen heelft van 100 roen lands gheleghen in de hofstede daer huerlieder moeder deser weerelt 
 up overleden es vercreghen bij coope van Jan VAN RENTERGHEM huerlieder oom ende 
 voocht    . . .  . . .  . . . up den 29ste jan. 1577 
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SVG Johanne GOOSSINS fa. Jooris, overl. . . niet gegeven    fo 39v  
 H.: Laureins MORTIER fs. Adriaen 
 K.: Adriaen ende Hubine MORTIER 
 V.M.: Jan GOOSSINS fs. Jooris, oom ende V.P.: Jan MORTIER fs. Adriaens, oom  
 ende is oock overleden Gheerolf GOOSSINS huerlieder oom ende daernaer biden overlidene 
 van Christoffeline VAN BELLE fa. Godefroid huerlieder grootmoeder metsgaders ooc biden 
 overlidene van Jooris GOOSSINS fs. Willems huerlieder grootvadere  
 Gheerolf GOOSSINS huerlieden oom is noyndt ghehuwet gheweest ende overleedt in de maent 
 van augustus 1575 en hebben tzelve ghedeelt ende vercocht . . . . . . 
 Naer den overlidene van sweesen grootvader hebben de weesen niet ghehadt ende zijn de 
 pennijnghen gheemployeert gheweest in de schulden commeren ende lasten            . . . 
 Bij der doot van huerlieder grootvader hebben zij mette andere hoors tot zeven staken vercavelt 
 zodat deze weesen met Pieter ende Lieven GOOSSSINS huerlieder ooms metsgaders Arendt 
 CLAEYS in huwelick met Margriete GOOSSINS hunne moeye te cavele ghevallen es een 
 stic lands gheleghen in de prochie van Dronghene daerment noempt den teerlijnc ofte den  
 doode manne, rente gheldende an zeker leen ghehauden van de heerlichede van Nevele toe 
 behoorende mijn heere den abt van Dronghene  . . .  . . . 
 Jan GOOSSINS oom ende voocht metsgaders Jan QUARIC fs. Jans in huwelick met Tanne 
 GOOSSINS huerlieder moeye  . . .  . . .  up den 19de febr. 1577 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen overbrijnghen Mauris VAN BRIELE fo 43 
 ende Mauris LAMME als voochden van de kinderen van Jan LAMME  svoornomds Mauris 
 broedere die hij ghehadt heeft bij wilent Lisbette LOONKINS fa. Matthijs welcke kinderen 
 ghenaempt zijn Pieter ende Matthijs LAMME ende dat van de goede sichtent tpasseren van 
 huerlieder rekenijnghe ghedaen up den 2de july 1572  . . .  . . .  . . . 
 Mauris VAN BRIELE heeft betaelt aen Steven DERDE up Sente Andries dach 1576 up 
 rekenijnghe van de costen van den processe dat noch es hanghende onghedecideert tusschen 
 dese weesen ende Jan LOOTINS  10 sch. gr.  . . . up den 8ste dec. 1576 
 
SVG Jacob MESTACH , overl. . . niet gegeven     fo 46 
 He.: Lievine BAUDONCQ 
 K.: Copkin, Hannekin, Jooskin, Callekin ende Willekin MESTACH 
 V.P.: Hendric MESTACH ende V.M.: Berthelmeeus BAUDONCQ 
 De hauderigghe wordt ghehauden haere kinderen te gheven tot zij haer selfs ghemaect zullen 
 worden de somme van 204 p. gr. eens, dieswille de schulden van baten beter zijn dan de 
 schulden van commeren. De weesen hebben van vaders weghe gheene grondt van erfven dan 
 alleenlic de pennijnghen  . . .  . . . up den 14de febr. 1576 
 
 Rekenijnghe van de goede toebehoorende Tannekin LOONKINS fs.  fo 47v 
 Gheerolfs die hij hadde bij Anna VAN RENTERGHEM fa. Gheerolf zine gheselnede dese  
 weesen toecommende biden overlidene van hunne vadere ende moedere 
 V.M.: Willem VAN RENTERGHEM fs. Gheerolfs ende 
 V.P.: Joos LOONKINS fs. Gheerolf haren broeder in de plaetse van wilent Joos DE KEYSERE 
 De voochden hebben ghecavelt jeghens der weesen broedere ende susters dat zij alle vive  
 tsamen verstorven zijn ghemerct dat de viere huerlieder selfs zijn. So es dese weese te cavele 
 ghevallen een stic lands ghenaempt den heebulc groot twee ghemeten ghereserveert het 8ste  
 deel dat behoort dhoors van Andries VAN RENTERGHEM  
 Item het 3de deel van 500 roeden bosch wanof dander twee deelen toebehooren de weesen van 
 Jan VAN DER HEYEN ende Adriaene LOONKINS deser weese zuster, ligghende ant muelen 
 dam straetkin in de prochie van Loo welcken bosch Catheline DE KEYSERE huusvrauwe 
 van Andries DE ZUTTERE haer leven lanc vermach te ghebrukene in bileve 
 Item noch 36 roeden meersch in Landeghem gheleghen beneden de muelene . . . 
 Betaelt voor een juweel als huwede Tobias DE NEVE fs. Frans haer rechtsweer 
 Catheline ende Maeyken der weese zusters . . . . . . up den 4de dec. 1576 
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 Rekenijnghe ende bewijs dat bij desen overbrijnghen an Amman ende   fo 50v 
 Schepenen van de lande van Nevele Jan VAN RENTERGHEM fs. Bauwens ende Gheeraert 
 VAN DER WOSTIJNE tsamen voochden van Gheerolf PLAETSAERT fs. Anthuenis ende  
 dat van alsulcke handelijnghe als sij ghehadt hebben van tselfs Gheerolf goede sichtent den  
 22ste februarius 1573 dat ghepasseert was de 1ste rekenijnghe van Gheerolfs staet  
 De voochden brijnghen in ontfanghe over het 4de, het 5de ende het 6de ende leste jaer pachts 
 van een ghemet lands ende 100 roen bogaert ghenaempt het stedekin gheleghen in Vusselare 
 in pachte ghebruuct bider weesen vadere ghevallen te kerssavonden 1574, 75 ende 76 ten  
 advenante van 20 sch. gr. tsiaers ende es voor een nieuwen termijn van 6 jaeren verpacht an 
 Mauris VAN PARIJS voor 2 p. 1 sch. gr. 
 Passchier DE WANNEMAKERE heeft tselfs Gheerolfs vaders hofstede gheleghen in de 
 moerstraete in Dronghene ghecocht 
 Gheerolf es noch toeghecommen ende verstorven van zinen vadere tvierde deel duergaende 
 van een behuusde hofstede gheleghen in de prochie van Vusselare daer in ter tid es wonende  
 Joris LANCZWEERT danof dander drie vierden toebehoort Willekin PLAETSAERT tselfs 
 Gheerolf halven broedere groot int gheheele 200 roeden. Dese hofstede es int gheheele 
 ghepacht bij Jooris LANCZWEERT  . . . . . . . . .  
 Den voornomden Gheerolf heeft noch ontfanghen van Roelands VAN PARIJS fs. Eweins 
 16 sch. gr. die hij Roelandt over den Gheerolfs vadere in minderijnghe betaelde . . . . . . 
 Present de voochden, den voornomden Passchier DE WANNEMAKERE, Joos VAN MEERE 
 voocht van de jonxte weese      up den 19de martius 1577 
 
SVG Lisbette DE ZUTTER (szutters)  fa. Jacobs, overl. Hansbeke. . . niet gegeven fo 53 
 Hr.: Jacob VAN DEN BOSSCHE  
 K.: Pierkin, Pirijnkin, Tannekin, Grietkin, Callekin, Johannekin ende Joosijnkin  
 Den haudere zal de weesen onderhauden totdat de jonxste weese audt wesende zal 15 jaren  
 nu audt te kerstavonde lestleden drije jaren 
 V.M.: Willem VAN DER DONCT fs. Gheeraert oom 
 V.P.: Jooris VAN DEN BUSSCHE  dat met conditien dat men Pieter ARENDS als apparent 
          wesende bedwijnghen zal om voocht te zine in de plaetse van den zelven Jooris binnen 
          de twee maenden vuterlick, up peine van tzelve te moeten zine 
 Den hauder zal moghen vercoopen de 100 roeden lands de weesen toecommende bij den 
 overlidene van Joosine DE ZUTTER huerlieder moeye was  
 Erfgrondt de weesen toebehoorende wesene matrimonie 
 Een behuusde hofstede in Hansbeke daer de vadere up woendt daer ment noempt hamme 
 groot in erfven een half ghemet oost daeranne ghelandt Pierine VAN KERREBROUC wdwe 
 van Jan MANAULT zuut sheeren strate ende west Maykin DE GRAVE huusvrauwe van 
 Anthuenis DE CUENIJNCQ ende een half ghemet meersschen ligghende bachten de stede 
 daerment heet bachten hamme oost daeranne ghelandt dhoors Joos DE GRAVE  
 Erfgrondt bider weesen vader ende moeder samen gheconquesteert in huwelicke 
 Een ghemet meersschen daerment heet tloocstraetkin vercreghen bij coope jeghens wilent 
 Charles DE GRUTERE  . . .  . . .   up den 17de april 1577 
 
SVG Laureins WYME fs. Jans, overl.. . . niet gegeven    fo 55 
 He.: Christine DE HOND (shonds) fa. Lievens 
 K.: Jan ende Catheline WYME 
 V.P.: Jacob WYME fs. Jans ende V.M.: Jacob WIBO fs. Andries  
 Bij den overlidene van Jan WYME huerlieden grootvader overleden in Huusse onder de 
 Casselrie van Audenaerde 
 De weesen compt toe over een deel van zessen 8 p. 3 sch. 9 penn. parisis ende over tvijfde 
 deel van deel van de voornomde zes deelen hemlieden ghesuccedeert van Adriaen WYME 
 haerlieden half oom  . . .  . . . 
 De weesen compt toe een behuusde hofstede gheleghen in Huusse dewelcke vercocht es 
         up den 21ste meye 1577 
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SVG Pierine DE SCHUTERE (schuters) fa. Lowijs, overl. Hansbeke . . niet gegeven fo 56 
 Hr.(1ste x): Bauduins MANAULT 
 K.: Elizabeth MANAULT = 5 maenden 
 V.M.: Jan VAN VYNCT fs. Gillis ende V.P.: Joos LIBAERT fs. Jans  
 De voochden hebben met Jan DE MEYER ende Lowijs DE SCHUTERE der weesen groot 
 vader oversien ende ghevisiteert alle het catheylich goedt . . . . . . 
 Eerfgrondt de weese toebehoorende haer ghesuccedeert bij den overlidene van haere moedere 
 de zelve hare moedere toeghecommen bij den overlidene van Marie VAN VYNCT fa. heer 
 Roelandt hare moedere was 
 Dheelft van een half bunder lands in Hansbeke ghenaempt de rammeye zuut gheland de twee 
 weesen van Willem VAN KERREBROUC fa. Gillis danof dander heelft toebehoort Cornelie 
 der weesen moeye an welc landt der weese grootvader heeft zijn recht van bilevijnghe 
 Noch dheelft van 200 roeden meersch in Bellem ghenaempt de havestoppelen zuut es ghelandt 
 meester Lievin TACKOEN ghehauden van de heerlichede van schuerveldt 
 Ergrondt de weese toecomende met Lowijs DE SCHUTERE haren grootvader gheconquesteert 
 met Marie VAN VYNCT fa. heer Roelands hare grootmoeder ende met Cornelie hare moeye 
 Een bunder lands in de prochie van Hansbeke ghenaempt den catschoot oost ghelandt Francoys 
 VAN KERREBROUC zuut Pieter VAN WALLE   . . .  . . . 
 Der weese vader heeft in zeker ghestelt het 4de deel duergaende van een behuusde hofstede hem 
 competerende met zijn moedere ende Joos LIBAERT in huwelicke met Cornelie MANAULT 
 zijn zuster gheleghen up de heerelichede van Nevele in welcke hofstede de weese gherecht es 
 en blijft in een 8ste deel duergaende  . . . . . .  up den 22ste meye 1577 
 
 Rekenijnghe die bij desen doen Willem HANSSINS ende Willem  fo 59v 
 VAN OOTEGHEM als voochden van de kinderen van wilent Gheerolf HANSSINS die hij 
 ghehadt heeft bij Anna DE WULF (swulfs) van den staet ghepasseert up den 10de juny 1573 
 De weesen bleven te boven in den staet de somme van 3 p. 14 sch. gr. dewelcke rustende 
 waeren onder Anthuenis HANSSINS der weesen halven broedere 
 Willem HANSSINS heeft de weese Gheerkin cruepel zijnde onderhauden ende de cost  
 ghegheven van Sente Gillis dach 75 tot in de goede weke 1576 stilo novo . . . . . . 
 Alsoock Grietken is door Willem HANSSINS onderhauden gheweest 
 Den knecht es audt 18 jaren ende de dochter 17 jaren   up den 14de meye 1577 
 
SVG Maurine LOONKINS fa. Mauris, overleden ende begraven te Loo  fo 61v 
 Hr.: Lieven MAELBAULT fs. Gillis 
 K.: Maurine, Lievine, Marie, Laurine ende Margriete MAELBAULT  
 V.M.: Lieven LOONKINS fs. Mauris broeder van de overledene 
 V.P.: Joos MAELBAUT fs. Gillis broeder van den hauder 
 Eerfgrondt bider weesen vadere ende moedere tsamen in conquesten huwelicke 
 De weesen met hunnen vader zijn gherecht half ende half in een behuust hofstedeken  
 gheleghen in Loo groot metten lande daermede gaende een audt bundere noort oost ghelandt 
 sheeren strate ende suut west Philips LOONKINS ghehauden van der heerlichede van Bellem 
 ende Schuerveldt  . . .  . . .  up den 11de juny 1577 
 
 Augmentatie toebehoorende de kinderen van Arendt DE VREESE   fo 63 
 die hij hadde bij Lisbette VAN MALDEGHEM fa. Gheerolfs, beeden overleden 
 K.: Jooskin, Gheerolf, Pauwels, Claeysekin, Jannekin, Betkin ende Claeysijnkin DE VREESE 
 V.P.: Jan DE VREESE ende V.M.: Joos VAN MALDEGHEM fs. Gheerolfs 
 De weesen es verstorven een behuust stedeken in Meyghem bider kercke groot 75 roeden 
 Joos VAN MALDEGHEM heeft ghenomen de weese Pauwelken te onderhaudene van ate  
 ende dranck, cleederen, caussen lijnwaet ende schoenen tot hij mans es  . . . . . . 
 Jooris VAN MALDEGHEM heeft belooft Claeysekin de jonxste weese te onderhaudene van 
 ate ende dranck van twee jaeren  . . . . . . 
 Johanne daudste = 15 jr. es dienende met Gheeraert VAN WONTERGHEM 
 Betkin = 12 jr die es wonende met Jan DE SPLENTERE . . . up den 12de febr. 1577 
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SVG Gheerolfvine VAN DER BRUGGHEN fa. Lowijs, overl. niet gegeven  fo 66v 
 Hr.: Lievens BOUCKAERT  
 K.: Pierkin BOUCKAERT alsnu audt 20 jr ofte daerontrent 
 V.P.: Gheerolf PIFEROEN ende  
 V.M.: Jan STEYAERT in huwelick hebbende der weese halve zustere  
 Erfgrondt tsamen gheconquesteert in huwelicke 
 De weese behoort toe de heelft van een behuusde stede in Landeghem wanof dander heelft 
 toebehoort de vadere te weten dan cant waer de schuere staet ende de weese den cant waer 
 het wuenhuus op staet ende noch 250 roeden up tvosbulc deerste hende toebehoorene dese 
 weese behaudens den vader de heelft in bileven  . . .  . . . 
 Gronden van erven de weesen toebehoorende onbelast zijnde van bijlevijnghe 
 Den busch groot 125 roeden noort es ghelandt Jan SERRAES fs. Nicolaes ende zuut oost  
 dhoors van Jacob DE WULF ende een stic lands ghenaempt de mechofstede groot 280 roen 
 ligghende ommecant ende ommegracht ende es ghehauden van de heerlichede van Nevele 
 Een stic lands ligghende bij Landeghem muelene groot 250 roeden . . . . . . 
 Te barelvelde licht een stedekin groot 30 roeden ende es eenen erfvelicken cheyns wanof 
 dheelft toebehoort dese weese ende dander heelft Jan STEYAERT ter causen van zinen 
 wijfve behaudens Lieven BOUCKAERT dheelft in bileven . . . . . . 
 Pieter PIJFEROEN alsnu voocht wesende heeft doen schrijven bij Jan LIBAERT an de 
 wdwe van Jooris DE COCQ zijns huusvrauwen moedere alsdat zij ofte haere kinderen hem 
 zouden willen gheven 4 tot 5 p. gr.  . . . . . . . . .  12de febr. 1577 
 
SVG Pieter DE GRAVE, overl. Hansbeke . . niet gegeven     fo 68v 
 He.: Marie DE CRANE 
 K.: Pieter, Matthijs, Johanne, Susanne ende Gheerolfvine DE GRAVE 
 Voochden: Christoffels STANDAERT wonende in de prochie van Somerghem ende 
       Willem VAN DER DONCT fs. Gheerolfs wonende in de prochie van Hansbeke 
 De schulden van baten zijn beter bevonden dan de schulden van commeren. 
 Antuenis DE CUENIJNC in huwelick hebbende de weesen moedere, heeft in zeker ghestelt  
 de behuusde hofstede daer hij in woont hem ter causen van sijne huusvrauwe toebehoorende 
         up den 21ste meye 1577 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doen Eloy VAN QUATHEM  fo 70 
 fs. Pieter als vader ende voocht ende Jan BULTIJNCQ fs. Pieter ooc als voocht van Gillis 
 VAN QUATHEM fs. Eloy voornomt dat van alzulcke baten alser zouden moghen ghevallen 
 zijn sichtent den 21ste sept. 1573 dat ghedaan was de leste rekenijnghe . . . . . . 
 De voochden brijnghen in baten deen heelft van den pacht van een ghemet lands Gillis ende 
 zijnen broeder Pieter half ende half toebehoorende 20 sch. gr. . . . . . . 
 Jacob BRAET afgaende voocht gheweest . . . . . . up den 11de juny 1577 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die doen Jan DE ZUTTERE fs. Gillis ende  fo 71v 
 Daneel DANINS fs. Gillis als medevoocht van Rougier ende Hans DE ZUTTERE fii. Jans 
 beede stom ende doof gheboren, danof Rougier audt es 54 jaeren ende Hans 52 jaeren dit van 
 alle handelijnghen die zij ghehadt hebben sichtent de leste rekenijnghe de welcke ghedaen  
 was up den 21ste dach van juny 1575 
 Den uppervoocht brijnght in rekenijnghe ter causen ende over het crois ende verloop naer 
 advenante van den pennijnc 16e van 80 ende 18 p. gr. principaels die onder hem hadde  
 Gillis DE SUTTERE fs. Jans alzo blijct bij een kennesse danof wesende ghepasseert voor 
 Bailliu ende mannen van den hove ende casteele van Nevele den 28ste april 1569 verzekert 
 op tselfs Gillis leen welc leen es nu toebehoorende Jan DE ZUTTERE fs. Gillis  
 Ontfaen van Jan SNAUWAERT gheseyt strael over de twee deelen van een rente van  
 10 sch. gr. tsiaers gaende vuter hofstede daer hij up woont gheleghen in Deynse dewelcke  
 wilent placht toe te behooren Willem DE KEYSERE danof dander derde competeert den 
 weesen van Pieter DE ZUTTERE  . . . . . . . . . up den 3de juny 1577 
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SVG Johanne YE fa. Martins, overl. Vusselaere . . . niet gegeven  fo 75v 
 Hr.: Gillis DANINS fs. Jans 
 K.: Willekin, Hannekin ende Johannekin DANINS (drie knechten) 
 V.P.: Willem DANINS fs. Jans ende V.M.: Martin YE (YDE) 
 Grondt van erfven toebehoorende dese weesen conquest tsamen in huwelick ghecocht 
 Dese weesen competeert dheelft van 514 roeden lands ende den vader dander heelft ligghende 
 in de prochie van Vursselaere an den duustput zuut west ende noort west es ghelandt Lieven 
 VAN OOTEGHEM noort oost den muelenwech.  . . .  . . . 
 Present der weesen vadere, de voocht Daneel DANINS der weesen audt oom, Eloy DE  
 PESTELE ende Martin DE BUC prisers gheweest  den 16de july 1577 
 
 Augmentatie ende staet van goede toebehoorende de kinderen van  fo 77v 
 Pieter DE ZUTTERE fs. Jans die hij hadde bij Magdaleene COENE fa. Joos de weesen  
 ghenaempt Lauken daudste weese, Hanneken ende Janneken  hemlieden toecommende biden 
 overlidene van huerlieder vader ende moedere 
 V.P.: Jan DE ZUTTERE fs. Gillis ende V.M.: Laureins COENE fs. Joos 
 Ontfaen van Jan SNAUWAERT gheseyt strael over tderde deel van een rente van 10 sch. gr. 
 tsiaers vuter hofstede daer hij inne wuent gheleghen in Deynse de welcke wilent plach toe te 
 behoorene Willem DE KEYSER danof dander twee deele, competeren Rougier ende Jan 
 DE ZUTTERE deser weesen ooms 
 Grondt van erfven toebehoorende de weesen hun toecommende van hun vader ende moeder 
 Een behuusde stede in Vynct daer der weesen vader overleedt groot een ghemet wanof de 
 heelft toebehoort Rougier ende Jan DE ZUTTERE fs. Jans der weesen ooms ende dander 
 heelft dese weesen wanof 75 roeden es patrimonie ende dander 75 roeden es coopgoet 
 ghecocht jeghens Gillis DE ZUTTERE fs. Jans der weesen oom was. 
 Een stic lands in Vynct ghenaempt tcurte bulckin groot 400 roen wanof de heelft es patrimonie 
 ende dander heelft es coopgoet oost es ghelandt Lauwereyns DE ZUTTERE met zinen leene 
 zuut de rostine west de wdwe Jan BUUSTERMAN noort dese weesen ende een stic landt in 
 Vynct ghenaempt tlanghe bulckin groot 600 roeden wanof dheelft es patrimonie ende dander 
 heelft es coopgoet oost ende zuut de weesen west de wdwe BUUSTERMANS ende noort Jan 
 VAN DER STICHELEN  . . .  . . .   
 Te Deinse in de stede daer Gillis DE ZUTTERE fs. Jans placht te wuenene bij Bachte omtrent 
 100 roeden daerinne begrepen een bulckin bachten de schuere ende es gheheel toebehoorende 
 dese weesen ende es patrimonie oost ghelandt Rougier ende Jan DE ZUTTERE zuut de strate 
 west Jan VAN DER BEKEN noort dese weesen  ende es van de heerlichede van Nevele  
 Grondt van erfven dese weesen toecommende bider overlidene van haerlieder moeder  
 Een stick lands in Vynct ghenaempt de heyde groot 1600 roen oost ghelandt Martin DANINS 
 west ende noort dhoors Jacob VAN WONTERGHEM zuut de strate ende een meersch in de 
 prochie van Loo groot 633 roeden haer bestreckende lanct de poucque commende metten oost 
 hende an de herwech gande van Vynct naer Loo 
 Grondt van erfven gheconquesteert ende ghecocht bider weesen vadere ende moedere 
 598 roeden lands in Vynct achter de schure van wilent Lucas DE VOS noort ende oost Gillis 
 DE WULF zuut dese weesen west Gheeraert DE VOS  
 In Loo een behuust stedeken metten lande daermede gaende  groot een ghemet  
 In Meyghem een stic lands ghenaempt den valckenbec groot 500 roen oost dhoors van Daneel 
 DE DECKERE zuut de beke west tcappittele van Doornijcke noort Jan WITTEVRONGHELE 
 Een stic lands in Deinse ghenaempt thecstic groot 500 roen dhoors van Daneel DE DECKERE 
 oost ende west commende metten zuuthende ter strate ende noch een stic lands groot vier 
 ghemeten in den cautere commende metten noorthende up den herwech ende metten zuuthende 
 an de stede van dese weesen oost zijn ghelandt Rougier ende Jan DE ZUTTERE fs. Jans west 
 Jan VAN DER BEKEN als pachtere ende mijnheere VAN DER MEERE 
 Laukin dautste knecht heeft een leen ligghende in Vynct groot een audt bundere oost ghelandt 
 Jan DE ZUTTERE fs. Gillis zuut Jooris VAN OLSENE west de rostine noort de zelve weesen 
         up den 20ste aug. 1577
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 Dit es het bewijs dat bij desen doet Jan VAN DER PLAETSEN fs. Pieters fo 101 
 van de administratie ende handelijnghe die hij ghehadt heeft in het sterfhuus van wilent  
 Joozine DE BUC (sbux) als zoude moghen toecommen de twee kinderen van wilent 
 Catheline CROMEECKE fa. Joos danof zij deen hadde bij Jan BOONE ten tide dat hij 
 in huwelick hadde Catheline VAN DER PLAETSEN fa. Jans hare moeye was ghenaempt 
 Abraham BOONE ende dandre bij Adriaen VAN DER VAERT ghenaempt Adriaen. 
 Jan VAN DER PLAETSEN verclaert dat hij ontfaen heeft over tvierde deel duergaende van 
 de hofstede die wilent toebehoorde Joozine DE BUC ande aude grootmoeder preter een 
 24ste deel dat toequam Lisbette DE WULF (swulfs) fa. Gheerolfs huusvrauwe van Gheerolf 
 LANCSWEERT fs. Lancsweert over tvierde deel van 36 p. gr.  . . .  . . . 
 Brijnght in ontfanghe over tvierde deel van een vierendeel bunder meersschen gheleghen in 
 Meerendre twelc vercocht was voor het overliden van der voornomde kinderen aude 
 grootmoeder . . .  . . .  . . .  up den 13de aug. 1577 
 
SVG Jooskin DE KEYSERE fs. Jans, bastaerdt, overl. . .  niet gegeven  fo 105   
 die den zelven Jan DE KEYSERE joncghezel ghehadt heeft bij wilent Joosine THIENPONDS 
 fa. Jans, jonghe dochtere haere moedere was 
 Jan THIENPONDT ende Pauweline DE BROOCK? (sbroocx) de weese grootvader ende 
 grootmoeder was.  
 V.P.: Nicolas DE KEYSERE fs. Gheerolfs ende V.M.: Jan LINOOR? fs Gheerolfs 
 De weesen grootvader ende grootmoeder zijn overleden voorder weesen moedere 
 30 sch. gr. zijn rustende onder Lieven DE BOSSCHERE in Lathem 
 De voochden brijnghen in bate van dat der weese moedere ghenomen hadde de weese te  
 hauden een half jaer ende dat zij metten twee maenden overleedt 10 sch. gr. 
 Betaelt anden Pasteur van Sente Martins Lederne ende den costere voor tcelebreren van den 
 vutvaert 3 sch. gr.  . . .  . . .  up den 16de sept. 1577 
 In de marge: den voocht Nicolaes DE KEYSERE is overleden . . . den 3de juny 1580 
 
 Rekenijnghe ende bewijs dat bij desen doet Joos WILLEMINS als voocht fo 108 
 van de kinderen van wilent Lieven DE VILDER die hij hadde bij Maeye WILLEMINS  
 verstorven van vadere ende moedere de weesen ghenaempt Hannekin ende Arrekin van de 
 handelijnghe dat den voocht ghehadt heeft sichtent de leste rekenijnghe de welcke ghedaen 
 was up den 13de dec. 1570 
 Ontfaen van Anthuenis ende Olivier DE SMET als pachters van twee sticken lands ligghende 
 in Olsene tsamen groot 900 roeden van drie jaeren pacht de somme van 28 p. 16 sch. gr. 
 Betaelt an de weese Arrekin in ghelde als hij naer het walsche landt ghync 4 p. gr. 
 Betaelt voor den zelven Arendt an Joos WILLEMINS zinen neve voor de houdenesse ende 
 thuus ligghen ghequest daervooren 3 p. gr. . . . . . . up den 25ste juny 1577 
 
 Augmentatie van SVG van den kinde van wilent Jan RENTERGHEM  fo 110 
 fs. Jans die hij hadde bij Marie BRAET fa. Gheerolf, de weese ghenaempt Jannekin huer 
 toecommende ende verstorven bij toverliden van Anna VAN HECKE der weese grootvrauwe 
 V.P.: Willem VAN RENTERGHEM fs. Jans ende V.M.: Bauduyn BRAET fs. Gheerolf 
 Rekenijnghe ende bewijs doende van de weese goedijnghen sichtent de leste augmentatie 
 die ghepasseert was up en 10de maerte 1572 
 Erfgrondt de weese toebehoorende bij toverliden van haeren vadere ende daernaer van haren 
 oom Carel VAN RENTERGHEM, haren cousijn Arrekin VAN RENTERGHEM fs. Arendts 
 midsgaders ooc daernaer vanden overlidene van haere grootvrauwe ende huer te cavel ghebuert 
 jeghens Willem ende Daneel VAN RENTERGHEM haere ooms, Willem DANEELS ghetraut 
 hebbende Joosine VAN RENTERGHEM huere moeye midsgaders Jan ende Pierijnkin VAN  
 RENTERGHEM Gheerolfs kinderen deser weese rechtsweers  
 Een stick cauterland in Landeghem daerment heet tvlienderken groot 15 roeden zuut oost Jacob 
 VAN LOOKENE zuut west dhoors van Jooris DE BUCQ  . . . . . . . . . 
 Ontfaen van Willem VAN RENTERGHEM fs. Arendts over pachte van lande 15 sch. gr. 
 Arthus DE ZUTTERE ghetraut met der weesen moedere  . . . up den 17de sept. 1577 
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 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen maect ende overgeeft Lowijs  fo 116v 
 VAN WONTERGHEM fs. Augustijn als alleene handelare voocht van de kinderen van 
 Pieter DE SPLENTRE te wetene Daneel ende Marie DE SPLENTER tselfs Lowijs 
 huusvrauwen broeder ende zuster midsgaders ooc augmentatie van de goede hemlieden 
 ghesuccedeert biden overlidene van Jan huerlieder broedere ende dat van alle handelijnghe 
 ende administratie die hij ghehadt heeft sichtent den passeren van voorgaende rekenijnghe 
 die passeerde up den 25ste van januarius 1573  . . .  . . .  . . . 
 Brijnght in ontfanghe van een 4de deel van diveerssche partien van lande gheleghen in de 
 prochie van Nevele danof dander 4de deel ende tderde van een 4de deel competeerde den 
 voornomden Lowijs VAN WONTERGHEM 10 p. 6 sch. gr. . . . . . . 
 Brijnght in ontfanghe over dheelft ende de twee deelen van een vierendeel van 36 sch. gr. 
 die Jan DE SPLENTRE jaerlix gheeft van pachte van een meersch in Meyghem gheleghen 
 Brijnght in ontfanghe over dheelft ende tvierde deel van een half bunder lands ligghende in 
 Vosselare dat hij in pachte ghehauden heeft voor 3 sch. gr. tsiaers 6 sch. gr.  . . . 
 Adriaen DANINS huwede met Baerble huerlieder rechtsweer  . . . . . . 
 Twee nieuwe voochden in de plaetse van Lowijs te wetene Lucas VAN HOUCKE vuter 
 wet ende Jan DE SPLENTRE fs. Jans in de plaetse van Hendric DE SPLENTRE zinen 
 broeder ghedaen ten daghe van tpasseren van desen up den lesten van sept. 1577 
  
 Rekenijnghe ende bewijs die Jacob VAN VYNCT in huwelick met  fo 121v 
 de wdwe van Joos DE KEYSERE fs. Pieters in zijn leven voocht was, midsgaders Joos 
 DE CAESSTEKERE als toesiende voocht van Lippinken DE KEYSERE fa. Mauris die 
 hij hadde bij Franchine MUELEMANS fa. Raesse zine tweeste ende leste gheselnede was 
 van alle handelijnghen bij wilent den voorseyden Joos DE KEYSERE sichtent date van 
 passeren haren SVG ghepasseert was den 25ste nov. 1573 bij onwetendheyt voor Bailliu  
 ende Schepenen van der meere  . . .  . . .  . . . 
 Gillis VAN OOTEGHEM in huwelick met der weesen halfve zustere . . . . . . 
 Joozine VAN HOVE hare grootvrauwe is overleden en heeft een testament ghestelt bij 
 wilent Anna VAN HECKE huusvrauwe was van Arendt MUELEMAN . . . . . . 
 Ter presentie van Gillis VAN OOTEGHEM costere van Sente Jans Lederne in huwelick 
 hebbende Willemine de weesen zustere   . . . up den 13de van nov. 1577 
 
 Rekenijnghe die bij desen doen Gheerolf VAN OVERBEKE ende   fo 124v 
 Martin VAN ACKERE als voochden van Marijnkin VAN OVERBEKE fs. Erasmus 
 twelc hij hadde bij wilent Anna VAN ACKERE zijne gheselnede was . . . . . . 
 De voochden brijnghen in ontfanghe over tcrois ende verloop van 12 p. 3 sch. 3 penn. gr. 
 principaels dat over het catheylighe goet twelcke de weese ghesuccedeert ende verstorven 
 was biden overlidene van Johanne DE WEWARE (swewaren) zijnder grootmoeder . . . 
 Ontfaen van een behuusde hofstede groot metten lande daermede gaende vijf ghemeten en 
 half gheleghen in Vynct danof dese weese competeert deen heelft alleene alsnoch ligghende 
 onverscheeden metter weesen halve broeders die Joos VOLPOT ghehadt heeft bider weesen 
 moedere  . . .  . . .   . . .  
 Betaelt an Joos VOLPOT ter causen dat hij de zelve weese een jaer tijds ghedurende dat hij 
 te Caneghem ter schole ghijnc den cost ghegheven hadde 2 p. 4 sch. gr.  
        up den 9de van july 1577 
 
 Rekenijnghe ende augmentatie van goede Jooskin VAN DER MUELENE fo 129 
 fs. Joos dat hij hadde bij Tanneken VAN ACKERE zine vader ende moeder 
 V.P.: Pauwels VAN DER MUELENE ende V.M. Martin VAN ACKERE 
 bij den overlidene van zinen voornomden vader ende moeder ende Franssijnkin zijne zuster 
 SVG ghepasseert up den 22ste in meye 1565 
 Ontfaen van Gheerolf VAN OVERBEKE van pachte van der weesen contingent dat zij heeft 
 in de behuusde hofstede ende lande dat de zelve heeft ligghende met zine halve broeders in 
 Vynct danof inde rekenijnghe van Marijnkin zinen halven broedere van de grootte van de 
 hofstede ende lande mentie ghemaect es  . . . 12 sch. 6 penn. gr. .  . .  9de july 1577 
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 Rekenijnghe augmentatie ende bewijs van den goede van de kinderen van fo 130v 
 Joos VAN LANDUYT fs. Jans die hij ghehadt heeft bij wilent Lisbette DE WEERT (sweerts) 
 fa. Jans zine huusvrauwe bij den overlidene van Joos VAN LANDUYT ende Lisbette DE 
 WEERT (sweerts) huerlieder vader ende moedere metsgaders Marie VAN MULLEM fa. 
 Joos der kinderen grootmoeder overleden in de prochie van Loo, voor haeren tweeden man 
 in huwelick ghehadt hebbende Pieter MAELGHEER gheseyt Nelis 
 V.M.: Adriaen DE WEERT fs. Jans als principael voocht 
 V.P.: Gheerolf WAULTERS (WOUTERS) fs. Lucas als medevoocht  
 Dat van alle ontvanghe ende vutgheven sichtent tpasseren van den SVG den 12de meye 1574 
 Angaende de meuble goedijnghen van hunne overleden grootmoeder daerinne de weesen  
 gherecht waren in een 5de deel van de schulden ter causen van dat hij ghehadt hadde in 
 huwelicke have ende ander 4 p. gr. die schuldich was van den tijdt ende het overlidene van 
 Jan VAN LANDUYT  huerlieder grootvader . . . . . . 
 De weesen is te cavele ghebeurt den 17de van lauwe 1576 stilo novo onderteeckent bij vijf 
 diversche persoonen eerst een 4de deel in de behuusde hofstede daer Pieter MAELGHEER 
 es wonende up de zuutzide van de hofstede groot in erfven 125 roeden en half met deen 
 heelft van de catheylen daerup staende danof dander heelft met de husen ende boomen 
 toebehoorende Pieter MAELGHEER zijn leven lanck tot alsdan vercocht biden voornomden 
 Gheerolf WOUTERS an Pieter VAN DEN VELDE gheseyt schapere wanof der kinderen 
 deel verpacht es an Joos BRAET huerlieder oom . . . up den 5de dec. 1577 
 
 Dit est tgoedt toebehoorende Lippijnkin DE KEYSERE fa. Mauris  fo 137 
 die hij hadde bij Franchine MUELEMANS fa. Rase zine 2de ende leste gheselnede was 
 huer toecommen ende ghesuccedeert ende verstorven 
 Ten 1ste bij toverlidene van Arendt MUELEMAN der weesen oom 
 Ten 2de bij toverlidene van Joosine VAN HOVE hare grootvrauwe 
 Ten 3de bij toverlidene van de huusvrauwe van Raesse WIEME ghenaempt Anna MUELEMANS 
  huere oude moeye 
 Ten 4de bij toverlidene van Catheline VAN HOVE huusvrauwe van Gillis VAN DEN BOSSCHE 
  oock huere oude moeye 
 Ten 5de bij toverlidene van Cijnkin DE KEYSERE der weesen halve zustere 
 V.P.: Joos DE KEYSERE fs. Pieters ende V.M.: Joos DE CAESSTEKERE als toesiende voocht 
 De weese competeert bider versterfvenesse van Arendt MUELEMAN niet bij verdeele maer bij 
 contracte antenupsiael bij hem ende zijne huusvrauwe ghemaect over dese weese handeel de  
 somme van 33 sch. 4 penn. gr. welcke somme de de wdwe Joosine BEKAERTS dese weese 
 belooft heeft te betaelen par obligatie de somme van 2 p. gr. binnen twee jaeren . . . . . . 
 Joos DE CAESTEKERE in huwelick ghehadt hebbende Joosine VAN HOVE 
 Jan BULTIJNCQ Bailliu van Barelvelde haren bijstaende voocht ende Gillis VAN DER BIEST 
 der weesen oom  . . .  . . .  Present Gillis VAN OOTEGHEM ende 
 Willemijne DE KEYSERE zine huusvrauwe   up den 25ste nov. 1573 
 De collatie es ghedaen gheweest jeghens de originelen staet den 24ste dec. 1577 
 
 Rekenijnghe van de goedijnghen van Eloy CLAEYS fs. Pieter    fo 140 
 Voocht: Martin HYDE over de bejaerighe weese van Pierine CLAEYS fs. Eloy  
 De weese met hare broeders ende zusters es profiterende van zeker deel in dheelft van een 
 huuse staende in Nevele wilent eene herberghe ghenaempt den gauden leeu wanof haer weese 
 competeert ende gherecht es van eenen 8ste deel van den gheheelen huuse ghelijck hare andere 
 broeders ende zusters. 
 Annopende den ghereede goede ten sterfhuuse bevonden ende den verloopenen huushure  
 totten daghe van hedent ghemeerct den groten last ende commere die ten sterfhuuse bevonden 
 was so hebben zijlieden voochden als beter ghedaen dan ghelaten de hauwerigghe toeghelaten 
 de muebelaire ende ghereede goedijnghen te sterfhuuse bevonden het huus te onderhauden 
 van daecke ende weeghe midsgaders weeren de jaerlixsche verschenen ende ghevallen  
 croisen van renten  . . .  . . .  . . . geen datum 
 De volgende rekening sluit aan op deze rekening 
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 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet ende overgheeft Martin YDE fo 140v 
 als voocht van Perine CLAEYS fa. Eloy van alder achterghelaten goedijnghe van Johanne 
 VAN DEN VELDE der weese grootvrauwe was. 
 De weese was een 3de staecke met haere broeders ende zusters inde achterghelaten goedijnghe 
 ten sterfhuus bevonden wanof zijlieden voochden vergadert hebbende de voornomde ghereede 
 goedijnghen afghetrocken alle commere int sterfhuus bevonden ende zoude de weese met 
 haere broeders ende zusters profiteren totter somme van 17 p. 10 sch. 8 penn. gr. danof dat 
 de weese competeert een 4de beloopende 4 p. 7 sch. 8 penn. gr. . . . 12de nov. 1577 
 
SVG Jacob ZONNEVILLE fs. Arends, overl. . .  niet gegeven    fo 142 
 He.(3de x): Barbara PAPPINS  fa. Joos, leste huusvrauwe 
 K.: Willem = 13 jr, Jacob = 11 jr, Andries = 7 jr, Margriete = 10 jr ende Lisbette  
       SONNEVILLE = 4 jr. 
 V.P.: Jan ZONNEVILLE deser weesen halven broeder 
 V.M.: Willem PAPPINS, oom 
 Zullen de weesen huerlieder 20 jaren ghepasseert zijnde moghen scheeden van hare moedere 
 ende huerlieder selfs proffijte doen  
 Er zijn gheene gronden van erfven . . .  . . . up den 10de dec. 1577 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die Jacob VAN VYNCT lest in huwelick met  fo 143v 
 de wdwe van Joos DE KEYSERE fs. Pieters in zijn levene voocht was, midsgaders Joos 
 DE CAESSTEKER als toesiende voocht van Lippijnken DE KEYSERE fa. Mauris die hij 
 hadde bij Franshine MUELEMANS fa. Rase zine 2de ende leste ghezelnede was, van alle 
 handelijnghe ghenomen van de weese goede sichtent den date van tpasseren van haren 
 SVG op den 25ste nov. 1573 lestleden bij erreure ende onwetentheyt voor Bailliu ende 
 Schepenen van der meere  . . .  . . . 
 Brijnghen in ontfanghe de somme van 10 sch. gr. ter cause van een testament dese weese 
 ghegheven bij wilent Anna VAN HECKE huusvrauwe was van Arendt MUELEMAN 
 Joos SINAHY wonende binnen der stede van Ghendt voor tcrois ende verloop van de  
 somme van 2 p. 6 sch. gr. die hij van de weesen ghelde ende slote onder hem heeft up 
 ghelijcken crois den pennijnck 16e  . . . . . .  25ste nov. 1577 
 
 Het betooch van de catheylen ende meuble goeden die achterghebleven   fo 145 
 zijn naer het overliden van Nicolazine DAUS fa. Pieters dewelcke achterghelaten heeft drie 
 kinderen die ghenaempt zijn Adriaen, Pierijnkin ende Appoloikin die zij ghehadt heeft bij 
 wilent . . .open gelaten 
 V.P.: Mauris VAN ACKERE ende V.M.: Mechiel DAU fs. Christiaens 
 In de marge De autste weese Adriaenken es wonende te Dhelft in Holland met zijn halve  
          zuster Pierijnken es wonende met Willem VAN RENTERGHEM ende es audt 
         11 a 12 jr. De jonxte es audt 7 jr ende es wonende bij haren oom wonende te  
         Clemskeercke 
 De voochden hebben doen vendiceren ende vercoopen biden clopslaghe voor den meesten  
 daerof biedende naer costume in quictenesse van huerlieder eedt van welcken goede zo es 
 ghebleven als leste verhooghers up de naer ghedenomeerde persoonen de partien ende inder 
 manieren naervolghende 
 Eerst zo es up Joos ZUTTERMAN ghebleven een cannekin voor 6 pen. gr. par ende 6 dnrs  
 par. zeker tellioren ende een zide voor 7 pen. gr. par. ende 6 pen. par. een vierschuppe voor  
 6 pen. gr. eenen lepele voor 18 pen. par. een hanghele  . . . . . .   
 Up Jan DE CUECKELARE es ghebleven een spinnewiel voor 6 pen. gr. 
 Betaelt an Jan LOONKINS van Appoloonkin tot Brugghe te voerene om te leedene naer  
 Clemskeercke 7 pen. gr. de voornomde voochden stellen hier voor huerlieder verteerde costen 
 ghedaen binnen den tide dat zijlieden tzelve kindt tot Clemskeercke beschicten 4 sch. gr. ende 
 voor een pac tot Clemskeercek te zendene . . . . . .  up den 3de dec. 1577 
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SVG Cathelijne VAN DALE fa. Lucas, overl. . . niet gegeven    fo 148 
 Wdwe in (1ste x) van Simoen VAN NEVELE  
 K.(1ste x): twee kinderen 
 H.(2de x): Gheerolf VAN EYSTE  
 K.(2de x): Daneel ende Marie VAN EYSTE 
 V.M.: Lucas VAN DALE  fs. Matthijs grootvader ende V.P.: Charles VAN EYSTE oom 
 Simoen VAN NEVELE was wdnr in (1ste x) van Anna VAN RENTERGHEM fa. Joos met 
 twee kinderen 
 Bij Mauris DANEELS fs. Joos ende Carele YDE ghenomen bider voornomde weesen 
 vadere ende bij Simoen DE BLIEC ende Daneel LOONKINS vanweghen den voochden van 
 den voornomden vier andere weesen  
 Partijkens van gronden op de weesen ghesuccedeert 
 Te weten 78 roeden lands gheleghen int gheweste daerment noempt oossche in een partije 
 lands groot 400 roeden ghenaempt den Couckelare, zuut ghelandt de kinderen van Pieter 
 CLAEYS fs. Seghers ende compt metter oostzide up de meersschen ende noort zijn ghelandt 
 huerlieder twee halve zusters ende west den wech loopende van Nevele naer Landeghem 
 muelene ghehauden van der heerlichee van Nevele  . . .  . . . 
 Ende zijn de weesen noch gherecht in het 8ste deel onverscheeden ende onverdeelt in de 
 hofstede binnen de vrijhede van Nevele ghenaempt den veughelen sanc zo in de erfve als 
 inde husen ende boomen . . .  . . .  . . . 
 Present de voochden der weesen vadere ende Mauris VAN NEVELE ende Joos VAN  
 RENTERGHEM fs. Joos voochden van de audste weesen van Simoen VAN NEVELE die 
 alle in accordeerden toorconde dit gheteeckent   up den 24ste dec. 1577 
 
SVG Jacob SONNEVILE, overl. ende zijne huusvrauwe    fo 150 
 Lisbette DE DAPPER fa. Eloy, (sdappers) oock overl. van over 15 a 16 jaeren mids dat  
 bij faulte van wilent Franchoys BULTIJNCQ greffier van der zelve zijnder moeder noydt  
 staet ghemaect en es gheweest   
 K.: Franchoys SONNEVILE  
 Franchoys DE CNUYDT is voocht gheweest ende is overleden  
 V.P.: Jan SONNEVILE halven broeder van Franchoys SONNEVILE 
 V.M.: Martin DE DAPPER als aud oom 
 De voochden verclaren hoe dat zij bij Pieter DE CUECKELARE, Willem PAPPINS ende 
 ander vrienden ende maghen doen deelen hebben jeghens de houderigghe ten sterfhuuse van 
 den voornomden Jacob SONNEVILE alle het catheylighe goet  
 In welc verdeelen de weese ten deele ghevallen es het cattheylighe goede mids dat hem van 
 vadere nochte van moedere gheenen grondt van erfven achterghelaten es, diveerssche sorten 
 van vruchten haudt ende anderssins telc ghepresen es weerdich te zine over tvijfste deel van  
 31 p. 14 sch. 2 penn. gr. 9 dnrs par. zo tgoedt van de vijf jonxte kinderen gheestimeert es 
 gheweest 6 p. 6 sch. 10 penn. gr. ende  2 penn. par.  . . .  . . .   
 So zijn bij Martin DE DAPPERE alhier voocht zo voren gheschrevene es alle de cattheylen 
 anveerdt gheweest  omme daer zinen wille mede te doene . . .  . . . 
 De weese heeft ghehadt van haren vader noch in cattheylighe goede bij vuytcoop ghedaen 
 bider wdwe ten sterfhuuse voor tverdeelen over haer vijfste deel dat haertoe quam mette 
 4 kinderen van 1ste bedde die haerlieden vader hadde bij wilent Clara VAN DER LEYEN 
 zijne 1ste huusvrauwe tvijfste deel van 2 p. 7 sch. gr. . . . . . . 
 Present de houderigghe, Willem VAN DER LEYEN, Willem PAPPINS als voocht van de 
 jonxte weesen die daerinne accordeerden up den 10de dec. 1577  
 
 Augmentatie van den goede van Lievine SONNEVILE fa. Jacobs dwelc haer fo 152 
 ghesuccedeert es biden overlidene van haren vadere Jacob ZONNEVILE 
 V.P.: Jan SONNEVILE haren broedere bij huwelicke zijns selfs 
 V.M.: Willem VAN DER LEYEN als oom 
 Volghende den SVG van haere moeder ghepasseert up den 10de van lauwe 1548 . . . 
   Hier eindigt zonder datum en verdere gegevens het register 395 
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 Rekenijnghe ende bewijs dat bij desen doen an Amman ende Schepenen  fo 5 
 V.P.: Salemon DE SCHEEMAKERE ende V.M.:Crisostimus VAN WONTERGHEM 
 ende dat van alzulcke handelijnghe ende administratie als dese voochden ghehadt ende 
 ghenomen hebben van de goede toebehoorende Lippine DE SCHEEMACKERE fa. Willems 
 sichtent den passerene van hare leste rekenijnghe die passeerde up den 12de oct. 1574 
 Martine haere suster nu bij huwelicke haer selfs heeft een ghelijcke somme gheproffiteert 
 De voochden brijnghen in ontfanck de somme van 8 p. gr. die Jan DE SCHEEMAKER fs. 
 Salemons onder hem heeft up crois ten advenante van den penn. 16e ghevallen ende 
 verschenen de eerste daghen van meye 1575, 1576 ende 1577 . . . . . . 
 in de marge        up den 14de jan. 1578 
 Arendt DE WALE als oom van Philippine DE SCHEEMAKER fa. Willems ter causen van 
 zijnder huysvrauwe kendt ende lijdt ontfanghen thebben van Joos DE SPLENTERE fs. Jans 
 de somme van 2 p. 12 sch. 6 gr. te weten de 12 sch. 6 gr. over een jaer crois van 10 p. die 
 Nicolas BAUWINS ende Joos DE SPLENTERE ghelicht hebben vuyt handen van den greffier 
 van Nevele den 15de ende 26ste aug. 1581 . . .   
 
 Up den 10de oct. 77 compareerde Laureins DE SPLENTERE fs. Daneels  fo 6 
 de welcke verclaerde hoe dat hij ten diveersche stonden ghedaen zoucken hadde den staet van 
 Daneel zinen zone die hij hadde bij Joosine DE CLERCQ (scleerx) fa.Jans ende ooc de beede 
 voochden overleden zijnde den een was Mauris DE KEYSERE te Vursselare overleden ende  
 den anderen Pieter DE SPLENTERE zinen broedere . . .  . . .  . . . 
 zinen zone was ten overlidene van sijnder moeder maer vijf jaeren  . . . . . . 
 Laureins verclaert dat zinen zone ghesuccedeert es biden overlidene van Joosine DE MEYERE 
 (smeyers) huusvrauwe was van Eloy VAN QUATHEM  zijns moeders rechtsweernede was 
 zeker partijken lands twelcke vercocht es gheweest . . .  . . . 
 Zo es hij tzinen verzoucke ghemeerct zijnder aude van 21 jaren ofte daerontrent ende zinen  
 goeden dienst die hij draeght met Pieter VAN DER MEEREN fs. Lowijs zijns selfs ghemaeckt 
 om zijn goed te regierene . . .  . . .  up den 28ste jan. 1578 
 
SVG Marie COPPENS fa. Arendts, overl. niet gegeven    fo 7 
 Hr.:Joos DE COSTERE fs. Joos ende Gheertraudt VAN DER EERDBRUGGHEN 
 K.: Joos ende Bauduwijn DE COSTERE ghemeerct dat de weesen groot ghenough zijn. 
 V.P.: Mauris VAN SCHUEREN fs. Simoens ende V.M.: Jan COPPINS fs. Arendts voornoemt 
 De voochden hebben ghedeelt tcattheylich goet jeghens den vader ende jeghens GOOSSAERT 
 van Caprijcke ende Mauris BULTIJNCQ der weesen zwaghers  . . . . . . . . . 
 Der weesen vader ende moeder hadde ghecocht tderde van een behuusde stede met diveerssche 
 partien van lande groot 1300 roeden ligghende in Nevele . . . up den 21ste jan. 1578 
 
 Augmentatie ende tgoet achterghebleven biden overlidene van Jacob  fo 8 
 VAN RENTERGHEM fs. Gheerolfs ende Nicolazine VAN WIJNDEKE fa. Martins an Anna 
 VAN RENTERGHEM hun jonxte dochtere  
 V.P.: Willem VAN RENTERGHEM fs. Gheerolf, oom 
 V.M.: Lieven MORTIER oom in huwelick ghehadt wilent Amelberghe VAN WIJNDEKE 
 SVG van de vijf kinderen ghepasseert up den 25ste van april 1571 
 Jan VAN DER HAGHEN in huwelick met Marie der weese zustere 
 De weese es te cavele ghevallen een ghemet lands min dheelft van 33 roeden gheleghen in 
 twee partien ghenaempt den couckelare op den cant naest Nevele nu toebehoort Lieven 
 LOONKINS fs. Mauris bij coope van Roelandt VAN PARIJS desen weesen zwaghere 
 ghehauden van dese heerlichede van Nevele 
 De weese behoort noch toe met Gheerolf POTVLIEGHE in huwelick met Isabelle der weesen 
 zustere een ghemet lands ghenaempt den puyen put twelc Catheline BULTIJNCX fa.  
 Gheerolf die in huwelick ghehadt heeft der weesen vader haer leven lanc in bileve heeft, up de 
 noortzide es ghelandt Jan VAN DER HAGHEN zuut Nicolas STROBBE west sheeren straete 
  oost een meersch   . . .  . . .  up den 21ste jan. 1578 
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 Rekenijnghe van den goede van Hanskin DE BEER fs. Lievens twelc   9v 
 hem achterghelaten es biden overlidene van Lieven DE BEER zinen vadere ende biden 
 overlidene van zine moedere Margriete VAN DRIESSCHE fa. Pieters 
 V.P.: Zegher MAES oom ende V.M.: Steven DE BACKERE fs. Gillis 
 Dit sichtent het passeren van de augmentatie van zinen vadere op den 14de dec. 1574 
 Tot proffite van de weese es verschenen ter cause van 400 roeden roeden lands gheleghen 
 voor thof van Steven DE BACKERE in pachte ghehauden bij Jan VAN DER CRUCEN 
 voor 16 sch. gr. tsiaers  . . .  . . .  de somme van 2 p. 6 sch. gr. 
 Een partie lands groot een half ghemet in pachte ghebruuckt bij Willem VAN RENTERGHEM 
 voor 5 sch. gr. tsiaers . . .  de somme van, 12 sch. gr.  up den 21ste jan. 1578 
 
SVG Arends OLIVIERS, overl. Nevele in de maendt van octobre 1577  fo 12v 
 He.: Gheerolfvine LOONKINS fa. Mauris 
 K.: Mauris, Willem ende Anna OLIVIERS   
 V.P.: Francois OLIVIERS fs. Andries, oom ende V.M.: Lieven LOONKINS, oom 
 Een hofstede in Nevele daer huerlieden vader op overleden es met een vierendeel bunder 
 besaethede up der weesen moeder patrimonie landt . . . up den 27ste jan. 1578 
 
 Rekenijnghe ende bewijs van Phelips BRUUKINS voocht ende broedere fo 13v 
 van Hanskin BRUUKINS metsgaders Daneel DE CUECKELARE als medevoocht ende dat 
 van de administratie die hij ghehadt heeft sichtent de augmentatie van daten den 6de dec. 1574 
 Ontfaen van Phelips VAN DALE van den pacht die hij hadde met zinen broeder ende zuster 
 inde stede ghecocht bij Phelips VAN DALE jeghens Matthijs TUUTSCHAVERE welcken 
 pacht de zelve kinderen renunchierden tot proffite van den selven Phelips VAN DALE 3 p. gr. 
 Ontfaen van Eloy DE PESTELE van zinen ontfanc ende vuytgheven int steerfhuus van Lowijse 
 DE CUECKELARE deser weesen moeder was 13 sch. 5 gr. 9 dnrs. par. 
 Ontfaen van Ghyoot DE POORTERE over den coope van een duuvekeetkin twelc ontrijpereert 
 stond op der weese stede in Grammene 18 sch.gr. 
 Ontfaen van Jan BUUCK pachtere van de stede in Grammene 2 sch. gr. 
 Ontfaen van Ghyoot DE BLAUWERE van pachte van een bunder lands ligghende in de prochie 
 van Gammene zuut van de voornoemde stede 29 sch. 8 gr. 
 Ontfaen van Lieven WAMBEKE van pachte van een behuusde stee in Meyghem grooot ontrent 
 een half bundere 2 p. 2 sch. gr.  . . .  . . . up den 4de febr. 1578 
 
 Augmentatie van goede van Catheline ende Joosine VAN NEVELE  fo 18v 
 Simoens kinderen die hij hadde bij Catheline VAN DALE fa. Lucas die overleden es 
 V.M.: Lucas VAN DALE als grootvader ende V.P.: Mauris VAN NEVELE oom  
 SVG van huerliedere vadere ghepasseert up den 26ste van novembre 1572 
 Haudere ghebleven int sterfhuus. Gheerolf VAN EYSTE als haeren 2de man gheweest 
 Dese voochden met de voochden van de auste kinderen, deser weesen halfve zusters, hebben 
 vercocht up den 24ste dec. 1577 diverssche upgaende boomen dewelcke stonden op der weesen 
 grondt gheleghen in Meyghem totter somme van 10 p. 14 sch. 6 penn. gr. 
 Wilent Beatrice DE GROOTE ende Jacob VAN NEVELE deser weesen grootvader was . . . 
 Gheerolf LOONKINS in huwelick met Margriete VAN NEVELE deser weesen moeye 
 Gronden van erfven gheleghen in Nevele dese weesen te cavele ghevallen van de sticke lands 
 ghenaempt den couckelaere int gheheele groot was 1800 roeden aldaer staende in twee partien 
 te wetene een partie van 1400 roeden ende een partie van 400 roeden, daer noort anne ghelandt 
 de autste weesen met een partie van 556 roeden ende de jonxte weesen op de zuutzide 
 commende metter westzide op den wech loopende naer Landeghem muelene, van welcke 556 
 roeden lands Gheerolf VAN EYSTE zijn leven lanc ghebruken moet in bijlevijnghe 64 roeden 
 ende de resterende 492 roeden commen  tot deser weesen proffite . . . . . . 
 Van een partie van 200 roeden up den neren daesdoncq es 50 roeden ghevallen aen dese 
 weesen ende de resterende 150 roeden behooren aende weeesen van 1ste bedde . . . . . . 
 Een hofstede in Nevele ghenaempt den voghelen zanc ligghende noch onverscheen met  
 Gheerolf VAN EYSTE   . . .  . . .  up den 11de febr. 1578  
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 Rekenijnghe van den goede van Lievine VLERIX fa. Lievens   fo 21v 
 V.M.: Jan VAN DER MAREN ende V.P.: Pieter PAUWELS oom 
 beede ter causen van huerlieder huusvrauwen van de administratie die zij ghehadt hebben 
 sichtent den 4de meye 1574 dat ghepasseert was de voorgaende rekenijnghe 
 Brijnghen de voochden in rekenijnghe over de leste jaerschare pachts van zessen van de 
 weesen hofstede metten lande haer competerende boven trecht van bilevijnghe van de 
 huusvrauwe van Gooris BECAERT ghevallen te meye 1575  32 sch. gr. . . . 
 Ontfaen van de wdwe van Jan VLERICK voocht gheweest 12 sch. 10 dnrs gr. . . . 
 Ontfaen van Gillis VAN OOTEGHEM costere van Sente Jans Lederne 15 sch. gr. 
         up den 11de martins 1578 
 
 Rekenijnghe ende augmenttie van de goede toebehoorene Johanne  fo 24v 
 BECAERTS fa. Martins twelc ghesuccedeert es eerst biden overlidene van haeren vader 
 Martin ende Joorine VAN OLSENE fa. Francoys haere moeder ende daernaer biden  
 overlidene van Joos BECAERT haren broedere in de prochie van Peteghem bij Deynse in 
 de maendt van octobre 1577 
 Lieven BECAERT oom ende principael voocht ende Jan BECAERT der weesen broeder 
 bij huwelicke sijn selfs ende deelvoocht van alle administratie die Lieven BECAERT 
 ghehadt heeft sichtent den passeren van de leste rekeninghe van den 8ste febr. 1574 
 Jan BECAERT haeren broeder heeft in Vynct ghecocht een behuust hofstedeken dat in  
 pachte es haudende Nicolas TANT . . .   . . . up den 25ste febr. 1578 
 
 Rekenijnghe van den goede van Johanne, Laurine ende Lisbette   fo 27 
 COPPINS Jans kinderen die hij hadde bij wilent Gheerolfvine DE BUCQ (sbux) fa. Gheerolf 
 V.M.: Olivier DE BUCQ oom ende V.P.: Gheerolf COPPINS oom 
 ende dat van zulcke baten ende proffiten ghevallen ende verschenene sichtent het expireren van 
 der haudenesse begrepen in huerlieder SVG die ghedaen was up den 19 van novembre 1571  
 Een hofstedeken van 75 roeden waerin de weesen proffiteren over den pacht van een 4de deel 
 ende den vader heeft zijn blat van bijlevinghe  . . . up den 18de van martins 1578 
 
 Rekenijnghe ende bewijs dat bij desen doet Lowijs VAN MEEREN  fo 28 
 als oom ende voocht metsgaders Mauris DE RUUC Burchmeester ende voocht vuter wet 
 ghesteldt van de handelijnghe van de goede van Johanne WITTEVRONGHEL fa. Willems 
 die de zelve Lowijs ghehadt heeft sichtent den 14de jnuarius 1573 dat ghepasseert was de leste 
 rekenijnghe van den goede de zelve weese ghesuccedeert was van Willem WITTERONGHEL 
 Willem WITTEVRONGHEL fs. Pieters haers vaders rechtsweere was . . .  . . . 
 De voochden brijnghen in ontfanghe van 134 roeden lands en half gheleghen daerment noempt 
 den hofackere ghepacht bij Franchoys DE WILDE fs. Vincent der weesen rechtsweer voor een 
 termijn van zes jaeren voor 7 sch. gr. tsiaers . . . . . . 26 sch. 3 dnrs gr. par. 
        up den 19de van martins 1578 
 
 Het verclaers ende specificatie vanden cattheylighen goede dat Tanneken fo 29 
 DE SPLENTERE fa. Hendricx ghesuccedeert ende verstorven es biden overlidene van Lisbette 
 VAN DEN BUSSCHE fa. Phelips haere moedere tselfs Joos 1ste huusvrauwe was 
  Voochden: Pieter VAN HOUCKE fs. Pieters ende Daneel VAN DER HELST  
 De voochden hebben doen oversien op den 27ste febr. 1578 bij Daneel DANINS ende Pieter  
 DE DOBBELAERE fs. Lowijs alle de cattheylen ende vruchten op den ackere . . . . . . 
 ende es bevonden dat de bate ter weesen proffite ghebleven is ende dat de voornomden Joos  
 DE SPLENTERE zijne kinde te state commende ghehouden es te gheven totter somme van 
 10 p. 13 sch. 3 penn. gr. ende drie pennijnghen parisis  up den 11de martins 1578 
 In de marge 
 Johanna VAN DEN BUSSCHE deser weesen moeye . . . up den 15de april 1578 
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 Rekenijnghe ende bewijs die overgheeft Lowijs DE BRAUWERE als  fo 29v 
 principael voocht ende Jan VAN DAMME als medevoocht van de vijf kinderen van wilent 
 Gillis DE VEY fs. Jacobs ende Catheline VAN DAMME fa. Pieters, de weesen ghenaempt 
 Pieter, Laureins, Joos, Catheline ende Marie DE VEY (sveys) . . . . . . . . . 
 sichtent het passeren van de leste rekenijnghe van den 1ste jan. 1573 
 Brijnghen in ontfanghe van een ghemet bosch dese weesen toebehoorende gheleghen in 
 Nevele de somme van 7 p. gr. 
 Ontfaen van Jan DE KEY 4 p. gr. ter causen van een halven bunder lands gheleghen in Eecke 
 dese weesen toebehoorende over de jaerschare ghevallen 1573 tot 76  4 p. gr.  
 Ontfaen van Franchoys DE WILDE 18 p. gr. vlaemsch van pachte van een herbergh ghenaempt 
 den inghele gheleghen aen de kercke van Meyghem . . .  up den 24ste april 1578 
 
SVG Lucas HEINDRIX, overl. niet gegeven       fo 34 
 He. Joozine DOOSTERLIJNX zine tweeste huusvrauwe  
 K.: Joosijnkin HEINDRIX 
 V.P.: Pieter HEINDRIX oom ende V.M.: Gheerolf STANDAERT  
 De weesen verclaeren dat alzo der weesen vadere ter causen van der religie van levenden live 
 ter doot ghecommen was ende dat de goedijnghen danof hiernaer mentie ghemaect zal werden 
 bijdien gheconfisquiert hadden gheweest indien die ter kennesse gheweest hadden van de  
 ontfanghers van der confiscatie dien aengaende ghesteldt dat de voornoemde weesen biden 
 overliedene van haeren vadere, ghemeerct dat men alsdoen naer tcattheylich goet (alwaer zo 
 datter eenich achterghebleven hadde gheweest) niet en hadde moghen zien. Biden welcken dat 
 men der weesen moedere metter weese ende metten catheylighen goede heeft laten gheworden 
 zo haer de heere de fortune verleent heeft totter tijdt van der pacificatie ghesloten te Ghent den 
 8ste dach van novembris 1576 
 Zo zijn zijlieden gheaccordeert metten man van der weesen moedere ende met der weesen  
 moedere als dat zij tzelve cattheylighe goedt behouden zullen tharen behouve ende proffite  
 Erfgrondt dese weesen toebehoorende ghedaen bij dese voochden jeghens haeren halven 
 broedere ende haere halve zustere man 
 Een stic lands groot 250 roeden ligghende in Landeghem ande muelene zuut daeranne 
 ghelandt dhoors van Joozine DE MEYERE (smeyers) noort de zelve muelene ende oost den 
 voornoemden Pieter HEINDRIX haeren oom . . . . . . . . . . . . 
 Present de voochden, Jooris PENNEMAN in huwelick met der weesen moedere ende Pieter 
 HEINDRIX fs. Lucas der weesen halven broeder  up den 27ste meye 1578 
 
 Rekenijnghe ende bewijs dat bij desen doet Pieter BOLLIC fs. Willems  fo 35v 
 ende Pieter EECMAN fs. Pieters als voochden van Lucrecia EECMAN fa. Jans van alle de 
 handelijnghe ende administratie als zij ghehadt hebben van haer goede sichtent tpasseren van  
 de leste rekenijnghe die ghedaen was up den 2de van martins 1573 
 Ontfaen van Rougier FIERS over het 4de ende 5de jaer pachts van 6 ghevallen te kersavonden 
 73 ende 74 over het 10de deel duergaende van de behuusde hofstede ende landen gheleghen 
 in Wonterghem ten advenant van 25 sch. gr. tsiaers over der weesen heelft 25 sch. gr. 
 Angaende het 10de deel van den huse dat de weesen hadden staende in Ghendt danof mentie 
 ghemaect es ende dat ledich ghestaen heeft ende ghebruuct gheweest es bij Cornelis VAN 
 VAN DER STRATEN ende ooc bij eenen Lieven DOLISLAGHERE . . . . . . . . . 
 Het zelve huus es vercocht gheweest an Gillis VAN DER HEGGHEN voor de somme van 
 80 p. gr. vlaemsch danof Magdaleene ende Lucrecia compt voor hun 10de deel 8 p. gr. 
 ende alzo Gheerolf VAN HULLE in huwelick met de voornoemde Magdaleene zijne heelft 
 ende 4 p. gr. ontfanghen heeft  . . .  . . .  . . . 
 Lucrecia compt in bate van het 20ste deel duergaende van 800 roeden lands die in pachte 
 ghehauden heeft Jan VAN VYNCT . . . 5 sch. gr.   
 Noch 200 roeden lands gheleghen in Hansbeke ghenaempt het vierschooflandt ofte cauterkin 
 danof dheelft toebehoort Pieter BOLLIC ende dander 4de deel Magdaeleene haere zuster ende 
 es nu verpacht aen Lieven VAN VYNCT . . . . . . up den 30ste juny 1578 
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SVG Adriaen DE VOS, overl. Vynct . .  niet gegeven     fo 39 
 fs. Gillis bij Margriete BAUDONC 
 He.: Catheline DE MEYERE (smeyers) fa. Andries 
 K.: Driesijnken DE VOS  = 4 jr. van lichtmesse 78 lestleden 
 V.P.: Jan DE VOS fs. Gillis ende V.M.: Jan DE MEYERE fs. Andries 
 Grondt van erfven dese weese toebehoorende 
 Een behuusde stede ende noch vier sticken lands in Vynct ende es al leen over beede ziden van 
 den herweghe zomen gaet van Vynct naer Loo ten Hulle tsamen groot 12 ghemeten wanof 
 Margriete BAUDONC der weese grootvrauwe de heelft van den leene competeert ter causen 
 ende biden overlidene van Gillis DE VOS haeren 1ste man was ende dander heelft competeert 
 der weese moedere haer blat van bilevijnghe  . . . . . . . . . 
 De hauderigghe met haere weese ghebruuct de heelft van een stic lands ligghende over straete 
 achter thuus van Jan VAN HECKE groot ontrent vier ghemeten  . . . . . . 
 Dese weese es gherecht inde heelft van de catheylen staende up den erfgrondt van der weesen 
 moedere ligghende in Vynct onverscheen met Jan DE MEYERE voocht ende Marijn VAN 
 RENTERGHEM der weesen oom . . . . . .   up den 8ste july 1578 
 
 Rekenijnghe van de goede toebehoorende Jacques HERPOLF fs. Gheerolf fo 41 
 jonxste weese, van ontrent 24 jaeren, van wilent den voornoemden Gheerolf . 
 Principael voocht Willem HERPOLF tselfs Jacques broedere ende Mauris BRAET zinen oom 
 als toesiende voocht ende dat vanden ontfanc die sij ghehadt hebben sichtent tpasseren van de 
 leste rekenijnghe up den 11de van septembre 1572 
 Ontfaen van Jan VAN SCHOONVELDE fs. Jans in huwelick met tselfs Jacques zustere, over 
 de 3de, 4de ende 5de jaerchare van zessen van een stic lands ghenaempt bogaert ackere groot een 
 bundere  . . .  . . .  totter somme van 7 p. 4 sch. gr. 
 Ontfaen van Jan DE HONDT als ondernemer van Jan VAN SCHOONVELDE voornoempt 
 over tderde van de hofstede danof dander twee derden toebehoorden Joos zinen broedere ende 
 de ghemeene hoors van Jan HERPOLFS ooc zinen broedere was  . . . 3 p. 2 sch. 8 gr. 
 Jan LOOTINS in huwelick hebbende tselfs Jacques zustere . . . desen 23ste juny 1578 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doen ende overbrijnghen   fo 43v 
 Willem SMESSAERT als principael voocht, metsgaders Pieter DE DOBBELAERE als voocht 
 van wets weghe daertoe gheordonneert van Pieter, Willem ende Joanne REKE fs. Daneels bij 
 Johanne BRUNEELS fa. Jans huerlieder vader ende moeder ter zaligher memorie ende dat 
 sichtent den passeren van huerlieder augmentatie van den 15de novembre 1574 
 Brijnghen in ontfanghe over tcrois ende verloop van de somme van 16 p. gr. vlaemsch die 
 rustende zijn onder Simoen DE POORTERE fs. Laureins wonende in Grammene . . .  
 Ontfaen van Adriaen ADAEMS over tcrois ende verloop van de somme van 4 p. gr. die hij 
 ooc van der weesen pennijnghen onder hem heeft  . . .  . . . 
 Ontfaen van Laureins VAN DAMME wonende in Astene over tcrois ende verloop van de 
 somme van 6 p. gr. die onder hem rustende zijn   . . .  . . . 
 Ontfaen van Romeyn VAN DIERDONCQ wonende in Ruuslede over tcrois ende verloop van 
 de somme van 16 p. gr. die onder hem rustende zijn . . .  . . .  
 Ontfaen van Roelandt DE BRUNE wonende in Ruuslede over tverloop van de somme van 
 8 p. gr. die ooc van der weesen pennijnghen onder hem rustende zijn . . . 
 De voochden stellen in vutghevene de somme van 4 p. gr. over de haudenesse van Pierkin  
 daudste weese an Lisbette VAN ASSCHE zine moeye te Machelen  . . . 4 p. gr. 
 Betaelt aen Joosine VAN DER MEEREN voor daudenesse van Willekin de joncxte weese 
 van den tijdt van twee jaeren . . . 6 p. gr.  . . . up den 25ste juny 1578 
 In de marge 
 Vertooch van Jan VAN GAMPELARE fs. Jans ghetraudt hebbende Anna BRUNEELS moeye 
 van de weesen met het overlidene van Willem SMESSAERT tot mijne heeren ghecommen 
 zijn midts den ellendighen ende droefven tijdt om de kinderen te onderhauden ende het goedt 
 beter te regieren . . .  . . .  . . .  18de oct. 1583 
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SVG Catheline IMPINS fa. Mechiels, overl. . . .niet gegeven    fo 45v  
 Hr.: Lieven MESTACH  
 K.: Liefkin ende Tannekin MESTACH  
 V.M.: Adolf DE VREESE ende V.P.: Adriaen MESTACH 
 De weesen zijn gherecht in de huusen ende boomen staende op de hofstede ende het 
 meersschelkin ghemeerct dat de stede gheconquesteert is gheweest bider weesen vader 
 ende moeder tsamen in conjointen huwelick . . .  den 2de sept. 1578 
 In de marge 
 Up den 22ste april 1614 is ghecompareert ter vierschaere Lieven MESTACH fs. Lieven 
 de welcke verclaert voldaen te wesen van de weesen pennijnghen hier vermelt hem 
 houdende van tcapital ende crois te vullen vervoucht duer hauderigghe Margriete LUUX 
 naerghelaeten wdwe van Lieven MESTACH fs Gillis zijnen vader 
 
 Rekenijnghe ende bewijs dat bij desen doen Willem BECAERT fs. Adriaen fo 46 
 ende Gheerolf VAN TIELROO tsamen als voochden van Gheerolf VAN QUATHEM fs. 
 Pieter die wilent Pieter VAN QUATHEM fs. Pieters hadde bij Margriete VAN TIELROO 
 fa. Bauduins ende dat van zulcke handelijnghe als den voornoemden Willem BECAERT 
 als zwaghere ende principael ghehadt heeft sichtent het passeren van de leste rekenijnghe 
 ghedaen up den 14de april 1575. Barble ende Johanne VAN TIELROO zijne zusters die  
 alsdan ooc noch weesen ende in voochdien waren . . .  . . . 
 Jan BOONE moet gheven 2 p. gr. van pachte van den herberghe den vischcoop over de  
 jaren ghevallen te meye 75 ende 76 aen Gheerolf van zijn 3de deel dat hem competeert  
 26 sch. 8 gr. mits dat dander twee deelen zine zusters toequamen. . . . . . . 
 Jan DE MULDERE in huwelick met Johanne der weesen jonxte zustere  . . . 
 Betaelt an eenen Jan LIBAERT zinen zwaghere wonende te Everghem omme eene 
 gheleybrouc te makene  10 dnrs gr. . . . . . .   den 4de sept. 1578 
 
SVG Johanne VAN DALE fa. Jans zine tweeste huysvrauwe was, overl. . . .  fo 48v  
 Hr.: Gillis DANINS 
 K.: Gillekin DANINS 
 V.M.: Joos VAN DALE fs. Goofaerts ende V.P.: Willem DANINS fs. Jans 
 Den hauder belooft zijn kindt te zenden ter schole om te leerene lesene ende schrivene redelic 
 ende tamelic zo wel walsch als vlaems indient doendelic es . . .  . . . 
 Grondt van erfven toebehoorende de weese 
 Een derde deel van 700 roen lands in Meyghem danof dander twee deelen competeren Joos 
 ende Pierkin VAN DALE dese weesen ooms ligghende tsamen onverscheen ende onverdeelt 
 Item het 5de deel van 500 roeden lans gheleghen in Poessele ghenaempt tcromme stick 
 Item het 5de deel van een bunder lands in Loo ghenaempt de naect . . . den 9de sept. 1578 
 
SVG Lisbette VAN HECKE fa. Gayfierts, overl. niet gegeven    49v 
 Hr.: Gheeraert LAMBRECHT  
 K.: Hanskin ende Joosijnkin LAMBRECHT = 7 jaeren up den 8ste meye 1579, een tweeling 
 V.M.: Floris VAN HECKE ende V.P.: Jan VAN LANGHERAERT 
 Den hauder es ghehauden zijne kinderen te betalene de somme van 66 p. gr. eens, daerinne 
 es begrepen 14 p. gr. over dinbrijnghen van den coop van de leene ligghende in Vynct hier 
 voortijds ghecocht  jeghens Jan BRAET   . . .  . . .  
 Grondt van erfven de weesen toebehoorene bij toverlidene van huerlieden moedere 
 128 roeden lands ligghende in een behuusde hofstede mette lande ende meersch daermede 
 gaende ligghende in de prochie van Vynct ende Zeveren ende zijn gherecht inde twee deelen 
 van vieren. Item 60 roeden lands gheleghen in een ghemet wanof dander reste toebehoort 
 huerlieder halve broeders ende zustere ligghende in Zeveren 
 Grondt tsamen in conjointen huwelick ghecocht 
 79 roen en half jeghens dhoors van Gillis DE ZUTTER gheleghen in de zelve stede . . . 
 Vier ghemeten lands ghecocht jeghens Joos VAN MULLEM ligghende in de prochie van 
 Zeveren danof competeert dese weesen tvijfde deel . . . den 9de sept. 1578 
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 Augmentatie van goede van de kinderen van wilent Adriaen DE ZUTTERE fo 51 
 fa. Gillis die hij hadde bij Lisbette VAN HECKE fa. Gayfierts zine gheselnede was de weesen 
 ghenaempt Gaysierken, Tannekin ende Pierkin hemlieden toecommen ende ghesuccedeert  
 biden overlden van huerlieden moedere 
 voochden: Pieter DE DOBBELARE fs. Lowijs ende Floreyns VAN HECKE 
 Gheeraert LAMBRECHT hauder van desen sterfhuuse 
 Grondt van erfven de weesen toebehoorende hemlieden toecommen ende ghesuccedeert bij 
 toverlieden van huerlieder moedere 
 De weesen zijn gherecht in 122 roeden lands ligghende in een behuusde stede mette lande ende 
 meersch daermede gaende ligghende in de prochie van Vynct ende Zeveren met huerlieden 
 halve broeder ende zuster ende zijn  dese weesen gherecht in de drie deelen van viven . . . 
 Erfgrondt ghecocht bij Gheeraert LAMBRECHT ende de weesen moedere 
 Jeghens dhoors van Gillis DE ZUTTERE in de voorschreven stede ontrent 79 roeden en half 
 danof dese weesen toebehoort 24 roeden nauwelic 
 Vier ghemeten lands ghecocht jeghens Joos VAN MULLEM ligghende in de prochie van 
 Zeveren danof competeert dese weesen tvijfde deel zijnde 360 roeden . . . . . . 
 Ghecocht jeghens Jacob DE ZUTTERE ende hoors van Gillis DE ZUTTERE twee ghemeten 
 lands ligghende in Zeveren ende Vynct wanof Jan STROBBE de heelft moet ghebruucken 
 zijn leven lancgheduerende in bileve ende Gheeraert LAMBRECHT behaudt zijn blat van 
 bileve van de gronden van erfven van dese weesen . . . . . . . . . 
 Dese weesen es toecommende biden overlidene van Laukin STROBBE fs. Jans een ghemet 
 lands ligghende in Zeveren ende Vynct wanof Jan STROBBE de heelft ghebruuckt voor zijn 
 bileve ter causen van Margriete DE ZUTTERE zine 1ste huusvrauwe . . . den 9de sept. 1578 
 
 Rekenijnghe ende bewijs van de goede toebehoorende Jooskin ende Pierijnkin fo 52 
 COENRAETS fs. Joos die hij hadde bij wilent Margriete VAN OOTEGHEM welcke weesen 
 verstorven zijn van vadere ende moedere  
 V.M.: Jan VAN OOTEGHEM fs. Joos oom ende V.P.: Nicolaes BAUWENS 
 Dit sichtent tpasseren van de leste rekenijnghe up den 4de meye 1575 
 Een somme van 34 p. 16 sch. 4 gr. es blijven rusten onder Jan VAN OOTEGHEM oom 
 Ontfaen van pachte van Lieven WITTEVRONGHELE van der weesen hofstede mette landen 
 daermede gaende tot den jaere 76 over den leste pacht de somme van 46 p. 16 sch. gr. 
 Ontfaen van Jan WITTEVRONGHELE fs. Cornelis van de hofstede over het 1ste jaerschare 
 van drien ghevallen te meye 1577 de somme van 12 p. 16 sch.. . . den 16de sept. 1577 
 
SVG Verclaers van de goede toebehoorende Matthijs WAULTERS fs. Jans  fo 54 
 die hij hadde bij wilent Joorine DE HOND (shonds) fa. Adriaens zijne 1ste huysvrauwe was 
 Biden overlidene van Margriete DE RAEDT (sraedts) fa. Passchiers zine aude moeye was 
 wilent ghestede baghine gheweest tot Sente Lisbetten binnen Ghendt 
 V.M.: Olivier DE HOND fs. Adriaen ende voocht vuter wet: Jan SPEECKAERT voorschepen 
 mits dat de weese in Vlaenderen gheene vrienden en hadde van svaders weghe 
 Ten overlidene van hare moedere was de weese maer aut één jaer en half de welcke nu audt es 
 te Ste Jansmesse lestleden 10 jaeren ofte daeromtrent  
 Dese weese behoort toe bij de doot van zine aude moeye als gherecht wesende int zelve goet  
 een 15de deel duergaende in alle hare goedijnghen te weten een 3de deel van een van vijf hooft 
 staeken. Eenen wettelicke chartre van 6 p. parisis tsiaers , vallende telcken 28ste dach van meye 
 danof tcapitael bedraecht 8 p. gr. beset ende gheassigneert  up zulc part ende deel van een 
 pacht goet toebehoorende Lievijne SCHEPPERS fa. Jans gheleghen binnen Elst ghepasseert 
 up den 28ste meye 1541  . . .  . . .  . . . 
 Pieter OSTE oom ter causen zijnder huusvrauwe heeft de weese ghehouden ende upghebrocht 
 zonder eenich goedt ofte vergheldt danof ghehadt te hebben mits der weesen vader ten diversche 
 stonde gheweest is in den dienst van der Conincklicke Majesteyt   . . .   
 Gheerolf DE RAEDT der weesen audt oom te Poessele . . . up den 7de oct. 1578 



 966 

 Vervolg Register 396 (1578 – 1580)    
 Rekenijnghe die bij desen doen in de plaetse van Jan DE MEYERE fs.  fo 55 
 Jans als voocht gheweest van Maercxken DE MEYERE fs. Jans halven broedere van den 
 voornoemden Jan. Gheerolf DE CLOET ende Oste MESTACH zo over hem zelven ter causen 
 van huerlieden huusvrauwen dochters van den voornoemden Jan DE MEYERE als over  
 tgeheele sterfhuus van den voornoemden Jan ende dat van zulcke handelijnghe als Jan DE 
 MEYERE voornoemt zoude ghehadt hebben ende van ghelijcken zijlieden naer het overliden 
 van den selven Jan sichtent het passeren van de leste rekeninghe bij recollement ghepasseert 
 up den 15de sept. 1573. . . . Marten DE MEYERE tselfs Maercx broedere  . . .  
 Angaende de jaerschare pachts van der weesen hofstede ende landt dat in pachte hadde 
 Adriaen VAN QUATHEM, danof so es den zelven pacht ghesmolten vuyt causen dat den 
 voornoemden Adriaen versleghen was ende dat zijne wdwe van tselve goet schiet 
 Soo es de hofstede ende landt verpacht an eenen Andries AELLAERT  . . . . . . 
 Maerq DE MEYERE heeft de aude van 27 jr. zijn selfs zijnde ende Pieter MUSSCHAERT 
 in huwelicke hebbende Margriete tselfs Maercx zustere  . . . up den 16de oct. 1578 
 
SVG Jan DE PESTELE, overl. . .  niet gegeven     fo 58 
 He.: Gheerolfvine DE VEY (sveys) zijne tweeste wettelicke ghezelnede was 
 K.: Drieselkin ende Pierijnkin DE PESTELE  
 V.P.: Daneel DE PESTELE ende V.M.: Gheerolf LAMPAERT  
 Drieselkin de jonxte weese = 4 jaeren up Sente Andries avondt naestcommende  
 In de marge 
 Up den 27ste nov. 1586 compareerde Phelips COOPMAN in huwelick met de voornoemde 
 Gheerolfvine DE VEY   . . .  . . . 
 Grondt van erfven de weesen toebehoorende wesende patrimonie 
 Een stic cauterlandt gheleghen in Vynct groot drie ghemeten 165 roeden thenden de dreve 
 van de behuusde stede toebehoorende der weesen moedere noort ghelandt Daneel DE 
 PESTELE der weesen halven broedere ende voocht, ende Phelips VAN COPPENHOLE 
 heurlieder zwaghere metten wederdeel van dien ghehouden van de leene van Berthhelmeeus 
 BAUDONCQ fs. Jooris  . . . ghepasseert ende ghesloten den 4de nov. 1565 
         up den 29ste oct. 1578 
 
SVG Mauris MORTIER fs. Laureins, overl. Sente Martins Lederne  . .niet gegeven fo 59v 
 Wdnr in (1ste x) van Catheline OSTE  
 He.(2de x): Stoffeline VAN OOTEGHEM zine tweede huusvrauwe 
 K.(2de x): Mechiel, Claerkin Pierijnkin Gillekin ende Mauwerkin MORTIER 
 V.P.: Anthuenis SLOC in huwelicke met der weesen halve zustere Catheline MORTIER 
 V.M.: Jan VAN OOTEGHEM oom 
 Een behuusde hofstede gheleghen in Sente Martins Lederne groot 200 roeden daer hueren 
 vader overleden es ghehouden van de leene ter Strobbijnghe ende een bunder lands de welcke 
 men noemt het Gampelaersche sorterende onder thof van Inghelmeystre   
 De jonxte weese zal 8 jaren zijn thalf maerte 1579  . . . up den 26ste aug. 1578 
 
 Rekenijnghe die bij desen doen Willem DE CLEERCQ fs. Heindrix als oom fo 60v 
 voocht van de vaderlicke zide ende Lieven VAN WAMBEKE als half oom ende voocht van 
 de moederlicke zide van Johanne DE CLEERCQ fa. Nicolaes van zulcke bate als haer zoude 
 moghen ghecommen zijn naer het overlidene van haren vadere, van Jan VAN VYNCT fs.  
 Eloys huers vaders rechtsweere was ende Heindric DE CLEERCQ haren grootvadere was  
 achtervolghende de rekenijnghe van goede van den voornoemenden Jan VAN VYNCT  
 ghepasseert up den 25ste meye 1574 staende gheregisteert up den 1ste registre van den 
 greffier fo 71 ende achtervolghene augmentatie van goede van haere grootvader ghepasseert 
 up den 30ste aug. 1575 gheregistreert up den 2de registre fo. 21. 
 Zo heeft Gillis VAN DER HULST gheseyt clynquebijl in huwelick hebbende de wdwe van  
 haeren grootvader onder hem up crois naer advenant den pennijnck 16e de 11 p. gr. danof 
 ter zelver Johanne proffite compt over drie jaren crois verschenen kerssavondt 1575, 76 ende 
 1577 ten advenante van 14 sch. 9 gr. afghecort  . . .  . . . up den 28ste oct. 1578 
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SVG Mauris DAU fs. Mechiel, overl. niet gegeven      fo 62 
 He.: Marie DE SCHUTERE (schuters) fa. Gheerolf 
 K.: Gheerolf, Lievine ende Martine DAU 
 V.P.: Mechiel DAU fs. Christiaen als grootvader metsgaders  
 V.M.: Gheerolf DE SCHUTERE fs. Gheerolf voornoemt  
 Den zelven huerlieder vadere was zeer langhen tijd lam gheweest ende heeft moeten leven 
 bider winninghe van zine huusvrauwe, biden disch van Vusselare ende de goede lieden 
 Marie DE SCHUTERE heeft ontfanghen naer het overlidene van haeren man van catheylen 
 van het behuust hofstedeken daer haren man overleedt van Franchoys VAN REYBROUX 
 die den grondt toebehoorde 8 p. gr. die zij gheemployeert heeft om te betaelen van tcoopen 
 van de hofstede daer zij nu wonachtich es met pennijnghen ghecommen van een stick lands 
 dat haer toebehoorde bij successie van haeren vadere ende moedere  28ste oct. 1578 
 
SVG Catheline DE WEESE (sweesen), overl. . . niet gegeven    fo 63  
 Hr.: Jan VAN DE VELDE fs. Gillis ghezeyt WIJNGAERT 
 K.: Gillis, Phelips, Jan ende Gheerolfvine VAN DE VELDE 
 V.M.: Nicolas BAUWENS wethauder van dese lande 
 V.P.: Joos VAN DEN VELDE tselfs Jans broedere  
 De jonxte weese wesende nu audt 6 jaeren te meye lestleden 
 De kinderen met haren vadere zijn gherecht half ende half in een behuust hofstdeken groot 
 een ghemet gheleghen in Meyghem comende mette noortwest zide ter straten twelc bij der 
 weesen vader ende moeder tsamen gheconquesteert es jeghens Mauris VAN NEVELE 
 die daerup noch recht heeft  . . .  . . .  up den 9de nov. 1578 
 
SVG Joosine DE PAPE (spapen), overl. .. niet gegeven    fo 63v 
 Wdwe in (1ste x) van Gheerolf VAN BURE 
 K.(1ste x): Pierijnken VAN BURE 
 Hr.(2de x): Gillis VAN HULLE fs. Jans 
 K.(2de x): Hanskin VAN HULLE = 6 maenden 
 V.P.: Jan VAN HULLE fs. Gillis grootvader ende V.M.: Bauduyn DE PAPE, oom 
 Erfgrondt dese weese toebehoorende wesende matrimonie 
 So behoort dese weese met Pierijnken VAN BURE zijne halve zusters half ende half 200 
 roeden lands gheleghen in Meerendre ghehouden van den heere van Vinderhaute ende noch 
 een half ghemet wisselmeersch in de hulle wisselende jeghens Pieter DE MEYERE van  
 welcke twee partijen der weesen vader zal behauden zijn blat van bilevijnghe 
 Grondt van erfven bij coope vercreghen in huwelick met Gheerolf VAN BURE  
 Het 4de van een behuusde hofstede groot een ghemet gheleghen te hamme  . . . . . . 
 Het 4de van 200 roen lands ghenaempt de oostzide ende spenhaut gheleghen in Somerghem 
 oost es ghelandt Jan DE MEYERE ende suut sheeren strate  
 Het 4de van een meersch ghenaempt den hanebulc groot 500 roeden gheleghen in Hansbeke 
 daeranne west ghelandt es Caerle DE ZUTTERE ende zuut de calene . . . . . . 
         up den 11de martius 1578 
 
 Augmentatie van den goede van Pierijnken VAN BURE fs. wilent Gheerolf  fo 65 
 twelcke hem toeghecommen es biden overlidene van Joozine DE PAPE (spapen) zine moeder 
 V.M.: Bauduyn DE PAPE, oom ende V.P.: Christiaen VAN BURE als rechtsweer 
 Gillis VAN HULLE fs. Jans in huwelicke ghehadt hebbende der weesen moedere 
 Erfgrondt dezelve weeze toebehoorende ende haer ghesuccedeert van haren vadere 
 Dhelft van een behuusde hofstede danof dander heelft toebehoort de kinderen van Phelips 
 VAN BUREN deser weesen rechtsweer gheleghen in Hansbeke daerment heet te hamme ende 
 es dese weese te cavel ghevallen dheelft van de gronden metten woonhuuse totter grootte van 
 250 roen oost zijn ghelandt de kinderen van Phelips VAN BURE west Olivier DE MEYERE 
 deser weesen oom ende suut sheeren strate  
 Noch een stic lands van 400 roeden ghenaempt den achtersten schuetevanc ligghende in de 
 prochie van Somerghem  . . . . . . . . .  den 11de martius 1578 
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 Rekenijnghe bewijs ende relicqua die bij desen doen Gillis   fo 66 
 VAN OOTEGHEM fs. Phelips ende Nicolas DE WEERT fs. Gillis als ooms ende voochden 
 van Adriaenken DE WEERT fs. wilent Jan tselfs Nicolas broeder was, dat hij ghehadt heeft 
 bij wilent Joozine VAN OOTEGHEM svoornomds Gillis zustere was . . .  
 sichtent tpasseren van de lest rekenijnghe behelsende ooc augmentatie van tgoet dat dezelve 
 Adriaen DE WEERT ghesuccedeert was bij het overlijden van Andries VAN OOTEGHEM 
 zinen oom was ghepasseert up den 20ste van decembre 1575 
 Compt in ontfanghe over den pacht van 200 roen lands gheleghen in den cheyns die in pachte 
 haudt Jan VAN HECKE gheleghen oost van den dieren coop . . .  25 sch.2 gr. 5 dnrs par. 
 Compt in ontfanghe over pacht van de heelft van de hofstede die Gillis VAN OOTEGHEM  
 ende dese weese half ende half toebehooren in pachte beseten bij Jooris MARTINS over de 
 jaerschare verschenen volghende der appostille de 1ste daghen van meye 1576, 77 ende 78  
 de somme van 3 p. 7 sch. 2 gr.  . . . . . . . . .  den 22ste nov. 1578 
 
 Rekenijnghe bewijs ende relicqua die bij desen doet Joos CROMEECKE fo 68v 
 fs. Joos ende dat van zulcke handelijnghe als dat deselve Joos mits zijne redelicke audde  
 ghehadt heeft te nemene van Jacob VAN WONTERGHEM in huwelicke hebbende Anna 
 CROMEECKE zine zustere als in pachte ghehadt hebbende zine goedijnghen ende als zinen 
 naeste bestaende. De leste rekenijnghe es ghepasseert up de 25ste novembre 1575 ende  
 gheregistreert op het 2de register fo 35 . . . . . . . . . 
 Jan VAN DER PLAETSEN voocht noch tegoet hadde ter causen van zine administratie an 
 Jacob VAN WONTERGHEM over de leste rekenijnghe 7 penn. gr. . . .  4de jan. 1579 
 
 Rekenijnghe ende bewijs dat bij desen doet Joos VAN DAMME ende Willem fo 72 
 VAN KERREBROUC fs. Lievens tsamen voochden van Hanskin VAN KERREBROUC 
 telfs Willems broedere sichtent tpasseren van tselfs Hanskins staet de welcke ghepasseert 
 was up den 7de dec. 1757 
 Brijnghen in bate tcrois van 10 p. 6 sch. 5 penn. gr. ende 3 dnrs par. die zijn rustende onder 
 Gillis VAN KERREBROUC der weesen broedere . . . . . . . . . 
 Brijnghen in ontfanghe van Joos HERMAN over pachte van zeker hofstede met twee partien 
 van lande gheleghen in  Hansbeke 16 p. 16 sch. gr.  . . . . . .  . . . 
 Item ontfaen van de wdwe van Willem VAN WALLE van dheelft van een ghemet meersch 
 danof dander heelft de wdwe haer leven lanc moet hebben in bilevijnghe 19 sch. 7 gr. 2 dnrs. 
 Ontfaen van Jan SNOUC gheseyt cannaert over deerste, tweede ende derde jaer pachts van 
 zessen van 400 roeden cauters gheleghen in hammenackere 2 p. 14 sch. 2 gr. 5 dnrs. . . . 
 Betaelt an joncvrauwe VAN LAKE van eenen cheynse gaende vuyten gronde die Franchoys 
 VAN KERREBROUC tselfs Hans broedere te cavele ghevallen was 4 sch. 6 penn. gr. ende 
 dat van 10 jaren  . . .  . . .  . . . up den 13de jan? 1579 
 
SVG Marie DE BOUVRE (sbouvers) fa. Jans, overl. . .  niet gegeven    fo 75 
   Hr.: Pieter DE CLOET de jonghe (fs. Pieter) 
 K.: Pierkin, Betkin ende Tannekin DE CLOET 
 De jonxte weese nu audt wesende 3 jaren den 24ste juny 1579 eerstcommende  
 V.M.: Pieter DE BOUVRE fs. Jans als oom ende Berhelmeeus DE CLEERCQ audt oom 
 Erfgrondt de drie weesen competerende bij successie van hunne moedere 
 Zijn gherecht in tderde deel duergaende van een behuusde hofstede groot met diveersche 
 partien van lande ende meersche zeven bunderen gheleghen in Caneghem nu ter tijdt in pachte 
 bezeten bij Joos BOUSSINS fs. Pieters ghehauden van de heerlichede te hamme  . . . 
 ende zijn gherecht in de voornoemde hofstede ende landt Gillis DE DOBBELARE ende Gillis 
 LAINSSINS gheseyt MAYTEMAN ter causen van Johanne ende Lisbette DE BOUVRE  
 heurlieder huusvrauwen deser weezen moeyen elc van een derde deel . . . . . . 
 Gheven jaerlix Maurine BRAETS der weesen grootmoedere 30 sch. gr., so ooc doen haer 
 ander vijf kinderen noch in leven wesende . . .  . . .  . . . 
 Den staet zal noch open bliven den tijdt van drieweken . . . up den 24ste maerte 1579 
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SVG Jan DE SPLENTERE fs. Jans, overl. Meyghem . . niet gegeven   fo 76v 
 He.: Ysabelle WEYMAERS fa. Seghers 
 K.: Hans, Daneel, Joos, Pieter, Heindric, Ysabelle ende Jannekin DE SPLENTERE 
 De jonxste weese was op den 5de dach van juny 1578 zes jaer 
 V.P.: Gheeraert VAN WONTERGHEM ende V.M.: Nicolas BAUWINS 
 De hauderigghe es ghehauden haere kinderen te ghevene de somme van 105 p. gr. eens 
 bedraeghende elx kindt portie de somme van 15 p. gr. 
 Grondt van erfven de weesen toebehoorende ende es patrimonie 
 Een ghemet lands in Meyghem in een bulc groot twee ghemeten wanof dander ghemet es 
 coopgoet ooc dese weesen toebehoorene metter hauderigghe tselve stic ligghende tusschen 
 den hove daer es wonende Marijn DE WULF ende tgoedt van meester Christiaen DE  
 HARDEWIJN. Noch de heelft van 250 roen ligghende in een stic ghenaempt den haselaere 
 in Meyghem wanof dander heelft es coopgoedt ligghende onverscheen ende onverdeelt 
 oost es ghelandt Laureins COENE zuut west ende noort de strate  
 Grondt van erfven gheconquesteert bider vadere ende moedere 
 Een hofstede daer tsteerfhuus gheleghen es groot 400 roeden met een bulxkin achter den  
 huse danof tderde deel daervan es der hauderigghe patrismonie . . . . . . . . . 
 Een stic lands in Nevele groot vier ghemeten commende metten noorthende an tgoet te  
 poelare ooost zijn ghelandt dhoors van Pieter BRAET met den quaden driesch west de 
 strate ende es conquest ende noch twee ghemeten up schamps cautere deen neffens den 
 anderen noort van den herwegh oost es ghelandt Jan VAN DER CRUUSEN  
 Den audsten zuene Hans heeft een leen groot twee ghemeten ligghende in Meyghem teenen 
 sticke ommecant ende ommegracht noort van den herwegh zomen gaet van Nevele naer 
 Vynct tselve leen es ghecocht bij sijne vadere ende moedere  . . . . . . 
 Wettelick ghepasseert naer costume voor Jooris FIERS Onderbailliu inde absentie van Jan 
 TUUTSCHAVERE als Amman ter presentie van Pieter FIERS Burchmeestere ende Jan 
 Wittevronghele Schepenen der stede van Deynse als uppervoochden van huerlieden poorters 
 Desen staet es van ghelijcken overbrocht voor Steven DERDE Amman, Waulter VAN  
 ZACHMOORTELE voorschepene . . . . . . . . . up den 7de april 1579  
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet ende overgheeft Lucas   fo 78 
 VAN HOUCKE als alleene voocht van de kinderen van Pieter DE SPLENTRE die hij hadde 
 bij  Andriezine DAELMANS te wetene Daneel ende Marie met Hans DE SPLENTRE fs. 
 Jans. Ghemeerct dat Jan DE SPLENTRE principael voocht es gheweest van der weesen  
 goede ende deser weerelt overleden es ende dat van al zulcken ontfanghe ende vutgheven 
 als wilent Jan DE SPLENTRE tselfs Hans vadere ghehadt ende ghedaen heeft sichtent den 
 passerene van de leste rekenijnghe up den lesten septembre 1577  
 Ontfaen van pachte van Willem LAMME bastaert over de twee deelen van een partie leens 
 groot 434 roeden over twee jaeren 2 p. 4 sch. gr.  
 Ontfaen van Jan VAN CRUCEN van pacht van 2 deelen van 711 roen lands 3 p. 16 sch. gr. 
 Ontfaen van pachte van Gillis SLOC van twee deelen van 700 roeden lands 3 p. 16 sch. gr. 
 Ontfaen van pacht van Adriaen DANINS gheseyt Clauwaert van 61 roen lands in Vusselare 
 gheleghen 4 sch. gr. . . .Willem LESSINS in huwelick met Marie een van dese weesen 
 . . . . . .  ter presentie van dhuysvrauwe van Lowijs VAN WONTERGHEM der 
 weesen susters    . . .  . . .  up den 14de april 1579 
 
SVG Lievens WILLEMS, overl. . .  niet gegeven     fo 80v 
 He.: Ghelijne COCCUUTS fa. Pieters,  
 K.: Gheerolf, Pierkin ende Beetkin WILLEMS 
 V.P.: Jan SCHAMP fs. Lucas rechtsweer gheweest ter causen zijnder huusvrauwe 
 V.M.: Segher COCCUUT als oom  
 Pieter DE SCHUTERE als bijstaenden voocht 
 Ergrondt de weesen toecommende wesende patrismonie 
 De weesen zijn gherecht int 3de deel van een behuusde hofstede daer de vader overleden is 
 gheleghen in Dronghen int ghewest van noorthaut  . . . up den 29ste april 1579 
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 Rekenijnghe ende bewijs van goede toecommende Johanne VAN PAMELE  fo 81v 
 fa. Zeghers nu bij huwelick haer selfs wesende met Aernaut MARTINS 
 V.M.: Mauris BRAET fs. Jans, oom ter causen zijnder huusvrauwe 
  V.P.: Gheerolf VAN PAMELE, oom  
 ende dat van zulcken pachten croisen ende baten die verschenen zijn sichtent tpasseren van 
 den SVG van den 23ste juny 1576 
 Haere broeders Thomas ende Franchoys zijn overleden zodat haer nu gheheel toecompt de 
 somme van 10 p. 11 sch. 10 penn. gr. ende 4 dnrs par. 
 Brijnghen in ontfanc over 2de derde ende tvierde jaer pachts van zessen van een ghemet lands 
 dat in pachte heeft Hercules HASSE brauwere te Hansbeke  2 p. 8 sch. 7 gr. 
 Brijnghen in ontfanc over een jaer pachts van een wuenhuusken dwelc ghepacht hadde eenen 
 Mauris DE SCHRIVERE  10 sch. 9 gr. 7 dnrs . . . 
 Vutgheven ende betaelijnghen ghedaen bij den principaelen voocht 
 Eerst van de pennijnghen toecomende dhoors van wilent Pieter CLAEYS te doen beclaghene 
 onder Gheerolf STEYAERT te Aeltre omme daeran te recouvrerene de 20 sch. gr. die hem 
 quamen over de hemden van Willem deser Joanne broedere die bij onwetentheyt vercocht  
 waren int sterfhuys van Pieter CLAEYS voornoemt . . . up den 12de meye 1579 
 
 Rekenijnghe ende bewijs dat bij desen doet an Jooris BLUSSEEL   fo 84 
 fs. Franchoys in huwelick hebbende Margriete fa. wilent Eustaes DE VEY ende Margriete 
 COPPINS fa. Jans, Andries COPPINS tselfs Margriete broeder als oom ende voocht gheweest 
 mids het overliden van Martin DE VEY ooc oom ende voocht gheweest tot zinen overlidene 
 sichtent tpasseren van de leste rekenijnghe die hij Andries dede up den 8ste dec. 1573 
 Brijnght in ontfanghe over dheelft van 3 p. 2 sch. gr. die Willem YDE ghegheven heeft van 
 pachte van haer heelft van den huuse ende grondt van erfven Margriete ende haer zustere 
 toebehoorende 3 p. 1 sch. 2 gr. 5 dnrs   . . .  . . .  . . . 
 Andries heeft aen Jooris zijn huusvrauwe ghegheven om een juweel te coopen als tselfs  
 Andries dochtere huwede met Bastiaen LAMME 10 sch. gr.   
 Item van ghelijcken om een juweel te coopen als Catheline haer zustere huwede met Jan  
 DE VLIEGHERE ghelijcke 10 sch. gr. . . . . . .  up den 26ste juny 1579 
 
SVG Aerdine VAN DE KEERCHOVE fa. Jans,     fo 85v 
 overl. Landeghem van de ghifte Gods  
 Hr.: Jan VAN RENTERGHEM = 78 jaeren 
 K.: Pieter ende Johanne VAN RENTERGHEM 
 V.M.: Adriaen VAN DEN KEERCHOVE als oom ende  
 V.P.: Adriaen VAN RENTERGHEM fs. Jans als broeder  
 Grondt van eerfven die haerlieder moedere toecommen was bij successie van haere auders 
 De weesen zijn elc gherecht in een 7de deel in een stic lands gheleghen in Landeghem groot 
 500 roen ghenaempt den cruustratenbulc met haere broeders ende zusters onverscheen ende 
 onverdeelt ligghende te barelvelde zuudt daeranne ghelandt de strate loopende naer den 
 dooman west dhoirs van Laureins DE CLEERCQ . . .  . . . 
 Zijn noch gherecht elc een 7de in twee ghemeten en half lands ende in een half ghemet bosch 
 gheleghen in Zomerghem twelc in pachte es haudende eenen Jacob VAN HECKE wonende 
 te Cruusstraten   . . .  . . .   . . . 
 Alle welcke partijen zijn noch onverscheen ende onverdeelt ende zijn elc een 7de deel 
 gherecht den voornoemden Adriaen VAN RENTERGHEM alhier voocht, Jan ende Gheerolf 
 huerlieder broeders ende Marie ende Bauwijne VAN RENTERGHEM huerlieder zusters, 
 danof Marie in huwelick heeft Jan VAN DEN DALE in Nevele ende Bauwijne eenen 
 Christiaen DE ZUTTERE in de prochie van Ronsele  
 Grondt van erfven daerinne Pieter ende Johanne elc gherecht zijn in een 14de deel 
 Een behuusde hofstede groot 200 roeden gheleghen aen den poelgedriesch daer nu op woont 
 Adriaen VAN RENTERGHEM ghehauden van de heerlichede van Vinderhaute . . . 
 Item 400 roeden lands gheleghen in de zelve prochie zuudt es loopende den Ghendschen  
 wech ende oost  een straetkin streckende naer wildedriesch . . . geen datum gegeven 
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SVG Pierijne DE DECKERE (sdeckers) fa. Jacobs,      fo 87 
 overl. Nevele in de hoymaent van 1579  
 Hr.: Mauris BLUSSEEL fs. Jooris 
 K.: Luuc = 15 jr, Maurine = 18 jr, Willemine = 13 jr ende Franchine BLUSSEEL = 9 jr 
 De jongste weese es audt van ontrent thalven van de voornoemde hoymaent neghen jaeren 
 V.M.: Jan DE DECKERE als oom ende  
 V.P.: Maris BOOM fs. Mauris in huwelick met Christoffelijne BLUSSEEL der weesen moeye 
 De weesens zustere Kerstine es ghehuwed met Joos MORTIER fs. Gheerolf 
 Een stic lands gheleghen in Hansbeke groot 416 roeden noort daeranne ghelandt Christiaen 
 BRUNEEL ende oost Sijmoen VAN EYSTE  
 Grondt van erfven tsamen in huwelick gheconquesteert 
 De weesen zijn gherecht in de heelft van de behuusde hofstede daer huerlieder moeder up  
 overleden es gheleghen in Nevele daerment noempt de boschstrate groot 100 roeden daeranne 
 zuut oost ghelandt es Gheerolf BULTINC metter wderdeel ende eene ghelijcke stede ende 
 noortoost Matthijs VAN DALE ghehauden van de heerlichede ofte leene ter Zandtvoortschen 
 Dheelft van een stic lands in Nevele ghenaempt den borlochtijnc groot 175 roen daeran metter 
 wederdeel op de westzijde ghelandt es Gheerolf BULTIJNC zuudtoost Mr. Gillis BORLUUT 
 ter causen zijnder huusvrauwe joncvrau Isabelle DOBBELARE . . . up den 9de sept. 1579 
 
 Rekenijnghe die bij dezen doen Laureins VAN COPPERNOLLE als oom fo 89 
 ende principael voocht van de moederlicke zijde ende Gheerolf LOONKINS als oom ende  
 voocht van de vaderlicke zijde van Joosine, Lisbette, Anne ende Marie DE CLEERCQ  
 (scleercx) fii. Franchoys dewelcke hij ghehadt heeft bij wilent Marie VAN COPPERNOLLE 
 zijne 1ste huusvrauwe was ende dit van de goede hemlieden ghesuccedeert van Simoen VAN 
 COPPERNOLLE fs. Laureins ende Joosine BRUNKINS fa. Jans huerlieder grootvader ende  
 grootmoedere. . . . . . .  Jacob VAN COPPERNOLLE der weesen oom  
 Agmentatie ghepasseert den 10de april 1576 gheregistreert op den 2de registre fo 22v 
 Ontfanghen van pachte van Gheerolf NEERINC in Grammene de somme van 32 sch. 4 gr. 
 Marijn DE NECKERE ende Jan PANTINS der weesen ooms . . .  . . .  
 Willem SCHAEC in huwelick hebbende daudste weese  . . . den 26ste oct. 1579 
 
SVG Lieven MORTIER fs. Joos, overl.  . . niet gegeven    do 93 
 He.: Joosine VAN MEEREN fa. Lowijs, nu in huwelick met Willem DE RUUCK fs. Willems 
 K.: Willem ende Barbara MORTIER 
 V.P.: Adriaen MORTIER fs. Joos ende V.M.: Andries VAN MEEREN fs. Lowijs beede ooms 
 Erfgrondt de weesen toecommende van huerlieder vadere ende van zijnen vadere 
 200 roeden lands ghenaempt tcurte stic gheleghen in Landeghem zuut es ghelandt de dreve van 
 de hoirs van Ywein VAN PARIJS west den herwech loopende van Landeghem naer Deynse 
 Het 9de deel van 25 roeden meersch gheleghen in Nevele beneden den leene ten huele die nu 
 ghebruuct wert als pachtere bij Willem VAN RENTERGHEM fs. Joos daerinne drie deelen 
 gherecht es Jan MUSSCHAERT in Meyghem in huwelick met der weezen moeye 
 De weezen zijn ooc gherecht in het 18de deel inde hofstede daer nu es wonende Franchois 
 MORTIER fs. Adriaen voornoemt  . . . . . .  up den 10de nov. 1579 
  
SVG Margriete DAMMEKINS, overl. niet gegeven     fo 94v 
 ende ten 2de Jan TANT haeren man, overl. niet gegeven 
 K.: Nicolas ende Hanskin TANT die beeden ghehuwed zijn 
 V.M.: Christiaen SIMOENS ende V.P.: Nicolas TANT voornoemt 
 Ghemerct de groot last was het niet weerdich gheweest van staet te maecken ten overlidene 
 van Margriete DAMMEKINS sweesen moedere 
 De voochden hebben omme te betaelen de groote lasten vercocht alle de cattheylen goedijnghe 
 die zij aldaer bevonden hebben ende is vercocht zeker leen dat huerlieder vader toebehoorde 
 dat toequam den voornoemde Nicolas TANT als auste hoor up den 17de nov. 1579 
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 Rekenijnghe ende bewijs van goede toebehoorende de kinderen van Arendt fo 95 
 DE VREESE die hij hadde bij Lisbette VAN MALDEGHEM de weesen ghenaempt Joos, 
 Gheerolf, Pauwels, Claeys, Betkin ende Claysijnken de jonxte weese 
 V.P.: Jan DE VREESE ende V.M.: Joos VAN MALDEGHEM fs. Gheerolfs, oom 
 Augmentatie ghepasseert up den 12de febr. 1577  . . . up den 25ste nov. 1579 
   
 Rekenijnghe ende bewijs van den goede toebehoorende de kinderen  fo 97 
 van Gheerolf DE KEYSERE die hij hadde bij Catheline DE CLEERCQ (scleerx) de 
 kinderen ghenaempt Gheerolf ende Jannekin DE CLEERCQ. 
 V.P.: Willem DE KEYSERE ende V.M.: Joos DE CLEERCQ  
 sichtent tpasseren van den staet ofte augmentatie van daten . . niet gegeven 
 Een zuster Mayken DE CLEERCQ is int clooster ghetreden te Nevele ende heeft haeren portie 
 van grondt gherenunchiert tot proffijte van haeren broeders ende zusters den 1ste dec. 1579 
 
SVG Jan STOFFERIS fs. Franchoys, overl. . .  niet gegeven    fo 100v 
 Wdnr in (2de x) van Johanne YDE  
 H.(3de x): Aernaudijne DANIJNS  
 K.(3de x): Franchoys = 10 jr ende Catheline STOFFERIS = 2 jr 
 V.P.: Willem STOFFERIS als halven broeder ende  
 V.M.: Jan COPPINS fs. Gheerolf oom ende in huwelick met der weesen moeye 
 Pieter HEINDRIX deelvoocht gheweest metten voornoemden Jan COPPINS verclaeren dat 
 der weesen vadere hadde tzinen overledene tot 1000 roeden lands twelc gheconquesteert 
 goet was binnen den tijdt dat hij in huwelick hadde zijne 2de hausvrauwe Johanne YDE  
 ende omme tzelve wel te scheedene metten audste kinderen der weesen moedere haer helft 
 zijnde 500 roeden afgheleyt heeft . . . van grondt gheleghen in Landeghem 
         up den 30ste dec. 1579  
 
 Augmentatie van den goede tebehoorende Elisabeth MANAULT fa. Bauduyns fo 102 
 bij den overlijdene van Lowijs DE SCHUTERE haeren grootvadere 
 Voochden: Jan VAN VYNCT fs. Gillis ende Joos LIBBAERT fs. Jans 
 Aengaende de cattheylighe goederen dat de weese ghesuccedeert zoude zijn verclaeren de 
 voochden dan het al ghegaen es in de schulden commeren ende laste die zwaer ende 
 excessif waren  . . .  . . .   . . . 
 Angaende den erfgrondt die ghesuccedeert was bijden overlidene van haere moedere die es 
 nu gheheel van nieten. Bijdien dat nu jeghens Elias VAN SPENVOORDE in huwelick met 
 der weesen moeye anders vercavelt es ende es de weese nu erfachtich ende gherecht in de 
 partijen ende gronden van erfven 
 De weese es nu te cavel ghevallen een half bunder lands ghenaempt de rameye gheleghen in 
 de prochie van Hansbeke daer zuut anne ghelandt zijn de twee weesen van Willem VAN 
 KERREBROUC fs. Gillis  . . .  . . .  . . . 
 De weese behoort alleene toe dheelft van viere aude ghemeten meersch ende bosch gheleghen 
 in de prochie van Bellem ghenaempt de yvanghe . . . . . . 
 Der weesen vadere es nu een tweede huusvrauwe ghetraut up 26ste jan. 1580 
 
 Rekenijnghe die bij desen doen Willem VAN RENTERGHEM fs. Gheerolf fo 103v 
 voocht van de moederlicke zide ende Joos LOONKINS fs. Gheerolf voocht van de vaderlicke 
 zide van de goede toebehoorende Anna LOONKINS tselfs Joos zustere 
 sichtent tdoen van de leste rekenijnghe die ghepassert es up den 4de dec. 1576 
 Een partije Landt ende meersch wordt ghepacht door Joos LOONKINS voornoemt haeren 
 broeder voor 22 sch gr. tsiaers den termijn van drije jaren, over deerste, tweede tderde ende 
 leste jaer van den zelven pacht verschenen de kerssavonden zesse, zeven ende 78 afghecort 
 voor dheelft van den 5de penninghen 6 sch. 7 gr. ende 2 dnrs par. de somme van 2 p. 19 sch. 
 4 gr. ende 10 dnrs par.   . . .  
 Willem VAN RENTERGHEM voocht brijnght in vuytgheven over verteerde costen ghedaen  
 bij Heindric DE HONDT als deelsman 3 sch. gr. . . .  up den 26ste jan. 1580 
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 Rekenijnghe die bij desen doen ende presenteren an Jaspaert DE LANNOY  fo 104 
 in huwelick met Anna VAN MULLEM fa. Phelips ende Cathelijne BEERHAUTS, Bauduyn  
 DE MEESTERE als oom ende voocht gheweest van de zelve Anna van de moederlicke zide  
 van den 20ste meye 1574 alst blijct bij de 1ste ferie van den jeghenwordighen greffier van  
 Nevele ghemaeckt op fo 57v ende Gheerolf DE WULF als voocht vutter wet ghestelt up den  
 19de dec. 1575 alst blijct up de 2de ferie fo 31v . . .  
 Een behuusde hofstede die Anna met haere moeder heeft ligghen onverscheen ende onverdeelt 
 binnen de vrijhede van Nevele   
 Item angaende een vierendeel bunder lands ghehauden van den heerlichede van den Poucschen 
 ende een half ghemet gheleghen boven den oostbrouc ghehauden van de heerlichede van 
 Nevele dat was bij Joos DE RAEDT ghestelt te cuere ande voochden ende uppervoochden welc 
 dat zij voor de zelve Anna kiesen wilden omme thaeren behouve te verpachtene den 20ste febr. 
 1576 ende was alsdoen ter ferie ghestelt  . . . . . . up den 25ste jan. 1580 
 Ten daghe van tpasseren deser rekenijnghe zo heeft Jaspart DE LANNOY den voornoemden 
 Gheerolf DE WULF ontsleghen van zijner voochdije als tevreden zijnde metten bewijzen hem 
 ghedaen an zijns huusvrauwen moedere, Bauduyn DE MEESTERE zijns huusvrauwen oom 
 ende Cathelijne BEERHAUTS bij dien dat Joos WITTEVRONGHELE hem burge stelde . . . 
  
 Rekenijnghe die bij desen doen voor Bailliu ende Schepenen der heerlichede fo 105v 
 ter Meere, Eloy DE VLIEGHERE fs. Daneels als voocht ende Jan BULTIJNC fs. Pieters als  
 medevoocht van Lisbette, Joosijne ende Lievijne CLAEYS fii Pieters die hij ghehadt heeft bij 
 wijlent Gheertruydt DE VLIEGHERE (svlieghers) tselfs Eloys zustere was ende dat sichtent  
 het passeren van de augmentatie up den lesten van juny 1575 ten desen ghesien  
 Een hofstede metten grondt van erfven gheleghen inde prochie van Nevele in pachte ghebruuct 
 bij Joos DE WILDE fs. Heindric danof der weesen vader deen helft competeren zoude 
 In de marge 
 Zo is bevonden dat Daneels DE VLIEGHERE fs. Martens der weesen grootvader overleden is 
 naer de doot van der weesen moeder . . . . . . . . .  
 Betaelt an Jan VAN HULLE meyere tot Hansbeke der weesen oom voor de haudenesse van 
 Betkin daudste weese voor den tijdt van zeven maenden de somme van 2 p. 2 sch. gr. 
 Betaelt van dat tzelve Betkin ter scholen gync tot Hansbeke tot Jan YDE 2 sch. gr. 
 Jan CLAEYS fs. Jans der weesen vaders rechtsweer up den goeden vrindach 1ste april 1580 
 
SVG Gillijne VAN DALE fa. Matthijs, overl. Nevele . .niet gegeven   fo 107v 
 Hr.: Anthuenis CLAEYS fs. Pieters 
 K.: Pierkin CLAEYS nu audt zijnde thalf ougste eerstcommende 1580 twee jaren. 
 V.M.: Gheerolf VAN DALE fs. Matthijs ende V.P.: Bauduyn CLAEYS fs. Pieters 
 In de marge op fo 107v 
 Op den 19de juny 1587 so heeft Pieter VAN DALE in huwelick met Marie BRAETS wdwe  
 van Gheerolf VAN DALE fs. Matthijs ghekent ende ghelicht ende opgheheven hebbende tot 
 onderhaudt van den weesen van den zelven Gheerolf VAN DALE die hij hadde bij dezelve 
 zijne huusvrauwe ghemerct desen enden dieren ende behauden tijdt ende dit bij consente 
 van Bastiaen LAMME als voocht volghende handgheschrifte bij tselfs Pieter huusvrauwe 
 met haer ghebrocht . . .  . .  .  . . .  . . . 
 in de marge op fo 108 
 Up den 13de martius 1582 so zijn van de partijen ontherft gheweest der weesen vadere ende 
 Gheerolf VAN DALE principael voocht ende daerinne gheherft Willem CLAEYS fs. Jans ende 
 Bauduyn DE PESTELE beede der weezen halve aude ooms ende waeren den voornoemden 
 Willem CLAEYS ende Bauduyn DE PESTELE ontherft van een stic lands van 450 roeden 
 wesende ommecant ende ommegracht gheleghen in Nevele achter de hofstede daer der weesen 
 vader nu es wonende  . . .  . . .  . . .  . . . 
 Desen staet es ghedaen ende ghesloten bij protestatie ghecostumeert voor Steven DHERDE 
 Amman, Franchoys DE CAESSTEKERE, Jan VAN DEN STEENE ende Eloy DE PESTELE 
 mannen van leene. . . svrindaechs in Ghendt in de scheldstrate up den 29ste van april 1580 
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SVG Pierijne YDE fa. Martin, overl. in noorthaut in Dronghene .  . .   fo 108  
 Hr.: Jan GOOSSINS fs. Jacobs 
 K.: Jacob, Jan, Joosijne, Gheerolfvijne ende Johanne GOOSSINS = 4 jr gheestimeert  
 V.M.: Martin YDE fs. Joos als grootvader ende  
 V.P.: Jan DE WULF in huwelick met Willemijne GOOSSINS fa. Jacobs als oom  
 Den hauder es schuldich an zijne twee dienstboden die hij ghehadt heeft tot meye lestleden 
 ghelijcke somme van 14 sch. gr.   . . .  . . . 
 Een behuusde hofstede gheleghen in den teerlinc met een ghemet lands, up welcke hofstede 
 tselfs hauders vadere onlancx overleden es . . . . . . up den 1ste van hoymaent 1580 
 
 Supplieert oodmoedelic Andries VERMEERE hoe Joos VAN EYSTE in fo 109v 
 huwelick ghehadt hebbende Louise VAN DER MEERE dezer weerelt met zijnder huusvrauwe 
 overleden achterghelaten heeft drije kinderen noch zittene in de zwarichede van der haestigher 
 ziecte ende alzoo hemlieden van noode wordt alle tghene hemlieden daertoe dienende en 
 connen zelve van huerlieder goede gheene pennijnghen maken mids zij jonc zijn en onbejaert 
 ende den suppliant grootheere zoude hemlieden gheerne assisteren . . . up 3de sept. 1580 
  
SVG Cornelie DE KEYSERE (skeysers), overl. niet gegeven    fo 109v 
 Hr. Daneels VAN DALE  
 K.: Cornelie VAN DALE 
 V.P.: Lucas VAN DALE alleene voocht 
 Den hauder beloft te gheven an de weese de somme van 10 p. 6 sch. 10 gr. over huer portie 
 van huer moederlicke zijde ghelijc huer broeders ende zusters ghehadt hebben . . . 
 Den hauder heeft zijne kinderen vuytgheleyt twee ghemeten lands om huerlieden wille mee 
 te doen wanof deze weese es ghevallen met Adriaen MAES hueren zwaghere bij cavele de 
 heelft van een stic lands ghenaempt den hul groot een half bundere  
 Up den 26ste van aug. 1580 ten bijsijne ende accorde van Gheerolf ende Joos VAN DALE 
 der weesen broeders metsgaders Willem DE WEERDT in huwelick hebbende Joosijne 
 VAN DALE, Mauris TEMMERMAN in huwelick hebbende Paesschijne VAN DALE ende 
 Adriaen MAES in huwelick hebbende Lisbette VAN DALE der weezen zusters die alle inne 
 accordeerden ende anghesien dat Daniel VAN DALE huerlieder vadere ghevanghen gheweest 
 zijnde van den malcontenten den 7de july hier tevooren overleden es  . . .  . . . 
 
 Verthooghen met reverentie Laureins DE SNOUC ende Simoen   fo 110v 
 VAN LANGERAECT als naeste ende apparente vrienden van tsterfhuus van Willem DE 
 SNOUC tselfs Laureins broedere was hoe dat omme de groote commeren ende lasten, so est 
 dat zij versoucken ende begheeren up advonture of men eenighe schuldenaers bij moderatie 
 paeyen mochte met wat min dan huerlieder en quame om dat de kinderkens niet zouden 
 moghen hauden om bij te levene mits dat die vaderloos ende moederloos zijn . . . 
 
 Augmentatie van goede van Gheerolf, Margriete, Johanne, Pierijne ende  fo 110v  
 Lisbette DE BUC (sbux) fii. Gheerolf dewelcke wijlent Gheerolf DE BUC fs. Gheerolf  
 ghehadt heeft bij Lisbette COPPINS fa. Gheerolfs die thaeren overlijdene in huwelick hadde  
 Pieter DE CALUWE fs. Joos haren 2de man . . .  . . .  
 Lisbette COPPINS overleedt in de prochie van Landeghem  
 V.P.: Jacob DE BUC oom ende V.M.: Gheerolf COPPINS fs. Gheerolf oom  
 De voochden verclaeren dat Lisbette ende Pieter DE CALUWE haeren 2de man overleden  
 waren van de haestighe ziecte op de hofstede anden poelgendriesch tsterfhuus ghesuvert ende 
 den ghelymiteerden tijdt overleden zijnde de goeden vercocht hebben bij der haulche de meest 
 biedende op den 18de van hoymaent 1579 ende andere daghen    
 Jacob MAES in huwelick met Margriete hiervooren ghenoemt een coe 2 p. 5 sch. gr. 
 Jan DE DOBBELARE fs. Gillis brauwer tot Dronghen een coe 2 p. 8 sch. gr. 
 Lieven VAN IJSTE heeft ghegheven van den gherste ghewassen up de hofstede van Cathelijne 
 DOBBELARE huusvrauwe van Gheerolf STEYAERT daer de voornoemde Lisbette overleedt 
  . . .   . . .   . . . up den 13de nov. 1580 
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SVG Pieter VAN DER MEEREN fs. Lowijs bij Cathelijne WITTEVRONGHELE fo 120 
 fa. Martins ende zijn huusvrauwe Gheerlofvijne LAMME fa. Jacobs beeden overleden van 
 de haestighe siecte in Nevele in de goede weke int jaer 1579   
 K.: Andries VAN MEEREN 
 V.P.: Andries VAN MEEREN fs. Lowijs oom ende  
 V.M.: Willem CALLANT fs. Gheerolf, oom 
 De voochden hebben verhuert an Joos DE VEY fs. Joos een stic lands ghenaempt de velde 
 stede ligghende te vierboomen bij de hofstede van Mauris VAN RENTERGHEM  
 De zustere van de huusvrauwe van Pieter VAN MEEREN fs. Andries ghenaempt Tannekin 
 BRAETS heeft ghehadt den cleenen keerle vander weesen moeder voor 32 sch. gr. 
 Den grooten keerle van der weesen moeder was vercocht an eenen cleercoopere up de 
 vrijdaghmaert bij Willem CALLANT voocht in de presentie van de weese voor 30 sch.gr.  
 An een Tannekin TAETS dat woende int huus daer was wonende der weesen grootmoedere 
 te Ghendt es vercocht twee oorcussens voor 13 sch. 4 gr.  . . .  . . . 
 Andries ende Jan VAN MEEREN ooms hebben in pachte een huus staende in de nieustrate 
 De weese behoort toe in Nevele int ghewest te viere boomen ghenaempt de velde stede groot 
 700 roeden oost over de beke ofte waterlat ghelandt zijn dhoirs van Mauris LAMME zuut de 
 vierboomstraete west Joos VAN RENTERGHEM fs. Laureyns   
 Item een stic lands ghenaempt den lichschaert an de zelve vierboomstrate groot wesende 
 twee ghemeten bet zuut es ghelandt Adriaen DE DECKERE west Jan DE WILDE fs. Frans 
 ende noort Anthuenis CLAEYS met zijnder hofstede . . . . . . . . . . . . 
 Betaelt an de weeze om te ghiftene in de bruloft van Jozijne zijn moeye toen zij huwede met 
 Willem DE RUUC  . . . . . . . . .   up den 7de dec. 1580 
  
SVG Martin DE KEYSERE fs. Willem, overl. Nevele  in de maent april 1580  fo 135 
 ende zijne huusvrauwe Martine MORTIER fa. Joos ooc overl. Nevele in de maent april 1580  
 met 8 daghen verschil 
 K.: Bauduyn DE KEYSERE 
 V.P.: Phelips BULTIJNC fs. Jacob als oom in huwelic met Martins DE KEYSERE zustere 
 V.M.: Mauris MORTIER fs. Joos als oom van tselfs Bauduyns moeders 
 Anthuenis CLAEYS fs. Pieters sichtent het overlijden van de vader ende moeder thuwelicke 
 begrepen hebbende met Martijne tselfs Bauduyns zusters  
 Zijn binnen de stede van Ghendt ghevlucht in clare pennijnghen totter somme van 7 p. 18 sch. 
 6 penn. gr. danof Bauduyn compt over zijn heelft de somme van 3 p. 19 sch. 3 penn. gr. 
 Gronden gheheel conquest van zijnen vader ende moeder 
 Een behuusde hofstede in Nevele daerment heet inde gaverstrate groot 200 roen vutghenomen 
 bij wijlent Gillis MATTHIJS gheseyt van baten jeghens den heere van den lande van Nevele 
 int jaer achte ghecommen bij confiscatie van Jan DE CLOET west commende up de gaverstrate 
 oost Joanne DE CLOET (scloets) wdwe van Joos MORTIER noort Jan DE VLIEGHERE ende 
 zuut dhoirs van Bauduyn DE MEESTERE . . . . . . up den 12de aug. 1580 
 
 Jan WUELINS fs. Gheeraerts heeft den 26ste aug. 1580 voor Franchoys   fo 137 
 DE CAESSTEKERE onderbailliu in de absentie van Ampman ende voor Jan SPEECKAERT  
  ende Nicolas BAUWENS Schepenen een rente van 11 sch. gr. tsiaers losselic den pennijnc 
 16e in proffijte van dese weese die hij belooft te lossene binnen de drije jaren  
  
 Van ghelijcken kende Jan VAN RENTERGHEM fs. Gheerolfs de zelve weese  fo 137 
 innegaende den 26ste aug. 1580 een rente van 20 sch. gr. tsiaers losselic den pennijnc 16e als 
 vooren die hij belooft te lossene binnen drije jaren . . . . . . . . . 
 ter bewaerenesse van welcken hij in eenen staenden zekere steldt een partije lands van 400 roen 
 ligghende in lambrouc in Landeghem inden heerenthouc oost commende up een gracht daer 
 mede dat scheeden de prochie van Meerendre ende Landghem noort es ghelandt een sticxen 
 lands dat ghebruuct Gheerolf COPPINS fs. Arends. Ten 2de 200 roen ghenaempt den calverbulc 
 gheleghen in Nevele oost Jan STEYAERT noort tleen Gillis DE DOBBELARE ofte zijn hoirs 
 zuut de beke west Willem fs. Joos VAN RENTERGHEM . . . . . . 
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 Augmentatie van goede toebehoorende Cornelie VAN DALE fa. Daneels fo 137v 
 audt 22 à 23 jaren onbegrepen die overbrijnght an Ampman ende Schepenen der baenderije 
 van Nevele Lucas VAN DALE fs. Matthijs als alleene voocht van Cornelie VAN DALE 
 Bij den overlijdene van Daneel VAN DALE svoornoemt Lucas broedere haren vader was 
 achterghebleven up den 7de julius 1580 ghevanghen gheweest van de viant inden tocht die 
 hij vyant voor Ghendt dede zonder dat men weet heeft waer noch bij wat middele de zelve 
 Daneel  VAN DALE an zijn doot gheraecte   . . .  . . . 
 In de marge  
 Alle huuscatheylen heeft Cornelie in bewaere ghedaen binnen Ghendt duer de braempoorter 
 huuse van eenen Ghelein VAN WASSENHOVE neffens daer den hulst vuyt steect. 
 Erfgrondt Cornelie toebehoorende soo bij den overlijden van vader als moeder 
 Haer behoort toe met haere zuster Lisbette in huwelick met Adriaen MAES de behuusde 
 stede daer haeren vader ende moedere ghewoendt hebben metter heelft van twee bulxkins 
 deen an dandere daer achter gheleghen ende dheelft van 50 roeden bosch tsamen groot een 
 half bundere ghestaen ende gheleghen in Nevele commende ten voorhoofde ende oostzijde  
 up de oossche strate  . . .  . . .  . . . up den 23ste dec. 1580 
 
 Augmentatie van goede die overbrijnght Jan PIETERS fs. Matthijs  fo 139 
 als alleene voocht mids toverlijden van Joos DE MEYERE fs. Arends die als Schepenen ende 
 als deelvoocht ghestelt was vuyt causen dat hij naest den steerfhuuse was wonende mids  
 daddresse van Jan DE MUNC fs. Pauwels ende van zulcken goede als de zeven kinderen van 
 Gillis DE GROOTE die hij ghehadt heeft bij Nicolazijne DE MUNC svoornomds Jans zuster 
 was ende ghesuccedeert es mids den overlijdene van Pauwels huerlieder grootvader, overleden 
 in de prochie van Meyghem up den 17de oct. 1580 
 Kinderen: Gillis, Jooskin, Joorijne, Marye, Johanne, Joosijne ende Claeysijne DE GROOTE 
 thuerlieder deele ende voor huerlieder 3de ghehadt hebben mids dat Pauwels maer achter en 
 liet den voornomden Jan DE MUNC, Barbele DE MUNC, huusvrauwe van Anthuenis  
 VOLCKAERT ende de voornomde weesen over ende in den name van Nicolazijne DE MUNC 
 haerlieder voornomde moedere over het 3de deel van 22 p. 10 sch. gr. . . . . . . 
 De kinderen zijn ende behoort toe het 3de duergaende van een behuusde stede groot int gheheel 
 een half ghemet onverscheen met Jan DE MUNC ende Anthuenis VOLCKAERT haerlieder 
 ooms, gheleghen in Meyghem . . . . . . . . .  up den 24ste dec. 1580 
 
 Rekenijnghe die doen Martin DE HONT ende Jan DE WULF tsamen als fo 143 
 voochden van de kinderen Jan DE HONT over Cornelie DE WULF (swulfs) wdwe van den 
 voornomden Jan DE HONT die voocht gheweest es van Cornelie LOONKINS fa. Phelips  
 overjarighe simple weeze, sichtent het passeren van de leste rekenijnghe up den 12de juny 1576 
 Onder Gheerolfvijne DE WULF (swulfs) wdwe van Jan EVERAERT es rustende 37 sch. gr. 
 Onder dhoors van Andries VAN MEEREN fs. Andries zijn rustende de resterende pennijnghe 
 Een bosch gheleghen te Loo groot een ghemet es vercocht gheweest bij der haulche bij den 
 voocht Jan DE HONDT met accorde van vrienden maer Jan DE HONDT subytelick der 
 weerelt overleet mids dat hij gheschoten was van de franchoysen toe zij in Deynse waeren 
 in de maent van maerte 1580  . . .  . . .  up den 9de jan. 1581 
 
 Rekenijnghe van den goede van Jan ende Gheerolf DE HUVETTERE   fo 145 
 fs. Jans die overbrijnghen Waulter VAN DIERDONCQ als principael handelare ende voocht 
 ende Daneel DE PESTELE als medevoocht  sichtent de leste rekenijnghe ghepasseert up den 
 15de van meye 1574  
 Compt de weesen in bate over tcrois van 8 p. gr. rustende onder Joos VAN DER DONCQ 
 der weesen oom de somme van 3 p. 4 sch. 6 gr. . . . . . . 
 Een bunder lands gheleghen in Vynct ghepacht bij Jacob MESTACH . . . . . . 
 Ontfanghen van pacht van een half bunder en 32 roeden lands gheleghen in Aerseele dat in 
 pachte ghehauden heeft Loonis VAN ACKERE 18 sch. 6 gr. 3 dnrs. 
 Gheerolf de jonxte weese nu bij huwelick zijns selfs wonende te Tielt . . . . . . 
 Hans es audt 30 jaeren in de maendt maerte naestcommende  . . .up den 30ste jan. 1581 
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 Rekenijnghe die doet Lieven GOOSSINS als alleene voocht mids der  fo 150v 
 cruepelheyt ende impotentie van Jan MORTIER fs. Adriaens zijnen medevoocht van 
 Adriaen ende Hubijne MORTIER fs. Laureyns tselfs Jans broedere de kinderen die hij wijlent 
 ghehadt heeft bij Johanne GOOSSINS fa. Jooris tselfs Lievens zustere was 
 sichtent tpasseren van den SVG de selve weesen ghesuccedeert zo van Gheerolf GOOSSINS 
 haeren oom noydt ghehuwed gheweest als van Gheerolfvijne VAN BELLE fa. Godefroids 
 ende Jooris GOOSSINS fs. Willems haerlieder grootvader ende grootmoeder , ghedaen op 
 19de februarius 1577 ende doet den voocht hier met een augmentatie van zulcx als de zelve 
 weesen achterghelaten es bij den overlijdenen van haerlieder vader, overleden ontrent zo  
 zes zo zeven weken naer dat hij quam vut handen van den viant die hem ghevanghen heeft 
 in den tocht voor Ghendt den 7de julius 1580 . . .  . . .  . . . 
 Onder Arendt CLAYS te Mariekeercke wonende zijn rustende 4 p. gr. . . . . . . 
 Es de weesen ghesuccedeert tderde deel duergaende van een behuusde hofstede groot 500 
 roeden gheleghen in Landeghem danof nu pachter es Adriaen MORTIER fs. Joos danof 
 de ander 2 deelen toebehooren Jan MORTIER huerlieder oom ende Cathelijne huerlieder 
 moeye wdwe van Willem MORTIER fs. Pieters  . . .  . . . 
 Den voocht heeft ghecocht jeghens Passchijne GOOSSINS huerlieder moeye wdwe van 
 Jan QUARICQ ende jeghens Jan QUARICQ daude hare behuusde hofstede gheleghen te 
 barelvelde groot een ghemet ende 33 roeden  . . . . . . up den 30ste jan. 1581 
 
SVG Johanne VAN OOTEGHEM, overl. van de haestighe ziekte . . . niet gegeven  fo 153 
 Hr.: Pieter DE KUECKELARE fs. Phelips 
 K.: Lieven, Joos, Pierken, Betkin ende Johannekin DE KUECKELARE  
 V.M.: Martin VAN OOTEGHEM fs. Gillis tselfs Joanne broedere, oom 
 V.P.: Pieter DE BELS als medevoocht 
 Een wuenhuys met een schuere die der weesen vader ende moeder tsamen in huwelicke 
 hebben ghedaen maken in Lathem up de brakelstrate up tleen van meester Jan VAN DEN 
 VELDE dat hij in hurijnghe heeft . . . . . . . . . up den 3de febr. 1581 
  
SVG Joos DE WILDE fs. Heyndricx, overl. Nevele in de maent van july 1580  fo 154 
 He.: Johanne MORTIER fa. Gheerolf 
 K.: Gheerolf, Christiaen, Lucas, Joos, Anne ende Susijne DE WILDE  
 V.P.: Pieter MORTIER fs. Gheerolf alleene voocht mids toverlijden van svoornomds Joos 
 broeder principael voocht Michiel DE WILDE   
 Erfgrondt de zes kinderen competerende ter causen van het overlijden van huerlieden vader 
 Dheelft in 100 roen lands onverscheen ende onverdeelt met hare moedere gheleghen in Nevele 
 up den nieuwen vivere neffens den grondt van de kinderen van Jan VAN RENTERGHEM 
 fs. Arends die men noempt cocxkin ghehauden van joncheer Jacob VAN HUELE  ghenaempt 
 de Lichterveltsche rente. Ende noch dheelft van 100 roeden gheleghen in Nevele up den 
 middelsten steynput ghecommen bij coope van Mauris BRAET . . . up den 3de febr. 1581 
 
SVG Joosijne BULTIJNCX fa. Pieters overl. niet gegeven    fo 155 
 Hr.(2de x): Joos DE CLEERCQ fs. Nicolas 
 K.: Jan, Adriaen, Lisbette, ende Johanna DE CLEERCQ = 6 jr te meye naestcommende 
 V.M.: Jan BULTIJNCQ fs. Pieters, oom ende  
 V.M.: Gillis DHANINS fs. Daneels in huwelick met Johanne DE CLEERCQ, Joos' zustere 
 Dheelft van een stick lands groot twee ghemeten ende 30 roeden gheleghen in Deynse int 
 gheweste dat men noempt reckelijnghe ende ter plaetse den daelackere, oost es ghelandt 
 joncheer Jan DAMMAN heere van Oombeerghe metten goede dat hij in pachte haudt  
 Waulter VAN ZACHMOORTELE zuut Pieter BAUWINS west tlant dat Jan VAN BEKE 
 in pachte haudt ende noort Adriaen DANIJNS 
 Erfgrondt ghesuccedeert van de moedere haere auders 
 Een partie zaylandt gheleghen in Vusselare groot 500 roeden op tgheweste troelant  
 Ten presentie van den hauder ende zijne jeghenwordiche huusvrauwe ende Jan DE KEYSERE 
 ende zijne huusvrauwe vrienden ende maghen . . .  up den 3de febr. 1581 
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 Rekenijnghe die bij desen doen Franchois DE CLOET fs. Mauris als oom fo 157 
 ende principael voocht van Franchoys, Lieven ende Pieter VAN MEEREN fs. Pieter 
 Dewelcke wilent Pieter VAN MEEREN fs. Paesschier ghehadt heeft bij Anna DE CLOET 
 tselfs Franchoys zuster was metsgaders Marijn DE MEESTERE over ende vutter name van 
 tsteerfhuus van Lieven DE MEESTERE zijnen vader was, als medevoocht ende oom  
 gheweest, over Joosijne VAN MEEREN zijne huusvrauwe was, 
 sichtent tpasseren van de augmentatie over de zelve weesen ghedaen up den 13de dec. 1574 
 Maken hier ontfanc over de 1ste , 2de , 3de , 4de  ende 5de jaer pachts van zessen van 2 ghemeten 
 lands ghenaempt den briesbulc gheldende Poucsche rente ghepacht bij den haudere  . . . 
 Compt in baten over een ghemet ende 30 roeden lands ghenaempt tvlienderkin dat in pachte 
 ghehadt heeft Nicolas STROBBE der weesen oom  . . . de somme van 3 p. 7 sch. 6 gr. 
 Compt in ontfanghe over 60 roeden lands gheleghen in Meyghem die in pachte ghehauden 
 heeft Arendt DE BIL . . .  de somme van 15 sch. 10 gr. 6 dnrs. 
 Compt in ontfanghe over een ghemet ende 50 roeden lands in Landeghem ghepacht bij Pieter 
 VAN QUATHEM  . . . de somme van 2 p. 12 sch. 6 gr. . . . 
 Joosijne DE CLOET huusvrauwe van Nicolas STROBBE fs. Willems es overleden. 
 De weesen zijn gherecht int 5de deel duergaende van 500 roeden lands gheleghen up den capt 
 in de prochie van Nevele met Jooskin DE CLEERCQ haren halven broedere ende het 10de  
 deel duergaende van een behuusde hofstede tsamen groot met twee partijen van lande ende 
 100 roeden meersch 1400 roeden onbegrepen juster maten . . . up den 19de febr. 1581 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet Willem DE HONDT fs. Joos fo 163v 
 als alleene voocht ende Mattheeus LAMBRECHT medevoocht als audste hoir over tsterfhuus 
 van wijlent Joos DE HONDT zijnen vadere ende Mattheeuws medevoocht van Jacques ende 
 Joos DE HONDT verstorven van hunne vadere ende moedere sichtent tpasseren van der 
 augmentatie van huerlieder moeder ghedaen den 11de jan. 1576  . . . . . . . . . . . .  
 Compt in ontfanghe over een ghemet lands in Marie Leerne ghenaempt den bekenbosch dat in 
 pachte heeft Willem DE SNOUC  . . . de somme van 2 p. 14 sch. gr. . . . up den 25ste febr. 1581 
 In de presentie ende bijsijne van Joos BULTIJNCQ in huwelicke met Marijne DE HONDT 
 svoornomds Joos dochtere, Pieter VAN DER STRATEN fs. Paesschiers, Joos LIBAERT fs. 
 Jans, Joos VAN VERDEGHEM, Hughe DE HONDT fs. Joos ende Jaques DE HONDT audste 
 weese in dese rekenijnghe gheroert. Toorconden dese bij Jan VAN DEN STEENE 
 Zo es Jacques DE HONDT mids zijnder haudde van 20 ofte 21 jaren tzijnen blade ghedaen  
 omme zijn lant zelve te ghebrukene ofte te verpachten . . . . . . den 25ste meye 1581 
 
SVG Franchoys VAN DALE fs. Heyndricx, overl. in Ghent de 4de april 1580   fo 171 
 He.: Cathelijne YDE fa. Zeghers 
 K.:Franskin de joncxte weese = 9 jr nu up sente Matthijs dach ende Johanneken VAN DALE 
 V.P.: Joos VAN DALE fs. Grossaert als principael voocht, rechtsweer 
 V.M.: Lieven VAN HECKE fs. Gaeyfierts, ter causen van Pauwelijne YDE zijne huusvrauwe 
 Es bevonden in catheylen zo binnen Ghendt ghevlucht zijnde als noch wesende te Vynct daer 
 der weesen vadere wonachtich was de welcke gheestimeert zijn gheweest bij Berthelmeeus 
 BAUDONCQ fs. Jooris ende Pieter YDE fs. Joos als mannen daertoe ghenomen  . . . 
 De hauderigghe zal moeten gheven an haren audsten zone Steven VAN LERBERGHE die zij 
 ghehadt heeft bij Gillis VAN LERBERGHE als den staet van hem zal ghevonden worden, zij 
 niet wetende ende gheheel onbekent zijnde. Deze weese is nu bij huwelicke staete zijn selfs 
 Erfgrondt ende leen tsamen gheconquesteert dese weesen toebehoorende  
 Een leen ghesuccedeert an Fransken gheleghen in Vynct groot 4 bunderen 77 roen wesende 
 acht distincte partijen alle deen an dandere danof deen partije es een behuusde hofstede oost 
 daeranne ghelandt tleen te briessem toebehoorende meester Gillis VAN DER BEKEN nu in 
 pachte beseten bij Berthelmeeus BAUDONCQ west Willem VAN NIEUWENHUUS zuut 
 es ghelandt de kinderen van Daneel DE WEERT ende noort Gheerolf LOONKINS ende tleen 
 van Daneel MESTACH fs. Martins . . . . . .Hebben in huwelick gheconquesteert 2 bunderen 
 landt gheleghen in Zeveren cautere en ghecocht jeghens Joos VAN MULLEM als erfachtich 
 gheweest over Lowijse VAN DER VENNET zijne huusvrauwe . . .10de martius 1581 



 979 

 Vervolg Register 396 (1578 – 1580)    
 In de marge genoteerd als opschrift 
SGV Aernauldijne SONNEVIJLE fa. Jacobs zijne 1ste huusvrauwe overl. . niet gegeven  fo 174v 
 Hr.: Joos VAN DEN STEENE fs. Chrisostimus 
 K.: Jacquemijne, Barbele ende Martijne VAN DEN STEENE 
 V.M.: Joos VAN OOTEGHEM fs. Joos oom ter causen zijnder huusvrauwe 
 V.P.: Lieven VAN DEN STEENE ooc oom 
 Ghepasseert up den 17de martius 1581 
 Volghende desen een double ghegheven gheschreven bij Jooris VAN DEN BUSSCHE an 
 Joos VAN OOTEGHEM voocht up den 8ste september 1581 
 Daerup dat desen staet ghepasseert es bij mijnder hand gheschreven die hebbe ic an Joos 
 VAN DEN STEENE der weesen vadere in handen ghelevert up den 21ste julius 1584 

 Ik heb hier de volledige 1ste tekst overgenomen 
 Joos VAN OOTEGHEM ter causen van Willemijne SONNEVILE zijne huusvrauwe oom 
 ende voocht ende Lieven VAN DEN STEENE fs. Christostimus ooc oom ende medevoocht 
 van de drije kinderen van Joos VAN DEN STEENE tselfs Lievens broedere deselve weesen 
 ghenaempt  Jacquemijne, Barbele ende Martijne die deselve Joos ghehadt heeft bij  
 Aernaudijne SONNEVILE fa. Jacobs sijne 1ste huusvrauwe welc goet de zelve weesen 
 achterghelaten es zo bijden overlijdene van hunne moedere bij den overlijden van Lievijne  
 huerlieder moye als van Willem, Dries, Griete ende Bette SONNEVILE huerlieder halve 
 ooms ende moyen gheweest. Alle overleden van de haestighe ziecte in november '80 
 De joncxte weese audt 5 jaren ende bet te wetene Martijne . . . up den 17de martius 1581 
 
 Augmentatie van Franchoys SONNEVILE fs. Jacob ende wilent Lisbette fo 176 
 DE DAPPERE (sdappers) tselfs Jacobs 2de huusvrauwe was. 
 Franchoys nu van de aude van ontrent 20 jaren ghesuccedeert ende verstorven es zo bij den 
 overlijdene van Jan ende Lievijne SONNEVILE zijnen halven broeder ende zuster van den  
 1ste bedde mids dat zijnen voornomden vadere drije huusvrauwen hadde danof hij Franchoys  
 van den middelsten bedde was als bij den overlijdene van Willem, Andries, Margriete ende 
 Lisbette SONNEVILE zijne halve zusters ende broeders van lesten bedde overleden van de 
 haestighe ziecte tusschen 1ste octobre ende lesten novembre lestleden, metsgaders rekenijnghe 
 van alzulcken croisen als hem verschenen es van dat hem toequam van den SVG van zijnen 
 vadere ghepasseert van den 10de van decembre 1577 die doen ende overbrijnghen 
 V.M.: Martin DE DAPPERE voocht ende oom van zijn moeders weghe ende 
 V.P.: Joos VAN OOTEGHEM fs. Joos als in huwelick met Willemijne SONNEVILE tselfs  
          Franchoys halve zustere   . . .   . . . 
 Den voornomden Franchoys es toecommen ende ghesuccedeert bij den overlijdene van  
 Willem, Andries, Margriete ende Lisbette zijne halve broeders ende zusters alle weesen  
 ghestorven die elc achterghelaten hebben 6 p. gr. eens  . . .  . . .   
 Compt hier voorts in baten de 9 sch. 2 gr. 11 dnrs par. die Martin DE DAPPERE bij de 
 voorgaende augmentatie toeghelaten was om den zelven Franchoys te cleedene  . . . . . . 
         up den 17de martius 1581 
 
 Augmentatie van goede van Jacques SONNEVILE nu van der audde van fo 178v 
 15 jaren die overbrijnght Joos VAN OOTEGHEM fs. Joos als principael voocht mids dat hij 
 in huwelick heeft Willemijne SONNEVILE halve zuster van Jacques voornomdt ende  
 Willem PAPPINS als medevoocht van zijns moeders weghe 
 Bij den overlijdene van Barbara PAPPINS zijne moedere als bij den overlijden van Andries 
 Margriete ende Lisbette SONNEVILE zijne gheheele broeders ende zusters alle overleden  
 van de haestighe ziecte tusschen den 1ste octobre ende lesten novembre lestleden, metsgaders 
 ooc van Jan SONNEVILE haerlieden halven broedere die van beloken paesschen daer te 
 vooren overleden was.  . . .  . . . 
 Jacques compt noch toe van der doot zijnder moeder Barbara PAPPINS daer hij alleene hoir 
 inne es volghende den afcoop ghedaen met Olivier WIEME haudere ghebleven. 
 Sichtent de haestighe ziecte zijn overleden tselfs Jacques twee gheheele broeders ende twee 
 gheheele zusters. . . .  . . .  . . . up den 17de martius 1581 
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SVG Cathelijne DE COSTERE fa. Berthelmeeus zijne 1ste huusvrauwe, overl. . . . fo 181 
 Hr.: Lieven LANCSWEERT fs. Gheerolf met zijne jeghenwordighe huusvrauwe 
 K.: Franchoys ende Joosijne LANCSWEERT 
 Joos DE VEY ende Jan VAN ROOSBEKE tsamen als ooms ende voochden ter causen van 
 huerlieder huusvrauwe 
 Huuscattheylen wesende te Vynct upt tpachtgoet als de ghene wesende inde stede van Ghent 
 De twee kinderen zijn gherecht in een stic lands groot een bundere ende het 4de van eenen 
 halve bundere zouden moghen zijn 1350 roeden 562 roeden en half an welc stic lands es 
 ghelandt Gheeraert TUUTSCHAVERE daude zuut de strate loopende van Nevele naer Vynct 
 west es ghelant Olivier GHENAERT ende noort tlant van Jan DE GRUTERE heere van 
 Loodijc danof pachter af es Joos VAN DALE   
 Erfgront gheconquesteert binnen den tijde dat zij tsamen gheweest hebben 
 Zo es int voornomde stic gherecht gheweest de reste van tvoornomde bunder en half . . . 
 Zo es conquest een ghemet lands gheleghen in Vynct daeranne oost ghelant zijn dhoors van  
 Daneel DE WEERDT zuut dhoors Jacob DE BIL, west dhoors van Mr. Pieter DE RIJCKE 
 daude ende noort dhoors van wilent Jan VAN WAELBROUC  
 Ten leste een leen gheleghen in Vynct groot 900 roeden ghehauden van den Leene van den 
 joncheer Jan VAN HEMBISE tselve leen ghehauden van den hove ende casteel van Nevele 
 noort ghelant dhoors van Mr. Simoen DE HONT ende zuut ende west den voornomden  
 joncheer Jan ende noort tleen van Lieven VAN HECKE . . . up den paesschavont 1581 
 
SVG  Gheerolfvijne MOERMANS fa. Jans, overl. . .  niet gegeven    fo 182v  
 ende haren man Joos DE WANNEMAKERE fs. Pieters, ooc overleden   
 K.: Jan, Paesschier ende Johanne DE WANNEMAKERE 
 V.P.: Paesschier DE WANNEMAKERE fs. Pieters voornomdt ende  
 V.M.: Willem DAMMAN ter causen van zijne huusvrauwe 
 Omme de cleene importantie van den goede van den vader was er geenen SVG ghemaect 
 ende datter noch te betalen stont van den coop van het hofstedeken ghecocht bij Gheerolf 
 DAU voor de somme van 27 p. gr. op daten den 20ste nov. 1577  . . . . . . 
 Hebben doen vercoopen al het catheyl goet op den 2de dach van wedemaent 1581  . . . 
 Betaelt an Johanne MOERMANS moye van de weesen voor dat zij hare zuster zeker langhen 
 bijstont in haere ziecte 8 sch. sch. 2 gr.  . . . . . . up den 14de april 1581 
  
 Jooris ROUGIERS ende Jan DE BAETS als voochden van de kinderen van fo 186 
 Lowijs BILOES natuerlicken zone was van wijlent Mr. Gheeraert DE BILOES, die hij ghehadt 
 heeft bij Paesschijne DE BAETS tselfs Jans zustere  
 K.: Lowijs, Gheerolf, Gheerdijne ende Johanne DE BILOES  
       De haudste weese van viere is maer audt 10 jr, de 2de = 8 jr, de 3de 5 jr ende de 4de 2 jr. 
 De voochden vinden het gheraden omme de zelve weesen steerfhuyse van haren vadere te 
 renunchieren ende te laten an de hauderigghe 
 Den voornomden Jan DE BAETS verclaert dat Lisbette CAMMERS (scammers) moedere 
 van den voornomden Lowijs overleden was 10 zo 11 daghen voor den zelven Lowijs ende dat 
 zij overleet in Brugghe van de contaieuse ziecte ende dat hij daer gheweest hebbende zesthien 
 daghen mits, gaende ende keerende  . . .  . . .  
 Een rente van van 2 p. gr. tsiaers beset op een huus ende erfve te Rousselare dat toebehoorde 
 Rougaert VAN HEEDE van daten 5de nov. 1573 ende gheseghelt metten zeghele van vut 
 erfvenesse ende erfvenesse der stede van Rouselare daeraf dat men verstaet dat huus verbrant  
 es ende alzo de rente verloren es ende dat men niet en weet van hoevele die verachtert es . . . 
 De wdwe ende haer kinderen zijn schuldich ande wdwe van Willem MORTIER van pacht 
 van de hofstede te Leerne daer zij ghewuent heeft te meye 1571      4 p. 3 sch. gr. . . . 
 Men is schuldich ande wdwe ende Jooris van Segher DE BAETS haeren broedere was van 
 haerbeyt ende labeure die hij voor haer ghedaen heeft 7 sch. gr. . . .up den 3de meye 1581 
 De weesen met huerlieder moeder ghesuccedeert van huerlieder grootmoeder Lisbette  
 CAMMERS fa. Carels namaels gheint ofte gherecouvreert mochte worden 30 p. gr. . . . 
 Jan DE BAETS fs. Daneels haren broedere . . . . . . up den 12de aug. 1581 



 981 

 Vervolg Register 396 (1578 – 1580)  
SVG Jacob DE BLIEC fs. Simoens, overl. . . . up den 6de jan. 1581    fo 191 
 He.: Johanne DE GROOTE fa. Joos, Jacob ZUTTERMAN haren jeghenwordighen man 
 K.: Johanne ende Marye DE BLIEC (sbliecx) 
       de joncxte weese nu audt zijnde drije jaren den 8ste van april lestleden 
 V.P.: Jan DE BLIEC fs. Simoens, oom ende principael voocht 
 V.M.: Joos DE GROOTE als grootvader  
 Ende bij den overlijdene van Simoens DE BLIEC der weesen grootvadere die overleden  
 was op den kerstach daer te vooren  
 Eerfgront de twee weesen toecommende vutten sterfhuuse van huerlieden grootvader 
 Es te cavel ghevallen den 23ste jan 1581 den 4de cavele welcke cavels ghestelt zijn gheweest 
 bij Pieter VAN DEN WALLE, Jan DE LOOF bijstaende voocht, Joos DE GROOTE ende 
 andere: eerst een behuusde hofstede ligghende in Loo daerment heet de malsenie up de 
 heerlichede van schuervelt groot 700 roeden zuut oost loopt het schuervelt straetkin  . . . 
 Item twee sticken lands ghenaempt droochbroot ligghende deen thenden dander groot tsamen 
 een bunder zuut oost es gheleghen de voornomde hofstede  . . . . . . . . . 
 Een half bunder lands ligghende in Nevele oost de strate zuut Lieven LOONKINS fs. Mauris 
 ende ghelt rente den leenen van joncheer Phelips ROOSE ende Phelips GOETHALS fs. Gillis  
 Noch twee ghemeten in Nevele daer deze hauderigghe ende de weesen maer anne commen  
 zullen naer de doot van Cathelijne CLAEYS huusvrauwe van Bauduyn DE PESTELE . . . 
 Noch 200 roen lands ligghende in Loo dat men heet het calenstic twelcke de hauderigghe maer 
 toecommen zal naer toverlijden van Lievijne WEYNANTS nu huusvrauwe van Joos OSTE 
         up den 19de meye 1581 
 
 Rekenijnghe die bij desen doen Willem VAN RENTERGHEM fs. Adriaen fo 193v 
 ende Lieven LOONKINS fs. Berthelmeeus als voochden over Gheerolf, Lieven ende Pierijnkin 
 VAN RENTERGHEM Jans kinderen, tselfs Willems broedere was die hij hadde bij Margriete  
 DE WULF zijne 1ste huusvrauwe zuster was van Lieven LOONKINS huusvrauwe . . . 
 sichtent de augmentatie ghedaen up den 22ste meye 1576   
 Onder Joos MORTIER fs. Jacobs es rustende 6 p. 18 sch. gr. 
 Onder de weese van Pieter VAN MEEREN fs. Lowijs es rustende 12 sch. gr. 
 Andries VAN RENTERGHEM huerlieden oom es overleden  . . . . . . . . . 
 Angaende 75 roeden bosch verclaeren de voochden als dat ghevallen es an dhuusvrauwe van 
 Pieter GHEERAERT voor haer bijleve die haer competeert  . . . . . . 
 Brijnghen in baten ter causen van 75 roen meersschen de welcke de wdwe van Jan LAMME 
 huer leven lanc in bijleve hadde over 78 vercocht an Heerman LAMME voor 12 sch. gr. ende 
 over tiaer 79 vercocht an Joos COTTINS van Landeghem 10 sch. 6 gr. ende angaende tiaer 
 80 dat en es mits de trouble van de orloghe niet afghedaen . . . . . . 
 Angaende tghene deze weesen competeren zoude van toverliden van Joos BULTIJNCQ 
 fs. Franchoys huerlieder moeders rechtsweer was conden de voochden noch niet weten . . . 
 Brijnghen in baten 17 sch. gr. die ghecommen zijn vutten sterfhuuse van Anna VAN HECKE 
 wdwe was van Jan VAN RENTERGHEM die huerlieder haudt oom was  . . . 
 Pieter GHEERAERT over Barble VAN MEEREN zijn huusvrauwe competeerde het vierde 
 deel van de cattheylen up de behuusde hofstede daer deze weesen vader ende moeder up 
 overleet bij dat de hofstede toebehoorde deen heelft deze kinderen ende dander heelft de 
 twee halve zusters  . . .  . . .  . . . up den 29ste meye 1581 
 
 Willem VAN RENTERGHEM fs. Arends ende Lieven LOONKINS fs.  fo 198v 
 Berthelmeeus als voochden van de kinderen van Jan VAN RENTERGHEM tselfs Willems 
 broedere ondersouc ghedaen van de baten ende commeren achterghelaten bij Gheerolf 
 VAN RENTERGHEM de hautste van de kinderen mits zijn ghetijdighe aude van 24 jaren 
 Joos CROMEECKE nu in huwelick met Pierijne de joncxte weese was 
 Pieter GHEERAERT es den voornomden Gheerolf schuldich ter causen van dat hij Pieter 
 voor hem ontfanghen hadde van Gheerolf VAN PARIJS fs. Yweyns van vruchten die den 
 zelve VAN PARIJS jeghens hem Gheerolf VAN RENTERGHEM ghecocht ende bij hem 
 GHEERAERT gheconsenteert . . .  . . .  . . .  1581 
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SVG Jan STEYAERT fs. Wouters, overl. . . .      fo 201 
 He.: Maeye VAN HUELE fa. Pieters 
 K.: Pierkin, Loykin, Pierijne ende Cathelijne STEYAERT 
        daudste weese es audt 16 jr de 2de es 14 jr de 3de es 9 jr ende de joncxte es 3 jr 
 V.P.: Wouter STEYAERT fs. Wouters ende V.M.: Arendt DE WALE audt oom 
 Het steerfhuus van Anthuenis VAN HOUCKE es schuldich over den pacht van een 
 ghersijnghe ligghende in Zeveren ghevallen te meye 80   16 sch. gr.  Item tsteerfhuus 
 van Gillis DE DOBBELARE rest van ghersijnghe ghevallen meye 80  8 sch. gr.  
 De weezen blijven gherecht int 12de deel van de huzen ende upgaende boomen staende 
 up de stede van wijlent Pieter VAN HUELE de zelve stede gheleghen in Vynct groot 
 zijnde drije bunderen ende es behuust met een wuenhuus, een schure, eenen stal ende 
 hovenbuer, onverscheen ende onverdeelt tusschen dezen weezen grootvrauwe ende  
 den weezen met de moedere ende huer susters tsamen . . . up den 9de junius 1581 
 
SVG Joannes  VAN HECKE, overl. . . niet gegeven     fo 203 
 He.: Pierijne MUELENS fa. Franchoys 
 K.: Jan, Franchoys ende Johanne VAN HECKE 
       de autste = 10 jr, de middelste = 6 jr ende joncxte = 3 jr  
 voochden: Franchoys GOEDGHELUC fs. Gillis ende Gregorius DE VOS fs. Gillis  
 Alzo den tijt nu periculeus staet duer de jeghenwordighe troublen van den orloghe dat al 
 waert zo dat haere twee coeyen ghenomen waren ofte dat haer ooc have ende huyscattheylen 
 ghenomen waren zullen de weesen elc zijn deel moghen verhalen in haere behuusde hofstede 
         up den 9de meye 1581 
 
SVG Gregorius BEKAERT fs. Jans, overl. Martins Leerne in de maent Lauwe 1581 fo 204v 
 He.: Barbara SCHAMP fa. Lucas 
 K.: Grietkin BEKAERT = 8 jr 
 V.P.: Rijckaert VINDEVOGHELE als principael voocht wonende in Huusse 
 V.M.: Jan SCHAMP fs. Lucas voornomdt 
 De voochden hebben doen prijsen de cattheylen die zij bevonden hebben zo buten als in de 
 stede van Ghendt  . . .  . . .  . . . 
 Angaende 8 p. gr. die Toussain DU PREZ den steerfhuse schuldich was ter causen van den  
 vutcoop van de bijleve die der weezen vader vercocht hadde anden zelven Toussain de welcke 
 de weezen moedere haer leven lanc hauden moest voor trecht van bijleve ende de cattheylen 
 die zij hadde ande behuusde hofstede ende de gronden van erfven die toebehoorden de huus- 
 vrauwe van den zelven Toussain vuyt causen dat de weesen moeder in huwelick ghehadt hadde 
 voor haren 1ste man Lieven VLERICQ svoorseyds Toussains huusvrauwen vader was . . . 
 als dat hij der weezen moeder in erfven ghedaen heeft een half ghemet lands gheleghen in de 
 prochie van Martins Leerne ghehauden van zeker leen ofte heerlichede toebehoorende mijn 
 heer WALEBEKE  . . .  . . .  . . . 
 Grondt van erfven de weese toebehoorende met de weesen van Rijckaert VINDEVOGHELE 
 Twee partijen van lande in Huusse onder de heerlichede van Waelbrouc deen neffens dander 
 tsamen groot twee vierendeelen ende 75 roeden lands Audenaerdsche mate . . . . . . 
 Noch dheelft van een vierendeel ende 25 roeden meersch ooc gheleghen in Huusse danof  
 dander heelft de voornomde weezen rechtsweer toebehoort . . .  
 Voorts es de weeze met hare moeder gherecht half en half in een partije cauterlands gheleghen 
 in Jans Lederne groot een ghemet bij der weezen vader ende moeder tsamen in huwelijck 
 gheconquesteerten ende ghecocht vutten sterfhuse van joncheer Baptiste VAN SECLIJN an 
 welck ghemet gheland es oost Anthuenis DE MEYERE noort den waghewech ende van 
 ghelijcken zuut beede commende van Martens Leerne ende den eenen loopende naer de 
 muelene van Jans Leeren enden den anderen naer de kercke 
 De weezen moeder heeft voor tpasseren van dezen state te huwelick betrocken met Jan 
 LIJBAERT fs. Joos om dat zij vulcommen zoude den train van ander weduwen die dijnct dat  
 zij behooren ghehuwed te zijne eer dat men haer kinder staet passeert  . . . . . . 
         up den 23ste junius 1581 
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SVG Oste VAN WONTERGHEM, overl.. . . voor juny 1579    fo 206v 
 He.: Anthonine VAN DAMME  
 K.: Joos, Pier ende Pierijne VAN WONTERGHEM 
 V.P.: Olivier GHEVAERT ende V.M.: Laureyns VAN DAMME  
 Men es schuldich over den prijs van de catheylen staende op den erfgrondt toebehoorende  
 Daneel VAN LANGHERAERT ende Jacob BRAET hemlieden toeghecommen bijden  
 overlijdene van Jan VAN LANGHERAERT ende was zijne patrimonijnghe   9 p. 6 sch. gr. 
 Oste VAN WONTERGHEM heeft achterghelaten zes kinderen, drije die hij hadde bij zijn 
 eerste huysvrauwe ende drije bij Anthonijne VAN DAMME, wanof Simoen VAN 
 WONTERGHEM, Gillis DE SCHUTERE ende zijne huusvrauwe ende Jan DE MEYERE 
 over zijn huusvrauwe tsamen competeert tot 6 p. 13 sch. 10 gr. 9 dnrs par. 
 Betaelt Pieter CODDE van huyshure te Ghendt in thof van Deinse 3 sch. 6 gr. 
 tsteerfhus es schuldich Pieter YDE van gheleende ghelden ende andersins van als Oste 
 ghequetst was van de soldaten 10 sch. gr. . . . . . . 
 Augmentatie van den goede toebehoorende de voornomde drije weezen bij den overlijdene 
 van Anthonine VAN DAMME haerlieder moedere 
 Jacob BRAET heeft anveerdt in prisie den hau ende luecke staende op een stic lands  
 ghenaempt den moerman zo verre als zinen cavele bestrect voor  4 sch. 7 gr. 
 Deze drije weezen compt toe de heelft van 700 roeden lands daer inne begrepen een houxkin 
 daerthuus up staet van Juliane VAN DEN CASTEELE oost ghelandt Jacob BRAET ter 
 causen van zijnen wijve met ghelijcke wederdeel zuut de strate  . . .up den 23ste juny 1581 
 
SVG Willem DE KEYSERE fs. Pieters, overl. Marie Leerne in juny 1580  fo 210v 
 ende zijne huusvrauwe Lowijse LOOTINS fa. Bauduwijns overl. corts daerna in july 1580 
 K.: Nicolas, Joos, Willem, Maurijne ende Joosine DE KEYSERE 
 Voocht: Gillis DE WEERT fs. Heindricx,    
 Nicolas DE WEERT fs. Nicolas zijnen medevoocht es overleden 
 De weesen behooren tsamen toe de behuusde hofstede in Marie Leerne daer huerlieder vader 
 overleet daerment noempt ten hollen weghe groot 400 roen met een partijken bogaerts achter 
 de schuere oost de strate loopende naer leymeersch zuut es ghelandt Adriaen DANINS ende 
 west ende noort de zelve weesen ende noch een stic lands ligghende achter twaghenhuus 
 groot 100 roeden zuut es ghelandt Adriaen DANINS   . . .   . . .  
 Een ghemet lands ligghende jeghens de hofstede west de strate noort de hofstede van dhoirs 
 ende kinderen van wijlent Daneel DE BAETS oost Lieven VAN MELLE ter causen zijnder 
 huusvrauwe danof pachter es Lowijs VAN COTTHEM ende zuut Adriaen DANINS . . . 
 Ter presentie van den voocht Gillis DE WEERT, Martine LOOTINS wdwe van Nicolas DE 
 WEERT ende Maurijne de audste weese in huwelick met Lieven CLAEYS fs. Pieters . . . 
  . . .  . . .     up den lesten juny 1581 
 
SVG Ammant VAN RAVESCHOOT fs. Jans, overl. ontrent de maent meye 1580 fo 217 
 He.: Pierijne LIBAERT fs. Pieter, ende Gheerolf SCHAMP haren jeghenwordighen man 
 K.: Joosijne ende Maurijnken VAN RAVESCHOOT  
       De weesen nu maer audt ontrent den 10de september 1581 een jaer (een tweeling) 
 V.P.: Joos DE WEERT fs. Mauris als principael voocht ende rechtsweer 
 V.M.: Pieter LIBAERT fs. Joos grootvader ende vader van Pierijne LIBAERT 
 Gheerolf DE WULF in huwelick gheweest met der weesen grootmoeder 
 Den principaelen voocht was zeer ziec ende cranc toen tzelve ghedaen wezen moeste bij dat 
 der weesen moeder haer te huwelick betrecken wilde . . .  . . . 
 Erfgront de twee weesen competerende bij den overlijdene van huerlieder vader ende bij den 
 overlijdene van Jan VAN RAVESCHOOT fs. Willems zijnen vadere 
 Een behuusde hofstede groot 436 roen daer der weesen vadere op overleden es gheleghen in 
 Nevele int gheweste ghenaempt oossche danof 100 roen wijlent alleene een stede gheweest 
 hebben ten tijde van der weesen grootvadere ghehauden van de leene ende heerlichede van 
 den zantvoortschen ende tghemet ende 36 roeden heeft der weesen grootvader vercreghen bij 
 mangelijnghe van Hendric DANEELS gheseyt van Beerchem  . . . lesten juny 1581 
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SVG Cathelijne LAMME fa. Jans, overl. Nevele . . niet gegeven   fo 220 
 Hr.: Gheerolf SCHAMP fs. Ghijselbrecht  
 K.: Ghijselkin ende Betkin SCHAMP = 7 jaren den 24ste juny 1581 
 V.P.: Jan SCHAMP fs. Ghijselbrecht 
 Gront van eerfven de weesen toebehoorende bij den overlijden van hunne moedere 
 Een stick lands in Nevele in de biebuucstrate ghenaempt spapen stede groot 550 roeden  
 zuut es ghelant Gheerolf VAN DER PLAETSEN noort Mauwerijne LAMME west de 
 strate oost Guillame VAN DER SIJPEN, ghehauden van de heerlichede van Zantvoorde 
 Een stic lands in Nevele ghenaempt de leenstrate groot twee ghemeten zuut de strate west 
 dhoirs Jan VAN DER VARENT noort dhoirs van Ghijselbrecht SCHAMP noort Magdalene 
 SCHAMP zuut ende west Marijne LAMME ghehauden van dheerlichede van Lichtervelde 
 Item een stic lands ghenaempt twaterlat groot 125 roeden ligghende achter de hofstede van 
 Willem VAN HOVE tghilde van Meyghem ghelant oost Willem VAN HOVE zuut west 
 de strate, ghehauden van dheerlichede van Nevele . . .  . . . 
 Sebastiaen LAMME ende Pieter LAMME der weezen ooms . . . . . . 
 Gront van erfven gheconquesteert bij der weesen vader ende moedere 
 Een behuusde stede groot een ghemet ligghende ande vierboomstrate daer der weesen vadere 
 op ende inne wuent ende een half bunder lands daerment heet int hoelkin  . . . 
 De boomen staende up den erfgront zijn deze weesens vadere patrimonie wesende hem 
 toeghecommen van zijnen vadere . . . . . . up den lesten van juny 1581 
 
SVG Gheerolf PIJFEROEN, overl. . . niet gegeven     fo 223v 
 He.: Margriete BONCKAERT fa. Pieters  
 K.: Arckin ende Claerkin PIJFEROEN = 15 jaren van den 7de maerte lestleden 
 V.P.: Pieter DE MEYERE fs. Pieters ende V.M.: Lieven BONCKAERT fs. Pieters 
 Pieter PIFEROEN heeft anveert twee peerden metten arnasse, waghen, ploughe, heeghe, 
 browette, hoy, strooy, evene ende twee coyen al tsamen voor 28 p. gr. 
 Hunnen broeder Pieter heeft ghehat van zijn vader ende moedere in huwelicke gave totter  
 somme  van 20 p.gr. ende was noch schuldich over de reste van coop van een behuusde   
 hofstede hier voortijts ghecocht jeghens sijnder grootmoedere maer niet betaelt 15 p. gr. 
 Gront van erfven de twee weesen met hunnen broeder Pieter toeghecommen bij den 
 overlijdene van huerlieder vader ende was zijne patrismonie 
 233 roen lands gheleghen in Dronghene in den teerlinc oost ghelant Eloy DE SCHEPPERE 
 zuut Pieter PIJFEROEN ende de weesen van Jan PIJFEROEN, west dhoirs van Michiel 
 DOOGHE ende es ghehauden van der heerlichede van Nevele 
 Gront van eerfven gheconquesteert binnen huwelick van huerlieder vader ende moedere 
 Een behuusde stede in Sinte Martins Leerne groot een ghemet oost es ghelant dhoirs van  
 Jan VAN DAMME zuut de leye ende west de damstrate  . . .  . . .  
 Noch een parceel lands in Sente Jans Leerne groot een ghemet oost de damstrate west de 
 wdwe ende de kinderen van Gheerolf PIJFEROEN zuut tleen van Pieter PIJFEROEN ende 
 es ghehauden van der heerlichede van Nevele . . . . . . up den 14de july 1581 
 
 Rekenijnghe die bij desen doen Gheleyn DE HANE als oom ende voocht fo 225 
 van der moederlicke zijde ende Cornelis GHIJSELIJNS in huwelick hebbende Cathelijne 
 VAN OVERBEKE voocht van der vaderlicke zijde van de goede van Jan, Joos, Eloy ende 
 Tanneken VAN OVERBEKE fii Gheerolf svoornomds Cornelis GHIJSELINS huusvrauwen 
 rechtsweere     . . .  sichtent tdoen van de leste rekenijnghe up den 28ste meye 1581 
 Compt in bate over een jaer pachts van een ghemet lands in Poucke dat Pieter VRIJBUSCH 
 in pachte hadde over de vier deelen van zessen van 24 sch. gr. mits dat de weese van Johanne 
 VAN OVERBEKE ende Pieter VAN OVERBEKE competeert een 6de deel  16 sch. gr. 
 Alzo tzelve lant vercocht es an Nicolas VAN DER LEYEN  . . . . . . . . . 
 Mechiel WILLEMS fs. Cornelis nu in huwelick hebbende de wdwe ende 2de huusvrauwe 
 van den voornomden Gheerolf VAN OVERBEKE huerlieder vadere . . . 
         up den 11de july 1581 
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SVG Joos DE MEYERE fs Aernauts overl. . . .niet gegeven     fo 227 
 He.: Johanne DE WEERT (sweerts) fa. Claeys,   
 K.: Philips, Joos, Claeys, Hanskin, Tannekin, Bauwelkin, Johannekin, Joosijnken,  
       Claeysijnkin ende Maeykin DE MEYERE 
 V.P.: Gheerolf DE MEYERE ende V.M.: Mauwers DE WULF  
 Schulden van baten anclevende den ghemeenen steerfhuuse 
 Een obligatie sprekende ten laste van Adriaen VAN DER STRATEN fs. Joos  8 p. gr. 
 Een obligatie sprekende ten laste van Nycolas BAUWINS fs. Gillis   35 p. 16 sch. gr. 
 Een obligatie sprekende ten laste van Pieter LOONKINS fs. Jans in Poessele 34 p. gr. 
 Een obligatie sprekende ten laste van Jan VLAMIJNC gheseyt BRABANTERE woonachtich 
 in Poessele inhaudende de somme van  8 p. gr.  . . . . . . 
 Item te Ghent inde orloghe ende ten huuse van den Mre. mids daer de hauderigghe wonende 
 es in coorne gheestimeert up 21 mudden ende een half 78 p. 2 sch. gr. 
 Grondt van erfven dese weesen toebehoorende ende was svaders zijne patrismonie 
 Dheelft van twee ghemeten meersschen raeskens meersch ligghende in Somerghem wanof 
 dheelft toebehoort Gheerolf DE MEYERE dezer weezen oom ende voocht, metsgaders 
 Marten DE MEYERE die competeert van ghelijcken twee ghemeten ligghende in den 
 voornomden meersch van vier ghemeten al onverscheen ende onverdeelt . . . 
 Gront van erfven ghecocht bij Aernaut DE MEYERE ende Ysabeele MANAULTS deser 
 weesen grootvadere ende grootmoedere was. 
 Ten vossenhole in Zomerghem een ghemet lands zuut dhoirs van Pierijne DE ZUTTERE 
 Item een stic lands daerment heet tusschen busschen groot 400 roeden zuut ghelant dhoirs 
 van Maergriete WILLEMS  . . .   . . .dander helft es toebehoorende dese 
 weesen met Gheerolf DE MEYERE ende Martine LOOTINS huerlieder moye . . . 
 Anderen gront van erfven dese weesen vadere met Gheerolf DE MEYERE zijnen broedere 
 toecomende bij den overlijdene van Margriete WILLEMS huerlieder grootvrauwe was 
 Een partije ghenaempt den langen schoondonc groot twee ghemeten oost ghelant Martine 
 DE MEYERE noort Arent DE VETTERE zuut de wdwe van Joos BOGAERT . . . 
 Gront van eerfven toebehoorende deze weesen bij den overlijden van hunnen vadere ende 
 was zijne matremonie 
 Een behuusde stede in Meyghem tusschen den driesch ende den keerchove groot 500 roeden 
 Item 200 roeden ligghende up Meyghem cautre oost es ghelant joncheer Jacob BETS heere 
 van Hangherelis zuut de wdwe ende hoirs van meester Lowijs MESTACH noort den herwech 
 noort oost de joncheer Jacob BETS  . . .  . . .  . . . 
 Een ghemet lands in Nevele in een stic ghenampt tcleen drayboomkin oost es ghelant dhoirs 
 van Mauwers VAN RIJBROUC zuut dhoirs van Joos VAN MEEREN west dhoirs van Frans 
 DE WILDE noort dhoirs van Olivier LOOTINS  
 Gront van eerfven tsamen ghecocht bij Joos DE MEYERE ende Johanne DE WEERT 
 Een bunder leens in Meyghem noort ende oost joncheer Phelips ROOZE zuut de beke west 
 Mauwers DE WULF ende een bunder lands op den beerch oost zijn ghelant Lieven VAN  
 DER MUELENE ende Lieivijne VAN ACKERE zuut Martijne LOOTINS ende de wdwe  
 ende hoirs van Joos DE REYERE west dhoirs Pieter BRAET . . . up den 9de sept. 1581 
 
SVG Nicolas DE WEERT fs. Nicolas, overl. . . .niet gegeven    fo 231 
 He.: Martine LOOTINS fa. Bauduyn nu in huwelick met Anthuenis WILLEM fs. Gheeraert 
 K.: Christiaen, Adriaen, Hanskin, Johannekin, Margiete, Barble ende Tannekin DE WEERT 
 V.P.: Mauwers DE WULF ende in zijn plaets es nu voocht Phelips MESTACH fs. Adriaens 
 V.M.: Gheerolf DE MEYERE  
 Grondt van erven gheconquesteert binnen huwelick ligghende in Zeveren ende Meyghem . . . 
 Gronden van eerven de weesen toebehoorende ende was huerlieder vader patrismonie 
 Een leen in Vusselaere groot 100 roeden west es ghelant Woulter VAN ZACHMOORTELE 
 noort oost Jan BULTIJNCQ zuut oost de strate, es ghehauden van de heerlichede van Meere 
 danof bediendelic man es Jan VAN DEN STEENE 
 Item te Aighem es de weesen toebehoorende een 4de deel van 15 ghemeten bosch . . . 
 Een partije lands in Meyghem groot drij bunderen  . . .  up den 9de sept. 1581 
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SVG Laurijne EVERAERT, overl. Nevele den 15de meye 1581 van de contagieuze ziecte  fo 234v  
 Hr.: Gheerolf MORTIER fs. Joos 
 K.: Jooskin MORTIER = 1 jr. 
 V.M.: Jan EVERAERT als oom ende V.P.: Joos MORTIER fs. Jacobs, grootvader  
 Erfgront het kint achterghelaten bij den overlijdene van zijne moedere 
 De weese es gherecht int 5de deel duergaende van tderde deel van dheelft van een stic lands 
 ghenaempt den pronckaert gheleghen in Dronghene groot int gheheele een bundere, gheleghen 
 lanx up ende nedere op de zuutzijde ende zijn op de zuutzijde de joncxte kinderen van Gheerolf 
 DE VLIEGHERE ende de kinderen DE CLERCQ te wetene Jan, Lieven ende Joos met haren 
 medepleghers, west de moerstrate ende noort Cathelijne DE POTTER wdwe van Pieter 
 EVERAERT tselfs weesen aut oom was van wiene tzelve lant an haer voornomde moeder 
 ghesuccedeert was, in pachte beseten bij Gheerolf DE WEERT, gheldende noorthautsche rente 
 Ende als angaene tgoet dat de weese staet te versteerven van zijnder grootmoeder Gheerolfvine 
 DE WULF, Cornelie LOONKINS zijne aude moye, als van dhuusvrauwe van Pieter DE 
 WANNEMAKERE zijne audde moye  . . .  . . . up den 24ste aug. 1581 
 
SVG Jan VAN DALE fs. Lucas ende Gheerolfvine DE VREESE    fo 236 
 overl. Nevele in de maent van maerte 1581 van de contagieuze ziecte  
 He.: Marye VAN RENTERGHEM fa. Jans alsnu in huwelick met Laureyns VAN EYSTE 
 K.: Marie VAN DALE = 13 jr. 
 V.P.: Matthijs VAN DALE fs. Mauris als rechtsweer ende principael voocht 
 V.M.: Adriaen VAN RENTERGHEM fs. Jans voornomt 
 Erfgront de weese achterghelaten van haeren vadere 
 De heelft van een behuusde stede gheleghen in Nevele ande oosschestrate groot tsamen mette 
 landen daermede gaende acht ghemeten daer oost anne ghelant Franchoys DE CLOET, west 
 de hoirs van Pieter VAN OUCKE ende nu verdeelt mette twee kinderen van Cathelijne VAN 
 DALE deser weese moye was danof zij deen hadde bij Simoen VAN NEVELE ende dander 
 bij Gheerolf VAN EYSTE ende een leene van Laureyns VAN DE GHUCHTE die der weesen 
 vadere ende de weese een zekeren curten tijt ghesuccedeert was bij den overlijdene van 
 Lucas VAN DALE zijnen vadere ende Gheerolfvine DE VREESE (svreesen) zijne moeder  
 Grondt van erfven tsamen gheconquesteert in huwelicke 
 Een stic lands in Nevele ghenaempt den capt groot een ghemet en 28 roeden ghecommen bij 
 coope van Jacob BRAET fs. Adriaens west ghelant Franchoys DE CLOET oost Bauduyn 
 WITTEVRONGHELE ende een stic lands gheheeten bachte burs groot 250 roen west ghelant 
 Mr. Gillis BORLUUT causa uxoris oost dhoirs Gheerolf MORTIER  . . .  
 Behoort dese weese met haere moedere een leen gheleghen in oossche meersch groot een 
 vierendeel bundere ghecocht jeghens Jacob VAN DER WATERMUELENE daeranne noort 
 oost ghelant es Nicolas STROBBE ende zuut west Marye VAN RENTERGHEM fa. Jacob 
 wdwe van Jan VAN DER HAGHEN  . . .  . . . up den 3de nov. 1581 
 
 Rekenijnghe ende bewijs van Phelips BRUYNKENS voocht ende broedere fo 237v 
 van Hanskin BRUYNKINS mitsgaders Daneel DE KUECKELARE als medevoocht ende  
 dat van der andelijnghe ende administratie die hij ghehadt heeft van de goede toebehoorende 
 Hanskin zijnen broedere sichtent tpasseren van de leste rekenijnghe den 4de febr. 1578 
 Annopende een stede ende lant te Grammene proffyteert de weese van den jare ghevallen  
 kerssavont 1580 niet ghemeerct dat tzelve goet vut pachte ende voghelweede ende  
 onghecultiveert gheleghen heeft  . . . . . . . . . 
 Ontfaen van Lieven WAMBEKE van pacht ghevallen kerssavont 78 afghetrocken den 
 10de pennijnc compt hier     37 sch.9 gr. 
 Betaelt van verteerde costen bij beede de vochden ghedaen up den 2de maerte 1578 te 
 Grammene als vercocht waren de boomen   20 gr  
 Joorijne BRUYNKINS zijne zustere es overleden 
 Betaelt aen Ghyoot DE BLAUWERE van tlabeur dat hij ghedaen heeft op Hanskins gront 
 te Grammene  . . .     up den 14de nov. 1581 
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 Augmentatie van de goede toebehoorende Hanskin BRUYNKINS fs. Jans fo 242 
 hem verstorven bij den overlijdene van Joorijne BRUYNKINS zijne zustere was 
 V.P.: Philips BRUYNKINS fs. Jans ende V.M.: Daneel DE KEUCKELARE  
 Al het catheylich goet ten sterfhuyse bevonden es ghedeelt jeghens Gooris DE VOS als 
 haudere van den sterfhuuse ende hebben der weesen andeel vercocht mitsgaders het andeel 
 van Phelips BRUYNKINS tsamen onverscheen hemlieden tsamen toebehoorende 
 Ontfaen van ghilde van Olsene van den hoye hemlieden competeerde 13 sch. gr. 
 Gront van erfven toebehoorende Philips en Hanskin BRUYNKINS hemlieden toecommen 
 ghesuccedeert ende verstorven bij den overlijdene van Joorijne huerlieder zustere 
 Een behuusde stede in Meyghem groot mette lande daermede gaende een bundere, daer inne 
 wuent Daneel DE KUECKELARE  veraccordeert dat Greogorius DE VOS zal ghebruucken 
 voor zijn  bijleve de heelft van de hofstede met de schuere en een ghemet land. 
 Een half bunder lands in Vynct oost es ghelant Phelips VAN DALE west de wdwe van Jan 
 VAN DEN CAUTERE noort den herwech  . . . . . . up den 14de nov. 1581 
 
SVG Jan POTVLIEGHE fs. Pauwels, overl.  . . . niet gegeven   fo 246 
 He.: Cathelijne DANINS fa. Martine  
 K.: Hanskin, Gheerolf, Jacob, Pierkin ende Lievijnkin POTVLIEGHE 
 V.P.: Gheerolf POTVLIEGHE fs. Pauwels ende  
 V.M.: Jan WITTEVRONGHELE fs. Heindrix 
 Gront van eerfven dese weesen toecommende van huerlieder vader ende was zijne patrismonie 
 Ontrent 33 roen lands in Nevele up schamps cautere ligghende met Gheerolf ende Cathelijne 
 POTVLIEGHE onverscheen ende onverdeelt van welc parcheel de hauderigghe huer bijleve 
 heeft mitsgaders zulc recht al huer behoort te volghene 
 Een behuusde stede in Vursselare ande damstrate groot 200 roeden waerinne de moedere 
 es gherecht een 8ste deel wesende huer patrismonie ende de zeven deelen als coopgoet. . . . 
 Augmentatie van de goede toebehoorende de voornoemde weesen van  fo 246v 
 Jan POTVLIEGHE bij den overlijdene van Cathelijne DE PESTELE (spestels) haerlieder  
 grootvrauwe ende bij den overlijdene van Cathelijne POTVLIEGHE haerlieder moye welc  
 goet ende augmentatie de voochden overbrijnghen 
 De weesen commen toe 380 roeden lands gheleghen in Nevele up schamps cautre int zelve 
 daer de weesen hebben 23 roeden patrismonie al te samen groot 413 roen, west zijn ghelant 
 de hoirs van Jan DE SPLENTERE noort de meesters van Joos VAN DER LEYEN oost 
 Gheerolf POTVLIEGHE der weesen oom ende voocht. Item dheelft van een behuust stedekin 
 in Nevele de zelve heelft groot 178 roen onbegrepen den cant lanct den sticke toebehoorende 
 Cornelis VAN PARIJS wanof Jan VAN CRUCEN toebehoorde dander heelft van de stede  
  ghemeerct dat hij de weesen, heelft in bijleve hadde . . . up den 14de nov. 1581 
 
SVG Gheerolf HERPELS fs. Gheerolf, overl. Nevele . . niet gegeven   246v 
 He.: Johanne WITTEVRONGHELE fa. Bauduyns 
 K.: Baukin, Copkin ende Gheerkin HERPELS,  het joncxte kint = 2 jr 
 V.P.: Jacob HERPELS, oom ende  
 V.M.: Bauduyn WITTEVRONGHELE fs. Jans als grootheere 
 Gront van eerfven de kinderen toebehoorende wesende patrismonie 
 Een stic lands in Nevele int gheweste den bosch groot twee ghemeten wesende ommecant  
 ende ommegracht ghenaemt den pottelbeerch oost ghelant Willem VAN RENTERGHEM  
 fs. Joos noort dhoirs van Jan LAMME fs. Mauris ende west de voorseyde weezen ende een 
 stic lands west van tvoorgaende stic ghenaempt tstic achter Pieter VAN DER MOORTEL 
 stede groot twee ghemeten zuut ghelant dhoirs Matthijs VAN BRIELE ende Johanneken 
 LAMME zijne huusvrauwe ende noortwest tpeperstraetkin ende een stic lands ghenaempt 
 tcromme bulcxkin groot een ghemet noort ghelant Bauduyn DE WEERT fs. Jans met zijne 
 hofstede zuut ende west de weesen . . .  
 Eerfgront bij der weesen vader ende moeder tsamen gheconquesteert in huwelick 
 Een behuusde hofstede int ghewest de bosch groot een gehemet  ende 50 roeden oost es 
 ghelant Matthijs VAN DALE fs. Berthelmeeus . . .   up den 7de nov. 1581 
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SVG Cornelie DE WEERT (sweerts) fa. Heyndricx,      fo 248v 
 overl. Martens Leerne ontrent meye 1581 
 Hr.: Daneel DE VLIEGHERE 
 K.:Jan ende Francijne DE VLIEGHERE de joncxte weese = 5 jr. ontrent letsten december 81 
 V.M.: Gillis DE WEERT fs. Heindricx voornoemt, oom ende  
 V.P.: Berthelmeeus DE VLIEGHERE, oom 
 Het joncxte weese = 5 jr. ontrent letsten december 1581 middeler tijt deen kint overleden es 
 Eerfgrondt daer de weese inne gherecht es van haere moedere commende van haere groot 
 moedere Marie DE KEYSERE 
 Het 5de deel deurgaende onverscheen ende onverdeelt in een behuusde hofstede groot een half 
 ghemet daer es wonende Gillis DE WEERT alhier voocht noort oost joncvrauwe Anne  
 STREMELS zuut west twederdeel van de selve hofstede toebehoorende den zone van Joos 
 DE KEYSERE der weesen moeders rechtsweer 
 Het 5de deel van een meersch gheleghen in Bachte groot 400 roeden zuut west de kinderen van 
 Joos DE KEYSERE ende noort oost de hofstede van den zone van den voornomden Joos . . . 
 Het 10de deel van twee bulxkins ende twee meerschelkens commende deen an dander tsamen 
 groot een bundere gheleghen in Meyghem noort west Mary DE WULF met een partije lands 
 ghenaempt den krekelbeerch oost Joos DE KEYSERE   . . . . . .up den 17de nov. 1581 
 
SVG Willem DE KEYSERE ende Magdaleene VAN EYSTE fa. Jan   fo 249v 
 beeden overleden in Nevele van de contagieuze ziecte in de maent van juny 1581 
 K.: Simoen = 21 jr zo 22 jr. , Mauris = 18 jr, Joos ende Barbara DE KEYSERE 
 V.P.: Joos DE KEYSERE, oom en voocht principael  
 V.M.: Simoen VAN EYSTE fs. Jans, oom  
 Inventaris gheschreven door Mauris LOONKINS fs. Pieters . . .  . . . 
 20 sch. gr. die der weesen vader ghesuccedeert waren van Jan DE KEYSERE zijnen broeder 
 Jacob VAN GHELDRE in huwelick hebbende Cornelie DE KEYSERE der weesen moye 
 Een hofstedekin daer huerlieder vader ende moeder ende Marie huerlieder joncxte zustere 
 up overleden zijn gheleghen in Nevele zuut ende oost loopt den waterloop daermede dat 
 separeert deze vrijhede ende Vusselare commende met de west zijde jeghens de strate ende 
 de noort zijde jeghens de hofstede leen wesende toebehoorende Pieter BEYDENS danof 
 pachter es Willem BEKAERT, die onverpacht licht . . .   up den 19de nov. 1581 
 
SVG Jan VAN DEN KEERCHOVE fs. Andries,      fo 250v 
 overl. Landeghem op den 22ste sept. 1581  
 He.: Lisbette DE KEYSERE fa. Joos  
 K.: Jooskin VAN DEN KEERCHOVE = 5 jr ontrent den 2de oct. 1581 
 V.P.: Jan VAN RENTERGHEM fs. Bauduwijns als principael voocht 
 Medevoocht: Gheerolf VAN RENTERGHEM tselfs Jans zone in huwelick met Margriete 
           DE KEYSERE de zuster van de hauderigghe  
 Erfgrondt de weese ghesuccedeert van zijnen vadere 
 Een ghemet lands gheleghen in Landeghem int gheweste noorthaut zuut daeranne de pitantie 
 van Sente Baefs te ghendt noot Joos VAN RENTERGHEM fs. Joos rente gheldende onder 
 dheerlichede van barelvelde ende noch een stic lands ghenaempt den saterbulc groot twee 
 ghemeten gheleghen ende rente gheldende de heerlichede van Vinderhaute zuut Arent  
 TAETSE ter causen zijne huusvrauwe ende noort Margriete GOEDHALS . . . 
 De weese es gherecht in 50 roeden bosch gheleghen in Zomerghem daer het wederdeel toe 
 behoort het kint Philips VAN DER KEERCHOVE an welcke 100 roeden de grootvrauwe 
 van de kinderen haut haer bijleve . . . . . .  up den 21ste nov. 1581  
 In de marge 
 Gheerolf VAN RENTERGHEM in huwelick ghehadt Margriete DE KEYSERE es mids het 
 overlijden van zijne huusvrauwe ontsleghen van zijne voochdij ende in zijne plaetse is 
 voocht bedeghen Pieter GOEDHALS fs. Jans in huwelick met Joosijne DE KEYSERE zustere 
 van de voornomde Margriete ende moye van dese weese . . . 15de oct. 1584 
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 Rekenijnghe van den goede toebehoorende Joos, Jan ende Marie kinderen fo 252v 
 van Joos BUUC fs. Joos hemlieden ghesuccedeert bij den overlijdene van den voornomden 
 Joos BUUC haerlieder vader ende Lowijse VAN LANDUYT fa. Franchoys haerlieder  
 moedere ende Jacob VAN LANDUYT haeren oom  
 Voochden: Gheerolf BUUC haerlieder halven broeder ende Servaes STOEL  
 Sichtent tpasseren van de lest rekenijnghe up den 24ste jan. 1576 
 De voochden brijnghen in rekenijnghe van pacht van der weesen hofstede ende land ghepacht 
 bij Pieter VAN DE VELDE ghezeyt schapere de somme van 36 p. gr. 
 Brijnghen in ontfanghen van Maurus DE BLIEC van een bunder lands ende 35 roeden dat hij 
 in pachte es haudende twelc in voorgaende rekenijnghe gherekent was aen Gheerolf VAN 
 MALDEGHEM 4 p. 14 sch. gr.  . . .  . . . up den 21ste nov. 1581 
 
 SVG Martin LIJBAERT overl. Marye Leerne ontrent half dec. 1580   fo 256 
 fs. Jan ende Maurijne MORTIER fa. Bartholomeus 
 He.: Lisbette DE WEERT fa. Cornelis alsnu in huwelick met Olivier WIEME 
 K.: Jan = 9 jr, Martin = 6 jr, Gillis = 4 jr ende Sara LIJBAERT = 9 maenden 
 V.P.: Jan LIBAERT fs. Jan voornomt ende V.M.: Lieven DE WEERT fs. Cornelis 
 De hauderigghe gheassisteert met Jan BEKAERT fs. Pieter haeren oom 
 Jan LIJBAERT fs. Joos der weesen grootvader es overleden voor der weesen vader, daeraf 
 dese weesen successie behoorde toeghecommen te zijne, daeraf es alsnoch den interdt van  
 der weesen ooms ende van Gillis DE BAETS fs. Jans ende Pieter VAN PARIJS fs. Lowijs 
 in huwelick hebbende der weesen moyen noch te doene vut causen dat men niet en weet hoe 
 tzelve steerfhuus ghesteldt zoude moghen weesen duer het groot verlies van brande dat der 
 weesen grootvadere tot twee diveersche stonden ghehadt heeft in de jare . . . ende den 
 anderen den 7de van july 1580 toen den viant voor Ghendt was . . . up den 28ste nov. 1581 
 
SVG Anna DE RUUC fa. Willems, overl. niet gegeven    fo 257v 
 Hr.: Andries VAN MEEREN fs. Lowijs  
 K.: Joos, Hanskin, Carel, Daneel ende Margriete VAN MEEREN 
 V.P.: Willem VAN MEEREN fs. Lowijs ende V.M.: Maurus DE RUUC  
 Gront van erfven in huwelick gheconquesteert de weesen toebehoorende met Pieter 
 huerlieder broedere ende de drij weesen van wijlent Joos VAN EYSTE die hij hadde bij 
 Lowijse VAN MEEREN fa. Andries 
 Een behuusde stede in Nevele groot een ghemet met een bulxkin bachten huze, welc bulcxkin 
 bebogaert es zuut dhoirs van Lievin DE BEER, west Jan DANEELS noort de strate van 
 Poessele naer Nevele oost de dreve van tleen van Mevr. VAN WALEBEKE ende een stic 
 lands in Nevele groot 700 roeden ghenaempt den reybrouc oost de strate commende van den 
 coreel hovene zuut de strate van Poessele naer Nevele west Carels EVERWIJCK noort de 
 kinderen van Lowijs VAN DER BRUGGHE   . . .  . . . 
 Een stic lands in Poessele ghenaempt den quaden dam groot 400 roeden oost deze weesen 
 zuut de strate west meester Willem VAN DER CAMERE  . . . up den 2de dec. 1581 
 
SVG Gillis ZUTTERMAN fs. Gheerolf,       fo 259v 
 overl. Hansbeke ten huze van Mathijs DE BIL vut causen dat hij van Meyghem daer  
 ghegaen was mids de troublen van den orloghe ontrent meye 1581 
 He.: Pierijne VAN RENTERGHEM fa. Joos daude 
 K.: Jacob, Gheerolf, Maye ende Margriete ZUTTERMAN (alle weesen zijn dan overleden) 
 V.P.: Joos ZUTTERMAN fs. Gheerolf voornomdt ende  
 V.M.: Joos VAN RENTERGHEM fs. Joos daude  
 De kinderen behoort toe met Martijne ZUTTERMAN huerlieder moye huusvrauwe van 
 Jooris VAN DER STRATEN onverscheen alle de naervolgende partijen. 
 Een behuusde hofstede in Nevele groot een ghemet int gheweste den bosch ofte boschstrate 
 Een stixken lands groot een ghemet gheleghen neffens de hofstede achter de schure. Twee 
 ghemeten lands ghenaempt het heetgin zuut Joos ZUTTERMAN ende deze weesen noort 
 Bauduyn DE WEERT ende oost Arthus DE ZUTTERE causa uxoris  . . . 2de dec. 1581 



 990 

 Vervolg Register 396 (1578 – 1580)  
SVG Kathelijne DE WULF (swulfs) fa. Gheerolf, overl. niet gegeven   fo 261v 
 Hr.: Lieven LOONKINS fs. Berthelmeeus 
 K.: Thijs, Gheerkin, Joosijne, Liefkin ende Gillijnken LOONKINS 
 Voochden: Martin VAN HOUCKE fs. Jans ende Matthijs VAN DALE fs. Matthijs 
 Gront van eerfven de weesen toebehoorende met Margriete DE WULF haerlieder zustere 
 ghetraut met Gillis VAN MALDEGHEM fs. Roelants wesende matrismonie 
 Een partije lands in Nevele ghenaempt peerboom stede groot 200 roeden oost ghelant  
 Margriete VAN QUATHEM fa. Eloy ende west de wdwe ende hoirs Gillis GOETHALS 
 Dheelft van 100 roeden meersch beneden de nieuwe muelene danof dander heelft deze 
 kinderen vadere ende deze weesen toebehoort wezende coopgoet . . . . . . 
 Dheelft van 100 roeden meersch in Nevele beneden den nieuwen muelene danof dander 
 heelft toebehoort de weezen ende Margriete haerlieder zustere . . .up den 25de dec. 1581 
  
SVG Joos DE WULF, overl. . . . niet gegeven      fo 264 
 He.: Johanne DE PESTELE (spestels) fa. Pieters 
 K.: Adriaenkin DE WULF = 20 jr. Deze weese doet het ambacht van cleermaken  
 V.P.: Mauwers DE WULF ende V.M.: Eloy DE PESTELE  
 Een vierendeel bunders in Meyghem besaeyt met stoppelcoorens ghepresen 20 sch. gr. 
 Zes vaten vlas twelc stondt up tghemet inden ham ghepresen  3 p. gr.   
 Item een ghemet eerweten ende vitsen   20 sch. gr. . . . 
 Joos DE VEY fs. Joos ghetraut hebbende Maurijne dese weeze zustere  
 Grondt van erfven toebehoorende dese weeze met Maurijne zijne zustere 
 Een vierendeel bunders in Meyghem oost es ghelant Mauwers DE WULF noort twaterlat 
 ghenaempt de meerbeke zuudt deze weeze met zijne zustere ende moedere 
 Een ghemet lands in Nevele inden ham west dhoirs van Franchois VAN MALDEGHEM 
 ende Mauwers DE WULF oost een ghemet  
 Grondt van erfven gheconquesteert binnen huwelick   
 Een vierendeel bunders lant in Meyghem oost es ghelant deze weese met zijn zustere zuud 
 west Jan VAN DER PLAETSEN noort twaterlat. . . . . . . . . . 
 Een behuusde stede in Nevele in de muelestrate groot 60 roen . . .den 15de martius 1582 
 
 Augmentatie van state van goede van de kinderen van wijlent Joos   fo 267 
 DANINS fs. Jans van den jonxten bedde die hij hadde bij wijlent Ysabeele DE COSTERE 
 (scosters) de weezen ghenaempt France ende Cathelijnekin mids dat Joosijnkin dander weese 
 overleden es, bij den overlijdene van haerlieder moedere midsgaders ooc bij toverlijden van 
 tvoornomde Cijnken haerlieder zustere ende Pierijnkin DANINS huerlieder halve zustere 
 dat huer vader hadde bij Cathelijne DE SPLENTERE (splenters) zaligher memorie. 
 V.P.: Jan DANINS fs. Joos ende V.M.: Joos DE VEY fs. Lievins 
 De voochden brijnghen in ontfanghe de somme van 13 p. gr. ter causen van den vutcoop van 
 al de cattheylighe goede ghedaen jeghens Rijckaert VAN PARIJS fs. Yweins in huwelick 
 ghehadt hebbende der weesen moedere  . . .  . . .  13 p. gr. 
 Erfgront gheconquesteert bij der weezen moeder met Rijckaert VAN PARIJS haeren 2de man. 
 Deen heelft van 400 roeden lands danof dander heelft toebehoort den voornomeden Rijckaert 
 ghecommen bij coope vutten goede ter meersch van joncheer Joos DE ZOETE . . .  
 SVG van hun vader ghepasseert van daten den 2de nov. 1574  den 17de martius 1582 
 
 Augmentatie van goede die overbrijnghen Andries VAN MEEREN fs.  fo 268v 
 Loys als oom ende principael voocht ende Willem CALLANT als half oom ende voocht van 
 Andries VAN MEEREN fs. Pieters, bij den overlidene van Lowijs VAN MEEREN fs. Pieters, 
 overleden in den vastenen 79 ende bij den overlijdene van Cathelijne WITTEVRONGHELE 
 fa. Martins, overleden in den jare 1580 beede in Ghendt mids den trouble van den orloghe 
 SVG ghepasseert den 7de dec. 1580  
 Erfgrondt de weezen toebehoorende ter causen van zijn grootvader ende grootmoeder 
 Het 8ste deel in de behuusde hofstede in Nevele waer zij ghewoendt hebben onverscheen met 
 zijn ooms moye ende medehoirs gheleghen in de muelestrate . . . 28ste martius 1582 
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 Rekenijnghe die bij dezen doet Joos DE KUEKELARE als alleene voocht fo 273v 
 midts het overlijden van Phelips DE SCHUTERE zijnen medevoocht van Willem, Joosijne, 
 ende Susanne DE KUEKELARE Jans kinderen, broeder was van den voornomden Joos, de 
 welcke hij ghehadt hadde bij Lievijne DE SCHUTERE (schuters) svoornomds Phelips 
 zustere was, als hij ghehadt heeft sichtent het overlijdene van Willem DE KUEKELARE 
 der weezen grootvadere was, twelc gheleden es van 13 avondt 1574 
 Daneel DANINS leste man was van der weezen moedere 
 Hij heeft de weezen ghehauden met schade ende bate bij dat de jonxte weeze maer audt was 
 als hij die anveerde 4 jr ende de 2de ontrent 6 jr ende daudste ontrent 8 jr 
 Voorts zo verclaerst dezen voocht hoe dat de weezen gherecht zijn bij successie van Willem 
 DE KUEKELARE haerlieder grootvader in het 6de deel van een behuusde hofstede groot 
 metten lande daermede gaende twee bundere gheleghen in Nazarette up dhende van de 
 vueghelstrate die in pachte ghebruuct heeft Lievin BEKAERT der weezen oom ende brijnght 
 den voocht in rekenijnghe over der weezen deel midts dat de grootmoeder noch leeft ende 
 alzo maer en proffijteren het 12de deel van den jaerlixschen pacht . . .  . . . 
 Den voornomden Lievin BEKAERT es naer Zeelant ghetrocken . . . . . . 
 Eenen Lieven DE CUPERE heeft dan het voornomde land ghebruuct . . . 
 Wijlent Pieter DE KUEKELARE was greffier van Nazarette . . . 20ste febr. 1582 
 
SVG Marie DE BAETS fa. Daniel, overl. Nevele op den 4de jan. 1581   fo 275v 
 Hr.: Gillis DE VOGHELAERE fs. Adriaen 
 K.: Johanneken DE VOGHELAERE = 6 jr op den 27ste meye 1582 
 Voocht principael: Jan DE BAETS fs. Daniel, oom ende 
 Vader ende ooc toeziende voocht: Gillis DE VOGHELAERE fs. Adriaen 
 De weeze es achterghelaten bij den overlijden van haer moedere 14 p. 10 sch. die zijn rustende 
 onder Johanne LIJBAERT der weesen grootmoeder over huer 6de deel ende contigent dat haere 
 moeder quam over huer vaderlic cattheylich goedt alzo zij dat noeydt ghehadt en hadde bij dat 
 zij noch onghehuwed was als te desen ghebleken es bij den zelven SVG van date den 23ste  
 octobere 1560 ten dezen ghezien ende ghelezen  . . .  . . .  
 Present ten huuse van den principaelen voocht mits dat hij cruepel te bedde light, Gheerolf ende 
 Cathelijne RAVESCHOOT mits dat ten zelven tijde ooc passeerde den SVG van de weezen 
 van Zegher DE BAETS der weezen rechtsweer tsaterdaeghs up den 7de april 1582 
 
SVG Zegher DE BAETS fs. Daniel ende Joanne LIJBAERT    fo 276v 
 overl. binnen Ghendt den 21ste augustus 1580, aldaer ghevlucht duer den trouble van den orloghe 
 He.: Cathelijne VAN RAVESCHOOT fa. Amands,  
  alsnu in huwelick met Pieter DE DOBBELARE fs. Jan 
 K.: Daniel, Charles, Adriaene ende Jacquemijne DE BAETS mits dat Johanne haerlieder zustere 
       sichtent toverlijden van haren vadere ghehuwed es met Lievin BECAERT 
 V.P.: Jan DE BAETS fs. Daniel, oom ende principael voocht 
 V.M.: Gheerolf VAN RAVESCHOOT, oom  
 Den principaelen voocht heeft van in meye 81 altijdt cranc te bedde gheleghen 
 Elc kint krijgt 12 p. gr. twelc gheschiet es ter presentie van Zegher YDE, Burchmeester van 
 Dronghene, Gillis DE VOGHELARE der weezen oom, Lieven BEKAERT huerlieder zwaghere 
 ende Adriane eene van de weezen . . .  . . . 
 Erfgrondt daer de vier weezen met Johanne DE BAETS inne gherecht zijn 
 In een 7de deel van twee ghemeten lands ghenaempt de moerstede gheleghen in de prochie van 
 Marie Leerne twelc der weezen grootmoeder Johanne LIJBAERTS sichtent den overlijdene van 
 Daniel DE BAETS der weezen grootvader gheheel ghebruuct  . . .  . . . 
 In het 14de deel duergaende van den nombre van 9 ghemeten 199 roen lands ende meersch . . . 
 Eerst een meersschelkin gheleghen beneden de raesboomkens groot 185 roen, Lieven DIERIX 
 brauwer es ghelandt ande oostzijde ende Symoen VAN DEN HEEDE leertauwer ande westzijde 
 Item noch een stic lands ligghende anden hollen wech groot 448 roeden . . . . . . . . . 
 Zo behoort Daniel dautste zone een leen gheleghen in Marye Leerne wezende een behuusde 
 hofstede groot een ghemet commende met een dreve ter strate . . . up den 7de april 1582 
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 Augmentatie ende rekenijnghe die bij dezen doen Berthelmeeus   fo 278v 
 BAUDONCQ als grootvader ende principaelen voocht ende Phelips MESTACH fs. Adriaen 
 als medevoocht van Jacob, Jan, Joos, Willem ende Cathelijne MESTACH fii Jacob fs. Abels 
 die hij hadde bij Lievijne BAUDONCQ fa. Berthelmeeus voornoemt, sichtent het overlijden 
 van de voornomde weeze moedere, overleden van in thende van juny 1579  
 De weezen waren in den pacht van tpachthof daer de weezen moeder up overleedt . . . 
 Zo Andries VAN DER PLAETSEN fs. Jans van den zelven pacht goede schiet alzo hij hem 
 thuwelicke betrac tot Wonterghem midts tvuldoen van den contracte van huwelicke tusschen 
 hem ende der weezen moedere ghemaect . . . . . . up den 29ste meye 1582 
 
SVG Jan VAN PARIJS fs. Eweyns, overl. Landeghem . . .niet gegeven  fo 287 
 He.: Cathelijne VAN DOORNE fa. Joos 
 K.: Loykin, Hanskin, Tannekin ende Lievijnkin VAN PARIJS = 1 ½ jr. 
 V.P.: Mauris VAN PARIJS fs. Eweins ende V.M.: Jan VAN DOORNE fs. Joos  
 Grondt van erfven de weezen toecommende wesende patrismonie 
 De heelft van 108 roen in de hofstede van wijlent Eweyn VAN PARIJS gheleghen in de prochie 
 van Landeghem wanof dander heelft toebehoort Mauris VAN PARIJS der weezen oom ende  
 voocht ende es ghehauden van de heerlichede van Nevele 
 Deze weezen behoort noch alleene 25 roeden in de zelve stede twelc de wdwe van Eweyn VAN 
 PARIJS in bijleve ghebruuckende es . . .  . . .  . . . 
 Noch een ghemet in Landeghem up de ostijne zuudwest deze hauderigghe met haere weezen  
 noort oost es ghelandt Matthijs VAN PARIJS fs. Eweyns . . . . . . 
 Een half ghemet lands ende 15 roeden ligghende in Sente Martins Leerne achter de stede van 
 Toussain DU PREZ ter causen van zijne huusvrauwe hendende up de damstrate . . . . . . 
 Grondt van erfven gheconquesteert binnen huwelicke, 100 roeden in een onbehuusde stede in  
 Landeghem zuut Matthijs VAN PARIJS ende noort es ghelandt Daniel VAN PARIJS ende een 
 ghemet lands ghenaempt de ostijne . . . . . . . . . up den 16de febr. 1580 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die Adriaen DE WEERT fs. Jans als principael fo 289v 
 voocht alleene midts toverlijden van Gheerolf WAULTERS fs. Lucas zijn medevoocht doet 
 van de kinderen van Joos VAN LANDUYT fs. Jans die hij hadde bij Lisbette DE WEERT 
 zijne gheselnede was, de weesen ghenaempt Pierken, Baukin, Jooskin ende Gheerkin 
 sichtent tpasseren van de leste rekenijnghe up den 5de dec. 1577 
 Ontfaen van Joos BRAET der weezen oom die in pachte heeft der weezen vierdedeel in zeker 
 behuusde hofstede gheleghen in Loo groot in eerfven 125 roeden en half met deen heelft van 
 de cattheylen te weten huzen ende boomen toebehoorende Pieter MAELGHEER die deen 
 heelft van de gronden zijn leven lanc ghebruucken moet in bijleven . . . 2 p. gr. 
 Joos BRAET heeft in pachte dheelft van een stick lands gheleghen in Loo groot 692 roeden 
 ghenaempt het hovenbuerstick danof Pieter MAELGHEER deen heelft zijn leven lanc in 
 bijleve heeft . . .  . . . 
 Anthuenis LAMME fs. Mauris heeft in pachte ghehadt der weezen behuusde hofstede metten 
 lande daermede gaende gheleghen in Nevele ende dit van twee jaren 14 p. 10 sch. gr. 
 Item Arendt VAN DEN GHEJUCHTE heeft in pachte ghehadt de voornomde hofstede mette 
 landen daermede gaende den tijdt van twee jaren voor de somme van  12 p. gr.  . . . 
         up den 25ste jan. 1583 
 
SVG Anthuenis PLAETSAERT ende Anne DE WANNEMAKERE   fo 292 
 beeden overleden tusschen Sinxen ende Sente Jans dach midtzomers int jaer 1576 
 K.: Willem PLAETSAERT 
 V.M.: Passchier DE WANNEMAKERE ende V.P.: Joos VAN DER MEERE fs. Olivier 
 Venditie ghehauden up den 23ste wedemaent 1576 . . . 
 De hofstede es ter causen van den grooten commer vercocht an Jan GOOSINS voor 56 p. gr. 
 Behoort het 4de vierde nu toe bij coope van Gheerolf PLAETSAERT der weezen halven 
 broeder ende es het hofstedeken int gheheele groot 200 roeden  . . . . . . 
 Betaelt an de pasteur van Dronghene voor de vutvaerten 2 sch. gr.  up den 6de meye 1581 
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SVG Anna VAN DER VENNET fa. Christiaens, overl. Landeghem kerssavont 1582  fo 298 
 Hr.: Jacob VAN LOOKENE fs. Jacobs 
 K.: Hanskin VAN LOOKENE 
 V.M.: Jan VAN DER VENNET fs. Christiaens oom ende 
 V.P.: Jan VAN LOOKENE fs. Jacobs oom  
 Den hauder werdt ghehauden de weese te doen leeren leesen schrijven zo wel walsch als 
 vlamsch indient doendelic werdt 
 Eerfgrondt de weeze ghesuccedeert bij den overlijdene van hare moedere wezende haer 
 patrismonie ende haer matrismonie goedt twelcke deze weeze te cavele ghebuert es met 
 Joos VAN DER VENNET haren oom 
 Een stic cauterlands gheleghen bij Landeghem keercke groot 1300 roeden noort daeranne 
 ghelandt Adriaen MORTIER fs. Cornelis, zuudt Jan VAN KERREBROUC gheseyt Frans 
 ende west den wech van Vusselare naer Landeghem  
 225 roen lands ghenaempt den cleenen drijebundere noort Jan VAN HULLE fs. Willems 
 zuudt de hoirs van Ywein VAN PARIJS . . .  . . . 
 De weeze es alleene gherecht in een ghemet lands ghenaempt de bulcken gheleghen in  
 Vursselare west ghelandt Gheerolf CALLANT noot oost dhoirs Nicolaes BAERS . . . 
 Es noch gherecht een 8ste deel duergaende in tvierde deel van 15 ghemeten bosch gheleghen 
 in de prochie van Aeyghem onverscheen ende onverdeelt met haerlieder ooms ende moeyen 
 ghehauden van de heerlichede van Maldeghem. 
 Soude de weezen noch gherecht zijn in een leen gheleghen in Vursselare ghecocht bij Mauris 
 DE WULF ende der weezen grootmoeder tsamen in huwelicke . . . . . . 
 Eerfgrondt bij der weezen vader ende moeder tsamen gheconquesteert 
 Een ghemet cauterlands gheleghen up halewijn cautere noort ghelandt Jan CALLANDT ende 
 oost Christoffels VAN LOOKENE der weezen oom ghecommen bij coope van eenen Pieter 
 DE ROOZE fs. Gillis ende een ghemet lands gheleghen up Landeghem cautere oost ghelandt 
 Jan CALLANT west den wech van wilde driesch naer Meerendre . . .up den 10de febr. 1583 
 
SVG Augmentatie van den goede die bij desen overgheeft Jan VAN DER VENNET fo 303 
 fs. Christiaens als alleene voocht van Joos ende Marye VAN DER VENNET zijnen broeder 
 ende zustere noch onghehuwed zijnde bij den overlijdene van Margriete DE WEERT fa. 
 Nicolas haerlieder moedere overleden in Ghendt den 26ste ? van hoymaent 1582 
 SVG van huerlieder vader van date den 20ste maerte 1564 midts de vercavelijnghe van den 
 acht kinderen ghedaen ende dat het cattheylich goedt nu in een ghecommen es . . . . . . 
 Eerfgrondt Joos te cavele ghevallen met Hansken VAN LOOKENE zone van Anna VAN 
 DER VENNET tselfs Joos zustere ligghende half ende half onverscheen 
 Alzulcke partijen van gronde als begrepen zijn in den SVG van tzelve Hanskin ghepasseert 
 up den 10de febr. 1583 gheregistreert up den registre ende weezenbouc up fo 298 ende es  
 daeromme hier achterghelaten te stellene als tzelve hier nodeloos ghestelt . . . 
 Eerfgrondt Marye te cavele ghevallen ligghende onverscheen met Lucas VAN HULLE ter 
 causen van zijn huusvrauwe Paesschijne VAN DER VENNET tzelfs Marye zustere 
 Zo behoort de zelve half ende half toe eenen meersch ghenaempt den hollandt gheleghen in 
 Vursselare groot 850 roeden zuudt ghelandt de hoirs van Daniel VAN PARIJS ende oost het 
 clooster goedt van Dronghene dat in pachte ghehauden heeft Roelandt VAN PARIJS 
 Van ghelijcken half ende half een half bunder lands gheleghen in de voornomde prochie 
 boven de calainge zuudt ghelandt Gheerolf VAN PARIJS met zijnen leene ende noort dhoirs 
 van Laureyns VAN PARIJS  
 Een partije lands ghenaempt den ruesen bulc groot mette drije bundere daerinne begrepen 
 viere ghemeten ende 34 roeden oost de hautstrate zuudt het dreefkin streckende naer het hof 
 daer Gheerolf VAN PARIJS ghewoendt heeft west Gheerolf VAN PARIJS voornompt ofte 
 nu zijne hoirs ende andere drije bundere es ghelandt noort tlandt van tclooster van Dronghene 
 dat Gheerolf VAN PARIJS in pachte hadde ende oost de haudtstrate  
 Noch een stic ghenaempt den drijhouc gheleghen in Landeghem groot 210 roeden west es 
 loopende den wech van Landeghem keercke naer de beke zuudt Franchijne DE CLEERCQ 
 ofte haere hoirs  . . .  . . .   up den 11de febr. 1583 
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SVG Gheerolfvijne CORNELIS fa. Maximiliaens ende Margriete DE WEERT fo 305v 
 overl. in de stadt van Ghendt ontrent den 15de jan. 1581 
 Hr.: Daniel VAN SPEYBROUCK fs. Joos  
 K.: Jan, Joos, Daniel ende Gheerolfvijne VAN SPEYBROUCK  
 V.M.: Jan CORNELIS fs. Maximiliaen als principael voocht ende midts zijn overlijden es 
 V.M.: Willem CORNELIS fs. Maximiliaen in de plaetse ghecommen (vastenavondt 1583) 
 V.P.: Jan LIBAERT fs. Jans  
 Erfgrondt de weezen toebehoorende bij den overlijdene van haerlieder moedere dat commen 
 es van huerlieder grootvadere midts dat huerlieder grootmoedere noch es levende 
 De weezen zijn gherecht in het 8ste deel duergaende van een behuusde stede gheleghen in  
 Martins Leerne groot 800 roen mette landen ligghende over de strate oost de strate streckende 
 van Gheerolf BOOM naer de moerstrate zuudt dhoirs van joncheer Lievin DIERIX west de 
 wdwe van Bauduyn WITTEVRONGHELE ende noch het 8ste deel van twee ghemeten ende  
 50 roeden lands oost de strate van Martins Leerne naer Jans Leerne muelene zuudt west de 
 wdwe van Cornelis DE WEERT noort joncheer Jan VAN DER ZIJPE met zijn consorten 
 Eerfgrondt bij der weezen vader ende moeder gheconquesteert binnen huwelicke 
 De weezen zijn gherecht deen heelft duergaende van een ghemet lands in Dronghene int 
 gheweste ghenaempt den teerlijnc ten oosten de kinderen van joncheer Lievin DIERIX zuut 
 west dhoirs van Gheerolf PIJFFEROEN gheldende noorthautse rente 
 Erfgrondt de weezen toecommende van Willem CORNELIS fs. Gheerolf huerlieder audt oom 
 Het 4de deel duergaende van 700 roen lands gheleghen in twee partijen in Landeghem danof 
 deene groot es 500 roeden ende dander 200 roeden . . . up den 29ste meye 1582 
 
 Rekenijnghe ende reliqua die bij desen doet Willem VAN RENTERGHEM fo 307v 
 fs. Arendts als alleene voocht van Willem, Pieter, Loyse ende Tanne VAN RENTERGHEM 
 Jans kinderen tzelfs Willems broedere was, die hij ghehadt heeft bij Barbara VAN MEEREN 
 fa. Loys zijn 2de huusvrauwe was, sichtent tpasseren van huerlieder augmentatie ghepasseert 
 up den 23ste van meye 1575 ende gheregistreert fo 134 . . . . . . 
 Brijnght in baete ter causen van 75 roeden meersch daer deze weezen de 4 deelen van 7 inne 
 gherecht zijn dewelcke hemlieden met de kinderen van den 1ste bedde toeviel mids toverlijden 
 van der wdwe was van Jan LAMME 2de huusvrauwe was van huerlieder grootvader . . . 
 Brijnght in bate 17 sch. gr. dewelcke ghecommen zijn vutten sterfhuze van wijlent Anna 
 VAN HECKE wdwe was van Jan VAN RENTERGHEM gheseyt huelman huerlieder audt 
 oom was twelcke den zelven langhen tijdt tachter was van pachte van 27 roeden lands die 
 ghenaempt waren het gaverkin te wetene den tijdt dat dese weezen vadere noch een weeze  
 was insghelijx over tcapitael van een charterkin daer der weezen vadere met Pieter ende 
 Willme zijn broeders inne gherecht was  . . .  . . .  . . . 
 Present Lievin VAN RENTERGHEM ende zijne zustere wdwe van Joos CROMEECKE 
 fs. Joos, metsgaders Jacques MAES fs. Gheerolfs in huwelick met Loyse weeze in deze 
 De weesen vadere was gheldende den disch ende helighen Gheest van Thielt een rente van 
 2 p. gr. tsiaers die verachtert staet daeraf dat de kinderen van den 1ste bedde dooghen voren 
 vut deen heelft ende dander heelft gheldt Pieter GHEERAERT ter causen van zijns huus 
 vrauwe bijleve 10 sch. gr.  . . . . . . . . .  up den 14de febr. 1583 
 
 Hiertussen zitten twee bladzijden met het nummer CCXCIII (hoort bij  reg. 394) 
SVG Adriaen OSTE fa. Pieters, overl. Nevele op den 6de july 1575 
 Hr.: Willem DE SNOUCK fs. Adriaen 
 K.: Adriaen, Lievine ende Marie DE SNOUCK de jonxte weese nu aut zijnde twee jaren 
 V.M.: Simoen VAN LANGHERAERT fs. Joos in huwelick met Gheerolfvijne OSTE  
  fa. Pieters deser weesen moye was 
 V.P.: Laureyns DE SNOUCK 
 De weesen hebben noch twee halve broeders die wijlent heurlieder moedere hadde bij 
 Hughes DE HONDT haren 1ste man was die hebben doen prijsen bij Jan LIBAERT  
 daude ende Carel YDE alle de catheyleghe goederen die ten sterfhuuse bevonden waren  
 zo verre al moghelick was dat te gadere blijfven mochten . . . den 10de sept. 1575 
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 Rekenijnghe van den goede van Cathelijne ende Lievijne BAUDONCQ  fo 310 
 kinderen van Jooris BAUDONCQ fs. Jaspers bij Joosijne VAN HUELE fa. Pieters 
 Voocht:  Berthelmeeus BAUDONCQ fs. Jooris aut oom 
 De vader ende moeder zijn zeer curts deen naer de andere overleden in de prochie van Vynct 
 in den jaere 1580 van der contagieuse ziecte daerbij vele ende den meerderen deel van de 
 huuscatheylen ende vruchten verloren ghijnghen ende bij dien dat de franchoisen alsdoen 
 te Deynze waren twelc daer ooc groot obstacle ende beletsele inne dede . . . . . . 
 Den stochaudere heeft up den vrindachmaert doen vercoopen up den 11de wedemaent 1580 
 de naervolghende partijen van mueblen . . .  . . .  . . . 
 Heeft ontfaen van Gheeraert TUUTSCHAVERE fs. Gheeraerts in minderijnghe van beede 
 de peerden dewelcke Martin zijnen broedere ende hij cochten jeghens Adriaen DE WULF 
 toen hij voocht was 
 Hadde Gillis VAN DER BEKE ghegheven in de handen van Cathelijne SCHEEMAKERS 
 de wdwe van Pieter VAN HUELE der kinder grootmoeder 13 sch. gr. 
 Eerfgrondt de weezen toebehoorende bij den overlijdene van huerlieder vadere 
 Een stic lands van een bunder gheleghen in Aerssele oost dhoirs van Marijn DE NECKERE 
 west de strate die strect van Ruuslede naer de leye zuudt een leen dat wijlent toebehoorde 
 Dieric OSTE, Dierijn DE POORTERE ende noort eenen Jan MESTACH fs. Jans, ende es 
 commende met een strepe ghelijc een dreve totter strate die strect van Vynct naer Thielt  
 Eerfgrondt de twee weezen ghesuccedeert midts den overlijdene van hunne moedere 
 Een behuusde hofstede gheleghen in Vynct groot mette lande daeranne gheleghen een   
 ghemet oost ghelandt dhoors van Adriaen DE WULF dezer weesen rechtsweer, west  ende  
 noort tgoedt ter borcht danof pachter es Pieter YDE  . . .  . . .  . . . 
 Ghegheven voor een bruloft ghelaghe voor de kinderen als huwede de dochter van Jacob 
 DE BIL huerlieder halve zustere met Adriaen PIETERS  . . . up den 20ste martius 1583 
 
SVG Pierijne VAN SCHOONVELDE, overl. Loo in de jaere 1579    fo 314 
 Hr.: Jan BOLLAERT fs. Paesschier 
 K.: Hanskin = 12 jr, Marie = 10 jr ende Joosijnkin BOLLAERT = 6 jr 
 V.M.: Jan VAN SCHOONVELDE oom ende principael vocht 
 V.P.: Pieter BOLLAERT oom 
 Op den 16de van jan. 1580 metter weezen vadere ten huuse van Pieter VAN DRIESSCHE 
 chirurgien es gheappointeert alsdat hij de kinderen nam te haudene ende onderhaudene met 
 schade ende baten van ate drancke cleederen caussen ende schoen  . . . . . . 
 Eerfgrondt de weesen toecommende gheleghen in Loo 
 Een behuusde hofstede daer Jan VAN SCHOONVELDE es wonende groot 100 roen noordt 
 ende west es ghelandt Gillis DE BAENST ende zuut den voornomden SCHOONVELDE 
 ende een partije landts groot 400 roeden oost es ghelandt Jan SIJMOENS ende west Cornelis 
 VAN PARIJS ghehauden van der heerlichede van Varisele . . .  
 Ende zo der weesen vadere overleden es ontrent half novembre 1582 so es de haudenesse 
 van de weesen ghecesseert . . .  . . .  up den 22ste april 1583 
 
 Augmentatie van den goede toebehoorende Jan, Joos, Pieter, Heindric  fo 315 
 ende Ysabeele DE SPLENTERE (splenters) Jans kinderen hemlieden ghesuccedeert bij den 
 overlijdene van Ysabeele WEYMARE fa. Seghers huerlieder moedere overleden in Meyghem 
 van de contagieuse ziecte in de jare ende ougst 1581 ende bij den overlijdene van huerlieder 
 vadere Jan DE SPLENTERE fs. Jans dewelcke passeerde up den 7de april 1579 
 Nicolas BAUWENS als voocht ghestelt vutter wet midts dat er niemandt was van vrienden 
 van der moederlijcke zijde met Gheeraert VAN WONTERGHEM in huwelick ghehadt  
 hebbende ten tijde van tpasseren van den staet van goede Joanne DE SPLENTERE  
 de voornomde kinder vaders zustere  . . .  . . .  . . . 
 Alzo de vijf kinderen van elcanderen begheerden te scheedene midts dat Jan  zijns zelfs es 
 ende Joos ende Ysabeele huerlieder zelfs begheeren te werdene zo zijn de gronden vercavelt 
 Zo es de behuusde hofstede onverdeelt ghebleven vut causen dat de huzen in pericle zijn 
 van verbrant te werdene midts den orloghe . . . . . . den 26ste aug. 1583 
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 Augmentatie van goede die overgheeft Cornelis GIJSELIJNS als voocht  fo 323v 
 van de kinderen van Gheerolf VAN OVERBEKE ghenaempt Hans, Joos, Joos, Eloy ende 
 Tannekin VAN OVERBEKE bij den overlijdene van Barbele DE ROO huerlieder groot 
 vrauwe wdwe was van Pieter DE HANE ende van Gheleyn DE HANE huerlieder oom ende 
 principael gheweest, de grootmoedere overleden ontrent een jaer en half ende den oom in 
 spurcle 1582 lestleden. 
 De vier weesen comt toe vutten sterfhuuse van Nicolaus VAN DER LEYEN huerlieder oom 
 was van zijns huusvrauwen weghe van 16 p. gr.  . . . . . . 
 De weesen compt toe de somme van 4 p. gr. die Arendt SIJMOENS schuldich es over den 
 coop van de behuusde hofstede van huerlieder grootmoeder van daten den 12de april 1583 die 
 hij ghehauden zal zijn te betaelene te meye 1584 . . . 
 De vier weesen zijn gherecht inde vier deelen van vive van 16 sch. 8 gr. die ghecommen zijn 
 van Gillis DE GAST over den coop van een meersschelken daerinne tvijfde deel gherecht  
 es de weese van Gillis VAN VEERDEGHEM die hij hadde bij Johanne VAN OVERBEKE 
 huerlieder zustere. Van toverlijden van den voornomden Gheleyn DE HANE es hemlieden 
 ghesuccedeert het 16de deel duergaende in een behuusde hofstede met noch 10 partijen van 
 lande gheleghen in Caneghem mids den orloghe es niemandt noch wonende in de prochie 
  van Caneghem  . . .  . . .   up den 13de juny 1583 
 
 Rekenijnghe dat bij desen doen Eloy MAES als principael dischmeester  fo 325 
 ende Pieter DE VLIEGHERE fs. Daniels als medeghezelle van den aermen van de prochie 
 van Vurselare  
 Compt in baten over Mauris VAN PARIJS fs. Daniels ende de hoirs van wijlent Gheerolf 
 GOETHALS half en half in twee articlen volghende de 2de voorgaende rekenijnghe 22 sch. 
 par. van renten gaende vut een stic lands gheleghen naest Jans VAN DER SCHUEREN 
 lande zo ander voorgaende rekenijnghe mentie ghemaect hebben twelc ghecommen es van 
 wijlent Bauduyn GOETHALS tzelfs Mauris huusvrauwen ende de kinderen van den 
 voornomden Gheerolf GOETHALS grootvader was. 
 Van de hoirs van Stevin DHERDE staet tontfanghen over zeker meersch gheleghen in den 
 brouc te Vusselare toebehoorende Joncheer Charles VAN ZILLEBEKE gheseyt TACCOEN 
 wijlent toebehoort hebbende joncvrau Anna SNIBBELS 
 Over de wdwe ende hoirs van Gheerolf VAN DEN SOMPELE comt in bate van renten 
 gaende vut haere hofstede nu toebehoorende Gillis HEBBRECHT ontfanghere van Nevele 
 commende metter noort oost zijde jeghens de damstrate . . . 
 Over Gheerolf LOONKINS fs. Joos als proprietaris ende van Lievin VAN WAMBEKE 
 als pachtere compt in bate van renten gaende vut een behuusde hofstede in Meyghem 
 metter noortwestzijde jeghens de beke die wijlent toebehoorde Jan LAMBRECHT ende 
 daer tevooren eenen Berthelmeeus VAN DEN BOSSCHE 2 p. 4 sch. par. . . . 
 Van een stic lands groot 700 roeden toebehoorende Willem DE KEYSERE fs. Mauris. . . 
 Over wijlent Segher VAN RAVESCHOOT fs. Amandts comt in bate 15 dnrs par. over 
 wijlent Hendric BIJTEBIER 7 dnrs par. ende over Pieter LIJBAERT ghelijcke 7 dnrs par. 
 van renten gaende vut een stic lands ghenaempt het hulbecstic dat wijlent toebehoorde 
 Adriaen DE CLEERCQ fs. Franchoys ende daer te vooren Jan DE CLEERCQ . . . 
 Over Eloy VAN QUATHEM comt in bate 5sch. par. van renten gaende vut zeker grondt 
 van erfven die wijlent toebehoorde Nicasius VAN VEERDEGHEM ende nu bij successie 
 van Joosijne DE MEYERE fa. Oliviers 3de huusvrauwe was van den voornomden Eloy 
 Over dhoirs van Jan DE BAETS fs. Jans comt 12 dnrs par. van renten gaende vut zijn 
 hofstede in de meerstrate dewelcke plach toe te behooren Hughes VAN COTTHEM . . . 
 Over Waulter VAN ZACHMOORTELE comt in bate 5 sch. 9 dnrs par. van renten gaende 
 vut zijnder hofstede te oudenhove die wijlent toebehoort heeft Adriaen DE WEERT fs. 
 Jans daer nu up es wonende Jan DANINS 
 Over joncvrau Anna DE KEMELE (skemels) wdwe van Arendt GFRIJSPEERE comt in 
 bate 2 sch. par. van renten vut een hofstede ghenaempt blonden hofstede die toebehoort 
 heeft wijlent joncvrauwe Lisbette VAN VAERNEWIJCK ende daer te vooren Bauduyn 
 DE DAPPERE   . . .  . . .  . . . up den 10de dec. 1582 
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 Dit es tghuent dat Adriaen DE BACKERE ontfaen heeft int sterfhuus  fo 330v 
 van Gheerolf zijnen broedere beghinnende den 8ste lauwe 1581 . . . . . . . . . 
 Ontfaen van pachte van Matthijs DE WEERT fs. Eloy  4 sch. gr. 
 Den venditiebrief bedrouch van goede vercocht den 8ste januarius 1581  2 p. 1 sch. 5 gr. 
 danof de hauderigghe quam deen heelft ende de 8 kinderen van 1ste bedde ende tkint van 
 den 1ste bedde tsamen dander heelft . . . . . . . . . 
 Compt in bate van pickene dat Gheerolf DE BACKERE der weezen vadere zoude ghedaen 
 hebben voor Jan BOONE der jonxter weesen oom . . . 5 sch. gr. 
  Tghuent dat Adriaen DE BACKERE betaelt ende vutghegheven heeft up zijnen ontfanc 
 van den sterfhuuse van Gheerolf zijnen broedere ende was van den 8ste van lauwe 1581 
 Betaelt Adriaen VAN BELLEGHEM van de haudenesse van Tanneken eene van de weesen 
 den tijdt van een jare beghinnende te meye 1581 tot meye 1582 de somme van 1 p. 4 sch. gr. 
 Betaelt an de wdwe van Gillis DE WEERDT fs. Claeys 8 sch. 6 gr.   . . . . . . 
 An Gheerolfvijne DE BACKERE (sbackers) wdwe van Loys DE WEERT ghegheven van 
 dat zij metten kinderen tsterfhuus zes weken open hielt 2 p. 11 sch. gr. . . .  9de july 1583 
 
  Rekenijnghe die bij dezen doen Jan DE DOBBELARE fs. Pieters ende  fo 335 
 Jan VAN RENTERGHEM fs. Bauduyns als voochden van de kinderen van Adriaen VAN  
 DEN KEERCHOVE fs. Jans die hij hadde bij Margriete DOBBELARE (sdobbelaren) fa. 
 Joos zijne 1ste huusvrauwe de weezen ghenaempt Jacob, Arendt ende Marie alzo Adriaen bij 
 huwelick zijn zelfs worden es ende datte van zulcke handelijnghe ende administratie als zij 
 ghehadt hebben sichtent den overlijden van der weezen vadere, dewelcke midts de troubelen 
 van den orloghe insolvent overleden es  . . . SVG ghedaen up den 20ste meye 1578  
 Erfve ende stede int gheheele vercocht an Gheerolf COPPINS voor de somme van 8 p. gr. 
 Ten behouve van de vier kinderen es ghecocht een bunder lands gheleghen in Landeghem 
 ghenaempt het veldt voor de somme van 22 p. gr. . . . up den 7de sept. 1583 
 
SVG Pieter ROOTSAERT fs. Philips ende Cathaelijne VAN MALDEGHEM  fo 336v 
 gheseyt Jaspers zijne huusvrauwe zijn beede overleden van de contagieuze ziecte  
 alsooc Jacob es overleden van de contagieuze ziecte in Eecloo alwaer hij ghevlucht was mits  
 den orloghe  
 K.: Pieter = 19 jr ende Jacques ROOTSAERT = 30 jr 
 V.M.: Willem VAN DE WALLE fs. Vincent alleene voocht midts dat den 
 V.P.: Laureyns ROOTSAERT fs. Philips voornomt overleden es 
 De voochden hebben eedt ghedaen te Nevele den 1ste novembre 1582 
 Den voocht verclaert hoe dat de twee weezen achterghelaten es in cattheylighen goede midts 
 dat zij gheenen grondt van erfven en hebben zo bij den overlijden van hunnen vader als bij  
 den overlijden van huerlieder moedere in als totter somme van 28 p. gr. in ghelde te wetene 
 16 p. 10 sch. gr. die hen volghen moeste in recompense van de huwelicke have de de drij 
 ghehuwede kinderen ghehadt hadden als Laureyns ende Jan ROOTSAERT midsgaders 
 Gillis VAN VYNCT in huwelick met Anna ROOTSAERT ander 8 p. gr. dewelcke ghemaect 
 waren in de venditie ghehouden in de prochie van Hansbeke  . . . 11de oct. 1583 
 
SVG Cornelis COPPINS fs. Gheerolfs ende Willemijne BULTIJNC fa. Gheerolf fo 337v 
 zijne huusvrauwe beede overl. Landeghem van de contagieuze ziecte int gheweste ghenaempt 
 den heerenthouc in de maent van junius 1583 
 K.: Gheerolf = 12 jr, Pieter = 7 jr ende Marie COPPINS 
 Alleene voocht: Jooris COPPINS oom  
 Den voocht brijnght in bate ter causen van een obligatie onderteekent bij Jan STEYAERT 
 fs. Jans wonende te Sente Cathelijne buyten Damme inhoudende de somme van 16 p. gr. 
 Comt in baten 8 p. gr. die der weesen vadere ter handt ghedaen hadde an Gheerolf COPPINS 
 fs. Arendts zijnen vadere ende nu rustende zijn onder der weesen grootmoeder 
 Eerfgrondt de drije weezen toecommende van huerlieder moedere 
 400 roeden lands in Nevele ghenaempt den audtackere ende 200 roeden cauters gheleghen bij 
 den muelene van Landeghem  . . . . . .  . . .   up den  nov. 1583 
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 Rekenijnghe die bij desen doet Andries SLOC fs. Jans als alleene voocht fo 341 
 van Baukin VAN RENTERGHEM tzelfs Andries huusvrauwen halven broedere midts dat 
 Gheerolf BULTIJNC fs. Gheerolf der weesen oom ende medevoocht overleden was 
 Zo quam de zelve weese van Marie VAN RENTERGHEM zijn halve zuster huusvrauwe van 
 Jan VAN DER HAGHEN nu Franchoys VAN DER NIEUWERSTADT over den prijs van  
 den coorne dat stondt up haren grondt 20 sch. gr. die den voocht ontfaen heeft 
 Comt in bate van tslachaut van zeker bosschelken in Landeghem in den roveldbosch groot 
 100 roeden twelcke desen voocht ende Nicolaes STROBBE vercocht hebben an Cornelis 
 COPPINS ooc der weesen oom voor 36 sch. 6 gr. . . .  . . . 
 Angaende de vercoopijnghe van de hofstede den voghelen zanc binnen de vrijhede van 
 Nevele die bij Willem DE COSTERE fs. Pieters vercocht was an Lieven MUYSHONDT  
 voor 32 p. gr. danof anden zelven MUYSHONDT ofte anden voornomden Willem DE 
 COSTERE noch hanghen zoude, midts dat de weeze daer het 8ste deel inne gherecht was 
 Gheerolf VAN EYSTE haudere ten sterfhuyse, 2de man was van sweese moedere   . . . 
 Gheerolf POTVLIEGHE in huwelick met Ysabeele VAN RENTERGHEM, deze weese 
 schuldich van dat hij deze weeze toe hebben moest up zijnen cavele van hem Gheerolf 
 15 sch. gr. ende van Anna VAN RENTERGHEM zijne halve zustere ter ghelijcken causen 
 14 sch. gr. comt te samen 29 sch. gr. . . .  . . . up den 6de dec. 1583 
 
 Rekenijnghe die bij desen doet Andries SLOC fs. Jans als alleene voocht midts fo 342v 
 toverlijden van Jan VAN RENTERGHEM fs. Gheerolfs, van Anna VAN RENTERGHEM 
 fa. Jacobs zijns huusvrauwen zustere ende dat van zulcken ontfanc sichtent den tijde dat hij 
 voocht gheweest es midts datter gheen ofte zeer cleyne apparentie es duer den orloghe  
 Den voocht brijnght in bate over den pacht van een ghemet lands gheleghen in Nevele int 
 gheweste van oossche daerment heet den couckelare dat in pachte ghehauden heeft Lievin 
 LOONKINS fs. Mauris ende dat over de jaren 78, 79, 80, 81, 82, ende 83  . . . 
 De weeze is nu van de aude van 21 a 22 jaren   up den 22ste nov. 1583 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die Martin YDE ende Willem DANINS fs. Jans fo 343v 
 als voochden van de kinderen van wijlent Gillis DANINS fs. Jans die hij hadde bij wijlent 
 Johanne YDE tselfs Martins dochtere was de weezen ghenaempt Willekin, Jannekin ende 
 Johannekin midts dat Hanskin overleden es . . . sichtent tpasseren van huerlieder 
 SVG van huerlieder moedere up den 16de july 1777  . . . . . . . . . 
 Rijckaert VAN PARIJS fs. Yweins ghetraut met Ysabeele VAN PARIJS fa. Mauris, wdwe 
 was van der weesen vadere   . . .  . . . 
 Van Mauris VAN DEN ABEELE over den coop van der taruwe die besaeyt was staende up 
 zeker stic lands gheleghen in Vursselare groot 514 roeden ghenaempt den duustput de  
 weesen toebehoorende deen heelft bij versterffenesse van hunne moeder ende dander heelft 
 bij coope jeghens den voorseyden Rijckaert VAN PARIJS . . .  
 Gillekin DANINS der weesen halven broedere die haerlieder vader hadde bij Jannekin  
 VAN DALE fa. Jans zijne tweetste huusvrauwe . . . . . . up den 30ste nov. 1583 
 
SVG Johanne GOETHALS fs. Gillis ende Anna VAN HULLE (wdwe) fo 347v en fo 368 
 overl. overl. Ghendt up den 1ste aug. 1583, midts de trouble van den orloghe 
 Hr.: Loys SNAUWAERT fs. Loys, Amman van dese heerlichede van Nevele 
 K.: Hanskin ende Johanne SNAUWAERT 
 V.M.: Philips GOETHALS fs. Gillis, oom ende V.P.: Jan SNAUWAERT oom, absent  
 Den hauder is ghehauden Hanskin te leeren leezen ende schrijven walsch ende vlaemsch 
 ende latijn te doen leeren  ende Johannekin te leeren naeyen 
 Eerfgrondt de weezen ghesuccedeert bij den overlijden van hunne moedere 
 De weezen zijn gherecht in het 6de deel duergaende van 18 partijen van hofstede ende landt 
 gheleghen in Meyghem tsamen groot 26 ghemeten . . . . . .  . . . 
 Een behuusde hofstede in Deynse gheconquesteert binnen huwelick . . . 
 Dheelft van een ghemet landts gheleghen up Nevele cauter bij den mulene ghecocht van de 
 kinderen van Loys VAN DER BRUGGHEN . . . . . . up den 2de febr. 1584 
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SVG Cecilie CLYNCKE, overl. in den ougste 1582     fo 348 
 ende Pieter HEINDRIX fs. Pieter, daerna overleden oock in 1582  
 K.: Philips ende Susanna HEINDRIX 
 V.P.: Pieter HEINDRIX fs. Lucas ende V.M.: Pieter CLYNCKE broeder van de overledene 
 Joos NEEMGHEER in huwelick met Anna HEINDRIX der weezen zustere 
 Eerfgrondt de twee weezen toebehoorende ende hemlieden te cavel ghevallen jeghens den 
 voornomden NEEMGHEER 
 Een stic landts in Landeghem in den hooghen ackere groot vijf ghemeten daer zuut ghelandt 
 zijn dhoirs Willem VAN RENTERGHEM fs. Gheerolfs noort Johanne VAN DE VIVERE 
 Twee sticken taruwe landts gheleghen daerment heet de busschen tsamen groot een bundere 
 oost ese ghelandt Pieter VAN DE PUTTE nu zijne hoirs noort Jan VAN RENTERGHEM 
 fs. Gheerolf gheseyt Huelman ende zuudt Willem VAN RENTERGHEM fs. Arendts . . . 
 400 roeden cauterlands gheleghen in Meerendre daerment heet tenerbrouc noordt ghelandt 
 Joos WIEME ende zuut dhoirs van Cornelis DE SCHOEMAKERE . . . . . . 
 Een ghemet bosch in Meerendre onverscheen ende onverdeelt mette kinderen ende weesen 
 van Pieter VAN DE PUTTE  . . .  . . .  up den 6de febr. 1584 
 
SVG  Anna DE ZUTTERE (szutters) fa. Jans overl. Hansbeke begin oct. 1583  fo 353 
 Hr.: Bauduyn MANAULT fs. Jans 
 K.: Abraham MANAULT = 4 jr. ontrent half lauwe 1584 
 V.M.: Pieter GHEERNAERT, audt oom ende V.P.: Gheraert VAN KERREBROUC  
 Den hauder heeft den voornomden Abraham bij gheleydt ende laet hem volghen voor zijn 
 moederlic catheylich goedt een obligatie inhoudende de somme van 16 p. gr. principaels 
 loopende in croise naer advenande van den pennijnc 16e ten laste van Gheerolf GOETHALS 
 fs. Arendts van Lovendeghem  . . .  . . .  . . . 
 Eerfgrondt deze weeze toecommende van haere grootmoedere ghemeerct dat de grootvadere 
 noch in leven es ende ghedurende zijn leven dit ghebruucken mach. 
 Vijf partijen landts gheleghen in Somerghem tsamen groot 8 ghemeten en half ende ligghende 
 achter de hofstde daer Phelips DE KEYSERE woont 
 Noch een ghemet lands daerment heet inden schuetenvanc daer noordt anne ghelandt zijn 
 dhoirs van Phelips VAN PAMELE oost de weezen van Lievin DE VLIEGHERE ende west 
 eenen Martin DE CLEERCQ dat deze weese comt van zijns moeders moeye huusvrauwe  
 was van Tobias PIJFFEROEN huyvettere van Assenede. . . .  
 Ander conquest bij der weezen vader ende moeder gheconquesteert 
 Het 4de deel van den erfgrondt van de hofstede te Hansbeke thamme groot int gheheele een 
 ghemet ghecocht jeghens Joos LIJBAERT in huwelick met Cornelie MANAULT der zelver 
 weezen moeye midts dat het 8ste deel toebehoort de hoirs van de kinderen dat hij haudere 
 hadde bij Pierijne DE SCHUTERE (schuters) zijn 1ste huusvrauwe was   . . . 
         up den 7de febr. 1584 
 
 Augmentatie van goede die overgheeft Lievin VAN HECKE fs. Gayfiert fo 354v 
 oom ende voocht van Joosijnkin LAMBRECHTS fa. Gheeraert die hij hadde bij Lisbette  
 VAN DEN HECKE svoornomdts Lievins zustere, haer ghesuccedeert bij den overlijdene van 
 haeren vadere overleden int tleste van de maendt van augustus 1582 binnen Ghendt alsdaer 
 ghevlucht zijnde om de trouble van den orloghe. 
 Den SVG van der weezen moedere es ghepasseert voor Amman ende Schepenen van Nevele 
 up den 9de septembre 1578.  . . . Er zijn gheen vrienden van vaderlicke sijde hier wonachtich 
 Comt de weeze in bate over haer moederlic goedt ende tghene haer toecommende van Hanskin 
 haeren broedere ende Gaysiert DE ZUTTERE fs. Adriaen haeren halven broedere de somme 
 van 25 p. 16 sch. 4 gr.  en half, maer zo tzelve vutten ghemeene steerfhuze van haeren vader 
 commen moest ende van Joorijne DENIJS zijn wdwe ende 3de huusvrauwe was zo moet de 
 weeze deen heelft afstaen ende comt over deen heelft 12 p. 18 sch. 2 gr. 6 dnrs par. 
 Pierkin DE ZUTTERE halven broeder metten weezen vadere ende zijne 3de huusvrauwe. 
 De weeze behoort alleene toe een leen in Vynct van drije aude bunders gheheeten dauwe 
 goedt danof pachter gheweest es Gheerolf VAN DER MEERSCH. . . 18de febr. 1584 
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 Augmentatie van de achterghelaten bate van tcattheylich goedt bleven  fo 358v 
 naer het overlijden van Waulter STEYAERT fs. Waulter 
 He.: Marye DE COCQ (scocx) fa. Reynauldts te vooren wdwe van Bauduyn LOOTINS 
 Kinderen van Bauduyn LOOTINS fs. Daniel bij Marye DE COCQ in haer 1ste huwelick 
 K.(1ste x): Reynauldt, Hans, Margriete ende Baukin LOOTINS. 
 K.(2de x): Waulter, Pieter ende Eloy STEYAERT. 
 Venditie ghedaen bij Jacques EVERAERT stochauder in Ghendt . . . . . . . . . 
 Zo zijn schuldich de hoirs van wijlent Niclaus VAN DER LEYEN van Vynct van pachte 
 midts dat hij die ghepacht hadde van de kinderen van Jan DE HUVETTERE 20 sch. 2 gr. 
 Van ghelijcke ooc Pieter MOENS huerlieder oom van pachte 28 sch. gr. ende an Pieter  
 DE COCQ ofte zijne wdwe ende hoirs 20 sch. gr. . . .  . . . . . . 
 Joos VAN DE WALLE oom ende voocht . . . . . .  
 Gronden van erfven daer inne gherecht zijn de kinderen van 1ste ende 2de bedde 
 Een hofstede in Vynct groot mette landen daermede gaende vier ghemeten, west de straete 
 streckende naer Poucke ende alle zijden dhoirs van Gautier ALAERT ende een ghemet 
 cauterlandts oost ghelandt dhoirs van Francois VAN DER SARE noort dhoirs van Joos 
 HEELBUUC, west Pieter YDE ende zuudt de hoirs van Marie VAN BELLEGHEM ende 
 light op den clynckaert cautere ende es ommeplant met vier paeldoornen 
 Noch grondt in Poessele en Bellem . . .  . . .   20ste febr. 1584 
 
 Rekenijnghe die bij desen doet Jacob DE VEY fs. Berthelemeeus  fo 361 
 als alleene voocht van Pieter, Laureins, Cathelijne ende Marye DE VEY fii Gillis midts 
 dat de jonxte weeze van de knechten overleden es, sichtent het passeren van de leste 
 rekenijnghe die ghedaen was op den 24ste april 1578 . . . . . . 
 Een ghemet bosch in Nevele op den cant van Hansbeke deze weezen toebehoorende en  
 maer audt wesende vijf jaren  . . . . . . 
 Comt in ontfanghe over het 5de ende het 6de ende leste jaer van der weezen herberghe in 
 pachte ghehauden bij Franchoys DE WILDE fs. Vincent 7 p. 18 sch. gr. 
 Den herberghe is dan in pachte ghenomen door Mauris BEKAERT fs. Francois die dezer  
 weerelt overleden es ende alzo de wedwe insolvent es wort ghestelt voor memorie 
 Laureins es ghegheven gheweest den 14de juny 1580 voor zijn rendtsoen toen hij in Rijssel 
 van den vijandt ghevanghen was 2 p. 10 sch. gr.  . . .  
 Jan SIJMOENS fs. Pauwels nu in huwelick met Marye een van de weezen . . .  
 Joos DE VEY es gaen wonen in Zuudt Beverlandt  . . . up den 7de maerte 1584 
 
SVG Pierijne GOEDTHALS fa. Jans haere moeder, overl.    fo  363v 
 Hr.: Jan VAN RENTERGHEM gheseyt huelman 
 K.: Pierijnkin VAN RENTERGHEM,  
 V.P.: Joos VAN RENTERGHEM fs. Laureyns ende 
 V.M.: Daniel VAN RENTERGHEM fs. Jans gheassisteert met Mauris VAN PARIJS 
 Gronden van erfven deze weese alleene toebehoorende  
 Een behuusde hofstede metten bilc bachten den huze ende het hovenbuer bilcxkin in 
 Landeghem daerment  heet te putte groot twee ghemeten west sheeren straete noort thiende 
 bilxken ende zuudt Bauduyn MICHIELS ende een stic landts dat met heet den doorent groot 
 300 roeden hierinne begrepen 100 roeden commende van Ysabeele LEDERSNIJDERS 
 in manghelijnghe teghen andere 100 roeden west ghelandt Gheerolf CALLANDT oost de 
 kinderen van heer Pieter STUERBAUT die hij hadde bij de voornomde Ysabeele . . . 
 Item het 4de in alle de huzen, schuren, stallen ende ander catheylen staende op een partije 
 van leene groot 10 audde bunderen toebehoorende der weezen vadere ghemeene metter 
 huusvrauwe van Pieter YDE der weezen grootvrauwe . . . . . . 
 De weeze es gherecht in 430 roeden landts gheleghen in een stic lands ghenaempt den 
 lindebulc van leen erfve ghemaect ghecommen bij manghelijnghe van Roelandt VAN 
 PARIJS fs. Daniel over 219 roeden meerssch in Vursselare ghenaempt den hollandt die 
 van der weezen moeders weghe ghecommen was . . . up den 31ste jan. 1584 
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 Rekenijnghe die bij desen doen Lievin CLAEYS in huwelick met Maurijne fo 364v 
 DE KEYSERE (skeysers) ende Gillis DE WEERT tsamen voochden van Joos, Willem ende 
 Joosijne DE KEYSERE svoornomds Maurijne broeders ende zustere alle kinderen van wijlent 
 Willem DE KEYSERE fs. Pieters die hij hadde bij wijlent Loyse LOOTINS fa. Bauduyn 
 sichtent tpasseren van huerlieder SVG op den lesten juny 1581  . . . . . .  . . . 
 Comt in vutgheven van een camere ende eenen zoldere die de weezen in pachte hadden tot 
 Lenaert LICHTVOET up de hooghstrate bij de brugsche poorte 3 p. gr. . . . . . . 
         up den 24ste jan. 1584 
 
 Vutte dien dat bij thuwelic van Clara PIJFFEROEN met Pieter DE  fo 369 
 HERTOGHE ende de vercavelijnghe ghedaen tusschen Pieter PIJFFEROEN den voornoemden 
 DE HERTOGHE ende Arendt PIJFFEROEN noch weeze zijnde 18 jaren den voornoemden 
 Arendt gheassisteert was met Pieter DE MEYERE zijnen oom ende voocht te nieuten es 
 ende wesen moet den SVG van Arendt ende Clara ghemaect op den 14de july 1581  
 So es bij Pieter DE MEYERE ghepasseert dezen nieuwen SVG daerinne begrepen dat Arendt 
 nu alleene toebehoort bij den overlijden van Gheerolf PIJFFEROEN fs. Arendt zijnen vadere 
 als van Marguerite BOUCKAERT fs. Pieter zijne moedere  
 Zo es den voornomden Aernauldt PIJFFEROEN te cavele ghevallen deen heelft van den grondt 
 van erfven van der behuusde hofstede te Lederne bij de ponte onverscheen mettten voornomden 
 Pieter zijnen broedere ende heeft Pieter DE HERTOGHE over zijne huusvrauwe het 3de deel 
 onverscheen ende onverdeelt zuudt oost loopt daer neffens de leye ende zuudt zijn ghelandt de 
 kinderen van Joos DE HANE met haer hofstedekin west de damstrate ende oost de hofstede  
 van dhoirs van wijlent Jan VAN DAMME groot een ghemet ofte daer ontrent 
 600 roeden landts commende mette oostzijde jeghens de damstrate zuudt Pieter PIJFFEROEN 
 met een stic landts hem te cael ghebuert ghenaempt den bec west den voornomden Pieter met 
 een partije ghenaempt coppins leykins stic bij hem ghecocht jeghens Lievin VAN DAMME 
 fs. Jans noordt den voornomden Pieter met 400 roeden lands . . . . . . . . . 
 Zo heeft den voornomden Arendt noch in weezen ghelde van de vercoopijnghe van de lande 
 in noorthaut vercocht an Laureyns HEYMAN ten behouve van zijnder moedere . . . 
 Es ghecocht bij Pieter PIJFFEROEN zijnen broedere, jeghens Gillis EVERAERT fs. Matthijs 
 svoornomds Pieters huusvrauwen broeder 2 ghemeten lands voor 6 p. 10 sch. gr.  gheleghen 
 in Martins Leerne zuudt ende noordt de herweghen den eenen loopende naer de kercke ende 
 den anderen van de kercke naer de muelene . . . . . . up den 17de april 1584 
 
SVG Mauris DE BLIEC fs. Sijmoen,        fo 371 
 overl. midts de troublen van den orloghe in de stede van Ghendt  
 He.: Marie DE BUUC fa. Gheerolf 
 K.: Anna DE BLIEC (sbliex) = 7 jr. in de maent van maerte lestleden 
 V.M.: Gheerolf DE BUUC grootvader ende V.P.: Jan DE BLIEC fs. Sijmoens, oom  
 Erfgrondt de weese toecommende bij den overlijden van haeren vadere 
 Een behuusde hofstede in Lootenhulle commende noordt an de strate loopende van Loo naer 
 Deynze ende een partije lands commende an de zuudtzijde van de hofstede ende zuud oost 
 het clooster goedt van Deynze gheeten het stic bachten schuere 
 Behoort de weeze noch toe een partije lands ghenaempt het vitsen bulxkin commende west 
 an het leen toebehoorende de weeze van Jacob DE BLIEC dezer weezen oom was 
 Alle partijen tsamen metter hofstede zijn groot 14 ghemeten ende 150 roeden ghehauden 
 van de heerlickhede van Audengoede  . . .  . . . 
 Eerfgrondt de weese met haere moeder toebehoorende half ende half 
 De weeze es gherecht in deen heelft duergaende van 425 roeden lands gheleghen up Loo 
 cautere oost ende noort ghelandt dhoirs van wijlent Jan DE ZUTTERE, dhoirs van Heindric 
 DE KETELAERE ende zuudt de strate loopende van Loo naer malsene ghehauden ende 
 rentende onder dheerlichede van Bellem ende schuervelt  
 Voorts es de zelve noch gherecht in deen heelft van een partijken lands ghenaempt de bree 
 broucken oost ende west ghelandt Gheerolf DE BUUC ende zuut het schuerveltstraeken  
 groot een half ghemet ghehauden als vooren . . .  up den 28ste april 1584 
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 Rekenijnghe die bij desen doet Segher COCKUUTS fs. Pieter als oom  fo 372v 
 ende voocht van Inghele, Cathelijne ende Tanneken COCKUUTS Philips zijns broeders 
 kinderen die hij ghehadt heeft bij Joosijne DE WEERT (sweerts) fa. Cornelis zijne 1ste  
 huusvrauwe was de weezen verstorven van hunne vadere ende moedere  
 Den meerderen deel van de goede es vercocht gheweest bij wijlent Jan DE WEERDT der 
 weezen oom alzo hij te Brugghe wonachtich was, aldaer der weesen vader overleden es 
 In de marge fo 373 
 . . . wijlent Cathelijne EVERAERTS wdwe van Cornelis DE WEERDT 22ste juny 1586 
 Tannekin de joncxte weese wonende met Augustijn COCKUUT . . . . . . 
 Een hofstede van de weesen te Muelebeke ghenaempt de valcke . . . . . . 
 Wijlent Jan DE WEERDT der weesen oom ende zonderlijnghe zijne huusvrauwe letter 
 gheneghen waren om de weesen eenighe vriendschap te doen dan alleenlick meer om 
 hemlieden te beschadighen zoot blijcken mach vutten rekenijnghe bij hemlieden ghedaen. 
         up den 14de febr. 1587 
 
SVG Jan STEP fs. Jan, overl. sdicendaechs inde goede weke 24ste martius 1587 fo 375v  
 in Lathem inde brakelstrate up tgoedt van wijlent Laureyns DE MUELENARE fs. Willems 
 He.: Pierijne VAN DAMME fa. Lievins  
 K.: Hanskin STEP = 1 ½ jr 
 V.P.: Nicolaes DE MUELEMEESTERE in huwelick met Cathelijne STEP der weesen moeye 
 V.M.: Franchoys VAN DAMME sweesen moeders broedere 
 Bauduwijn BLANCKAERT ende Jooris VAN MATEREN als mannen over der weesen  
 vaders zijde ende Jan HAEC fs. Pieters, ooc oom van der moederlicke zijde ter causen van 
 zijne huusvrauwe over der weesen moedere hebben oversien ende ghevysiteert alle de bate 
 Eerfgrondt de weese toecommende bij den overlijdene van zijnen vadere 
 De weese behoort alleene toe een hofstede groot int ghehele 700 roeden de helft over de zijde 
 gheleghen zuutwest waert gheleghen up de prochie ende heerlichede van Sinte Pieters neffens 
 Ghendt daerment noempt ayghem ende competeert de weese noch deen heelft in 100 roeden 
 lands daerment heet up tvoskin ligghende onverscheen met der weesen oom ende comt metten 
 westhende up de strate streckende naer Ayghem driesch naer schoonmeersch zuut ghelandt  
 het land van den disch van Sinte Michiels keercke in Ghendt  . . .  . . . 
 Lowijs VAN DER DONCT fs. Sijmoens haren toecommende man . . . up den 3de julius 1587 
 
 Rekenijngh van de kinderen van Pieter HEINDRICX fs. Pieters in Landeghem fo 376v 
 Pieter HEINDRICX fs. Lucas als alleene voocht van Philips ende Susanna de kinderen van 
 Pieter HEINDRICX fs. Pieters zijnen oom die hij hadde bij Cecilie CLYNCKE fa. Jans 
 sichtent het passeren van den SVG die ghedaen was den 6de febr. 1584. 
 Joos NEEMGHEER es vutlands vertrocken . . .   
 Pieter CLYNCKE der weesen oom ende Jan CLYNCKE der weesen grootvader 
 Betaelt an Laureyns VAN EYSTE van den double te makene van den rentebouc van sgraven 
 gheerste die der weesen vadere altijdt ghehint ende ontfanghen hadde omme die ontfanghen 
 te wordene bij Joos ZUTTERMAN d'aude 14 gr. . . . . . .  
 Heeft betaelt an Philips VAN VLAENDEREN van dat hij Philips de autste weese ghehauden 
 heeft tot Nazarette 4 p. gr. . . . . . . . . .  up den 12de febr. 1588 
 
 Swonsdaechs up den 25ste van januarius 1584 zo es bevonden vut zeker   fo 378v 
 augmentatie die Joos DE WULF fs. Joos hadde als voocht ende oom van Anna DE WULF  
 nu huusvrauwe van Pieter WIEME fs. Joos van in den jare 81 de welcke noydt ghepasseert 
 en es gheweest ghelijc die hadde behooren ghepasseert te zijne, hoedat de zelve Joos ande 
 zelve Anna ghehauden ende belanght was . . . . . . . . . . . . 
 Ghepasseert voor Nicolaes BAUWENS, Cornelis VAN PARIJS ende Laureyns LOOTINS 
 Schepenen ten bijsijne van Cathelijne LOONKINS wdwe van Joos DE WULF ende Gheerolf 
 LOONKINS haren vader 
 Cathelijne LOONKINS der weesen moedere es overleden in spurcle 1588 ende Willem  
 VAN RENTERGHEM in huwelick met de wdwe van Pieter WIEME . . . 2de meye 1588 
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 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doen ende overgheeft   fo 379 
 Anna DOBBELARE (sdobbelaren) fa. Gillis wdwe van Jan VAN HULLE fs. Willem in zijnen 
 levene voocht gheweest over de weese van wijlent Willem VAN RENTERGHEM  . . . 
 Voocht es nu Willem VAN DE VELDE  . . .  . . . 
 Ontfaen van Herman LAMME van pachte van der weesen hofstede te Nevele 25 sch.gr. 
 Present de doenderigghe gheassisteert met Joos VAN LOOKENE ghetraut met hare dochter 
 ende Pieter DE DOBBELAERE haer broeders zone . . .  up den 9de april 1588 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet Zegher COCHUUT  als oom  fo 380  
 ende voocht van de vaderlicke zijde ende Lieven DE ICK voocht van de moederlicke zijde van 
 de weesen Philips COCHUUT te wetene Kathelijne, IJnghele ende Tanneken COCHUUT  
 die hij Philips hadde bij Joosijne DE WEERT fa. Cornelis sichtent de leste rekenijnghe  
 ghedaen up den 6de april 1593 
 Ontfaen van de pachte van Pieter DE CUEKELARE van vier ghemeten lants ligghende in 
 Lathem bachte brackele gheheeten het hoycot waerinne de weese gherecht es in de heelft 
 ende dander heelft heeft Marten MORTIER 
 Ontfaen van pachte van Augustijn COCQUUT van dese weesen huuse staende tot Muelebeke 
 up de plaetse dit van twee jaeren  ghevallen te meye 1593 ende 94  20 sch. gr. 
 Ontfaen van Jan LIBAERT 3 p. gr. over een jaer pachts vander weesen hofstede gheleghen 
 in Ste Martens Leerne inde moerstrate  . . . . . .  
 Betaelt tot Doornicke den 21ste april 1593 ande vrauwe daer Tanneken de joncxte weese 
 wonende es over een liveken voor haer ghemaeckt 12 sch. 11 gr. . . . up den 18de meye 1594 
 
SVG Joos DE KUECKELARE fs. Joos, overl. . . . . . .     fo 381v 
 He.: Baeten DE CLERCQ 
 K.: Hansken ende Lievijnken DE KUECKELARE  
 V.P.: Lieven DE KUECKELARE ende V.M.: Jan MOYKENS  . . .   up den 16de nov. 1593 
 
SVG Gillis VAN OOST, overl. . . .  . . .    fo 381v  
 He.: Janneken LIBAERT alsnu in huwelick met Laureyns DE SNOUCK 
 K.: Gilleken, Hansken, Janneken ende Liefken VAN OOST  
 V.P.: Joos VAN OOST ende V.M.: Jan VAN EECHAUTE  
 De voochden met Lieven VLERICK ende Laureyns DE SNOUCK in huwelick met der 
 weesen moeder hebben oversien ende ghevisiteert al tcatheylich goet . . . . . . 
         desen 22ste maerte 1594 
 
SVG Johanne DE WEERT (sweerts) fa. Cornelis, zijne 2de huusvrauwe, overl . . . fo 382v 
 Hr. Pieter EVERAERT  
 K.: Gheerolfvijnken, Janneken ende Mauken EVERAERT = 4 maenden 
 V.M.: Lieven DE WEERT fs. Cornelis, oom ende V.P.: Marten DAU fs. Jan 
 Daneel LOONKENS ende Laureyns VAN HEYSTE die de voochden thuerlieder hulpe ende 
 bijstant ghenomen hebben . . .   . . .  
 Erfgrondt de weesen achterghelaten gheconquesteert binnen huwelicke 
 Een behuusde stede in Nevele daerment heet te veldeken groot metten lande daermede  
 gaende int gheheele vijf ghemeten of daerontrent welcke stede deen heelft ghecocht es in 
 huwelicke ende dander heelft behoorde der weesen vadere van te vooren toe bij versterfte 
 van sijne moedere ende een sticxken lants ghenaempt het paercxken groot een ghemet 
 gheleghen in Nevele . . .  . . .  . . . up den 8ste febr. 1594 
 in de marge fo 382v  
 Dezen staet es ghequeten ende ghecasseert mits Pieter EVERAERT der weesen vadere de 
 zelve vutghecocht heeft voor de somme van 20 p. gr. ende een coe volghende den contracte 
 tusschen Pieter EVERAERT ende Jacques VAN AERDE in huwelick hebbende Mayken 
 EVERAERT ende Pieter VAN MALDEGHEM thuwelick hebbende Janneken EVERAERT 
 fa. Pieters bij Johanne DE WEERT ghemaect in daten 10de jan. 1612 ende de quitantie 
 daernaer ghevolght in date 10de lauwe 1615  . . .  . . . 
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SVG Maria DE WEERT (sweerts) fa. Cornelis, overl.  Sente Maetins Leerne . . . fo 383v 
 Hr. Martens MORTIER  
 K.: Marcken MORTIER  
 Voochden: Jan VAN KERREBROECK ende Lieven DICK ende Gheerolf EVERAERT 
 Gronden van erfven de weese toecommende  van zijns moeders zijde 
 Een behuysde hofstede in Sente Martins Leerene groot een ghemet belast met 25 gr. tsiaers 
 den pennijnc 16e in proffijtte van heer Sebastiaen DE BAERT pasteur van de Zele 
 Partijen van gronden in huwelick gheconquesteert 
 Een alf bunder lands in Landeghem ghenaempt dostijne ende verwisselt met een stick lands 
 in Martins Leerene ghenaempt het pieters bunder groot een ghelijck alf bunder . . . . . . 
 Een bunder lands in Dronghene in twee partijen ghenaempt peerdebulck in den teerlinck 
 zuut tblauwpoortstraetken, noort Paesschier DE WANNEMAECKERE . . . 11de febr. 1594 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet Philips DE MEYERE  fo 384v 
 als voocht over zijne broeders ende zusters den termijn van vier jaeren tleste 93  . . . 
 Ontfaen van Gillis SUTTERMAN over den bogaert te Meyghem van een jaer 3 p. 6 sch. 8 gr. 
 Ontfaen van Niclais DE PESTELE over tghebruuck van een jaer een ghemet lands up tgoet 
 te Meyghem tot  6 sch. gr. Ontfaen van Vincent FOCKAERT over den coop van een ghemet 
 gers in leymersch 26 sch. gr. 
 Betaelt an Gillis SUTTERMAN causa uxoris van sijnen staet 20 p. gr. . . . 
 In presentie van Philips DE MEYERE als voocht in de absentie van Pieter HEINDRICX  
 als medevoocht, Gillis SUTTERMAN als swaghere, Joos DE MEYERE als broeder, Olivier 
 DE PAU met meer andere bijstaenders up den 11de january 1594 
  
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet Daneel LOONKENS oom  fo 388v 
 ende voocht van de 4 kinderen Lieven LOONKINS die hij hadde bij Willemijne COPPENS 
 te wetene Mauwers, Bauwen, Gheerolf ende Katerijne LOONKENS 
 Mits den overlijdene van der weesen moedere, overl. in Ghendt up 18de octobre 1583 
 Ontfaen van Jacob ZUTTERMAN over den coop van capt 15 sch. gr. . . . . . . 
 Over een somme die hij moeste toegheven van manghelijnghe van lande namelick up de  
 hofstede groot twee ghemeten ende een bunder lants daer achter gheleghen in de prochie 
 van Nevele in de boschstraete der weesen vadere ende Jan VAN BUEREN toecommende 
 ende vermanghelt  . . . 5 p. 16 sch. 5 gr. 
 Ontfaen van Chrispiaen MEGANCK up zijnen pacht van de hofstede met een bunder lants 
 daerachter ligghende danof de twee ghemeten ghecommen zijn bij deelijnghe up der weesen 
 vadere jeghens zijne medehoyrs vut de versterfte van zijnen vadere ende een ghemet bij 
 coope van Bauduyn BRAET ten 3 p. gr. tsiaers over tjaer verschenen kerstavont 85 . . . 
         up den 3de oct. 1595 
  
SVG Anthonine VAN RENTERGHEM, overl. Landeghem . . .   fo 390v 
 Hr.: Jan VAN DER VENNET  
 K.: Herman VAN DER VENNET fs. Jan 
 V.P.: Joos VAN DER VENNET ende V.M.: Jacques ZUTTERMAN  
 Den hauder belooft de weese te besteden int walsche landt om de talle aldaer te leeren  
 Gronden van erfven de weese competerende bij den overlidene van sijne moedere 
 Een stick lants ghenaempt het cleen bulcxken groot 200 roeden ende een stick lants 
 ghenaempt het kerckenvelt. Item een bosschelken groot sijnde  200 roeden . . . 
 Item het 3de van twee ghemeten en half ghenaempt het stick voor thof den cant naerst 
 biebuucx dreve groot 250 roeden . . .  . . . 
 Een stick ghenaempt het waterlat groot 225 roeden twelck der weesen moedere bij  
 testamente ghegheven heeft an Franchois VAN RENTERGHEM fs. Joos . . . . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelick 
 Een stick lants ghenaempt den blaken ackere groot 1125 roeden . . . . . . 
 Zes partijkens lants deen an dandere gheleghen danof eene begrepen es inde hofstede 
 tsamen groot zes ghemeten 306 roeden . . . . . .  up den 21ste febr. 1606 
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SVG Mayken VAN LANDUYT fa. Martens, overl. . . .    fo 393v 
 Hr.: Cornelis LOOTENS 
 K.: Joosken ende Martijnken LOOTENS noch onbejaerde weesen 
 V.M.: Philips VAN LANDUYT ende V.P.: Laureyns LOOTENS 
 De vadere vander weesen moedere es erfachtich overleden ende heeft achterghelaten 
 een behuusde ende een onbehuusde hofstede met ontrent acht bunderen lants gheleghen 
 in de prochie van Ruuselede ende Caneghem . . . . . . . . .  
 Een behuusde hofstede in Aersele groot vier ghemeten den hauder competerende . . . 
 Den hauder is poorter van de casselrie van Cortrijcke  . . . up den 26ste july 1606 
 
SVG Catherijne VAN RENTERGHEM, overl. Landeghem . . .   fo 395 
 Hr.: Laureyns VAN PARIJS  
 K.: Mauwerken ende Kathelijnken VAN PARIJS noch onbejaerde kinderen 
 V.M.: Jan VAN DER VENNET fs. Xpiaens ende V.P.: Daneel VAN PARIJS fs. Mauwers 
 Gronden van erfven de weesen competerende bij den overlidene van hunne moedere 
 Een stick lants in Vosselaere ghenaempt het bundere groot een bundere oost ghelant dhoirs 
 van Lieven WITTEVRONGHEL zuut west ende noort Gheerolf ELAUT 
 Item een ghemet cauters ligghende in de voorseyde prochie ghenaempt het ghemet west 
 daeranne ghelant het zeven bundere noort dhoyrs van Jan VAN PARIJS oost het clooster 
 van marquette suut Laureyns VAN PARIJS 
 Item het 5de in een 7de deel van vier ghemeten bosch in den hasbrouckbosch gheleghen in 
 de prochie van Meyghem. 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelick gheleghen in Landeghem 
 Een behuusde hofstede groot een ghemet ende een partijken lants ligghende ter straete 
 ghenaempt het lije stedeken groot een ghemet 50 roeden noort ghelant Jan VAN DER  
 VENNET west de westhouck straete ende zuut Gheerolf ELAUT . . . . . . 
 Een half ghemet cauters ligghende buuten de beeke in Vosselaere oost den herwech zuut 
 dhoyrs van wijlent Gillis HEBBRECHT noort Lieven WITTEVRONGHELE ende west 
 de hoyrs van Joos VAN DER VERRE 
 Item 200 roen meersch gheleghen in Nevele ghenaempt bachten bossche zuut dhoyrs van 
 Mr. Pieter DE PROOST ende noort Denijn BAUDONCQ in causen  sijnder huusvrauwe 
 Item een stick tarwe lant ligghende in Dronghene ghenaempt het cuenijncx stick groot 
 700 roeden noort de straete west dhoyrs Dominicus VAN DEN FONTEYNE zuut ende 
 noort desen haudere  . . .  . . .  . . . up den 7de maerte 1606 
 
SVG Jan SPEECKAERT, overl. Landeghem . . .     fo 397 
 He.: Barbelken BRAUS ende Jan VAN DER VENNET haeren jeghenwoordighe man  
 K.: Janneken, Joosijnken, Barbelken en Mayken SPEECKAERT mitsgaders Jan den autsten 
       zone bij huwelick zijn selfs ende alhier present 
 V.P.: Pieter SPEECKAERT ende Anteunis DE BAETS bijstaende voocht over ende vuter 
          name van V.M.: Joos GHOETGHEBUER wonende binnen Ghendt  
 De bate excederende den commere de somme van 250 p. gr. ende compt over dheelft ten 
 profficte van de vijf kinderen de somme van 125 p. gr. 
 Gronden van erfven de vijf kinderen toebehoorende zijnde patrimoniael 
 Dhelft deurgaende van een behuusde hofstede ligghende ghemeene met Pieter SPEEKAERT 
 der weesen oom ende voocht inde prochie van Dronghene groot een ghemet metten bulcxken 
 west van de hofstede gheleghen metten huusen schueren stallen ende boomen daerup staende 
 noort sheeren straete west de dreve van de goede van Jacob HUERIBLOCK ende oost de  
 kinderen van Philips VAN OOTEGHEM ende een partije lants in de zelve prochie ghenaempt 
 den coorenbulck groot 700 roen zuut de kinderen van Philips VAN OOTEGHEM west sheeren 
 straete noort dhoyrs Joos DE GRUUTHERE oost Lieven DE MEYERE  . . . 
 Item een partije up den cautere ande mijl eecke daer den Ghent wech deur loopt oost den kerck 
 wech zuut het convent van Dronghene west de kinderen Philips VAN OOTEGHEM noort Jan 
 VAN YDEGHEM groot 700 roeden . . . . . . . . .   up den 4de july 1606 
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SVG Jacob VAN RENTERGHEM fs. Willems, overl. . . .    fo 398v 
 He.: Mayken MESTACH fa. Pieters 
 K.: Willem, Jacques ende Chaerelken VAN RENTERGHEM 
 Voochden: Jan VAN DER VENNET ende Laureyns VAN HEYSTE 
 Leenen daervute der weesen vadere erfachtich vutghestorvfen is 
 Een leen in Nevele wesende de twee deelen van drije van 25 ghemeten lants ghenaempt tleen 
 ten briele wesende behuust ende becatheylt twelcke alleene toecomt Willem den autsten zone 
 Gronden van erfven wesende patrimoniale goedijnghen alle gheleghen in Landeghem 
 Een meersch ghenaempt tbedelf groot ontrent twee ghemeten oost ande meersch loopt de 
 calene die loopt van Landeghem naer Merentre noort dhoyrs Cornelis VAN DE FONTEYNE 
 west Joos ZUTTERMAN met een stick cauterlant . . . . . . . . . 
 Ander patrimoniale gronden gheleghen in Nevele 
 Een ghemet taruwe lant ghenaempt thaut ackerken noort ende west daeranne ghelant den 
 prelaet van Dronghene zuut de voornomde hoyrs 
 Item 250 roeden lants an tmay tputken west dhoyrs Willem VAN RENTERGHEM oost de 
 wdwe Lieven DE VREESE noort de gaverstraete . . .  . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelick 
 Een stick lants groot 574 roeden gheleghen in Landeghem west daeranne paelt de behuusde 
 hofstede van Jacob VAN RENTERGHEM oost den ooschwech noort tvolghende stedeken 
 Deen heelft van een onbehuust stedeken groot int gheheele 400 roeden west ende zuut dese 
 hoyrs noort Joos ZUTTERMAN oost het straetken loopende naer zijn hof  . . . 
 De hauderigghe met de weesen zijn tsamen half ende half gherecht in een huuseken twelcke 
 den overledenen doen maken heeft up de hofstede toebehoorende Tanneken MOENS  
 huusvrauwe van Anthuenis DE WEERT fs. Gillis gheleghen in Meyghem ende bewuent bij 
 Joos CORNELIS . . .   . . .  . . . up den 7de maerte 1606 
 
SVG Johanne LOONKENS fa. Gheerolfs, overl. Vynct  . . .    fo 401 
 Hr.: Lievens MESTACH 
 K.: Pierken, Janneken ende Willemijnken MESTDACH 
 V.P.: Joos DE POORTERE ende V.M.: Gheerolf LOONKENS  
 Gronden van erfven wesende matrimoniale goedijnghen 
 Een stick lants in Vynct ghenaempt den bosch groot twee ghemeten zuut ghelant Franchois 
 VAN DAELE noort de wdwe Pieter DE VOS west Genijn BAUDONCQ oost tleen ten biezen 
 Item een stick lants groot 1000 roeden gheleghen als voren zuut daeranne ghelant tclooster  
 van Marquette noort de hofstede Pieter DE VOS oost sheeren strate of de weesen Jacob  
 MESTDACH west Berthelmeeus BAUDONCQ ende een hofstedeken groot 50 roeden zuut 
 sheeren strate west tkercken lant van Vynct noort ende oost Barthelmmeeus BAUDONCQ 
         up den 14de febr. 1606 
 
SVG Janneken VAN DALE, overl. Vynct . . .      fo 402 
 Hr.: Pieter DE VOS 
 K.: Fransken DE VOS onderjaerighe weese 
 V.P.: Loys DE VOS ende V.M.: Franchois VAN DALE  
 Gronden van erfven wesende matrimoniale goedijnghen 
 Een hofstedeken gheleghen in Vynct in de dreve van de goede te bracx groot een ghemet met 
 zijne medehoirs van de moederlicke zijde onverscheen ende onverdeelt 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelick 
 Der weese moedere met Franchois VAN DALE haeren broedere waren gherecht in een rente 
 van 4 p. gr. tsjaers losselick den pennijnc 16e versekert up een hofstede ende ses ghemeten 
 lants in Vynct gheleghen toebehoort hebbende Laureyns COEN debiteur van de rente noort 
 daeranne ghelant Berthelmeeus BAUDONCQ west ende zuut de weesen Lieven MESTACH 
 welcke ipotecque hier te voren ghedecreteert is voor de verloopen croosen van de rente ende 
 alzo ghevallen an der weesen moedere met haere medehoyrs met alle de huysijnghen ende 
 tronckboomen daeruppe staende. Item een meersschelken ghecocht staende het huwelick  
 groot een ghemet   . . .  . . .  up den 14de febr. 1606 
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SVG Pieter BRAET, overl. . . .       fo 403v 
 He.: Mayken VAN RENTERGHEM fa. Maurus 
 K.: vijf onderjaerighe kinderen 
 V.P.: Berthelmeeux BRAET ende V.M.: Willem VAN RENTERGHEM  
 Gronden van erfven wesende patrimoniale gronden 
 Een stick lants groot 400 roeden in Poessele oost ghelant Joos VAN DOORNE zuut ende 
 noort dhoyrs Jan SIMOENS 
 Item een sticxken lants in Nevele in braemdoncq ghenaempt thaubulcxken groot 200 roen 
 west ende noort ghelant dheer Olivier MEYNE oost Franchois DE WULF . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelicke 
 Een behuusde hofstede metter heelft van den grooten bulck groot int gheheele tsamen vier 
 ghemeten noort ghelant dhoyrs Gillis VAN DEN BERGHE oost de vierboomstrate west 
 Joos VAN RENTERGHEM danof dander heelft toebehoort de hauderigghe als wesende haer 
 patrimonie goet ende noch een stick lants groot 700 roeden noort daeranne ghelant mijn heere 
 BANIERES causa uxoris met zijnen leene west Daneel DE SPLENTERE zuut het herpel  
 straetken, ende noch vier partijen tsamen groot twee aude bunders zuut ghelant Gillis VAN 
 QUATHEM west de hofstede van wilent Bauduyn BRAET noort Daneel DE SPLENTERE 
         up den 27ste juny 1607 
 
SVG Payssijne DE GRUUTERE (sgruuters), overl. Vynct  . . .   fo 405 
 Hr.: Lieven DE RAEDT  
 K.: Pierken, Joosken, Liefken ende Lievijnken DE RAEDT onbejaerde kinderen 
 V.P.: Roelant VAN MALDEGHEM ende V.M.: Joos DE GRUUTERE 
 Gronden van erfven de weesen toebehoorende bij den overlidene van hunne moedere 
 Een behuusde hofstede in Meyghem zuut ghelant de priesteraige west sheeren strate oost ende 
 noort Joos DE GRUUTERE groot een audt ghemet met freyt ende ander boomen daerup 
 Een stick lants daerment heet up den wildoncq in de zelve prochie zuut ghelant den leen bosch 
 west Jan VAN DE LEENE in causen zijnder huusvrauwe groot twee ghemeten noort het stick 
 lants ghenaempt den lombaert ende een partije ghenaempt den berch oost ghelant dhoyrs Mr. 
 Christiaen DE HARDUYN zuut Pieter LAMBEGOIS west Joos DE GRUUTERE noort de 
 wdwe Marijn ADAMS groot 800 roeden  
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelick 
 Een partije lants groot een aut ghemet ghecocht jeghens dhoyrs Joos TUUTSCHAVERE 
 gheleghen in de prochie van Meyghem west de priesteraige oost Joos DE GRUUTERE zuut 
 Pieter HEYNDRICX noort den voornomden GRUUTERE . . . up den lesten jan. 1606 
 
SVG Tanneken WAUTERS fa. Mr. Lievens, overl. Nevele . . .   fo 406 
 Hr.: Joos WITTEVRONGHELE, smet 
 K.: Joos ende Magdeleene WITTEVRONGHELE 
 V.P.: Jacques VAN COTTHEM ende V.M.: Mr. Lieven WAUTERS  
 Erfgronden ende renten daerinne de weesen gherecht zijn 
 Den haudere met Christiaen zijnen broedere zijn gherecht inden erfgrondt van de hofstede 
 gheleghen in Nevele daer den haudere up wuent groot 100 roen zo dat de weesen gherecht 
 zijn in dheelft van den zelven erfgront ende de huysijnghe schuere ende hovenbuer op de 
 hofstede staende alleene competeren den haudere  
 Item belanghende zeker gheruyneerde hofstede gheleghen neffens de voorseyde hofstede up 
 de oostzijde bij den kerckmeersch van Meyghem ten decrete ghebrocht ende bij den haudere 
 in coope vercreghen van Lucas DHOOGHE mits den coop alleenlick gheschiet is voor de 
 lasten vut de zelve ghedecreteerde partije gaende ende achterstellen van diere mitsgaders 
 de costen van decrete zo dat ten profficte van de weesen gheene baten en is ende bijdien 
 ghelaten onverleth ten profficte ende schade van den haudere . . .  . . . 
 De weesen met den haudere competeren 125 roeden meersch gheleghen in den leymeersch 
 gheconquesteert binnen huwelick 
 Christiaen WITTEVRONGHELE broeder van den haudere . . . up den 26ste febr. 1607 
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 Rekenijnghe bewijs ende relicqua die bij desen doet Laureyns VAN  fo 407v 
 HEYSTE als voocht van de onbejaerde weesen wilent Passchier WUELINS die hij hadde  
 bij Gheerolfvijne HOOGHE fa. Seghers ghenaempt Magdeleene ende Mayken sedert het  
 overlijden van der weesen vadere, overleden op Sente Simoens Pieters dach 1596 
 Bauduyn DE WEERT bezit in pachte twee parcheelen lant deene ghenaempt den werft groot 
 800 roeden ende dander ghenaempt het bosschelken groot een half ghemet . . . . . . 
 Gillis SERWEYTENS bezit in pachte drij sticken lants groot vier ghemeten . . . 
 Den selven Gillis SERWEYTENS heeft ghehauden van de weesen twee ghemeten lants  
 ghenaempt de bijleve ende noch 400 roen lants op den daesdoncq welcke partijen de weesen 
 hebben moeten derfven bij verhoorsatijnghe jeghens Betken CLAYS der weesen rechtsweer 
 thuwelick hebben Willem MESTDACH  . . .  . . . 
 Vincent WITTEVRONGHELE bezit in pachte drij parcheelen lants gheleghen in Nevele 
 Jan VAN QUEKEBORNE bezit in pachte een behuusde hofstede in Nevele met de lande 
 daermede gaende tsamen groot acht ghemeten   . . .  . . .  . . . 
 Lijsbette WUELINS zuster was van der weesen vader is overleden up den 22ste dec.   
  . . .  . . .  . . .  . . .  up den 29ste nov. 1607 
 
SVG Paesschijnken GOETHALS, overl. Martins Leerne . . .    fo 415v 
 Hr.: Jan WIEME, smet in de prochie van Martins Leerne 
 K.: Mauwers, Pierken, Janneken, Betken, Vijnken ende Susanneken WIEME 
 V.P.: Joos WIEME ende V.M.: Gillis GOETHALS oom 
 Gronden van erfven de weesen competerende bij den overlijdene van hunne moedere 
 In de prochie van Lovendeghem dheelft van een ghemet lants danof dander heelft toebehoort 
 Gillis GOETHALS der weesen voocht der weesen moeder toecomende bij den overlidene 
 van Arent CLAIS fs. Gillis hueren oom was in dien tijt wonende upt goet tmeyenbrouck 
 Ander gronden gheconquesteert staende het huwelick 
 De hofstede met de smesse ende een bulcken lants daer hij hauder wuent gheleghen in Martins 
 Leerne tsamen groot 400 roeden noort sheeren strate oost den doschwch zuut tgoet Mr Pieter 
 COUCKE ende west Franchoys VAN TURRE . . . . . . up den 4de febr. 1608 
 
SVG Cornelie VAN DER STRATEN fa. Martens, overl. Poessele . . .   fo 416 
 Hr.: . voornaam niet gegeven VAN DOORNE 
 K.: Joosken, Hansken, Liefken, Willeken, Pierken, Meexken ende Karelken VAN DOORNE 
 V.P.: Lieven VAN DOORNE  ende V.M.: Berthelmeeus BRAET  
 Gronden van erfven de weesen competerende bij den overlijdene van haerlieden moedere  
 ghecommen van Gheerolfvijne VAN RENTERGHEM thuwelick ghehadt hebben Marten  
 VAN DER STRATEN der weesen grootheere ende grootvrauwe was die Joos DE PESTELE 
 lest thuwelick ghehadt heeft ende daeruppe behaudt zijn recht van bilevijnghe 
 Een behuusde hofstede in Poessele met een stick lants ligghende dweers jeghens over de strate 
 ghenaempt Bultyncx stede groot in erfven twee aude bunderen ende een walleken daeranne 
 gheleghen west ghelant Jan DE GROOTE oost Gheerolf LOONTENS . . . . . . 
 Item acht ghemeten lant ende meersch gheleghen in Poessele up de westzijde van de hofstede 
 in vijf parcheelen commende deen neffens dander met een dreve ter straten tusschen de stede 
 van Maurus VAN ACKERE ende stedeken van Jaspaert REYNACX Lasarus . . . . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert bij Joos DE PESTELE in huwelick ghehadt hebbende 
 Gheerolfvijne VAN RENTERGHEM der weesen grootmoedere 
 Een stick lants in Poessele ghenaempt het poucke stick groot 500 roeden zuut de strate west 
 de stede van wilent Jan DE VLIEGHERE  
 Item een stick lants ghenaempt den grooten quaden driesch groot een bundere noort sheeren 
 strate oost de weese zuut dhoyrs Paesschier WUELLYNCX 
 Gronden van erfven in Poessele gheconquesteert staende het huwelick 
 Een stick lants groot 800 roeden ghenaempt grootackere ghecommen van Mathijs MORTIER 
 Een stick lants groot twee ghemeten ende een stick lants ghenaempt het bouverken ende een 
 stick lants ghenaempt tcromme stick alle commende van Mathijs TUUTSCHAVERE  . . . 
 Noch gronden in Hansbeke ende Nevele . . . . . . up den 21ste maerte 1608 
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 Rekenijnghe bewijs ende relicqua die bij desen doen    fo 419 
 V.P.: Pieter PENNIJNCK, oom ende V.M.: Joos DE MEYERE van Joosken ende Barbelken 
 ZUTTERMAN fa. Jacobs onbejaerde weesen gheprocreert bij Johanne DE GROOTE zijne 
 1ste huusvrauwe was te vooren wdwe van Joos DE BLIECK  
 sedert de leste rekenijnghe ghepasseert up den 10de jan.1597 
 Joosken de autste weese competeert een leen groot 400 roen gheleghen in Nevele ghehauden 
 van den leene ten Rije toebehoorende Jor Jacaques DE BANIERES greffier van den Rade in 
 Vlaenderen dat hij haudt van te leene van Nevele noort dhoyrs Lieven LOONKENS fs. 
 Maurus oost Bauduyn DE PESTELE ende zuut dhoyrs van Jacob DE BLIECK wanof dhelft 
 in bijlevijnghe ghebruuct weirt bij de grootmoedere ende dheelft van de ander heelft bij 
 Cathelijne VAN DALE lest wdwe van tselfs weesen vadere . . . . . . 
 De twee weesen met haerlieder joncxte halfve broedere zijn gherecht in een 8ste deel inde helft 
 van een behuusde hofstede daer der weesen vader up overleden es    . . .geen datum  
 
SVG Joorijne VAN RAVESCHOOT, overl. . . .     fo 420v 
 Hr.: Jan LIBAERT fs. Jans 
 K.: Hansken, Joosken, Martijnken, Janneken, Betken ende Vynken LIBAERT onbejaert 
 V.P.: Gillis LIBAERT fs. Jans, oom ende  
 V.M.: Matthijs MESTDACH thuwelick hebbende Elysabeth VAN RAVESCHOOT, oom 
 Gronden van erfven de weesen competerende bij den overlijden van hunne moedere  
 Een stick lants in Dronghene groot 4 ghemeten ghenaempt de noorthaut strate noort sheeren 
 strate oost ende west de wdwe Enghert met haere hofstede ghecommen van wilent Bauduyn 
 GOETHALS ende zuut de zelve weesen met Matthijs MESTDACH voocht 
 Item een stick daerneffens gheleghen groot 1000 roeden ligghende onverscheen metten 
 voorseyden MESTDACH ende noch een stick ghenaempt het langhe bundere daerinne de 
 weese met den voorseyden MESTDACH gherecht zijn half ende half oost daeranne ghelant 
 Zegher YDE d'aude noort dooman strate zijnde ommecant ende ommegracht 
 Een stick lants groot een half ghemet gheleghen in Landeghem daerinne de weesen gherecht 
 zijn met den voorseyden MESTDACH zuut de voorseyde strate ende Zegher YDE 
 Een stick lants in Vosselaere palende up de moerstrate  . . . up den 23ste sept. 1608 
 
SVG Mayken DE MEYERE fa. Joos, overl.  . . .     fo 421v 
 Hr.: Simoen VAN LARE  
 K.: Olivierken VAN LARE, onbejaerde weese 
 V.M.: Philips DE MEYERE ende V.P.: Jan VAN LARE  
 Gronden van erfven de weese competerende bij den overlijdene van der weese moedere 
 Een ghemet lants in Meyghem in een partije van vier ghemeten danof een ghemet toebehoort 
 Olivier DE PAU ende dander twee ghemeten Gillis ZUTTERMAN . . . den 27ste oct. 1608 
 
SVG Johanne LOONKENS fa. Gheerolfs, overl. . . .     fo 422v 
 Hr.: Lieven MESTDACH fs. Heyndricx 
 K.: Pierken, Janneken ende Willemijnken MESTDACH 
 V.P.: Joos DE POORTERE ende V.M.: Gheerolf LOONKENS 
 Gronden van erfven de weesen ghesuccedeert van huerlieder moedere 
 Een stick lants ghenaempt den bosch groot twee ghemeten gheleghen in Vynct zuut ghelant 
 Franchoys VAN DALE noort de wdwe Pieter DE VOS west Denijn BAUDONCQ oost het 
 leen te biesen ende een stick lants groot 1000 roeden zuut ghelant tclooster van marquette 
 noort de hofstede van Pieter DE VOS oost sheeren strate west Berthelmeus BAUDONCQ 
 . . .  . . .  . . .  . . .  up den 16de febr. 1606 
 
SVG Gherard JACOBS overl. . . . .       fo 423v 
 He.: Joosijntghen THOMSCHE ? van Zeelant, 
 K.: Hansken ende Tanneken JACOBS onbejaerde weesen 
 V.M.: . . . DHONDT thuwelick thebbene Franchijnken THOMSCHE ? zuster van de moeder 
         geen datum gegeven 
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SVG Adriaen VAN RENTERGHEM fs. Anthone, overl. . . .     fo 5 
 He.: Johanne DE BRABANTER (sbrabanters) fa. Jans 
 K.: Gillijnkin = 4 jr ende Adriaenkin VAN RENTERGHEM 
 V.P.: Willem VAN RENTERGHEM, oom ende  
 V.M.: Jan DE BRABANTER grootvader 
 Gillijnken DE WEERT (sweerts) fa. Willems wdwe Anthone VAN RENTERGHEM heeft 
 dese weesen ghegheven metter waermer hant intervivos de somme van 20 p. gr. . . . 
 Erfgrondt op de kinderen ghesuccedeert van huerlieder vadere 
 Een partije lants in Nevele in de vierboomstrate ghenaempt het groote part groot 436 roeden 
 zuut de kinderen Philips VAN OOTEGHEM west de wdwe ende kinderen Pieter BRAET  
 Erfgronden gheconquesteert binnen huwelick 
 Een behuusde hofstede in Nevele daer huerlieder moeder woont daerment heet in de bosch 
 straete groot in bogaert met het bilcxken bachten huuse een ghemet noort sheeren straete oost 
 Jacob HERPOLS west dhoirs Mathijs VAN DEN BRIELE  . . . . . . . . . 
 Een partijken lants groot een half bunder ghenaempt den drijbeck commende bij coope van 
 Joos MORTIER fs. Joos noort sheeren straete zuut Pieter VAN DALE west Adriaen  
 BAUDONCK   . . .  . . .  . . . desen 24ste july 1612 
 
SVG Janneken DE MEYERE, overl. Meyghem up den 6de juny 1612   fo 9  
 Hr.: Gillis ZUTTERMAN  
 K.: Joos, Gilleken, Hansken, Janneken ende Tanneken ZUTTERMAN noch alle onbejaert 
       ende Lievijne thuwelick hebbende Pieter HIJE fs. Pieters 
 V.M.: Philips DE MEYERE ende V.P.: Jacques ZUTTERMAN 
 Gronden van erfven ghecommen van de moederlicke zijde 
 Een stick lants up Meyghem cautere ghenaempt den boom groot twee ghemeten 60 roeden 
 zuut ghelant Willem BRAET west de dreve van tgoet van den baron VAN LEDE noort ende 
 oost Mh. Jan VAN POTTELSBERGHE, ende een 8ste deel in een onbehuusde hofstede bij  
 de kercke bij successie van Hans DE MEYERE haeren broeder groot int gheheel 500 roen 
 Gronden van erfven staende het huwelick ghecocht ende gheconquesteert 
 Een leen ghehouden van de leenhove ende casteele van Nevele gheleghen in Meyghem groot 
 een bunder oost de calene zuut de baron VAN LEDE west den driesch ende noort Daniel  
 PRAET met zijnen leene ghebruuct bij den hauder 
 Een partije van 400 roen ghecocht jeghens Gheeraert FIERS ghecommen vuten sterfhuuse 
 van wilent Olivier LOOTENS gheleghen in een stick van vier ghemeten west ghelant Olivier 
 DE PAU in causen Tanneken DE MEYERE sijne huusvrauwe ende de weese Simoen VAN 
 LARE bij Mayken DE MEYERE zuut tleen Christiaen DE WEERT oost den hauder ende 
 noort twaterlat ghehauden ende rentende ter heerlichede van Nevele . . .  
 Item 400 roeden lants up Meyghem cauter ghecommen bij coope van Gillis DE LAUWERE 
 zuut Pieter LAMBEGOIS west Dierick MATHER noort west de kerckstraete ende oost de 
 hauder rentende onder dheerlichede van Nevele 
 Twee ghemeten lants in Landeghem ghecommen bij coope van Jan VAN DE PUTTE fs. 
 Pieters oost ende zuut de gaverstraete west Andries VAN VYNCKT ende noort Philips 
 HEYNDRICX   . . .  . . .   up den 21ste marty 1613 
 
SVG Pieter CLAEYS fs. Jooris, overl. . . .      fo 13  
 He.: Lievijne VAN PARIJS fa. Mauwers nu in huwelick met Jan STOFFERIS 
 K.: Joorkin CLAEYS = 18 jr 
 V.P.: Martin CLAEYS ende V.M.: Roelant VAN PARIJS 
 De weese es te cavel ghevallen deen helft van een hofstede eertijt toebehoort hebbende 
 Jooris CLAEYS zijnen grootheere mette groote camer van den huuse ende peertstal groot 
 ontrent 75 roeden ligghende up de noortzijde achter de dreve commende up de hautstraete 
 die de hauders vermoghen te ghebruucken totdat de weese tot huwelick ofte andere staete 
 commen sal. Item compt de weese in erfve ontrent 23 roeden lants ghecocht jeghens eenen 
 Willem PLATZART met alle de lasten sorterende onder tleen ghenaempt tzandtvoortsche 
  . . .  . . .     up den 12de febr. 1613 
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SVG Joosijne LIJBAERT fa. Joos, overl. Hansbeke op den 22ste maerte 1612  fo 14  
 Hr.: Joos DHOOGHE fs. Joos 
 K.: Cornelie, Paesschijnken, Thuenkin en Pierijnken DHOOGHE = 4 jr  
 V.M.: Abraham MANOULT ende V.P.: Willem DHOOGHE  
 Erfgronden wesende matrimonie 
 Een behuusde hofstede daer de vader up woont daerment heet thamme groot metten bogaert 
 lande ende meersch daermede gaende teenen block een bundere zuut de hammestraete west 
 Laureyns DE RAVE met zijn hofstede noort daude calene ende oost Jor Jacques VAN 
 ZILLEBEKE gheseyt TACCOEN   . . .  . . .  . . . 
 Twee ghemeten lants in Bellem oost ghelant Mhr. Jacques DE SAINCT CROURS ende op 
 de zuutzijde Pieter VAN DAMME fs. Jans  . . . . . . up den 5de oct. 1614 
 
SVG Martin MORTIER fs. Willems, overl. Ste Martins Leerne . . .   fo 16v 
 He.: Johanna DE WEERT fa. Niclaeys  
 K.: Liefken, Willeken, Magdeleene ghetraut met Martin DE BIL, Tanneken ghetraut met 
       Guille PENNIJNCK, Martijnken, Joosijnken, Pierijnken, Betken, Cathelijne, Janneken 
       ende  Claeyssijne MORTIER mitsgaders Janneken ghetraut hebbende Daniel VAN  
       OOTEGHEM fs. Daniel, dochter was van Jan DE SPLENTERE bij de voornoemde 
       Johanna DE WEERT haeren 1ste man was 
 V.P.: Martin DE BIL ende V.M.: Christiaen DE WEERT 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelicke 
 Een behuusde hofstede gheleghen in Ste Martins Leerne groot 400 roeden ghenaempt 
 tswitten stede oost loopt het blaupoort straetkin zuut Christoffel DE SCHUUTERE ende een 
 onbehuusde hofstede oost tvoornoemde straetkin ende een stick lants groot een bunder oost 
 dese twee hofsteden west stopelaeren bulck  . . .  . . . 
 Een stick lants in Dronghene groot 500 roen ghenaempt tstick bachten de schuere commende 
 met thuuthende an tblaupoortstraetken . . .  . . . up den 18de nov. 1614 
 
 Vertooghen reverentelick Marten DE BIL ende Christiaen DE WEERT.. fo 22 
 voochden van de neghen onbejaerde kinderen Marten MORTIER bij Janneken DE WEERT   
 hoe dat de vadere in zijnen levene zo vut crachte van decrete als anderssints ghecocht ende 
 gheerft was in zeker behuusde hofstede ende lande daermede gaende gheleghen binnen de 
 prochie van Martins Leerne daerinne de weesen metter moeder erfachtich zijn dan alzo naer 
 toverlijden van der weesen vadere de weesen moedere gheconveniert is gheweest tot afstant 
 van de voorseyde hofstede ende land zo van weghen Marten MORTIER zone van der weesen 
 vadere bij Maeyken DE WEERT zijne 1ste huusvrauwe in partien gherecht vuten hoofde van  
 zijnen vadere in de voorseyde hofstede ende lande . . . . . . up den 18de nov. 1614 
  
SVG Janneken DE MEYER (smeyers), overl.  Nevele up den 21ste meye 1614  fo 23v 
 Hr.: Herman LAMME fs. Jans 
 K.: Joos, Gilleken, Maeyken, Pierijnken ende Joosijnken LAMME 
 De weesen blijven gherecht in de helft van de huuse ende schuere daer den houdere nu inne 
 woont ghemerct dat der weesen moedere de zelve gheduerende ende staende thuwelijck heeft 
 helpen coopen ende temmeren 
 Angaende de boomen, staende op der weesen vaders gront zullen de weesen gherecht blijven 
 in het vierde, ghemerct dat Hermans oudtste kinderen te weten Jacques ende Hans LAMME 
 de helft toecompt bij versterfte van Cathelijne VAN DER VENNET zijne 1ste huusvrauwe  
 ende huerlieder moedere 
 Gronden van erfven ghecommen van de moederlicke zijde 
 Een behuusde hofstede in Merendree in den wijck van velde groot 200 roen daerment noemt 
 het peperstraetken ende een stick lants groot 400 roeden zuyt oost van de hofstede  
 Een stick lants groot 400 roen ligghende tenden den hooghen vent ende noch een half ghemet 
 bosch an den hooghen vent ghemeene met Gheerolf ende dhoyrs Martin DE MEYER in  
 meerdere partijen . . .  . . .   . . . up den 23ste dec. 1614 
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SVG Elysabeth VAN MARQUE fa. Jans zijne 2de huusvrauwe was   fo 25v 
 overleden Nevele den 6de meye 1614 
 Hr.:Franchois BOOM 
 K.: Jannekin audt te bamisse 1614 = 3 jr, Pierkin = 17 maenden in meye 1614 ende  
       Anthonijntkin BOOM = 9 daghen 
 V.M.: Jan VAN MARCKE grootheere ende V.P.: Jooris VAN DEN BUSSCHE 
 Erfgronden ghecocht in conjointen huwelick jeghens Pieter EVERAERT causa uxoris 
 Dhelft van een behuusde hofstede groot met een bulcxken ende bogaert tsamen een ghemet 
 oost sheeren straete noort Jan VAN DIJCKE zuut de bijlocke te Ghendt ende west der 
 weesen vader ligghende in Nevele daerment heet te veldeken 
 Twee partijen an elckanderen ter plaeten alsvooren tsamen groot een bunder commende bij 
 coope als vooren oost ende noort dhoirs van mhr. BANIERES zuut ende west Jan THIJS 
 poorter der stede van Ghendt . . .  . . .  up desen 3de febr. 1615 
 
SVG Catherine BRUNEELS, overl. Vynckt . . .     fo. 28 
 Hr.: Olivier PENNIJNCK  
 K.: Gheeraert ende Jannekin nochonderjaerigh ende Guille PENNIJNCK zijn selfs ghehuwed 
 V.P.: Fleurens PENNIJNCK ende V.M.: Guille PENNINCK 
 Een behuusde hofstede waer den houder in woont met een stick lants ligghende west jeghens 
 de hofstede tsamen groot 800 roeden ende een stick lants op de westzijden van de pouckstrate 
 groot twee ghemeten min 26 roeden gheldende de kercke van Vynckt 10 sch. par. 
 Item drij bunderen lants ende meersch min een vierendeel ligghende in Aersele ghesepareert 
 op beede zijden van de pouckstraete nevene de hofstede van Willem PENNIJNCK fs. Olivier 
 onder dheerlichede van Ste Baefs rente gheldende . . .  . . . 
 Item om Olivier VAN NIEUWENHUUS muelenaer van Aersele over coop ende leverijnghe 
 van meele  . . .   . . .  up den 7de april 1614 
 
SVG Margriete VAN DE SOMPLE, overl. Sinte Martins Leerne . . .   fo 31v 
 Hr.: Loys VAN DE STEENE, onbejaerde weese 
 K.: Liefken VAN DE STEENE = 13 jr 
 Ghesworen voochden: Gheeraert ende Lieven VERMEIRE  . . . up den 17de febr. 1615 
 
SVG Bauduyn LOONKENS fs. Lievens, overl. Nevele in july 1614   fo 32v 
 He.: Sara VAN VYNCKT  
 K.: Willemijne = 10 jr, Cornelis = 8 jr up alderheylighen 1614, Maeyken = 6 jr ende  
       Janneken = 3 jr, Liefken LOONKENS = 12 maenden 
 V.P.: Bauduyn DE WEERT fs. Adriaens, oom ende V.M.: Gheeraert VAN VYNCKT, oom 
 Gronden van erfven ghecommen van de vaderlicke zijde 
 Een behuusde hofstede eertijts twee steden gheweest groot 4 ghemeten oost ghelant Bauduyn 
 DE WEERT zuut sheeren straete west ende noort Franchois VAN DER HAGHEN   
 Een ghemet lants ende 50 roen ghenaempt den rogghen tuyn oost ende west ghelant Bauduyn 
 DE WEERT zuut de wdwe Mathijs DE VREESE dus hier 350 roeden  . . . . . . 
 Als autste hoir competeert Cornelis een leen groot vier ghemeten zuut Jacques ERPOLS met 
 Loys DE PESTELE west Gheert VAN DER STRAETEN in causen Maeyken DE BLIECQ 
 zijne huusvrauwe noort sheeren straete ende oost Joos SUTTERMAN ende noch een leen 
 gheleghen in Vosselaere groot drij ghemeten . . . . . . desen 2de juny 1615 
 
 Compareerde voor Amman ende Schepenen der stede van Nevele Joanna fo 36v 
 DE BUCK wdwe van Joos VAN MALDEGHEM gheassisteert met Gheerolf COPPENS 
 haeren oom ter eender zijde ende Jacques VAN DE STEENE haeren zone fs. wijlent Jan  
 ter andere gheassisteert met Joos LIJBAERT sijnen voocht ten aflegghe van de naervolghende 
 zaecken omme different ende proces te eviteren. Er zijn achterghebleven catheylen ende  
 huysraet metsgaders ander schulden van baten die ghedeelt moesten werden tusschen dezelfve 
 Joanna DE BUCK ende haeren zone, zo zijn zij  veraccordeert met Joos LIJBAERT alsdat  
 Joanna DE BUCK zoude bijlech doen . . .  . . . up den 17de sept. 1612 
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SVG Tanneken VAN VYNCKT, overl. Poussele half maerte 1614   fo 37 
 Hr.: Laureyns VAN ACKER 
 K.: Martijne = 14 jr, Tanneken = 12 jr, Michiel = 9 jr, Betkin = 8 jr, Adriaen = 7 jr,  
       Hans = 4 jr meye leedt ende Maeyken = 18 maenden  
 V.P.: Jacques MESTACH ende V.M.: Jacques VAN VYNCKT . . . desen 19de july 1615 
 
SVG Susanna TEYTENS, overl. . . .       38v 
 Hr.: Jan SNAUWAERT  
 K.: Janneken, maerte dat compt 6 jr. ende Hansken SNAUWAERT = 4 jr 
 V.P.: Philips GOETHALS ende V.M.: Jan ARENDTS 
 Gronden van erfven ghecommen van de moederlicke zijde 
 Een stick lants in Ronsele groot twee ghemeten zuut ende noort Jan DE SUTTER ter causen 
 zijnder huusvrauwe ende een stick lants groot 400 roeden zuut de dalemstraete  . . . 
 Een partije lants ghenaempt teytens meersch groot 400 roen ligghende in het ambacht van 
 Maldeghem in de prochie van Haeyghem zuut es ghelandt de kercke van Oostwincle west 
 Jacques VAN EE met consorten . . . . . . . . . desen 26ste nov. 1614 
 
SVG Lieven MESTACH, overl. . . .       fo 40 
 He.: Margriete LUUCX 
 K.: Guille, Heindricq, Gillekin, Hansken, Lowijse, Lievijne, Janneken ende Martijnken 
 V.P.: Lieven MESTACH fs. Lievens halven broeder ende V.M.: Nicolaeys DE WEERT  
 De weesen competeert met huerlieden moeder twee ghemeten lants gheleghen in de hullage 
 gheleghen in twee partijen an dese van 400 roeden es ghelant an de oostzijde de cappelrije 
 west Jan FERNIJN, noort thospital van Deynse ende de 200 roeden abouteren zuut Amant 
  VAN DE VELDE noort de cappelrije, oost Gillis MESTACH. In welcke gronden Lieven  
 MESTACH fs. Lievens voornoemt gherecht is tot een 9de deel.. . . desen 24ste april 1614 

 Rekenijnghe die bij desen doet ende overgheeft Gheeraert EVERAERT  fo 41v 
 fs. Gheeraert ter causen van zijnen ontfanck bij hem ghehadt ten sterfhuuse van Tanneken 
 DE WANNEMAECKER zijn moeder soo over hem zelven als over zijne zusters . . . 
 mitsgaders Pieter DE WANNEMAECKER oom ende voocht, Lieven FIERS in huwelick met 
 Margriete EVERAERT ende Joos VAN DER VENNET oom in ontvanghe ende vutgheven 
 Betaelt an Pieter DE WANNEMAECKER kerckmeester der kercke van Ste Martens Leerne 
 over tghone de overledene de kercke ghestelt heeft 10 sch. gr.. . .desen 4de juny 1615 
  
SVG Joos VAN MALDEGHEM fs. Franchois, overl. Nevele in den jaere 1612 fo 48v 
 He.: Joanna DE BUCQ (sbucx) te vooren wdwe van Jan VAN DE STEENE fs. Jacobs 
        alsnu thuwelick hebbende Laureyns MESTACH 
 K.: Liefken = 23 jr, Jooskin = 21 jr, Philips = 13 jr, Fransken = 11 jr, Willemijnken = 16 jr 
      ende Pierijnken = 18 jr mits Franchijnken thuwelick met Francois VAN DER PLATSEN 
      ende Maeyken VAN MALDEGHEM haer selfs bedegen 
 V.P.: Francois VAN DER PLATSEN voornoemt ende V.M.: Jacques DE BUCQ  
 De voochden verclaeren met der weesen moedere ende andere vrienden ende maeghen van 
 tvoornomde sterfhuys gheassisteert met Laureyns VAN HEYSTE ende Marijn MESTACH 
 metsgaders Jaspar DE DOBBELAERE als deelvoocht over Joanne DE BUCQ oversien ende 
 gheestimeert thebbene alle de catheylighe goedijnghen ghereserveert huusen ende boomen 
 al thalm dienende tot waegenmaecken ende al thout ligghende op de plaetse binnen Nevele 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick  
 Lande gheleghen in Landeghem ghecommen van Joanne DE WULF voor 8 p. gr. 
 Een half ghemet meersch ghecocht jeghens Joosijne DE RUUCK gheleghen in Nevele  
 Bij coope van Joos VAN RENTERGHEM gheseyt biebuuck 200 roen meersch in Vosselaere 
 Gronden van erfven ghecommen van de vaderlicke zijde 
 100 roeden meersch ligghende onverscheen met Jan DE KNIJF beneden Nevele muelen 
 Noch ander gronden van erfven toecommende de houderigghe met Jacob VAN DE STEENE  
 haeren sone die zij hadde bij Jan VAN DE STEENE haeren eersten man half ende half 
 Een hofstede in Landeghem ghecommen van haeren vader ende moeder . . . 16de jan. 1616 
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SVG Janneken DAUS, overl. Poussele ontrent 8 daghen in laumaent lestleden  fo 52v 
 Hr.: Claeys HEMELZOETE  
 K.: Pierken = 5 jr den lesten sondach in ougst naestcommende ende Claeysken = 2 jr en 4 m. 
 V.M.: Guille VAN LANGHERAET gheassisteert met Lijsbette WILLEMS wdwe van 
           Gheeraert LANGERAET zijne moeder 
 V.P.: Willem VAN RENTERGHEM fs. Willems  . . . desen 14de july 1616 
 
SVG Cathelijne COCHUUT, overl. Meyghem inde maent van meye 1596  fo 54 
 Hr.: Jan VAN OOTEGHEM is nu oock overleden 
 K.: Claeysken, Lipken, Hansken, Neelken ende Maeyken VAN OOTEGHEM 
 V.P.: Loys DHANENS in de platze van Philips VAN OOTEGHEM ende 
 V.M.: Jenijn COCHUUT  
 Den houdere met de weesen zijn gherecht in een vague ende gheruineerde hofstede in Deynse 
 die vercocht is an Gillis MESTACH voor 16 p. 15 gr. daerinne de weesen gherecht zijn tot 
 een 6de als eertijts ghecocht bij Jan COCHUUT ende Willemijne DE SCHUYTER der weesen 
 grootvader ende grootmoeder 
 Gronden van erfven de weesen competerende als matrimoniael goet 
 Een behuusde hofstede in Deynse daerment noempt rekelijnghe groot 1030 roeden bewuent  
 ende toecommende Jenijn COCHUUT als de weesen bij successie van Maria MESTACH  
  eerst wdwe van Anthone COCHUUT daernaer Jan DHANENS der weesen aude grootvrauwe 
 Der weesen vader oock deser werelt overleden   . . . desen 9de febr. 1616 
 
 Augmentatie van SVG toebehoorende Claeysken, Lipken, Hansken,   fo 56 
 Neelken ende Maeyken de vijf onbejaerde oudste kinderen van Jan VAN OOTEGHEM die 
 hij hadde bij Cathelijne COCHUUT, overleden in Meyghem inde maent van july 1614 
 Voochden: Jan COCHUUT ende Loys DHANENS 
 De voochden met der weesen styfmoeder verclaeren veraccordeert te zijne met als costumiers 
 Joos DE VEY ende Jan VAN DER STRAETEN nopen de meuble ende catheylen .  . .  
 Dese 5 weesen competeert het 3de van 125 roeden saeylant gheleghen in Dronghene hemlieden 
 toecommende van Gheerdijnken HOSTE heurlieden aude grootmoeder danof Jan COCHUUT 
 competeert een 3de ende tander 3de Abel COCHUUT . . . . . . desen 9de febr. 1616 
  
 Augmentatie van goede toecommende Janneken DHANENS fa. Loys  fo 58 
 zijne naturele dochtere gheprocreert bij Franchijne DE WULF (swulfs), onderjaerighe weese 
 bij toverlijden van Franchijne der weesen moedere, overleden ontrent 16 jaeren metsgaders 
 rekenijnghe bewijs ende reliqua  van goede bij de voochden ghenomen van de goedijnghe de 
 zelve Janneken ghesuccedeert bij den overlijdene van Gillijne VAN HEE huusvrauwe was  
 van Joos VAN VEERDEGHEM grootmoeder van Janneken ende moeder van Francijne  
 V.P.: Gillis DHANENS ende V.M.: Simoen VAN HEE  
 De weese competeert bij successie van Franchijne DE WULF 6 sch. 8 gr. tsiaers in een 
 wettelicke kennisse van 2 p. gr. tsiaers daerinne den hauder competeert ghelijcke 6 sch 8 gr. 
 tsiaers bij successie alsvooren ende ghelijcke 6 sch. 8 gr. tsiaers bij coope van Adriaen VAN 
 TORRE wijlent verkent bij Joos DE DECKERE fs. Stevens in prouffijte van Gheerolf DE 
 WULF fs. Maurus versekert up een behuusde hofstede in Aersele groot met partije lants 
 daerneffens gheleghen drij bunderen  . . .  . . . 
 De selve weese was gherecht int 4de van een bunder lants in Vynct in twee parcheelen elc 
 grrot een half bunder . . .  . . .  . . . desen 16de febr. 1617 
 
 Een los blad dat zit op fo 59 en dat beter zou zitten in Register 398 fo 28 
 Eedt van voochdie van de kinderen van Marten DE BIL die hij ghehadt heeft bij Magdaleene 
 MORTIER fa. Martens overleden in Vynct int jaer 1622 
 Up den 5de decembre 1622 heeft Laureyns DE BIL eedt gedaen als voocht over de vaderlicke 
 zijde van de kinderen van Marten DE BIL ende Guilliame PENNIJNCK als oom over de 
 moederlicke zijde van de kinderen ghenaempt Hans, Marten, Francijne, Daniel ende Laureyns 
 DE BIL fs. Martens voornomt  
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SVG Gillijnken VAN HEEDE , overl. . . . niet gegeven    fo 64v 
 Wdwe.(1ste x) van . . . DE WULF 
 K.(1ste x): Franchijne DE WULF (swulfs) met een bastaerde kint Janneken DANENS fa.  
            Loys onderjaerighe weese 
 Hr.(2de x): Joos VAN VEERDEGHEM  
 Voochden: Gillis DANENS ende Simoen VAN HEEDE 
 Blijft onverscheen ende onverdeelt tusschen den houdere ende de weese half ende half een 
 hovenbuer met eenen hoven ende den gront daerup gheleghen in Maria Leerne groot ontrent 
 400 roeden, gheconquesteert zijnde binnen de levene ende huwelick zijnde met der weese 
 grootmoeder niet begrepen in den SVG de zelve weese toecommende bij successie van haere 
 voorseyde moedere . . .  . . .   up den 7de jan. 1603 
 Copie van zeker billet annex an desen SVG 
 Joos VAN VEERDEGHEM verkent boven tghone bij desen staet vermelt noch 25 sch. gr. 
 tsiaers spruutende over de croisen van de rente in den staet begrepen daermede de croisen 
 betaelt werden tot ende metten 1ste maerte 1610 hierinne begrepen zeker pachten van 400 
 roeden lants ghemeene tot ende met kersavont 1609 ende moet hij VERDEGHEM noch 
 betaelen in proufficte van de weese 30 sch. gr.  . . .  up den 27ste april 1610 
 
SVG Roelant VAN DER BAUWEN, overl. Ste Maria Leerne . . .   fo 66 
 He.: Claeisijne MORTIER fa. Willems 
 K.: Roelant VAN DER BAUWEN bij ghetijdighe aude zijns zelfs, Franchois, Mauwers, 
       Adriaen ende Hansken VAN DER BAUWEN onbejaerde kinderen 
 Voochden: Roelant VAN DER BAUWEN fs. Roelants ende Joos VAN VEERDEGHEM 
 De commer excedeert de bate ter somme van 36 p. 9 sch. 10 gr.  
 Tot betaelinghe van welcke schulden de voochden met de houderigghe ghenootzaeckt zijn 
 gheweest te vercoopen dhelft deurgaende van een behuusde hofstede groot int gheheele 
 met de landen daermede gaende 800 roeden danof dander helft competeert Gheeraert VAN 
 QUATHEM wesende de zelve helft der weesen patrimonie gheleghen in Vosselaere, an 
 Francois DHANENS voor ende mits de somme van 29 p. gr. vrij zuuver ghelt behoudens 
 dat mijne heeren Schepenen ghelieve te verleene aucthorisatie an de zelve voochden omme 
 danof vut erfven te gaene . . .  . . .  desen 28ste febr. 1617 
 
SVG Joos VAN DOORNE, overl. . . .      fo 67 
 Wdnr in (1ste x) van Cornelie VAN DER STRAETEN 
 K.(1ste x): de zeven autste kinderen 
 V.M.: Barthelmeus BRAET ende V.P.: Lieven VAN DOORNE 
 He.(2de x): Joosijne VAN MALDEGHEM fa. Zeghers 
 K.(2de x): Adriaenken = 8 jr, Copkin = 7 jr, Segherkin = 4 jr, Corneliken = 6 jr,  
           Lievijnken = 3 jr ende Joosijnken VAN DOORNE = 6 maenden 
 V.P.: Lieven VAN DOORNE ende V.M.: Jacques DE BUCQ  
 De houderigghe belooft te ghevene haere ses kinderen elck kindt de somme van 50 carolus 
 guldenen maeckende tsamen de somme van 50 p. gr. . . . . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick met Joosijne VAN MALDEGHEM 
 De hauderigghe es te cavel ghevallen deen helft deurgaende van een behuust hofstedeken 
 in Poessele groot int gheheele twee ghemeten en 50 roeden west daeranne ghelant Laurijne 
 EVERAERTS noort de breestraete zuut oost de poucstraete zuut west dhoirs Joos DE 
 PESTELE met een stick lants ghenaempt peerboomstede ende ghelt jaerlicx dese partije 
 in renten eerst de hofstede groot 200 roeden 2 achtelijnghen tvierde ende tvijfde achtelijnc 
 ghelt ende een alf bunder bachten de schuere   . . .  . . . 
 Een stick lants van 2 ghemeten oost ghelant Willem LOONKENS west Jan RIJCKAERT 
 met zijnen leene zuut de straete dit stick es commen van Joos VAN MALDEGHEM  
 Gronden van erfven de zes audtste kinderen te cavel ghevallen 
 Een ghemet lants int vranken commende bij coope van Joos VAN MALDEGHEM west 
 ghelant Joos VAN DOORNE ter causen zijnder huusvrauwe noort het Poucke straetken 
 oost Joos LOONKENS   . . .  . . .  desen 26ste jan. 1617 
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SVG Pierijnken DE SCHEPPER (scheppers), overl. Vynct  . . .   fo 72 
 Hr.: Jan DE WURME  
 K.: Roelant, Janneken, Lijnken ende Maeyken DE WURME 
 V.P.: Jenijn BAUDONCQ ende V.M.: Jan VAN PETEGHEM  
 De vier weesen competeert met den haudere half ende half een behuusde hofstede alzoo 
 de zelve ghestaen ende gheleghen is met huys ende schuer ende alle catheylen daerup 
 staende groot een half ghemet gheleghen in Vynct west ende noort de straete oost het 
 clooster van marquette zuut de wdwe Franchois VAN DALE bij der weesen vader ende 
 moedere tsamen in huwelick ghecocht . . . . . .   up den 31ste meye 1616 
 In de marge 
 Compareerde Roelant DE WURME audt 27 jr, Janneken audt 24 jr ende Lijnken audt 21 jr 
 vervangende Maeyken haerlieder onderjaerighe zuster alle kinderen van Jan DE WURM ende 
 Pierijnken DE SCHEPPER dewelcke hebben wettelick ontsleghen Jan VAN PETEGHEM 
 metsgaders den voorseyden Jan DE WURM heurlieder vader van zulcke administratie als zij 
 van heurlieden goedijnghen bij desen staet begrepen zouden moghen ghehadt ende ghenomen 
 hebben als daervan kennende vuldaen te zijn . . . . . . desen 23ste meye 1623 
 
SVG Lievijne DE POORTER (spoorters), overl. . .      fo 73v 
 Hr.: Paesschier VAN BEVEREN fs. Franchois 
 K.: Maeyken = 11 jr ende Joosken VAN BEVEREN = 10 jr  
 V.P.: Jan VAN BEVEREN ende V.M.: Jan DE SCHIETER 
 Dese voornomde weesen is verstorven ende ghesuccedeert bij den overlijdene van Maeyken 
 VAN MEESENE der weesen grootvrauwe thuwelick ghehadt hebbende Joos DE SCHIETER 
 hauder bleven  . . .   . . .   up den 12de marty 1618 
 
SVG Lijsbette DE WULF (swulfs), overl. Meyghem up paeschavont 1606  fo 74v 
 Hr.: Lieven VAN PARIJS 
 K.: Pieter = 22 jr ende Gheerolf VAN PARIJS = 18 jr,  
       Pierijne ende Joosijne VAN PARIJS zijn overleden sichtent toverlijden van hunne moeder 
 V.M.: Ghijselbrecht DE WULF ende V.P.: Pieter COCHUUT  
 Gronden van erfven ghecommen van de moederlicke zijde 
 Het derde in een behuusde hofstede groot 700 roeden ghelghen in Nevele oost dhoirs van Jan 
 SCHAMP west sheeren straete zuut een cleen straetken noort Lieven LOONKENS met zijn 
 leen ghebruuct bij Ghijselbrecht SCHAMP die dander twee deelen competeren 
 Noch dhelft van een bunder lants in Meyghem noort Joos DE GRUUTER oost dhoirs Philips 
 VAN OOTEGHEM  zuut de beke bij successie van Claeysine DE WULF heurlieder moye 
 huysvrauwe was van Daniel PRAET die daer op behoudt zijn recht van bijleve danof dander 
 helft ghesuccedeert is up Ghijselbrecht DE WULF alhier voocht  . . . . . . 
 Gronden van erfven staende het huwelick gheconquesteert, een leen gheleghen up den cauter 
 van Meyghem daerment noempt den berch groot 1000 roen zuut de beke west ende noort de  
 wdwe VAN DER ZIJPE oost Philips DE MEYER wesende d'helft van 1900 roeden mits  
 tgheheel leen met Daniel Praet tsamen ghecocht is . . . desen 21ste febr. 1617 
 
SVG Niclaeys VAN RENTERGHEM fs. Joos, overl. Landeghem . . .   fo 79v 
 He.: Marie DE MEYER (smeyers) 
 K.: Joosijnken = 11 jr, Hansken = 8 jr ende Gillijnken VAN RENTERGHEM = 5 maenden 
 V.P.: Jan VAN RENTERGHEM ende V.M.: Andries DE MEYER  
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick danof de houderigghe toebehoort deen 
 helft ende an dander helft behout haer blat van bijleve haer leven lanc 
 Een behuusde hofstede in Landeghem mette lande daeranne gheleghen groot een bunder inden 
 westhouck oost ghelandt Gheerolf HANSSENS ende Lieven VAN DER VENNET zuut den 
 zelven Gheerolf ende Jan VAN LOOCKENE noort west de houcstraete . . . . . . 
 Gronden van erfven wesende patrimonie 
 Een stick grondt in Landeghem noorthaut zuut ghelant Gheerolf VAN RENTERGHEM fs. 
 Jans ende west dhoirs Joos VAN DE VERRE groot drij ghemeten . . .  desen 17de april 1617 
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SVG Rekenijnghe bewijs ende reliqua toebehoorende de vier onbejaerde  fo 82 
 weesen van Jaecques DE CLERCQ fs. Andries ende Joosijne DE CLERCQ fa. Christoffels 
 beeden overleden in Vynct in de maent van november 1616 de weesen ghenaempt Driesken 
 aut = 6 jr ende 2 m, Christoffles = 4 jr ende 2 m, Tanneken 8 ½ jr ende Joosken = 2 ½ jr 
 V.P.: Andries DE CLERCQ fs. Gheeraerts als grootvader ende 
 V.M.: Christoffel DE CLERCQ fs. Berthelmeus grootvader 
 Hebben vercocht bij wettelicke venditie alle meublen ende catheylen ende daerbij ghevoucht 
 alle de bate ten sterfhuuse bevonden gheene vuytghesteken noch ghereserveert bedraghen 
 tsamen 163 p. 9 sch. 6 gr. daerinne begrepen den prijs die Niclaeys VAN OOTEHGEM ende 
 Lieven WITTEVRONGHELE anveert hebben up het goet dat der weesen vader in pachte 
 ghehouden heeft van joncheer Franchois BORLUUT  heere van Boucle metsgaders den prijs 
 anveert bij Gheeraert GOETGHELUCK up een stick lants  . . . . . . . . . 
 Roelant DE VOS fs. Willems thuwelick Joosijne DE CLERCQ fa. Andries suster van den 
 selven Jaecques heeft in handen de somme van 33 p. 10 sch. 2 gr. 
 Christiaen DE CLERCQ fs. Christoffels landsman up Haelter heeft van de zelve weesen  
 pennijnghen in handen de somme van 4 p. 5 sch. 2 gr.  . . .  . . . 
 Gronden van erfven competerende de weesen 
 Een behuusde hofstede in Vynct groot twee aude bunderen noort de straete loopende van  
 Meyghem Cruysweghe naer marquette bosch   . . .  . . .  
 Een stick lants in Vynct groot 800 roeden commende bij coope van Arnault DE BISSCHOP 
 noort de straete commende van Meyghem Cruysweghe naer marquette bosch  . . . 
 Compt de weesen toe de helft van 1050 roen lants in Vynct gheleghen commende bij coope 
 van Jan IDE fs. Pieters in Vynct ende van Gillis DE SCHUUTER fs. Niclaeys up Severen 
 ende noch een vierendeel commende vuten struuck van Andries SEYS . . . 19de juny 1618 
 
SVG Willemijnken VAN DER MAEREN,       fo 85v 
 overl. wuensdagh naer lichtmisse 1617 thien jaer    
 Hr.: Adriaen COOLMAN  
 K.: Vynken = 21 jr, Sijnken = 18 jr ende Janneken = 16 jr   
 bij den overlijdene van Jacques VAN DER MAEREN, oom materneel ende noch jonckghesel 
 overl. Ste Maria Leerne den lesten meye 1617  
 Voochden: Pieter MOERMAN ende Lieven VAN DER MAEREN  
 Er zijn meer schulden bevonden dan bate mits haere langdurighe sieckte . . . . . . 
 De weesen competeert bij successie van Jacques VAN  DER MAEREN een ghemet ende 30 
 roen lants gheleghen up Leren cautere bij den houder ghebruuct ende een hofstedeken groot 
 een ghemet gheleghen in Ste Maria in maeyghem houc in pachte ghebruuct bij Adriaen  
 FACK voor 4 p. gr. tsiaers  . . .  . . .  desen 10de oct. 1617 
 Memorie dat de rentebrieven ende bewijs raeckende desen staet zijn overghelevert an Gillis 
 DE KEUCKELAERE thuwelick hebbende Vyncken COOLMAN desen 20ste dec. 1618 
 
 Up den 19de jan. 1617 zoo zijn int vriendelick veraccordeert ter eender zijde  fo 92 
 Lieven FIERS als ghetraut met Margriete EVERAERTS fs. Gheeraerts ende Gheeraert 
 EVERAERT fs. Gheeraerts als vooren tsaemen zuster ende broeder metsgaders Vyncken 
 ende Maeyken EVERAERTS wesende onbedeghen weesen oock zusters van de voornoemde 
 Margriete, gheassisteert met Pieter DE WANNEMAECKER als oom ende voocht over de 
 moederlicke zijde metsgaders Jan VAN SPEYBROUCK als Schepenen oock staende over 
 de twee weesen, metsgaders Joos VAN DER VENNET als deelvoocht over de vaderlicke 
 zijde causa uxoris  . . .  . . .  . . . up den 6de nov. 1618 
 
 Rekenijnghe omme Willem VAN RENTERGHEM voocht over de  fo 94v 
 onbejaerde kinderen van Adriaen VAN RENTERGHEM die hij hadde bij Joanne DE 
 BRABANTER (sbrabanters) die naer de doot van Adriaen haeren 1ste man noch thuwelick 
 ghehad heeft Lievijn SCHOONHOOGHE zonder eenigh hoir bij hem ghehadt thebben . . . 
 Een venditie ghehauden up den 15de oct. 1616 . . . . . . 
 Gillijnken ende Adriaenken de twee weesen . . . . . . desen 25ste sept. 1618 
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SVG Olivier VAN LAERE overl. . . .      fo 98v 
 He.: Janneken CLAUWAERTS fa. Joos  
 K.: Willeken, Joosken, Sijnken, Calleken ende Neelken VAN LAERE 
 V.P.: Lieven VAN LAERE  fs. Olivier ende V.M.: Lieven CLAUWAERT fs. Joos 
 De voochden zijn ghecompareert ten sterfhuyse up den 19de jan. 1618 ende hebben oversien 
 alle de catheylighe goederen ende zijn veraccordeert dat de baete de commer te boven gynck 
 ende belooft de houderigghe de weesen te gheven de somme van 15 p. gr. . . . . . . 
 De weesen hebben gheene gronden van erfven . . . . . .  desen 19de jan. 1618 
 
SVG Lievijne VAN PARIJS fa. Maurus, overl. Vosselaere ontrent meye 1617 fo 100 
 Hr.: Jan STOFFERIS  
 K.: Jooris, Betkin, Belkin, Pierijnkin ende Tanneken STOFFERIS 
 V.P.: Jan HERBRANT ende V.M.: Roelant VAN PARIJS 
 Gronden van erfven ghecommen van de moederlicke zijde gheleghen in Vosselaere 
 Een behuysde hofstede groot een half bunder ende een stick lants groot vier ghemeten 
 gheleghen tenden de hofstede ghenaempt den callant . . . desen 12de dec. 1617 
 
SVG Lieven VLERICQ fs. Lievens ende Maeyken OOSTERLIJNC   fo 101v 
 overl. Deurle den 11de juny 1619    
 He.: Lievijne VAN SPEYBROUCK fa. Daniels 
 K.: Hans = 15 jr, Jooris = 10 jr, Maeyken = 17 jr, Janneken = 13 jr, Lievijnkn = 9 jr ende 
       Joosijnken VLERICQ = 5 jr  
 V.P.: Joos VLERICQ oom ende V.M.: Jan SPEYBROUCK  
 Gheestimeert: twee witte grau merrie peerden met een veulen 40 p. gr. 
 Gheestimeert een grau ruyn peert ende een bruin peert 18 p. gr. 
 Gheestimeert 14 melckoyen 70 p. gr. Gheestimeert 7 jaerlijnghen 15 p.gr. 
 Item 7 vette coyen ende een veerse op Cooleghem ham tsamen 49 p. 4 sch. . . . . . . 
 De schapen 20 weers wesende 4 tanden met 2 rams ende 26 twee tanden ende 51 lammeren 
 gheextimeert het stick 10 sch. gr. compt tsamen 84 p. gr. . . . . . . . . . 
 In het hauthuys naest de leye met het haut daerinne gheextimeert 6 p. 10 sch. 
 Eecken blocken ligghende jeghens het brauhuys met wat peertsen gheextimeert 16 sch. 8 gr. 
 Op het ende van Loo ontrent een ghemet eerweeten ghepresen 30 sch. . . . . . . 
 Twinter cooren op de Loo ontrent drij ghemeten ghepresen tghemet 3 p. gr. compt 9 p. gr.  
 Een stick ligghende zuyt van de kercke van Deurle besaeyt met winter coorne groot 400 roen 
 gheextimeert tsamen de somme van 3 p. 11 sch. gr.  . . . . . . . . . . . . 
 De totale somme van de bate ten sterfhuys bevonden bedraecht 1581 p. 7 sch. gr. 
 Den commer met de pachten tot het scheeden van het sterfhuys bedraecht 125 p. 8 sch. 10 gr. 
 Zoo blijft er 1455 p. 19 sch. gr.  . . . . . .      den 11de july 1619 
 
SVG Lijsbette VAN DER SCHUEREN, overl. Nevele . . .    fo 116v 
 Hr.: Jan POTVLIEGHE 
 K.: Maurus, Hansken, Lievijne ende Beelken POTVLIEGHE  
 Voochden: Pieter VAN RENTERGHEM ende Gheert HAUTEKEET fs. Gheerolf 
 De weesen zijn gherecht half ende half met heurlieder vader inde huysijnghen schuere 
 duvekeet ende dhofstede groot ontrent een ghemet wesende conquest ghedaen binnen  
 huwelick daeranne den houder behoudt zijn recht van bijleve . . .  den 19de febr. 1619 
 
SVG Margriete LUUCX , overl. ontrent half maerte lestleden    fo 117 
 Wdwe in (1ste x) van Lieven MESTACH  
 K.: Guille 27 jr, Heindricq = 25 jr, Gilleken, Hansken, Louwijse = 26 jr, Lievijne, Janneken 
       ende Martijnken MESTACH  
 Hr.(2de x): Jacques HERMAN  
 V.P.: Lieven MESTACH fs. Lieven ende V.M.: Claeys DE WEERT 
         desen 30ste meye 1617 
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SVG Maeyken VAN DER STRAETEN, overl. Nevele in de maent april 1620  fo 119 
 Hr.: Loys DE PESTELE  
 K.: Joosken = 13 jr, Cathelijne = 19 jr ende Maeyken DE PESTELE = 16 jr. 
 V.M.: Pauwels VAN DER STRAETEN ende V.P.: Jan DE BRABANTER  
 Gronden van erfven wesende smoeders patrimonie 
 Een half ghemet meersch in Hansbeke int ghewest thamme daer de nieuwe vaert  is 
 ghedolven dwers duer dese meersch west Willem VAN KERREBROUCK ende noch 75 
 roeden meersch ligghende onverscheen in een ghemet toebehoorende dhoirs Pieter VAN 
 DER STRAETEN onder deen helft ende dander helft Tanneken VAN DER STRAETEN 
 der weesen moye gheleghen in Hansbeke daerment heet in de heule noort daeranne 
 Bauduyn DE WEERT zuyt Gabriel VAN HULLE  . . . . . . . . . 
 Een partijken bosch in Lootenhulle ende heerlichede van schuervelt groot  150 roeden  
 Een stick lants in Nevele daer Hansbeke ende Nevele scheet ghenaempt den standaert zuyt 
 west sheeren straete oost Gheerolf LOONKENS groot een audt bunder . . . . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick 
 Een stick lants in Nevele ghenaempt den meeldoncq noort ghelant de wdwe Roelant VAN 
 VYNCT oost de conijncx bulcken zuut de kinderen Gillis ZUTTERMAN groot 500 roen 
 Een behuyst hofstedeken commende bij coope van Jacob BOGAERT ter causen zijnder 
 huysvrauwe gheleghen in Nevele oost ende west sheeren straete  groot 100 roeden . . . 
         desen 2de juny 1620 
 
  Rekenijnghe ende bewijs omme Loys DE PESTELE als voocht  fo 123/fo 130 
 over Joosijnken DE PESTELE fa. Gheerolf  
 Ontfaen de somme van 47 p. 15 sch. gr. over der weesen andeel van de ghereede pennijnghen 
 bevonden ten sterfhuyse van Joos DE PESTELE  . . .  desen 2de juny 1620 
 
SVG Gheerolf DE DOBBELER, overl. . . .      fo 126v/fo 132v 
 He.: Sijnken VAN KERREBROUCK  
 K.: Joos = 21 jr, Margriete = 16 jr, Gheert = 12 jr ende Jacques DE DOBBELER = 10 jr  
 V.P.: Gheerolf HANSSENS ende V.M.: Joos VAN KERREBROUCK 
 De houderigghe zal haere kinderen over haerlieder vaderlick goet bijlegghen de somme van 
 25 p. gr. eens compt elcx kints deel ende portie 6 p. 5 sch. gr. 
 Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende haerlieden huwelick 
 Een behuysde hofstede mette schueren ende stallen daer de houderigghe up wuent gheleghen 
 in Landeghem groot met twee sticken lants daerachter gheleghen tsamen vier ghemeten noort 
 daeranne ghelant Gillis VAN MALDEGHEM met zijn hofstede ende zuyt west sheeren straete 
 loopende naer de kercke van Landeghem ende twee ghemeten lants ligghende bachten den 
 heeghenbosch ghenaempt de hostijne noort ghelant de weese Pieter DE VREESE ende noort 
 west Lieven SLOCK. Een ghemet bij den holmuelenwal loopende van Landeghem kercke 
 naer Merentre noort oost de weese Jacob GOETHALS zuut oost de santwech. Item een half  
 ghemet boven Landeghem kercke op den cauter zuut de wdwe Joos VAN MALDEGHEM 
 ende oost den herwech. Item noch 200 roen meersch beneden Landeghem, priesteragie noort 
 oost den dam ende west Andries VAN KERREBROUCK . . . desen 28ste jan. 1620 
 
SVG Joanne BOOM, overl. . . .      fo 128v/ 
 Hr.: Joos DE WULF  
 K.: Liefken, Maeyken, Joosijnken, Joosken, Laurijnken ende Willemijnken DE WULF 
 V.P.: Pieter LOONKENS ende V.M.: Jooris PRONNE  
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick 
 Een behuysde hofstede in Nevele groot metten lande daeranne gheleghen 500 roen daerment 
 heet te veldeken daer nu date deser inne woont Adriaen VAN HIJFTE bij den houder in coope 
 vercreghen van Jan DE BLIECK van welcke stede den houder zal hebben tghebruyck dese 
 houdenisse gheduerende met conditien dat hij sal onderhouden der weesen huysen met de 
 zijne in behoorlicke reparatien ghemerct de zelve stede met den huyse noch blijft tusschen 
 den houder ende zijne kinderen onverdeelt . . .  desen 5de dec. 1617 
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SVG Joanne RONSE . . .       fo 130/ 
 Hr.: Philips HEINDRICX  
 K.: Pierken HEINDRICX = 6 jr 
 V.P.: Rogier NEMEGEER ende V.M.: Jan RONSE 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelicke 
 Een behuysde hofstede in Landeghem met twee sticken lants, deen stick gheleghen bachten  
 de schuere ende dander voor thof noort ghelant joncheer Jacques TACCOEN west de straete 
 zuut het moortelstraetken dat loopt naer tbrouckgat tsamen groot 1365 roeden ende noch een 
 stick lants ghenaempt den dieren coop west ghelant den zelven TACCOEN zuut desen 
 proprietaris noort Willem MARSANT groot 306 roeden  . . . desen 14de febr. 1617 
 
SVG Maeyken DHANENS, overl.  . . .     fo 132/ 
 Hr.: Joos ROBIJT fs. . . . . ende Lijsbette VAN OOTEGHEM 
 K.: Janneken ROBIJT  
 Voochden: Gillis DHANENS grootvader ende Loys DHANENS thuwelick hebbende Lijsbette 
       VAN OOTEGHEM moeder van den houdere    . . .  desen 9de febr. 1621 
 
SVG Christiaen VAN DER VENNET overl. Vynct ontrent oct. 1619  fo 133v/ 
 He.: Anna DHANENS fa. Gillis alsnu in huwelick met Joos DE RAET 
 K.: Liefken, Hansken ende Maeyken VAN DER VENNET 
 V.P.: Jan VAN DER VENNET fs. Lievens ende V.M.: Gillis DHANENS 
          desen 19de jan. 1621 
 
Copie Cavelbrief ghemaect up den 13de july 1620 tusschen ende ten  fo 134v/  
 prouffijcte van Pieter VAN QUATHEM fs. Gillis ghetraut met Vynken EVERAERT fa. 
 Gheeraerts daude ende ten proufficte van Maeyken EVERAERT noch weese zijnde tzelfs 
 Vynken zuster beede kinderen van Gheeraert EVERAERT ende dat van alle de gronden van 
 erfven die Gheeraert EVERAERT ende Tanneken DE WANNEMAECKER achterghelaten 
 hebben volghende de vercavelijnghe onlancx ghedaen tusschen haeren broeder ende zuster 
 ghenaempt Gheeraert EVERAERT de jonghe ende Margriete zijne zuster in huwelick met 
 Lieven FIERS poorter der stede van Ghendt . . .  . . .  . . . 
 V.P.: Joos VAN DER VENNET, oom ende V.M.: Gheeraert EVERAERT haeren broeder 
 Cavel A  is te cavel ghevallen an Pieter VAN QUATHEM fs. Gillis in huwelick met Vynken 
 EVERAERT een stick lants groot een ghemet daer Gheeraert EVERAERT ende Lieven FIERS 
 zijne zwaeghers een derde in hebben zoo dat maer volgt 200 roeden gheleghen op de noortoost 
 zijde van een stick lants in Martens Leerne  . . .  . . .  . . . 
 Cavel B is te cavel ghevallen an Maeyken EVERAERT fa. Gheeraert een stick lants ghenaempt 
 de beke groot 700 roeden ghelegen in Martens Leerne noort de beke ghenaempt het leeghe 
 waterlat oost de strobbijncstraete zuyt Joos VAN DER VENNET west Cornelis VURSSELE 
 met zijnen hooghen bulck . . .  . . .  . . . desen 9de maerte 1621 
 
SVG Magdelena WITTEVRONGHELE fa. Joos, overl. Dronghene . . . fo 137/137 
  Hr.: Lieven VAN QUAETEM  
  K.: Joos, Matthijs, Tanneken ende Joosijnken VAN QUAETEM 
 V.P.: Jan VAN QUAETEM ende V.M.: Joos WITTEVRONGHELE 
 De weesen competeert  de somme van 8 p. gr. rustende onder Lieven TEMMERMAN smet tot 
 Ghendt zonder dat den houder daeranne sal moghen pretenderen ende belooft hij Lieven de 
 joncxte te onderhouden van alle nootsaeckelicke sustinatien . . .  desen 26ste jan. 1621 
 
 Een los blad tussen  deze bladzijden 
 Eedt van voochdije van de kinderen van wilent Roelant DE WULF fs. Gillis, bij Niclaysijne 
 DE MEYERE sijne huysvrauwe de selve kinderen ghenaempt Gillis, Joannes, Philips, Pierken 
 Lieven, Baltasar, Laureyns, Herman, Franchois, Janneken, Lambertijne fii Roelant voorseyt 
 V.P.: Jan COPPENS fs. Lievens ghetraut met Cathelijne DE WULF  fa. Roelant voornoemt 
 V.M.: Philips DE MEYERE, oom . . .  . . .  desen 24ste jan. 1626 



 1021 

 Vervolg Register 397 (1611 – 1626)  
SVG Jan LIEBAERT, overl. . . .       fo 138v  
 fs. Anthuenis ende Janneken VAN HECKE fa. Willems 
 He.: Tanneken DE RAVE fa. Laureyns  
 K.: Fransken = 6 jr ende Tuenken LIEBAERT = 2 jr 
 V.M.: Laureyns DE RAVE, grootvader ende V.P.: Marten VAN DER SLUYS fs. Willems 
 Gronden van erfven de weesen competerende ghecommen van den overledenen als eenen 
 6de staeck ten sterfhuyse van Anthuenis LIEBAERT ende Janneken VAN HECKE volghende 
 den SVG ghepasseert in Somerghem heerlichede van Cruysstraeten 
 Een partije lants van 80 roeden in Landeghem in den herenthouck groot int gheheele 200 
 roeden oost de hoirs Jan STOFFERIS zuut Joos CODDENS ende noort west de renterghem 
 straete onverscheen ende onverdeelt tusschen dhoirs van den voornomden Anthuenis ende 
 heurlieden ooms ende moyen . . .  . . .  . . . 
 De twee deelen van een partijken meersch in Hansbeke groot int gheheele 200 roeden daer 
 ment heet vossenberch compt 40 roeden daerinne de weesen competeert een 6de deel . . . 
 Een partijken maeymeersch in Merendre in de poucke meersch groot 200 roen oost daeranne 
 ghelant Michiel VAN LAEREBEKE west de caelene  . . . . . . 
 Gronden van erfven bij der weesen grootvader ende moeder tsamen gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede daer de grootvader up starf gheleghen in Somerghem int gheweste 
 daerment heet up vellaere met alle de huysen schuere ende fruytboomen daerup staende met 
 twee partijkens lants noort oost de dreve van de hofstede van Jaspar DE DOBBELER voocht 
 van de weese Anthuenis LIEBAERT groot int gheheele 800 roeden . . . . . . 
 Een partije lants in Lovendeghem metten zuut west hende up het straetken noort west de hoirs 
 van Jaspar DE DOBBELAERE noort oost tkerckenvelt van Lovendeghem groot 700 roeden  
 Een partije maeymeersch in Hansbeke int gheweste daerment noempt de hulle commende bij 
 coope van Tanneken DE MEYERE der weesen moye groot 2 ghemeten  gheleghen met den 
 zuuthende op het cruyscaelentghen . . .  . . . desen 29ste mey 1618 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Niclaeys BAES  fo 143 
 als voocht van de vaderlicke zijde over de kinderen van Jan GOETHALS fs. Willems ende 
 van Tanneken CLAEYS fa. Jooris zijne huysvrauwe, overleden deen corts naer dander inden 
 jaere 1606 sedert tpasseren van den staet ende rekenijnghe den 4de oct. 1617  
 Den doender brenght in ontfanghe 28 p. gr. over vier jaeren pacht van een behuysde hofstede 
 in Nevele groot 200 roeden, van een bunder lants in Vosselaere van een partijken lants ooc in 
 Vosselaere ghenaempt de strepe groot 500 roeden  . . .  . . . 
 Een partijken leymeersch groot 75 roeden gheleghen in Ste Maria Leerne, alle dese partijen 
 in pachte ghebruyct bij Pieter DE PAPE  . . . . . .  kersavont 1620 
 
SVG Vynken DOOGHE, overl. Landeghem . . .     fo 148 
 Hr.: Luucas INGHELS 
 K.: Pierken INGHELS = 3 maenden 
 V.P.: Gillis DE PAPE ende V.M.: Pieter DE MEYERE . . . desen 22ste juny 1621 
 
SVG Gheeraert EVERAERT, onlancx overl. Ste Martens Leerne   fo 148v 
 He.: Sijnken VINCENT fa. Franchois  
 K.: Gillijnken, Pierijnken, Martijnken ende Janneken EVERAERT 
 V.P.: Lieven FIERS ende V.M.: Lieven VINCENT  
 De voochden mette houderigghe verclaeren gheassisteert met Frans VINCENT haeren vader 
 Jacques VINCENT, Pieter VAN QAUETEM, Pieter DE WANNEMAECKER ende Joos 
 VAN DER VENNET alle naerbestaende vrienden ende maeghen zoo van de vaderlicke zijde 
 als de moederlicke zijde oversien ende ghevisiteert thebben alle goederen . . . 
 Gronden van erfven van de vaderlicke zijde 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot 300 roen zuut Joos VAN DER VENNET 
 met zijn dreve west Lieven FIERS met tkersselaer bulcxken noort VAN DER VENNET . . . 
 Item 250 roeden lants in Ste Martens Leerne zuut Lieven FIERS met het wederdeel daer den 
 put in licht west de strobbijnckstraete . . .  . . . desen 22ste july 1621 
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SVG Jan SPEECKAERT fs. Jans, onlancx overl. Landeghem    fo 150v 
 He.: Lievijne DE MAECHT fa. Blasius  
 K.: Hansken 15 jr, Wijbrant = 13 jr, Liefken = 6 jr, Gheerken = 4 jr, Cathelijne = 11 jr, 
       Tanneken = 10 jr, Maeyken = 8 jr ende Anna Marie SPEECKAERT = 2 jr. 
 V.P.: Gheerolf LAMME ende V.M.: Jan DE MAECHT  
 Daudste weese als patrimonie competeert een leen in Dronghene int gheweste van Luchteren 
 groot 800 roen ghehouden van dheerlichede van Vaernewijck . . . desen 15de marty 1622 
 
SVG Baerbelken VAN RAVESCHOOT, overl. Deynse Rekelijnghe    fo 151v 
 Hr.: Jacques VAN DER LEYEN  
 K.: Liefken, Lijnken ende Janneken VAN DER LEYEN 
 V.P.: Simoen VAN DEN DRIESSCHE ende  
 V.M.: Amant VAN RAVESCHOOT broeder van de overledene, mits zijn overlijden is op 
            den 9de febr. 1627 Matthijs MESTACH wettelicke voocht ghecreert  
 Gronden van erfven wesende matrimonie  
 Dhelft van een partije lants gheleghen in Dronghene daerment heet den craeyart ghenaempt  
 de aude twee groot int gheheele ontrent vijf ghemeten ligghende onverscheen ende onverdeelt 
 met Jan COCHUUT fs. Jan west de kinderen DE VETTER (vetters) zuyt Pieter WILLEMS 
 oost de weesen van Gheerolf GOETHALS  
 Competeert den houder met de weesen als conquest staende het huwelick een stick lants in 
 Deynse rekelijnghe noort de nieustraete oost de wdwe ende hoirs van Jan CLAEYSSENS  
 zuyt dhoirs van Lieen MESTACH west thospitael van Deynse . . . desen 10de meye 1622 
 
 Augmentatie van SVG toebehoorende Gillis Pierijnken ende Joosijnken   fo 153 
 LAMME Hermans kinderen die hij ghehadt heeft bij Johanna DE MEYER (smeyers)  
 bij den overlijden van heurlieder vader Herman overleden den 14de sept. 1619 
 Joos ende Maeyken LAMME broeder ende zuster van de weesen bij huwelick hun selfs 
 V.P.: Jaecques LAMME halven broeder ende V.M.: Gheerolf DE MEYER, oom 
 Den SVG van heurlieder moeder Johanna DE MEYER is ghepasseert up den 23ste dec. 1614 
 Gronden van erfven competerende de weesen wesende patrimonie mits dander kinderen bij 
 vercavelijnghe elders ghehadt hebben zoo ooc de halve broeders gheprocreert bij Maeyken 
 VAN DER VENNET gherecompenseert zijn . . .  . . .   . . . 
 Een behuysde hofstede ghereserveert het 4de van de hofstede competerende de kinderen van 
 Joos DE BOELS oost ghelant Daniel VAN SPEYBROUCK ter causen zijnder huysvrauwe 
 west den prelaet van Dronghene int gheheele groot twee ghemeten gheleghen in Nevele. 
 Een partije lants gheleghen boven de hofstede oost ghelant Jan VAN RENTERGHEM zuut 
 den voorseyden VAN SPEYBROUCK groot 200 roeden gheleghen in Nevele . . . 
 Joos DE WEERT thuwelick hebbende Maeyken LAMME . . . desen 22ste july 1622 
 
SVG Antheunis HANSSENS fs Gheerolf, overl. Landeghem  . . .   fo 154v 
 He.: Janneken DE COYER (scoyers)   
 K.: Willem, Gheerolfijnken, Tanneken, Janneken ende Baerbelken HANSSENS 
 V.P.: Gheerolf HANSSENS grootvader ende  
 V.M.: Herman CORNELIS in huwelick met de voornompde Gheerolfijne 
         desen 14de febr. 1623 
 
SVG Pierijntken MARTENS fa. Ghijselbrecht, overl.     fo 155v 
 Hr. Jan VAN QUAETEM  
 K.: Ghijselken, Gheerkin, Betkin ende Martijnken VAN QUAETEM  
 Voochden: Ghijselbrecht MARTENS ende Gheerolf VAN DER PLATZEN 
 Dese weesen met hun vader competeert een stick lants in Nevele ghenaempt het venneken 
 groot 500 roen, oost Gillis SERWIJTENS ende dhelft van een stick lants ghenaemt callants 
 bulck gheleghen in den biebuuck groot een bunder oost Carel VAN DER PLATZEN noort 
 Christiaen LAMME   . . .  . . .  desen 14de febr. 1623 
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SVG Tanneken SUTTERMAN fa. Gillis, overl. Meyghem . . .   fo 156 
 Hr.: Marten VAN HOUCKE 
 K.: Anthuenkin VAN HOUCKE 
 V.P.: Anthuenis VAN HOUCKE ende V.M.: Joos SUTTERMAN  . . . . . . 
         desen 14de dec. 1621 
 
SVG Pieter LOONKENS fs. Gheerolf, overl. Nevele den 23ste sept. 1622  fo 157 
 He.: Magdelena WUELIJNCX fa. Paesschier 
 K.: Joosken = 9 jr, Lievijnken = 13 jr, Tanneken = 6 jr, Grietken = 4 jr en Pierijnken = 1 jr 
 V.P.: Lieven LOONKENS broeder van den overledenen 
 V.M.: Gillis DE GROOTE thuwelick met Magdelena DHOOGHE der houderigghe moye 
 Gronden van erfven wesende patrimonie van den overledenen zijn vader ende moeder 
 Een behuysde hofstede in Nevele daerment heet te vierboomen zuut ende noort sheeren 
 straete oost Niclaeys DROOMAER west Quyntijn LOONKENS groot 800 roen ende noch 
 een stick lants up de muelecauter noort ghelant Lieven VAN PARIJS oost Pieter VAN 
 RENTERGHEM zuut Jan VAN LANDUIT west de wdwe Lieven VAN RENTERGHEM 
 groot 800 roeden. 
 Gronden van erfven gheconquesteert in zijn 1ste huwelick met Pierijne LIEBAERT fa. Pieter 
 Een behuysde stede met een bulcxken noort oost daeranne gheleghen in Nevele daerment 
 heet thoossche zuut het straetken dat compt van hoossche straete naer den cauter noort Jenijn 
 BAUDONCQ west Jan MARTENS oost Jacques LAMME ter causen zijnder huysvrauwe 
 Mauwerijne VAN RAVESCHOOT tsamen groot 350 roeden . . . . . . . . . 
 Een partijken lants ande langhe heecke in Landeghem commende metten oosthende anden  
 cauterwech van Landeghem naer Merendre noort Dominicus VAN DE FONTEYNE 
 groot 50 roeden  . . .  . . .   desen 17de jan. 1623 
  
SVG Gillijnken KINDT (skindts) fa. Jans, overl. Nevele ontrent half january 1623 fo 161 
 Hr.: Lieven SCHOONHOOGHE  
 K.: Adriaenken = 1 jr, Janneken = 4 ½ jr ende Joosijnken SCHOONHOOGHE = 3 jr 
 V.P.: Joos SCHOONHOOGHE ende  
 V.M.: Jan SANTENS thuwelick hebbende der weesen moye  
 Gronden van erfven dese weesen verstorfven bij den overlijden van haerlieder moeder 
 Een stick lants in Deinse-binnen noort ghelant Mevr. van thospital van Deinse oost een weede 
 zuut ende west de straete zuut dhofstede van Jan KINDT deze weesen grootheer groot een 
 half bunder compt hier 400 roeden, an welcke partije Jan KINDT behout zijn blat van bijleve 
 Gronden van erfven gheconquesteert bij der weesen vader met Janneken DE BRABANTER 
 zijne 1ste huysvrauwe binnen huerlieder huwelick 
 Twee ghemeten lants in Nevele inde boschstraete gheleghen in drije partijen van welcke 
 drij partijen den houder maer competeert deen helft ende dander helft competeert toe zijne 
 eerste behoude kinderen danof vader was Adriaen VAN RENTERGHEM die hij hadde bij 
 tvoornomde Janneken DE BRABANTER  . . . desen 20ste juny 1623 
  
 Supplieert ende gheeft te kennen Jaecques LAMME inwoonder van Nevele fo 162v 
 hoe dat hij in huwelick gheweest heeft met Mauwerijne VAN RAVESCHOOT fa. Amant 
 nu dese werelt overleden saliger heeft vercocht diveersche gronden van erfven wesende 
 eyghen patrimonie hem verstorfven bij den overlijdene van Herman LAMME zijnen vader 
 ende oock van ghelijcken diveersche gronden van erfven hem verstorfven bij den overlijdene 
 van Cathelijne VAN DER VENNET zijne moeder. 
 In den 1ste twee partijne lants groot 400 roen vercocht an Laureyns VAN PARIJS fs. Maurus 
 voor de somme van 20 p. gr. Noch twee partijen vercocht an Herman VAN DER VENNET 
 groot een half bunder voor de somme van 30 p. gr. Noch 180 roeden meersch vercocht an 
 Guille LEDUCQ Amman van de lande van Nevele voor de somme van 18 p. gr. Noch een 
 partije lants groot 400 roeden vercocht an Joos LAMME suppliants halven broeder voor de  
 somme van 27 p. gr. brijnghende tsamen vutte in een masse de somme van 95 p. gr. . . .  
 Met dese pennijnghen heeft hij ghecocht 500 roeden lands . . . desen 18de juli 1623 
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SVG Stoffelijne WILLAERT, overl. Landeghem . . .     fo 163 
 Hr.: Joos MAENNOUT (MANNOULT) 
 K.: Paesschijnken MAENNOUT   
 V.P.: Pieter BEELAERT ende V.M. Chaerel WILLAERT  desen 4de oct. 1622 
 
 Alsoo bij desen onverlet bleven es int passeren van de weesen SVG   fo 164 
 van de achterghelaeten weesen wijlent Jan SPEECKAERT fs. Jans gheprocreert bij Lievijne 
 DE MAECHT sekeren pant van een schuere staende up tgoet bij hem saligher doen maecken 
 up tgoet van de almoesserije van Ste Baefs bij hem SPEECKAERT in zijn leven ghebruyct 
 soo sijn dienangaende bij interessie van mannen daer over gheroupen mette voochden 
 Geert LAMME ende Lieven DE MAECHT ter eendere Ghijselbrecht CAECKAERT in  
 huwelick hebbende de wdwe Jan SPEECKAERT dat hij up volghende conditien anveert 
 heeft soo hij doet bij desen der weesen deel ende pretentie dat hemlieden daervan soude 
 moghen competeeren dies hij CAECKAERT belooft heeft te betaelen de somme van 28 p. gr. 
 vrij ende zuyver ghelt dat over de zeven weesen elc 4 p. gr. up te legghen volghende den  
 SVG ghepasseert voor Amman ende Schepenen van de lande van Nevele met conditien dat 
 tgondt voorschreven in augmentatie in proffijcte van de voorschreven sal passeren up de 
 conditien stervende sal succederen up de langst levende met reserve dat hij CAECKAERT 
 de weese sal costeloos ende schadeloos te ontheffen nopende thaut van den temmere van de 
 schuere ghecapt upt voornoemde goet van de aelmoesserije . . .  . . . . . .  
 In presentie van mij Antheunis DE BAETS ende Herman VAN DER VENNET . . .  
         desen 5de marty 1624 
 
SVG Jan VAN LOOCKENE, overl. Landeghem nu gheleden ontrent 4 jaeren  fo 165 
 He.: Joosijnken DE KUYPER (skuypers) alsnu in huwelick met Thomas HANSSENS 
 K.: Jaecques, Janneken, Maeyken ende Lievijnken VAN LOOCKENE 
 V.P.: Joos VAN LOOCKENE ende V.M.: Jan DE KUYPER 
 gheassisteert met Lieven VAN DER VENNET als bijstaenden voocht 
 Een hofstede gheleghen in Landeghem groot in erfven 300 roen met een partije lant ghenaempt 
 het groot velt groot in erfven 200 roeden Item noch een partije ghenaempt de speloncke groot 
 in erfven 170 roen ende noch een partije ghenaempt deackermeersch groot in erfven 474 roen 
 Item noch een partije ghenaempt het cromme meerschelken groot in erfven 333 roeden . . . 
 De naervolghende partijen sijn gheleghen in Merendre 
 Een partije ghenaempt de wilric oost de weesen van Joos DE CLERCQ groot 100 roeden 
 Een partije bosch onverdeelt met Antheunis YDE ghenaempt den gambeerchbosch noort 
 Bauduyn MAENAUT west de straete groot int gheheele een half ghemet ende een partije lants 
 up melder cautere oost den heylighen Gheest van Meerendre west Adriaen PIETERS noort de 
 straete groot 400 roeden . . .  . . .  . . . 
 Dese partijen sijn gheleghen in Vynct danof dese weesen dhelft competeert onverdeelt met de 
 weesen van Lieven VAN DER VENNE die dander helft heeft, competeert ooc patrimonie als 
 up der weesen vader ghesuccedeert bij den overlijden van Maeyken VAN WONTERGHEM 
 De hofstede daer nu op woont Joos RAES fs. Lievens met twee bulcxkens over de straete 
 voor het hof tsaemen groot 887 roeden . . . . . . . . . desen 19de marty 1624 
 
SVG Cathelijne MORTIER, overl.       fo 168 
 Hr.: Gillis VOLCKAERT fs. . . .  ende Cathelijne KAECKAERT 
 K.: Hans, Gillis, Lievijnken ende Maeyken VOLCKAERT midts Joos bij huwelick sijn selfs 
       is ende Janneken ghetraut is met Jan CLAYS ende hun deel ghehadt hebben 
 V.M.: Joos SCHEPENS ende V.P.: Joos VOLCKAERT 
 Gronden van erfven ten sterfhuys bevonden commende vuten hoofde van de moeder 
 Ontrent 400 roeden lants gheleghen in Ste Jans Leerne in den maeyghem houc . . . 
 De weesen competeert neffens haerlieder vader de helft van een hofstede in Ste Jans Leerne 
 daer Gillis jeghenwordich wont tsaemen in huwelick gheconquesteert ende ghecocht jeghens 
 Joos VAN MALDEGHEM  . . .  . . . desen 20ste juny 1623 
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 Den ghonen die dese presente letteren zullen zien ofte horen lesen Amman  fo 169 
 ende Schepenen doen te wetene dat wij als oppervoochden van Franchois BAUDONCQ fs. 
 Adriaens gheprocreert bij wilent Joosijne VAN DER PLAETSEN naer trelaes ende rapport 
 themlieden waerts ghedaen bij den voornomden Adriaen BAUDONCQ vader ende voocht 
 Voorts Adriaen BAUDONCQ midts sijn ghetijdighe oude sijn selfs sijnen broeder, Lieven 
 LOONKENS in huwelick met Gillijnken BAUDONCQ ende Jan VAN DER STRAETEN 
 ghetraut met Cathelijne BAUDONCQ swaeghers vrienden ende maghen vervanghende ende 
 sterc maeckende over Janneken BAUDONCQ haerlieder zustere bij ghetijdighe audde . . . 
 vercoopijnghe bij den voornomden der weese vader ende voocht ghedaen an Gheert VAN 
 DER PLAETSEN van der weesen 5de deel in dhelft deurgaende van de drie deelen van vieren 
 van een huys in de holstraete binnen der stede van Ghendt . . . desen 21ste meye 1624 
 
SVG Joos LEMS, onlancs overl. Meyghem . . .     fo 170 
 He.: Pierijnken DANIELS fa. Gheerolfs 
 K.: Mayken LEMS   
 V.P.: Jan DE SMET fs. Lievens ende Gheerolf DANIELS  
 De weese is gherecht in een behuysde hofstede in Meyghem groot met een bulcxken daer 
 neffens gheleghen groot een ghemet    desen 11de juny 1624 
 
SVG Andries WITTEVRONGHELE, overl. . . .     fo 171 
 He.: Maeyken MORTIER onbejaerde weese 
  K.: Driesken WITTEVRONGHELE 
 V.P.: Roelandt VERBAUWEN ende V.M.: Daniel MORTIER  
 Grondt van erfven gheconquesteert binnen huwelick  
 Een partije landts in Vosselaere groot 500 roen nu behuyst wesende west den doswech die 
 loopt van Oodoncq naer Nevele waerin de weese gherecht is in dhelft . . . 17de juny 1624 
 
SVG Jelijntken PLATZART fa. Willems, overl. den 16de sept. 1623   fo 172 
 Hr.: Pieter PUTS fs. Andries 
 K.: Tanneken PUTS   
 V.M.: Daniel PLATZART fs. Willems voornompt ende V.P.: Andries PUTS grootvader 
 De weese moedere heeft gheen erfgrondt achterghelaeten . . . desen 7de meye 1624 
 
 Augmentatie van goede van Liefken, Hansken ende Maeyken    fo 173 
 VAN DER VENNET fa. Christiaens gheprocreert bij Livina DHANENS dese kinderen 
 verstorfven ende ghesuccedeert bij den overlijden van Marie VAN WONTERGHEM 
 haerlieder grootmoeder paternel  was die bij desen overbrijnghen 
 V.P.: Jan VAN DER VENNET fs. Lievens oom ende V.M.: Gillis DHANENS grootvader 
 Lieven VAN DER VENNET houder bleven   . . . . . . desen 10de sept. 1624 
 
SVG Joos VAN WONTERGHEM, overl. Vynct . . .     fo 174 
 He.: Tanneken VAN HULLE 
 K.: Jan, Dominicus, Jacques, Arent, Cornelis, Joos, Guilliaeme, France ende Martijnken 
 Voochden Gillis DE BAETS de jonghe ende Lauwereyns VAN HECKE  
 De voornomde weesen competeert een stick landts ghenaempt den cleenen pouckackere  
 groot 1534 roeden. Item een meersch ghenaempt, de drest groot 632 roeden noort ende 
 oost de pouckebeke zuyt ende west den wech ende hoors ende noch een hende van den 
 grooten poucackere groot 320 roeden oost de poucacker dreve  . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven tsamen in huwelick gheconquesteert gheleghen in Vynct 
 De groote hofstede daer de vader overleden is groot al tsamen vijf bunderen 202 roeden 
 ende noch het 3de van het cauterken ghenaempt den haut ackere naest de grote hofstede 
 groot 1580 roeden  . . .  . . .  
 Leenen verstorven op Jan VAN WONTERGHEM zijnen oudsten zone 
 Een leen in Caneghem groot een half bunder . . . . . . 
 Noch 12 ghemeten 223 roeden lants ende meersch in Vynct  . . . desen 4de febr. 1625 
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SVG Gillis DOMBRECHT, overl. . . .      fo 178 
 He.: Pierijnken VAN DEN DRIESSCHE, Marten GOETHALS haeren jeghenwordighen man 
 K.: Joosken, Gilleken, Fransken, Tanneken, Lievijnken ende Janneken DOMBRECHT 
 V.P.: Jan BEELAERT ende V.M.: Pieter DE PAPE  
 Belanghende de hofstede met een leenken daermede gaende gheleghen binnen deze vrijhede 
 oost den oostbrouck zuut de wdwe Lieven VAN RENTERGHEM, staende het huwelick 
 ghecocht danof de houderigghe competeert deen helft ende behoudt haer blat van bijleve 
 an dander helft naer costume  . . .  . . .  desen 7de july 1625 
  
SVG Franchois GOETHALS, molenaer overl. . . .     fo 179v 
 He.: Susanne GOETHALS fa. Lieven 
 K.: Liefken, Guillaeme, Hansken, Pierken ende Olivierken GOETHALS 
 V.P.: Joos GOETHALS   
 Gronden van erfven ghecommen vande zijde van den overledenen 
 Het 5de van een ghemet landts liggende in Meerendre up meulenackere dus hier 60 roeden 
 ende het 5de deel in dhelft van bulc landts gheleghen int gheweste van overpoucque groot int 
 gheheele 300 roeden compt 30 roeden  . . .  . . .  
 Item in Hansbeke een partije landts ghenaempt den afgheweet bulc groot 500 roeden ende 
 een leen groot 225 roeden streckende achter het straetken commende van Willem VAN DE 
 WALLE naer de meulene  . . .  . . . 
 Ander partijen ende gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelick 
 Een behuysde hofstede in Landeghem in den herenthouck met twee bulcxkens landts daer 
 neffens gheleghen groot tsaemen 700 roeden . . .  . . .  . . . 
 Een half ghemet meersch in Landeghem up dander zijde vant broucgat zuut de kinderen van 
 Passchier WILLEMS noort Cornelis VAN DE FONTEYNE dus hier 150 roeden 
 De weese met haere moeder competeert dhelft van een coorn wintmeulene ende rosmeulene 
 die zij hauderigghe anveert heeft van den heere van Vinderhaute . . . desen 28ste juny 1605 
 Up den 3de december 1613 zijn ghecompareert Joos GOETHALS als voocht van de weese, 
 Franchois GOETHALS metsgaders Pieter VAN OOTEGHEM in huwelick met Susanne 
 GOETHALS der weesen moedere de welcke verclaerden tot profficte van de weese ghecocht 
 thebbene jeghens Daniel VAN RENTERGHEM een ghemet landts in Landeghem in den 
 herenthouck voor de somme van 8 p. gr. 20 steenen roggemeel 3 sch. gr. ter taeffele . . . 
 
SVG Lieven COENE ende Pierijnken MORTIER beede overl. Meyghem . . .  fo 184 
 K.: Lieven, Sijmoen, Lieveken ende Tanneken COENE, onbejaerde weesen 
 Voochden: Maurus MORTIER ende Pieter CLAEYS  
 Onder Lauwereyns Gillis ende Gheeraert COENE medehoors te desen sterfhuyse berust de 
 somme van 48 p. gr. daervan zij belooft thebben te ghelden ende betaelen rente ieghens den 
 pennijnck 16e maeckende 3 p. gr. tsiaers. . . . . . 
 Gronden van erfven van de weesen vader ende moeder 
 Een stic landts ghenaempt den kersmaecker groot twee ghemeten gheleghen in Meyghem 
 noort ghelant sheerenstraete west dhoors van Gheeraert TEMMERMAN zuut den baron 
 VAN LEDE ende oost dhoors van Willem DE CLERCQ . . . desen 22ste april 1625 
 
SVG Margriete DIERIX fa. Adriaen, overl.      fo 185v 
 Hr.: Jan STOFFERIS 
 K.: Janneken STOFFERIS noch onderjaerigh 
 V.P.: Roelandt DE WULF ende Adriaen DIERIX  
 Wesende gheconditionneert indient tzelve Janneken overleet zonder wettelick hoor bij 
 haeren lichaeme gheprocreert achter te laeten dat de weese pennijnghen zullen succederen 
 ende versterven bij haere vrienden ende hoirs van de moederlicke zijde alleen zonder dat 
 haeren vader daeranne eenich recht sal competeren  desen 4de juny 1624 
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SVG Pierijnken DE VREESE, overl. op den 10de december 1625   fo 186v 
 Hr.: Joos DE WULF  
 K.: Pierken, Pierijnken ende Gillijnken DE WULF onbejaerde weesen 
 V.P.: Lieven LOONCKENS ende V.M.: Jan DE VREESE  
 Alvooren verclaeren sij voochden metten houdere der weesen vader ende met assistentie 
 van heurlieder ander vrienden ende maghen als heurlieder grootmoeder Gheerolfvijne 
 de wdwe van Mathijs DE VREESE, Pieter DE HONT, Lieven SCHOONHOGE ende 
 Bauduyn ERPOLFS oversien ende ghevisiteert hebben alle de meuble ende catheylicke 
 goederen ten selven sterfhuyse bevonden . . .  . . . 
 De bate is beter bevonden als den commer ter somme van 16 guldenen deen kindt stervende 
 succederende op den houdere ende dander noch levende de voorseyde somme van 8 p. gr.   
 Den houders 1ste ende audste kinderen verweckt bij Janneken BOONE zijne 1ste huysvrauwe 
 sullen volghen de catheylicke goederen bij heurlieder moeder achterghelaeten 
         desen 20ste jan. 1626 
 
  Register 398 (1626 – 1638)  
SVG Maeyken VAN PARIJS, overl. . . .      fo 3 
 Hr.: Maurus CAECKAERT  
 K.: Lieven ende Hans CAECKAERT onbejaerde weesen ende Jan MEGANCK thuwelick 
       hebbende Mauwerijcken CAECKAERT ende Joos CAECKAERT  
 V.P.: Herman VAN DER VENNET ende V.M.: Daniel VAN PARIJS 
 Gronden van erfven ghecommen van de moederlicke zijde 
 De twee deelen van drije met den houders blat van bijleve 200 roen bosch onverscheen met 
 Daniel VAN PARIJS gheleghen in Landeghem ende een partijken saeylandt groot 100 roen 
 waeraf dat dese weesen ende hoors compt de twee deelen van drije ende het resterende 3de  
 compt Daniel VAN PARIJS. Angaende de hofstede met de catheylen desen sterfhuyse 
 competerende blijft onverlet dus hier tot memorie 
 Gheconquesteerde gronden van erfven binnen huwelick vercreghen bij coope 
 Een ghemet landt eertijts toebehoort hebbende Maeyken BRAET gheleghen in Nevele daer 
 noort ende west ghelant is dheer Jan MEYNE  ende zuyt oost Francois DE WULF. 
 Item een partije bosch groot 124 roeden ligghende onverscheen ende onverdeelt met de  
 wdwe Heindricq RAVERICK gheleghen in de prochie van Looten hulle  
 Item noch dhelft van 400 roeden bosch ende dander helft deselve wdwe  RAVERIX  
 ligghende onverscheen ende onverdeelt in Nevele ende noch dhelft van 222 roeden bosch 
 ende dander helft de voorseyde wdwe ooc gheleghen in Nevele 
 Item een leen groot 75 roeden vermoghende van anden kerrebosch daer de prochien van 
 Loo ende Poussele scheeden tot meulendamme . . . . . . desen 17de febr. 1626 
 
SVG Gheerolf VAN DER STRAETEN, overl. . . .     fo 4v 
 He.: Maeyken DE BLIEC (sblicx) onbeiaerde weese 
 K.: Gillis, Sijmoen, Hansken, Janneken, Joosijnken, Tanneken, Vijnken ende Maeyken 
 V.P.: Joos VAN DER WILST ende V.M.: Joos DE MEYERE  
 De bate compt den commer te boven de somme van 384 p. gr. waeraf dat dese houderigghe 
 behout de helft ende dander helft de weesen toecompt  
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelicke  
 Een partije zaeylandt groot een bunder gheleghen op de noortzijde van de hofstede noort  
 oost Loys DE PESTELE zuut de straete ende een partije ghenaempt den kerckwech groot 
 400 roeden ligghende onverscheen mette houderigghe met ghelijcke 400 roeden . . . 
 Ten leste noch een partije ghenaempt het hooghlandt met een partije landts ghenaempt het 
 ijnghelandeken tsaemen groot een bunder zuut de wdwe Jan VAN HECKE west sheeren 
 straete noort dese houderigghe met een partijen ghenaempt den midelschoot welcke dese 
 leste partije de houderigghe renunchiert tot profficte van de weesen al est ghecommen van 
 de zijde van den overledenen 
 Alle dese partijen zijn gheleghen in Lootenhulle ende Nevele . . .desen 20ste jan. 1626 
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SVG Pieter VAN LEEUWE, overl. Vosselaere . . .      fo 6 
 He.: Maeyken DOBBELEERE 
 K.: Jacques, Adriaen, Tanneken ende Susanneken VAN LEEUWE 
 Voochen: Joos DOBBELAERE  ende Pieter RUEBENS  
 Gronden van erfven ghecommen van den overledenen. 
 De hofstede met het bulcxken voor thof zuut west de damstraete oost joncheer Michiel 
 TVAERT ? groot twee ghemeten ende een partije groot een half bunder zuut dit sterfhuys 
 noort Jan VAN SPEYBROUCK met Pieter DE KEY doude oost gheseyt de smet  Joos 
 WITTEVRONGHELE 
 Gronden bij hemlieden in huwelick ghecocht gheleghen in Vosselaere 
 Een partije gheleghen achter de hofstede streckende lanx de damstraete groot 200 roeden 
 Een partije wesende bogaert eertijts toebehoort hebbende Pieter DHANENS groot 100 roen 
 Noch een partije ghenaempt den temmerman west es ghelant Pieter DHANENS oost dese 
 hoors noort Pieter DE KEY met Jan VAN SPEYBROUCK groot 400 roeden 
 Angaende de weese van Arent DIERIX die hij ghehadt heeft bij Janneken VAN LEEUWE 
 zal jaerlix proffiteren van haer grootheers achterghelaeten goederen de somme van 13 sch. 
  4 gr. tot drije jaeren lanc  . . .  . . .  desen 24ste marty 1626 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua bij bij desen doet ende overgheeft  fo 7 
 Abraham MAENHAUT fs. Bauduyn van alsulcke handelijnghe als hij ghehadt heeft van de 
 goedijnghen toebehoorende Cornelia, Paesschijne, Pierijne ende Antheunis DHOOGHE fs. 
 Joos gheprocreert bij Joosijne LIEBAERT fa. Joos als voocht ende naeste bestaende  
 Den doender heeft ontfanghen van de venditie van de huyscatheylen a la hauche vercocht 
 bij Bailliu ende Schepenen van Hansbeke de somme van 6 p. 14 sch. 3 gr. 
 In de marge: Present Guillame TEMMERMAN als vader ende voocht van zijne kinderen  
          gheprocreert bij Cornelia DHOOGE metsgaders Passchijne DHOOGHE 
 Ontfaen van Gheeraert STANDAERT de somme van 5 p. 2 sch. gr. van een stic landts in 
 spildoorn ende dat ghevallen ende verschenen over tleste jaer van drijen te kerssavondt 1623 
         desen 20ste jan. 1626 
 
SVG  Lievijne VAN LOOCKENE, overl. Ste Maria Leerne . . .     fo 10v 
 Hr.: Pieter DE GRE 
 K.: Martijntgen DE GRE  
 Voochden: Jan COPPENS ende Franchois MIJS  
 De voochden zijn veraccordeert up den 29ste nov. 1624 dat hij sijne weese zal onderhouden 
 van ate ende dranck cleederen lijnen ende wullen siec ende ghesont . . .  . . . 
 Den houder met zijne weese competeert een hofstedeken gheleghen in Ste Maria Leerne 
 metten huysijnghen ende catheylen van boomen daeruppe staende zuut de straete loopende 
 van Deynse naer Ghendt noort de strate loopende naer de meulene wesende conquest met 
 de moedere staende het huwelick  . . .  . . . desen 7de oct. 1625 
 
SVG Martijnken LIEBAERT fa. Gillis, overl. . . .     fo 11 
 Hr.: Adryaen DHAENENS fs. Loys  
 K.: Loys = 4 ½ jr ende Lijsbette DHAENENS = 2 jr 
 V.P.: Loys DHAENENS ende V.M: Gillis LIEBAERT  
 Een half ghemet landts gheleghen in Sente Maria Leerne in den maeyghem houc commende 
 bij coope van de ghemeene hoors van wijlent Guillaeme PLAETSAERT ende noch 200 roen 
 in Ste Maria Leerne inden maeyghem houc paelende suut ande straete ende joncheer Jooris 
 DELLA FAILLE oost dhoors Guillaeme PLAETSAERTende noch 200 roen landts wesende 
 leen ghenaempt de capproenkens gheleghen in Bachte abouterende oost ende zuut sheeren  
 straete noort de wdwe ende hoors van den heere VAN OOMBERGHE commende bij coope 
 van joncheer VAN CROMBRUGGHE  . . .  . . .  . . . 
 Stelde hem seker borghe ende principael Loys DHAENENS vader van de voornomde  
 houdere        desen 3de nov. 1626 
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SVG Niclaeys VAN HOUCKE fs. Gillis, overl Meyghem. . . .   fo 12v 
 He.: Susanne MESTACH fa. Franchois 
 K.: Susanneken VAN HOUCKE noch onbejaert 
 Voochden: Franchois MESTACH ende Loys DHAENENS 
 De voochden gheassisteert met Antheunis VAN HOUCKE hebben oversien allerande 
 commeren den sterfhuyse bejegenende ende daerjeghens ooc met liquidatie ghepondeert  
 ende gheestimeert alle soorte van huyscatheyle   . . .  . . . 
 Gronden van erfven commende van haere vadere 
 Een bunder landt op Meyghem cautere oost ende west mijn heere VAN ANGEREELES 
 zuut Gillis DE SCHUYTERE fs. Gillis ende een ghemet landts landts in Meyghem 
 ghenaempt den dierencoop west de straete noort Adriaen DE WEERDT met consorten suut 
 Joos CORNELIS. De weese competeert dhelft van zeker erfve ende boomgaert in Meyghem 
 cruusweghe danof het wederdeel te cavel ghevallen es Tanneken VAN HOUCKE fa. Gillis 
 De houderigghe is in huwelick met Daniel DE CLERCQ . . . desen 1ste dec. 1626 
 
SVG Janneken DHAENENS, overl. . . .      fo 14 
 Hr.: Jan COOREMAN 
 K.: Pierken, Lieijntken, Janneken, Maeyken ende Willemijntgen COOREMAN 
 V.M.: Franchois DHAENENS ende V.P.: Adriaen MOERMAN . . . desen 17de nov. 1626 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen Jan VAN HOUCKE  fo 15 
 als houdere bleven ten sterfhuyse van Joosijne REGARD sijne huysvrauwe waer maect ende 
 overgheeft neffens de voochden van sijne kinderen bij deselve sijne huysvrauwe . . .  
 Overbrocht bij den houder Marten DE VRIENDT voocht ende thuwelick hebbende Pierijnken 
 VAN HOUCKE hier ooc present Cornelis BAEYENEZ ende Betgen VAN HOUCKE sijne 
 huysvrauwe, Franchois van VROYEN thuwelick hebbende Sijntgen VAN HOUCKE ende 
 den voornomden BAEYENEZ hem sterc maeckende over Robert GRAMME ghetraut met 
 Grietken VAN HOUCKE ende Tanneken noch jonghe dochter . . . . . . . . . 
 Omdat de schulden van commere zeer swaer ende groot waeren hebben sij ghesaemderhandt 
 ende ten profficte van de weesen gheraetsaem ghevonden ter haulche de meest biedende te  
 vercoopen de meuble ende catheyle goederen  . . .   . . . 
 Gronden van erfven in huwelick ghecocht daeranne den houder competeert deen helft in 
 proprieteyt ende an dander helft sijn recht van bijlevijnghe naer costuyme 
 Een behuyse hofstede in Hansbeke groot 200 roeden onbegrepen west den kerckwech noort 
 sheeren straete oost Pieter VAN DAMME ende een stic landts daerachter gheleghen groot 300 
 roeden west den kerckwech noort de selve stede oost Pieter VAN DAMME 
 Item 50 roeden ghenaempt de perre noort Pieter VAN DAMME oos dhoors van mijnheere 
 TACCOEN ende een stic landts ghenaempt de groot perre ofte brant groot 400 roeden west 
 daeranne ghelant Franchois VAN MOERBEKE noort dhoors mijn heere TACCOEN oost  
 Arent DOBBELER   . . .   . . .  . . . 
 Belanghende seker onbehuysde hofstede groot 400 roeden west sheeren straete noort Gheert 
 VAN RENTERGHEM justineert den houdere hem alleene te competeren deen helft bij  
 successie van sijne moedere ende dander helft bij coope naer toverlijden van Joosijne sijne 
 huysvrauwe       desen 4de meye 1627 
  
SVG Janneken DE SCHUYTERE fa. Christoffel, overl. . . .    fo 18v 
 Hr.: Joos BEERLINCK fs. Jacob 
 K.:  Copken BEERLINCK 
 V.P.: Jacob BEERLINCK ende V.M.: Christoffel DE SCHUYTERE doude, grootvader 
 Christoffel DE SCHUYTERE vindt goet bij diveersche articlen gheschreven door Daniel 
 VAN SPEYBROUCK te wetene over het wechvoeren ende wechhaelen van den voornomden 
 Joos BEERLINCX huysvrauwe naer Eeghem daer hij gynck wuenen . . . . . . 
 Dit naervolghende es tgone dat Loys MESTACH ghecocht ende in prijse ghenomen heeft in 
 het sterfhuys van sijnen swaeghere Joos BEERLINCK  . . . . . . . . .  
         desen 23ste febr. 1627 
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SVG Cathelijne MORTIER fa. Maurus, overl. Landeghem . . .   fo 23v 
 Hr.: Andries VAN KERREBROUCK  
 K.: Hansken ende Lievijnken VAN KERREBROUCK onbejaerde weesen 
 V.P.: Jan VAN KERREBROUCK ende V.M.: Maurus MORTIER  
 De bate exederen de commere totter somme van 64 p. gr. in der manieren dat den houder 
 zijne kinderen belooft te gheven elck totter somme van 16 p. gr. 
 Gronden van erfven wesende conquest staende het huwelick 
 Een behuysde hofstede groot een half ghemet ligghende in Landeghem bij den varentdriesch 
 oost es ghelant Gheerolf DE MAECHT west Jan VAN RENTERGHEM in causen zijnder 
 huysvrauwe ende 200 roeden achter de hofstede west Jan VAN RENTERGHEM in causen 
 als vooren oost ende zuyt desen houdere. Item een stic landts ghenaempt het bosschelken 
 groot een ghemet 50 roeden oost es ghelant meester Jan HOORENBAULT causa uxoris 
 zuut het leen van Gheerolf DE MAECHT . . . . . . desen 2de marty 1627 
 
SVG Lieven CLOOSTERMAN, overl. Sente Martens Lederne . . .   fo 25 
 He.: Jacquemijncken VAN TORRE  
 K.: Janneken = 16 jr, Cathelijne = 14 jr, Betgen = 12 jr, Liefken = 9 jr, Sanneken = 6 jr ende 
       Tanneken CLOOSTERMAN = 3 jr 
 V.P.: Joos CLOOSTERMAN ende V.M.: Lieven VAN DER MEEREN 
 De weesen competeren deen helft van een behuysde hofstede staende eertvrij ende naghelvast 
 groot in gronden van erfven 400 roeden oost daeranne ghelant Mathijs VAN REYBROUCK 
 zuut de heerbaene west Jan LIEBAERT met sijne consoorten 
 Item noch competeert dese weesen deen helft van een onbehuyst hofstedeken groot in erfven 
 die begrepen es in de behuysde hofstede  . . . . . . desen 16de marty 1627 
 
 Supplierende ende gheeft te kennen in alder reverentie an ulieder mijne  fo 26 
 heeren, Jacques LAMME inwoonder van Nevele hoe dat hij suppliant in huwelick is gheweest 
 met Maurijne VAN RAVESCHOOT fa. Amants deser werelt overleden saligher heeft 
 vercocht diversche gronden van erfven wesende suppliants patrimonie hem verstorven van 
 zijnen vader Herman LAMME ende ooc van diversche gronden van erfven hem verstorven 
 bij de overlijden van zijne moeder Cathelijne VAN DER VENNET  
 Twee partijen lants groot 400 roeden vercocht an Lauwereyns VAN PARIJS fs. Maurus 
 Twee partijen lants groot een half bunder vercocht an Herman VAN DER VENNET 
 Een partije meersch groot 138 roeden vercocht an Guillaeme LE DUCQ Amman 
 Een partije lants groot 400 roeden vercocht an Joos LAMME suppliants halven broeder . . . 
 Brenghende tsaemen uyt in eene masse de somme van 95 p. gr. met dese pennijnghen heeft hij 
 suppliant ghecocht een stic landts ghenaempt den nijs bulck groot 500 roeden ghecocht jeghens 
 Joos DE VREESE voor de somme van 33 p. gr. ende de resterende somme tot vuldoenijnghe 
 van de somme heeft hij gheemployeert in de temmeraige van een nieuwe schuere staende bij 
 stede daer hij oppe ende inne woont ende noch een nieuwe schuere staende op de hofstede 
 toebehoort hebbende wijlent Adriaen VAN RENTERGHEM ende noch een deel van dese 
 pennijnghen heeft hij gheemployeert in den coop van een behuyst hofstedeken groot 700 roen 
 mette landen daermede gaende gheleghen in Nevele daerment heet hoossche ghecocht jeghens 
 Charel VAN HUFFELE  . . . . . .   desen 18de july 1623 
 
SVG Coenraert MOETSCHILDER, overl Landeghem . . . .   fo 27 
 He.: Pierijnken DOBBELEERE  
 K.: Hansken = 16 jr, Lieven = 14 jr, Jaecxken = 9 jr en Tanneken MOETSCHILDER = 11 jr 
 Voochden: Roelandt DE WULF ende Jan VAN SPEYBROUCK  
 De hauderigghe verclaerde dat er van haere mansweghe alhier gheene vrienden en zijn 
 De houderigghe ende haere kinderen competeert half ende half een behuysde hofstede met 
 twee partijkens landts in gheleghen in Landeghem neffens de priesteraighe wesende conquest 
 bij de houderigge en der weesen vadere staende  haerlieder huwelick ghedaen daervan de 
  de huysinghen blijven onverdeelt, die de houderigge geduerende tghebruyck dat sij daervan 
 hebbende sal naer costuyme belooft te onderhouden . . . desen 23ste juny 1623 
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SVG Madelene MORTIER fa. Martens ende Janneken DE WEERT, overl. . . .  fo 28 
 Hr.: Marten DE BIL  
 K.: Hans, Marten, Daneel, Laureyns ende Fransijnken DE BIL onbejaerde weesen 
 V.P.: Laureyns DE BIL ende V.M.: Guille PENNINCK  
 Gronden van erfven binnen huwelick gheconquesteert 
 Een partije cauter lants gheleghen in Landeghem groot 400 roeden noort oost es ghelant 
 Jacob ZUTTERMAN zuyt ende west dhoirs Lucas HOORENBAULT met heur leen 
 Een partije lants in de voornoemde prochie ghenaempt de helshaeghe groot 263 roeden 
 zuyt den prelaet van Dronghen west dhoirs Pieter DE VREESE noort de kercke van 
 Landeghem oost den herwech loopende van Landeghem naer Vosselaere  . . .  
 De weesen competeert bij versterfte van Joosijne MORTIER haerlieder moeye in huwelick 
 gheweest met Jan VAN KERREBROUCK het 8ste deel van een rente van 2 p. gr. tsiaers 
 den penninck 16e tot laste van Janneken DE WEERT wdwe van Marten MORTIER der 
 weesen grootmoeder  . . .  . . .  . . . desen 6de july 1627 
 
 Vertooght reverentelick Sijmoen VAN DEN DRIESSCHE als vader ende fo 29v 
 voocht van Janneken, Joosijnken ende Lievijntken zijne onbejaerde kinderen gheprocreert 
 bij Janneken VERMERRE fa. Pieter hoe dat de kinderen ghesuccedeert is bij den overlijden 
 van Jan VERMERRE sijne huysvrauwen broeder een 5de deel in de goederen twelcke hij 
 an Joosijne DE HONDT (shondts) sijne huysvrauwe vercocht heeft voor 6 p. 10 sch. gr. 
        actum desen 18de meye 1627 
  
SVG Niclaeys DROOMAERE, overl. . . .      fo 30 
 He.:  Cathelijne SLOC(slocs) 
 K.: Claeys, Joos, Mauwerijnken ende Janneken DROOMAERE, onbejaerde kinderen 
 V.P.: Pieter MARTENS ende V.M.: Joos SLOC  
 Gronden van erfven wesende conquest staende heurlieder huwelic 
 Een behuysde hofstede met het stic binnen hove suut es ghelant Lieven LOOCKENS west 
 de straete noort de weesen Pieter LOONCKENS oost dese hauderigghe groot 837 roeden 
 een partije gheleghen oost van de hofstede ende twee partijkens gheleghen deen neffens  
 dander ghenaempt de braetbulcxkens west de straete noort Lieven LOONCKENS oost 
 Caerl VAN DER PLAETSEN tsaemen groot 614 roeden . . . . . . . . . 
 Aen beede de knechten moet volghen een vat bien staende binnen den hove omme daermede 
 haerlieder wille te doen  . . .  . . .  desen 1ste juny 1627 
 
SVG David GOORMAN, overl. . . .       fo 33 
 He.: Tanneken MOERMAN 
 K.: Hansken ende Willemijnken GOORMAN 
 Voochden Antheunis VAN HOUCKE enden Jan COOLLENSINC ? 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelicke 
 De hofstede met tbulcxken bachten groot een ghemet oost ghelant jor Jooris DE LA FAILLE 
 ende west Loys DHANENS ende een partije meersch ghenaempt de walacker oost de straete 
 west ende noort de leye groot ontrent 1000 roeden  . . .   
 Gronden commende van de hauderigghe gheleghen in Poussele ende Loo ten hulle de partije 
 in Loo groot vijf ghemeten ende in Poussele twee ghemeten desen 18de meye 1627 
 
SVG Janneken VAN DER WOESTIJNE fa. Jans, overl. . . .    fo 35v 
 Hr.: Jan DIERICX  
 K.: Joosijnken = 4 jr. ende Janneken DIERICX = 2 jr. 
 V.P.: Daniel DIERICX ende V.M.: Jan VAN DER WOESTIJNE, grootvader  
 De voochden met den houdere hebben oversien ende gheextimeert alle de meuble ende 
 cattheylijcke goederen ten sterfhuyse bevonden  . . .  . . .  
 De bate zijn beter bevonden dan de commer de somme van 16 p. gr. compt over elcx deel 
 8 p. gr., deen kindt sterfvende succederende up dander noch levende . . . . . . 
         desen 6de july 1627 
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SVG Elysabette VAN PARIJS fa. Mauwers . . .     fo 36v 
 Hr.: Niclaeys TANT 
 K.: Joosijntgen TANT = 3 jr. 
 V.M.: Gheert VAN PARIJS fs. Maurus ende V.P.: Joos TANT fs. Joos 
 De voochden hebben op den 28ste dec. 1625 corts naer het overlijden van de moeder oversien 
 ende gheextimeert alle de meuble ende catheylicke goederen . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe over den hauder Cornelis GHELDOLF desen   9de nov. 1627 
 
SVG Lieven DE RAEDT, overl. . . .       fo 37 
 He.: Maeyken VERMERRE fa. Andries  
 K.: Andries, Hans, Steven, Laureyns, Loys ende Gilleken DE RAEDT  
 V.P.: Pieter DE RAET ende V.M.: Steven VAN RENTERGHEM  
 De weesen competeert beneffens de drije audste kinderen van den 1ste bedde bij Lieven DE  
 RAEDT voornoemt gheprocreert bij Claeyssijne DE WINTER een partije lants groot een  
 ghemet west Gheerolf DE RAET noort sheeren straete ende een partije lants groot een ghemet 
 oost ende noort dhoirs van Guille LOONKENS ende west Gheerolf VAN DER PLAETSEN 
 In Meyghem een partijken lants groot 50 roeden de kinderen van 1ste bedde toebehoorende 
 zuyt de priesteragie ende oost Joos DE GRUYTER . . .  desen 28ste sept. 1627 
 
SVG Margriete DE WEERT (sweerts), overl. . . .     fo 38 
 Hr.: Jan TANT fs. Jan 
 K.: Hansken, Lauken, Claeysken, Joosken, Lauwerijnken ende Loyseken, onbejaerde weesen 
  V.M.: Niclaeys DE WEERT ende V.P.: Joos TANT  
 De weesen zijn ghesuccedeert ende verstorfven bij den overlijden van Tanneken DE WEERT 
 die thuwelick ghehadt heeft Mathijs SCHAMP fs. Ghijselbrecht de somme van 14 p. 2 sch gr. 
 De bate excedeert de commer de somme van 312 p. gr. compt elcx kindts portie ende deel de 
 somme van 26 p. gr. over heurlieder helft . . . . . . desen 14de dec. 1627 
 
 Compareerde Frans RIOEN fs. Thomas bij Tanneken CLAEYS woonende  fo 39 
 tot Bochaute broeder van Janneken RIOEN wdwe van Philips HEINDRICX tot Landeghem 
 te kennen ghevende dat hij hem vint ghemouveert omme voocht te sijn zusters kinderen ende 
 dat hij hem daertoe onbequam mits dat hij noch in dienst is ende verre van hier is woonende 
 tot Bochaute in de contributie landen, heeft in acquict van zijn devoir wel te kennen ghegeven 
 dat zijne zuster gherecht is ende neffens hem competeert elc dhelft van een rente van 26 sch. 
 3 penn. gr. tsiaers losselic den pennijnck 16e ten laste van Jan DE VOS dezelve verkent heeft 
 voor Schepenen der stede ende vrijhede van Eecloo  ende Lembeke  int jaer ons heer 1577 op 
 den 1ste sporcle onderteeckent themwaerts in proffijcte van de wdwe Berthelmeus CLAEYS 
 versekert op 10 ghemeten bosch ghenaempt den wachter gheleghen in Lembeke . . . . . . 
 Competeert hem comparant ende sijne suster noch een meersch groot vijf ghemeten gheleghen 
 in Waerschoot   . . .  . . .  . . . desen 2de aug. 1627 
 
SVG Tanneken COCHUUT, overl. Meyghem ontrent 4 jaeren gheleden   fo 39v 
 Hr.: Joos DE GRUUTERE   
 K.: Claeysken ende Lipken DE GRUUTER beede onbejaerde kinderen 
 V.P.: Jan DE GRUUTERE mits toverlijden van Lieven DE RAET ende 
 V.M.: Jan DE KUYPERE fs. Jans 
 Gronden van erfven desen houder competerende  
 Een partije lants groot 300 roeden gheleghen up den waeldoncq met noch een partije lants west 
 den helighen Gheest van Meyghem noort ende oost Antheunis VAN HOUCKE . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick met Tanneken COCHUUT 
 Een behuyst hofstedeken met twee partijen daeranne tsamen groot 2 ghemeten ende 70 roeden 
 Noch een partijken lants gheleghen up den berch groot een audt ghemet noort ende west 
 Lieven DE RAET oost desen houder. Item desen houder blijft gherecht in sijne patrimonie 
 tot de gherechtighe twee deelen van de partijen hem verstorven sijn van sijnen vader ende 
 moeder   . . .  . . .  . . . desen 14de marty 1628 
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SVG Mauwerijnken VAN RAVESCHOOT fa. Amant, overl. Nevele 21ste febr. 1623 fo 41 
 Hr.: Jacques LAMME fs. Herman  
 K.: Gheerkin, Hanskin, Pieterken, Herman, Pierijnken, Cathelijnken, Gheerolfijnken ende  
       Janneken LAMME acht onbejaerde kinderen  
 V.P.: Jan LAMME fs. Herman ende V.M.: Elyas VAN HEYSTE  
 Gronden van erfven competerende de voorseyde weesen bij den overlijdene van Amant  
 VAN RAVESCHOOT fs. Jans heurlieder grootvader ende Pierijne LIEBAERT heurlieder 
 grootmoeder volghende den SVG van den lesten juny 1581 
 Een behuysde hofstede gheleghen in Nevele int gheweste ghenaempt thoossche daer op 
 der weesen moeder overleden is groot 436 roeden ende een ghemet ende 36 roeden heeft 
 der weesen grootvader vercreghen bij manghelijnghe van Heindricq DANIELS gheseyt 
 VAN DEN BERGHE danof het half ghehouden is van  tleen van Jr Jacob VAN HEULE 
 Item een bulcxken lants ligghende over de hofstede  ghenaempt tcauterbulvcxken groot 
 200 roen west noort ende oost es ghelant Joos DANIELS fs. Antheunis met sijn hofstede 
 ende landt . . .  . . .   . . .  . . . 
 Erfgront dewelcke der weesen grootvader ende grootmoeder tsamen ghecocht hebben 
 100 roeden meersch ghecommen bij coope van Sijmoen DE BLIECQ ligghende in een 
 meersch up de sijde naest Landeghem  . . .  . . .   
 Gronden van erfven competerende de weesen bij den overlijdene van Pierijne LIEBAERT 
 gheconqueteert in haer 2de huwelick met Pieter LOONKENS volghende de vercavelijnghe 
 danof zijnde in daten 19de juny 1608 
 Een behuyst hofstedeken commende vutten sterfhuyse van Adriaen VAN RENTERGHEM 
 groot 225 roeden commende met een dreefken up den cauterwech  . . . . . . 
 Gronden van erfven die Pieter LOONKENS in bijleve ghehauden heeft  
 Een stick lants up den hooghen capt groot 700 roeden  . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven bij der weesen vader ende moeder tsamen gheconquesteert 
 Een stick lants ghenaempt de ghensthaghe groot 375 roeden commende bij coope van 
 Charles VAN UFFELE suut den cauterwech die loopt van Nevele naer Landeghem 
 muelene noort oost Guille VAN AUWEGHEM noort west doossche straete zuyt Jr Jan 
 DAMMAN  . . .  . . .  . . .  den 9de april 1625 
 
SVG Joosijne COENE, overl. Meyghem den 21ste jan. 1623     fo 47 
 Hr.: Joos DE NOLF  
 K.: Janneken DE NOLF = 7 jr onbejaerde weese  
 Alleene V.M.: Olivier COENE mits toverlijden van Vincent DE NOLF 
 De weese vint noch goet ten sterfhuyse van Olivier COENE daude over een 16de deel de 
 somme van 5 p. gr. die vutgegeven ende beleit sullen worden desen 22ste meye 1628 
 
SVG Maeyken TEMMERMAN        fo 47v 
 Hr.: Joos DHONDT  
 K.: Joosken, Tanneken, Marie ende Gillijnken DHONDT, onbejaerde weesen 
 V.M.: Lieven ARNOULT fs. Jans ende  
 V.P.: Adriaen DHONDT fs. Lievens     den 26ste oct. 1628 
 
SVG Janneken VAN DE VELDE fa. Amants ende Cathelijne DE MUNC.fo 48 ook fo 176v 
 overl. Deynse int ghehucht van reckelijnghe jurisdictie van Nevele 
 Hr.: Lieven MESTACH fs. Lievens  
 K.: Lieven, Manten, Gilleken, Marten, Coppen, Hansken, Willeken, Grietgen, Janneken 
       ende Vijntgen MESTACH 
 V.P.: Amant MESTACH fs. Lievens voornoemt ende 
 V.M.: Heindrick MESTACH fs. Lievens halve broeder van den houder 
 De weesen sijn gherecht neffens Lieven, Willeken, Hansken, Jacquemijntgen, Tanneken 
 ende Vijntgen haerlieden ooms ende moyen in een behuysde hofstede groot metten lande 
 ende meersch daermede gaende 4 bunderen gheleghen in Deynse int ghehucht rekelijnghen  
 gheconquesteert bij de grootouders materneel . . . . . . desen 3de oct. 1628 
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SVG Guille LADERSON, overl.. . .       fo 49 
 He.: Cathelijne VAN RAVESCHOOT  
 K.: Gillis = 21 jr, Joorijnken = 24 jr, Janneken = 22 jr, Elysabet = 20 jr ende Tanneken = 8 jr  
 V.P.: Andries VAN COTTHEM ende V.M.: Hubrecht DE CLOET 
 Gronden van erfven tsamen in huwelick ghecocht jeghens Andries VAN DE KERCKHOVE 
 Een half bunder lants in Zeveren ghenaempt het bomken zuyt ghelant de kercke van Zeveren 
 west commende aen de straete noort ende oost mijn heer den raetsheer DE VULDERE danof 
 het wederdeel competeert de moedere   . . .  desen 12de sept. 1628 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doen Joos VAN LOOCKENE fo 50 
 ende Jan DE CUYPER als voochden van de weesen van wijlent Jan VAN LOOCKENE 
 metsgaders Thomas HANSSENS thuwelick hebbende de wdwe ende houderigghe bleven 
 De voochden beneffens Lieven VAN DER VENNET hebben ghehadt zeker proces jeghens 
 Jan BAUDONCQ te Lootenhulle ter causen van zeker dreve daer zij neffens Lieven VAN 
 DER VENNET als proprietaris van dhelft van de dreve met BAUDONCQ veraccordeert 
 zijn over tcappen van boomen  . . .  . . .   
 Gheerolf VAN RENTERGHEM, Jenijn BAUDONCQ fs. Berthelmeus ende Jan VAN DER 
 VENNET fs. Lievens als hoirs ten sterfhuyse van Johanna VAN RENTERGHEM een proces 
 gheinstineert hebben jeghens tsterfhuys van der weesen vader . . .  desen 3de july 1629 
 
SVG Jan CHRISTIAENS, overl.. . .       fo 51  
 He.: Janneken VAN SPEYBROUCK fa. Daniel  
 K.: Hans, Daniel, Pieter, Margriete, Tannekn ende Joosijnken CHRISTIAENS noch onbejaert 
 V.M.: Jan VAN SPEYBROUCK ende V.P.: Laureyns CHRISTIAENS 
 Gronden van erfven in huwelick gheconquesteert 
 De weesen behoort dhelft van een behuysde hofstede gheleghen in Vosselaere groot in erfven 
 200 roeden oost commende an de damstraete west het muelestraetken noort het naervolghende 
 stick lands groot 500 roen oost lancx de damstraete west dhoirs Daniel VAN SPEYBROUCK 
 noort Gillis DE WEERT  . . .  . . .  desen 29ste meye 1629 
 
SVG Tanneken VAN QUAETEM, overl. . . .      fo 52v  
 Hr.: Philips MESTACH fs. Marijn  
 K.: Lipken, Maeyken, Tanneken ende Janneken MESTACH 
 V.P.: Marijn MESTACH voornompt ende V.M.: Roelant VAN DER BAUWEN  
 Gronden van erfven de weesen competerende 
 Een hofstede gheleghen in Ste Martens Lerne groot ontrent een audt bunder noort ende west 
 mijnheer VAN VAERNEWIJCK zuut ende oost Lieven VAN DER MERREN . . . 
 De helft van 40 roen leymeersch ligghende in Ste Martens Lerne daer twederdeel competeert 
 Roelant VAN DER BAUWEN zuut ghelant Sr. Guille VAN DER ZIJPE oost dhoirs Gillis  
 DE BAETS  . . .  . . .   desen 5de marty 1629 
 
SVG Joosijne VINCENT fa. Franchois, overl. . .      fo 53v 
 Hr.: Gillis CLAEYS  
 K.: Driesken CLAEYS 
 V.P.: Martens CLAEYS ende V.M.: Lieven VINCENT  
 Gronden van erfven de zelve weesen competerende met Gillijnken, Pierijnken, Janneken ende 
 Martijnken EVERAERT haerlieder halve susters, kinderen van Gheerolf EVERAERT  
 gheprocreert bij Joosijne VINCENT 
 Een meersch gheleghen in Dronghene ant veer groot ontrent een ghemet abouterende oost 
 Lieven COPPENS fs. Jacobs zuut een dreefken west Lieven VINCENT ende de wdwe Jacques 
 VINCENT noort den heer van Dronghene daeraf dese weese competeert een 5de deel ende 
 dander vier deelen de vier weesen behoudens de houder sijn bijleve 
 Item het 5de deel van twee ghemeten lants gheleghen in Dronghene ghenaempt theiligh Gheest 
 stick twelck de wdwe Franchois VINCENT noch in bijleve heeft haer leven lanc abouterende 
 oost tgasthuys zuyt ende west de straete noort Marten COCHUUT . . . desen 6de marty 1629 
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 Rekenijnghe ghepresenteert bij Lieven VINCENT en Lieven FIERS   fo 55 
 Wij Lieven Vincent ende Lieven FIERS als voochden over de onbejaerde weesen Gheerolf 
 EVERAERT ende Joosijnken VINCENT fa. Franchois beeder ter saligher gheven te kennen 
 voor Amman ende Schepenen van den ontfanck ende vutgheven sedert de venditie van het 
 voornomde Joosijnken VINCENT alwaer ten sterfhuyse al vercocht is gheweest blijckende 
 eenen inventaris die ghemaect is gheweest bij Gillis VAN DER STICHELE ende Marijn 
 MESTACH up den 20ste july 1628 ende hij Gillis CLAEYS als houder ten vooren sterfhuys 
 heeft gheint ende ontfanghen dese venditie  . . .  . . .  . . . 
 Ontfaen vutten sterfhuyse van Margriete EVERAERT haerlieder moeye was de somme van 
 7 p. 19 sch. 2 gr. . . .  . . .  . . . desen 10de july 1629 
 
SVG Joos CORNELIS, overl. .  .       fo 59v 
 He.: Tanneken DE KLERCQ (sklercqs) 
 K.: Guille, Gheerken,  Hansken, Pierken, Joosken, Gilleken, Pierijntgen, Betgen ende 
       Willemijntken CORNELIS alle onbejaerde kinderen 
 V.P.: Gheert CORNELIS ende V.M.: Antheunis VAN HOUCKE  
 De weesen hebben een behuysde hofstede groot 800 roeden gheleghen in Zeveren ghenaempt 
 ten herreweghe  gheconquesteert in huwelick ende noch 100 roeden voor het hof oost ende 
 zuyt mijnheer VAN PASSENDALE noort sheeren straete ende drij ghemeten lants gheleghen 
 in Meyghem ghenaempt de elle west sheeren straete zuyt de wdwe Jan IJSERBIJT noort de 
 weese Niclaeys VAN HOUCKE  . . . . . . . . . desen 13de marty 1629 
 
SVG Daniel PRAET, overl. Meyghem  . . .      fo 60v 
 He.: Maeyken ERPOLS alsnu in huwelick met Jan IJSERBIJT 
 K.: Coppeken, Pierken, Pierijnken ende Vijnken PRAET onbejaerde kinderen 
 V.P.: Bauduyn BRAET ende V.M.: Bauduyn ERPOLS 
 Gronden van erfven daerinne de houderigghe maer competeert dhelft in de catheylen daerup 
 staende ende haer blat van bijleve naer costume 
 Een behuysde hofstede leen wesende groot onder lant ende meersch 1000 roeden gheleghen 
 in Meyghem driesch oost de caelene zuut Gillis ZUTTERMAN met sijnen leen ende noort 
 Jor Jan VAN POTTELSBERGHE ende een stick lants ghenaempt tcalenstick groot 500 
 roeden gheleghen up Meyghem cauter oost ghelant joncvrauwe VAN DE ZIJPE . . .  
         desen 23ste jan. 1629 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen Franchois MESTACH  fo 62 
 als voocht van de weese van Niclaeys VAN HOUCKE gheprocreert bij Susanne MESTACH 
 doet ende overgheeft an amman ende Schepenen der Baronnie heerlichede ende lande van 
 Nevele als uppervoochden van de zelve weese  . . .  . . . 
 Ontfaen van Herman DE SCHRIJVER van den coop van een schuere 28 sch. gr. 
 Ontfaen van Daniel DE CLERCQ thuwelick ghehadt hebbende de weese moeder de somme  
 van 12 p. gr. die hij gheven moest over haer vaderlick catheylick goet . . .   
 Betaelt anden doender over de houdenisse van de weese den tijt van twee jaeren tsijnen huyse 
 ghecommen den 3de febr. 1627 totten daghe van hedent 4 p. gr. . . desen 20ste febr. 1629 
 
SVG Cathelijne VAN LAECKE, overl. . . .      fo 63v 
 Hr.: Pieter DE NIVELLES 
 K.: Een mannelijke weese niet genoemd noch onderjaerigh  
 V.P.: Pieter DE KEYSER ende V.M.: Pieter VAN LAECKE 
 De weese competeert eene rente van 10 sch. gr. tsiaers losselick den pennijnck 16e ten laste 
 van Pieter MANNOULT ende de voochden worden belast sorghe te draeghen dat de weese 
 hiervan behoorlicke verzekerijnghe heeft 
 Item competeert de weesee het 16de deel in een onbehuysde hofstede groot een ghemet zuyt 
 daeranne ghelant Pieter VAN LAECKE oost hijste driesch 
 De weese competeert het 16de deel in 200 roeden lands ligghende boven muysdael an welcke 
 partije de wdwe van Jan VAN LAECKE de bijleve heeft desen 8ste meye 1629 
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SVG Gheerolf EVERAERT ende Joosijne VINCENT fa. Franchois   fo 64 
 beede overleden  
 K.: Gillijnken, Pierijnken, Martijnken ende Janneken EVERAERT, onbejaerde kinderen 
 V.P.: Lieven FIERS ende V.M.: Lieven VINCENT  
 Gronden van erfven de weesen competerende bij den overlijden van heurlieder vader 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne groot 300 roeden zuyt abouterende Joos 
 VAN DER VENNET met zijn dreve west Lieven FIERS met het kerselaersbulcxken 
 noort den zelve VAN DER VENNET oost de strobbijncstraete  . . . . . . 
 Item dhelft van een stick lants in Ste Martens Leerne groot int gheheele 400 roeden danof 
 dander helft competeert Lieven FIERS zuyt Pieter VAN QUAETEM der weesen oom 
 west dheer VAN OOMBERGHE noort de weesen van Adriaen SCHOONOOGE ende 
 oost Lieven FIERS  met zijn wederhelft 
 Item een stick lants ghenaempt de langhe twee ghemeten gheleghen in Ste Martens Leerne 
 gheconquesteert in heurlieder huwelick zuyt ghelant Pieter VAN QUAETEM causa uxoris 
 west dheer van Nevele ende noort Adriaen RUEBENS daeranne Gillis CLAEYS der 
 weesen stiefvader competeert een 4de deel voor sijn bijleve ende Adriaenken CLAEYS fs. 
 Gillis der weesen halven broeder gheprocreert bij der weesen moeder een 10de deel 
 Es de vier weesen met Lieven FIERS, Pieter VAN QUAETEM ende Marten PLATZART 
 tsamen verstorfven bij den overlijden van Margriete EVERAERT heure moye huysvrauwe 
 van Joos VAN DER VENNET ontrent twee ghemeten lants alsnoch ligghende onverscheen 
 ende onverdeelt daeranne Joos VAN DER VENNET competeert dhelft in bijleve ende de 
 weesen in proprieteyt hebben drij vijfentwintich roeden  
 Gronden van erfven de vier weesen toecommende met hun halven broeder Andries CLAEYS 
 hemlieden verstorfven van haerlieder moeder 
 Een ghemet maeymeersch in Dronghene an tveer oost Lieven COPPENS fs. Jacobs zuyt een 
 dreefken west Lieven VINCENT ende dhoirs Jacques VINCENT . . . . . . 
 Een stick lants in Dronghene groot vier ghemeten ghenaempt theilich Gheest stick daerment 
 noemt ten dooden manne oost de lazarije zuyt ende west de straete noort Marten COCHUUT 
 daeranne de wdwe Franchois VINCENT competeert de rechte helft ende an dander helft 
 behoudt haer bijleve  . . .  . . .  . . . desen 9de july 1629 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Andries  fo 66 
 DE CLERCQ als grootvader ende voocht van de vier kinderen namelick Dries, Christoffel, 
 Tanneken ghetraut met Claeys MARTENS ende Sijntken DE CLERCQ fii Jacques die hij 
 hadde bij Joosijne DE CLERCQ fa. Christoffel ende dit sedert den 19de juny 1618 date dat 
 hij voocht ghecreert wiert tot ende met kerssavont 1629  
 Ghepresenteert bij Andries DE CLERCQ gheassisteert met Andries DE CLERCQ fs. 
 Gheeraert aen de auditeurs ten daghe ende jaere int slot van dese rekenijnghe ghenarreert 
 Bij den doender ontfaen over 11 jaeren pacht van de hofstede in Vynct 121 p. gr. . . . 
         desen 5de nov. 1629 
 
 Compareerde voor mij Jan A CASTELLE openbaer notaris residerende  fo 74 
 binnen der stede van Ghent ter presentie van de ghetuyghen onder ghenoempt in persoone 
 Jan SNAUWAERT als in huwelick ghehadt hebbende Susanna TUYTENS fa. Jans ende 
 Jan ARENTS fs. Jans doude voocht van de achterghelaeten kinderen van de zelve Susanna 
 TUYTENS ter eender zijde ende Mattheus MAELCAMP fs. Mattheus thuwelick ghehadt 
 hebbende joncvrauwe Cathelijne TATS, Jaspart DOBBELAERE fs. Jaspart ende Jacques 
 VAN HULLE fs. Jans ter ander te kennen ghevende dat alsoo proces gheresen was voor 
 mijn edele heeren van den Raede in Vlaenderen tusschen de voorseyde 1ste comparanten 
 als heersers ende de verweerders ter causen van den afstandt van de naervolghende partijen 
 van lande gheleghen binnen de prochien van Ronsele, Oostwinckel ende Somerghem met 
 rekenijnghe bewijs ende reliqua van de vruchten baten ende proffijcten bij de voorseyde 
 verweerders danof ghehadt ende ghenomen vut crachte van pertinenten tytle van coope daer 
 van sij mainteneeren voorsien te wesen te weten 500 roen lants ghenaempt het heck stick 
 daeranne ghelandt dhoirs van Jan VAN KERCKHOVE . . .  desen 20ste nov. 1629 
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SVG Lievijne CALLANT fa. Pieters, overl. Ste Maria Leerne  . . .   fo 75 
 Hr.: Joos DHANENS fs. Jans 
 K.: Pieterken, Joosken, Gheeraert, Hansken ende Gillijnken DHANENS 
 V.P.: Marten DHANENS fs. Joos ende  
 V.M.: Willem VAN VOOREN     desen 18de april 1617 
 
SVG Janneken VAN DEN BOSSCHE, overl. Haughem(Ouwegem) . . .   fo 75v 
 Hr.: Dierick DE GRAVE  
 K.: Zegher, Hansken, Fransken ende Janneken DE GRAVE noch onbejaerde kinderen  
 V.P.: Segher DE GRAVE ende V.M.: Pieter VAN DEN BOSSCHE  
 Den houder belooft de weesen te betaelen zo sijne kinderen bij heurlieden selfs sijn de somme 
 van 12 p. 10 sch. gr.   . . .  . . . 
 De gronden van erfven commende vuyt den hoofde ende zijde van der weesen moeder  
 Een behuysde hofstede in de prochie van Haughem thuysgaever groot een vierendeel ende 
 50 roen waeraf dese weesen competeren het 3de deel ende dander twee deelen Jan WAUTERS  
 causa uxoris oost ghelant Pieter VAN DEN BOSSCHE suyt Jan VAN DEN BOSSCHE west 
 Joos DE CLERCK ende een partije meersch groot vijf muekens gheleghen thuysgaever als 
 vooren suyt Jan VAN DEN BOSSCHE west de hofstede noort Pieter VAN DEN BOSSCHE 
 Noch een partije lants gheleghen up Huysse cauter groot een vierendeel en 16 roen zuyt Pieter 
 DE RUYCK west Jan VAN DER STRAETEN noort Jan SIMAY desen . . . 2de oct. 1629 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua ende SVG die bij desen overgheeft  fo 77v 
 Frans DHANENS ende Adriaen MOERMAN als voochden van Pierken, Lievijnken, Janneken 
 Maeyken ende Willemijnken COOREMAN alle vijfve onbejaerde kinderen van wijlent 
 Jan COOREMAN ende Janneken DHANENS beeden overleden 
 Den SVG van heurlieder moederlick goet is alhier overghegheven bij dese voochden ende is 
 ghepasseert up den 17de nov. 1626  . . . . . . . . . . . . desen 19de juny 1629 
  
SVG Adriaen SCHOONOOGHE, overl.  Ste Martens Leerne. . .   fo 81 
 He.: Tanneken VAN LOO fs. Guille  
 K.: Guille, Lieven, Philips ende Cathelijne SCHOONOOGHE noch onbejaerde kinderen 
 V.P.: Lieven SCHOONOOGHE ende V.M.: Pieter VAN LOO  
 Met den overlijden van hunne vader is op de weese ghesuccedeert de helft van de hofstede 
 mette huysijnghen ende landen daermede gaende dewelcke tsamen in huwelick sijn 
 gheconquesteert ende waeranne de houderigghe behoudt haer blat van bijleve 
 Een hofstede gheleghen in Ste Martens Leerne daer de weesen vader ghestorfven is zuyt 
 daeranne ghelant dhoirs van Gheeraert EVERAERT west de strobbe straete, noort een  
 dreefken oost Joos VAN DE VELDE ende een stick lants ghenaempt de beke commende 
 oost an het strobbe straetken noort Cornelis VUESELS west Pieter VAN QUAETEM  
 ende zuyt desen sterfhuyse. Item noch een stick lants ghenaempt den hooghen bulck oost 
 ende west daeranne ghelant Pieter VAN QUAETEM zuyt Joos VAN DER VENNET noort 
 dit sterfhuys ende Pieter VAN QUAETEM. Item een stick lants ghenaempt het hoogh 
 waterlat noort ende west es ghelant Jacques BEERLINCK zuyt Mevr. VAN OOMBERGHE 
 zuyt oost Mevr. VAN WALLEBEKE. Een partije lants groot 500 roen gheleghen in de zelve 
 prochie daer Ste Gheeraerts boom up staet suyt west streckende achter het rollebaenken 
 oost het neerbulcxken . . .  . . .   desen 19de nov. 1629 
 
SVG Adriaen MICHIELS, overl. Deurle . . .      fo 82v  
 He.: Betken VERWEE fa. Christiaens 
 K.: Pierken, Janneken, Neelken ende Grietken MICHIELS  
 Voochden: Jan DE COCK fs. Zeghers ende Antheunis VERWEE fs. Christiaens voornomt 
 Er gheene huysijnghen gronden van erfven noch renten bevonden ten desen sterfhuyse ende 
 angaende de meublen ende catheylen sijn de voochen met de moeder veraccordeert gheweest 
 an de weesen te betaelen ende op te legghen 6 p. gr. eens actum 8ste jan. 1630 
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SVG Jooris BOOM, overl. Nevele. . .niet gegeven. .       fo 83 
 He.: Paesschijnken MANOUT fa. Joos alsnu ghetraut met Pieter DE WULF 
 K.: Liefken, Franchijnken ende Joosijnken BOOM nu beth dan 2 jr. 
 Voochden: Joos MANOUT ende Jan VAN VOOREN   
 Huysijnghen daerinne de weesen gherecht zijn van der eender helft deurgaende ende de 
 hauderigghe van de ander helft staende thuwelick tsamen ghecocht 
 Zeker huys ende stede groot 200 roeden eerdtwortel ende naghelvast ghestaen in Nevele 
 bewoont bij de houderigghe daerneffens ghehuyst de wdwe Lieven VAN RENTERGHEM 
 ende ter andere de kinderen Stacen DHAENENS  
 Gronden de weesen alleene competeren 
 Een ander huys ende stede groot vier ghemeten gheleghen in Nevele inde boschstraete 
 ghecommen van soverleden zijde daerinne de weesen competeert een 8ste deel ghemeene 
 ende onverdeelt mette weesen ooms ende moyen . . .  . . . 
 An de houderigghe is staende haer huwelick met Jooris BOOM ghegeven bij de wdwe Olivier 
 VAN DER MUELEN zeker partije lants ligghende in Nevele hoossche groot 400 roeden 
 abouterende oost den oostbrouck suut Gillis SERWEYTENS ende west den herwech van 
 Nevele naer Landeghem  . . .  . . .  desen 8ste july 1630 
 
SVG Marten SCHOONOOGHE, overl. Hulst ontrent een jaer    fo 84v 
 He.: Franchijne SLOCK 
 K.: Tanneken SCHOONOOGHE = 12 jr 
 V.P.: Lieven SCHOONOOGHE 
 Marten SCHOONOOGHE was soldaet ten dienste van den Koninclicke Majesteyt onder de 
 compagnie van den Grave van Wacken hebbende gheleghen in garnisoen binnen de stede van 
 Hulst alwaer hij overleden is 
 Gronden van erfven ligghende in Nevele, eerst 200 roen landts bij Lieven SCHOONOOGHE 
 behuust, suut Willem VAN RENTERGHEM oost Frans DE ROOSE noort west de weese  
 Joos DE WULF ende noort de dreve loopende naer de vaerentmeersch ende 106 roeden lants 
 ligghende voor de hofstede . . .  . . .  . . . desen 14de meye 1630 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft    fo 85 
 Abraham MAENHOUT fs. Bauduyn als voocht ende naeste bestaenden van de goedijnghen 
 toebehoorende Cornelia, Passchijne, Pierijne ende Antheunis DHOOGHE fii Joos ghewonnen 
 bij Joosijne LIEBAERT fa. Joos, danof hem Abraham het 4de van de goede competeert bij 
 coope van Guille TEMMERMAN in huwelick ghehadt hebbende Cornelia DHOOGHE  
 Ontfaen van Gheert STANDAERT van pachte van een stick lants gheleghen in spildooren ten 
 advenante van 33 sch. 4 gr. tsiaers compt over drije jaeren 5 p. gr.  . . . . . . 
 Ontfaen van Gillis DOBBELAERE van pachte van een stick lants gheleghen in hammenacker 
 ghenaempt het langhe stick ten advenante van 25 sch. gr. tsiaers te weten drije eerste jaeren 
 ende de drij leste jaeren van Franchois VAN VOOREN ten advenante van 30 sch. gr. tsiaers 
 compt over ses jaeren totter somme van 8 p. 5 sch. gr. 
 Ontfaen van Gheert STANDAERT van een maeymeersch in den hulle over drij jaeren ten 
 advenante van 29 sch. gr. tsiaers ter somme van 4 p. 7 sch. gr. desen 16de july 1630 
 
SVG Jacques VAN WONTERGHEM       fo 87 
 He.: Cathelijne CORNELIS  
 K.: Martijnken, Gillijnken wesende beede bij huwelick hun selfs, Pieter ende Elysabeth VAN 
       WONTERGHEM noch onbejaerde weesen 
 V.P.: Jan VLERICQ ende V.M.: Joos LANCKSWEERT  
 De houderigghe belooft haer kinderen op te legghen de somme van 50 p. gr. eens wech in de 
 welcke zullen proffijcteren de ghetraude kinderen elc 5 p. gr. ende de twee onbejaerde weesen 
 elc 20 p. gr. datte ten regarde van de huwelick gift ande twee ghehuwede kinderen ghedaen 
 Huys ende erfve gheleghen in Vynct dese wdwe alleene toebehoorende  . . .  
         desen 27ste meye 1631 
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SVG Cathelijne VAN NEVELE, overl. Poussele  . . .     fo 88v 
 Hr.: Gheerolf VERPLATZEN 
 K.: Guille = 30 jr, Joos = 22 jr, Joosijne = 23 jr, Cathelijne = 32 jr ende Jacquemijne  
       VERPLATZEN = 25 jaeren 
 V.P.: Carel VAN DER PLATZEN ende V.M.: Jacques MESTACH  
 Nemaer alsoo Vijnken ende Pierijnken de kinderen susters begheerden hemlieden deel te 
 hebben van de meuble ende catheylicke goederen sullen de vijf kinderen ghehouden sijn  
 hemlieden daervan contentement te doene metsgaders ooc an Gheerolf die alhier voor doot 
 gherekent is midts dat men in langhe jaeren daervan niets meer vernomen heeft 
 Gronden van erfven ghecommen van de overledene 
 Een partije lants groot 81 roeden noort daeranne ghelant Mr. Antheunis DE VULDER raet 
 van sijne Majesteyt in zijnen grooten raet tot Machelen  
 Een partije lants groot 241 roeden noort ghelant Franchois VAN AUWEGHEM . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick 
 Een partije lant groot 762 roeden zuyt ghelant den heere VAN WALLEBEKE met zijn leen 
 noort de caele ende een partije an tvoorgaende stick  . . . . . . . . . . . . 
 Alle gronden van erfven competeren den houder te weten van de gheconquesteerde goederen 
 de helft ende an dander helft van de zijde van den overledenen . . . desen 31ste oct. 1630 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Jan   fo 92 
 VAN DER VENNET fs. Lievens als voocht over de vaderlicke zijde midtsgaders daugmentatie 
 van den SVG die hij overbrenght benevens Gillis DHANENS grootvader ende voocht over de 
 moederlicke zijde van Liefken, Hansken ende Maeyken VAN DER VENNET fii Christiaens  
 gheprocreert bij Anna DHANENS. . .  . . .  . . . 
 bij den overlijden van Lieven VAN DER VENNET heurlieder grootvader paterneel 
 Ontfaen van Gheerolf DE WINTER over drij jaeren crois van een rente van 30 sch. gr. tsiaers 
 losselick den pennijnck 16e die hij dese weesen ghelt blijckende bij de augmentatie van den 
 SVG hemlieden verstorfven bij den overlijden van Maeyken VAN WONTERGHEM hemlieder 
 grootmoeder paternel verschenen den 19de oct. 1626 de somme van 4 p. 10 sch. gr. . . . 
 Ontfaen van Joos DE RAET der weesen schoonvader 2 p. 10 sch. gr. van het 12de deel in een 
 pachtgoet in Vynct dese weesen competerende  . . .  . . . 
 Gronden van erfven op de weesen verstorfven met toverlijden van Lieven VAN DER VENNET 
 ende Marie VAN WONTERGHEM heurlieder grootvader ende grootmoeder paternel 
 Het 14de deel van een onbehuyst pachtgoet in Vynct groot met lant ende meersch daermede 
 gaende ontrent 12 bunderen met alle de catheylen soo van huysen schueren ende boomen als 
 anderssins daeruppe staende daervan de deurgaende helft competeerde de kinderen van Jan 
 VAN LOOCKENE ende de resterende ses deelen Jan, Charles, Joos? Maeyken Tanneken ende 
 Janneken VAN DER VENNET der weesen ooms ende moyen . . . . . . . . . 
         desen 28ste jan. 1631 
 
SVG Jan DE WINTER fs. Arents ende Janneken PENNINCK, overl. . . .  95v 
 He.: Cathelijne VAN HECKE fa. Gaifier alsnu in huwelick met Jan VAN OOTEGHEM 
 K.: Arent, Hansken, Cathelijne, Maeyken ende Betgen DE WINTER 
 V.P.: Gheerolf DE WIJNTER ende V.M.: Gaifier VAN HECKE  
 Gronden van erfven dese weesen competerende duer toverlijden van heurlieder vader 
 Twee aude ghemeten lants ligghende in een behuysde hofstede in Vynct groot metten lande 
 daermede gaende ontrent vier bunderen zijnde tduergaende 6de deel in diverssche partijen 
 die den overleden verstorfven zijn van Janneken PENNINCK zijne moeder  
 Gronden van erfven tsamen in huwelick ghecocht 
 De twee deelen van sessen zijnde ontrent vier ghemeten in de hofstede groot ontrent vier 
 bunderen ghecocht bij vorme van uytgrootijnghe jeghens Pieter ende Gheert DE WINTER 
 der weesen ooms daervan competeert dese weesen de helft   
 Verzekert Jan VAN OOTEGHEM fs. Jans thuwelick hebbende dese houderigghe ter zaecke 
 onderschreven bij den voorseyden haeren man behoorlick gheauthoriseert desen presenten 
 SVG up haerlieder persoon goet present ende toecommende desen 11de febr. 1631  
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua omme Loys DE PESTELE als voocht  fo 97 
 over de weese Joosijne DE PESTELE fa. Gheerolf ende dat van alle administratie dat den 
 voornomden Loys ghehadt heeft over dese weese   
 Vutgheven ende betaelijnghen ghedaen bij den doender . . . desen 6de nov. 1630 
 
SVG Martijnken YDE fa. Pieter, overl. . . .      fo 100v 
 Hr.: Pieter VAN SPEYBROUCK fs. Jan 
 K.: Pierken, Pierijnken ende Janneken VAN SPEYBROUCK , onbejaerde weesen 
 V.P.: Jan VAN SPEYBROUCK daude ende V.M.: Pieter YDE fs. Pieter 
 Angaende tghone de weesen verstorfven is bij den overlijden van Pieter YDE hemlieder  
 grootvader soo meublen als catheylicke goederen ontrent 14 ghemeten onder landt ende 
 hofstede tzelve alsnoch ghebruyct wordt bij Pieter YDE   desen 3de dec. 1630 
 
SVG Joos VAN VEERDEGHEM, overl. Ste Maria Leerne . . .   fo 102 
 He.: Maeyken DE BRUYNE  
 K.: Janneken VAN VEERDEGHEM noch onbejaert 
 V.P.: Joos DE WEERT ende V.M.: Jan HUUGHE  
 Gronden van erfven ghecommen van soverleden zijde 
 Een hofstede metten huyse schuere ende hovenbuer ende fruytboomen daerup staende groot 
 in erfven met tsticxken lants ende meersch gheleghen achter de schuere twee ghemeten  
 gheleghen in Ste Maria Leerne in den maeyghem houck noort ghelant Mr. Joos ROGIERS 
 oost mijnheer LA FAILLE west de straete ende suyt tnaervolghende stick lant groot 200 roen 
 dat samen in huwelick gheconquesteert is  . . . . . . desen 21ste jan. 1631 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua ende augmentatie van SVG omme  fo 104 
 Joosijnken ende Janneken DIERICX fii Jans die hij ghehadt heeft bij Janneken VAN DER 
 WOESTIJNE fa. Jans dit bij den overlijden van haeren vader Jan VAN DER WOESTIJNE  
 ende zijne huysvrauwe heurlieden grootvader ende grootmoeder maternel 
 Voochden: Jan DIERICX vader ende voocht van de voornoemde weesen ende JAN VAN  
 DER WOESTIJNE fs. Jans der weesen oom . . .   . . .  
 Wort in bate ghebrocht de somme van 23 p. 8 sch. 11 gr. voor soo veel als beloopt den venditie 
 brief van de venditie van diversche meublen ende catheylen ghedaen op den 11de april 1630 
 Gronden van erfven de weesen verstorven ende ghesuccedeert bij den overlijden van hemlieden 
 grootvader ende grootmoeder daerinne sij gherecht zijn tot de deurgaende helft daervan dander 
 helft competeert Jan VAN DER HOSTIJNE fs. Jans der weesen oom 
 Een behuysde hofstede in Vosselaere groot 200 roen abouterende west het straetken loopende 
 naer tgoet ter meersch noort ende oost Dominicus VAN DE FONTEYNE 
 Item een stick lants groot 800 roeden ghenaempt den peerdenbulck noort ende west Pieter 
 CLAEYS suut ende oost sheeren straete  . . . . . . den 8ste febr. 1631 
  
 Rekeninghe bewijs ende reliqua die is doende Lieven LOONKENS als  fo 107 
 principael voocht over Joos, Lievijnken, Tanneken, Margriete ende Pierijnken LOONKENS 
 weesen van Pieter ende Magdaleene HUELENS van alsulcke handelijnghe ende administratie 
 als hij ghehadt heeft sedert het overlijden van Magdaleene HUELENS  
 Ontfaen van Niclaeys HEMELSOETE over vier jaeren pachts van dhelft van een behuysde 
 hofstede gheleghen in Poessele de somme van 36 p. gr. 
 Ontfaen van Joos VAN DOORNE over vier jaeren pachts van het leenken groot 100 roeden 
 gheleghen in Poessele de somme van 1 p. 8 sch. gr. 
 Ontfaen van Jan QUECKELBORNE over vier jaeren pachts over dhelft van een behuysde 
 hofstede gheleghen in de camerstraete groot ontrent 8 ghemeten den somme van 13 p. gr. 
 Ontfaen van Arent VERHAEGHEN over drij jaeren pachts van een hofstede gheleghen in 
 de vierboomstraete groot ontrent vijf ghemeten de somme van 22 p. 10 sch. gr. 
 Dese hofstede is in het jaer 1626 ghebruyct gheweest door Magdaeleene HEULENS . . . 
 Betaelt an Lucas HEYNDRICX broeder van Pieter HEYNDRICX die thuwelick hadde der 
 weesen moeder Magdeleene HUELENS 2 p. 8 sch. gr. . . . desen 12de july 1631 
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 Augmentatie van SVG van Adriaen, Zegher, Neelken, Vijncken ende  fo 121v 
 Sijntgen VAN DOORNE fii Joos die hij ghehadt heeft bij Joosijne VAN MALDEGHEM 
 V.P.: Joos VAN DOORNE ende V.M.: Jacques DE BUCQ  
 Adriaen BRAET heurlieder stiefvader met de voochden verclaeren dat de weesen moeten 
 hebben elc 1 p. 11 sch. 6 gr. in de somme van 19 p. gr. (volghens de smaldeelijnghe daer  
 van ghemaect bij Joos VAN DER VENNET ende Marijn MESTACH) over soo veele  
 Joos VAN DOORNE fs. Joos der weesen audsten broeder innebrenghen moest over de helft 
 van den coopschat van zeker leen groot een bunder bij wijlent der weesen vader staende sijn 
 huwelick metter weese moeder ghecocht jeghens Gheeraert SPEECKAERT daerinne ooc 
 begrepen het part ende deel de weese competeert int deel van Jaecsken VAN DOORNE  
 heurlieder broeder compt over de vijf weesen tot 7 p. 17 sch. 6 gr.  . . . . . .  
 Voorts es de vijf weesen noch verstorfven bij den overlijden van Lieven VAN DOORNE  
 fs. Jans haerlieder oom elc de somme van 10 p. gr. in de goederen bij hem achterghelaeten 
 niet vutghesteken noch ghesondert . . . . . .  desen 6de marty 1631 
 
SVG Guille DE MEYER, overl. Nevele . . .      fo 122 
 He.: Maeyken WILLEMS  
 K.: Saerken DE MEYER fs. Guille 
 V.P.: Joos DE MEYER ende V.M.: Joos WILLEMS 
 De bate es beter dan de commer zijn de voochden met den houderigghe overeen ghecommen 
 dat sij haer kint sal bijlegghen de somme van 18 p. gr. . . .  . . . 
 Ende alsoo der weesen vader verslegen is van Maurijne WIEME is gheconditioneert dat in 
 ghevalle sij houderigghe ende voochden wierden ghecontenteert van de zelve Maurijne 
 twie? bij vorme van montsoen ofte ander recompense hoedanich die soude moghen weesen 
 dat de zelve bate sal commen de helft tot de houderigghe ende dander helft tot prouffijte  
 van haer voorseyde weese    . . .  . . . desen 10de july 1631 
 
 
SVG Saerken COCHUUT  fa. Joos, overl. . . .     fo 123 
 Hr.: Joos VAN DOORNE  
 K.: Lieven, Hansken, Joosken ende Sijntgen VAN DOORNE  
       de joncxte weese nu audt zijnde drije jaeren en half 
 V.M.: Pieter COCHUUT fs. Joos ende V.P.: Jan VAN DOORNE  
 De bate den commer verre excedeert zijn de voochden met den houder veraccordeert dat 
 hij de weesen sal bijlegghen de somme van 207 p. 15 sch. gr. compt elcx kindt deel ende 
 portie 51 p. 8 sch. 2 gr. nemaer heeft men begheert Hansken bij te legghen de somme van 
 57 p. 18 sch. 9 gr. 6 dnrs. ende moet elcx deel van de ander drije ghediminueert worden 
 zodat elcx deel ende contingent blijft 49 p. 18 sch. 9 gr. 6 dnrs. 
 Gheconquesteerde goederen van erfven staende het huwelick 
 Een meersch in Nevele noort Joos WITTEVRONGHELE oost de confiscatie van dhoirie 
 van Pieter BRAEDT groot 260 roeden . . . . . .  desen 1ste april 1632 
 
SVG Janneken DE GROOTE, overl. Vynct       fo 125 
 Hr.: Roelant DE VOS 
 K.: Lauken ende Liefken DE VOS 
 V.M.: Laureyns DE GROOTE ende V.P.: Joos DE VOS  
 Den houder belooft aen elc kindt te gheven voor weesepennijnghen de somme van 100  
 guldenen wanneer zij zullen commen tot eenighen staet ofte behoorlicke audde haer zelfs 
 bedijen zullen . . .  . . .  . . .  desen 20ste july 1632 
 
SVG Janneken DE WAGHENAERE fa. Pieter, overl. . . .     fo 125v 
 Hr.: Jooris DE SCHUYTER fs. Gheeraert 
 K.: Janneken ende Jacquelmijnken DE SCHUYTER noch onbejaerde kinderen 
 V.M.: Pieter DE WAGENAERE fs. Pieter ende  
 Jooris DE SCHUYTER als vader ende voocht . . . . . . desen 20ste july 1632 
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SVG Joos SUTTERMAN fs. Gillis ende Janneken DE MEYERE, overl. . . .  fo 127  
 He.: Janneken VAN HECKE fa. Laureyns  
 K.: Gillis, Joos, Liefken, Lauwerijnken, Joosijnken ende Janneken SUTTERMAN 
       noch onbejaerde kinderen 
 V.P.: Gillis SUTTERMAN ende V.M.: Laureyns VAN HECKE  
 Gronden van erfven ghesuccedeert op de 6 weesen bij toverlijden van sweesen grootmoeder 
 Het 5de deel in een stick lants ghenaempt den boom groot twee ghemeten 60 roeden gheleghen 
 up Meyghem cauter noort oos ghelant de wdwe Roelant DE WULF zuyt Maurus BRAET  
 west Gillis DE SCHUYTERE 
 De weesen competeert ten sterfhuyse van Janneken DE MEYERE 1ste huysvrauwe van 
 Gillis SUTTERMAN een hofstede groot een half bunder gheleghen an Meyghem kercke 
 daer Gillis voornompt op woont  . . .  . . .  . . . 
 Dese weesen competeert haerlieder part ende deel in vier ghemeten lants gheleghen in vier 
 partijen in Landeghem in den herenthouck danof deen partije es ghenaempt den plattenbulck 
 groot twee ghemeten ende 9 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Welcke landen Gillis SUTTERMAN heeft ghecocht met Janneken DE MEYERE zijne eerste 
 huysvrauwe grootmoeder van dese weesen . . .  desen 11de meye 1632 
 
SVG Tanneken VAN DER STRAETEN fa. Gheerolf, overl. . . .   fo 129 
 Hr.: Cornelis VAN PARIJS  
 K.: Maeyken VAN PARIJS noch onderjaerigh 
 V.P.: Gheerolf VAN PARIJS ende  
 V.M.: Gillis VAN DER STRAETEN  . . . . . . desen 18de meye 1632 
 
SVG Berthelmeus VAN DOORNE fs. Joos, overl. . . .    fo 130v   
 He.: Joosijne BRAET fa. Guille 
 K.: Lievijnken VAN DOORNE  
 V.P.: Joos VAN DOORNE fs. Joos ende V.M.: Joos BRAET  
 De bate blijft den commer te boven van 46 p. 11 sch. 4 gr. waervan dat dese weese moet 
 profficteren over dhelft ter somme van 23 p. 5 sch. 8 gr. 
 Gronden van erfven ghecommen van den overledenen gheleghen in Poussele 
 Een partije ghenaempt tijsekens acker groot 800 roeden oost ghelant dhoirs Mr. Willem 
 VAN DER CAMER zuyt Carel VAN DOORNE noort Christiaen VAN RENTERGHEM 
 Item een partije ghenaempt Joos Engels grootacker groot 500 roeden oost es ghelant Adriaen 
 BRAET zuyt ende west Jan VAN DOORNE noort dhoirs Mr. Willem VAN DER CAMER 
 Wijlen haeren man heeft in zijn dootbedde bij vutersten wille ende schriftelick testament 
 in daten 25ste july 1629 lestleden ter presentie van de ghetuyghen heer Joos DRIJVERE 
 pasteur van Poussele, Gheerolf VERPLAETZEN als Schepene van Poussele, Joos BRAET 
 ende Joos VAN DOORNE respective ooms van zijn dochterken haer ghejont boven haer 
 bijleve de somme van 100 carolus gulden eens   . . . desen 24ste jan. 1630 
 In de marge: Compareerde Joos VAN DOORNE voocht van Lievijnken VAN DOORNE 
 fa. Berthelmeus gheprocreert bij Joosijne BRAET te kennen ghevende dat de 
 weese noch ghesuccedeert is bij den overlijden van Lieven VAN DOORNE 
 haeren oom de somme van 10 p. gr. rustende onder der weese moeder, welcke 
 somme hij alhier brenght voor augmentatie actum 31ste marty 1642 
 Ten zelve daghe zijn ghecompareert Antheunis DANIELS ende Joosijne  
 BRAET zijne huysvrauwe  . . .  . . . 
 Compareerde in persoone Lieven MORTIER fs. Lievens thuwelijck hebbende 
 Lievijntgen VAN DOORNE fa. Berthelmeus . . . desen 5de juny 1652 
 
 Matthijs SCHAMP thuwelick hebbende Joosijne BRAET   fo 132 
 fa. Willem wdwe van Berthelmeus VAN DOORNE fs. Joos bij de welcke dese wdwe heeft 
 in zijn leven gheprocreert eene weese met naeme Lievijne VAN DOORNE ende alsoo dese 
 weese naer den overlijden van haeren vader ghesuccedeert ende verstorven is bij den overlijden 
 van Lieven VAN DOORNE daude te Caneghem  . . . . . . geen datum 
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SVG Gillijntgen CLAEYS, overl. . . .       fo 132v 
 Hr.: Joos INGHELS fs. Joos 
 K.: Daniel INGHELS  
 V.P.: Joos INGHELS doude ende V.M.: Franchois CLAEYS  . . . 
 Daer de bate beter bevonden sijn dan de commer zijn de voochden met den houder  
 veraccordeert dat hij sijn kindt sal bijlegghen de somme van 9 guldens ende bovendien  
 onderhouden van ate ende dranck  . . .  . . . desen 18de meye 1632 
  
SVG Arijntgen DHONDT, overl.       fo 133 
 Hr.: Lieven DE CLOET  
 K.: Een wees niet bij naam genoemd 
 V.P.: Hubrecht DE CLOET ende V.M.: Lieven COPPENS  
 De bate zijn beter dan de commeren . . .  . . . desen 17de febr. 1632 
 
SVG Janneken VAN DALE fs. Franchois, overl. Vynct . . .    fo 134 
 Hr.: Joos DE SCHIETER fs. Joos 
 K.: Fransken, Janneken, Mayken ende Sijntgen DE SCHIETER, onbejaerde kinderen 
 V.P.: Christoffel DHUYVETTER ende V.M.: Andries VAN DALE  
 De bate zijn beter bevonden dan de commer 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende heurlieder huwelick 
 Een behuysde hofstede groot twee bunderen in Vynct abouterende zuyt Roelant DE VOS 
 west Laureyns VAN HECKE  . . .     ende noch een bunder commende bij coope van Jan 
 HOVAERE oost dhoirs Joos VAN WONTERGHEM  . . .  desen 13de july 1632 
  
SVG Jacques VAN AUWEGHEM, overl. . . .      fo 134v  
 He.: Magdaelena DHANENS fs. Franchois alsnu in huwelick met Lieven CARIJN 
 K.: Joosken = 10 maenden ende Maeyken VAN AUWEGHEM = 2 ½ jr 
 V.M.: Franchois DHANENS grootvader ende V.P.: Hans VAN AUGHEM 
 De bate zijn beter bevonden dan de commer . . .  desen 17de meye 1632 
 
SVG Franchijne VAN ROYE, overl. . . . den 10de marty 1628    fo 136 
 Hr.: Gillis OSTE 
 K.: Fransken ende Jacquemijntghen OSTE 
 V.M.: Franchois VAN ROYE ende V.P.: Lieven OSTE  . . . desen 20ste nov. 1629 
 
 Compareerde voor Amman ende Schepenen der stede ende vrijhede  fo 136v 
 van Nevele Lieven VAN OVERWAELE als wettelicke ghesworen voochden ghecreert ende 
 gheeedt voor tpasseren van desen van Bauduyn = 15 jr, Gillis = 10 jr, Roelken = 5 jr,  
 Pieterken = 10 maenden, Betgen = 14 jr ende Cathelijne = 12 jr, onbejaerde kinderen van 
 Glaude VAN OVERWAELE die hij ghehadt heeft bij Tanneken LE DUCQ ter eender zijde 
 ende Jan VEREECKEN thuwelick hebbende de voorseyde Tanneken der weesen moeder  
 Der weesen vader is overleden desen voorleden ougst gheleden een jaer  en er is gheen SVG 
 ghemaect,  zoo ist dat zij voochden verclaeren behoorlick oversien thebben alle de meuble  
 ende immeuble goedijnghen schulden van baten ende commeren ende veraccordeert te zijn 
 metten voorseyden VEREECKEN dat hij elc kind sal bijlegghen de somme van 2 p. gr. 
 wanneer zij bij ghetijdighe audde zullen zijn . . .  . . . desen 5e oct. 1632 
 
SVG Jan LIEBAERT, overl. . . .       fo 137v 
 fs. Jan ende Joorijnken VAN RAVESCHOOT,  
 H.: Maeyken DE GRUUTERE fa. Joos alsnu in huwelick met Pieter LOOTENS 
 K.: Hansken, Joos, Pieter, Martijnken, Joosijne, Lievijne, Betken ende Maeyken LIEBAERT 
 V.P.: Jan LIEBAERT ende V.M.: Joos DE GRUUTER  
 Den overledenen was competerende zeker part ende deel in diverssche partijen van gronden 
 in Dronghene ligghende ghemeene met zijne broeders ende zusters heurlieden verstorven van 
 Joorijnken VAN RAVESCHOOT haerlieder moedere . . . desen 9de oct. 1632 
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SVG Joosijne VAN QUAETEM, overl.   . . .      fo 139 
 Hr.: Gheerolf VAN DER PLATZEN 
 K.: Maurus ende Joorijntgen VAN DER PLATZEN  
 V.P.: Franchois VAN DER PLATZEN  ende V.M.: Pieter VAN KERREBROUCK 
 De bate zijn beter bevonden dan de commer  
 Gronden van erfven competerende deze weesen behoudens den houder sijn blat van bijleve 
 Een partije ghenaempt ende gheleghen in puttemeersch west Marten COCHUYT noort 
 dhoirs Jacques MAES groot 270 roeden ende een partije boven de zelve meersch west Jan 
 DE MEYERE ende Marten MYNCKE oost Pieter AERTS groot 177 roeden ende noch een 
 partije ghenaempt den langhenbosch oost de drabbijnck met de dreve te weten een 3de van 
 de dreve up ende naest de straete oost ende west Antheunis VAN HAUTE groot 350 roen 
 Al dese partijen gheleghen in Landeghem  
 Gronden van erfven bij den houder an zijne kinderen ghegheven in recompense van ander 
 gronden bij hem vercocht van de weesen moedere goederen 
 Een partije ghenaempt den callants bulck gheleghen in Nevele groot 500 roeden west een  
 straetken suyt de weesen van Jan VAN QUAETEM  . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende heurlieden huwelick 
 Een hofstede gheleghen in de stede ende vrijhede van Nevele zuyt de wdwe ende hoirs van 
 Jenijn BAUDONCQ west den waterganck oost de straete groot in erfven 306 roeden ende 
 een partije ghenaempt den brant west de straete zuyt ende noort Caerl VAN DER PLATZEN 
 groot vier ghemeten ende een partije ghenaempt den dierencoop west de straete suyt de 
 wdwe ende hoirs van Guille LE DUCQ groot 500 roeden . . . desen 14de febr. 1633 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Jan    fo 141v 
 DE BRABANTER als voocht van de twee onbejaerde weesen van wijlent Adriaen VAN  
 RENTERGHEM ende datte van alsulcken ontfanck als den voornoemden DE BRABANTER 
 ghehadt ende ghenomen heeft sedert het overlijden van der weesen moeder . . .  . . . 
 Ontfaen van Lieven SCHOONOOGHE stiefvader van dese weesen over ses jaer huys ende  
 landpacht van sweesen behuysde hofstede ende landt gheleghen in Nevele 39 p. gr. . . .   
 Ghepresenteert bij Jan DE BRABANTER als voocht van Gillijnken ende Adriaenken VAN 
 RENTERGHEM fs. Adriaen gheprocreert bij Joanna DE BRABANTER gheassisteert met 
 Sr. Joachim BEGHIN greffier van Hansbeke an Amman ende Schepenen der Baronnie ende 
 lande van Nevele metsgaders an Jan VAN VYNCT en tvoorseyt Gillijnken sijne huysvrauwe 
 gheassisteert metten procureur Jan DE COMMER desen 23ste febr. 1633 
  
SVG Lievijne DE MEYER fa. Niclaeys, overl. . . .     fo 146v 
 Hr. Christiaen DE BUCQ  
 K.: Cooreken, Liefken, Maeyken, Joosijnken ende Lievijnken DE BUCQ 
 V.M.: Niclaeys DE MEYER voornoemt ende V.P.: Pieter DE BUCQ 
 Ten dezen sterfhuyse zijn gheene huysijnghen noch gronden van erfven bevonden 
 De voochden met den houder zijn int vriendelick veraccordeert dat hij houder zijne kinderen 
 belooft heeft te betaelen de somme van 500 guldens eens soo wanneer elc kindt zal commen 
 tot ghetijdighe aude ofte anderssins haerlieden selfs bedeghen sullen wesen dat is elc kindt  
 portie 16 p. 13 sch. 4 gr. . . .  . . .  desen 28ste febr. 1633 
 
SVG Jacquemijntken DE CLOET fa. Hubrecht, overl. Poussele  . . .   fo 147 
 Hr.: Jan VAN DE PUTTE  
 K.: niet bij naeme genoemd  
 V.M.: Hubrecht DE CLOET  
 Eene rente van 20 sch. gr. tsiaers den pennijnck 16e sprekende ten prouffijcte van de 
 kinderen toecommende bij ghifte van hunne vader ende moeder ende ten laste van Lieven 
 MORTIER conforme de wettelichede ghepasseert van Bailliu ende Schepenen der prochie 
 ende vrije eyghendomme van Poussele dus 16 p. gr.  . . .  . . . 
 Het sterfhuys staet schuldich an de wdwe Jenijn BAUDONCQ over 10de pacht conforme 
 de obligatie danof zijnde ter somme van 13 p. gr.  . . . desen 13de dec. 1632 
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SVG Joos DE WEERDT, overl. . . .       fo 148 
 He.: Tanneken LIEBAERT  
 K.: Lieven = 17 jr, Gillis = 4 ½ jr  ende Cathelijne DE WEERDT = 15 jr 
 Voochden: Jan COCHUUT ende Pieter DE WEERT 
 De bate is beter bevonden als de commer ende om dies wille zijn de voochden met de  
 houderigghe veraccordeert dat sij haer weesen sal bijlegghen als sij tot Gheestelicke ofte 
 wereltlicke staete commen elc kindt te gheven de somme van 10 p. gr.  
 de houderigghe is ghehouden haer kinderen te laeten volghen tghone haer vader hemlieden 
 ten testamente ghejont heeft an Lieven, Gillis ende Cathelijne zoo ooc de voorseyde 
 knechten noch hebben elc een hallam . . . . . . . . . desen 15de febr. 1633 
 
SVG Elysabeth STOFFERIS fa. Jan, overl. . . .     fo 149 
 Hr.: Jan VAN ACKERE  
 K.: Jacquemijntken ende Joosijnken VAN ACKERE 
 V.P.: Frans VAN ACKERE ende V.M.: Jan STOFFERIS grootvader 
 De bate is beter bevonden als de commer ter somme van 64 p. gr. ende compt ten prouffijcte 
 van de weesen over dhelft ter somme van 32 p. gr. 
 Op de weesen is verstorfven bij den overlijden van heurlieder grootvrauwe neffens haerlieder 
 ooms ende moyen een behuysde hofstede in Vosselaere daernu op woont Jooris CLAEYS 
 groot metten lande daermede gaende ontrent zeven ghemeten daerinne de weesen gherecht 
 zijn tot een 5de deel . . .  . . .   desen 17de jan. 1633 
 
SVG Maeyken VAN MALDEGHEM fa. Joos, overl. . . .    fo 150 
 Hr.: Jan DE WEERT  
 K.: Frans, Jacques, Hansken, Adriaen, Joosijne, Maeyken, Janneken, Jacquemijnken ende 
       Barbelken DE WEERT, onbejaerde kinderen 
 V.P.: Jan DE SPLENTERE ende V.M.: Frans VAN DER PLATZEN 
 De bate excederen de commer ter somme van 54 p. compt over der weesen helft 27 p. gr. 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelick 
 Een partije lants gheleghen achter het huys zuyt ende oost de straete noort ende west Jor  
 Jan STAELENS groot ontrent twee ghemeten   . . .  desen 8ste marty 1633 
  
SVG Antheunis DE MEYERE fs. Marcus, overl. . . .     fo 151v  
 He.: Jacquemijne BULAERE fa. Jans 
 K.: Marten, Lauken, Maeyken, Jacquemijnken ende Lievijne DE MEYERE 
 V.P.: Roelandt DE MEYERE ende V.M.: Jan BUYLAERE 
 De bate is beter bevonden dan den commer en sal de houderigghe haere kinderen bijlegghen 
 over haerlieder vaderlick goet de somme van 10 p. gr.  
 Dese weesen competeert dhelft van een stick lants bij den overlijden van heurlieden vader 
 groot ontrent 400 roeden gheleghen in Vynct  onverscheen met Christiaen NEMEGEER   
 haerlieder oom oost daeranne ghelant Laureyns DE BIL  zuyt sheeren straete west Zegher 
 DE MEYERE ende noort Jan YDE  . . .  . . . desen 15de marty 1633 
 
SVG Lievijnken BUYLAERE, overl. . . .      fo 152v 
 H.: Roelant DE MEYERE  
 K.: Hansken, Maerck, Lowijs, Betgen ende Martijnken DE MEYER, onbejaerde weesen 
 V.P.: Christiaen NEMEGEER ende V.M.: Jan BUYLAERE  
 Daer de bate beter is bevonden dan den commer zijn zij voochden metten houder overcommen 
 ende veraccordeert dat den houder zijne kinderen bij zal legghen over haerlieder goet de  
 somme van 35 p. gr.   . . .  . . .  
 Een behuysde hofstede mette schuere ende stallen gheleghen in Maria Leerne groot 100 roen  
 abouterende oost de wdwe Jan CANNOOT zuut dheer van Nevel west de dreve van tcasteel  
 van Oodoncq  . . .  . . .   desen 15de marty 1633 
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SVG Pierijnken DE WEERT (sweerts), overl. . . .     fo 153v 
 Hr.: Lieven CAECKAERT  
 K.: Lauken ende Liefken CAECKAERT noch minderjaerich 
 V.P.: Maurus CAECKAERT ende V.M.: Franchois DE WEERT 
 De bate excederen den commer de somme van 128 p. gr. daervan de helft blijft ten 
 prouffijcte van den houdere ende dander helft de voorseyde zijne kinderen . . . 
 De weesen staet te versterven eenighe baete van gronden van erfven van heurlieden 
 grootvader ende grootmoeder  . . .  . . . desen 31ste meye 1633 
 
SVG Joosijne DE VOS, overl. . . .       fo 154v  
 Hr.: Hercules VAN KERREBROUCK 
 K.: Joos, Martijnken, Janneken, Franchijnken ende Tanneken VAN KERREBROUCK 
       vijf onberjaerde weesen 
 V.P.: Jan VAN KERREBROUCK ende V.M.: Pieter VAN LANDUYT  
 De bate excederen den commer de somme van 113 p. 6 sch. 8 gr.  
 Gronden van erfven tsamen in huwelick gheconquesteert dewelcke ligghen noch ghemeene 
 Een stick lants in Nevele ghenaempt de meulemeersch noort streckende lancx de beke 
 commende van veldeken naer Poussele zuyt de beke die loopt naer Ghendt west Poussele 
 wale ghehouden van Denterghems ende een stick lants gheleghen in Poussele ghenaempt 
 de hofstede noort commende an de beke  . . . . . . desen 26ste july 1633 
 
 Compareerde voor Bailliu ende Schepenen der heerlichede ende vrijen  fo 156v 
 eyghendomme van Poussele Gheerolf VAN DER PLATZEN onsen Burchmeester ende 
 medeconfrere in wette ter eender zijde ende Laureyns BEKAERT ende Pieter DE BAETS 
 ter ander exhiberende zeker contract bij hemlieden onderlijnghe ghemaect danof den 
 teneur van woorde te woorde hiernaer volght. Memorie hoe dat Gheerolf VAN DER 
 PLATZEN als hauder veraccordeert is met Laureyns BEKAERT ende Pieter DE BAETS 
 zijne behuwede kinderen te weten van het lant dat den voornomden Laureyns ende Pieter 
 ghesuccedeert is bij het overlijden van haerlieder huysvrauwen moeder Cathelijne VAN 
 NEVELE inder manieren naervolghende dat zij jaerlijcx souden ontfanghen elc 1 p. gr. 
 tsiaers vrij zuyver ghelt van den pachter Niclaeys DE CLOET ofte de ghone die pachter 
 zijn zal hiernamaels met expresse conditien dat zijlieden hoirs zullen helpen betaelen eene 
 rente van 2 p. gr. tsiaers in prouffijcte van de wdwe van Guille LE DUCQ naer elcx quote 
 ende portie innegaende kerssavont 1631 ende alsoo voorts tot het overlijden van Gheerolf 
 VAN DER PLATZEN als houder haerlieder schoonvader . . . desen 15de july 1632 
 
 Dit naervolghende sijn alle de upgaende boomen die Gheerolf    fo 157 
 VAN DER PLATZEN woonachtich in Poussele anghecavelt ende ghedeelt zijn als houder 
 ten sterfhuyse van Cathelijne VAN NEVELE zijne huysvrauwe was, zoo upgaende als 
 fruytboomen dewelcke in twee cavels ghestelt sijn zoo ghelijck alst moghelijck is up de 
 cavel A ende B danof den cavel A hiernaer volght  . . .  . . . . . . 
 De boomen soo upgaende als fruytboomen met de troncken op de hofstede te Poessel daer 
 den houder up woont tsamen ghepresen 29 p. gr. Upt stick achter thof met het dreefken 
 de upgaende boomen tsamen ghepresen 18 p. 10 sch. gr.  . . . . . . . . . 
 desen voorseyden cavel is bij accorde van den kinderen int ghemeene metsgaders Carel 
 VERPLAETZEN ende Jacques MESTACH ghelaeten anden houder voorseyt sonder 
 elcanderen yet te moeten toegheven aldus ghedaen den 16de juny 1632 . . . 
 Aldus overbrocht bij Gheerolf VAN DER PLATZEN vader van de kinderen ten sterfhuyse 
 van Cathelijne VAN NEVELE zijne huysvrauwe hemlieden moedere 
 Laureyns BEKAERT in huwelick met Pierijnken VAN DER PLATZEN, Pieter DE BAETS 
 in huwelick met Lievijne VAN DER PLATZEN, Guille, Joos, Joosijne, Cathelijne ende  
 Jacquelijne VAN DER PLATZEN alle kinderen van Gheerolf ende Cathelijne bij ghetijdighe 
 audde hemlieden zelfs sijnde gheassisteert met Caerl VAN DER PLATZEN ende Jacques 
 MESTACH als hemlieden bijstaende voochden . . . . . . desen 15de july 1632 
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SVG Frans CALLANT fs. Franchois, overl. . . .     fo 160 
 He.: Maeyken SUTTERMANS, alsnu in huwelick met Jan JANSSENS  
 K.: Fransken ende Marijn CALLANT noch onbejaert 
 V.P.: Frans CALLANT ende V.M.: Wijnant LAMBRECHT  
 Fransken de audste weese competeert boven zijne weesepennijnghen een rente van 2 p. gr. 
 tsiaers losbaer den pennijnck 16e ten laste van Niclaeys DE LANCLAU hem ghegheven 
 bij Joosijne ZUTTERMANS zijne grootvrauwe  
 Op de twee weesen is ghesuccedeert dhelft van een behuysde hofstede gheleghen in Vynct 
 oost zuyt ende noort es ghelant dheer ende meester Raphael VAN DER SAREN  
 Item dhelft van een stick lants ligghende west van de hofstede paelende noort ende zuyt den 
 heer VAN DER SAREN ende west de Poucke straete . . . desen 8ste nov. 1633 
 
SVG Janneken FIERS, overl. . . .       fo 162 
 Hr.: Jan VAN WASSENHOVE 
 K.: Joosijntgen ende Maeyken VAN WASSENHOVE  
 V.P.: Gheeraert VAN WASSENHOVE end V.M.:Roelant PIETERS  
 Gronden van erfven verstorven van haerlieder vader ende moeder 
 Een behuysde hofstede in Merendre soo verre die deese hoirs was competerende te wetene 
 het westende totter halve cave met de schuere ende fruytboomen daer up staende noort de 
 straete oost Gheerolf VAN WASSENHOVE zuut Jan DE BAETS causa uxoris west de 
 weesen groot ontrent 100 roeden ende west daeranne een bulcxken lants ghenaempt den 
 langhen schaut noort de straete zuyt de zelve weesen west Gheeraert VAN WASSENHOVE 
 groot ontrent 225 roeden ende zuut een bulck lants ghenaempt den grooten schaut oost Jan 
 DE BAETS causa uxoris zuut Willem MAENHOUT west Geeraert VAN WASSENHOVE 
 groot ontrent 400 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Item in Hansbeke een partije lants in dhest noort dhoirs Jacob PRAET oost de cruys caelen 
 groot ontrent 200 roeden . . .  . . . Item een partije lants ghenaempt 
 de veltbulc zuut het veltstraetgen oost de kinderen Pieter VAN DAMME west de wdwe 
 ende hoirs Arent DOBBELAERE groot 432 roeden . . . Arent VAN WASSENHOVE fs. 
 Jans in huwelick met Lievijne MARTENS  . . .  desen 15de nov. 1633 
  
SVG Lowijs VAN DE STEENE, overl. . . .      fo 164 
 wdnr in (1ste x) van Marie VAN DE SOMPLE  
 K.(1ste x): Lieven VAN DE STEENE 
 He.(2de x): Maeyken CHRISTIAENS   
 K.(2de x): Joosken, Hansken, Gilleken , Janneken, Pierijnken ende Lowijseken   
 V.P.: Lieven VAN DE STEENE voornoemt ende V.M.: Joos DHANENS fs. Daniel 
 De bate gaet den commer te boven 400 p. gr. vlaems, deen helft tot prouffijcte van de zeven  
 weesen ende dander helft tot prouffijcte van de houderigghe . . . desen 22ste dec. 1633 
 
 Rekenijnghe ende reliqua die bij desen is doende Jan COPPENS fs.  fo 166 
 Heyndricx als voocht over de vaderlijcke zijde van de weese van Pieter DE GRE ghenaempt 
 Martijnken die hij ghewonnen hadde bij Vijnken VAN LOOKEN fa. Pieters ende dat van  
 al de handelijnghe ende administratie die hij van tvoornoemde kind ontfanghen heeft over  
 sijne goede zijdert het overlijden van zijnen vader ende moeder  
 Ontaen van Jan COPPENS fs. Lieven 7 p. 13 sch. 4 gr. over de vercoopijnghe van zijns 
 moeders deel van een hostede gheleghen in Dronghene die sijnen vader ende moeder tsamen 
 vercocht hadden commende van de zijde van sijne moeder 
 Ontfanck van de weese goede te weten over twee jaeren pacht van de jaere kersavont 1631 
 ende kerssavont 1632 van Lambrecht DE MUER als pachter van een behuyst hofstedeken 
 gheleghen in de prochie Maria Leerne ende datte ten advenante van 5 p. gr. tsiaers compt 
 hier over beede de jaeren de somme van 10 p. gr. 
 Item noch ontfaen van Sijmoen CARIJN over huyshuere van het selve hofstedeken de 
 somme van 4 p. 8 sch. 4 gr. . . . . . . . . . . . . 
 Blijct meer ontfaen als betaelt 10 sch. 8 gr. 6 dnrs par.   desen 13de marty 1634 
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 Allen den ghonen die dese presente letteren van vercavelijnghe zullen  fo 168v 
 zien ofte hooren lesen Amman ende Schepenen der Baronnie heerlichede ende lande van 
 Nevele doen te wetene dat voor ons commen sijn in persoone Lieven LOONKENS als 
 voocht van Joos, Tanneken, Grietken ende Pierijnken LOONKENS metsgaders Loys 
 TUUTSCHAVERE ende Lievijne LOONKENS sijne huysvrauwe ter zaecken onderschreven 
 bij den voorseyden haeren man behoorlijck gheaucthoriseert die sij overdanckelijck 
 accepteerde alle kinderen hoirs ende erfghenamen van wijlent Pieter LOONKENS ende 
 Magdelena WUELENS fa. Passchier zijne huysvrauwe . . . . . . . . . 
 Doen stellen in vijf distincte cavels van de letteren A,B, C, D, E  
 Den cavel A is bij waerachtighen lot ghebeurt Pierijnken LOONKENS  
 Een behuysde hofstede in Nevele daerment noemt oossche het voorthuys opt noorthende 
 met het camerken te scheeden thalven de cave met het deel van de schuere tot ende metten 
 dorschulver de duyvekeete ende den hovene met het hovenbuer groot 180 roeden daeranne 
 ghelant zuut twederdeel van de voornoemde hofstede west dese hoirs noort de wdwe van 
 Jenijn BAUDONCQ oost het naervolghende stick ghepresen mette boomen ende de  
 catheylen daer up staende 82 p. 10 sch. 8 gr. met conditie indien den cavel B sijn deel te 
 wetene het zuuthende van de schuere begheerde at te breken dat hij sal moeten laeten staen 
 de stijlen daer de deuren an hanghen deur dien die den voornoemden cavel anghepresen sijn 
 . . .  Den cavel B es bij gherechtighen loote ghevallen Joos LOONKENS . . . . . . 
 . . . Den cavel C is bij uprechten lote te deele ghebeurt Lievijne LOONKENS  . . . 
 . . . Den cavel D is bij gherechtighe lote ghevallen Margriete LOONKENS . . . . . . 
 . . . Den cavel E es bij waerachtighen lote ghevallen Tanneken LOONKENS . . . 
 Aldus wettelijck vercavelt   . . .  . . . desen 2de meye 1634 
 
SVG Bauduyn VAN RENTERGHEM fs. Philips, overl. . . .    fo 174v  
 He.: Maeyken DHONDT fa. Philips 
 K.: Hansken, Maeyken, Bauduynken, Steefken ende Joosijnken VAN RENTERGHEM 
 V.P.: Jan VAN HECKE fs. Laureyns ende V.M.: Philips DHONDT  
 De baeten excederen de schaede ten proffijcte van de vijf weesen alleene de somme van 
 555 p. 19 gr. 9 gr. 1 dnr. Dese somme ghedeelt in vijf ghelijcke deelen compt elcke weese 
 de somme van 111 p. 3 sch. 11 gr. 5 dnrs 
 Gronden van erfven hemlieden ghesuccedeert van heurlieder vader ende bij vriendelijcke 
 verdeelijnghe jeghens heurlieder halfve broeders ende susters 
 Een behuysde hofstede in Poessele paelende oost ende zuyt de straete . . . . . . 
 De gherechte helft van vier ghemeten lants in Vynct ligghende bij de leystraete  . . . 
 Een half bunder landt dhelft van een bunder danof dander helft competeert der weesen 
 moeder paelende oost Carel VAN DALE noort de straete loopende van Wonterghem naer 
 de kauwe groot int gheheele een bunder  . . . . . . desen 18de july 1634 
 
1ste SVG Janneken (Tanneken) VAN DE VELDE, overl. . . .   fo 176v zie fo 48  
 Hr.(1ste x): Lieven MESTACH fs. Lievens 
 K.(1ste x): Gille, Marten, Jacques, Hansken, Guille, Janneken ende Lievijnken MESTACH  
            ende Margriete MESTACH ghetraut hebbende Jan HOSTE 
 V.P.: Heindricq MESTACH ende V.M.: Amant MESTACH 
 
2de SVG Lieven MESTACH fs. Lievens, overl. . . .     fo  177  
 He.(2de x): Janneken HOSTE  
 K.(2de x): Adriaen ende Liefken MESTACH  
 V.P.: Amant MESTACH  ende V.M.: Lieven HOSTE  
 De baete excederen den commer ter somme van 12 p. gr. compt de helft tot prouffijcte van 
 de twee weesen tot 6 p. gr. ende over elcx kindt quote ende portie tot 3 p. gr. 
 Gronden van erfven die up de 11 weesen verstorfven zijn 
 Een partije meersch gheleghen te rekelijnghe ghenaempt den snellaert . . . 
 Noch 70 roeden in de hofstede west Loys DHANENS met het wederdeel van de hofstede 
         desen 20ste juny 1634 
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SVG Lievijnken POTVLIEGHE, overl. . . .      fo 178v 
 Hr.: Gheeraert MERRE fs. Gillis 
 K.: Sijntgen ende Betghen MERRE 
 V.P.: Gillis MERRE ende V.M.: Jan POTVLIEGHE 
 Dies de baten beter zijn bevonden dan de commeren sal haerlieder moeder bijlegghen als 
 de weesen zullen commen tot gheestelijcke of wereltlijke staet elc kint de somme van  
 8 guldens eens dus hier over beede de weesen de somme van 2 p. 14 sch. 4 gr. 
         desen 28ste marty 1634 
 
SVG Gillis DE WEERT, overl.. .  .       fo 179 
 He.: Tanneken VAN DER MERRE fa. Lievens, nu in huwelijck met Jan VAN OOTEGHEM  
 K.: Gillis, Lieven ende Hansken DE WEERT onbejaerde weesen 
 V.P.: Jan DE WEERT ende V.M.: Lieven VAN DER MERRE 
 De baete excedeert den commer ende blijft ter somme van 23 p. gr., de helft tot proffijte 
 van de houderigghe ende dander helft tot der weesen ter somme van 11 p. 10 sch. 
         desen 28ste marty 1634 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Gillis   fo 180v 
 VAN DER STRAETEN van alsulcken ontfanck als hij ghehadt heeft over Sijmoen, Hansken 
 ende Maeyken weesen van Gheeraert VAN DER STRAETEN gheprocreert bij Maeyken 
 DE BLIECK ende dat van haer moederlijck catheylick goet 
 Maurus CAECKAERT houder ghebleven ten sterfhuyse van der weesen moeder . . . 
 Compt over den vutcoop van een huyseken schuere ende hovenbuer staende up een hof 
 stedeken te veldeken bewoont bij Lieven CAECKAERT elc 2 p. 5 sch. 8 gr. 6 dnrs 
 Carel HERTSCHAP is schuldich an dese hoirs over den vutcoop van catheylen ten overlijden 
 van Joosijnken VERSTRAETEN zijne huysvrauw de somme van 23 p. 14 sch. gr. daerinne 
 dese weesen compt de drije deelen van zevenen  . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven ten sterfhuyse van Maeyken DE BLIECK ancommende de 7 weesen 
 Een hofstede in Nevele te veldeken met twee bulcxkens lants bewuent bij Gillis DE WEERT 
 ende Jan CACKAERT groot ontrent twee ghemeten oost dese hoirs zuyt sheerenstraete 
 Een stick landts up de oostzijde van de hofstede groot over dhelft 500 roeden als wesende 
 coopgoet danof dander helft in den staet van haer vader staet. . . . . . . . . . 
 Een partije bosch groot 400 roeden gheleghen in Waerschoot daerment heet de strijnghen  
 wesende haubaer daerinne dese weesen competeren een derde desen 21ste nov. 1634 
 
 Augmentatie van SVG die bij desen doet ende overgheeft   fo 184 
 V.M.: Gillis VAN DER STRAETEN van alsulcken ontfanck als hij ghehadt heeft over  
 Maeyken de weese van Tanneken VAN DER STRAETEN gheprocreert bij Cornelis  
 VAN PARIJS haer verstorven ende ghesuccedeert bij den overlijden van Maeyken  
 DE BLIECK haer grootmoeder . . . . . . . . . . . .  
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 187v 
 V.P.: Jan VAN DER VENNET fs. Lievens ende V.M.: Gillis DHANENS grootvader 
 van Liefken, Hansken ende Maeyken VAN DER VENNET fii Christiaens gheprocreert bij 
 Anna DHANENS dit van zulcke handelijnghe zijdert de leste rekenijnghe den 28ste jan. 1631 
 Den doender heeft ontfaen van Andries DE SMET ende Jan DE PAPE over de vercoopijnghe 
 van het 7de deel van een half ghemet lant ende bosch gheleghen in de prochie van Ayghem 
 bij Maldeghem velt dese weesen ghesuccedeert ende verstorven van Lieven VAN DER 
 VENNET haerlieder grootvader compt alhier de somme van 25 sch. 2 gr. 
 Ontfaen van Joos DE RAET der weesen schoonvader over drije jaeren pachts over het 12de  
 deel in de hofstede ende gronden bij hem bewoont de somme van 2 p. 16 sch. 8 gr. tsiaers 
 tleste verschenen kersavont 1634 compt over drije jaeren 8 p. 10 sch. gr. 
 Ontfaen van Jan SERWEYTENS ende Franchois DE WEERT over twee jaeren pacht van 
 gronden gheleghen in Landeghem ende Vosselaere 3 p. 11 gr. tsiaers tlest verschenen 
 kerssavont 1631 compt over twee jaeren 7 p. 2 sch. gr. . . . desen 26ste juny 1635 
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SVG Pieter DE WANNEMAECKER fs. Passchier, overl. . . .    fo 189v 
 He.: Janneken DE VLIEGHER (svlieghers)fa. Jan 
 K.: Thijsken, Pierken, Tanneken, Sijnken ende Vijnken DE WANNEMAECKER 
 V.P.: Pieter VAN QUAETEM fs. Gillis ende V.M.: Joos DHANENS fs. Jans 
 De bate es den commer te boven gaen ter somme van 90 p. gr. vlaems daeraf deen helft tot 
 prouffijte van de houderigghe ende dander helft tot prouffijte van de vijf weesen 
 Gronden van erfven dese weesen competerende duer het overlijden van heurlieder vader 
 gheleghen in Ste Martens Leerne  
 Een onbehuysde hofstede groot 151 roeden oost de straete suyt de wdwe ende hoirs Pieter 
 YDE ende dheer van Sweveghem west ende noort de voornoemde weesen daervan de 
 houderigghe haer blat van bijleve anne is houdende ende noch een sticxken landt groot 279 
 roeden oost dezelve weesen zuut het hoogh waterlat west dhoirs Jor Charles DE GRUUTERE 
 noort de voornoemde weesen daer de hauderigghe haer blat van bijleve anne houdt . . . 
         desen 26ste juny 1635 
 
SVG Maeyken STEYAERT, overl. . . .      fo 192 
 Hr.: Thobias VAN DEN BOSSCHE  
 K.: Janneken ende Grietken VAN DEN BOSSCHE onderjaerighe weesen  
 V.P.: Gheerolf DE RAET ende V.M.: Olivier SLOCK   
 Den houder belooft zijne weesen bij te legghen als zij zullen commen tot eenighen staet de 
 somme van 6 p. 13 sch. 4 gr.  . . .  . . .  desen 24ste july 1635 
 
SVG Tanneken MAERSCHALCK, overl. . . .      fo 192v  
 Hr.: Gillis VOLCKAERT 
 K.: Dries, Betken ende Gelijnken VOLCKAERT 
 V.P.: Arent CLAEYS ende V.M.: Marijne MAERSCHALCK  
 Den hauder belooft te betaelen elc haerlieder quote ende portie welc bedraecht ter somme 
 van 7 p. 10 sch. 9 gr. 8 dnrs als zijlieden zullen commen tot eenghen staet . . . . . . 
 Gronden van erfven tsamen in huwelijck gheconquesteert, een partijken groot 50 roeden  
 gheleghen in de hofstede waer desen houder up woont . . . desen 27ste febr. 1635 
 
SVG Claerken VAN HECKE fa. Gaisaert      fo 193v 
 Hr.: Maurus DE WULF fs. Jans  
 K.: Hansken, Guille ende Jenneken  
 V.M.: Gaisier VAN HECKE ende V.P.: Gheeraert DE WULF 
 Den houder belooft in ghereede pennijnghen up te legghen zijne drije weesen 27 p. gr. dat 
 is elcx kindt portie 9 p. eens wech soo wanneer zij ofte een van hemlieden ten huwelick 
 gheestelijck ofte andere ghetijdelijcke staet sullen commen . . . desen 11de sept. 1635 
 
 Supplierende vertooghen reverentelijck Joos ende Betken DHANENS  fo 194v 
 fa. Stacen bij ghetijdighe audde haerlieden zelfs hoe dat het sterfhuys van den zelven haer 
 lieder vader schuldich ende belanct staet an Adriaen DHAMER ontfangher van dese stede 
 ende lande van Nevele de somme van 6 p. gr. van verschenen heerlijcke renten gaende vut 
 een ghemet lants toebehoorende Tanneken, Franchijnken ende Gheertruyde DHANENS de 
 de supplianten onderjaerighe susters bij ghifte van Elysabeth VERBRUGGHEN wdwe 
 van Jooris CAUSSE haerlieder moye was ende zijlieden gheene ghereede pennijnghen en 
 hebben om dese schult te betaelen anders dan bij tvercoopen van de vijf deelen van zesse 
 de supplianten mette zelve haerlieder zuster bij opdraecht als vooren competerende in zeker 
 huys ende erfve groot ontrent een half ghemet gheleghen in de muelenerstraete binnen dese 
 stede hebben zijlieden gheraetsaem ghevonden tselve te doen, maer niet vermoghen sonder 
 voorgaend octroy ende consent van mijne heeren ende uppervoochden   
 Ditte ghemerct bekenne de zelve tvoornoemde octroy te verleenen omme beter ghedaen 
 dan ghelaeten te meer gheconsidereert dat den voornoemden ontfangher ter betaelijnghe 
 van zijne pretensien is procederende . . . . . .  desen 17de sept. 1635 
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 Augmentatie van SVG competerende Hansken ende Jacques DE WINTER fo 194bisv 
 fs. Arnoult die hij gheprocreert heeft bij Anthonijne SOENS heurlieder verstorven ende 
 ghesuccedeert bij den overlijden van Arnout DE WINTER haerlieder grootvader 
 V.P.: Gheert DE WINTER ende V.M.: Joos SOENS  
 De weesen is te cavel ghevallen onder de letter B ten sterfhuyse jeghens haerlieder ander 
 medehoirs den helft van een stick lants ghenaempt het henestick groot 446 roeden noort 
 abouterende dheer Pieter VAN ALSTEIN zuyt de wdwe ende hoirs Jan DE WINTER met 
 het wederdeel van hetzelve stick west ende noort de straete 
 Ityem noch dhelft van een stick landts ghenaempt de taerwe bulck oost daeranne ghelant 
 de wedwe ende hoirs Jan DE WINTER met het wederdeel van het stick zuyt nu Gheert 
 DE WINTER met het bijlken int zelve stick west de wdwe ende hoirs Joos VAN  
 WONTERGHEM noort dheer Pieter VAN ALSTEIN . . . desen 11de marty 1636 
 
 Compareerde in persoone Gheeraert VAN PARIJS fs. Daniels den welcken fo 195 
 hem seker ende borghe gheconstitueert heeft over Cornelis VAN PARIJS sijnen broeder 
 voor de somme van 36 p. 10 sch. gr. ofte daerontrent voor zo vele als hij Cornelis bevonden 
 zal worden onder hem te hebben van weese pennijnghen competerende zijne weese 
 gheprocreert bij Tanneken VAN DER STRAETEN metsgaders dander conditien bij den 
 staet vermelt ende ooc voor d'augmentatie van den staet haer verstorven bij den overlijden 
 van Maeyken DE BLIECK haere grootmoeder  . . .  . . . 
 Heeft in zeker ghestelt 400 roeden lants als hem verstorven zijn van zijnen vader ende staen 
 te versterven van zijne moeder gheleghen in Landeghem ende Vosselaere onverscheen ende 
 onverdeelt met sijn medehoirs  . . .  . . . desen 11de marty 1636 
 
 Compareeerde in persoone Vijntgen HOSTE wdwe Rijckaert VAN HELST fo 195v 
 woonende in Vosselaere te kennen ghevende dat zij ten overlijden van haeren man meer 
 schulden als baten ghehadt heeft omme haeren soone Joos te benefitieren van eenighe  
 vaderlijcke catheylijcke goederen ende nu apparent is haer wederomme ten huwelijcken 
 staet te begeven daeromme zij haeren soone Joos bijgheleyt heeft ter somme van 3 p. gr. 
 die zij hem belooft up te legghen als hij sal commen tot gheestelijcke ofte wereltlijcke 
 staete of bij ghetijdighe audde sijn selfs  . . .  desen 25ste juny 1636 
 
SVG Gheeraert LOONKENS fs. Jan, overl. . . .     fo 196 
 He.: Pierijnken VAN DER VENNET fa. Adriaens 
 K.: Hansken = 2 ½ jr ende Liefken LOONKENS audt ontrent 7 maenden   
 V.P.: Jan LOONKENS daude ende V.M.: Pieter VAN DER VENNET   
 De baeten bedraeghen meer dan de commeren de somme van 24 p. gr. dat is elc kint de 
 somme van 12 p. gr. soo wanneer sij ten huwelijcken, gheestelijcken wereltlijcken ofte 
 bij ghetijdighe audde commen  . . .  . . . desen 17de juny 1636 
 
 Rekenijnghe bewijs ende relicqua die bij desen overgheeft Lucas NIJT  fo 197v 
 Schepenen van dese lande van de onbejaerde weesen, van wijlent Maeyken PLATSAERT 
 fa Daniel ende gheselnede was van Jacques BRUNEEL sittende in commer ende baete dat 
 van een venditie die ghehouden ende gheboden was van weghen Amman ende Schepenen 
 van dese lande metsgaders de voochden van de weesen ghedaen den 19de july 1629 ter 
 presentie van mij Lucas NIJT 
 Betaelt in handen van Janneken DE BAETS wdwe van Daniel PLATZAERT van de ghereede 
 pennijnghen die ontfaen waeren de somme van 1p. 13 sch. 6 gr. 6 dnrs daermede zijn betaelt  
  eetwaeren ghehaelt ten huyse van Joos SCHEPENS ende coorne ghelevert an den houdere  
 Betaelt an Pieter DE VREESE fs. Willems volghene het overgheven van een billet van date 
 den 12de july 1629 de somme van 14 sch. 11 gr.  
 Betaelt an Maurus VERBAUWEN bij laste van Lieven PLATZAERT  7 sch. 6 gr. 
 Betaelt an Roelant DE MEYERE 2 sch. 11 gr. over ommestellijnghen ende maelghelt dat 
 den voornoemden BRUNEEL an hem schuldich was . . .  desen 31ste marty 1637 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Marten   fo 199 
 PLATZAERT fs. Daniel als voocht materneel van de onbejaerde kinderen van wijlent  
 Maeyken PLATZAERT fa. Daniels huysvrauwe van Jacques BRUNEEL ende datte an 
 Ulieden mijne heeren Amman Burchmeester ende Schepenen van de Baronnie heerlichede 
 ende lande van Nevele als oppervoochden van de weesen ghenaempt Daniel, Pierken,  
 Thuene, Jacques, Martijnken ende Janneken BRUNEEL  . . . . . . 
 Over den coop van twee ghemeten 88 roeden lants gheleghen in Maria Leerne op den 
 cauter voor raesboom cappelle hendende noortwaert naer het lant dat Jor Philips VAN  
 DER HAGHE competeert bij coope van Jor Jan VAN POTTELSBERGHE de somme  
 van 82 p. 13 sch. 4 gr.  . . .  . . . desen 31ste marty 1637  
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die is doende Lieven LOONKENS als  fo 202 
 principael voocht over Joos, Lievijnken, Tanneken, Marijnken ende Pierijnken LOONKENS 
 weesen van Pieter ende Magdelene HUELENS sijne huysvrauwe was als hij voocht over de 
 weesen ghehadt heeft zijdert den 12de july 1631 date van de voorgaende rekenijnghe 
 Ten bijsijne van Jan DE MEYERE thuwelijck hebbende Tanneken LOONKENS ende Joos 
 LOONKENS, Loys TUUTSCHAEVER thuwelijcke hebbende Lievijne LOONKENS 
 Ontfaen van Niclaeys HEMELSOET over een jaer pachts over dhelft van een behuysde 
 hofstede in Poessele verschenen kerssavont 1630 totter somme van 9 p. gr. 
 Nopende dander drije jaeren sijn ontfaen bij Loys TUUTSCHAVER ghetraut met Lievijne 
 LOONKENS een van dese weesen. Dus alhier voor memorie  . . . 
 Ontfaen van Jan VAN RICHEBURNE over vier jaeren pacht van dhelft van een behuysde 
 hofstede gheleghen in de carmstraete groot ontrent 8 ghemeten over het jaer 1630 ende  
 daervan tleste verschenen 1633 tsamen de somme van 18 p. 5 sch. gr. . . . . . . 
 Ontfaen van Joos LOONKENS over een jaer pachts over het weesen deel van de behuysde 
 hofstede gheleghen thoossche daervan de reste ghebruyct wort bij Joos MERRE te wetene 
 eenigh partijkens groot tsamen twee ghemeten de somme van 4 p. 10 sch. gr. . . .  
 . . .   . . .   . . .  desen 14de meye 1635 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die is doende Lieven LOONKENS doude fo 209v 
 als voocht van de kinderen van wijlent Pieter LOONKENS ende Magdeleene HEULENS 
 ter causen van alsulcke handelijnghe ende administratie als ghehadt heeft sedert de date 
 van de voorgaende rekenijnghe van den 14de meye 1635 
 Ten bijsijne van Joos LOONKENS ende Loys TUUTSCHAEVER  thuwelijck hebbende 
 Lievijne LOONKENS, Tanneken LOONKENS huysvrauwe van Jan DE MEYER . . . 
 Den doender heeft ontfaen van Niclaeys HEMELSOETE ter goeder rekenijnghe van drije 
 jaeren pacht van een behuysde hofstede te Poussele in advenante van 15 p. gr. tsiaers tleste 
 verschenen kersavont 1636 de somme van 45 p. gr. 
 Raeckende de drij jaeren pachts van Jan QUEKEBURNE van behuysde hofstede gheleghen 
 inde caermstraete in Nevele tleste verschenen kerssavont 1636 in advenante van 6 p. gr.  
 tsjaers verclaert hij die in deele ontfanghen te sijn bij Jan DE MEYER . . . . . . 
 Ontfaen van Guille VAN RENTERGHEM pachter van 50 roeden landt ghenaempt de 
 langhe eecke gheleghen in Landeghem 9 sch. gr. over drij jaeren pacht . . . . . . 
 De weese Joos LOONKENS audt zijnde 12 soo 13 jaeren . . . desen 9de marty 1637 
 
copie Dit naervolghende is tghone dat ic Joos ROBIJT fs. Maurus ende mijne  fo 213 
 huysvrauwe Janneken CORNELIS fa. Willems ghegeven hebben an mijn dochtere Janneken 
 ROBIJT die ic ghewonnen hebbe bij Maeyken DHANENS fa. Gillis, als ghetraut hebbende 
 Marten DHANENS fs. Franchois inden jaere 1637 ontrent alderheylighen ende datte in 
 minderijnghe van haeren SVG   . . .  . . . 
 Ghepresenteert bij Joos ROBIJT ten bijsijne van Marten DHANENS in huwelijck met  
 Janneken ROBIJT metsgaders Gillis ende Loys DHAENENS  haere voochden  . . . 
 De auditeurs ordonneren den doender ontfanck te maecken van de somme van 60 p. gr. an 
 tzelve Janneken goet commende bij SVG in daten 9de febr. 1621 over haer moederlijck 
 catheylick goet te desen ghesien ende ghelesen  . . . desen 27ste jan. 1638 
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SVG Pieter DE SPLENTER fs. Heindricq, overl. Meyghem  . . .   fo 214 
 He.: Lievijne COEN fa. Lievens nu in huwelijck met Joos PUT fs. Andries 
 K.: Janneken ende Pierijntghen DE SPLENTER noch onderjaerigh 
 V.P.: Heindricq DE SPLENTER ende V.M.: Gheerolf COEN  desen 9de febr. 1638 
 
SVG Lieven DOBBELAERE fs. Joos, overl. Vosselaere  . . .   fo 215 
 He.: Janneken DE VLIEGHERE (svlieghers) fa. Jan.  
 K.: Gillijnken DOBBELAERE een dochterken 
 V.P.: Christiaen DOBBELAERE fs. Joos voornoemt 
 V.M.: Joos DHANENS fs. Jans 
 De bate excedeert de commer ter somme van 48 p. gr. vlaems daeraf dat deen helft compt 
 tot prouffijcte van de houderigghe ende dander helft tot prouffijcte van de weese als dese 
 weese sal commen tot gheestelijcke wereltlijcke ofte aude haer selfs . . . . . . 
 Gronden van erfven dese weese competerende gheleghen in Vosselaere 
 Grond ligghende noch onverscheen ende onverdeelt met zijne ooms ende moyen een 9de  
 deel deurgaende met de catheylen daerop staende den nomber van vier ghemeten lant die 
 de wdwe Joos DOBBELAERE onder hemlieden neghen is vutlegghende van diversche 
 partijen groot 14 ghemeten duerdien deen helft haer alleene competeert ende dander drij 
 ghemeten over haer blat van bijleve magh ghebruycken haer leven lanc 
 Christiaen DOBBELAERE voornoemt met Jacques ende Jan DOBBELAERE zijne 
 broeders der weese ooms metsgaders Joos DHANENS fs. Jans voornoemt, Lucas NIJT  
 schoonvader van de houderigghe gheassisteert met Lieven FIERS ooc als vrient 
         desen 9de febr. 1638 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende de wdwe  216v 
 van Gheerolf VAN WASSENHOVE ende Roelant PIETERS van alsulcke handelijnghe 
 ende administratie als hij Gheerolf in zijn leven ghehadt heeft over de weesen van Jan 
 VAN WASSENHOVE daer zij tsamen voochden af waeren 
 Voocht is nu Heindricq DE CUYPERE fs. Bauduyn thuwelijck hebbende Elysabeth VAN 
 WASSENHOVE fa. Jan . . .  . . .   
 Ontfaen van Andries VAN HEYSTE van drij jaeren pacgte van een cleeen partijken in 
 Hansbeke tot 20 sch. gr. tsiaers tleste verschenen kerssavont 1635 
 Ontfaen van Joos DE MEYERE fs. Pieter over drij jaeren pacht van een behuysde hofstede 
 in Merendre metten lande daermede gaende groot ontrent 6 ghemeten tleste verschenen 
 kerssavont 1635 voor de somme van 10 p. gr. tsjaers over drij jaeren 30 p. gr. . . . 
         desen 10de febr. 1637 
 
SVG Mr. Hercules VAN KERREBROUCK, overl. Poussele ?. . .   218v 
 fs. Hercules ende Cathelijne DE PESTELE 
 Wdnr (1ste x) van: Joosijne DE VOS 
 K.(1ste x): Franchijnken VAN KERREBROUCK 
 He. (2de x): niet genoemd 
 K. (2de x): Cathelijne VAN KERREBROUCK kindt van laetsten bedde . . . . . . 
 Voochden: Jan VAN KERREBROUCK ende Pieter VAN LANDUYT  
 De wdwe Cathelijne DE PESTELE grootmoeder van dese weesen es jaerlijcx gheldende dit 
 sterfhuys eene rente van 6 p. gr. tsjaers losbaer den pennijnck 16e . . . . . . 
 Gronden van erfven met sijne 1ste huysvrauwe gheconquesteert 
 Jan TANT thuwelijck hebbende Martijnken VAN KERREBROUCK (overleden voor 1639) 
 Een stick landts ghenaempt de meulemeersch gheleghen in Nevele noort de beke commende 
 van veldeken naer Poussele zuyt de beke die loopt naer Ghendt west Poesselwaele ghehouden 
 van het Denterghemsche ende een stick lants ghenaempt de hofstede gheleghen te Poussele 
 noort commende an de beke oost ende zuyt dher Jan BAERT west de straete groot met het 
 naervolghende vier ghemeten. Noch een stick lants ligghende west over de straete van het 
 voornoemde stick noort oost ende west de straete zuyt dhoirs van Carel WIEME beede 
 ghehouden van Poessele . . .  . . .   desen 17de dec. 1637 
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SVG Joos CORNELIS ende Tanneken DE CLERCQ beede overl. Zeveren   fo 220v 
 K.: Joos, Gilleken, Elysabeth ende Willemijnken CORNELIS onbejaerde weesen 
 V.M.: Pieter DE BIL ende V.P.: Guille CORNELIS ende oock medehoir 
 De ghereede bate excedeert den commer ter somme van 151 p. gr. vlaems tot proffijcte van 
 de vier weesen dat es elcken staecke 37 p. 15 sch. gr. eens zuiver boven alle schulden 
 Ende Pieter CORNELIS medehoir te desen sterfhuyse moet betaelen in de voornoemde 
 somme 78 p. 15 sch. gr.  . . .  . . .  desen 6de july 1638 
 Vriendelijcke vercavelijnghe ghemaeckt bij Marijn MESTACH    fo 221v 
 ende Joos VAN DER VENNET als deelsmannen daer over gheroepen tusschen de kinderen 
 van wijlent Joos CORNELIS ende Tanneken DE CLERCQ  
 Op Pieter CORNELIS is ghevallen Cavel A dhofstede metten huyse schuere hoven steenput 
 ende alle catheylen van boomen ende doorenhaghen daerup staende gheleghen in de prochie 
 van Zeveren daer Joos CORNELIS ende zijne huysvrauwe beede overleden zijn. 
 Item noch een stick lants achter den huyse groot mette hofstede 635 roeden  
 Cavel B is ten cavel ghevallen Elisabeth CORNELIS de somme 8 p. 15 sch. 8 gr. ende ande 
 cavel F tot 2 p. 17 sch. gr. ten cavel ghevallen Gilleken CORNELIS ende noch an cavel H  
 ten cavel ghevallen Pierijnken CORNELIS 4 p. 15 sch. gr. . . .  
 Item Elisabeth CORNELIS es met gherechtighen lote ende cavel ghevallen metter letter B  
 een  stick lants groot 720 roeden gheleghen over de straete zuyt van de hofstede ende noch 
 een meersch groot 291 roeden hiermede is desen cavel voldaen  . . . . . . 
 Item Joos ende Willemijnken CORNELIS zijn tsamen ten cavel ghevalle metter letter C ende 
 D een meersch gheleghen buyten Deynse int ghewest ghenaempt de schau groot 887 roen 
 ende noc een stick lants ghenaempt de helle gheleghen in Meyghem groot 906 roeden 
 Guille CORNELIS es met gherechtighen lote te cavel ghevallen metter letter E de hofstede 
 met de huysijnghen ende catheylen van boomen daerup staende gheleghen in Meyghem met 
 noch de landen gheleghen achter den huyse groot tsamen 878 roeden  . . . 
 Gilleken CORNELIS de jongste weesen is te cavel ghevallen metter letter F twee sticken 
 lants ghenaempt de tijsclaeysen gheleghen in Meyghem groot854 roeden . . . 
 Gheert CORNELIS is te cavel gevallen metter letter G een stick lants in Meyghem gheleghen 
 groot 554 roeden ende een stick lants ghenaempt den peerdebulck groot 668 roeden . . . 
 Pierijnken CORNELIS is te cavel ghevallen metter letter H een stick lants ghenaempt den 
 bosch groot 614 roeden ende een stick lants ghenaempt de cleene merre groot 469 roeden 
 alle gheleghen in Meyghem  . . .  . . .  desen 15de april 1638 
 
SVG Lijsbette CLOOSTERMANS, overl. . . .     fo 223 
 Hr.: Joos MOERMAN 
 K.: Janneken MOERMAN   
 V.P.: Adriaen MOERMAN ende V.M.: Pieter KELLENS  
 Den houder belooft zijne weese op te legghen de somme van 4 p. gr. eens zoo wanneer tzelve 
 zal commen ten gheestelijcke, huwelijcke ofte anderen ghetijdelijcke staet ofte aude zijn 
 zelfs verclaert . . .  . . .  . . .  desen 27ste april 1638 
 
 Vriendelijcke vercavelijnghe ghemaect van de behuysde hofstede, boogaert fo 224 
 landen ende meerschen daermede gaende daer erfachtich vut ghestorven is Gheeraert  
 LOONTGENS ende Maeyken TEMMERMANS zijne voorgaende huysvrauwe gheleghen in 
 Nevele, tusschen Paesschier, Lieven ende Gheeraert LOONTGENS fii Gheeraert metsgaders 
 Pierijne, Cathelijne, Joosijne ende Janneken bij den zelven Gheeraert gheprocreert bij 
 Maeyken TEMMERMANS haerlieder moedere ter eender metsgaders Thijs, Tanneken, 
 Maeyken, Gillijnken ende Jacquemijntken haerlieder halve broeder ende zusters verweckt 
 bij Tanneken WANSEELE hauderigghe ten zelven sterfhuyse 
 Passchier met zijne broeders ende zusters volghen de behuysde hofstede daer Gheeraert vut 
 ghestorven is paelende oost tstraetgen zuyt Pieter POPPE causa uxoris west de naervolghende 
 partije noort den boogaert van twederdeel groot 200 roen . . .  
 . . .   . . .  . . .  . . . desen 20ste aug. 1638 
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 Vriendelijcke vercavelijnghe ghemaect van de behuysde hofstede, boogaert fo 225 
 landen ende meerschen daermede gaende daer erfachtich vut ghestorven is Gheeraert  
 LOONTGENS ende Maeyken TEMMERMANS zijne voorgaende huysvrauwe gheleghen in 
 Nevele, tusschen Paesschier, Lieven ende Gheeraert LOONTGENS fii Gheeraert metsgaders 
 Pierijne, Cathelijne, Joosijne ende Janneken bij den zelven Gheeraert gheprocreert bij 
 Maeyken TEMMERMANS haerlieder moedere ter eender metsgaders Thijs, Tanneken, 
 Maeyken, Gillijnken ende Jacquemijntken haerlieder halve broeder ende zusters verweckt 
 bij Tanneken WANSEELE hauderigghe ten desen sterfhuyse 
 Thijs met zijne zusters volghen een onbehuyst boogaerdeken met alle de catheylen daer up 
 staende paelende oost tstraetgen zuyt de behuysde hofstede west haerlieder zelfs de naer 
 volghende partije noort Adriaen BOUNCK? groot 70 roeden. 
 Noch twee jonghe boogaerdekens ligghende deen an dander paelende oost den voorgaenden 
 boogaert zuyt de oude hofstede ende stick lants west daeranne, west de naervolghende 
 partije groot samen 247 roeden  
 Item noch een stick lants groot ontrent een half bunder paelende oost de voorgaende partije 
 zuyt Rijckaert VAN HEYSTE west Gheeraert ZUTTERMAN 
 Noch een stick lants ghenaempt den hooghen bulck paelende oost Rijckaert VAN HEYSTE 
 zuyt Joanne DE VOS den kerckwech van veldeken loopt over twesthende groot 520 roen 
 Aldus vercavelt ten versoucke van Lieven LOONKENS als voocht van de vaderlijcke zijde 
 metsgaders Lieven TEMMERMAN ende Gillis WANSEELE over de moederlijcke zijde . . . 
 De moeder behoudt haer recht van bijleve . . .  desen 20ste aug. 1638 
 
SVG Pieter DE SCHUYTER, temmerman, overl. . . .     fo 225v 
 He.: Pierijnken WAGHENAERE fa. Mauritius 
 K.: Adriaen, Pieter, Lieven, Joosijnken ende Maeyken DE SCHUYTER 
 V.P.: Lieven DE WIERT thuwelijck hebbende Maeyken DE SCHUYTER 
 V.M.: Jan DE WAEGHENAERE 
 Patrimonele erfgronden de weesen verstorven van hunnen vader 
 Een stick lants ghenaempt den abeelen bosch in Deurle groot een bunder zuut ende west 
 Albijn DE VILAIN noort Jor Jooris DELLA FAILLE oost de straete 
 Item noch een partije ghenaempt de moere ende thofstedeken in Deurle groot een bunder 
 zuyt de straete west den voornoemden Albijn, noort vrauwe Margriete VAN DER SIJPE 
 vrauwe van Aspren ende Sijnghem 
 Item een stick lants ghenaempt moortelstede in Laethem ligghende onverscheen ende  
 onverdeelt met Loys MOEYKENS causa uxoris der weesen oom groot 250 roeden 
 Item een hofstede metten lande daermede gaende binnen huwelijck gheconquesteert daer de 
 houderigghe woont tot Laetem in bracle groot 100 roen . . . desen 28ste sept. 1638 
 
SVG Betghen VAN WASSENHOVE fa. Jans, overl.. . .    fo 229 
 Hr.: Heyndricq DE CUYPER fs. Bauduyn  
 K.: Bauken, Jan ende Janneken DE CUYPER  
 V.P.: Joos COPPENS fs. Jans ende Arent VAN WASSENHOVE  
 Gronden van erfven commende van de moederlijcke zijde gheleghen in Hansbeke 
 Een behuysde hofstede gheleghen op de hammestraete west Franchois VAN MOERBEKE 
 oost Lucas GRAMBIE groot 200 roeden 
 Item een partije ghenaempt de hulle bilck noort Elias DE BRABANTER suyt den prelaet  
 van Dronghene west het loockstraetgen groot 500 roeden 
 Item een partije ghenaempt het loocksken west het loockstraetgen noort dhoirs Maeyken 
 VERVYNCT oost Gheerolf STANDAERT  groot 160 roeden 
 Item een partije cauters zuyt Joos WILLEMS noort de kinderen Pieter VAN DAMME west 
 Marten VAN HEYSTE groot 346 roeden . . .  . . . 
 Dhelft van een ghemet bosch zuyt dhoirs Jan VAN WASSENHOVE west Joos PATTEET
 noort de wdwe ende hoirs Arent DOBBELAERE groot 150 roeden  . . . . . . 
         desen 14de dec. 1638 
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SVG Guille DE HERTOGHE, overl. . . .      fo 1 
 He.: Maeyken PATTIJN 
 K.: Vijnken, Hansken, Betgen, Janneken, Maeyken ende Adraienken DE HERTOGHE 
 V.P.: Pieter DE HERTOGHE ende V.M.: Christoffels PATTIJN  
 De houderigghe zal de kinderen oplegghen de somme van 100 guldens eens als sij sullen 
 commen tot gheestelijcke wereltlijcke of bij ghetijdighe aude heurlieder selfs 
 De weesen is bij den overlijden van heurlieder vader verstorven de helft van 900 roeden  
 lants gheleghen in Ste Martens Leren zuut dhofstede van wijlent Pieter DE HERTOGHE 
 ende noort de beke daeranne de houderigghe competeert haer blat van bijleve  
         desen 7de juny 1639 
 
 Desen 21ste jan. 1638 zijn vergadert ten sterfhuyse van Jan DE SCHRIJVER fo 2 
 fs. Pieter, Arent MORTIER ter eender zijde ende Bernaert DHANENS ter andere als 
 voochden van Pierken DE SCHRIJVER fs. Jan voornoemt verweckt bij Janneken HUYS 
 gheassisteert met Pieter DE SCHRIJVER soverledens vader ende Joos BAERT der weesen 
 oom  . . .  . . .  . . .   desen 9de febr. 1638 
 
SVG Matthijs SCHAMP fs. Ghijselbrecht, overl. . . .     fo 2v 
 He.: Sijntgen BRAET  
 K.: Joosken, Maeylen, Cathelijne ende Adriaenken SCHAMP 
 V.P.: Ghijselbrecht SCHAMP ende V.M.: Adriaen BRAET  
 De houderigghe zal de kinderen oplegghen de somme van 4 p. gr. eens als sij sullen 
 haerlieden selfs wesende  . . .  . . .  desen 30ste juny 1639 
  
SVG Margriete DOBBELAERE fa. Gheerolf, overl. Landeghem den 17de sept. 1637 fo 3v 
 Hr.: Francois VRIENT 
 K.: Thomaesken = 3 jr, Fransken = 9 maenden, Pierijnken = 10 jr ende Lievijnken = 6 jr 
 V.P.: Pieter VRIENT ende V.M.: Gheerolf DOBBELAERE fs. Gheerolf 
 Daer de bate beter zijn dan de commeren belooft den houder zijn kinderen bij te legghen 
 de somme van 5 p. 6 sch. 8 gr. als zij tot gheestelijcke weereltlijcke staete of bij ghetijdighe 
 aude heurlieder zelfs bedijen zullen. Dese pennijnghen berusten onder den houder 
 Den houder zal proufficteren het ghebruyck van de catheylicke goederen ende gronden van 
 erven eertijts zijn overleden huysvrauwe ghesuccedeert bij den overlijden van Gheerolf 
 DOBBELAERE haeren vadere volghende den SVG ghepasseert den 28ste jan. 1620 
 Indien Joosijnken VAN KERREBROUCK wdwe van Gheerolf DOBBELAERE nu in  
 huwelijck met Pieter VAN DOORNE quaem toverlijden ende achterlaetende, eenighe 
 gronden van erfven succederen up dese weese, zal hij houder danof vermoghen te hebben 
 het ghebruyck tot zijne weese sijn selfs bedeghen zal zijn.. . . desen 27ste sept. 1639 
 
SVG Lievijnken PRAET, overl. Meyghem . . .     fo 5 
 Wdwe in (1ste x) van Philip VAN OOTEGHEM  
 K.(1ste x): weesekinderen niet gegeven 
 Hr.(2de x): Laureyns MORTIER  
 K.(2de x):  Eduwaert MORTIER  
 V.P.: Jan VERMUELEN ende V.M.: Jacques PRAET  
 De bate excederen den commer ter somme van 12 p. gr. de eene helft tot prouffijcte van 
 desen hauder ende dander helft tot proffijte van de weesen van Philips VAN OOTEGHEM 
 die hij gheprocreert heeft bij het voornoemde Lievijnken PRAET elcke weese tot drij p. gr. 
 Den houder moet dese weese up te legghen 3 p. gr. als het de voochden believen zal. 
 Gronden van erfven ghecommen van de moederlijcke zijde ligghende alsnoch onverscheen 
 ende onverdeelt tusschen dese weese ende de weese van Philips VAN OOTEGHEM daeran 
 desen houder competeert zijn blat van bijleve welcke gronden gheleghen zijn in Meyghem in 
 diverssche partijen tzamen groot tot ontrent vijf ghemeten ende waervan vercocht is ontrent 
 400 roen tot aflossijnghe van een rente van 2 p. 10 sch. gr. tsiaers soodat dese weesen blijft 
 behouden tot twee ghemeten   . . .   desen 10de july 1640 
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SVG Joos LANDUYT ende Joosijne BOOM, beede overl. Nevele . . .   fo 6  
 K.: Luyckxken, Francijntgen, Mayken, Betgen, Cathelijntgen Christijngen endde Vijntgen 
 V.P.: Joos DE WULF ende V.M.: Gheeraert BOOM 
 De voochden hebben doen vercoopen up den 26ste ende 27ste october 1638 bij wettelijcke 
 venditie alle de catheylen ten sterfhuyse bevonden 
 Gronden van erfven de weesen competerende 
 De rechte hilft van eene behuysde hofstede in Nevele in de braebant straete groot 100 roen 
 ligghende onverscheen ende onverdeelt met Joos DE WULF thuwelijck hebbende Vijntgen 
 LANDUYT zuyt Pieter DE PAPE west tclooster van Nevele noort dhoors van Paesschijne  
 DE SMET nu ghebruyckt bij Marcus BRAET voor 7 p. 10 sch. gr. en 51 stroot tsjaers . . . 
 Item noch dhilft van een behuyst hofstedeken ende lant gheleghen in Lootenhulle commende 
 metten hende teghen de malsemstraete groot een bunder   . . .  desen 19de marty 1640 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overbrenght  fo 7 
 Gheeraert BOOM als voocht materneel van de weesen Joos LANDUYT ende Joosijne BOM 
 beeden overleden in Nevele . . .  . . . 
 Ontfaen van de heer Gillis PARET pasteur van Nevele de somme van 28 p. 10 sch. ende datte 
 van de pennijnghen die onder hem hadden berust . Ontfaen van Jan NEYT 14 sch. gr. over de 
 coope van de huyt van een rendeken . . .  . . . desen 19de marty 1640 
 
SVG Catharine BUYLAERE, overl. Vosselaere in de maent sept. 1638  fo 12 
 Hr.: Pieter DE WEERT fs. Gillis  
 K.: Hansken DE WEERT  
 ende een 2de hoir van haeren lichaem wesende bastaert dat sij vercreghen heeft voor huwelijck 
 onghebonden daerdeure tzelve bijdien van haer moederlijcke zijde moet commen succederen 
 V.P.: Jan DE WEERT fs. Gillis zijnen broeder ende V.M.: Frans MESTACH 
 Dese twee weesen competeren beneffens Joosijne BUYLAERE fa. Jacques haerlieder moye 
 het 6de deel van een behuysde hofstede ende lande daermede gaende ontrent 10 bunderen 
 sorterende onder de ambachte van Bouchaute 
 Item competeert dese weesen het 6de deel als vooren in een meersch ghenaempt Hebbrechts 
 meersch gheleghen op Deynse cauter . . .  . . . 
 Item noch het 6de deel in een ghemet bosch wesende het 3de deel van een bunder ghenaempt 
 den borrebosch gheleghen in Vynct hier tevooren gheconquesteert met Jacques BUYLAERE 
 in huwelijck met Elysabeth DE KLERCQ  . . . . . . desen 15de marty 1639 
 nog eens dezelfde SVG met bijkomende  gegevens 
SVG Catharine BUYLAERE, overl. Vosselaere in de maent sept. 1638  fo 14v 
 Hr.: Pieter DE WEERT fs. Gillis  
 K.: Hansken DE WEERT = 1 jr.  
 ende tander kint van de overledene is een naturel bastaerde kindt dat zij voor huwelijck heeft 
 vercreghen ghenaempt Pierken WITTEVRONGHELE fs. Niclaeys 
 Men is schuldich an Marten DE WEERT fs. Gillis 60 p. gr.  . . . desen 19de febr. 1639 
 Up den 15de maerte 1639 zijn vergadert gheweest ten huyse van Lieven NIJT fo 18 
 tavernier binnen Nevele, Franchois MESTACH fs. Frans ter eender zijde ende Pieter DE 
 WEERT fs. Gillis ter ander alwaer zij veraccordeert zijn te weten dat hij DE WEERT 
 heeft anghenomen den bastaert van sijne 1ste huysvrauwe Catharine BUYLAERE zuster 
 was van de huysvrauwe van den voorseyden MESTACH  . . . . . . 
 
SVG Janneken HERPOLS fa. Jacques, overl. . . .     fo 18v 
 Hr.: Jan SCHAMP fs. Ghijselbrecht 
 K.: Jacques, Thijs ende Janneken SCHAMP 
 V.P.: Ghijselbrecht SCHAMP   . . . . . . . . .  
 Den vader belooft zijne drij weesen bij te legghen als sij ten huwelijcke ofte anderen staete 
 commen elc kindt de somme van 37 p. 10 sch. 2 gr. 4 dnrs . . .  . . . 
 Dese weesen competeert seker partijen van lande dewelcke haer verstorven is van haere 
 grootvader Jacques HERPOLS noch wesende onverscheen ende onverdeelt met haerlieder 
 medehoirs  . . .  . . .  . . .   desen 25ste oct. 1639 
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SVG Joos MEGANCK fs. Christiaens, overl. . . .     fo 19v 
 He.: Janneken DE WEERT fa. Lieven 
 K.: Lieven, Gelleken, Joosken, Pierken, Cristiaentjen ende Janneken MEGANCK 
 V.M.: Pieter DE WEERT fs. Lievens 
 De moeder belooft bij dese haere zes kinderen als zij ten huwelijck commen ofte andere 
 staet ofte bij ghetijdighe aude alsdan op te legghen de somme van 10 p. gr. ende een van 
 de zesse ghenaempt Pierken daer het creupel is 15 p. gr. . . . . . . . . . 
 Dese weesen sijn verstorven seker gronden van erfven ligghende in Nevele up den wijck 
 van veldeken noch onverdeelt met sweesens ooms ende moyen  25ste oct. 1639 
 
SVG Janneken VAN VYNCKT fa. Jacques, overl. . . .    fo 20v 
 Hr.: Jan LANDUYT fs. Lievens 
 K.: Pierijntgen, Jacquemijntgen ende Janneken LANDUYT 
 V.P.: Joos DE DECKERE ende V.M.: Lauwerijns VAN MALDEGHEM  
 Daer de baten beter zijn dan den commer zal den houder de kinderen oplegghen als sij 
 ten huwelijck commen ofte anderen gemancipeerden staet hetsij gheestelijck ofte weerdelijck 
 elc kint de somme van 6 p. gr.   
 Gronden van erfven de weesen toecommende bij der doot van haerlieder moedere 
 Dhelft van een partije meersch ligghende in Hansbeke oost Sebastiaen LAMME noort 
 den waterloop west Frans BOEM groot 359 roeden  . . . . . . 
 Item 200 roeden lants onverscheen ende onverdeelt met Laureyns VAN MALDEGHEM 
 in sander bulc noort Sebastiaen LAMME  . . . . . . desen 21ste nov. 1639 
 
SVG Janneken GOETHALS fa. Jans, overl.  . . .     fo 22 
 Hr.: Gillis VAN HECKE 
 K.: Hansken, Pierken, Tanneken, Cathelijntgen, Janneken, Betgen ende Lievijntgen 
 V.P.: Pieter VAN HECKE ende V.M.: Jan GERNAERT fs. Arents  
 Daer de baten beter zijn dan den commer zal den houder elc kint oplegghen als het geestelijck 
 ofte weerdelijck ghemancipeert zal worden de somme van 25 p. gr. 
 Gronden van erfven ghecocht met de pennijnghen die den hauder ontfanghen hadde van de 
 gronden van erfven die hij binnen Sleydijnghe vercocht hadde van sijne huysvrauwe 
 Een stic lants genaempt den grooten bulc commende bij coope van Baudewijn BRAET oost 
 de wdwe ende hoirs van Joos DE WEERT zuyt den voornoemden BRAET west dhoirs van 
 Guille VAN RENTERGHEM noort Jan VILAIN groot 400 roeden 
 Item noch een partije bosch ligghende in Nevele ghenaempt den wulf put oost desen hauder 
 noort ende west de straete groot 450 roeden 
 Gronden van erfven tsamen in huwelijck gheconquesteert 
 Een stic lant ghenaempt het waterveld commende bij coope van Baudewijn BRAET ende 
 Lieven MORTHIER oost de wdwe ende hoirs Guille LE DUCQ zuyt desen hauder ende 
 hoirs noort de straete groot 300 roeden ende noch een partijken lant zuut het voorgaende 
 stic commende bij coop als vooren zuut Geerolf VAN DER PLAETSEN ende dhoirs van 
 Adriaen BAUDONCQ west Loys DE PESTELE groot 126 roeden. 
 Noch een stic lants commende bij coope als boven oost Geerolf LOOTENS zuut Frans 
 BOEM west den waterloop  . . .  . . .  desen 20ste nov. 1639 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overbrenght  fo 23v 
 Heyndricq DE SPLENTER doude als voocht neffens Jan DE SCHIETER over Franchijnken 
 de weese achterghelaeten bij Jan DE SPLENTER ende Janneken DE WEERT ter zaligher 
 . . .   . . .   . . .  desen 11de dec. 1640 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Jan DE SCHIETER  fo 26v 
 als voocht over de weese van Jan DE SPLENTER ende Janneken DE WEERT overleden 
 in Meyghem  
 Ontfaen van Jan DE WEERT over den prijs van lande anveert dat Jan DE SPLENTER 
 tevooren hadde ghebruyckt tot 13 sch. 4 gr. . . .  desen 11de dec. 1640 
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 Compareerde de voorseyde voochden ?   ende houder ???(niet gegeven) . fo 29v 
 dewelcke hebben overbrocht de onderschreven vercavelijnghe ende augmentatie . . . 
 Van alzulcke gronden van erfven meersschen ende bosch als bij vercavelijnghe van den 
 16de october 1640 tuschen de kinderen van 1ste ende 2de bedde van Lijsbette DE CLERCQ 
 fa. Guille. De kinderen van 2de bedde zijn anghedeelt danof dat zij laeghen onverscheeden 
 soo wel de ghone commende vutten hoofde van Jacques BUYLAERE als de ghone van 
 Lijsbette DE CLERCQ haerlieder moeder  . . . . . . . . . 
 Cavel A ende B bij gherechte lote ghevallen op de weesen van Cathelijne BUYLAERE ende 
 Gheeraert VAN DOORNE causa uxoris Vijntgen BUYLAERE fa. Jacques 
 Daermede dat hemlieden is volghende eenen meersch gheleghen in Deynse-buyten danof 
 doostzijde van diere met Cavel A volght de weesen van Cathelijne BUYLAERE ende de 
 westzijde totter helft Gheeraert VAN DOORNE oost daeranne ghelant Jan DE WEERT fs. 
 Jan, west den H. Gheest van Zeveren suyt den clepcauter ende noort de beke groot 1005 roen 
 Een ghemet bosch tot Vynct gheleghen ghemeene met dhoirs van wijlent Jan IDE ende 
 Laureyns DE BIL 
 Cavel C bij lote ghevallen up Franchois MESTACH causa uxoris 
 Hem is anghecavelt een meersschelken neffens den steendam west de lazerije oost den 
 caendele suyt den steendam noort den raetsheer Mhr. Jan DE BLOIS groot 233 roeden 
 Aldus is dese vercavelijnghe ghedaen tusschen Franchois MESTACH in huwelijck met 
 Joosijnken BUYLAERE, de weese van Pieter DE WEERT gheprocreert bij Cathelijne 
 BUYLAERE ende Gheeraert VAN DOORNE thuwelijck met Vijntgen BUYLAERE 
 fa. Jacques  . . .  . . .  . . . ghedaen den 16de oct. 1640 
 
SVG Jan LAMME fs. Herman, overl. . . .      fo 30v  
 He.: Elisabeth VAN RENTERGHEM fa. Guille  
 K.: Guille ende Cathelijne LAMME noch onderjaerigh 
 V.P.: Jacques LAMME ende V.M.: Joos LOONKENS  
 De baete es beter als den commer ende de weesen behouden thaeren prouffijcte tot de somme 
 van 280 p. gr. Vlaems ende boven desen blijven sij noch gherecht in  de catheylen van huysen 
 ende boomen staende up de naervolghende partijen van lande  . . . 
 Gronden van erfven dese weesen toecommende bijder doot van haerlieder vader 
 Een stick lants ghenaempt de husvaert gheleghen in Nevele zuyt Pieter VAN MALDEGHEM 
 causa uxoris zuyt ende west de wdwe Gheerolf AUTEQUIET met haeren leene noort west de 
 gaverstraete oost dheer Maximiliaen VAN AUWEGHEM groot 702 roeden  
 Item een partije meersch oock binnen Nevele int gheweste van oossche ghenaempt bachten 
 bossche oost de caelene suyt west de wdwe ende hoirs van Gheerolf VAN VYNCT noort de 
 kercke van Landeghem groot 226 roeden. 
 Een stick lants ligghende op den hooghen ackere in Landeghem ghenaempt het hoystick oost 
 Adriaen DHAMERE ontfangher van dheerlijcke lande van Nevele zuyt Lieven DE PESTELE 
 causa uxoris west den ghebuerwech noort Guille GOETHALS groot 150 roeden . . . 
 Coopgoet tsamen in huwelijck gheconquesteert 
 d'een helft van een behuysde hofstede gheleghen in Nevele daerment heet toossche ligghende 
 ghemeene met Gillis LAMME dese weesens oom ende dhoirs Jan DE BAETS fs. Joos oost 
 Daniel VAN SPEYBROUCK met sijnen leen causa uxoris groot int gheheele 592 roeden. . . 
 . . .   . . .   . . .  desen 16de july 1641 
 
SVG Pierijnken DE BRUYNE, overl. . . .      fo 33 
 Hr.: Pieter VAN RENTERGHEM fs. Pieters 
 K.: Lieven ende Mauwers VAN RENTERGHEM  
 V.P.: Pieter VAN RENTERGHEM fs. Lieven ende V.M.: Frans DHANENS fs. Daniel 
 Daer de baete beter bevonden is als den commere sijn sij voochden metten houdere overeen 
 ghecommen ende veraccordeert dat hij sijne kinderen sal bijlegghen als sij sullen commen 
 tot gheestelijcke ofte weerlijcken staete of bij ghetijdighe aude heurlieder self de somme 
 van 4 p. gr.  . . .  . . .   desen 13de nov. 1640 
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SVG Baerbelken HEYNDRICKX fa. Philips, overl. Nevele . . .   fo 33v 
 Hr.: Pieter GOETHALS 
 K.: Fransken, Hansken ende Susanneken GOETHALS 
 V.P.: Lieven GOETHALS ende V.M.: Lucas HEYNDRICX 
 De baete is beter bevonden als den commere . . . . . . 
 Gronden van erfven dese weesen toecommende van haerlieder moedere  
 Een stick lant ghenaempt hulstackere oost es naest ghelant Jan CALLANT suyt Laureyns 
 VAN DE SOMPELE west sheeren straete noort Pieter ALSTEIN greffier groot 618 roen 
 ende een partije meersch ghenaempt den meulenmeersch oost de caelene suyt Guille HYDE 
 west Adriaen DHAMERE noort Susanneken HEYNDRICX groot 275 roeden  . . . 
 Coopgoet bij der weesen vader ende moeder tsamen in huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede daer den houdere inne woont met een bulcxken up de suyt sijde daer 
 annex oost de renterghem straete zuyt de wdwe van Jan LAMME west sheeren straete noort 
 Joos VERMAERE groot int gheheele 500 roeden . . . desen 11de dec. 1640 
 
SVG Franchois BAUDONCQ fs. Adriaen, overl. Vynct  . . .    fo 35v 
 He.: Lievijntgen DE KOSTERE (skosters) fa. Frans 
 K.: Fransken, Adriaen, Joosijne, Janneken ende Gillijnken, noch onbejaerde weesen 
 V.P.: Adriaen BAUDONCQ fs. Adriaen ende V.M.: Pieter DE COSTERE  
 Daer de baeten ecxederen de commeren belooft de houderigghe haer kinderen up te legghen 
 de somme van 100 p. gr. soo wanneer sij sullen commen ten gheestelijcke weerdelijcke ofte 
 anderen ghetijdighe staete 
 Gronden van erfven ghesuccedeert op de weesen  
 Een hofstede daer den overledenen erfachtich vuyt ghestorven es gheleghen in Vynct met  
 noch een stick lant ende een bosselken commende oost an dhofstede noort ende suyt ghelant 
 dheer Adriaen VAN JANBISE west de heerstraete loopende van Vynct naer Poucke ende 
 noch een stick lants groot twee ghemeten oost ende suyt es ghelant Adriaen BAUDONCQ 
 met zeker leen west Laureyns DE BIL noort Jan YDE . . .  
 Partije van lant binnen huwelijck gheconquesteert, een meerschelken oost is ghelant den 
 aermen van Vynct zuyt de beke west de doolaeghe . . . desen 11de dec. 1640 
 
SVG Joos DE CUYPERE fs. Pauwels ende Mayken ARENTS, overl. . . .  fo 37v 
 He.: Stoffelijntgen LIPPENS  
 K.: Pierken, Hansken, Mayken, Janneken, Betgen ende Vijntgen DE CUYPERE  
 V.P.: Jan DE CUYPERE ende V.M.: Roeland LIPPENS 
 De baete excedeert de commer de somme van 252 p. gr. daervan de helft compt tot proffijcte 
 van dese houderigghe ende dander helft ten proffijcte van de weesen die de houderigghe 
 belooft te betaelen als sij sullen commen tot gheestelijcke of weerdelijcke staete ofte bij 
 ghetijdighe aude haer selfs verclaert . . . . . . 
 Gronden van erfven de weesen competerende onlancx verstorven van haerlieden grootvader 
 ende grootmoeder gheleghen in Vinderhoute 
 Dese weesen te cavel ghevallen den oostcant van een auden bogaert groot int gheheele 197 
 roeden compt over dhelft 98 ½ roeden ende het oosthende van den huyse . . . 
 Item dhelft van een stick cauterlant in Vinderhoute boven het bedelf groot int gheheele 305 
 roeden dus over dhelft 152 ½ roeden . . . . . . . . . desen 22ste jan. 1641 
 
SVG Elisabeth BERLIJNCK, overl. Ste Martens Leerne  . . .    fo 39 
 Hr.: Loys MESTACH  
 K.: Christiaengen, Hansken, Pierken Jacquemijntgen ende Tanneken MESTACH 
 V.P.: Jan DE SMET ende V.M.: Pieter DE WAELE  
 De baete excedeert de commer de somme van 60 p. gr. compt de weesen over haerlieden deel 
 tot 30 p. gr. die de houder belooft te betaelen als sij sullen commen tot gheestelijcke ofte 
 weerdelijcke staete ofte bij ghetijdighe aude haer selfs verclaert  . . . . . . 
 De weesen hebben part ende deel ten sterfhuyse van Jacques BERLIJNCK overleden te Ste  
 Ste Martens Leerne heerlijckhede van Inghelmunster . . . desen 26ste marty 1641 
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SVG Mayken LOONKENS fa. Lievens, overl. . . . den 29ste meye 1640  fo 40v 
 Hr.: Jan WITTEVRONGHELE  
 K.: Joosken ende Liefken WITTEVRONGHELE  
 V.P.: Lieven LOONKENS, grrotvader ende V.M.: Laureyns MORTIER 
 Omme dies wille dat de baete beter bevonden es als de commer sijn de voochden met den  
 houder veraccordeert de weesen op te legghen over haerlieden moederlijck goet de somme 
 van 36 p. gr. als sij audt sullen worden 22 jaeren  . . . desen 29ste april 1641 
 
SVG Maeyken VAN LAECKE, overl. Vosselaere in tleste van aug. 1640  fo 41  
 Hr.: Jan DIERICX  
 K.: Hansken, Liefken ende Pierken DIERICX   
 V.P.: Daniel DIERICX ende V.M.: Jan VAN LAECKE   
 Omme dies wille dat de baete beter bevonden es als de commer sijn de voochden met den  
 houder veraccordeert de drij weesen op te legghen over haer moederlijck goet de somme 
 van 24 p. gr. compt over elcke weese tot 8 p. gr. als sij bij gheestelijcke of wereltlijcke 
 staete of bij ghetijdighe aude haer selfs bedijen sullen 
 Gronden van erfven commende van sweesens moedere 
 Een partije lants groot 300 roeden gheleghen in Landeghem inden wijck van heyste brouck 
 zuyt Jan CALLANT west ende noort dhoirs van Joos VAN LOOCKENE oost het straetken 
 Gronden van erfven in huwelijcke gheconquesteert 
 Een partije lants in Vosselaere groot 125 roen oost de hofstede van Elias VERBRUGGHE 
 suyt sheeren straete noort de hautstraete  . . .  desen 23ste april 1641 
 
SVG Tanneken CONIJNCK (Conijncx), overl. . . .     fo 42 
 Hr.: Christoffel DE HUYVETTERE 
 K.: Guille, Hansken, Jacques, Michiel, Pierijnken, Janneken, Tanneken ende Gillijnken 
   V.M.: Raese DE DEKENE  
  De baete is beter bevonden als den commer soo heeft den houdere belooft penijnghen op te 
  legghen sijne acht kinderen de somme van 128 p. gr. vlaems soo wanneer sij ten huwelijcken 
 gheestelijcken, weerdelijcken ofte anderen staete sullen commen . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene 
 Een hofstede metten huyse schuere ende catheylen van boomen daer den houder op woont  
 gheleghen in Vynct groot metten bogaert een bunder commende oost an de hofstede van Joos 
 DE RAET suyt aen de straete west desen sterfhuyse noort den voornoemden DE RAET 
 ende een partije lants ghenaempt den muelenbulck oost commende aen de straete zuyt Joannes 
 BAUDONCQ west Gheeraert BAUDONCQ noort Jan VAN PETEGHEM groot 500 roeden 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert 
 Twee partijen landts ghenaempt het stedeken ten heede oost commende an de hofstede van 
 wijlent Pieter GOETGHELUCK zuyt dhoirs van wijlent Berthelmeus BAUDONCQ west 
 VAN DER SARE noort den selven groot tsaemen ontrent twee ghemeten 
 Een stick lants commende oost an de hofstede zuyt ende west de straete noort dese hoyrije 
 groot een ghemet . . .  . . .  . . . desen 25ste juny 1641 
 
SVG Joosijntjen DHANENS fa. Jans, overl. Vynct . . .    fo 43v  
 Hr.: David DE FRUYT  
 K.: Hans, Janneken ende Cathelijne DE FRUYT  
 V.M.: Matthijs DHANE ende V.P.: Gheerolf BAUDONCQ 
 De baete excederen de commeren soo heeft den houder belooft aen sijne kinderen te betaelen 
 de somme van 59 p. 14 sch. 8 gr. soo wanneer sij sullen commen tot gheestelijcke ofte 
 weerlijcke staete of bij ghetijdighe aude haerlieden selfs  . . . . . . 
 Compt dese weesen toe de gherechte deurgaende helft van een hofstede gheleghen in Vynct 
 daer den houder woont 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert 
 Een stick lants in Vynct oost desen houder zuyt den selven west Gillis VAN WAMBEKE 
 noort de dreve van Jan YDE groot 250 roeden . . . . . . desen 9de july 1641 
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SVG Janneken VAN PARIJS fa. Jan, overl. . . .     fo 45 
 Hr.: Gillis SUTTERMAN 
 K.: Gilleken, Hansken ende Liefken SUTTERMAN 
 V.P.: Jan SUTTERMAN fs. Gillis ende V.M.: Herman CORNELIS  
 Er is bevonden dat de baete beter is als den commer ende dat de weesen behouden thaeren 
 proffijte de somme van 415 p. 8 sch. 10 gr. 6 dnrs. . . .  . . .  
 Gronden van erfven tsamen in huwelijck gheconquesteert 
 Een ghemet landts van 300 roen ligghende in een partije van vier ghemeten oost desen houder 
 suyt Christiaen DE WEERT west dhoirs Cornelis BEAUMONT noort het waterlat . . . 
 Item een partije landts gheleghen in den boom oost de wdwe Gillis SUTTERMAN suyt den 
 herwech loopende van Nevele naer Severen west de dreve van den Marquis VAN LEDE 
 noort dhoirs Guille BAERT groot 143 roeden. . . . . . . desen 18de juny 1641 
 
SVG Cathelijne COENS, overl. Meyghem . . .      fo 46v 
 Hr.: Antheunis VAN HOUCKE  
 K.: Seven hoirs (bijna allemaal getrouwd) 
 Blijft in ghemeene baete de somme van 936 p. 3 sch. 8 gr.  
 Dese baete ghedeelt in tween comt tot proffijte van den houder ende dander helft tot proffijte 
 van sijne seven hoirs elck 468 p. 1 sch. 10 gr.  . . . . . . 
 Up welcke somme heeft ontfanghen up minderijnghe van haerlieder catheylen goet Marten, 
 Frans, Daniel VAN SPEYBROUCK, Adriaen DHAENENS, Lowijs DE SCHEPPER elcken 
 hoir tot 20 p. gr. . . .  . . .  . . .   . . . 
  Men staet schuldich aen de weese van wijlent Marten VAN HOUCKE die hij ten huwelijck 
 gheprocreert heeft bij Pierijnken HYDE ter causen van seker weesen pennijnck onder  
 desen houder berustende de somme van 30 p. 10 sch. gr. 
 Seker pachtgoet gheleghen in Meyghem in proprieteyt toebehoorende desen hauder ende 
 nu in pachte ghebruyckt bij Frans VAN HOUCKE  . . . . . . 
 Men staet schuldich aen Antheunis VAN HOUCKE den jonghsten hoir ter causen van 
 huwelijcke ghifte omme thebben ghelijck sijne andere broeders ende susters ten huwelijcke 
 ghehadt hebben de somme van 57 p. gr.  . . . . . .  desen 17de dec. 1641 
 
SVG Joorijntgen VAN KERREBROUCK fa. Pieters, overl. . . .   fo 49 
 Hr.: Lucas HEYNDRICKX fs. Pieters 
 K.: Pierken, Nelken ende betgen HEYNDRICKX 
 V.P.: Jan HEYNDRICKX ende V.M.: Pieter VAN KERREBROUCK, grootvader 
 Daer de baeten beter sijn dan de commeren belooft den houder de kinderen bij te legghen 
 de somme van 37 p. 10 sch. gr. als sij ten huwelijcken staet commen of haerlieden selfs. 
 Gronden van erfven dese weesen toebehoorende ende ghesuccedeert bijder doot van haer 
 lieder moeder ter saeligher memorie. In de naervolghende seven partijen met de hofstede 
 daeraf competeert dese weesen grootvader haerlieder voocht d'een helft ende tander helft 
 soo blijven dese drij kinderen gherecht beneffens haerlieden ooms ende moyen vuyten 
 hoofde van haerlieder moeder achtervolghende het inhouden van SVG danof wesende  
 ghepasseert voor Bailliu Burchmeester ende Schepenen der heerlichede  ende vierschaere 
 van Baerlevelde als oppervoochden van daeten den 7de maerte 1630 
 Een behuysde hofstede oost ghelant den cappellen driesch noort den vaerendriesch zuyt den 
 pinten bulck groot 250 roeden ende een partije landts ghenaempt en preest groot 300 roen 
 noortoost ghelant Jor Frans EYMAN zuyt west dhoirs Andries VAN KERREBROUCK  
 Item 700 roen lants gheheeten den dobbelaere oost dhoirs Gheerolf VAN RENTERGHEM 
 noort dhoirs van Laureyns SPEECKAERT  . . .  . . .  . . . 
 Coopgoet bij de weesens vader ende moeder tsamen gheconquesteert 
 Een stick landts ghenaempt het busselken oost ende suyt ghelant Andries VAN VYNCT 
 west Joos SUTTERMAN noort de wdwe ende hoirs Jacques MAES groot 202 roeden 
 Een partijken maymeersch oost de caelene zuyt dhoirs van Jacques VAN DE FONTEYNE 
 west Janneken ende Tanneken HEYNDRICKX noort dhoirs van Olivier GOETHALS 
 groot 150 roeden  . . .  . . .   desen 3de dec. 1641 
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SVG Frans BOOM, overl. . . .       fo 50v 
 He.: Nelken DE RAET  
 K.: Fransken ende Hansken BOOM 
 V.P.: Maurus BOOM ende V.M.: Gheert DE RAET  
 Omme dies wille dat de baeten beter sijn dan de commeren belooft de houderigghe elck  
 kint op te legghen de somme van 2 p. gr. vlaems als sij ten huwelijck commen ofte anderen 
 heerelijcken staet haerlieden selfs wesende . . .  . . . 
 Gronden van erfven dese weesen toecommende  
 Dese weesen competeert met Maurus ende Guille BOOM haerlieden broeders een stick 
 landts ghenaempt het ghegevel oost mijnheer BANIERIS suyt ende west Jan THIJS noort 
 den voorseyden BANIERIS groot 760 roeden waeraf dese weesen compt tot 380 roeden 
 Item competeert dese weesen het voorenste hende van een stick landts ghenaempt het 
 sockerken te weten het hende naest de straete oost de kinderen van den 1ste bedde van den 
 voorseyden Frans BOOM zuyt de wdwe van Bayduyn BRAET west de straete noort  
 Gheerolf LOONTGENS groot 64 roeden . . .  desen 26ste nov. 1641 
 
SVG Philips DE SCHUYMERE, overl. Nevele . . .     fo 51v 
 He.: Pierijnken DE CLERCQ fa. Jans 
 K.: Lieven, Pierijnken, Janneken, Tanneken ende Margriete DE SCHUYMERE 
 V.P.: Jan DE SCHUYMERE ende V.M.: Jan DE CLERCQ  
 Daer de baeten beter sijn dan de commeren belooft de houderigghe elck kint op te legghen  
 de somme van 25 p. gr. eens als sij ten huwelijcke gheestelijck ofte anderen ghetijdighe 
 staete sullen commen 
 Gronden van erfven commende van haerlieder vadere competerende dese weesen 
 De helft van eene hofstede in Nevele daer de houderigghe woont commende oost ende noort 
 ter straete zuyt Jan VERMUELENE west de wdwe ende hoirs van wijlent Mr. Chritoffel 
 BUYSLEER danof dander helft competeert dese moedere. . . desen 2de dec. 1641 
 
SVG Jan VAN VYNCT, overl. Hansbeke . . .      fo 53 
 He.: Tanneken HANSENS  
 K.: Gabriel, Roelken ende Mayken VAN VYNCT 
 V.P.: Gabriel VAN HEYSTE ende V.M.: Jan DOBBELAERE 
 hebben bevonden dat de baete beter es dan den commer ende dat de weesen behouden 
 thaeren proffijcte over haerlieden vaderlijcke ende catheylen goet tot de somme van 
 7 p. 10 sch. gr. vlaems dats elck weesens deel 2 p. 10 sch. gr. 
 Gronden van erfven dese weesen toecommende 
 De twee deelen van drije van een behuysde hofstede in Hansbeke op den wijck hamme met 
 een stuck landts daer annex groot 507 roeden oost mijnheer DHAMERE zuyt ende west  
 dhoirs Pieter VAN DAMME compt over de twee deelen van drije 338 roeden . . . 
 Noch een partijken landts oost Robbrecht VAN KERREBROUCK zuyt Mhr. DHAMERE 
 west Gillis DOBBELAERE dese partije compt dese hoirs gheheel toe 97 roeden . . . 
 Aen alle dese partijen behaut dese hauderigghe haer blat van bijleve desen 28ste jan. 1642 
 
SVG Willemijne PIJFFEROEN fa. Gheerolf, overl. . . .    fo 54v 
 Hr.: Frans LANCKSWEERT  
 K.: Adriaenken LANCKSWEERT 
 V.P.: Denijs LANCKSWEERT fs. Gillis ende V.M.: Jan DE WEERT fs. Gillis 
 Bevinden dat de baete ende catheylen excederen den commer ende schulden de somme van 
 20 p. gr. danof den houder tsijnen proffijte behoudt d'een helft ende d'ander 10 p. gr. als de  
 weese sal commen tot der aude van 17 jr.  . . .  . . . 
 Als de weese quaeme t'overlijden voor de audde van 17 jaeren sal hij houder ghehouden 
 worden dese somme op te legghen emmers soo vele als sijne hoirs van de moerlijcke sijde 
 daerinne sal competeren naer de costuyme van dese lande terstond naer het overlijden ende 
 dat soo gheviele dat Godt haer spaerde van de doot tot de 17 jaeren es hij alsdan ghehouden 
 up te legghen om die te laeten croiseren  . . .  desen 10de marty 1642 
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SVG Jan GOOREMAN, overl. . . . niet gegeven     fo 55v 
 He.: Cathelijne VAN DOORNE fa. Lievens 
 K.: David = 3 jr Tanneken = 6 jr, Lievijntgen = 4 jr. ende Willemijntgen = 8 maenden 
 V.P.: Niclays VAN OOTEGHEM fs. Jans ende V.M.: Jan VAN DOORNE  
 Men bevint dat de profijten meer bedraeghen dan den commer de somme van 48 p. 2 sch. 
 ende 2 gr. dat is elcks kints portie 12 p. 6 sch. 6 dnrs eens soo wanneer sij sullen commen 
 ten huwelijcke, gheestelijcke ofte weerdelijcke staete . . . . . . 
 Op de vier weesen es ghesuccedeert bij den overlijden van Tanneken MOEREMANS die 
 overleden is naer de doot van haerlieden vader dese naervolghende gronden. 
 Dhelft van drij deelen in een hofstede in Ste Maria Leerne oost ende west Jor Jooris  
 DELLA FAILLE noort den cruyswech suyt het vaerdeken met het westhende van den huyse 
 scheedende jeghens de cave staende up d'oost zijde van den huyse, danof dander 4de is te  
 cavel ghevallen Joos DE BAETS ende Niclays VAN OOTEGHEM causa uxoris te weten met 
 het woonhuys up de oost sijde tot ende met de cave, de hofstede groot in erfven een ghemet 
 ende 6 roeden danof den voornoemden DE BAETS ende OOTEGHEM competeren 96 ½ roen  
 ende dese weesen met Lieven VAN DOORNE over de drij deelen es groot 229 ½ roen . . . 
 Item competeert de weesen met Lieven VAN DOORNE de gherechtighe helft van een hofstede 
 mette lande daermede gaende gheleghen in Lootenhulle in den malsemhouck groot int gheheele 
 ontrent vijf ghemeten nu in pachte ghebruyckt bij Gheeraert HESSENS danof dander helft 
 competeert Joos DE BAETS ende Niclays VAN OOTEGHEM . . .desen 21ste jan. 1642 
 
SVG Gerremijntgen SCAMP fa. Jans, overl.  . . . niet gegeven    fo 58v 
 Hr. Jan DOBBELAERE fs. Joos 
 K.:Joos, Jaeckeman, Pierken, Janneken, Pierijnken ende Mayken DOBBELAERE 
 V.P.: Christiaen DOBBELAERE ende V.M.: Lucas SCAMP  
 De baete is beter dan den commer ende de weesen behouden thaeren proffijte over haerlieden 
 moederlijcke roerende catheylen goet tot de somme van 90 p. 4 sch. 3 gr.  
 Gronden van erfven dese ses weesen toecommende 
 De gherechtighe helft van een behuysde hofstede ghenaempt het tschrs ? (zo geschreven!) 
 stede te weten den suyt cant scheedende van den oosten totten westen mette schuere ende 
 boomen oost ende suyt de straete west Lucas SCAMP met sijnen leene noort dhoirs van  
 Elisabette SCAMP met het wederdeel groot over dese helft tot 223 roeden en half 
 Noch een stick lants ghenaempt den langhen bulck te weten het noort west hende van den 
 sticke oost den prelaet van Dronghen zuyt dhoirs van Elisabette SCAMP met een deelken van 
 den selven sticke west Lucas SCAMP met sijnen leene groot over dese weesen 1015 roeden  
 D'een helft van de quathem meersch gheleghen in Ste Martens Leerne zuyt d'erfachtich heere 
 VAN OOMBERGHE alsnoch ligghende onverscheen ende onverdeelt met de hoirs van  
 Elisabette SCAMP groot over dit deel 510 roeden . . . desen 25ste febr. 1642 
 
SVG Gheeraert DHANENS fs. Joos, overl.  . . . niet gegeven     fo 60 
 He.: Cathelijne DE VLIEGHER fa. Jans 
 K.: Luyck, Marten, Sijnken ende Mayken DHANENS, onbejaerde weesen 
 V.P.: Joos DHANENS fs. Jans ende V.M.: Rogier DE BRAUWERE  
 De baete excederen den commer soo heeft de houderigghe belooft de weesen up te legghen 
 de somme van 10 p. gr. eens . . .  . . .  desen 18de febr. 1642 
 
SVG Joos DE KEYSERE, overl. Maria Leerne in de jaere 1635   fo 61v 
 He.: Cathelijne VAN LANSSCHOOT  
 K.:  alleen gegeven: Guille HAECK in huwelijck met Maeyken DE KEYSER 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde 
 Een partije landts groot drij ghemeten in Maria Leerne daer hij is overleden competerende 
 dhoirs Lieven CLAYS zuyt Gillis DHANENS west het ammeken noort dese houderigghe 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert 
 Een partije lant groot twee ghemeten noort Lucas VAN DER HAEGHEN west de leye ende 
 suyt de houderigghe met haere hoirs . . .  . . .  desen 3de jan. 1641 
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SVG Catharine DE PESTELE fa. Loys, overl. . . . niet gegeven   fo 66 
 Hr.: Joos HANSSENS fs. Gheerolfs 
 K.: Gheerken, Tuentgen, Passchierken ende Tanneken HANSSENS 
 V.P.: Anthuenis HANSSENS ende V.M.: Joos DE PESTELE  
 De bate es beter als den commer ende de weesen behouden thaerlieden prouffijcte over 
 haer moederlijck cathelich goet tot de somme van 23 p. 6 gr. 4 dnrs. 
 Ende vinden dese weesen noch goet de somme van 77 p. 3 sch. 9 gr. 4 dnrs van ghereede 
 pennijnghen hemlieden verstorven vutten hoofde van Loys DE PESTELE haerlieden 
 grootvader naer de doot van haerlieder moeder compt tsamen 100 p. 4 sch. 3 gr. 8 dnrs 
 Welcke somme es berustende onder desen houdere . . .  . . . 
 Gronden van erfven dese vier weesen toecommende 
 Een stick lants ghenaempt het voorenste schootgen oost de straete west zuyt ende noort de 
 hoirs groot 212 roen ende een stick lants ghenaempt het achterste schootgen oost de straete 
 zuyt de hoirs west Gheerolf VAN DER PLAETSEN noort Jacques SAELENS causa uxoris 
 Coopgoet tsamen in huwelijck gheconquesteert gheleghen in Landeghem 
 Een stick lants an egghebosch daerinne haerlieden competeert den zuyt west cant helft, noort 
 desen hauder met dander helft groot over dese helft 219 roeden . . . . . . 
 Ander coopgoet ligghende in Nevele zijnde een behuysde hofstede met een bulcxken bachten 
 den huyse ende noch een sticxken bachten den hoven commende bij coope van de hoirs van 
 Pieter EVERAERT groot 786 roeden . . . . . . 
 Ander coopgoet in Hansbeke, een behuysde hofstede bewoont bij Willem CLAEYS met een 
 stick lants up de oosthende van den hove oost Gheerolf VAN HOUCKE zuyt Gheerolf VAN 
 DER STRAETE west sheeren straete noort Gillis MERRE ende Gheerolf VAN HOUCKE 
 groot onder hofstede ende lant 706 roeden  . . . . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven dese weesen verstorven van hun grootvader Loys DE PESTELE  
 Een behuysde hofstede nu bewoont bij Franchois CLAEYS oost ende noort de straete zuyt 
 het dreefken van Joos DE MEYERE ende Joos BOGAERT west Joos BOGAERT met zijn 
 leen groot 254 roeden . . .  . . .  . . . desen 11de marty 1642 
 
SVG Pieter VAN LOOCKE, overl. . . . niet gegeven    fo 70v 
 He.: Joosijne DE GRUUTERE (sgruuters) fa. Pieters 
 K.:  Pierken ende Marten VAN LOOCKE, noch onbejaerde kinderen 
 V.P.: Roelant VERBAUWEN ende V.M.: Guille DE GRUUTERE  
 De bate es beter bevonden als den commer soo heeft de houderigghe belooft in ghereede 
 pennijnghen up te legghen de somme van 8 p. gr. eens  . . . desen 18de febr. 1642 
 
SVG Pieter MOERMAN, overl. . . . niet gegeven     fo 72 
 He.: Catherine CLOOSTERMAN  
 K.: Pierken ende Hansken MOERMAN  
 V.P.: Adriaen MOERMAN ende V.M.: Pieter KELLENS  
 De bate es beter bevonden als den commer soo heeft de houderigghe belooft an haere twee 
 kinderen up te legghen de somme van 8 p. gr. eens wech dat es elc kindt 4 p. gr. soo zij  
 ofte een van hemlieden zullen commen ten ghetijdighe aude . . .  desen 18de febr. 1642 
 
SVG Gheerolf MAES fs. Jacques, temmerman, overl. . . . niet gegeven  fo 73v 
 He.: Lievijntgen DE MEYER fa. Pieter 
 K.: Pierken, Joorken, Copken, Catherine, Franchijne ende Janneken MAES 
 V.P.: Berthelmeus MAES ende V.M.: Gheerolf VAN PARIJS 
 Hebben bevonden dat de bate beter is dan den commer soodat de weesen behouden thaeren 
 proffijte tot de somme van 48 p. gr. . . . . . . . .  
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert gheleghen in Landeghem 
 De twee deelen van achte van een behuysde hofstede in den herrentrhouck oost het straetgen 
 zuyt dese goede west dherstraete noort dhoir Gillis SUTTERMAN groot int gheheele 430 
 roeden compt over de twee deelen 107 ½ roeden . . . . . . desen 25ste febr. 1642 
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SVG Laureyns VAN PARIJS fs. Laureyns, overl. Landeghem den 10de marty 1640 fo 76  
 He.: Janneken VAN RENTERGHEM fa. Pieter 
 K.: Cathelijnken = 6 jr ende Tanneken VAN PARIJS = 3 jr 
 V.P.: Laureyns VAN PARIJS ende V.M.: Jan VAN RENTERGHEM fs. Pieter   
 Hebben bevonden dat de bate beter is dan den commer de somme van 24 p. gr. dat is elc 
 kint 12 p. gr. als zij commen tot gheestelijcke weerdelijcke ofte bij ghetijdighe aude hun selfs 
 Gronden van erfven gheconquesteert in huwelijcke staete 
 Een behuysde hofstede groot 200 roen gheleghen in Landeghem in den herrenthouck oost  
 de renterghemstraete noort Gheerolf DE KEYSER west dhoirs Jan SPEECKAERT zuyt 
 het naervolghende onbehuyst hofstedeken met een bulcxken tsamen groot 400 roen oost de 
 renterghemstraete zuyt de wdwe Guille SUTTERMAN . . . desen 25ste febr. 1642 
 
SVG Joos SCHAMP, overl. . . . niet gegeven      fo 77v 
 He.: Maeyken VAN DER STRAETEN fa. Gheerolf 
 K.: Joosijntjen ende Janneken SCHAMP 
 V.P.: Jan SCHAMP ende V.M.: Gillis VAN DER STRAETEN 
 De bate es beter bevonden dan den commer ende de weesen behouden thaeren prouffijcte over 
 haerlieden vaderlijck goet tot de somme van 54 p. gr. vlaems  
 Gronden van erfven dese twee weesen toecommende 
 Dese weesen competeert vutten hoofde van haerlieder grootmoeder materneel Maeyken 
 BOGAERT tot 336 roeden lants in Nevele inde vierboomstraete ligghende onverscheen ende 
  onverdeelt met dese weesens ooms ende moyen dewelcke op desen overledenen verstorven 
 was vutten hoofde van sijne moeder 
 Coopgoet bij de weesens vader ende moeder tsamen in huwelijck gheconquesteert 
 Deen helft van een stick lants ghenaempt den canburry ligghende onverscheen ende onverdeelt 
 met Catherine VAN MALDEGHEM zuyt Tanneken west dhoirs Niclaeys DROOMAERE 
 noort sheeren straete groot over dese helft 200 roeden . . . desen 1ste april 1642 
 
 Ten versoucke van de wdwe ende hoirs ten sterfhuyse van Marten  fo 79 
 GOETHALS zo is bij ons Pieter DE WULF ende Loys VAN LEEUWE als mannen oversien 
 ghepresen ende gheestimeert alle de baten proffijten ten sterfhuyse van den voornoemden 
 Marten GOETHALS tzij vruchten te velde staende ende in de schuere vette naervette up ende 
 inden lande, haut ende scheuten van haute midtsgaders koyen ende ander beesten ende alder 
 hande huyscattheylen niet vutghesteken noch ghereserveert, dan alleenlijkc is hier bleven 
 ghemeene ende onverdeelt de behuysde hofstede ghestaen ende gheleghen mette cattheylen  
 van huys ende schuere stallen ende alderhande fruytboomen ofte andere daerup staende oock 
 metten last van de losrente daerup zijnde binnen der stede ende vrijhede van Nevele . . . 
 Hebben bevonden den commer de bate te excederen de somme van 6 p. gr. vlaems. 
 Marten GOETHALS in huwelijck gheweest met de wdwe Gillis DOMBRECHT heeft aen  
 het huys diversche reparatien ghedaen . . . . . . . . . desen 3de febr. 1642 
 
SVG Martijnken VAN SPEYBROUCK fs. Jan, overl. . . . niet gegeven   fo 80 
 Hr.: Frans MESTACH fs. Gillis  
 K.: Gillis ende Janneken MESTACH noch onbejaerde kinderen 
 V.P.: Gillis BAERVOETS ende V.M.: Jan VAN SPEYBROUCK fs. Jans 
 De bate excederen de commeren soo heeft den hauder belooft up te legghen zijne kinderen 
 de somme van 85 p. 8 sch. gr. eens als wanneer zij bij ghetijdighe aude sullen commen  . . . 
 Naer het overlijden van haerlieder moeder is oock Jan VAN SPEYBROUCK haerlieden 
 grootvader overleden in sijn levene Burchmeester van de lande van Nevele ende is op de 
 weesen verstorven van ghereede pennijnghen ende catheylicke goede de somme van 50 p. gr. 
 die sijn berustende onder sweesens vader ende Jan VAN SPEYBROUCK fs. Jan  . . . 
 Op de weesen is verstorven bij het overlijden van hun grootvader de gherechte helft van een 
 hofstede ende landen daermede gaende danof dander helft competeert de weese van wijlent 
 Jacques MESTACH in huwelijck ghehadt een dochter van den voornoemden overledenen  
 . . .   . . .   . . .  desen 16de dec. 1642 
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SVG Andries VAN DAELE fs. Frans, overl. Vynct . . . niet gegeven   fo 82 
 He.: Marijntgen VAN WONTERGHEM fa. Joos 
 K.: Fransken, Joosijntgen ende Janneken VAN DAELE  
 V.P.: Charles VAN DAELE ende V.M.: Jan VAN WONTERGHEM 
 De bate es beter bevonden dan den commere ende de weesen behouden thaeren proffijte 
 over haers vaders cattheylich goet de somme van 144 p. 14 sch. 10 gr. 6 dnrs  . . . 
 Gronden van erfven dese drij weesen toecommende 
 Twee leenen gheleghen in Vynct danof de 1ste es twee deelen deurgaende van zeker leen  
 van auts genaempt tleen tsammans groot int gheheele vier bunderen ende 67 roeden.  
 In dese twee deelen is begrepen de hofstede, zuyt is ghelant den gront van wijlent Daniel 
 DE WEERT fs. Gillis ende noort den gront van wijlent Gheerolf LOOTENS 
 Noch een partije landt in Meyghem oost Lieven MORTIER zuyt den herwech west ende 
 noort Jan VERLINDEN groot 681 roeden. In de prochie van Zeveren in een meerder stick 
 up de westzijde van de straete scheedende zuut ende noort ligghende bij de linden inden 
 cauter danof de oostzijde tot een bunder competeert Franchijntgen in huwelijck zijnde met 
 Jan CORNELIS ende het resterende een bunder 49 roen competeert dese weesen paelende 
 dese gheheele partije oost de kercke van Denterghem zuut de broucken west den heere van 
 Zeveren noort den herwech. Noch in Zeveren een partije lants oost den heere van Zeveren 
 zuut de naervolghende partije west dhoirs Frans MESTACH ende noort den herwech groot 
 676 roeden  . . .  . . .   desen 4de nov. 1642 
 
SVG Janneken AERTS fa. Pieter, overl. . . . niet gegeven    fo 83v 
 Hr.: Gillis VAN DER STRAETEN  
 K.: Geerken, Mayken, Janneken ende Lievijntgen VAN DER STRAETEN 
 V.P.: Gillis DE WEERT ende V.M.: Pieter AERTS 
 De bate es beter bevonden dan den commere ende de weesen behouden thaeren proffijte 
 over haers moeders cattheylich goet tot de somme van 88 p. gr. ende boven desen blijven 
 zij noch gherecht in de huysen ende boomen in een behuysde hofstede in Nevele op den 
 wijck van veldeken daer nu op woont Gillis DE WEERDT mitsgaders in de nieuwe 
 schuere die staet op de hofstede daer nu op woont Maurus CAECKAERT tot een 14de  
 deel met haerlieder vader dat is over der weesens deel tot een 28ste part. 
 Gronden van erfven dese vier weesen toecommende 
 Deen helft van een behuysde hofstede in Landeghem te weten den suutcant met dhelft 
 van het bulcxken bachten den huyse oost ende noort Barthelmeus MESSENS met het 
 wederdeel zuut ende west Pieter AERTS groot over dese helft met het bulcxken tot 325 
 roeden met het woonhuys ovenbuer ende verkenscot . . . desen 30ste oct. 1642 
 
SVG Franchijnken CLAEYS, overl. . . . niet gegeven     fo 85v 
 Hr.: Laureyns MOREELS 
 K.: Arent, Lenaert, Lieven ende Hansken MOREELS 
 V.P.: Leenaert MOREELS ende V.M.: Arent CLAEYS 
 Omme dies wille dat de baete beter bevonden is als den commer zijn de voochden met 
 den hauder veraccordeert dat hij zijne kinderen sal uplegghen de somme van 24 p. gr. 
 als zij bij gheestelijcke ofte weerdelijcke staete ofte bij ghetijdighe aude sullen commen 
 . . .   . . .   . . .  desen 27ste jan. 1643 
 
SVG Joos ROBIJT fs. Maurus, overl. Ste Maria Lederne . . niet gegeven  fo 86v 
 He.: Janneken CORNELIS  
 K.: Guille, Joos, Pieter, Jooris, Adriaen, Hansken ende Liefken ROBIJT 
 V.P.: Adriaen DHANENS fs. Loys ende V.M.: Guillame CORNELIS   
 Daer de commeren groter zijn dan de baeten zijn de voochden ghenootsaeckt gheweest te 
 vercoopen twee partijen landts ende een partije meersch gheleghen in Maria Lederne tsamen 
 groot 600 roen. De houderigghe behoudt thaeren proffijte de hofstede in Ste Maria Leerne 
 daer den weesen vader overleden is met een cleen partijken meersch an de leye gheleghen 
 groot 200 roeden . . .  . . .  . . . desen 10de febr. 1643  
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SVG Livijntken SCHEPENS, overl. . . . niet gegeven     fo 92  
 Hr.: Frans VERBAUWEN 
 K.: Adriaen, Gillijnken, Joosijnken, Maeyken ende Livijnken VERBAUWEN 
 V.P.: Roelant VERBAUWEN ende V.M.: Arnoult CLAEYS 
 De baeten bedraeghen meer dan den commer soo heeft den houder belooft in ghereede 
 pennijnghen zijne kinderen op te legghen de somme van 25 p. gr. vlaems soo wanneer zij 
 ofte een van hen ten gheestelijcke, huwelijcke ofte anderen ghetijde staeten zullen commen 
 Op de weesen is verstorven de naervolghende gronden 
 De weesen met haerlieder vader competeert dhelft van een wuenhuys ende schuere staende 
 te Bachte oost an het kerckhof zuyt den aert west de straete noort Joos BRUGMAN danof 
 dander helft toebehoort Gillijnken VOLCKAERT der weesen grootmoeder . . . 
 Item competeert de weesen met haerlieden grootmoeder dhelft van een vierendeel landt in 
 Ste Jans Leerne oost es ghelant de wdwe ende hoirs van Guille STROBBE zuyt Guille  
 DE KEYSER west Gillis DHANENS noort den herwech danof dander helft competeert 
 haerlieder grootmoeder als commende van haere zijde . . .  . . . 
 De weesen met hunnen vader competeert een hofstede groot in erfven een half bunder danof 
 den houder competeert een 4de in den erfgront als ghecommen van sijnder sijde gheleghen  
 in Ste Jans Leerne daer den houder woont . . .  desen 1ste sept. 1642 
 
SVG Jan VAN PARIJS, overl. . . . niet gegeven     o 94v 
 He.: Joosijntgen DE SPLENTER fa. Daniel 
 K.: Mauwers, Gheerken, Janneken, Pierijntghen ende Joosijntgen VAN PARIJS 
 V.P.: Gheerolf VAN PARIJS ende V.M.: Gabriel VAN HOLSBEKE  
 De baete is beter dan den commer ende de weesen behouden thaeren proffijte over haer 
 vaderlijck goet tot de somme van 11 p. 10 sch. gr. elcke weese vutbrijnghende tsamen 
 52 p. 10 sch. gr.  . . .  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven tsamen in huwelijck gheconquesteert 
 Een stick lants ghenaempt den helsbulck oost de dreve van Bauduyn PRAET zuyt ende west 
 dese houderigghe noort Maximiliaen DHONT groot 300 roen ende noch een partijken lants 
 ghenaempt den popelaere moortele oost dhoirs Christiaen MEGANCK zuyt ende west Joos 
 DE PESTELE noort het spinstraetgen groot 200 roeden . . . desen 28ste april 1643 
 
SVG Janneken ROBIJT fa. Joos, overl. . . . niet gegeven    fo 96 
 Hr.: Marten DHANE 
 K.: Livijnken DHANE 
 V.P.: Franchois DHANENS fs. Franchois ende V.M.: Adriaen DHANENS fs. Gillis 
 Naer de doot van de moedere is commen toverlijden den grootvader Joos ROBIJT  
 Wijlent Joos ROBIJT grootvader te vooren voocht van de weese ende den houder hebben  
 van de weesen oversien de bate ende commer ende bevonden dat het moederlijck goet 
 zal uplegghen de somme van 60 p. gr. soo sij sal commen tot gheestelijcken of weerlijcken 
 staete ofte bij ghetijdighe audde haer zefs zal bedijen . . . desen 24ste marty 1643 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet Joos BOOGAERT fs. Sijmoens fo 98 
 als voocht van Jacques SUTTERMAN fs. Jacques van de goedijnghen op hem verstorven 
 bij den overlijden van Catharine VAN DALE lest wdwe van Bauduyn BRAET ende te 
 vooren van Jacques SUTTERMAN doude zijne grootmoeder 
 Venditie ghehouden van de meublen, bestiaelen vruchten ende ander catheylijcke goederen 
 aldaer bevonden op den 24ste dec. 1641  . . .  . . . 
 Paesschier BOOM hout in pachte een ghemet lant de weese competerende ghenaempt den 
 hoetdriesch eenen termijn van zes jaeren inganck ghenomen kersavont 1641 voor 33 sch. 
 4 gr. tsjaers compt over teerste jaer de somme van 33 sch. 4 gr. 
 Betaelt aen de hoirs van Bauduyn BRAET over den coop van een vierendeel inde behuysde 
 hofstede daer de weese grootmoeder op overleden is ende alzoo nu daerinne gherecht is tot 
 de deugaende helft groot zijnde int gheheel 478 roeden de somme van 21 p. 10 sch. gr. 
 . . .   . . .   . . .  desen 28ste april 1643  
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SVG Janneken QUERIJN fa. Jan, overl. . . . niet gegeven    fo 104 
 Hr.: Laurents DE BIL 
 K.: Pierijntgen DE BIL = 20 maenden 
 V.M.: Sijmon QUERIJN, oom ende V.P.: Guille DE BIL oom  
 De baete is beter dan den commer net ende suyver ter somme van 33 p. 6 sch. 8 gr. dat  
 boven alle schulden ende lasten ten sterfhuyse bevonden . . . desen 7de july 1643 
 
SVG Janneken VAN HECKE fa. Laureyns, overl. . . . niet gegeven   fo 105 
 Wdwe in (1ste x) van: Joos SUTTERMAN fs. Gillis 
 K.(1ste x): Gillis, Joos, Livin, Laureyns, Joosijnken ende Janneken SUTTERMAN 
 V.P.: Gillis SUTTERMAN ende V.M.: Jan VAN HECKE 
 Hr.(2de x): Jan ROELS  
 K.(2de x): Hansken ROELS 
 V.P.: Guille ROELS ende V.M.: Jan VAN HECKE voornoemt 
 De baete zijn beter dan de commer ende dese weesen behouden thaeren prouffijte alleene 
 over haerlieden moederlijck catheylick goet tot de somme van 208 p. 9 sch. 1 gr. dat es  
 elcke weesens deel tot 29 p. 15 sch. 7 gr.  . . . . . . 
 Gronden van erfven de zes weesen toecommende bij der doot van haerlieder vader 
 Deen helft van een behuysde hofstede in Landeghem in den herenthouck oost een stick 
 lants ghenaempt moeyken zuyt Joos SUTTERMAN met de wdwe Gheerolf MAES west 
 sheeren straete noort Jacques BOOM groot over dese helft 100 roeden . . . . . . 
 Noch 250 roen lants gheleghen up Meyghem cauter daerment heet den boom oost de wdwe 
 Roelant DE WULF zuyt de wdwe Gillis SUTTERMAN, dese weesen competerende bij de 
 versterfte van Thuentgen VAN HOUCKE achterghelaeten weese van haerlieder moye  
 Tanneken SUTTERMAN 
 Item het 5de deel van een partije cauterlant in Landeghem ghenaempt den syncval haerlieder 
 verstorven bij den overlijden van Guille SUTTERMAN haerlieder auden oom groot int 
 gheheele tot 400 roeden 
 Gronden van erfven dese weesen toecommende bij het overlijden van hunne moeder 
 Een behuysde hofstede gheleghen binnen Royghem buyten Ghendt binnen den rietgracht 
 oost Marten BUNDERVOET zuyt de wdwe ende hoirs Joos ALLAERT west de straete 
 noort Pieter BOETERMAN groot tot 505 roeden  . . . . . . 
 Item een partijken lants gheleghen op Mariakercke oost de nieuwe vaert zuyt Gheerolf 
 HELAUT west Joos NOOT groot 240 roeden . . . . . . 
 Item competeren dese weesen het 5de deel van een pachtgoet gheleghen in Haelter bij de 
 vijf rijnghen int gheweste van schoonberch groot int gheheele ontrent vijf bunderen 
 onbegrepen beneffens haerlieder ooms ende moyen . . . . . . 
 Item competeert dese weesen noch een deel van bosch in Cruyshautem onverscheen ende 
 onverdeelt met haerlieder ooms van moeders weghe groot int gheheele 366 roeden 
 Coopgoet bij de weesens vader ende moeder in huwelijck gheconquesteert 
 Deen helft van een behuysde hofstede in Landeghem inden herenthouck danof dander helft 
 toebehoort de zes autste kinderen zuyt Joos SUTTERMAN ende de wdwe Gheerolf MAES 
 west sheerenstraete noort Jacques BOOM groot over dese helft 100 roeden . . . 
  . . .    . . .   desen 7de july 1643 
 
SVG Gheeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE, overl. . . . niet gegeven  fo 110v 
 He.: Elysabeth GOOSSENS  
 K.: Zacharies ende Jacques VAN DEN BRAEMBUSSCHE ende noch twee andere hoirs 
 V.P.: Jacques VAN DEN BRAEMBUSSCHE  ende V.M.: Joos DE MUYTER 
 De baeten excederen de commeren soo heeft de houderigghe belooft in ghereede pennijnghen 
 op te legghen haere kinderen ende hoirs de somme van 63 p. 15 sch. gr. dat es de drije autste 
 elc 14 p. 8 sch. 9 gr. ende Jacques de jongste weese 20 p. 8 sch. 9 gr. vut consideratie dat hij 
 niet gheleert en is ghelijck sijn andere broeders . . . . . . 
 Dese weesen competeert de helft van een hofstede daer de houderigghe op woont gheleghen 
 in Ste Martens Leerne commende van haere sijde . . . . . . desen 21ste july 1643 
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SVG Jacques STROBBE, overl. . . .  niet gegeven    fo 113 
 He.: Tanneken MORTIER fa. Lievens  
 K.: Guillaemken, Pieterken ende Tanneken STROBBE  
 V.P.: Gillis STROBBE broeder van Jacques ende V.M.: Lieven MORTIER  
 De baete excederen den commer ter somme van 42 p. gr. daervan de weesen zullen 
 proufficteren tot 21 p. gr. eens als sij haerlieder selfs zullen bedijen . . .  . . . 
 Gronden van erfven ghecommen van de vaderlijcke zijde 
 De hofstede gheleghen in Poussele noort de kercke zuyt de hoirs van SPEECKAERT groot 
 in erfven tot 60 roeden ende twee ghemeten lants daeranne ghelant noort Jan RIJCKAERT 
 oost Gheeraert VAN DER PLAETSEN ende zuyt Joos VAN DOORNE  
         desen 10de nov. 1643 
 
SVG Franchois DE VREESE, overl. . . . niet gegeven    fo 114v 
 He.: Elysabeth MORTHIER  
 K.: Joos, Pierken, Gheerken, Matthijs, Janneken, Maeyken ende Cathelijne DE VREESE  
 V.P.: Franchois VAN DE REVIERE ende V.M.: Gheerolf MORTIER  
 Daer de baete zijn beter dan den commer belooft de houderigghe als haere kinderen ten 
 huwelijcke commen ofte anderen staete haer selfs alsdan up te legghen elc kindt de somme 
 van 5 p. 3 sch. 5 gr. vutbrijnghende samen de somme van 36 p. 3 sch. 11 gr. . . . 
 Gronden van erfven dese weesen toecommende 
 Deen helft van een behuysde hofstede commende bij coope van Jan DE VREESE oost ende 
 noort het peperstraetghen west de wdwe van Guille VAN RENTERGHEM noort Jan VAN 
 MALDEGHEM groot over dese helft tot 150 roeden . . . desen 11de nov. 1643 
 
SVG Gheertruyde TORAS, overl. Maria Lederne . . .     fo 117 
 Hr.: Pauwels HESSENS 
 K.: niet gegeven 
 V.M.: Paesschier TORAS ende V.P.: Gheeraert HESSENS 
 Dit sterfhuys competeert een behuysde hofstede daer den overledenen vut ghestorven is 
 Men staet schuldich an Guille ende Willemijntgen HESSENS voor soo veele als hem 
 lieden verstorven is bijder doot van Cathelijne VAN HULLE haerlieder moeder 9 p. gr. 
 Item compt de voornoemde twee weesen goet voor soo veele als hun goet quam van de 
 doot van Cathelijne DE WEERT haerlieder grootmoeder de somme van 6 p. gr. 
 Item staet men schuldich an Guille VERMERRE hoir ten desen sterfhuyse over coop 
 van een vercken ende coop van gaeren tsamen ter somme van 1 p. 15 sch. gr. . . . 
         desen 16de febr. 1644 
Copie Supplierende verthoocht reverentelijck Paesschier TORAS   fo 119 
 ende Gheerolf HESSENS als voochden over de kinderen van Pauwels HESSENS die 
 hij gheprocreert heeft bij Gheertruyde TORAS, hoe dat de kinderen competeren zeker 
 behuyst hofstedeken groot mette lande daermede gaende een half ghemet gheleghen in 
 Ste Maria Leerne ende alsoo tsterfhuys belast is met swaere schulden daerinne zij moeten 
 betaelen deen helft sonder dat zij andere middelen hebben omme de schulden te blusschen 
 dan bij tvercoopen van tvoorseyde hofstedeken . . . . . .  desen 16de febr. 1644 
          
SVG Margriete LEBET fa. Jans, overl. . . . niet gegeven    fo 120v 
 Hr.: Jooris STRIJMEERSCH fs. Jans 
 K.: een dochter Tanneken van de aude van 16 maenden 
 Roelant DE MEYERE officier van dese lande  
 Den houder is schuldich an Pieter DHONDT van huyshuere de somme van 10 guldens  
 verschenen meye 1643   . . .  . . .  . . . 
 Up den 8ste marty 1644 is ghecompareert ter vierschaere ende vergaderijnghe van het 
 collegie van Burchmeester en Schepenen van de lande van Nevele Philips DE HERTOGHE 
 die hem heeft gheconstitueert zeker ende borghe over de weese pennijnghen die rusten 
 onder den houder  . . .  . . .  desen 23ste febr. 1644 
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SVG Maurijnken DE COSTERE, overl. Nevele . . . niet gegeven   fo 121v 
 fa. Willem ende Maeyken VAN NEVELE  
 Hr.: Jacob LAMME  
 K.: Maeyken LAMME  
 V.P.: Joos LAMME fs. Herman ende V.M.: Pieter DE COSTERE   
 Alsoock verstorven ende ghesuccedeert deur den overlijden van Willem DE COSTERE  
 ende Maeyken VAN NEVELE fa. Sijmoens der weesen grootvader ende grootmoeder 
 Dese weesen competeren bij gherechtighe lote ende vercavelijnghe jeghens Pieter ende 
 Niclaeys DE COSTERE twee partijen van lande deen an dander gheleghen in Nevele 
 abouterende ten oosten jeghens den gront van Jacques VAN RENTERGHEM met sijne 
 kinderen metten suytcant jeghens den meersch van den zelven groot 542 roeden . . . 
 . . .   . . .  . . .   desen 23ste febr. 1644 
 
 Op den 17de febr. 1644 es de wdwe van Niclaeys DE CLOET, Willemijngen fo 123 
 AERENTS fa. Martens int vriendelijck veraccordeert met de vijf audste kinderen van haeren 
 man Niclaeys DE CLOET die hij hadde bij Jacquemijngen DE MAEGHT fa. Jans ter causen 
 van alle de gronden van erfven muebelen ende cattheylen als haerlieder verstorven was vuten 
 hoofde van haeren vader negheene vutghesteken noch ghereserveert hoedanich dat deselve 
 souden moghen wesen thaerlieders vaders sterfhuyse bevonden daervooren sij Willemijnghen 
 voornoemt met haere vijf jonghe kinderen die sij hadde bij den voorseyden Niclaeys DE 
 CLOET heeft belooft te betaelen voor deselve vutgrootijnghe ter somme van 100 p. gr. vlaems 
 vrij suyver ghelt ten wille ende beliefte van de voorseyde vijf audtste kinderen dat es elcx 
 kindts andeel tot 20 p. gr. dies neempt sij houderigghe thaeren laste alle de schulden van den 
 zelve sterfhuyse . . .  . . .  . . .  . . . 
 Compareerde voor Amman ende Schepenen van de lande van Nevele  fo 123v 
 hier onder ghenoempt in persoone Luucas ende Guille DE CLOET elc hoir voor eenen 10de 
 staecke van Niclaeys DE CLOET hunnen vader, Christiaen DE BUCQ bij cessie en transport 
 vercreghen hebbende trecht ende actie van Margriete DE CLOET wdwe van Jan VAN 
 QUAETEM conforme den instrument ghepasseert up den 13de deser maent february voor den 
 notaris Jan FLOUREM ende Abraham VAN DURME alhier ghesien ende ghelesen ooc  
 dochter van den zelven Niclaeys ende Joos DE CLOET, Livijne DE CLOET huysvrauwe van 
 Lieven FASSAERT den selven Niclaeys staende over Lieven DE CLOET sijn onderjaerighen 
 broeder alle vier kinderen van Franchois DE CLOET fs. Niclaeys doude ende van hem ooc 
 hoir voor eenen 10de staeck ende Thomas DE SUTTER in huwelijck ghehadt hebbende 
 Lievijne DE CLOET dochter van den selven Niclaeys vader ende ligitimen voocht van 
 Jacques ende Thomas DE SUTTER sijne kinderen gheprocreert bij de selve Livijne ende  
 alsoo ooc hoirs voor eenen ghelijcken 10de staeck van den zelven Niclaeys hunnen grootvader 
 dewelcke voor ons wettelijck hebben gheaprobeert zoo zij doen bij desen het voornoemde 
 contract van vutgrootijnghe ende dienvolghende hebben gherenunchiert alle het recht cause 
 ende actie hemlieden verstorven ende ghesuccedeert bij den overlijden van den zelven 
 Niclaeys DE CLOET doude hunnen respectiven vader ende grootvader inde gronden van  
 erfven  meubelen ende cattheylen ende ander goedijnghen bevonden tzijnen sterfhuyse waer 
 die ghestaen ende gheleghen zijn zonder yet te reserveren, ende dat ten behouve ende 
 prouffijte van Willemijnken ARENTS wdwe van den zelven Niclaeys houderigghe bleven 
 tzijnen sterfhuyse ende haer vijf kinderen in 2de bedde bij haer gheprocreert midts bij de 
 comparanten elc naer portie prouffijcterende de somme van 100 p. gr. bij den voornoemden 
 contracte vermelt dats te weten voor elcken staeck 20 p. gr. Zijnde alhier voorts mede 
 ghecompareert de zelve Willemijne ARENTS wdwe van Niclaeys die tvoornoemde contract 
 ooc approberende de voornoemde renunchiatie gheaccepteert heeft ende die belooft heeft 
 de voornoemde 1ste comparanten de voornoemde somme te betaelen ende voorts hemlieder 
 costeloos ende schadeloos tontlasten ende garanderen jeghens elcken van alle de schulden 
 commeren ende lasten ten voornoemde sterfhuys bevonden zoo van besette renten als  
 andere gheen vutghesteken ghepondeert nochte ghereserveert ende alsoo den voornoemden 
 Niclaeys DE CLOET fs. Franchois hiervooren ghestaen heeft over Lieven DE CLOET  
 zijnen broeder noch weese zijnde . . . . . . . . .  desen 18de febr. 1644 
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SVG Paesschijntgen DE COCK fa. Jan, overl. Poussele . . . niet gegeven  fo 124v 
 Hr.: Lieven COEN 
 K.: Driesken, Jenneken, Thuenijntgen ende Barbelken COEN 
 V.P.: Laureyns COEN ende V.M.: Anthuenis DE COCK  
 De baete es beter dan den commer ende dat de weesen behouden thaeren proffijcte over 
 haer moederlijck cattheyl goet tot 7 p. 2 sch. 7 gr. 
 Zeker cattheylen van huysijnghen fruytboomen ende ander daer dese moeder in gherecht is 
 gheweest beneffens haere broeders ende zusters ghestaen in Poussele haer verstorven vutten 
 hoofde van Jan DE COCK dese overledens vader was  . . . desen 23ste febr. 1644 
 
SVG Andries VERBIEST, overl. . . . .niet gegeven     fo 125v 
 He.: Maeyken VAN REYBROUCK  
 K.: Joosijnken, Adriaenken ende Maeyken VERBIEST 
 V.M.: Matthijs VAN REYBROUCK ende V.P.: Joos VERBIEST  
 De bate was beter dan den commer ende de weesen behouden thaerlieden proffijte over haer 
 lieder cattheylich goedt tot de somme van 30 sch. gr. dat is voor elcke weese 10 sch. gr. boven 
 dese blijven zij noch gherecht in de behuysde hofstede met de landen daermede gaende 
 beneffens haerlieder moedere gheleghen in Maria Leerne up de plaetse groot in erfven 200  
 roeden onbegrepen oost dhoirs Matthijs DHANE zuyt de plaetse west de mulenwech noort de 
 hoirs joncheer Guille CALUWAERT  . . .   . . .  desen 15de marty 1644 
 
SVG Joosijnken DENIJS fa. Joos, overl. . . . niet gegeven    fo 127 
 Hr. Anthone VAN DEN HOUTE  
 K.: Joosken VAN DEN HOUTE noch minderjaerigh 
 V.M.: Gillis DENIJS oom  
 De bate is beter dan den commer ende den houder voor haer moederlijck cattheylich goet sal 
 uplegghen ende betaelen soo wanneer sij sal commen bij ghetijdighe audde haer selfs de  
 somme van 50 guldens eens . . .   . . .  . . . 
 Heeft hem zeker ende borghe gheconstitueert Jacques DE BUCK fs. Cornelis sijnde alhier 
 present ende medecomparerende    desen 11de april 1644 
 
SVG Maeyken LAMME fa. Herman, overl. . . . niet gegeven     fo 128 
 Hr.: Gillis VAN VYNCT fs. Andries 
 K.: Gilleken ende Janneken VAN VYNCT noch minderjaerigh 
 Hebben bevonden dat de bate beter es dan den commer ende dat de weesen behouden thaeren 
 prouffijcte over haer moederlijck cattheylich goet de somme van 225 p. 17 sch. gr. 6 dnrs  
 Staende het huwelijck sijn vercocht gheweest zeker gronden in Merendre van soverledens 
 weghe voor de somme van 40 p. gr. daermede dat desen houder ander gronden van erfven 
 ghecocht heeft   . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven dese weesen toecommende 
 Een stick landts ghenaempt den hact oost mijn eerw. heer den prelaet van Dronghen zuyt 
 Jacques LAMME west Jan SERWEYTENS noort Pieter VAN HEYSTE groot 500 roeden 
 Item noch een partije lants ghenaempt den mautput oost Carel VAN RENTERGHEM zuyt 
 Joncheer Pieter VAN DER SARE ofte beke west dhoirs Franchois DE COSTERE noort den 
 mautput groot 250 roeden.  . . . . . . . . .  desen 19de april 1644 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Maurus  fo 130 
 VAN PARIJS fs. Daniel als voocht over de kinderen ende hoirs van Gheeraert VAN PARIJS 
 ende Betken MERE zijne huysvrauwe was   . . .  . . . 
 Ontfanghen van Jooris CLAEYS collecteur gheweest van de venditie 9 p. 5 sch. gr. 
 Brenght den doender ter weesen prouffijte de somme van 11 p. gr. die hij met Laureyns 
 VAN PARIJS zijnen broeder schuldich staet van drij jaeren landpacht tleste verschenen te 
 kerssavont 1643 ende over drij jaeren landpacht die schuldich staet Cornelis VAN PARIJS 
 sdoender broeder ter somme van 4 p. 5 sch. gr. . . . . . . desen 18de jan. 1644 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 133v 
 Gillis MEERE als voocht over de weesen ende hoirs van Gheeraert VAN PARIJS ende 
 Elisabeth MERE zijne huysvrauwe was dit van alle handelijnghe die hij ghenomen heeft 
 sedert den 24ste july 1640 dach van de creatie van sijne qualiteyt van voocht 
 Ontfaen van Maurus VAN PARIJS medevoocht de somme van 3 sch. gr. . . . 
 Betaelt an Pieter VAN PARIJS fs. Roelants de somme van 2 p. 3 sch. 4 gr. dat het sterf 
 huys hem ten achter stond  . . .  . . .  dese 18de april 1644 
 
SVG Elysabeth MEERE, ende haeren man Gheeraert VAN PARIJS (ook b. 421) fo 140v  
 fs. Daniel de grootvader ende sijne huysvrauwe de grootmoeder beede oock overleden 
 K.: Joos, Gillis ende Joosijnken VAN PARIJS 
 V.P.: Maurus VAN PARIJS ende V.M.: Gillis MEERE grootvader 
 De voochden hebben doen vercoopen bij venditie alle de meublen cattheylen ende ander 
 havelicke goedinghen ten sterfhuyse insghelijcx de ghone hemlieden anghedeelt ten sterf 
 huyse van hunnen grootvader ende grootmoeder ende daermede betaelt hebben alle de 
 schulden ende commeren bij de welcke de weesen noch tegoet komen 9 p. 16 sch. 5 g. 
 Gronden van erfven ten sterfhuyse van Daniel VAN PARIJS hunnen grootvader ende 
 hemlieder te cavel ghevallen jeghens heurlieder ooms elc hoir voor eenen 5de staeck 
  De deurgaende helft van een behuysde hofstede in Dronghene op den wijck van sande met 
 de cattheylen van huysinghe ende boomen daerup staende daervan dander helft competeert 
 an Loys VAN PARIJS der weesen oom groot int gheheele 350 roeden  
 Item dhelft van 400 roeden lands in Nevele daervan dander helft competeert an Loys VAN 
 PARIJS abouterende oost Jan SNAUWAERT zuyt ende noort Gillis SERWEYTENS 
 Item een sticxken cauterlant in Landeghem bij de beke groot 200 roen daeranne abouteert 
 oost Thomas HEYLINCK west Herman VAN DER VENNET  
 Gronden van erfven commende van hunne grootmoeder 
 Een stick landt in Vosselaere op den cauter ghenaempt het curte ghemet daeranne abouteert 
 west den herwech noort Laureyns VAN PARIJS suyt den prelaet van Dronghene ende oost 
 dhoirs van Roelant VAN PARIJS . . .   . . . desen 18de april 1644 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Frans fo 142 
 DE WEERT fs. Jans als de administratie ghehadt hebbende over zijne medebroeders ende 
 zusters van tghone hij heeft ontfanghen ende vutghegheven over de weesen voornoemt  
 Den doender is schuldich over twee jaerschaere huyshuere ende landpacht over dhelft van  
 haere hofstede gheleghen in Meyghem danof dander helft toecompt Tanneken MORTIER 
 een deel van de helft in bijleve ende dander in proprieteyt van haere kinderen die sij hadde 
 bij Jan DE WEERT het leste verschenen kerssavont 1642 . . . . . . . . . 
 Item Frans DE WEERDT es ooc noch schuldich over ghelt toecommende dese weesen vut 
 de pachten van het sterfhuys van Janneken VAN MALDEGHEM ter somme van 1 p. gr. 
 . . .   . . .  . . .  . . .  desen 7de nov. 1644 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Guille   fo 147 
 DE CLERCQ fs. Daniel als voocht neffens Joos STROBBE over de weese van Daniel 
 DE CLERCQ ende Lievijne STROBBE zijne huysvrauwe  . . . . . . . . . 
 Item ontfanghen den 26ste maerte 1627 van Jan DEN DUYTS over den coop van vier 
 meukens appelen tot 3 sch. gr. . . .  . . .  . . . 
 Brenght den doender in ontfanghe over den prijs ghebleven op de partijen van lande bij 
 den overledenen in pachte ghebruyct van den doender gheleghen in Zeveren end e bij den 
 doender anveert  de somme van 1 p. 19 sch. 6 gr.  . . . desen 28ste nov. 1644 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Joos STROBBE fo 150 
 fs. Jans Ampman der prochie van Zeveren ende voocht neffens Guille DE CLERCQ fs. 
 Daniel over de weese van Daneel DE CLERCQ ende Lievijne STROBBE overleden beede 
 in Zeveren ende datte van de handelijnghen ende ontfanc bij hem ghenomen . . . 
 Betaelt an Bauwen DOBBELAERE H. Gheestmeester van Zeveren 10 sch. 6 gr. over de 
 jaerschaere 1633 ende 1634  . . .  . . .  desen 28ste nov. 1644 
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SVG Frans DE WEERT, overl.  . . . niet gegeven   (ook b. 421) fo 152v 
 He.: Janneken SCHEPENS metsgaders noch een kint in lichaeme 
 K.: Hansken DE WEERT   
 V.P.: Joos VAN MALDEGHEM ende V.M.: Jan SCHEPENS  
 Hebben bevonden dat de baete beter es dan den commer  ende dat de weesen behouden 
 thaeren prouffijcte over haerlieder vaderlijck ende cattheylich goet tot de somme van 
 20 p. gr. vlaems  . . .  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven dese twee weesen toecommende  
 Een behuysde hofstede in Nevele up den legenaere oost den prelaet van Dronghene zuyt  
 Pieter DE GRUYTERE west den oostbrouc, waervan dat dese weesens vadere maer gherecht 
 is benevens Jan, Adriaen, Josijne, Martijntgen, Janneken, Jacquemijntgen ende Baerbelken 
 DE WEERT elc tot eenen 8ste staecke ende noch een stuc lants bachten de schuere daer de 
 hauderigge up woont oost de hofstede van de ghemeene hoirs van Jan DE WEERT zuyt Jan 
 ROELS als pachter west mijnheer de proost STAELENS noort de straete groot 300 roeden 
 Gronden van erfven de voorseyde acht kinderen van eerste bedde van Jan DE WEERT  
 toecommende met de vier kinderen van tweede bedde van Jan DE WEERT die hij hadde bij 
 Tanneken MORTIER daeranne het zelve Tanneken behout haer bladt van bijleve, in welcke 
 gronden dese weese maer gherecht en zijn tot een 12de deel 
 Een behuysde hofstede in Meyghem oost ende noort de straete suyt ende west dese hoirs groot 
 ontrent 200 roeden ende een stic lants zuyt de hofstede groot ontrent 200 roeden . . . . . . 
 Dese partijen commen vutten hoofde van Jan DE WEERT . . .  desen 20ste dec. 1644 
 
SVG Joos VAN DER VENNET, overl. . . . niet gegeven    fo 153v 
 He.: Maeyken HOEBANT fa. Frans 
 K.: Hansken VAN DER VENNET    
 V.P.: Herman VAN DER VENNET ende V.M.: Pieter HOEBANT 
 Omme dies wille dat de baeten beter bevonden zijn dan de schulden commeren ende lasten 
 belooft de houderigghe op te legghen ter somme van 26 p. 11 sch. 8 gr. als de weesen ten 
 huwelijck commen ofte anderen staet haer selfs wesende . . .  . . . 
 Gronden van erfven dese weese ghesuccedeert bij den overlijden van zijn vader 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Leerne oost dhoirs Jacques BERRELIJNC zuyt dheer 
 VAN VAERNEWIJCK west dhoirs Lieven FIERS noort Pieter VAN QUAETEM met zijn 
 hofstede met de dreve commende ter straete tot 300 roeden 
 Coopgoet tsamen in huwelijck ghecocht 
 Een partije landt ghenaempt het donderbulcxken oost Cornelis RUESELS zuyt Pieter VAN 
 QUAETEM west dhoirs Gheerolf EVERAERT noort Jooris VAN SPEYBROUCK groot 
 ontrent 300 roeden . . .  . . .  . . . desen 17de jan. 1645 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen es doende Marten BISSCHOP fo 154v 
 fs. Martens als voocht over de onderjaerighe weesen van wijlent Pieter?  DIERICX ende  
 Janneken . . . (onleesbaar)  beeden overl. Vosselaere in den jaere 1635 
 Brenght den doender in ontfanck over den prijs van alle verwas bevonden op het behuysde 
 ende beplante hofstedeken daer dese overledene vutghestorven es ten angaende bij een 
 Pieter DE BAETS ancomende pachter volghende dacte van prijs danof zijnde in daten den 
 21ste juny 1633 totter somme van 6 p. 6 sch. 8 gr. . . . . . . . . . 
 Ghegeven an Marten DIERICX dautste weese om te geven in eene bruyloft ghehouden bij 
 Jan DIERICX totter somme van 16 sch. gr. ende noch ghegeven voor een vonte ghelt 
 gemouveert wesende om peter te wesen van een kint van Gheerolf BISSCHOP totter somme 
 van 8 sch. gr. 
 Betaelt over Pierken DIERICX een van de weesen 8 sch. gr. . . . 
 Betaelt over Gheerken DIERICX een van de weesen 8 sch. 6 gr. . . . 
 Betaelt over Josijntgen DIERICX een van de weesen 8 sch. 6 gr. . . . . . . . . . 
 Betaelt over den coope van eenen rock om Tanneken DIERICX daudste dochter van dese 
 weesen totter somme van  7 sch. gr. . . . . . . . . . . . . . . .  
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen overbrijnght Gheerolf BOOM  fo 161 
 als voocht over de moederlijcke zijde van de weesen van Joos VAN LANDUYT ende 
 Josijne BOOM sijne huysvrauwe beede overleden in Nevele . . . . . . 
 Wort in ontfange ghebrocht tslot van zijne voorgaende rekenijnghe ghepasseert den 
 19de maerte 1640 de somme van 31 p. 15 sch. 2 gr. 6 dnrs 
 Ontfaen van Maurus CLAEYS de somme van 2 p. 10 sch. gr. over der weesen helft van 
 een jaer pachte van een stede ligghende in Lootenhulle in de malsemstraete verschenen 
 kerssavont 1639. Ontfaen van Marcus BRAET een jaer pachts van der weesen hofstede 
 gheleghen in Nevele verschenen meye 1641 de somme van 2 p. 12 sch. gr. 
 Ontfaen van Cornelis LOONTGENS 20 sch. gr. over der weesen deel van 2 jaer pachts 
 verschenen kerssavont 1639 ende 1640 van de hofstede in de boschstraete up Nevele 
 . . .   . . .   . . .  desen 27ste dec. 1645 
 
SVG Gheert LOONKENS fs. Joos, overl. . . . niet gegeven    166v 
 He.: Tanneken BOOM 
 K.: Jacques = 15 jr, Lieven = 12 jr, Gheerken = 5 jr ende Gheerolfijnken = 8 jr. 
 V.P.: Joos LOONKENS fs. Joos ende V.M.: Lieven VAN RENTERGHEM 
 De baete is beter bevonden als den commer ende heeft de houderigghe belooft haere 
 kinderen bij te legghen als zij zullen commen tot gheestlijcken weerlijcken staete of bij 
 ghetijdighe aude haerlieder selfs de somme van 20 p. gr. 
 Gronden van erfven commende van de vaderlijcke zijde  
 Het 5de deel van een meerschelken ligghende onverscheen ende onverdeelt met haerlieden 
 consorten in Hansbeke daerment noempt de hulle groot int gheheele 100 roeden ende een 
 ghelijck deel in 200 roeden daerment noempt voormacker onverdeelt als vooren oost 
 Laureyns VAN MALDEGHEM suyt Pieter COPPENS ende noort Pieter VAN HEYSTE 
 Belanghende de huysijnghen ende upgaende boomen staende up de hofstede ende gronden 
 van erfven competerende de houderigghe blijven tusschen haer ende haere kinderen 
 onverlet       desen 20ste maerte 1646 
 
SVG Gheeraert BOOM fs. Franchois, overl. . . . niet gegeven    fo 168 
 He.: Joosijne LOONTGENS fa. Jans 
 K.: Lieven = 10 jr, Gillis = 8 jr, Janneken = 13 jr ende Lievijne = 2 jr 
 Voochden: Jan LOONTGENS ende Lieven VAN RENTERGHEM   
 De baete is beter bevonden als den commer ende heeft de houderigghe belooft dat zij haere 
 kinderen zal bijlegghen over haerlieder vaderlijck cattheylick goet de somme van 40 p. gr. 
 compt elcx deel 10 p. gr. als de zelve bij gheestelijcke weerlijcke staete of bij ghetijdighe  
 aude haerlieder selfs bedijen zal, nemaer daervan de houderigghe behoudt tghebruyck  
 gheduerende de minoriteyt van haere kinderen . . .  . . .  . . .  
 Gronden van erfven ghecommen van de vaderlijcke zijde 
 Een stick lants bachten de hofstede van Gheerolf LOONKENS de zelve weesen bij cavele 
 competerende noort het erpelstraetgen oost de wdwe Gheerolf LOONTGENS met een 
 stick ghenaempt het erpel sticxken zuyt het segerken (sogerken?) . . . . . . 
 Gheconquesteerde goederen gheduerende het huwelijck 
 De partije wesende conquest ghenaempt het slachhof groot 100 roen ligghende onverscheen 
 ende onverdeelt met sweesen moeder  . . . . . . . . . desen 20ste maerte 1646 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet de wdwe van Pieter  fo 170 
 DE COSTERE van alsulcken ontfanc als haeren man ghehadt heeft als voocht over Maeyken 
 LAMME fa. Jacobs weese van Maurijnken DE COSTERE  
 Ontfanc van tghone dese weese ghesuccedeert is bij den overlijden van haere grootvader  
 ende grootmoeder  . . .   . . . 
 Ontfaen van Niclaeys DE COSTERE over bijlegh van dat zijnen cavel beter bevonden is 
 als den ghonen van de weese tot 5 p. gr.  . . . . . . 
 Ontfaen van Willem DE COSTERE over drij jaeren pachts van een partije meersch de weese 
 competerende tleste verschenen 1645 de somme van 6 p. 6 sch. 8 gr.. . . maerte 1646 
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SVG Elisabeth VAN RENTERGHEM fa. Stevens, overl. . . . niet gegeven  fo 171 
 Hr.: Antheunis VAN HOUCKE fs. Antheunis 
 K.: Antheunis VAN HOUCKE onbejaert kint 
 V.P.: Antheunis VAN HOUCKE ende V.M.: Steven VAN RENTERGHEM 
 De baete is beter bevonden als den commer ende heeft de houder belooft in ghereede 
 pennijnghen up te legghen de somme van 15 p. gr. vlaems zoo wanneer tzelve sal commen 
 ten huwelijcke, gheestelijcke ofte andere ghetijdighe staete  
 In desen SVG is niet begrpen ende onverlet ghebleven alzulcke successie als de weese 
 verstorven es bij den overlijden van Elisabeth BULTIJNC grootvrauwe vut causen dat 
 Steven VAN RENTERGHEM houder bleven es  ende vooralsnoch gheenen SVG nochte 
 verdeel ghemaect en is  . . .  . . .  desen 19de oct. 1646 
 
 Augmentatie van SVG toecommende de kinderen van Joos MEGANCK  fo 172 
 gheprocreert bij Janneken DE WEERT fa. Lievens bij den overlijden van haerlieder moeder 
 Voochden: Jan MEGANCK ende Pieter DE WEERT  
 De zes kinderen te weten Lieven, Gilleken, Joosken, Pierken, Christiaenken ende Janneken 
 es te cavel ghevallen vuyten hoofde van haerlieder vader de naervolghende partijen van 
 lande ende bosch met dhelft van de hofstede benevens Jan VAN DOOREN haerlieder oom 
 Eerst de zuytcant van de hofstede ter helft met alle de cattheylen daerup staende benevens 
 haerlieder oom Jan VAN DOOREN volghende het ghescheet van den cavelbrief annex. 
 Item noch een stick lants ghenaempt het peerboom stick zuyt ende west dhoirs Gheerolf 
 VAN VYNCT noort de voorgaende helft van de hofstede oost de straete groot 446 roeden 
 Item noch een boombosschelken zuyt het spinstraetgen west Pieter VAN DALE causa 
 uxoris noort dhoirs van Gheerolf LOOTENS oost den lantwech groot 157 roeden 
 Gronden van erfven dese hoirs verstorven vuyten hoofde van haerlieder moeder Janneken 
 DE WEERT fa. Lievens ter saligher memorie 
 Een behuysde hofstede in Hansbeke int ghehucht van reybrouck met een bulcxken west an 
 den hove oost Mhr. van Vinderhaute met sijnder straete zuyt Pieter DE WEERT west 
 Paesschier CLAISSENS met zijn leen noort dhoirs Joos DE WEERT groot 300 roeden 
 Van welcke zes kinderen Lieven, Gillis ende Joos MEGANCK bij huwelijcke staete heur 
 lieder zelfs bedeghen zijn ende Pieterken, Christiaen ende Maeyken MEGANCK alsnoch 
 onderjaerigh zijn . . .  . . .  . . . desen 29ste dec. 1646 
 Dit naervolghende is de liquidatie van den inventaris van commer   fo 173 
 ende bate bevonden ten sterfhuyse van Joos MEGANCK ende Janneken DE WEERT sijne 
 overleden huysvrauwe gheweest ende ditte tusschen zijne ghemeene hoirs ende voochden. 
 Jan MEGANCK staet schuldich in den inventaris in vier items bedraeghende onder vieren 
 tsamen ter somme van 29 p. 4 sch. 10 gr. 
 Waerjeghens vint hij goet in zes items ter somme van 34 p. 1 gr. 
 Dus dat hem Jan MEGANCK noch goet compt ter somme van 3 p. 15 sch. 3 gr. 
 Die hij moet ontfanghen van Lieven MEGANCK actum desen   28ste dec. 1646 . . . 
 Dit naervolghende is de vercavelijnghe van lande metsgaders cattheylen van  fo 176 
 huysagen ende boomen daerop staende bevonden ten sterfhuyse van Christiaen MEGANCK 
 ende Tanneken LAMME zijne huysvrauwe was, beede overleden in Nevele up den wijck van 
 veldeken ende dit tusschen Jan MEGANCK metsgaders de weesen van Joos MEGANCK die  
 hij hadde bij Janneken DE WEERT ende Jan VAN DOOREN thuwelijck hebbende Maeyken 
 MEGANCK alle drije kinderen van den voorseyden Christiaen MEGANCK bij de voorseyde 
 zijne huysvrauwe 
 Is ten cavel ghevallen metten letter A an de weesen van Joos MEGANCK ende moeten toe 
 hebben van cavel C tot 2 p. gr. die ghevallen is an Jan VAN DOOREN  
 Een stick lants ghenaempt het beerboom stick zuyt ende west dhoirs Gheerolf VAN VYNCT 
 noort oost desen goede groot 446 roeden 
 Item een stick lants ghenaempt het groot velt zuyt het spinstraetgen oost west ende noort  
 desen goede groot 544 roen ende noch een bosschelken an het spinstraetgen oost het drefken 
 west dhoirs Gheerolf VAN VYNCT noort Gheerolf LOOTENS groot 157 roeden . . . . . . 
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SVG Gillis DHANENS fs. Adriaens, overl. . . . niet gegeven    fo 177v 
 ghemaeckt bij Jan MARTENS ten versoucke van de ghemeene hoirs up den 10de jan. 1646 
 Compt in baete over den coop van twee upgaende hollemen ende een lijfeken ghecocht bij 
 Adriaen DHAENENS ter somme van 11 p. gr. . . .  . . . 
 Compt ter baete over den coop van 58 troncken ghecocht bij Joos DAENENS ende Marten 
 DHAENENS ter somme van 17 p. gr.  . . .  . . .  . . . 
 Angaende van de meublen ende huyscatheylen de ghone nu tot Ghendt ende alhier binnen 
 huyse sijn, sijn bleven onverscheen ende onverdeelt tusschen de houderigghe ende haere 
 hoirs ende als deze zullen vercocht worden zal de weese van Janneken ROBIJT  ghenieten 
 haer paert ende deel naer graet van hoirije  
 Adriaen DHANENS es schuldich over het inbrenghen van coopschat van een leen ghenaemt 
 heeserstede ende bulck tot 450 roeden groot ende indien hij Adriaen zijne grootte niet en 
 hadde in de keysersstede zoo zal hem het zelve voldaen worden van den keysersbulck . . . 
 Joos DHAENENS es ooc schuldich over het inbrenghen van den coopschat van 400 roeden 
 leens gheleghen in hammekens ghenaempt de vette ter somme van 51 p. 3 sch. 9 gr. . . . 
 Men es noch schuldich an Cornelis DE SMET een van de hoirs bij onderrekenijnghe met 
 het ghone dat hij betaelt heeft an Daniel GOETHALS tsamen tot 2 p. 12 sch. gr. . . . 
 Men is schuldich an dheer Adriaen DHANENS ontfangher van de lande van Nevele over 
 twee jaer heerlijcke rente tleste verschenen kerssavont 1645 tsamen 16 p. 11 sc. 4 gr. . . . 
 Joos DE RAET in huwelijck hebbende Tanneken DHANENS moet hebben over sijn vijfde 
 deel in de overbleven bate tot 7 p. 1 sch. 4 gr. 8 dnrs  . . .  . . . 
 Cornelis DE SMET in huwelijck hebbende Janneken DHANENS moet hebben over zijn 
 andeel in de baete tot 7 p. 1 sch. 4 gr. 8 dnrs  . . .  . . .  
 Marten DHANENS over sijn kint gheprocreert bij Janneken ROBIJT daer moeder af was 
 Maeyken DHANENS fa. Gillis die moet hiervooren hebben over het deel van hetzelve kint 
 tot 7 p. 1 sch. 4 gr. 8 dnrs  . . .  . . .  op den 1ste dec. 1646 
 
SVG Magdalena STEYAERT, overl. . . .niet gegeven     fo 182v 
 Hr.: Philips DE MEYERE fs. Philips  
 K.: Olivier, Pieter, Jonas, Hansken, Bauken ende Lievijnken DE MEYERE 
 V.M.: Olivier DE BAETS  
 De houder heeft belooft te betalen an elcke van zijne weesen de somme van 6 p. gr. soo 
 wanneer zij zullen commen tot gheestelijcke ofte weerdelijcke staete ofte ghetijdighe aude 
 Gronden van erfven de weesen competerende met Janneken DE MEYERE haere sustere 
 Een behuysde hofstede neffens Vijntgen STEYAERT gheleghen in Meerentre groot ontrent 
 400 roeden int gheheele, oost caudenhove noort sheeren straete zuyt Vijntgen STEYAERT  
 ende een half gemet lants noort Vijntgen STEYAERT oost caudenhove zuyt dese weesens 
 vader ende west de wdwe Antheunis BAEKE . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven in huwelijck tsamen gheconquesteert 
 Dhelft van een half ghemet bosch compt dese weese maer 37 ½ roeden . . . 
 Item dhelft van 100 roeden meersch noort de zelve weesen zuyt Antheunis YDE oost Guille 
 WILLE dus 50 roeden  . . .  . . .  desen 19de marty 1646 
 
 Pieter CORNELIS is schuldich an Joos CORNELIS de somme van   fo 184 
 24 p. 5 sch. gr. over een jaer pachte die verschenen es zes jaer waervan tleste jaer verschenen 
 es van den helft van den meersch den 24ste decembre 1645  
 Item Pieter CORNELIS is schuldich an Joos CORNELIS over zes jaeren pachte van dhelft 
 van een stick lants ghenaempt de helle waervan Joos CORNELIS competeert een helft tleste 
 verschenen den 24ste decembre 1645 totter somme 11 p. 9 sch. 2 gr. . . . . . . 
 Ten zelven daghe is Gheert CORNELIS ghecreert voocht over Gillis CORNELIS alsnoch 
 onderjaerich sijnde . . .  . . .  . . . desen 22ste april 1646 
 Guille CORNELIS is schuldich an Gilleken CORNELIS de jongste  fo 185 
 weese van wijlent Joos CORNELIS ende Tanneken DE CLERCK beede overleden zaligher 
 memorie aver zijnen cavele datten voornoemden Guille moet toegheven an Gilleken 
 CORNELIS de somme van 96 p. 6 sch. 6 gr. . . . . . . desen 22ste april 1646 
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SVG Jan VAN VYNCT, overl. Hansbeke . . . niet gegeven    fo 186 
 He.: Saerken MARTENS 
 K.: Jacobus ende Maeyken VAN VYNCT 
 V.P.:Jacques VAN VYNCT ende V.M.: Adriaen VAN DE WALLE  
 De houderigghe belooft up te legghen an haere weesen tot 24 p. gr. dat is elc kindt tot de 
 somme van 12 p. gr. zoo wanneer zij zullen commen in huwelijcke staete ofte deur 
 ghetijdighe audde haer zelfs bedijen zullen 
 Gronden van erfven dese weesen ende haere moeder competerende 
 Een behuysde hofstede in Hansbeke met drij partijkens lands daerachter gheleghen tsamen 
 groot drij ghemeten noort hammestraete oost Jan KERSSE met zijn hofstede west Joos 
 BOELE waeran de houderigghe behoudt haer blat van bijleve 
 De hofstede ende lant zijn belast met een rente van 3p. gr. in prouffijte van Lievijntgen 
 VAN DAMME wdwe van Charels VERHELLE de jonghe . . . desen 16de april 1647 
 
 Liquidatie ghemaect tusschen Sr. Jacques DE GRAVE fs. Jacques  fo 187v 
 ter eender ende Gillis LIEBAERT fs. Jans ende Gillis DE WEERT fs. Gillis in huwelijck 
 met Betken LIEBAERT soo over hem zelve als voocht van de weesen van Jan, Joos ende 
 Pieter LIEBAERT metsgaders Maurijnken LIEBAERT wdwe van Pieter DE WEERT 
 alle kinderen ende kindts kinderen van den voornoemden Jan LIEBAERT doude ter ander 
 nopende den coop van een behuyst pachtgoet mette lande ende meersch daermede gaende 
 gheleghen in Deynse ende Bachte up den wijck van Reckelijnghe bij hemlieden ande voor 
 noemde GRAVE vercocht ende daervan derfvenisse ghedaen is up den 21ste maerte 1647 
 De partijen van het pachtgoet ghemeten bij Mr. Lieven MOERMAN ghesworen lantmeter 
 up den 11de marty 1647 sijnde tsamen groot neghen bunders 667 roeden ende daer noch 
 mede gaende vier partijen meersch ligghende in den oostmeersch tsamen groot 928 roen 
 belopen alsoo over de gheheele grootte den nombre van 10 bunderen 895 roeden . . . 
 Betaelt an Joos LIEBAERT fs. Pieter ende Pieter DE BOUVERE in huwelijck hebbende 
 Martijnken LIEBAERT fa. Pieter voornoemt de somme van 16 p. 5 sch. gr. . . . 
 Betaelt an Gillis LIEBAERT fs. Jans de somme van 41 p. 12 sch. 4 gr. . . . . . . 
 Betaelt an Luucas HESSENS in huwelijck met de wdwe Pieter LIEBAERT de somme van 
 2 p. 15 sch. 1 gr. 6 dnrs die hij ten voornoemden sterfhuyse goet vint  . . . . . . 
 Martijken LIEBAERT fa. Jan huysvrauwe van Lieven VAN DE VELDE . . . 
 Tanneken WANSELE wdwe van Joos LIEBAERT  . . . desen 16de april 1647 
 
SVG Joosijne WITTEVRONGHELE fa. Joos, overl. . . . niet gegeven   fo 194   
 Wdwe in (1ste x) van: Jan DE CLEENE 
 K.(1ste x): Hansken DE CLEENE  
 Hr.(2de x): Laureyns MORTIER  
 V.P.: Servaes VAN TENTEN ende V.M.: Jan WITTEVRONGHELE 
 Gronden van erfven commende van haer zijde zijn vercocht staende het 1ste huwelijck 
 Gronden van erfven deelsaem tusschen dese weese ende Laureyns MORTIER 
 Een behuysde hofstede in de Ste Jans straete groot in erfven 65 roeden 
 Gronden van erfven op de weese verstorven belast met bijleve van den houder 
 625 roeden lant in den cauter bachten de kercke van Vosselaere daeranne abouterende noort 
 Pieter WITTEVRONGHELE oost tgoet ter meersch ende west de kercke van Vosselaere 
 Item in Nevele een meersch daermendt noempt in den hoel groot 533 roeden daeranne oost 
 abouterende de reyghersbeke suyt de wdwe Jan VERMEULEN noort ende west den heere 
 van Nevele ghehouden van de heerlijchede tpoucsche . . .  desen 1ste april 1647 
  desen SVG is nog eens herhaald met een paar andere gegevens 
SVG Joosijne WITTEVRONGHELE fa. Joos, overl. Nevele in tjaer 1646  fo 195v 
 Hr.: Laureyns MORTIER 
 Dit sterfhuys is schuldich aen Hansken VAN OOTEGHEM fa. Philips bij onderrekenijnghe 
 van daten 12de marty 1643 over reste van zijnen SVG van Lievijne PRAET zijne moeder tot 
 de somme van 13 p. 2 sch. 10 gr. 1 dnr. . . . . . .  desen 21ste febr. 1647 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Joos BOGHAERT fs. fo 200 
 Simoens als voocht van Jacques SUTTERMAN fs. Jacques bij den overlijden van Cathelijne 
 VAN DALE lest wdwe Bauduyn BRAET ende tevooren van Jacques SUTTERMAN doude 
 zijne grootvadere, sedert het doen van de leste rekenijnghe den 28ste april 1643 . . . 
 Ontfaen van Paesschier BOONE over twee jaeren lantpacht van een stic lants ghenaempt 
 den eertdries tleste verschenen kerssavont 1644 de somme van 3 p. 6 sch. 8 gr. 
 Ontfaen van Lieven CAECKAERT ende de wdwe Jan VAN PARIJS over twee jaeren 
 landpacht tleste verschenen kerssavont 1644 te wetene dhelft van de hofstede daer Lieven 
 CAECKAERT woont ende noch twee partijen lants dese weese toecommende bij toverlijden 
 van Cathelijne VAN DALE de somme van 16 p. gr.  . . .   . . . 
 De weese Jacques SUTTERMAN fs. Jacques audt ontrent 25 jaer  desen 4de juny 1647 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Roelant DE MEYERE fo 202v 
 van zijnen ontfanc ende administratie die hij heeft ten sterfhuyse ende venditie ghehouden 
 bij de hoirs van Jan VAN OOTEGHEM  . . . . . . desen 7de juny 1647 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Frans    fo 206 
 VAN RENTERGHEM als voocht ghecoren vut de wet over de weesen achterghelaeten bij 
 Frans PIJFEROEN ende zijne huysvrauwe  . . .  . . .  . . . 
 Betaelt an Joos PIJFFROEN fs. Joos over het aflegghen van Frans sijnen broeder 6 sch. gr. 
 Betaelt an Paesschier PIJFFEROEN de weese 10 sch. gr. . . . desen 2de juny 1647 
  
SVG Catharina VAN RENTERGHEM, overl. . . . niet gegeven   fo 208 
 Hr.: Jan VAN HECKE fs. Laureyns  
 K.: Laureyns, Hansken, Liefken, Janneken ende Lievijnken VAN HECKE 
 V.P.: Loys VAN HECKE ende V.M.: Lieven VAN RENTERGHEM  
 Zoo men bevint de bate meer te bedraeghen dan den commer zoo heeft den houder belooft 
 te betaelen zijne vijf kinderen de somme van 226 p. 13 sch. 4 gr. eens zoo wanneer zij ofte 
 een van hemlieden zullen commen ter gheestelijcke huwelijcke ofte anderen ghetijdighe 
 staete ofte ghetijdighe aude haer selfs verclaert . . .  . . .  . . .   
 Op de weesen is ghesuccedeert ende verstorvende bij den overlijden van de voornoemde 
 haerlieder moeder de gherechtighe helft van de hofsteden huysen landen ende meerschen 
 danof dander helft competeert Marten VAN HECKE causa uxoris dewelcke noch ligghen 
 ghemeene ende onverdeelt waeran den houder heeft zijn blat van bijleve naer costuyme als 
 commende vutten hoofde van de overledene 
 De weesen competeert de helft van een behuysde hofstede waerbij een 8ste deel toebehoort 
 Jan DANENS ghestaen ende gheleghen in Peteghem daer tevooren op ghewoont heeft  
 Godefroot TUUTSCHAVERE groot in erfven 133 roeden Ghentse mate 
 Dhelft van een stic lant ghenaempt het muylaerdeken oost is ghelant den advocaet VAN  
 DENDERE zuut de voorgaende hofstede west de dreve noort de straete groot 268 roen 
 Item de helft van noch een stick lant ghenaemt de rijhaeghe groot 575 roeden . . .  
 Item dhelft van een stic lants genaemt sijnkens bulc oost den heilighen Gheest van Peteghem 
 zuut de straete west ende noort mijnheer CROMBRUGGHE groot 328 roeden 
 Noch dhelft van een vaege hofstede in Deynse gheleghen bij de Brugsche poorte up de oost 
 zijde van de straete oost abouterende aende bleeckerije zuyt Jan MICHIELS west de straete 
 noort de veste groot 108 roeden.  
 Item noch de heelft van een half bunder meersch gheleghen buyten Deynse ghenoemt de  
 westmeersch oost commende up de candele zuut dhoirs Jan MATTHEEUS, west het leen  
 van Lieven DE BAETS noort dhoirs van dheer Pieter VAN DEN BERGHE groot 400 roen 
 Noch de helft van een partije lants gheleghen in Zeveren ghenoemt den grooten hanschoot 
 oost de wdwe Jan SCHOLLAERT zuyt den heere van leystraeten groot 125 roeden 
 De voornoemde hofstede ende landen ligghen ghemeene met Marten VAN HECKE de 
 welcke dander heeft competeert  ende zijn anders niet belast dan mette heerlijcke kerckelijcke 
 ende onlosselijcke renten die der van aude tijden vut ghegaen heeft  
         desen 12de febr. 1647 
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SVG Lievijne DE COCK, overl. Meyghem . . . niet gegeven    fo 210v 
 Hr.: Bauduyn MORTIER  
 K.: twee weesekinderen niet bij name genoemd 
 V.P.: Lieven MORTIER fs. Adriaens ende V.M.: Hans DE COCQ fs. Pieters 
 Alsoo de bate den commere excedeert belooft den houder zijne weesen te betaelen over 
 haer moederlijck goet als zij zullen commen tot gheestelijcke, weerdelijcke staete ofte bij 
 ghetijdighe audde haer selfs bedijen de somme van 15 p. gr. . . .  desen 12de maerte 1647 
 
SVG Geeraert VAN DOORNE, overl. Zeveren . . . niet gegeven   fo 211 
 He.: Lievijne BUYLAERE 
 K.: Lieven, Pieter, Fransken ende Janneken VAN DOORNE onbejaerde kinderen 
 V.P.: Lieven VAN DOORNE fs. Lievens ende V.M.: Frans MESTACH fs. Frans 
 Men bevint dat de bate den commere excedeert zoo heeft de houderigghe belooft haere 
 weesen te betaelen de somme van 112 p. gr. dat is eelc kint 28 p. gr. eens zoo wanneer zij 
 zullen commen ten gheestelijcke, houwelijcke ofte anderen staete . . . . . . 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert 
 Een hofstede gheleghen in Zeveren daer heurlieder vader overleden is groot in erfven met 
 het stic lants bachten den huuse 500 roeden oost es ghelant Frans MESTACH zuut de  
 meerschen west VAN DER SAREN noort Pieter IMPENS 
 Item noch dhelft van 100 roeden meersch oost es ghelant Heindirck SOETE zuut de bek 
 west Ferdinandus DE VOS noort dese hoorije . . . . . . desen 19de maerte 1647 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doen dhoirs van Joos   fo 213 
 VAN DE VELDE als hij ghehadt ende ghenomen heeft als voocht van de goedijnghen 
 van Joosijnken DE KUENIJNCK fa. Laureyns onlancx oock overleden ende dat ande 
 ghemeene hoirs van Joosijnken voornoemt soo van de vaderlijcke als moederlijcke zijde 
 Ghepresenteert bij Frans VINCENT fs. Jacques in causen sijnder huysvrauwe hoir van 
 Joos VAN DE VELDE zoo over hem zelven als over Gillis VAN DE VELDE tsamen 
 hoirs van den zelven Joos  . . .  . . .  . . . 
 De doenders maecken in ontfanck de somme van 22 p. 9 sch. 2 gr. 6 dnrs. zoo veele beloopt 
 de venditie ten sterfhuyse van sweesen vader ende moeder . . . . . .  
 De doenders maecken noch in ontfanck de somme van 43 p. 2 sch. 3 gr. over de tweede 
 venditie ten sterfhuyse ghehouden op den 31ste dec. 1646 . . . desen 4de oct. 1647 
 
SVG Maeyken VENNENS, overl. Meyghem . . .niet gegeven    fo 217  
 Hr.: Jacques PRAET 
 K.: Gilleken ende Maeyken PRAET  
 V.P.: Bauduyn PRAET ende V.M.: Gheert VENNENS  
 Den vader belooft up te legghen aen elc van zijne weesen tot 7 p. 10 sch. gr. zoo wanneer 
 zij zullen commen tot houwelijcke, gheestelijcke ofte andere staete ofte ghetijdighe aude 
 Den houder stelt voor zekere van desen staet een leentgen groot 100 roeden beplant zijnde 
 boomen met ligghende in Meyghem zuut oost daeran ghelant de beke zuut west dhoirs Gillis 
 DE SCHUYTERE noort west Simoen VAN LAEREN noort oost Pieter ende Gheert  
 VAN PARIJS   . . .  . . .   desen 7de meye 1647 
 
 Rekeninghe ende reliqua die bij desen doet Antheunis SCHAUT  fo 217v 
 ontfangher bij venditie ghehouden ten sterfhuyse van Joos VAN DER PLAETSEN overleden 
 binnen de prochie ende vrij eyghendomme van Poussele ende dat van zijnen ontfanck ende 
 vutgheven daervan ghedaen voor ulieden Burchmeester ende Schepenen der voornoemde 
 prochie inder manieren soo hier naer volght . . .  . . .  . . . 
 Gheert DE CLERCQ, Laureyns BEKAERT ende Jan SCHAECK respective voochden over  
 de weese van Guille VAN DER PLAETSEN 
 Betaelt aen Joos VAN MALDEGHEM over het maken van de kiste ende cruyse om den 
 overledene Joos VAN DER PLAETSEN 21 gr.   . . . desen 15de jan. 1648 
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 Onderrekenijnghe ende venditie ghehouden ten sterfhuyse van Cathelijne fo 218 
 VAN DER PLAETSEN de weese Pieter DE BAETS ende Joos VAN DER PLAETSEN 
 met de wdwe Guille VAN DER PLAETSEN up den 6de dec. 1646 . . .  . . . 
 . . .   . . .   . . .  desen 15de jan. 1648 
 
SVG Frans DE WEERT ende Janneken VAN DER VENNET    fo 219 
 beede overleden in Landeghem in den jaere 1646 
 V.P.: Lieven DE WEERDT  ende V.M.: Charles VAN DER VENNET 
 Venditie ghehouden up den . . . 1646 inhaudende tot de somme van 42 p. 3 sch. 6 gr. 
 Compt in bate van Bauduyn MAENHAUT fs. Bauduyn van een jaer landpacht ghevallen 
 ende verschenen te kerssavont 1646 tot de somme van 14 p. gr. . . . . . . 
 Men staet schuldich an Lieven VAN DER VENNET fs. Chistiaen over croisen van een 
 rente van 4 p. gr. tsiaers over een jaer en half ter somme van 6 p. gr. . . . . . . 
 Liquidatie ghemaeckt tusschen de ghemeene hoirs  
 Compt de wdwe van Bauduyn MAENHAUT als autste weese te curt inden inventaris 
 boven dat haer goed soude ghecommen hebben de somme van 50 p. 2 sch. 2 gr. . . . 
 Item Charles DE WEERDT compt goet totter somme van 12 p. 3 sch. 8 gr. 
 Maeyken DE WEERDT compt goet totter somme van 14 p. 4 sch. 9 gr. 
 Sijntgen DE WEERDT compt goet totter somme van 14 p. 17 sch. 3 gr. 
 Franchois DE WEERDT compt goet totter somme van 14 p. 17 sch. 3 gr. 
 Gilleken DE WEERDT compt goet totter somme van 14 p. 17 sch. 3 gr. 
 De hoirs blijven onderlingh belanght an Herman VAN DER VENNET een croiserende 
 obligatie van 4 p. gr. tsiaers . . .  . . .  desen 14de febr. 1648 
 
 SVG Gillis SUTTERMAN, overl. Meyghem up den lesten nov. 1645   fo 221 
 He.: Maeyken VAN DE WALLE fa. Jooris 
 K.: Jooris ende Janneken SUTTERMAN  
 V.P.: Lieven DE PESTELE ende 
 V.M.: Pieter DE WEERT thuwelijck hebbende de houderigghe  
 De bate bedraecht de somme van 526 p. 16 sch. 6 gr. daerinne begrepen tghone de voor 
 kinderen van den overledenen gheprocreert bij Janneken VAN PARIJS over haerlieder 
 moederlijcke SVG goet vinden compt hier over de ghemeene bate 337 p. 7 sch. 10 gr. 
 daervan de weesen van den 1ste ende 2de bedde moeten hebben de helft  
 Gronden van erfven staende het huwelijck tsaemen gheconquesteert 
 Een partije lant ghenaempt het calaigne stick gheleghen up Meyghem cautere commende 
 bij coope van Jacques PRAET groot 500 roeden  . . .   . . . 
 Item een partije lants in Meyghem noort de kerckstraete oost Loys DE SCHEPPERE suut 
 dhoirs Jr Cornelis MESTACH west Mevr. dabdesse van de bijloke tot Ghendt groot 500 
 roeden commende bij coope van dhr. Jan SIERENS . . .  
 Gronden van erfven bij der weesen vader achterghelaeten ende gheconquesteert met 
 Janneken VAN PARIJS sijne 1ste huysvrauwe daerinne dese weesen competeert de helft 
 Een stick lants groot een ghemet in een meerder partije van vier ghemeten oost desen  
 houdere suut Christiaen DE WEERT west dhoirs Cornelis BEAUMONT noort het  
 waterlat ende een partije lants ghenaempt den boom oost de wdwe Roelant DE WULF 
 suut dese weesen halve broeders west de dreve van het pachtgoet van marquis VAN LEDE 
 noort den selven marquis groot 281 roeden . . .  . . . 
 Gronden van erfven de weesen met haerlieder halve broeders ghesuccedeert bij den 
 overlijden van haerlieder vader wesende sijn patrimonie 
 Drij ghemeten lants inde voornoemde partije van vier ghemeten oost desen houdere suut 
 Christiaen DE WEERT oost dhoirs Cornelis BEAUMONT noort het waterlat 
 Een half ghemet lants gheleghen in Landeghem zuyt dhoirs van Jan VAN RENTERGHEM 
 oost den ghebuerwech  . . .  . . .  . . .  
 Aldus overbrocht bij Joos DE PESTELE ende Pieter DE WEERT fs. Pieter thuwelijck 
 hebbende der weesen moeder  . . . . . . . . . den 22ste febr. 1647 
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 Dit is het ghone dat ick Andries CLAEYS hebbe belooft in den sterfhuyse fo 222v 
 van mijnen vader ende moeder dat ter causen van de venditie van de goederen vercocht  
 ten sterfhuyse van Elisabeth SUTTERMAN 
 Ghepresenteert bij Andries CLAEYS an Amman ende Schepenen van de lande van Nevele 
 int slot van desen ghedenomeert ter presentie van Guille YDE als voocht van de weesen van 
 Gillis CLAEYS gheprocreert bij Elisabeth SUTTERMANS metsgaders Gillis DAYER 
 oock als voocht van de selve weesen . . .  . . . desen 7de febr. 1648 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 224v 
 Gillis DHAYER als voocht van de weesen van Gillis CLAEYS bij Elisabeth SUTTERMAN 
 saligher memorie van alzulcken ontfanck ende administratie als de voorseyden DHAYER  
 over de weesen ghehadt ende ghenomen heeft ter causen van vercochte landen gheleghen 
 in Landeghem in den herenthouck 
 Ontfaen bij den doender van den procureur Guille LIEVENS van de lande van den zelven 
 Lievens vercocht totter somme van 11 p. gr. 
 Desen coop bedraecht 22 p. gr. daervan dese weesen competeert de helft mits dander helft 
 competeert der weesen halve broeders ende zuster 11 p. gr. . . . . . . . . . 
  
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft   fo 228 
 Jacques DE BUCK fs. Cornelis als voocht van de weesen van Christiaen DE BUCK zijnen 
 broeder van zulcke handelijnghe als hij ghehadt heeft van de goedijnghen van de weesen. 
 Ontfaen van Gillis DE MEYERE aermmeester van Nevele over hout bij den overledenen 
 ghelevert an diveersche persoonen ende aermen de somme van 7 sch. 6 gr. . . . 
 Ontfaen van Franchois VAN RENTERGHEM fs. Willems over de leverijnghe van een 
 vat bier de somme van 22 sch. gr. . . .  . . .  . . . 
 Item ontfaen van Jacques DOBBELAERE voocht van de weesen Pieter RUBBENS over 
 leverijnghe van bier de somme van 26 sch. gr. 
 Maurus VERBAUWEN tavernier tot Lederne rest van leverijnghe van bier 8 p. 8 sch. 1 gr. 
 Pieter DE POORTER swagher van den overledenen rest van pacht 8 p. 8 sch. 2 gr. 6 dnrs 
 Jacques HAUTEKIET tavernier tot Meyghem rest bij eene onderrekenijnghe van den 
 24ste jan. 1646 de somme van 42 p. 2 sch. 7 gr. . . . . . . 
 Jan BULTIJNC in zijn leven tavernier tot Nevele rest van leverijnghe van biere de somme 
 van 60 p. 12 sch. 6 gr. daerop betaelt is tot 21 p. 4 sch. gr. . . . . . . 
 Frans VERCAUTERE in sijn levene tavenier tot Bachte rest van een acte principael ende 
 costen de somme van 7 p. 17 sch. gr. . . . 
 Pieter DE DAPPERE rest van leverijnghe van bieren van den 5de juny 1644 ende daernaer 
 tsaemen de somme van 24 p. 19 sch. gr.  
 De wdwe van Arent VAN DER BEKEN tavernierighe tot Nevele rest bij onderekenijnghe 
 bij den doender met haer ghemaect den 6de july 1647 de somme van 6 p. 5 sch. 9 gr. 
 Servaes NEYT te voorens tavernier tot Nevele rest van leverijnghe van biere daervan den 
 meerderen deel acte van condemnatie is de somme van 56 p. 8 sch. 4 gr. . . . . . . 
 Jan VAN PETEGHEM in zijn levene tavernier tot Meyghem ende cruysweghe rest van 
 leverijnghe van bier de somme van 21 p. 2 sch. gr. . . . . . . 
 Jacques SALENS in zijn leven tavernier tot Meyghem rest van leverijnghe van bier de 
 somme van 7 p. 6 sch. gr. 
 Jooris DE BOCK tavernier tot Nevele in huwelijck hebbende de wdwe van Laureyns DE 
 WEERT is schuldich van leveren van bier bij afrekenijnghe van daten 24ste jan. 1646 de 
 somme van 156 p. 19 sch. 3 gr.  . . .  . . .  . . . 
 Ontfanghen van Joos DE ROO 12 p. gr. over twee jaer pachte van een leen gheleghen in 
 Caneghem groot drij bunderen 12 p. gr. . . . . . .  
 Cornelis ende Marie DE BUCQ  beede kinderen van den overledenen houden in pachte 
 thuys ende brauwerije ghestaen in Nevele ghenaempt Ste Jooris   . . . . . . 
 Een onbehuyst hofstedeken gheleghen in Ruyselede groot metten lande daermede gaende 
 groot drij ghemeten en half ghebruyckt bij Joos WAGHENBRUGGHE  . . . . . . 
 Een hofstedeken gheleghen in Ruyselede bij claphulle groot twee ghemeten verhuert aen 
 Jan BEUSELINC den 1ste meye 1646  . . .  . . . desen 28ste april 1648 
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SVG Jacques MOETSCHILDER fs. Coenraets,      fo 240v 
 overl. Landeghem an de kercke in den jaere 1646 
 He.: Margriete SOETE fa. Guille 
 ghemaect bij Jan MARTENS ten versoucke van de houderigghe ende de ghemeene hoirs 
 van den voorseyden MOETSCHILDER actum desen 23ste maerte 1646 
 Overbrocht bij de houderigghe bij vorme van SVG verclaerende gheene ander bate tot 
 proffijte van de weesen te weten dan hier naer volght . . .  
 Men is schuldich an mijn heer pasteur van Landeghem over twee tonnen bier met hem 
 pasteur ghebrauwen in zijn brauwerije ter somme van 2 p. gr.  . . .  . . . 
 Men is noch schuldich an Jooris CLAEYS over reste van het cureren van het ghebroken  
 been van Pierken VAN HEECKHAUTE ter somme van 3 sch. 6 gr. 
 Jan VAN RENTERGHEM es schuldich over het maecken van cleeren 2 sch. 2 gr. 
 Luycas IJNGHELS is schuldich over het maecken van cleeren ter somme van 12 gr.. . . 
 Maeyken CLAEYS fs. Franchois es schuldich over cleermaecken tot 12 gr. . . . 
 De maerte van Jan VAN RENTERGHEM Maeyken VAN MALDEGHEM es oock schuldich 
 over het maecken van eenen lijfrock tot 5 sch. gr. . . . . . . . . . 
 Jan AERTS fs. Lievens es schuldich 8 sch. gr.  . . . desen 14de dec. 1646 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen overgheeft Herman    fo 244 
 VAN DER VENNET curateur ghecomitteert ten sterfhuyse van Lieven SLOCQ en Maeyken 
 SPEECKAERT sijne huysvrauwe beede overleden in Landeghem  
 Maect den doender ontfanck van de somme van 148 p. 1 sch. 11 gr. over soo veele ghemaect 
 is van de meublen ende cattheylen mette bestiaelen ende anderssints ten sterfhuyse bevonden 
 vercocht de meest biedende de naeste  . . .   . . .  . . . 
 Den prijs van een partije ghenaempt het ronde bulcxken besaeyt met taerwe beloopt de somme 
 van 6 p. 12 sch. 6 gr. nemaer is bij den doender niet ontfaen . . . . . . 
 Ontfaen over den prijs van een partije lant ghenaempt de hostijne de somme van 35 sch. gr. 
 Ontfaen over den prijs bevonden op het cleene hostijneken besaeyt met claver 13 sch. 10 gr. 
 Ontfaen over den prijs van een partije ghenaempt den wulghenen bulc 9 p. 4 sch gr. . . . 
 Ontfaen over den prijs van een partije ghenaempt het waterlat 6 p. 16 sch. 4 gr.  . . . . . . 
 Ontfanc van vercoopijnghe van een behuysde hofstede en gronden van erfven desen sterfhuyse 
 ghecompeteert hebbende vercocht ter haulche ofte meestbiedende . . .  . . . 
 Een behuysde hofstede in Landeghem daerment noempt de vier heckenen groot in erfven 542 
 roeden sijn coopers bleven Gheert SLOCK ende Guillame BERNAERT voor de somme van 
 1300 guldens doen hier in ponden de somme van 916 p. 13 sch. 4 gr.  . . . . . . 
 Ontfaen over de coop van een stick lant ligghende boven den pintenbulc groot 156 roeden 
 bleven als meest biedende op Marten BLANCQUAERT voor 14 p. 16 gr. die den selven 
 overghelaeten heeft an Pierijnken SLOCK jonghe dochter . . . . . . . . . 
 Jan DE LOOF in huwelijck hebbende een dochter van den voornoemden Lieven SLOCK is 
 schuldich in de venditie de somme van 11p. 18 sch. 8 gr. . . .  . . . 
 Maeyken SLOCK een van de kinderen van Lieven moet in de venditie gheven de somme van 
 2 p. 17 sch. 9 gr. daervan den doender niet ontfaen en heeft  
 Hans SLOCK moet ooc noch gheven de somme van 3 p. 8 sch. gr. 
 Lieven SLOCK fs. Lieven moet in de venditie gheen de somme van 16 sch. 9 gr. 
 . . .   . . .    . . .  desen 4de july 1646 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is presenterende Pieter  fo 248  
 MOYKENS oom ende voocht materneel van de onbejaerde weesen van Jan VAN THIENEN 
 fs. Philips ende Elisabeth BELS fa. Jans, overleden in Deurle in tjaer 1646 mitsgaders  
 Jacques VAN THIENEN fs. Philips oom ende voocht van de vaderlijcke zijde ende Jan 
 MOYKENS fs. Jans ghetraut met Janneken VAN THIENEN alhier apparente hoir . . . 
 De venditie van de meublen ende huyscattheylen zijn vercocht  den 17de dec. 1646 ende 
 bedraeghen naer juste calculatie de somme van 130 p.1 sch. 5 gr. 6 par. 
 Ontfaen van de wdwe Philips VAN THIENEN over verschenen pachte van lande beneffens 
 de hofstede in Deurle in de brouckstraete 6 p. gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 1084 

 
 Vervolg Register 399 (1638 – 1649)  
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet ende overgheeft Adriaen  fo 261 
 DHAMERE Amman van de lande van Nevele als curateur ghecommitteert ten sterfhuyse van 
 Jacques LAMME fs. Herman ende Hester COPPENS zijne huysvrauwe 
 Jacques LAMME in 1ste huwelijck gheweest met Maurijnken VAN RAVESCHOOT 
 K.(1ste x): Gheert, Herman ende Pieter LAMME metsgaders Jan DE MEYERE in huwelijck 
      hebbende Gheerolfijnken LAMME 
 Dhoirs van Maeyken LAMME fa. Jacques gheprocreert bij Maurijnken DE COSTER zijne 
 tweede huysvrauwe ende Joos LAMME ende Gillis CLAEYS voochden van de weesen van 
 den voornoemde Jacques die hij ghehadt heeft bij de voornoemde Hester COPPENS zijne 
 3de ende leste huysvrauwe 
 De doender maect ontfanck van de somme van 185 p. 5 sch. 10 gr. over de venditie van de 
 meublen cattheylen bestiaelen ende ander goedijnghen alles wettelijck vercocht den meest 
 biedende de naeste sijnde op den 4de den 5de ende 9de april 1646 
 Ontfaen van Gheert, Herman ende Pieter LAMME metsgaders Jan DE MEYERE in huwelijck 
     hebbende Gheerolfijnken LAMME de somme van 124 p. 6 sch. 5 gr. over de deurgaende helft 
 dat ghepresen zijn als ter eerde ligghende . . . staende op twee hofsteden ende ander gronden 
 van erfven gheleghen in Vinck up hemlieden verstorven bij den overlijden van Maurijnken 
 VAN RAVESCHOOT haerlieder moeder conforme de prijsije daervan ghedaen bij Joos 
 BOOGAERT ende Jan MARTENS op den 2de meye 1646 de somme van 124 p. 6 sch. 5 gr. 
 Ontfaen van de zelve 48 p. 17 sch. 8 gr. over saet vette ende navette met het verwas van  
 slachhout bevonden op de voornoemde gronden ende een partije in Landeghem . . . . . . 
 Gronden van erfven wettelijck vercocht de meest biedende 
 een behuyst hofstedeken groot een half ghemet daeranne abouterende noort ende oost dit 
 sterfhuys zuyt een half ghemet hiernaer volghende 
 Item 100 roeden cauterlant boven tvoornoemde stedeken west tzelve oost den cauterwech  
 loopende van Nevele naer Landeghem meulene . . . . . . 
 Dhelft van twee partijen van lande gheleghen in Vosselaere daervan dander helft competeert 
 an Jacques VAN DER NIEUWESTADT  . . . . . . desen 15de juny 1647 
 
SVG Joos DHANENS fs. Gillis, overl. . . . niet gegeven    270v 
 He.: Janneken VAN DE WALLE fa. Jans 
 K.: Gillis, Janneken, Cathelijntgen, Jacquemijntgen, Maeyken ende Josijntgen DHANENS 
 V.P.: Joos DE RAEDT  ende V.M.: Pieter VAN DE WALLE fs. Jans 
 Patrimoniele erfgronden eertijts ghecommen bij vercavelijnghe vutten sterfhuyse van wijlent 
 Gillis DHANENS der weesen grootvader noch ligghende onverscheen ende onverdeelt half 
 ende half met Cornelis DE SMET causa uxoris Janneken DHANENS waerop dhouderigghe 
 behoudt haer blat van bijleve naer costume  
 Een behuysde hofstede in Ste Maria Leerne in den maeyghem houck oost ghelant de wdwe 
 ende hoirs van Joos ROBIJT zuyt de leye west ende noort Frans DE WAELE groot een 
 ghemet ende 39 roeden  . . .  . . . 
 Noch een stic lants ghenaempt sconincx tafele oost het kerckenlant van Ste Maria Leerne 
 zuyt de moerstede west den pontewech ende noort den herwech groot 469 roeden . . . 
 Er zijn meer schulden dan bate ter somme van 48 p. 3 sch. 10 gr. 
 Deze ghedeelt in tween, deen helft tot laste van de houderigghe ende dander helft tot laste van 
 de weesen zoo blijct elc schuldich de somme van 24 p. 1 sch. 10 gr. . . . desen 3de july 1648 
 Depost verclaert de houderigghe ende voochden dat de weesen noch competeert 400 roeden 
 meersch leen zijnde ghehouden van den hove van Nevele gheleghen in Ste Maria Leerne in de 
 hammekens abouterende zuyt de leye noort den heere van Nevele met de pie den overledenen 
 toecommende bij ghifte van Gillis DHANENS zijnen vader met conditie dat de zelve beghifte 
 ten overlijden van de selve donateur ende zijne huysvrauwe soude inbrenghen den coopschat 
 daervan deen helft ten sterfhuyse van Gillis alreede gheliquideert is  . . . . . . 
 Item competeert de weesen noch een leen gheleghen in deselve prochie boven den hollenwech 
 groot 300 roeden den overledenen toecommende bij ghifte . . . . . . . . . 
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 Jan CORNELIS fs. Gheerolfs ghetraut hebbende ghehadt Neelken  fo 271v 
 STOFFERIS fa. Jans is competerende een ghemet lants gheleghen in Vosselaere in de callants 
 bulck metsgaders noch 200 roeden lants die hij heeft ghehouden over zijn blat van bijleve  
 causa uxoris, oost daeranne ghelant Lowijs DE MOOR thuwelijck hebbende Jacquemijntgen 
 VAN ACKERE fa. Jans zuyt Roelant VAN PARIJS fs. Roelant west tclooster van marquette 
 Item noch het 4de deel van twee hofstedekens deen behuyst en dander niet met alle cattheylen 
 daerop staende ende dat Lowijs DE MOOR voornoemt, metsgaders Josijntgen VAN ACKERE 
 fa. Jans causa uxoris was competerende deen helft met Joos VAN ACKERE fs. Jans wiens 
 deel alhier niet en wort vercocht ofte vermanghelt in eene behuusde hofstede gheleghen up den 
 hul in Nevele groot ontrent 25 ofte 30 roeden onbegrepen maete zoo tselve ghestaen ende 
 gheleghen is metsgaders noch tvijfde deel in de behuysde hofstede gheleghen aen blaerden 
 dries binnen Nevele. Item tvierde deel in een meersch gheleghen in Vosselaere groot int  
 gheheele 750 roen noort oost ghelant is Jan VAN SCHEYNGEN heere van Wieneghem west 
 de calene. Item noch tvierde deel in een partije lants emmers over part van den voornoemden 
 Lowijs DE MOOR en de weesen van den zelven Jan VAN ACKERE tot 60 roen ofte daerontrent 
  onbegrepen maete gheleghen in Vosselaere oost den wech loopende van Nevele naer Deynse 
 zuyt  Jr Jan VAN SCHEYNGHEN noort Joos NEYT causa uxoris Item een half ghemet lants 
 in Vosselaere gheleghen int perreken . . .  . . . desen 13de july 1648 
 
SVG Rogier BRUYNEEL, overl. Vynct . . . niet gegeven    fo 272v 
 He.: Maeyken DHONDT nu in huwelijck met Jan SIMAY 
 K.: Rogier ende Joos BRUYNEEL haere onderjaerighe kinderen  
 Jan BRUYNEEL, oom paterneel ende Joos DE MEYERE oom materneel 
 Patrimoniele eerfven van den overledenen 
 Een behuysde hofstede in Marckeghem groot metten lande daermede gaende ontrent de vier 
 bunderen oost Jan VAN AELST ende andere noort de beke west dhoirs Arent CLAUS 
 Een meersch in Ste Baefs Vijve groot een half bunder onverdeelt met Jan GRIJSPEERT 
 Item een bunder ende vierendeel lants in Aerssele oost Gheert BAERVOETS west Gillis 
 BAERVOETS noort Joos DE MEYERE 
 Item 300 roeden lants ligghende in Wackene oost de nieustraete zuyt Jan BAUDONCQ 
 Item 45 roen lants bosch ende gheweet in Denterghem oost Jacques LAUWERS noort Frans 
 COLIJN zuyt de costerije van Denterghem . . .  . . . . . . . . . 
 Contract van huwelijck ghemaeckt tusschen den overledenen ende de dhauderigghe ende 
 ghepasseert voor notaris ende ghetuyghen in date den 21ste ougste 1634 . . . . . . 
 Aldus overbrocht bij Jan SIMAY ende Jan BRUYNEEL . . . desen 9de febr. 1649 
 
 Up de requeste ghepresenteert bij Pieter EYCKE ende Pieter    fo 273 
 CLOOSTERMAN voochden van de weesen van Pieter KELLENS, is gheaccordeert in de 
 vercoopijnghe van het 5de van een half bunder lants gheleghen in de prochie van Nazarette 
 vercocht an Guille VAN BOVEN voor 40 p. gr. int gheheele 
 
 Supplierende vertooch reverentelijck Loys OSTE voocht paterneel  fo 273v 
 van de weesen van wijlent Pieter OSTE hoe dat de selve weesen gherecht sijn in een 7de  
 deel van de achterghelaeten goederen van wijlent Niclaeys DE SCHUYTERE overleden in 
 Peteghem ende alsoo men bevint dat het sterfhuys van den voornoemden Niclaeys DE 
 SCHUYTERE beswaert is met veele excessive commeren . . .desen 8ste juny 1649 
 
SVG Gheerolf COENS, overl. . . . niet gegeven       fo 273v 
 He.: Joosijnken VAN MALDEGHEM  
 K.: Betgen ende Liefken COENS 
 V.P.: wijlent Olievier COEN ende V.M.: Jacques DE BUCQ  
 Gront van erfven dese weesen toebehoorende 
 Een partije lants groot een ghemet ligghende in Poussele suyt de straete die loopt van de 
 popelierkens naer Poucke west de hoirs van Laureyns HELAUT ende noort Cornelis  
 VAN PARIJS met een meersschelken oost de hauderigghe . . . desen 3de juny 1623 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 1 
 Adriaen DHAMERE Amman der stede ende lande van Nevele curateur ghecommitteert over 
 de gheabandonneerde goedijnghen van Arendt DE WINTERE fugitif ende vluchtich dat van 
 alzulcke handelijnghen ende administratie die hij ghenomen heeft . . . . . . 
 Ghepresenteert bij den doender an auditeurs ten daeghe ende jaere int slot van de rekenijnghe 
 ghenarreert ende naerdien Guille VAN DEN BOSSCHE officier verclaert ten effecte van dese 
 rekenijnghe gheinserreert thebben de wdwe van Guille CORNELIS, de wdwe Jan COPPENS 
 ende wdwe VAN GANSBEKE crediteurs van Arent DE WINTERE  
 Ontfaen van wijlent Daniel DE SPLENTERE ende de voochden van zijne kinderen de somme 
 van 20 p. gr. over den coop van het part ende deel Arent DE WINTERE ghecompeteert 
 hebbende in causen sijnder huysvrauwe in eenighe partijkens lant gheleghen in Ruuslede ende 
 heerlichede van Poucques . . .  . . .   . . .  desen 8ste nov. 1649 
 
SVG Janneken VAN DER VENNET fa. Herman, overl. . . . niet gegeven  fo 2 
 Hr.: Philips DE WULF fs. Roelant ende Niclaesijntgen DE MEYERE 
 K.: Adriane, Jan ende Frans DE WULF  
 V.M.: Herman VAN DER VENNET grootvader ende V.P.: dheer Gillis DE WULF  
 Mr. Lieven MOERMAN ende Joos BOGHAERT hebben gheextimeert alle goederen soo tot 
 Ghendt, op de meulen te Landeghem als tot Oodoncq . . .  . . . 
 Een camer tot Ghendt in de hoochstraete met alle de meublen ende ten huyse van Joos VAN 
 DER VYNCT binnen Ghendt int calf ende in de langhe munte int paradijs . . . 
 Schulden van baten ten laste van diveerssche taverniers over leverijnghe van bier . . . . . . 
 Compt tot proffijte van de weesen de somme van 396 p. 9 sch. 11 gr. welcke somme ghedeelt 
 in drijen compt elcke weese 132 p. 3 sch. 3 gr. 8 dnrs welcke somme hij houder ghehouden  
 wort up te legghen als de weesen zullen commen ten huwelicke, weerdelijcke of gheestelijcke 
 staete emmers haerlieder selfs  . . .  . . . 
 Gronden van erfven huysen ende onroerende cattheylen die noch ghemeene blijven 
 Een hofstede mette huysen, brauwerije, schueren waghenhuys boomen ende andere gheleghen 
 in Nevele metsgaders den palm dienende tot brauwen abouterende oost den heere van Nevele 
 suyt den herwech van Ghendt naer Thielt west de wdwe ende hoirs van Frans BRAET, noort 
 de Poucke en den heere van Nevele commende bij coope van de wdwe Roelant DE WULF 
 shauders moeder groot 577 roeden. Een huys in Nevele wesende een herbergh ghenaempt den 
 pauw bewoont bij Joos DE LOOF abouterende oost de wdwe dheer Jooris DHONDT suut  
 dhoirs ende wdwe Pieter SLOCK ende noort den Thieltschen herwech commende bij coope  
 van Joe Pauwelijne VAN DAELE groot 32 roeden 
 Een leen in Nevele wesende een heerlijck incommen van 8 halsters en half evene tsiaers die 
 diveerssche gronden ghelden commende bij coope van Christiaen VAN RENTERGHEM 
 Item een behuysde hofstede in Landeghem wesende een herberghe ghenaempt de croone  
 ghebruyct bij Laureyns DE MULDER noort het kerckenstraetken oost Thomas HANSSENS 
 west de straete loopende van Nevele naer Meerendre commende bij coope van de hoirs van 
 Janneken DE BUCK lest wdwe van Laureyns MESTACH groot 641 roeden . . . . . . 
 Een huys ende erfve in Ghendt commende ten voorhoofde op de hooghstraete ghenaempt de 
 jonghe roose staende neffens de herberghe ghenaempt het moorlant ende over dander zijde 
 Herman DE WULF commende bij successie van wijlent Niclaesijntgen DE MEYERE  
 shouders moeder   . . .  . . .  desen 5de febr. 1649 
 
SVG Jooris VAN DE WALLE ende Pierijntgen DE KEY, overl. Ste Maria Lederne  fo 3v 
 K.: Joos VAN DE WALLE  
 Voocht: Pieter VAN DE WALLE fs. Jans, oom    
 Gronden van erfven op de weese ten cavel ghevallen up den 9de jan. 1649  
 Een meersch in Ste Maria Lederne daeran ghelant oost Jacques VAN DER NIEUWESTADT 
 zuut de calene west Mevr. VAN VISSALLY ende noort haerlieder hofstede groot 330 roen 
 Item een stic lants ghenaempt het wulfhuys oost ghelant den heere van Ninove suyt den 
 Deynschen herwech west den selven heere groot 550 roeden . . . desen 25ste jan. 1650 
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 Supplierende gheeft te kennen Jan MESTACH fs. Jans als voocht paterneel fo 4 
 ende Marten DANIELS voocht maternel over de weesen van Guille VAN DOUVRIJN 
 gheprocreert bij Barbara WITTEVRONGHELE fa. Daniels hoe dat op de weesen bij 
 vutcoop ende liquidatie ten sterfhuyse van Joos DOUVRIJN is ghesuccedeert het 10de  
 deel van 530 roen lants ende meersch gheleghen bij Deynse onverdeelt met haere mede 
 consorten . . .  . . .  . . .  desen 31ste jan. 1650 
 
SVG Heindricx DHERTOGHE, overl. in de St Jansstraete in Nevele. . . niet gegeven. . fo 4 
 He.: Martijntgen DE SCHRIJVER fa. Jan 
 K.: Philipken DHERTOGHE 
 V.P.: Jan DE PROOST ende V.M.: Jan DE SCHRIJVER  
 De weese is goet commende de somme van 32 p. 2 sch. 4 gr. welcke somme es berustende 
 onder Philips DE WULF cooper van den huyse ende erfve ghestaen in de Ste Jansstraete 
 welcke sij ghenootsaeckt gheweest sijn te vercoopen . . . . . .   . . . 
 Tusschen de hauderigghe ende de weese blijft ghemeene seker hofstedeken in Nevele daer 
 anne ghelant is west de beke ende noort commende aen de Ste jansstraete bij den overledenen 
 in cheynse ghegheven aen Guille GEORGE  . . .  desen 12de july 1649 
 
SVG Janneken VAN DE WALLE , overl. . . . niet gegeven    fo 4v 
 fa. Jooris ende Pierijntken DE KEY 
 Hr.: Christiaen SCHAMP  
 K.: Huybrecht ende Lievijntken SCHAMP 
 V.P.: Lucas SCHAMP ende V.M.: Jan VAN DE WALLE  
 Gronden van erfven de weesen competerende vutten hoofde van hunne moeder hun te cavel 
 ghevallen metten letter D  
 Eenen meersch in Ste Maria Lederne over de calene oost de kercke suyt den marquis VAN  
 LEDE west Mevr. VAN VISALLY ende noort de calene groot 426 roeden . . . 
 Als de weesen hun selfs worden wort den hauder ghehauden de weesen op te legghen ende 
 betalen hunne quote elc de somme van 15 p. 17 sch. 11 gr. 9 dnrs. ende oock hemlieder te 
 laten volghen hun deel in de gronden . . .  . . .  . . . 
 Tusschen de ghemeene hoirs van Jooris VAN DE WALLE der weesen grootvader is ghemeene 
 ende onverdeelt ghebleven het 12de deel van een behuust pachtgoedeken gheleghen in Lathem 
 groot int gheheele ontrent 11 bunderen in pachte ghehauden bij Christiaen DE BACKER op de 
 weesen vader verstorven bij den overlijden van Janneken DE BAETS sijne moeder ende  
 blijven dese weesen gherecht tot een 7de part. . . . . . . desen 25ste jan. 1650 
 
SVG Adriaen DHANENS fs. Loys die nu oock overleden is,  . . . niet gegeven fo 6 
 He.(2de x): Janneken VAN HOUCKE  
 K.(2de x): Adriaen, Gillis, Antheunis, Lieven, Martijntgen, Cathelijntgen ende Janneken  
     DHANENS 
 Voocht: Joos DE RAEDT  
 Er is bij der weesen moeder een onderrekenijnghe ghemaect den 4de febr. 1649 waeruit blijct 
 dat elcke weese is goet commende ende hebben moet de somme van 42 p. 5 sch. 2 gr. 6 dnrs 
 Aengaende de coopsomme van de hofstede met de lande ende meersche hiermede gaende 
 gheleghen in Ste Maria Lederne tsamen groot vier bunderen 202 roeden int gheheele vercocht 
 bij Loys DHANENS der weesen grootvader  . . .  . . .  . . . 
 Loys DHANENS fs. Adriaen der weesen halven broeder  . . .  . . . 
 Bij Adriaen DHANENS der weesen vader is vercocht twee ghemeten lants in Meyghem  
 Gronden van erfven commende van hun vader ende grootvader hun te cavel ghevallen jeghens 
 Loys DHANENS de jonghe ende Herman DE WULF in huwelijck met Betgen DHANENS 
 der weesen halve broeder ende suster 
 Een stick lant gheleghen in Ste Maria Lederne groot 187 roeden oost de wdwe van David 
 GOORMAN west dhoirs van Lieven CLAEYS ende noort de platte gracht ende een stick lant 
 groot 400 roeden daeranne abouterende oost dese hoirije noort Guille STROBBE, dese partije 
 commende te vooren van Guille DE KEYSERE. . . . . . desen 9de nov. 1649 
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 Liquidatie ende onderrekenijnghe ghemaect tusschen Lieven, Jacques ende fo 10 
 Jan VINCENT, Jan CORNELIS in huwelijck met Pierijntgen VINCENT metsgaders 
 Philip VINCENT ende Lieven VAN DER STICHELE voochden van Joos, Gillis, Philips, 
 Pieter ende Tanneken VINCENT onderjaerighe weesen alle kinderen van Frans VINCENT 
 ende Tanneken VAN DER STICHELE sijne huysvrauwe was 
 Compt in ghemeene bate de somme van 295 p. 16 sch. gr.  . . .desen 22ste febr. 1650 
 
SVG Vijntgen VAN LOOCKENE fa. Jans, overl. . . . niet gegeven   fo 11 
 Hr.: Guille MAENHOUT  
 K.: Janneken ende Hansken MAENHOUT  
 V.P.: Jacques MAENHOUT ende  
 V.M.: Thomas HANSSENS ghetraut met sweesen grootmoeder 
 Omme dies wille dat de bate beter is bevonden dan den commer sijn de voochden met den 
 hauder veraccordeert dat hij sijne twee weesen sal bijlegghen de somme van 100 p. gr. . . . 
 Gronden van erfven ghecomme van de moederlijcke zijde daerinne de weesen gherecht zijn 
 beneffens haere ooms ende moyen 
 Een hofstede in Landeghem groot in erfven 300 roeden ende een partije groot 170 roeden  
 ghenaempt de speloncke ende een partije ghenaempt den ackermeersch groot 484 roeden 
 Item een meersschelken in Vosselaere groot 100 roeden suyt Jooris CLAEYS 
 Een partije in Meerendre ghenaempt den wilderick oost de weesen van Joos DE CLERCQ 
 groot 100 roeden . . .  . . .  . . . 
 Een hofstede in Vynct ghemeene ende onverdeelt met Joos DE RAEDT met voor het hof  
 over de straete 150 roeden  . . .  . . .  . . . 
 Een partije bosch in Meerendre onverdeelt met Antheunis YDE ghenaempt den gauberch 
 bosch noort Bauduyn MANNAUT west de straete groot een half ghemet . . . 
         desen 15de maerte 1650 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 12v 
 Gheert DE KEYSERE als voocht van de weesen van Jan MATTHIJS ende dat van alsulcken 
 ontfanck ende vutgheven ten sterfhuyse van wijlent Pieter DE KEYSERE de voornoemde 
 weesen grootvader materneel ende Vyntgen DE KEYSERE fa. Pieter voornoemt . . . 
 Betaelt an Jacques VAN RENTERGHEM als hoir int sterfhuys het welcke hem was goet 
 commende 2 p. gr.  . . .  . . .  desen 14de july 1649 
 
SVG Pierijnken DE SCHUYMER, overl. . . . niet gegeven    fo 14 
 Hr.: Jan DE MEYERE fs. Niclais  
 K.: Martken, Joosijntgen DE MEYERE  
 V.M.: Jan DE SCHUYMERE ende V.P.: Pieter DE MEYERE 
 Men bevint dat de bate excederen den commer  soo heeft den hauder belooft in ghereede 
 pennijnghen up te legghen de somme van 10 p. gr. eens soo wanneer sij ofte een van hem 
 lieden ten huwelijcke gheestelijcke ofte anderen staete bij ghetijdighe aude haer selfs  
 sullen verclaert worden   . . .  . . .  desen 2de april 1650 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 14v 
 Niclaeis SCHAMP als voocht van Andries VAN DER PLAETSEN fs. Gheert gheprocreert 
 bij Cathelijne SCHAMP . . .  . . .  . . . 
 Maect den doender in ontfanck van den prijs van spachters recht van een partije groot een 
 bunder in de Caneghemsche bulcken de somme van 33 sch. 4 gr. 
 Aengaende de pachten die Denijs GHOVAERT schuldich was van de hofstede ende landen 
 die hij hout gheleghen in de biebuycstraete, deselve sijn tot ende met kersavont 1648  
 afgherekent met het capitael ende verschenen croisen van een rente van 2 p. gr. tsiaers die hij 
 ten laste van de weesen vader hadde per obligatie van daten 13de maerte 1645 . . .  
 Betaelt aen de moeder vant clooster tot Nevele voor het visiteren van een kint ten huyse  
 overleden van de contagieuse sieckte 20 sch. gr. . . . . . . desen 9de maerte 1650 



 1089 

 Vervolg Register 400 (1650 – 1670)  
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet ende overgheeft Jacques  fo 19v 
 DE BUCQ fs. Cornelis van sulcken ontfanck ende vutgheven van de goedijnghen van wijlent 
 Christiaen DE BUCQ sijnen broeder als voocht van sijne weesen tsedert overgheven van sijn 
 rekenijnghe ghesloten op den 28ste april 1648 tot den tijt dat hij van de voochdije verlaeten 
 ende in zijn plaetse voocht is ghecreert Cornelis DE BUCQ fs. Christiaen voornoemt 
 Ontfaen van heer ende Mr. Pieter VAN DE VIJVERE pasteur van Vosselaere de somme van 
 3 p. gr. over leverijnghe van bier de somme van 3 p. gr. 
 Ontfaen van Joos DE LOOF dat hij schuldich was van bier den somme van 23 sch. gr. 
 Betaelt aen Lieven DE BUCQ een van de weesen 4 p. 14 sch. gr. . . . . . . 
 Betaelt aen Jan  REYNIERS deur sijne huysvrauwe Maeyken DE BUCQ  20 sch. gr. 
 Betaelt an Niclaeis POLLET metser voor het legghen van den saerck in de kercke van Vinct 
 gheleyt voor sepulture van den overledenen 2 sch. 6 gr. . . . desen 18de jan. 1650 
 
 Supplierende verthoonen Jan VAN DE WALLE ende Lucas SCHAMP  fo 22 
 respective voochden van de weesen van Christiaen SCHAMP gheprocreert bij Janneken VAN 
 DE WALLE hoe dat de weesen is competerende het 7de paert in het 12de deel van een partije 
 lant groot int gheheele elf bunderen ligghende in Lathem in de . ?. . straete vercocht aen Philip 
 DE BAETS daerinne de weesen proffijteren tot 14 p. gr. . . .  actum 17de meye 1650 
 
SVG Guille DE COSTERE fs. Niclaeis, overl. . . . niet gegeven   fo 22v 
 He.: Janneken DE NOLF 
 K.: Josijntken DE COSTERE  
 V.P.: Niclaeis DE COSTERE grootvader ende V.M.: Olivier COENE  
 Blijft voor ghemeene bate de somme van 53 p. gr. ende compt over deen helft ten proffijte van 
 de weese tot 26 p. 10 sch. gr. . . .  . . .  desen 24ste meye 1650 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 24 
 Pieter DE BRUYCKER thuwelijck hebbende Driesijntgen LEYSSENS fa. Jans over Arnaut 
 LEYSSENS metsgaders de weesen van Pieter VAN DEN BERGHE alle achterghelaten 
 kinderen van Joosijntgen DE PAPE  . . .  . . .  . . . 
 Ontfaen van de wdwe Gillis DE SMET over reste van huyshuere van sdoenders ende weesen 
 hofstede ende deel bij Landeghem kercke de somme van 11 sch. 6 gr. . . . . . . 
 Ontfaen van Mr. Pieter CLAEYS over een jaer huyshuere van de voornoemde huyse tot 
 Landeghem kercke verschenen te meye 1649 tot 4 p. gr.  . . .  . . . 
 Den doender maect in ontfanck de somme van 4 p. gr. over dhelft van 8 p. gr. die den doender 
 ende Arent LEYSSENS moesten toegheven in de 1ste vercavelijnghe daervan dander helft 
 aengaet Laureyns VAN DE WALLE houder bleven ten sterfhuyse van de weesen moeder 
 Den commer gaet de bate te boven de somme van 7 p. 4 sch. 3 gr. 
 Daervan moet den doender behouden een 3de part  2 p. 8 sch. 1 gr. 
 Item een ghelijck 3de part voor Pieter VAN DEN BERGHE 3de part  2 p. 8 sch. 1 gr. ende een 
 ghelijck 3de part van Arent LEYSSENS 3de part  2 p. 8 sch. 1 gr. . . . desen 13de july 1650 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doen Andries VAN HEYSTE fo 25 
 ende Jacques DE CUYPER als wettelijcke voochden over de weeskens van Heindricq DE 
 CUYPER die hij hadde bij Janneken VAN HEYSTE fa. Pieter  . . .  . . . 
 Brenghen de doenders in ontfanck van de venditie de somme van 74 p. 13 sch. 4 gr. 
 Hebben ontfanghen van Gillis VAN HOVE over pachtgoet de somme van 154 p. 3 sch. 4 gr. 
 Brenghen in ontfanck over graen dat sij hebben vercocht het welcke lach te Ghendt op den 
 solder ten huyse van Frans LIEBAERT compt te bedraeghen de somme van 68 p. 3 sch. 5 gr. 
 Betaelt an Arent VAN WASSENHOVE en Joos COPPENS als voochden over de drij autste 
 weesen die Heindricq DE CUYPER hadde gheprocreert bij Betgen VAN WASSENHOVE 
 over haerlieder staet de somme van 174 p. gr.  . . .  . . . 
 Dus blijct meer ontfaen dan betaelt ende datter ten sterfhuyse bate is bevonden ter somme  
 van 23 p. 14 sch. 6 gr. daerinne Bauduyn, Janneken ende Jan DE CUYPERE autste weesen 
 gherecht sijn tot 8 p. 17 sch. 11 gr.  . . .  . . . desen 13de july 1650 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Joos fo 26 
 COPPENS als voocht over de drij onbejaerde weesen van Heindricq DE CUYPERE die hij 
 hadde bij Betgen VAN WASSENHOVE sijne 1ste huysvrauwe was te weten, Hansken ende 
 Janneken DE CUYPERE ende dat van alsulcke handelijnghe als ick over de weesen ghehadt 
 heb sedert het overlijden van Heindricq hemlieder vader 
 Den doender brenght in ontfanghen over haeren moederlijcken staet 136 p. 11 gr. 
 Wort verantwoort bij Arent VAN WASSENHOVE der weesen oom materneel . . . 
 Ontfaen van Marten DE CONINCK over huyshuere en lantpacht van sweesens hofstedeken 
 verstorven van haere moeder over tjaer verschenen kerssavont 1649  6 p. 1 sch. 4 gr. . . . 
 Ten overstaen ende presentie van Jacques DE CUYPERE, Andries VAN HEYSTE  ende 
 Arent VAN WASSENHOVE respective ooms van dese weesen desen 13de july 1650  
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Arent   fo 28 
 VAN WASSENHOVE als voocht over de weesen van Heindricq DE CUYPER die hij hadde 
 bij Betgen VAN WASSENHOVE fa. Jans . . . . . .  desen 13de july 1650 
 
SVG Pierijnken PIJFFEROEN, overl. . . . niet gegeven    fo 28v  
 Hr.: Adriaen MOERMAN 
 K.: Adriaen, Hans, Pieter ende Janneken MOERMAN noch onbejaerde kinderen 
 V.P.: Joos MOERMAN ende V.M.: Maurus DE BACKER 
 De baete is bevonden meer te bedraeghen dan den commer soo heeft den hauder belooft zijne 
 kinderen te betalen over haerlieder weesepennijnghen totter somme van 24 p. gr. vlaems dat 
 is elck kint 6 p.gr. eens soo wanneer sij sullen commen tot gheestelijcken weerdelijcken ofte 
 bij ghetijdighe aude hun selfs bedeghen  . . . . . .  desen 19de july 1650 
 
SVG Gillis CLAEYS fs. Martens ende Elisabeth SUTTERMAN    fo 29 
 Gillis overl. Deynse . . . niet gegeven ende Elisabeth overl. . . . niet gegeven 
 K.: Gilleken CLAEYS = 18 jr 
 V.P.: Gillis DHAYERE ende V.M.: Guille YDE  
 Gronden van erfven dese weese toecommende 
 Dhelft van een behuysde hofstede in reckelijnghe daer sijnen vader erfvelijck vut ghestorven 
 is abouterende daeranne oost Antheunis OSTE suyt Gillis ROELS west de reckelijnghe noort 
 de naervolghende partije sorterende onder de heerlijckhede van de lande van Nevele metten  
 gront ligghende ghemeene en onverdeelt tusschen sweese halven broeder Andries CLAEYS 
 groot int gheheele 300 roeden ende een partije lants ligghende noort waert van de hofstede 
 commende bij coope van Olivier TEMMERMAN groot 200 roen. . . .desen 5de july 1650 
 
SVG Jan VERSTRAETEN fs. Gheeraert, overl. Hansbeke  . . . niet gegeven  fo 29v 
 He.: Adriaeneken VAN RENTERGHEM nu in huwelijck met Marten THIJS 
 K.: Hansken VERSTRAETEN  
 V.P.: Pieter VERSTRAETEN ende V.M.: Maurus CLAEYS  
 De bate gaen de commer te boven ende dat dese weese daervan is goet commende de somme 
 van 6 p. 9 sch. 11 gr.   . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven dese weesen toecommende met blat van bijleve van haere moeder 
 Een stick lant gheleghen in Hansbeke ghenaemt de bijlocke groot ontrent twee ghemeten 
 daeranne abouterende noort de straete oost Gabriel VAN EYSTE suyt de wdwe ende hoirs  
 Pieter DE WEERT ghehouden ende sorterende onder de heerlijkhede van Vinderhaute ende 
 een stick lants ghenaempt den nieuwen tuyn groot 400 roeden oost ende suyt Maurus VAN 
   HOUCKE west Joos SUTTERMAN, noort dhoirs Jan Jacques VAN LANDUYT ende 
 ghehouden van de heerlijckhede van Hansbeke 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen het huwelijck daerinne dese weese gherecht is 
 tot de helft behoudens dat de weesen moeder daeranne behout haer blat van bijleve 
 Een behuysde hofstede in Hansbeke groot met een bulcxken daer tenden gheleghen ontrent 
 een ghemet noort ende oost de straete suyt de wdwe ende hoirs Pieter DE WEERT west  
 Gabriel VAN EYSTE . . .  . . .  . . . desen 9de nov. 1650 
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 Alsoo Lieven MORTIER voocht materneel van drij weesen achterghelaten fo 30v 
 bij Jacques STROBBE gheprocreert bij Janneken MORTIER fa. Lievens ter eender ende 
 Joos BUSKENS thuwelijck ghehadt hebbende tvoornoemde Janneken ende bij dien hauder 
 ghebleven thaeren sterfhuyse ter ander deur Ghijselbrecht DAMOURS Bailliu van Poucque 
 ende Jooris GHIJSELENS Bailliu van Severen hebben doen oversien alle de bate ende de  
 schulden ten selven sterfhuys bevonden ende dat de voornoemde kinderen vuter hoofde van 
 haerlieder moeder gherecht waren int 4de van de catheilen van een cleen huyseken ende 
 boomen ghestaen up Severen metsgaders het 12de deel in een huys ende dander cattheylen 
 ghestaen in Ruislede toecommende den voornoemden Joos BUSKENS ende dat den selven 
 Joos vuten hoofde van zijne voornoemde huysvrauwe oock gherecht is int 4de van een huys 
 ende boomcattheylen ghestaen in Poussele bij de kercke  . . . desen 26ste juny 1648 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Lieven MORTIER fo 31 
 als voocht over de weesen van Jacques STROBBE ende Janneken MORTIER over alsulcken 
 ontfanck ende administratie die Lieven MORTIER ghehadt heeft. . . 19de oct. 1650 
 
SVG Pierijntgen VAN HAUTEKIET, Landeghem, overl. . . . niet gegeven  fo 32  
 Hr.: Jan VAN DE WALLE, bierhandelaar  
 K.: Joosken = 16 jr, Hansken = 2 jrende Joosijntgen VAN DE WALLE = 9 jr 
 V.P.: Jacques VAN DE WALLE ende V.M.: Laureyns DE MULDER 
 Er blijven meer bate dan commer de somme van 70 p. 12 sch. gr. ende de bate ghedeelt in 
 tween blijft tusschen den vader ende de weesen bedraecht elck 35 p. 6 sch. gr. 
 Gronden van erfven gheconquesteert in huwelijck 
 Een behuyst hofstedeken groot in erfven 66 roeden met den woonhuyse daerop staende eert 
 ende naghelvast bij Landeghem kercke oost daeran ghelant de plaetse suyt de straete loopende 
 van Nevele naer Meerendre west ende noort Laureyns DE MULDER ende een partijken lants 
 ghenaempt tghemet boven de brughe in den westhouck noort den wech van Nevele naer 
 Landeghem kercke . . .  . . .  . . . desen 22ste nov. 1650 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 33v 
 de wdwe van Pieter VAN QUATEM dit van sulcken handelijnghe als haeren man ghehadt 
 heeft als voocht van de drij weesen van Pieter DE WANNEMAKER van de voornoemde 
 weesen goedijnghen oock bij de doenderigghe naer toverlijden van haeren man  oversien 
 gheweest voor dat de weesen van anderen voocht voorsien zijn gheweest   . . . . . . 
 De doenderigghe gheeft te kennen dat de drij weesen met Matthijs ende Janneken DE 
 WANNEMAKER overleden onbedeghen hunnen broeder ende suster verstorven is bij den 
 overlijden van hunnen vader ener hun andeel van de meubelaire ende cattheylijcke goederen 
 ten sterfhuyse bevonden boven alle commeren ende lasten de somme van 45 p. gr.  
 Lieven DOBBELAERE der weesen moeder 2de man  . . .  . . . 
 SVG van der weesen vader ghepasseert den 26ste juny 1635 . . .  . . . 
 Voorts is op de weesen verstorven bij den overlijden van Janneken DE WANNEMAKER 
 wdwe van Gheert LODERNY de somme van 14 p. gr.  . . .  . . . 
 Jan DHANENS hauder bleven ten sterfhuyse was gherecht tot een 8ste deel in den huyse 
 schuere ende andere catheylen eertwortel ende naghelvast staende op der weesen hofstede  
 metten lande daermede gaende  . . .  . . .  . . . 
 Item angaende het deel dat Lieven DOBBELAERE fs. Lieven der weesen moeder 2de man 
 naer costuyme oock gherecht was in de bovenschreven huysen ende ander cattheylen, dese 
 weesen sijn daerjeghens afghegaen sulx paert ende deel als hem soude moghen competeren 
 in ghelijcke natuer van catheilen staende op de gronden commende van de sijde van den  
 voornoemden Lieven DOBBELAERE ende is alsoo deen ghecompenseert jeghens dander 
 Ontfaen van den voorseyden Jan DHANENS de somme van 34 guldenen over twee jaeren 
 pacht van dese weesens hofstede metten lande daermede gaende verschenen kerssavont 
 1646 ende 1647 doende in ponden dese rekenijnghe de somme van 5 p. 13 sch. 4 gr. 
 . . .   . . .   . . .  desen 17de jan. 1651 
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 Rekenijnghe ende bewijs cathelique die bij desen doet ende overgheeft    fo 34 
 Jan CACKAERT als daertoe last hebbende voocht Adriaen DHAMERE  Amman van de 
 lande van Nevele ende dat van den ontfanck ende vutgheven den doender ghenomen heeft 
 over de weesen van Jan MATTHIJS . . .  . . .  . . . 
 Eerst ende alvooren betaelt an Lieven VAN LEEUWE met sijn consorten ten sterfhuyse van 
 Vijntgen DE KEYSER fa. Pieter de somme van 4 p. gr. . . . desen 8ste jan. 1651 
 
SVG Pieter GOETHALS, overl. . . . niet gegeven     fo 34v 
 He.: Mayken CODDE  
 K.: Joos bij huwelijcke sijn selfs, Marten, Pieter ende Gillis ende Pierijntgen GOETHALS in 
       huwelijck met Jan DE SCHUYMER fs. Jans en Janneken GOETHALS noch onderjaerigh  
 V.P.: Lieven VAN RENTERGHEM ende V.M.: Adriaen CODDE  
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Meyghem groot ontrent twee ghemeten abouterende oost dhr Guille 
 DE WULF bailliu van Nevele suyt Loys VERLINDEN ende noort de straete ghehauden van 
 dheerlijckhede van reyghersvliet ende een partije lant groot 200 roeden daer ment noempt den 
 berk oost ende west den heere van Ninove noort Heindricq STALENS suyt Mhr. Gillis VAN 
 DER MEEREN met consoorten  . . .  . . . desen 23ste meye 1651 
 
SVG Joos DE WULF, overl. . . . niet gegeven      fo 35 
 fs. Roelant ende Claisijne DE MEYERE,  
 He.: Joorijntgen MUYSONDT alsnu in huwelijck met Pieter DIERICX 
 K.: Adriaeneken, Janneken ende Mayken DE WULF  
 V.P.: dheer Gillis DE WULF ende V.M.: Joos DE POORTERE 
 De weesen behouden suyver ende net ter somme van 146 p. 11 sch. gr. welcke somme de 
 hauderigghe de weesen respectivelijck sal furnieren ofte betaelen als zij ten huwelijcke ofte  
 gheestelijcke staete commen ofte haerlieder selfs bedeghen 
 Gronden van erfven ghecommen van overledens weghe ende bijdien de weesen schuldich 
 sijn te volghen behoudens tblat van bijleve van de hauderigghe naer costuyme 
 Een partije meersch met een bosselken op den noort oost houck van dien ghenaempt het 
 galghenmeerschelken suyt oost dhoirs van desen overledenen noort west den leghelaere 
 groot 437 roeden . . .  . . .   . . . 
 Een partije saylandt in Vosselaere groot 700 roeden ghenaempt het ghalghenstick daeranne 
 abouterende noort de aude straete oost den wech loopende naer Landeghem suyt west Pieter 
 DE WULF fs. Willems noort west Pieter POBLAERE   . . .  . . . 
 Dhelft van een partije meersch in Nevele ghenaempt den meerbeke groot int gheheele 712 
 roeden abouterende oost de reyghersbeke  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven deelsaem tusschen de hauderigghe ende de weesen half ende half 
 Een behuysde hofstede in Nevele groot 200 ½ roeden suyt den heere van Nevele suyt west 
 Frans VAN RENTERGHEM ende noort west de brabantstraete ende noch een behuysde 
 hofstede groot 171 roeden noort oost den leghelaere suyt oost dese medehoirs suyt west 
 dhoirs van Pieter VAN DE MOERE ende noort de brabantstraete  . . . . . . 
 Gronden van erfven ghecommen van de hauderigghe ende in het huwelijck veralieneert 
 Het 4de van 200 roen lants gheleghen in Dronghen ende vercocht an Joos DE POORTERE 
 voor de somme van 18 p. gr. . . .  . . .  desen 27ste juny 1651 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maeckt Cornelis DE BUCQ fo 36v 
 fs. Christiaen ende dat van den ontfanck bij hem ghehadt over donderjaerighe weesen van 
 Christiaen DE BUCQ voor ulieden heeren Amman Burchmeester ende Schepenen  . . . 
 Ontfaen van Joos DE VOS 18 p. gr. over drij jaeren pacht van tleen te Caneghem  . . . 
 Ontfaen van Joos BEUSELINCK 10 p. 6 sch. gr. . . .  
 Betaelt an Adriaen CROMMELIJNC 9 p. gr. om Frans DE BUCQ te leeren sijn ambacht 
 van cuypen waervan tleste is verschenen alderheilighen 1650  8 p. 10 sch. gr. . . .  
 Betaelt an Jan REYNIERS van reparatie ghedaen an de brauwerije 20 sch. gr. . . . 
 . . .  . . .  . . .  . . .  desen 6de july 1651 
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SVG Betgen VAN DALE, overl. Lootenhulle . . . niet gegeven   fo 38v 
  Hr.: Guille VAN DOORNE  
 K.: Hansken (is commen toverlijden) ende Janneken VAN DOORNE  
 V.P.: Jan VAN DOORNE ende V.M.: Frans VAN DALE  
 Compt voor ghemeene bate de somme van 80 p. 4 sch. 2 gr. danof deen helft tot proffijte van 
 den hauder ende dander helft tot proffijte van de weesen comt, welcke somme hij hauder de 
 weesen sal uplegghen als zij commen thuwelijcke gheestelijcke ofte anderen staete 
 Gronden van erfven dese weesen competerende belast met het blat van bijleve naer costuyme 
 Het 7de deel in een behuysde hofstede in Vosselaere groot int gheheele mette lande daermede 
 gaende ontrent elf ghemeten commende bij den overlijden van hunne moeder ende bij den 
 overlijden van Betgen CLAYS wedwe van Arent PIJFFEROEN . . .desen 18de july 1651 
  
SVG Franchois DE WEERT ende Janneken VAN DER VENNET    fo 39 
 beeden overleden . . . niet gegeven 
 K.: Fransken, Gilleken ende Joosijntken DE WEERT 
 V.P.: Lieven DE WEERT ende V.M.: Charles VAN DER VENNET 
 Vercavelijnghe gheschiet ten versoucke van de ghemeene hoirs 
 Fransken DE WEERT is te cavel ghevallen de duergaende helft van een hofstede gheleghen 
  in Landeghem inden westhouck met alle catheylen daerup staende onverscheen met Carel 
 DE WEERT oost de wdwe ende hoirs Pieter VRIENDT ende suyt de westhouckstraete met 
 de rechte helft van 60 roeden cauterlandt up den westhouck cautere noort west de kercke  
 van Landeghem oost Joos HANSSENS ende suyt Gheerolf VAN PARIJS 
 Item is Gilleken DE WEERT te cavel ghevallen een partije saylandt gheleghen in de prochie 
 van Vosselaere ghenaemt het cauterbulcxken noortoost Gheert HELAUT west Jooris CLAYS 
 suyt Herman VAN DER VENNET, met alle catheylen daerop staende  
 Item een partije meersch in Landeghem noort de calene ende west Joos HAERSSENS suyt 
 Laureyns DE MULDER ende de hoirs Pierijntgen DOBBELAERE  . . . . . . 
 Joosijntgen DE WEERT is te cavel ghevallen een partije saylandt in Nevele ghenaemt den 
 cleenen rogghenthuyn oost ghelandt de wdwe ende hoirs Jacques HERPELS met consorten 
 suyt Frans DE VREESE west dhoirs van Bauduyn LOONTGENS . . .desen 21ste juny 1650 
 
SVG Laureyntgen SUTTERMAN, overl. . . . niet gegeven    fo 39v  
 Hr.: Antheunis VAN HOUCKE  
 K.: Joosken VAN HOUCKE  
 V.M.: Gillis SUTTERMAN ende V.P.: Daniel VAN SPEYBROUCK  
 Compt voor ghemeene bate de somme van 101 p. 19 sch. 7 gr. daer deen helft ten proffijte  
 van den hauder compt ende dander helft tot proffijte van de weesen compt de somme van  
 50 p. 19 sch. 9 gr. 6 dnrs. 
 Gronden van erfven verstorven ende ghesuccedeert op dese weese 
 De weese competeert beneffens dhoirs van Joos SUTTERMAN in een hofstede gheleghen in 
 Landeghem in de heerenthouck groot 200 roeden, in deen helft tot een 4de deel ende in dander 
 helft tot een 10de deel neffens sijne ooms ende moeyen, metsgaders Jan ROELS abouterende 
 oost het moyken suyt Joos SUTTERMAN ende de wdwe Gheerolf MAES west de hofstede 
 ende noort Jacques BOONE  . . .  . . .  . . . 
 Item is dese weese gherecht in de deurgaende helft van een behuysde hofstede ligghende up 
 royghem buyten Ghendt binnen de rietgracht suyt de wdwe ende hoirs Joos ALAERT west 
 de straete noort Pieter BOTERMAN groot 505 roeden  
 Item dhelft van een partijken meersch ghenaempt het boommeerschelken abouterende oost de 
 straete en de voornoemde hofstede suyt de pastorije van Ste Michiels west Pieter BOTERMAN 
 groot 150 roeden, welcke twee partijen belast zijn met het blat van wijlent Jan ROELS 
 Item is dese weese noch gherecht met haere ooms ende moeyen in een partije bosch gheleghen 
 in Cruyshautem ghemeene ende onverdeelt met het sterfhuys van Laureyns VAN HECKE  
 daude dhoir Joos VAN WONTERGHEM ende Jacques VAN DER MEEREN causa uxoris  
 Item in een pachtgoet gheleghen in Aaltre bij de vijf rijnghen int gheweste van schoonbergh 
 onverscheen met dhoirs van Laureyns VAN HECKE daude . . . desen 3de oct. 1651 
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SVG Herman DE WULF fs. Roelant, overl. Nevele. . . . niet gegeven   fo 41 
 He.: Elisabeth DHANENS fa. Adriaens  
 K.: Loys, Laueyns ende Janneken DE WULF  
 V.P.: dheer Gillis DE WULF hooghbailliu van de lande van Nevele 
 V.M.: Loys DHANENS fs. Adriaen 
 Pater ende matrimoniale erfgronden van den overledenen 
 Een partije lants gheleghen in Meyghem wesende vrij landt ende alsoo ghenaempt groot 
 783 roeden abouterende oost dhoirs Mre Arnout DE BISSCHOP suyt kerckenlandt van 
 Meyghem ende noort mijnheer van Nevele 
 Een partije lants gheleghen in Aarssele niet verre van de kercke ghenaempt de nieuwe  
 leye groot drij vierendeelen ende 60 roeden Cortrijcksche maete noort ende oost daeranne 
 ghelant dabdije van baudeloo binnen Ghendt suyt Gillis BAERVOETS ende west de 
 wdwe Rogier BRUNEEL . . .  . . .  . . . 
 Een deel van een huys ende erfve in Ghendt ghenaempt de jonghe roose commende ten 
 voorhoofde op de hooghstraete waervan dnader deel naest de waelpoorte is, toebehoorende 
 Philips DE WULF  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven in huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije lants gheleghen in Meyghem ghenaempt den kersmaeckere ghecommen bij coope 
 van de wdwe ende hoirs Guille CORNELIS groot 1000 roeden . . . desen 19de dec. 1651 
 
SVG Gheert VAN DER PLAETSEN ende Cathelijne SCHAMP   fo 43 
 beeden overl. . . .Nevele niet gegeven   
 K.: Andries VAN DER PLAETSEN ende oock daernaer van Joorijnken, Hans, Fransken,  
      Gheerken ende Maeyken VAN DER PLAETSEN sijne broeders ende susters van  
      gheheelen ende van halven bedde   
 V.P.: Jan VAN DER PLAETSEN ende V.M.: Nicleys SCHAMP 
 Er is ghedaen rekenijnghe ende bewijs op den 9de maerte 1650 bij de welcke bevonden is dat 
 dese weese daerbij schuldich ende ten achteren blijft de somme van 2 p. 4 sch. 1 gr. 6 dnrs. 
 Gronden van erfven de weese verstorven ende ghesuccedeert bij den overlijden van Gheert 
 VAN DER PLAETSEN over haer 5de deel in een partije tsijnen sterfhuyse te cavel ghebeurt 
 an dese weese ende Hans, Fransken, Gheerken ende Maeyken VAN DER PLAETSEN haer 
 overleden broeder ende suster bij vercavelijnghe van datum 1ste meye 1646 . . . 
 Een stic lant in Nevele ghenaempt thalf bundere groot 437 roeden . . . . . . 
 Gronden van erfven op de weese verstorven bij den overlijdene van de voornoemde Hans, 
 Fransken Gheerken ende Maeyken VAN DER PLAETSEN ende die haer te cavel ghevallen 
 zijn jeghens Maurus VAN DER PLAETSEN haere halven broeder ende suster 
 Een stic lants in een partije ghenaempt den  brant stucken met een bijle oostwaerts groot 715 
 roeden noort Maurus VAN DER PLAETSEN met tsurplus van tvoornoemde stuc suyt dhoirs 
 Gheert VAN DER PLAETSEN . . .  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven op de weese verstorven bijden overlijdene van Cathelijne SCHAMP 
 sijne moedere ende die haer te deele ghebeurt sijn jeghens de ghemeene hoirs van den 
 voornoemden Gheert VAN DER PLAETSEN haeren man den 1ste meye 1646 
 Een behuysde hofstede in Nevele wijlent commende van Jan VAN QUAETHEM groot ontrent 
 een ghemet daeranne abouterende oost dhoirs Jan LOONCKENS west het peperstraetken suyt 
 commende an de biebuyckstraete dus hier 300 roeden 
 Een stic lant ghenaempt den brant wijlent commende bij coope van dhoirs van Maurus WIEME 
 groot 585 roeden daeranne abouterende oost west ende noort dhoirs van den voornoemden 
 Gheert VAN DER PLAETSEN ende suyt commende aen de biebuyckstraete . . .  . . . 
 Annegaende de behuysde hofstede gheleghen in Nevele commende ten voorhoofde op de 
 plaetse daerinne de vadere ende moedere overleden sijn ende het cleen huyseken daernevens 
 met alle dhuysijnghe, schuere ende ander catheylen daerop eertwortel ende naghelvast staende 
 daeranne abouterende oost Jenijn BAUDONCQ ende west de wdwe ende oirs dheer Jooris 
 DHONDT daerinne is dese weese gherecht tot twee deelen van drije ende tresterende derde 
 deel blijft staende den voornoemden Maurus VAN DER PLAETSEN der weesen broedere 
 . . .  . . .  . . .  . . .  . . . desen 29ste jan. 1652 
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 Up de requeste ghepresenteert bij de wdwe Jan LANDUYT daerbij sij te fo 44 
 kennen gaf dat sij met het overlijden van haren man moet onderhauden drij cleyne kinderen 
 groote schaede hadde gheleden van soldaeten  . . . . . . . . . 
 Zij hadde consent om te vercoopen een partijken lants groot ontrent een ghemet gheleghen 
 in Somerghem dese weesen competerende . . .  . . . desen 30ste april 1652 
 
 Up de requeste ghepresenteert bij Bailliu Burchmeester ende Schepenen  der fo 44 
 prochie ende vrij eyghendomme van Poussele bij Antheunis SCHAUT ende Jan SCHAECK 
 als voochden van de weese van Guille VAN DER PLAETSEN daerbij sij te kennen gaven 
 dat de voorseyde weese hadde diveersche haestighe schulden achterghelaeten bij heure 
 voornoemde vader ende dat sij gheene middelen wisten om de voornoemde schulden te 
 betaelen dan op te lichten tcapitael van 30 sch. gr. tsiaers  . . . desen 3de july 1652 
  
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doen Pieter LAMME ende  fo 44v 
 Cornelis COPPENS als voochden van Mauwerken, Gilleken ende Hansken LAMME fii. 
 Jacques die hij ghehadt ende gheprocreert heeft bij Ester COPPENS zijne 3de huysvrauwe 
 dit van de goede up de weesen verstorven ende ghesuccedeert bij den overlijden van hunne 
 voornoemde moeder mitsgaders van Mayken, Janneken ende Pierijnken LAMME haerlieder 
  halve susters  . . .  . . .  
 Ten overlijden van de weesen hunne vader ende moeder sijn er seer veel commeren ende 
 lasten bevonden, daermede dit bij faute daerinne hem niemandt hoir en dorst te fonderen 
 daervan curateur ghestelt is gheweest Adriaen DHAMER Amman van desen lande den 
 welcken vercocht hebbende alle de goedijnghen ende daermede betaelt heeft alle de lasten 
 ende commeren  . . .  . . . 
 De drij weesen sijn hoir bedeghen voor eenen 6de staecke benevens Gheert, Pieter ende 
 Herman LAMME hunne halve broeders, ghemerct Jan DE MEYERE in huwelijck met 
 Gheersijnken LAMME hunne halve suster hem met sijn huwelijck gherecht zijn gheworden 
 elc tot een 6de deel  . . .  . . .    
 Er is ontfanck ghemaect bij den overlijden van Mayken, Janneken ende Pierijntgen LAMME 
 hunne halve susters   . . .  . . .  desen 29ste nov. 1651 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 45v 
 Jan VAN SPEYBROUCK als voocht over de weesen van Pieter VAN SPEYBROUCK dit 
 van alle de handelijnghen ende administratie bij hem ghenomen van der weesen goedijnghen 
 soo in ontfanck als in vutgheven 
 Ontfaen van Joos DHANENS de somme van 12 p. gr. over twee jaeren pacht van de hofstede 
 gheleghen in Voselaere   . . .  . . .  desen 19de juny 1652 
 
SVG Cathelijne DE PESTELE fa. Joos, . . . niet gegeven    fo 46v 
 Hr.: Marten NOTE 
 K.: Guille, Marten, Lieven ende Lievijntgen NOTE  
 V.P.: Jacques NOTE ende V.M.: Laureyns DE VEY  
 Blijft voor ghemeene bate de somme van 174 p.18 sch. gr. danof deen helft tot proffijte van 
 den houder ende dander helft tot proffijcte van de weesen compt elc deel 87 p. 9 sch. gr. 3 dnrs 
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 Een ghemet lants in Vynct commende bij coope van dhoirs Pieter DE COCK abouterende oost 
 Joos VAN DER VENNET suyt de kercke van Vynct west de weesen Joos SUTTERMAN 
 ende noort Gillis VAN WAMBEKE  
 Gronden van erfven commende van de sijde van de overledene gheleghen in Vynct waerinne 
 de weesen competeert het 3de deel neffens de weesen van Laureyns DE VEY verweckt bij 
 Joosijne DE PESTELE ende de weese Berthelmeus BAUDONCQ 
 Een onbehuyst hofstedeken met een bulcxken ende een stick lants groot tsamen vijf ghemeten 
 Het 4de van een bunder lants ghemeene met de kinderen van Frans DE PESTELE, Joos  
 VENNENS, Jan VAN WONTERGHEM abouterende suyt Joos VENNENS ende west Joos 
 LOOTENS   . . .  . . .  . . . desen 25ste juny 1652 
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SVG Berthelmeus BAUDONCQ, overl. Ste Martens Lederne . . . niet gegeven fo 47v 
 He.: Lievijntgen DE PESTELE fa. Joos 
 K.: Janneken BAUDONCQ 
 V.P.: Gheert BAUDONCQ ende V.M.: Laureyns DE VEY  
 Versekert de hauderigghe ontrent drij bunderen lants ligghende in Vynct onverscheen ende 
 onverdeelt met Marten NOTE ende Laureyns DE VEY . . . desen 9de july 1652 
 
SVG Roelant DE MEYERE, overl. . . . niet gegeven    fo 48  
 He.(2de x): Joosijntgen VERMEERSCH, alsnu in huwelijck met Jan DE WEERT fs. Gillis 
 K.(2de x): Jan Baptiste Gillis, Marten, Janneken, Lievijntgen, Marie ende Helena DE MEYERE 
 V.P.: Jan DE MEYERE ende V.M.: Pieter VERMEERSCH  
 De schulden excederen de bate tot 10 sch. 10 gr. 5 dnrs. elc van de weesen 
 Loys DE MEYERE kint van den voornoemen Roelant DE MEYERE van 1ste bedde 
 Voochden van dit kint: Marten ende Jan DE MEYERE   
 Patrimoniaele gronden van erfven 
 Op de weesen is ghesuccedeert de seven deelen van thiene in een behuysde hofstede daer 
 dhouderigghe up woont gheleghen in Ste Martens Lederne suyt den heer van Nevele west 
 Oodoncq dreve ende noort Jan NAUTS groot in erfven 100 roeden 
 Gheconquesteerde gronden van erfven 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Lederne commende bij coope van dhoirs van Jan 
 CANNOOT danof de houderigghe toecompt de rechte helft ende dese weesen elc een 20ste  
 deel, oost daeranne ghelant dheer Jan VILAIN, mijn heere van Nevele west de voorsijde 
 hofstede noort Jan NAUTS groot 100 roeden . . . . . . desen . . .  1652 
 
SVG Tanneken SUSTERS, overl. Nevele . . . niet gegeven    fo 48v 
 Hr.: Frans SERWEYTENS  
 K.: Jacquemijntgen sijne dochter, er zijn vier weesen 
 V.P.: Gillis SERWEYTENS ende V.M.: Jan CODDE  
 Alsoo de baete den commer seker cleine somme excederen heeft den vader belooft up te 
 legghen wanneer sij sullen commen tot gheestelijcken ofte anderen staet ofte bij ghetijdighe 
 oude haer selfs elc kint tot 3 p. 6 sch. 8 gr. eens 
 Gronden van erfven up de weesen verstorven van haerlieder moedere 
 De deurgaende helft van een behuysde hofstede metten boghaert gheleghen in Nevele groot  
 dese weesens deel 218 roeden daeranne abouterende suyt oost den cauter wech suyt west het 
 straetken ghenaempt de ke noortwest de oossche straete ende noort oost den cavel C ghevallen 
 Pieter DE COSTER met twederdeel  . . .  . . .  . . .  
 Een half ghemet bosch in Lootenhulle alsnoch onverscheen ende onverdeelt met Joos  
 PATHEET, Lieven LOONTGENS ende dhoirs van Joos DE WULF  . . .desen 7de meye 1652 
  
 Rekenijnghe ende relicqua die bij desen doen Jan CODDE fs. Adriaen  fo 49 
 ende datte van de betaelijnghe die hij ghedaen heeft  over de weesen van Gillis DHANENS 
 over den coop van een bunder lants competerende de voornoemde weesen gheleghen in Vynct 
 bij laste vande voochden van de voornoemde weesen . . . desen 21ste maerte 1651 
 
SVG Segher CLAYS, overl. Hansbeke . . .  niet gegeven    fo 50 
 He.: Lievijne DE RUYTERE  
 K.: Tobias CLAYS  
 V.P.: Jan CLAYS fs. Tobias ende V.M.: Jan DE RUYTERE  
 Al het ghone bevonden ten sterfhuyse is weerdich bevonden ter somme van 16 p. gr. danof 
 deen helft tot prouffijcte van de houderigghe ende dander helft tot prouffijcte van dese 
 weesen compt ter somme van 8 p. gr. 
 Dese weesen behouden de catheylen staende op gront te Bellem daerjeghens de houderigghe 
 behout de catheylen staende op gront te Hansbeke . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck 
 Dhelft van een hofstede in hammestraete in Hansbeke  . . . desen 19de dec. 1651 
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SVG Janneken PLETTIJNCK, overl. . . . niet gegeven     fo 51 
 Hr.: Matthijs MICHIELS fs. Lievens 
 K.: Mariken ende Petronelleken MICHIELS  
 V.P.: Lieven MICHIELS ende V.M.: Pieter PLETTIJNCK 
 Er sijn ten desen sterfhuyse gheene gronden van erfven ghecommen van soverleden zijde die 
 schuldich sijn te volghen dese weesen . . .  . . . desen 26ste nov. 1652 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Pieter   fo 51v 
 DE WULF fs. Willems als voocht over de weesen achterghelaten bij Joos VAN LANDUYT 
 ende Joosijne BOOM zijne huysvrauwe  
 Ontfaen van de wdwe Gheerolf BOOM voorgaende voocht up minderijnghe van het slot van 
 de rekenijnghe ghesloten up den 28ste dec. 1645 totter somme van 8 p. 5 sch. 3 gr. 
 Ontfaen van de wdwe Gheerolf BOOM over twee jaer pacht van diversche partijkens van 
 lande gheleghen in Nevele de somme van 3 p. 18 sch. gr. desen 11de dec. 1652 
 
 Dit is tghone dat ick Pieter DE DOBBELAERE ontfaen hebben over  fo 53 
 de weesen van eenen Lieven VAN HECKE saligher memorie overleden ende sijne  
 huysvrauwe binnen de prochie van Vosselaere . . .  . . .  . . . 
 Ontfaen van Daneel VAN SPEYBROUCK fs. Daneel tot Grammene over een rente van 
 20 sch. gr. tsiaers ten laste van Daneel VAN SPEYBROUCK ter somme van 6 p. 10 sch. gr. 
 Betaelt aen Pieter VAN HECKE eene van de weesen 3 p. 9 sch. 10 gr. . . . . . . 
 Betaelt aen Pierijnken VAN HECKE eene van de weesen 3 p. 7 sch. 8 gr. . . . 
         desen 19de febr. 1653 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maect Cornelis   fo 54 
 DE BUCQ als voocht over de weesen van wijlent Christiaen DE BUCQ  . . . 
 Ontfaen van de wdwe Lucas BILLET de somme van 3 p. 3 sch. 4 gr. . . . . . . 
 Ontfaen van Joos DE ROO de somme van 8 p. gr. over een jaer pacht van tleen te Caneghem 
 ter somme van 8 p. gr.  . . .  . . .  desen 17de febr. 1653 
 
 Aen mijne heeren Amman ende Schepenen van de lande van Nevele  fo 55v  
 Supplierende gheeft te kennen met reverentie Sijmoen CORIJN in huwelijck ghehadt  
 hebbende Susanna SERGEANT ende thaeren sterfhuyse sittende in baten ende commeren 
 met sijne twee cleyne kinderen hoe dat hij hem vindt belast met veele schulden namelijck 
 eene rente van 20 sch. gr. tsiaers beset op een meersch groot 252 roeden gheleghen up de 
 prochie van Bachte in proffijte van Pieter VAN DE WALLE fs. Jooris mits noch een rente 
 van 10 sch. gr. tsiaers beset op der suppliants hofstedeken in proffijte van den selven VAN 
 DE WALLE   . . .  . . .   desen 8ste oct. 1652 
 
 Aen mijne heeren Burchmeester ende Schepenen van de prochie van   fo 55v  
 Knesselaere ende Haelter lande van Rostine 
 Supplieert vertoocht reverentelijck de ghemeene achterghelaeten kinderen van wijlent Pieter 
 DE COSTERE overleden tot Knesselaere metsgaders Pieter RUTTE als voocht gheven te 
 kennen hoe sij hebben ligghen binnen de prochie van Nevele de helft van eene behuysde 
 hofstede groot in het gheheele 400 roeden alsoo sij van sinne sijn de selve te vercoopen ende 
 can tselve niet gheschieden sonder consent van mijne voornoemde heeren als uppervoochden 
 overdien datter noch onbejaerde weesen sijn in gherecht . . .  desen 4de maerte 1652 
 
 Aen mijne heeren Burchmeester ende Schepenen van de prochie van   fo 56  
 Aeltert ende Knesselaere lande van der Woestijne 
 Supplieert vertoocht reverentelijck Guille DE COSTERE ende Pieter DANINS beyde hoirs 
 ten sterfhuyse van Pieter DE COSTERE saligher memorie hoe dat sij supplianten met consent 
 ende aggreatie van de voochden, van supplianten ende andere susters ende broeders vercocht 
 hebben seker twee partijkens lants groot twee ghemeten ende 50 roeden in Nevele danof den 
 coop bedraecht de somme van 72 p. gr. vlaems  . . . . . . desen 28ste jan. 1653 
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 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet Sijmoen VERSTRAETEN  fo 56 
 als voocht van de kinderen van Gillis VERSTRAETEN sijnen broeder die hij gheprocreert 
 heeft bij Tanneken AERTS sijne 1ste huysvrauwe was  . . .  . . . 
 Betaelt an Lieven DE WAPENAERE als pachter van de maelderije van de prochie van 
 Poussele 3 sch. 4 gr. . . .  . . .  . . . 
 Alvooren betaelt an Janneken VERSTRAETEN een vande weesen ten tijde als sij met Joos 
 BOOGAERT woonde om cleederen te coopen de somme van 30 sch. gr.  . . . 
 Betaelt voor Mayken VERSTRAETEN een van de weesen aen den pastor van Vosselaere 
 de somme van 5 sch. gr. over tcelebreren van drij messen   . . . . . . 
 Betaelt voor Lievijntgen VERSTRAETEN de somme van 3 sch. gr. . . . desen 3de dec. 1652 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet ende overgheeft Niclaeis  fo 58v 
 SCHAMP als hoir van Ghijselbrecht SCHAMP sijnen vader in sijn leven voocht gheweest 
 van de weesen van Matthijs SCHAMP sijnen sone gheprocreert bij Joosijntgen BRAET 
 Ontfaen van de goedijnghen desen weese verstorven enden ghesuccedeert bij den overlijden 
 van Mayken BOGHAERT huysvrauwe gheweest van den doender ende grootmoeder van  
 dese weesen naer het overlijden van hunnen vader . . . . . . 
 Is op de weese noch verstorven een partije landt gheleghen in Nevele ghenaempt den 
 bauwen groot int gheheele 534 roeden twelck in pachte ghehauden heeft Joos BOGHAERT 
 Betaelt an Lieven MARTENS de somme van 4 p. gr. over vijf maenden houdenisse van 
 Joosken SCHAMP een van de weesen in den winter van tjaer 1647 ende betaelt voor drij 
 maenden scholghelt de somme van 2 sch. gr. . . . . . . desen 5de maerte 1653 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet Adriaen DHAMERS Amman fo 60 
 van de lande van Nevele van al sijne handelijnghe ende administratie als hij ghehadt heeft van 
 de goedijnghen van de twee achterghelaeten weesen van Jan REYNIERS ende Willemijntken 
 VAN VLAENDEREN sijne huysvrauwe tsedert sijne leste rekenijnghe van den 22ste oct. 1648 
 ten overstaen van Jan SNAUWAERT ende Joos VAN VLAENDEREN voochden der selve 
 Laureyns LOOTENS heeft in pachte ghehauden dese weesen hofstede metten lande ende 
 meersch daermede gaende gheleghen in Nevele daerment noempt oossche tsamen groot ses 
 ghemeten en 200 roeden eenen termijn van drij jaeren innegaende kerssavont 1646 voor 5 p. 
 gr. tsiaers compt hier over de twee leste jaeren 1648 ende 1649 de somme van 10 p. gr. ende 
 is andermael verpacht aen Laureyns LOOTENS een termijn van drij jaeren voor 8 p. gr. tsiaers 
 compt hier over de drij jaeren de somme van 24 p. gr.  . . . . . . 
 Een stic lant ghenaempt het stickelsgat groot ontrent een ghemet west de beke noort de straete 
 is vercocht aen de meest biedende Jacques BEELAERT als commant van Lieven DE WULF 
 voor de somme van 35 p. 10 sch. gr.  . . .  . . .  
 Betaelt aen de wdwe Jan DOBBELAERE woonende tot Dronghene de somme van 5 sch gr. 
 . . .   . . .   . . .  desen 28ste april 1653 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die doet Anthone SCHAUT voocht van fo 61 
 de weesen van Guille VAN DER PLAETSEN ende Cathelijne SCHAEC sijne huysvrauwe 
 de weesen Pieter DE BAETS ende Vijntgen VERPLAETSEN ende de weesen Laureyns 
 BEKAERT gheprocreert bij Pierijntgen VERPLAETSEN voor ulieden heeren Bailliu  
 Burchmeester ende Schepenen der prochie ende vrijen eyghendomme van Poussele 
 Den ontfanck is minder dan het vutgeven ende blijft den doender schuldich de somme van 
 154 p. 1 sch. 9 gr.      desen 28ste meye 1653 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Laureyns VAN PARIJS fo 62 
 van alle den ontfanck ende vutgheven ghenomen over Joos ende Gilleken VAN PARIJS 
 fs. Gheert metsgaders Sijntken VAN PARIJS fa. Gheert ghetraut met Pieter ALGOET 
 Ontfaen van Pieter VAN EEDE over weese pacht van dhelft van een behuyst hofstedeken 
 danof dander helft toebehoort Loys VAN PARIJS oom, groot 400 roeden int gheheele 
 gheleghen in Dronghene de somme van 2 p. 16 sch. 8 gr. . . . desen 22ste dec. 1649 
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 Supplierende vertoont Jan HUYGHEVEL in huwelijck hebbende   fo 63 
 Pierijntgen MESTACH hoe dat hij als voocht van de weesen van Anthone MESTACH 
 deselve sijn halve broeders ende susters metsgaders over hem selven beneffens de 
 ghemeene hoirs van Matthijs MESTACH vercocht heeft twee partijen van lande gheleghen 
 in Dronghene tsamen groot ontrent vier ghemeten an Lieven SCHAMP voor de somme 
 van 30 p. gr. elc ghemet ende dat de betaelijnghe van eenighe schulden ende lasten van het 
 sterfhuys van den selven MATTHIJS dan alsoo de selve vercoopijnghe voor soo veele alst 
 de voorseyde weesen annegaet die in de voorseyde partijen neffens suppliants huyse 
 gherecht sijn tot een 9de deel niet vallabel en can gheschieden sonder heurlieden heeren 
 consent ende aggreatie . . .  . . .  . . . desen 15de july 1653 
 
 Supplierende vertoont reverentelijck Gillis VERPLAETSEN als voocht  fo 63 
 maternel ende Joos SUTTERMAN vader ende voocht van de onbejaerde weesen die hij  
 gheprocreert heeft bij Livijne DE PESTELE sijne huysvrauwe was S.M. te kennen ghevende 
 hoe de weesen van weghens haerlieder ghetraude broeders ende susters competeren een 
 stick lants groot ontrent een ghemet gheleghen in Vynct haerlieder competerende bij de doot 
 van Janneken DE PESTELE haerlieder moeye was S.M. ende alsoo de ghetraude kinderen 
 haerlieder paert in de voornoemde partije lants vercocht hebben . . .desen 5de maerte 1653 
 
 Supplierende vertoont reverentelijck Cornelis DE BUCQ voocht van de  fo 63 
 onbejaerde weesen van Christiaen DE BUCQ hoe dat deselve weesen beswaert ende belast 
 sijn met groote schulden van commeren namentlijck van Jacques DE BUCQ ontrent 5 guldens 
 ende aen den suppliant bij slote van rekenijnghe 16 p. sch. gr. boven de achterstellen van de 
 losrenten gaende vutten huysijnghen ende brauwerije de selve weesen binnen dese stede 
 competerende bedraeghen 250 guldens boven ander vlieghende schulden alhier vut corthede 
 achterghelaeten daervoor de goedijnghen van suppliants weesen sullen worden afghewonnnen 
 ende ter vulen prijse vercocht ende ghedistraheert . . . . . . 
 Jacques DE BUCQ sone ende Jan REYNIERS thouwelijck hebbende Mayken DE BUCQ der 
 weese halve suster  . . .   . . .  desen 3de maerte 1653 
 
SVG Gillis VAN OOST fs. Gillis, overl. . . . niet gegeven    fo 63v 
 He.: Joosijntgen MORTIER, alsnu in huwelijck met Jan VAN SPEYBROUCK fs. Daneels 
 K.: Hansken ende Liefken VAN OOST  
 V.P.: Loys TUUTSCHAVERE ende V.M.: Jan MORTIER  
 De grootvader Gillis VAN OOST is armmeester gheweest van Ste Maria Lederne in de jaeren 
 1621 ende 1622  . . .  . . .  . . . 
 Is bevonden dat dese twee weesen is goetcommende tot 135 p. 6 sch. 2 gr.  
 Welcke pennijnghen de houderigghe verobligeert is dese twee weesen up te legghen wanneer 
 sij commen tot gheestelijcke ofte weerdelijcke staete ofte bij ghetijdighe audde hun selfs  
 Staende thuwelijck is vercocht een behuysde hofstede gheleghen in Maria Leerne ghecommen 
 van sijnder sijde . . .  . . .  . . . desen 1ste july 153 
 
SVG Pierijntgen WITTEVRONGHELE fa. Joos, overl. . . . niet gegeven  fo 64 
 Hr.: Joos DE WEERT fs. Lievens  
 K.: Lieven, Pierijntgen stomme weese ende Gheerdijntgen DE WEERT 
 V.M.: Lieven LOONTGENS in huwelijck met Janneken WITTEVRONGHELE ende  
 V.P.: Adriaen DE WEERT 
 Huysijnghen ende gronden van erfven ghecommen van soverledene sijde 
 Dhelft van een behuysde hofstede mette lande daermede gaende gheleghen in Vynct, danof  
 dander helft toebehoort  Cathelijne WITTEVRONGHELE der weesen moeye ende desen  
 hauder bij vutgrootijnghe van Adriaen DE WEERT ligghende noch ghemeene ende onverdeelt 
 groot ontrent seven ghemeten 200 roeden ende bewoont ende ghebruyct bij den houdere 
 Dese weesen competeert het 16de deel in een hofstedeken groot ontrent een ghemet ligghende 
 in de prochie van Grammene . . .  . . .  
 De stomme weese Pierijnken moet leren spellewercken . . . desen 1ste july 1653 
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SVG Tanneken DE WEERT, overl. . . . niet gegeven    fo 64v en 125 
 Hr.: Marten VAN COMPOSTELLE  
 K.: Joos, Philips, Hans, Marten, Pierken, Liefken, Laureynsken, Cathelijne ende Tanneken. 
 Is oock overleden Huybrecht DE WEERT hunnen oom 
 V.P.: Joos VAN COMPOSTELLE ende  
 V.M.: dheer Gillis DE WULF Bailliu der stede ende lande van Nevele 
 De bate comt te vereuveren den commer de somme van 121 p. 6 sch. 6 gr. waervan dese 
 weesen als hoirs competeert de somme van 60 p. 13 sch. 3 gr. 
 Gronden van erfven op de weesen verstorven bij den overlijden van hunne moeder ende van  
 den voornoemden Hubrecht DE WEERT hunnen oom 
 143 roeden ende het 3de van een roede in twee partijkens lant gheleghen in Nevele tsamen 
 groot ontrent 400 roen deene gheleghen in den wijc van veldeken ghenaempt het Reynaert 
 houcxken daeranne abouterende noort oost Jor Jacques DE BANIERES suyt Maximiliaen 
 DHONT west dhoirs Frans BOOM ende dander is gheleghen daerment noempt in den haut 
 ackers daeranne abouterende oost Frans SERWEYTENS west David VAN DER VYNCT 
 Item 20 roeden versterfte van Pieter DE WEERT haeren broeder metsgaders 10 roeden over 
 dhelft van 20 roeden bij der weesen vader ende moeder staende huwelijck ghecocht jeghens 
 Jan NEYT ende Janneken DE WEERT sijne huysvrauwe haer ghesuccedeert waeren van 
 den voornoemden Pieter DE WEERT haerlieder broeder . . .  . . . 
 Gronden van erfven tsamen binnen huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede ghestaen in Nevele in de Ste Jansstraete groot 300 roeden daeranne 
 abouterende suyt deselve straete west Gillis DUSSAERT  . . . desen 7de febr. 1650 
 
SVG Marten DE WEERT, overl. . . . niet gegeven     fo 64v  
 He.: Janneken VAN HECKE  
 K.: Mayken DE WEERT 
 V.P.: Jan DE WEERT ende V.M.: Michiel VAN PAMELE 
 De bate comt den commer ter heuveren de somme van 12 p. gr. daervan dese weese dhelft 
 competeert belopende de somme van 6 p. gr. 
 Gronden van erfven dese weese competerende 
 Een audt ghemet leen ligghende inde prochie van Haesbeque (= Hansbeke ?) heerlijckhede  
 vant Gaversche oost ende suyt dhoirs Pieter VAN HEYSTE oost de straete belast met  
 bijleve van de wdwe Pieter DE WEERT daude ende dese weese moeder naer costuyme 
 Item het 7de in twee partijen lants ligghende in de prochie van Haesbeque groot 300 roeden 
 abouterende suut de wdwe Lieven VAN DEN BOSSCHE oost de kinderen van Gillis VAN 
 HOVE ende de west de straete ende dander groot een ghemet abouterende suut de straete 
 ende noort Jan MAENHOUT  . . .  . . . desen 10de dec. 1653 
 
SVG Gillis VAN HEYSTE, overl. . . . niet gegeven     fo 65 
 He.: Geerijntgen VAN VYNCT fa. Jacques 
 K.: Petrus = 17 jr, Jan = 15 jr, Janneken = 13 jr ende Tanneken VAN HEYSTE = 11 jr 
 V.P.: Andries VAN HEYSTE ende V.M.: Jacques VAN VYNCT 
 De weesen competeren de somme van 5 p. gr. ghesproten over tweesen deel in dhofstede 
 ende twee sticxkens lants commende van hunnen grootvader voor de doot van hunnen vader 
 Een partije lants ghenaempt de croechstede groot een half bundere gheleghen in Hansbeke 
 op dheerlijckhede van Vinderhaute in den wijc van roo oost ende west sheerenstraete ende 
 suut dese weesen. Item een partijken lants in crommenackere binnen de voorseyde prochie 
 op dheerlijchede van Vinderhaute groot 200 roen oost de kinderen Cornelis SUTTERMAN 
 suut Joos LOONTGENS ende noort David VAN VYNCT ende dhelft van een partije lants 
 groot twee ghemeten onverscheen ende onverdeelt met de kinderen van Arent PIJFFEROEN 
 west Gillis VAN VYNCT noort Jan VAN DALEN west Jor Cornelis SANDELIJN ende dhelft 
 van een hofstedeken in de selve prochie onverscheen ende onverdeelt met de voornoemde  
 kinderen van Arent PIJFFEROEN groot 200 roeden oost David VAN VYNCT suut dheer  
 Maximilien VAN AUWEGHEM . . .  . . . desen 11de febr. 1654 
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SVG Tanneken VAN HEYSTE ende Heindricx  DE CUYPERE fs. Bauduyn   fo 65v 
 beede overl. . . . niet gegeven       
 K.: Pierken DE CUYPERE 
 Bauduyn DE CUYPERE grootvader paternel ende Tanneken VAN CANEGHEM wdwe van 
 Pieter VAN HEYSTE, grootmoeder maternel  
 V.P.: Jacques DE CUYPERE ende V.M.: Andries VAN HEYSTE 
 Gronden van eerfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 De weese is gherecht in een leen in Hansbeke in het ghewest van kerckenvoorde groot 300 
 roeden noort de kinderen Jan VAN HULLE west het straetgen . . . . . . . . . 
 Item noch een partije maymeersch op Lovendeghem ligghende onverscheen ende onverdeelt 
 met de kinderen van Jooris DOBBELAERE groot int gheheele tot neghen 25 roeden, dus hier 
 over dhelft tot 112 ½ roeden 
 Gronden van erfven dese weese competerende bij den overlijden van sijne grootmoeder ende 
 commende vutten sterfhuyse van Pieter VAN HEYSTE der weesens grootvader maternel 
 Dese weese competeert drij partijen lants ghenaempt den cementen groot twee ghemeten en 
 half ende daer is an ghelant noort Paesschier CLAEYSSENS oost den heer van Vinderhaute. 
 Een partije ghenaempt het haeghelijnc, daer is an ghelant west Mayken CARROEN noort de 
 wdwe Gillis VAN HEYSTE ende Arent PIJFFEROEN groot 400 roen desen 2de july 1653 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overbrenght  fo 66 
 Joos COPPENS als voocht over de drij onbejaerde kinderen van Heindricq DE CUYPERE 
 die hij hadde gheprocreert bij Betgen VAN WASSENHOVE die sijne 1ste huysvrauwe was 
 te weten Bauduyn, Jan ende Janneken DE CUYPERE ende dat van al de administratie die ic 
 over dese weesen ghehadt hebbe sedert het doen van de leste rekenijnghe den 13de july 1650 
 Ontfaen van Abraham DE CUYPERE de somme van 9 sch. 7 gr. 
 Ontfaen van Marten DE CONINCK over een jaer huys ende landpacht verschenen tot 
 kerssavont 1650 tot 3 p. 5 sch. 4 gr. . . . . . . . . . desen  2de july 1653 
 
 Supplierende vertoont Bauduyn GELDOLF in houwelijck hebbende de  fo 68v 
 wdwe van Jan VAN KERREBROUCQ hoe dat hem als trecht ende transport hebbende van 
 Guille BRAET competerende twee distincte renten elc van 10 sch. gr. tsjaers losselijck den 
 pennijnck 16e ten laste van Pieter NEYT ende Paesschijntgen VAN KERREBROUCQ sijne 
 huysvrauwe was conforme de obligatie danof sijnde deene van date 17de april 1638 ende 
 dander van 19de juny 1639  . . . . . . . . . . . . actum 31ste jan. 1654 
 
 In de saecke van Bauduyn GHELDOLF ter eender sijde jeghens Guille  68v 
 BRAET, Frans WIEME, Cornelis VAN PARIJS, Rijckaert VAN PARIJS als naeste 
 bestaende vrienden  van de weese Pieter NEYT verweerder ter ander voor Burchmeester 
 ende Schepenen van de lande van Nevele . . . . . .  desen 17de maerte 1654 
 
SVG Jan VAN PARIJS fs. Laureyns overl.  . . . niet gegeven    fo 69 
 He.: Joosijntgen MOENTGENS fa. Pieters, 
 K.: Hansken, Vijntgen ende Janneken VAN PARIJS  
 V.P.: Laureyns VAN PARIJS ende V.M.: Pieter MOEYKENS fs. Jans 
 Er zijn gheene patrimonie ofte matrimoniale erfgronden bij den overlijden van hunnen vader 
 ghesuccedeert op dese weesen, nemaer alsoo binnen huwelijck gheconquesteert is 100 roen 
 lants gheleghen in Vosselaere op de beke cauter oost dhoirs Jan STOFFERIS suyt tclooster 
 van Marquette noort west daelmoessenije van Ste Baefs  . . .  . . . 
 Item een besette rente van 1 p. 10 sch. tsiaers verkent bij Pieter VAN PARIJS  fs. Laureyns 
 sweesen oom telcken 1ste meye in elc jaer . . .  . . .  . . . 
 De weesen competeren suyver ende net  de somme van 18 p. 5 sch. 4 gr. 6 dnrs compt in 
 drijen 6 p. 1 sch. 8 gr. 3 drs. dat boven alle schulden commeren ende lasten emmers totdat 
 sij haerselfs sullen ghedeghen worden soo bij ghetijdighe audde gheestelijck ofte weerdelijck 
 staete  . . .  . . .  . . .  actum 10de july 1653 
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SVG Janneken NOTE fs. Martens, overl. Vynct den 5de nov. 1653   fo 69 
 Hr.: Gheert BAUDONCQ  
 K.: Lieven VAN DER VENNET ghetrauwt hebbende Mayken BAUDONCQ weese van 
       Berthelmeus BAUDONCQ, Jan, Janneken, Livijnken, Catelijnken ende Tanneken 
       BAUDONCQ  
 V.P.: Jan VUYSSENS ende V.M.: Marten NOTE 
 Gronden van erfven op de overledene verstorven van haere vader ende moeder sijn staende 
 het huwelijck vercocht   . . .  . . . 
 Gronden van erfven in huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Twee ghemeten lants in Vynct ghecommen bij coope van Jan BAUDONCQ daervan aen 
 het 1ste ghemet ten oosten abouteert Jan CODDE suut Gregorius BAUDONCQ west Lieven 
 VAN RENTERGHEM ende noort Jor Adriaen VAN HEMBISE ende het ander ghemet oost 
 Christoffel DHUYVETTER ende Gregorius BAUDONCQ suut den selven BAUDONCQ 
 west Jan CODDE ende noort Jan VAN WONTERGHEM  
 Item een behuysde hofstede ghecommen bij coope van den voorseyden Jan BAUDONCQ  
 gheleghen in deselve prochie in vier parcheelen deen an dander abouterende daeranne ten 
 oosten de straete suyt dhoirs . . .? . . west Andries ODEVAERE ende noort de kercke van 
 Vynct groot ontrent vijf ghemeten en half 
 Item bij coope van den selven een stic lants palende noort daeranne het kerckhof van Vynct 
 oost Charel VAN DALEN suut haerlieder selfs lants ende west de straete groot 2 ghemeten 
 Item een ghemet in den cautere abouterende daeranne noort Charel VAN DALE oost Jan  
 VAN OOTEGHEM suut Jor Charles SERSANDERS ende noort haerlieden selfs lants 
 groot als vooren ontrent één ghemet . . .  . . .  . . .  
 Item een partije leens ghehouden van de Baronnie van Nevele ghecommen bij coope van  
 Frans ende Pieter DE VOS noort ende oost Joos VAN DER VENNET suyt Charles VAN 
 RENTERGHEM ende west het leen SAMMANS groot ontrent vier ghemeten . . . 
 Wijlent Berthelmeus BAUDONCQ in huwelijck gheweest met Lievijne DE PESTELE 
 Blijft meer bate als commer tot 371 p. 2 sch. 10 gr.    . . . . . . Blijven dhoirs goet  
 vinden de somme van 253 p. 11 sch. 10 gr. Dese somme ghedeelt tusschen dhoirs in seven  
 compt elck daerinne goet 36 p. 4 sch. 6 gr. 7 dnrs. . . . dese 7de july 1654 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 71 
 Adriaen VERBIEST als voocht over de weese Andries VERBIEST voor de administratie 
 ende handelijnghe bij hem ghehadt van de goedijnghen van de selve weese verstorven van 
 den voornoemden Andries haerlieder vader  
 Brenght den doender in ontfanc de somme van 500 guldens over den coop van een woonhuys 
 met de stede ghestaen ende gheleghen binnen de prochie van Ste Gooricx Audenhove groot 
 een dachwant ende 37 roen ghecocht bij Jan VAN GROOTENBRIEL voor de voornoemde 
 somme maeckene in ponden grooten de somme van 83 p. 6 sch. 8 gr. . . . 
 Noch over den coop van twee partijkens lant groot 42 roeden ghecocht bij den voornoemden 
 Adriaen VAN GROOTENBRIEL voor de somme van 12 p. 1 sch. 3 gr. . . . 
 Betaelt aen Adriaen GROOTENBROUC over de kinderen van Andries VAN DER BIEST 
 de somme van 125 p 6 sch. gr. die de voornoemde kinderen schuldich waeren over het 
 sterfhuys van Andries VAN DER BIEST grootvader  . . . desen 5de meye 1654 
 
SVG Margriete CHRISTIAENS, overl. Ste Martens Lederne den .  . april 1653 fo 71v 
 Hr.: Lieven VERMEERE  
 K.: Liefken, Janneken, Hansken, Fransken, Mayken ende Pierken VERMEERE 
 V.P.: Jan VERMEERE ende V.M.: Jan CHRISTIAENS  
 Dit sterfhuys staet schuldich van pachte an Jan VERMEERE sijnen broeder van diverssche 
 jaeren blijckende bij onderrekenijnghe verschenen kerssavont 1653  65 p. 11 sch. 1 gr. 
 Gronden van erfven op de weesen verstorven bij den overlijden van haerlieder moeder 
 Een derde in een behuysde hofstede gheleghen in Vosselaere groot mette landen daaermede 
 gaende 700 roeden noort de damstraete oost de wdwe BOLLAERT suyt den meulenwech 
 west Pieter CHRISTIAENS  . . .  . . .  desen 17de nov. 1654 
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SVG Mayken LAMME, overl. . . . niet gegeven      fo 72v 
  Hr.: Jan VAN RENTERGHEM  
 K.: drij onbejaerde weesen, de joncxste weese is nu audt ontrent 13 maenden 
 V.M.: Jan LAMME ende V.P.: Guille VAN RENTERGHEM  
 Op de weesen is ghesuccedeert bij den overlijden van heurlieder moeder een partije saylant 
 gheleghen in Hansbeke op den wijc van sande oost sheeren straete suyt Sebastian LAMME 
 ende suyt west Maximiliaen VAN HAUWEGHEM groot ontrent 575 roeden 
 Den hauder sal betalen aen elcke weese als sij commen tot gherechtighe aude ofte eenighen 
 state elc de somme van 4 p. gr. eens . . . . . .  desen 18de nov. 1653 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen Pieter VAN LANDUYT als fo 73 
 voocht maternel van Catelijne VAN KERREBROUCK achterghebleven weese van Hercules 
 VAN KERREBROUCK ende Tanneken VAN LANDUYT beede overleden in Poussele in 
 1636 ende dat van den ontfanc ende vutgheven als hij van haer goet heeft ghehadt . . . 
 De voorseyde Catelijne compt goet van de weesepennijnghen van haer vader ende moeder 
 volghens den SVG de somme van 62 p. 1 sch. gr. die blijven berusten onder Jan TANT fs. 
 Jans ghetraut met Martijntgen VAN KERREBROUCK halve suster paternel 
 Ten overlijden van Catelijne haere ouders was sij maer oudt 10 maenden ende is onderhouden 
 gheweest den tijt van twee jaeren bij Jan TANT ende Martijntgen VAN KERREBROUCK. 
 Gheert COEN in huwelijck gheweest met de wdwe van den voornoemden Jan TANT  
 Wijlent den voornoemden Jan TANT heeft ghetelt in handen van Pieter VAN LANDUYT 
 saligher dese weese grootvader maternel was, de somme van 30 p. 1 sch. gr. het deel ende 
 recht van de voorseyde 62 p. 1 sch. gr. weese pennijnghen . . . . . . . . . 
 Onder Janneken DE TEMMERMAN wdwe van Joos VAN LANDUYT woonende op 
 Ruuslede de somme van 14 p. gr. 
 Onder Philips VAN LANDUYT ooc woonende op Ruuslede de somme van 8 p. gr. 
 Den doender gheeft te kennen dat dese weese als hoir maternel van wijlent Philips VAN 
 LANDUYT ende Lippijntgen LOOTENS haere grootvader ende grootmoeder aldaer voor 
 een 6de staecke te cavel ghevallen is een hapte stic lant gheleghen in Ruysselede groot twee 
 ghemeten die verpacht sijn an Gheert DE SCHEPPERE  . . . . . . 
 De weese is noch te cavel ghebeurt een partije lant groot bet dan twee ghemeten gheleghen 
 up Aerssele in pachte ghebruyckt bij Jan MABE  . . . desen 4de dec. 1654 
 
SVG Arent STEYAERT, overl. . . . niet gegeven      fo 74v  
 He.: Janneken VAN DER STRATEN  
 K.: Janneken, Neelken ende Joosijntgen  
 V.P.: Jan STEYAERT fs. Christoffel ende V.M.: Arent COCHUUT  
 Dies de bate excederen den commer heeft de houderigghe belooft haere weesen elc up te 
 legghen de somme 8 p. 5 sch. gr.  eens soo wanneer ofte een van hemlieden ten gheestelijcke 
 houwelijcke ofte andere tijdighe staet sullen commen . . . desen 9de dec. 1653 
 
SVG Christiaen DE BUCQ fs. Cornelis, brauwer, overl. Nevele in de jaere 1646 fo 75 
 ende zijne 2de huysvrauwe Pierijnken TEMMERMAN overl. Nevele in de jaere 1645  
 K.(1ste x): Lieven, Cornelis, Marie, Joosijne ende Lievijne DE BUCQ gheprocreert bij 
      Lievijne DE MEYERE sijne 1ste huysvrauwe 
 K.(2de x): Frans, Joos, Jacob, Pieter, Petronelle ende Janneken DE BUCQ 
 Leenen ende gronden van eerfven ghecommen van de sijde van Pierijnken TEMMERMAN 
 die bij dien te volghen sijn aen haere hoirs. 
 Een leen gheleghen in Landeghem oost van de kercke groot vijf ghemeten west ende noort 
 ghelant dhoirs van Loys VAN RIJCKEGHEM oost ende suyt de straete daer men gaet van 
 Caneghem naer Poucke. Item noch een bulcxken dat heet thofstedeken groot een ghemet 
 ligghende suyt van de bulcxkens in den heeckhoutackere oost ghelant de weese van Romeyn 
 VAN WIJCHUYSE suyt den voetwech die loopt naer eeckhoute meulene west tkerckenlant 
 van Caneghem tvoornoemde leen groot ontrent 10 ghemeten  . . . . . . . . . 
 Mayken RUTSAERT lest wdwe van Frans TEMMERMAN . . .  
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maect ende presenteert  fo 76v 
 Niclaeis SCHAMP fs. Ghijselbrecht als voocht van Andries VERPLAETSEN fs. Gheerolf 
 dit van alsulcke handelijnghe als hij ghenomen heeft over den voornoemden Andries tsedert 
 sijne leste rekenijnghe van date den 9de maerte 1650 . . . . . . 
 Ontfaen van Denijs GOVAERT de somme van 9 p. gr. over een jaer pacht van een pacht 
 goet daer hij woont verschenen kerssavont 1649 
 Betaelt an Jan VAN BIERVLIET coopman tot Ghendt over een jaer crois van een rente  
 gheypotequiert op de behuysde hofstede in Nevele de somme van 5 p. gr. 
 Ghegheven an dese weese voor kermis ghelt den 6de juny 1650 tot 13 gr. 
 Betaelt aen de weese Matthijs SCHAMP 6 jaer pacht van het steenderken in den ham tleste 
 verschenen 1648 de somme van 24 sch. gr. . . . . . . desen 16de maerte 1655 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende ende overgheeft fo 78v 
 Gillis DUSSAERT als voocht over de vaderlijcke sijde van de weese Arnaut DUSSAERT 
 die hij gheprocreert heeft bij Pierijntgen DE COSTERE ende overleden in Nevele S.M. 
 Brenght in ontfanghe de somme van 9 p. 15 sch. 5 gr. die hij doende is bij onderrekenijnghe 
 ghehauden tusschen hem ende Marten DUSSAERT fs. Arnaut metsgaders Pieter DE  
 COSTERE thouwelijck hebbende Franchijntgen DUSSAERT fa. Arnaut den 1ste dec. 1653 
 Ontfaen van Guille DE BOCQ over de volle betalijnghe van de somme van 7 p. gr. over 
 een jaer huyshuere van den huyse ende hove gheleghen in Nevele in de Ste Jansstraete 
 competerende dese weese ter somme van 1 p. 13 sch. 4 gr. . . . . . . 
 Jan CODDE voocht over de moederlijcke sijde . . . . . . desen 8ste maerte 1655 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende ende overgheeft fo 79v 
 Olivier DE BAETS als voocht over de weese van Philips DE MEYERE fs. Gillis die hij  
 heeft gheprocreert bij wijlent Magdaleene STEYAERT . . . desen 11de meye 1655 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overbrenght   fo 80 
 Marten DHANENS voocht van de weesen van Gillis DHANENS ende Pierijntgen CODDE 
 van alsulcken ontfanc ende vutgheven als den rendant heeft ghedaen . . . . . . 
 Brenght in bate voor de weesen dat sij ghedeelt hebben in tsterfhuys van Maeyken THOLS 
 haerlieder moeye 5 p. 14 sch. 2 gr. . . . . . . . . . 
 Present Jan DE MAN thouwelijck hebbende Maurijntgen DHANENS ende Adriaen 
 DHANENS       desen 27ste oct. 1654 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft de  fo 80 
 wdwe Pieter DE WULF van de handelijnghe ende administratie bij den voornoemden DE 
 WULF ghehadt als voocht over de weesen van Joos LANDUYT ende Joosijne BOOM sijne 
 huysvrauwe  . . .   . . .  desen 14de juny 1655 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft   fo 81 
 Andries VAN HEYSTE als voocht over de weese van Heindricq DE CUYPERE ende 
 Tanneken VAN HEYSTE sijne huysvrauwe dit van de administratie die hij ghehadt heeft. 
 Ontfaen van Daneel VAN HEYSTE over drij jaeren pacht van vijf partijen lant tsamen groot 
 vijf ghemeten ingaende kerssavont 1647 ende tleste verschenen kerssvont 1650 tsamen de 
 somme van 13 p. gr.  . . .  . . .  . . .  
 Noch ontfaen van Jan DE CUYPERE dat hij moest toegheven van sijnen cavel an Pieter DE 
 CUYPERE de somme van 20 sch. gr. 
 Ontfaen van Lieven CLAYS thouwelijck hebbende Janneken DE CUYPERE dat hij ooc  
 moest toegheven over sijnen cavel aen den voornoemden Pieter de somme van 20 sch. gr. 
 Betaelt aen den Bailliu van Meerendre over het versetten de lande hem verstorven van sijn 
 grootvader ende eenen Jacques DOBBELAERE tsamen  9 gr.  
 Betaelt aen Christoffel BEELAERT tot Lovendeghem van verteerde costen als de kinderen 
 vercavelden haerlieder landen de somme van 6 sch. 10 gr. . . .  desen 14de july 1655 
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 Liquidatie ghemaect omme de wdwe ende ghemeene hoirs Jan    fo 84 
 MOETSCHILDER van tghone haer competeert vut de vercoopijnghe van een behuysde 
 hofstede gheleghen tot Landeghem aen de plaetse ghecocht bij Laureyns DE MULDERE 
 ende ander pretensie die de wdwe ofte hoirs weten  te pretenderen desen 27ste oct. 1654 
 
SVG Gillis VAN HOVE, overl. . . . niet gegeven     fo 84v 
 He.(2de x): Janneken DE RUYTERE alsnu in huwelijck met Adriaen COOMAN 
 K.(2de x): Hans, Bauduyn, Jacob ende Pierijntgen VAN HOVE  
 V.P.: Pieter LOONTKENS ende V.M.: Marten DE RUYTERE  
 De hauderigghe is goetvindende aen de vier weesen de somme van 18 p. 13 sch. 9 gr. 3 dnrs 
 Gronden van erfven op de vier weesen verstorven ghecommen van hunnen vader 
 Een partije lant gheleghen in Hansbeke ghenaempt het houcxken te sande daeranne abouteert 
 oost Laureyns VAN MALDEGHEM  . . .  . . .  . . . 
 Een partije lant int cauterken oost de hofstede van Sara WILLEMS suyt ende noort de straete 
 groot 200 roen ende een partije lant op den selven cauter oost Laureyns VAN MALDEGHEM 
 suyt Gillis VAN VYNCT noort de wdwe Pieter DE WEERT groot 150 roeden . . . . . . 
 Item het 4de van een partije bosch gheleghen in Nevele bij den damput groot int gheheele 257 
   roeden oost den aermen bosch van Hansbeque suyt west ende noort Joos DE PESTELE  dus 
 hier over het vierde 64 roeden  . . .  . . . desen 8ste febr. 1656 
 Liquidatie ghemaect tusschen Adriaen COOMAN in huwelijck met   fo 85v 
 Janneken DE REYTERE wdwe van Gillis VAN HOVE ter eender ende de ghemeene hoirs 
 van den selven Gillis ter andere nopens de baten ende commeren  
 Alvooren ten laste van Pieter, Marten, Gillis ende Mayken VAN HOVE fii Gillis voornoemt 
 kinderen van 1ste bedde met dhelft van een woonhuys staende op het hofstedeken ten dale bij 
 hemlieden aenveert . . .  . . .  . . .  
 Lievijne DE WEERT 1ste huysvrauwe was van den voornoemden Gillis VAN HOVE . . . 
 Was onderteeckent Adriaen DE COOMAN, bij mij Pieter VAN HOVE, bij mij Pieter  
 LOONTGENS, bij mij Marten DE RUYTERE . . .  desen 8ste febr. 1656 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die doet Anthone SCHAUT als voocht  fo 87 
 paternel van de weese van Guille VAN DER PLAETSEN verweckt bij Catelijne SCHAECK 
 van alsulcke handelijnghe ende administratie als hij heeft ghehadt . . . . . . 
 Den rendant brenght voor baete ten proffijte van de weesen drij jaeren pacht van diveerssche 
 stucken lants gheleghen in Nevele ghebruyct bij den voornoemden SCHAUT tsaemen 27 p. gr. 
 Item van ghelijcke drij jaeren landpacht ghebruyct bij Pieter DE CLOET ligghende binnen de 
 prochie van Nevele op oossche de somme van 9 p. gr. 
 Betaelijnghe jeghens den bovenschreven ontfanc 
 Item den doender vint goet bij slote van de liquidatie ghedaen  den 15 april 1653 present Jan  
 SCHAECK medevoocht ende Jacques SCHOLLAERT 1 p. 6 sch. 9 gr. 
 Betaelt aen de weese om een bruyloftghelt tot Laureyns SCHAUT de somme van 1 p. gr. 
 Betaelt aen de weese om te bruyloft te gaen tot Jan DE BAETS de somme van 1 p. gr. 
 Betaelt aen dheer Adriaen DHAMERE over heerlijcke rente gaende vutte weesen goet van 
 tjaer 1653 ende 1654 de somme van 2 p. 2 sch. 3 gr. 
 Blijct dat den doender meer betaelt heeft als ontfaen . . . desen 9de febr. 1656 
 
 Supplierende vertoont reverentelijck Joos VAN REYBROUC als voocht fo 87 
 over de twee minderjaerighe weesen achterghelaten bij Janneken VAN REYBROUC al 
 waer hauder bleven is Gillis BODDERIJE de weesen vader ende de weesen is competerende 
 bij versterfte van hunne grootvader Matthijs VAN REYBROUC ende grootmoeder Lijntgen 
 VERLEYEN eenen 8ste staecke in een hofstede ende lant met de cattheylen daerop staende 
 ende noch 100 roeden meersch gheleghen in Leerne bedraeghende bij prijsije ter somme 
 van 14 p. 8 sch. 9 gr. waerjeghens schuldich staen ter somme van 12 p. 11 sch. 8 gr.  
 volghende de liquidatie hier annex ende dat hij suppliant gheene ander bate en weet omme 
 de voorseyde schulden te betalen dan het weese deel te vercoopen  
         desen 19de dec. 1654 
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SVG Elisabeth DE GRAVE fa. Zeghers, overl. . . . niet gegeven   fo 87v 
 Hr.: Joos STROBBE 
 K.: Joosken, Jacquemijne, Janneken, Willemijntken ende Marie STROBBE 
 V.P.: Loys STROBBE ende V.M.: Dieric DE GRAVE  
 De bate excederen den commer de somme van 32 p. 12 sch. 10 gr. ende dese ghedeelt in 
 tween tusschen den vader ende sijne vijf weesen compt elcke sijde 16 p. 6 sch. 5 gr. ende 
 elcke weese de somme van 3 p. 5 sch. 3 sch. wanneer sij sullen commen in houwelijck 
 ofte gheestelijcke state ofte bij ghetijdighe audde haer selfs . . .  desen 28ste maerte 1656 
  
 Alsoo Gillis BODDERIJE hauder ghebleven is ten sterfhuyse van  fo 87v 
 Janneken VAN REYBROUCK fa. Matthijs met sijne twee weesen te weten Hansken ende 
 Joosken ende dat hij hauder ghedilayeert heeft van te maken SVG, soo heeft hij naer sijne 
 beste wetenschap ende jugement overdocht sijne ghestaethede ten tijde van toverlijden van 
 Janneken ende sijne weesen belooft ende bijgheleyt elc tot 2 p. gr. die den hauder belooft op 
 te legghen als dese weesen bij ghetijdighe audde ofte bij gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte 
 eenighen anderen staet haerlieden selfs sullen commen . . . desen 22ste nov. 1655 
 
SVG Magdaleene DE SCHEPPERE fa. Loys, overl. . . niet gegeven   fo 88 
 Hr.: Marten DE WEERT fs. Christiaens 
 K.: vier weesen 
 V.P.: Niclaeis DE WEERT ende V.M.: Loys DE SCHEPPERE  
 De weesen moeten van hunnen vader hebben tot 7 p. 7 sch. 10 gr. 6 dnrs ende noch 2 p. 
 12 sch. 6 gr. ter causen van de recompense van de gronden van erfven gheduerende het 
 houwelijck vercocht ende veralieneert makende tsamen de somme van 8 p. 4 gr. 6 dnrs. 
 Gronden van erfven op de weesen verstorven bij den overlijden van hunne moeder 
 Een partije meersch gheleghen in Meyghem bij de kercke groot 400 roeden daeranne 
 abouterende west dhoirs van Gillis SUTTERMAN noort den marquis VAN LEDE oost de 
 cale ende suyt Mevr. VAN AFFELS ende het 3de van 100 roen lant gheleghen in Meyghem 
 cauter suut den herwech west Albijn DE RICHEBOURCH . . .  
 Van weghen d'overledene is vercocht een ghemet lant gheleghen in noorthaut aen Pieter 
 DE SCHEPPER voor 27 p. gr. ende van weghen den hauder is veralieneert dhelft van een 
 ghemet meersch in Meyghem voor de somme van 20 p. gr.  desen 31ste maerte 1656 
 
SVG Lievijntgen MORTIER fa. Jans, overl.  . . . niet gegeven   fo 89 
 Hr.: Loys DHANENS fs. Adriaens 
 K.: Joosijntgen, Maeyken ende Pierijntgen DHANENS  
 V.P.: Anthone DE WEERT ende  
 V.M.: Jan VAN SPEYBROUCK fs. Daneels ghetraut met Joosijntgen MORTIER 
 Bij de doot van haerlieder moeder is op de weesen vervallen de rechte helft van een stick 
 lants gheleghen in Deurle ghenaempt den vernonnen? busch ende waervan twederdeel 
 onverscheen ende onverdeelt toebehoort den voornoemden Jan VAN SPEYBROUCK 
 causa uxoris , abouterende daeranne ten oosten de broucstraete zuut ende west dhoirs 
 Jan DE CLERCQ ende noort dhoirs HERTOGHE groot int gheheele 1161 roeden . . . 
 . . .  . . .  . . .  . . .  desen 3de april 1656 
 
 Compareerde in persoone Pieter MEGANCK fs. Jans houder bleven achter fo 89v 
 Maeyken VAN DER STRAETEN ende sittende in baten ende commeren van diere te kennen 
 ghevende dat hij schuldich is an Joosijntken ende Janneken SCHAMP fa. Joos gheprocreert 
 bij tvoornoemde Maeyken VERSTRAETEN de somme van 54 p. gr. procederende van hun 
 vader het ghereet cattheylich goet in vorme van SVG alhier ghepasseert op den 1ste april 1642 
 ende omme de zelve weesen daervan te voldoene den comparant aen de selve opghedraeghen 
 heeft bij vorme van vriendelijcke verhoorsatijnghe soo hij doet bij dese tot 300 roeden lant in 
 een stick van 400 roeden ligghende in Nevele ghenaempt den cauburne daeranne abouterende 
 noort sheeren straete west dhoirs van Niclaeis DROOMAERE ende suyt dhoirs van Tanneken 
 DE VOS  . . .  . . .  . . .  desen 5de april 1656 
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 Supplierende vertooghen reverentelijck Niclaeis DE WEERT ende Loys  fo 90 
 DE SCHEPPERE voochden van de weesen van Marten DE WEERT ende Magdaleene 
 DE SCHEPPERE hoe dat de supplianten ten laste van den sterfhuyse van de weesen moedere 
 oversien hebben diveerssche loopende renten bij obligatie in adveu van den pennijnck 16e 
 daervan dese weesen aengherekent is ende sij thunnen laste ghenomen hebben een van 
 3 p. gr. tsiaers sprekende in proffijte van dhoirs van Gheert CORNELIS in conformiteyt van 
 de liquidatie tusschen der weesen vader. . .   . . .     Omme voorder 
 costen temiteren sij die souden versekeren op een partije meersch de weesen competerende 
 gheleghen in Meyghem bij de kercke groot 400 roeden  . . . desen 31ste maerte 1656 
 
SVG Charel MAENHAUT fs. Abraham, overl. Hansbeke . . . niet gegeven  fo 90  
 He.: Margriete DE CLERCQ (sClercqs) fa. Bauduyn alsnu in huwelijck met Jan CLAYS 
 K.: Janneken MAENHAUT fa. Charel  
 V.P.: Bauduyn MAENHAUT fs. Abraham ende V.M.: Guille DE CLERCQ  
 De hauderigghe zal haere weese onderhouden van ate dranc cleederen lijnen ende wullen . . . 
 tot dat sij aut sal wesen 16 jaeren ofte tot dat sij sal commen tot houwelijcke gheestelijcke 
 weerdelijcke ofte anderen staete  . . . ende de weese belooft te fournieren de 
 somme van 61 p. 17 sch. 6 gr. eens ter voornoemde aude . . . . . . 
 Gronden van erfven gheleghen in Hansbeke ghemeene met haere ooms ende moeyen daer 
 anne de weese competeert het 14de deel  
 Een behuysde hofstede daer Abraham MAENHAUT ghestorven is met een stic lant daer 
 anne ligghende noort de hammestraete groot tsamen twee ghemeten 14 roeden 
 Een stic lants in hammeken oost Gheert STANDAERT suyt den prelaet van Dronghene groot 
 172 roen en een stic lants noort de wdwe Arent DOBBELAERE zuyt Pieter VAN DAMME 
 groot 255 roeden. Item een stic lants oost Gillis DOBBELAERE west Gheert STANDAERT 
 groot 249 roeden. Item een stic lants oost ende west Mayken LANDUYT noort het oostvelt 
 groot 414 roeden . . .  . . .  . . . desen 19de sept. 1656 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Arent    fo 91 
 VAN WASSENHOVE als voocht over de weese van Heindricq DE CUYPERE die hij hadde 
 bij Betgen VAN WASSENHOVE fa. Frans 
 De voorgaende rekenijnghe is ghedaen den 13de july 1650 alwaer meer ontfaen was dan 
 vutghegheven te weten de somme van 52 p. 10 sch. 9 gr. 
 Ghelevert aen Bauwen een van dese weesen 48 part broot voor 7 sch. gr. 
 Lieven CLAYS ghetraut met Janneken DE CUYPER een van dese weesen . . . 
         desen 17de maerte 1654 
 
SVG Lucas VAN CANEGHEM, overl. . . . niet gegeven    fo 91 
 He.: Janneken VAN DE WALLE 
 K.: Lievijntgen ende Betgen VAN CANEGHEM  
 V.P.: Adriaen HUYGHE fs. Jans ende V.M.: Laureyns VAN DE WALLE, oom  
 . . .  . . .  . . .  . . .  dersen 3de maerte 1648 
  
SVG Jan MOREEL, overl. . . . niet gegeven     fo 91v 
 He.: Vijntgen DOBBELAERE  
 K.: ses weesen niet genoemt 
 V.P.: Jacques MOREEL ende V.M.: Gheert DOBBELAERE  
 Gheeft over voor bate in het huys staende binnen de stede van Ghendt de hauderigghe ende 
 de weesen ghelaten is onverscheen ende onverdeelt om malkanders hiernaer te liquideren 
 naer quote ende partie van haer deel dat sij competeert neffens haer medehoirs daerinne dese 
 weesen competeert neffens dhauderigghe de drij deelen van vijfve  
 De bate excedeert den commer 26 p. 1 sch. 6 gr. ,  twelcke in tween ghedeelt de hauderigghe 
 ende de weesen elc de somme van 13 p. 9 sch. . . .   
 Soo elcke weese te weten in sessen 2 p. 3 sch. 5 gr.   desen 21ste maerte 1657
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SVG Charles DOBBELAERE fs. Charel, overl. Poussele . . . niet gegeven  fo 93 
 He.:  Pierijntgen BEKAERT fa. Laureyns, nu in huwelijck met Jan VAN WATERMEULEN 
 K.: Jan DOBBELAERE  
 V.P.: Pieter DOBBELAERE ende V.M.: Jan BEKAERT  
 De hauderigghe sal alle de cattheylen ende baten thaeren proffijte behauden omme daermede 
 te moghen doen haeren wille gheene vutghesteken nochte ghereserveert dan alleene de  
 catheylen staende binnen de prochie van Lovendeghem op de weese goet causa patris . . . 
 De bate excederen den commer ende de hauderigghe belooft met haeren jeghenwoordighen 
 man op te legghen aen de weese 16 p. 13 sch. 4 gr. eens als dese weese sal commen ten 
 staete in gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte ghetijdighe aude . . . desen 21ste maerte 1657 
 
SVG Laureyns TANT fs. Jans, overl. Severen . . . niet gegeven    fo 93v 
 He.: Elisabeth CORNELIS fa. Joos alsnu in huwelijck met Pieter DE SPLENTERE 
 K.: seven onbejaerde weesen  
 V.P.: Joos TANT fs. Jans de jonghe ende V.M.: Gheert CORNELIS fs. Joos  
 De bate blijven den commer te boven ter somme van 99 p. 3 sch. 4 gr. commende deen helft 
 tot proffijte van de weese ende dander helft ten proffijte van de hauderigghe bedraeghende 
 over dhelft 49 p. 11 sch. 8 gr. ende elcx weesen  7 p. 16 gr. . . . desen 5de dec. 1656 
 
SVG Philippine VAN LAECKE, overl. . . . niet gegeven    fo 94 
 Hr.: Gheerolf SLOCQ 
 K.: Liefken SLOCQ  
 V.M.: Pieter VAN LAECKE ende V.P.: Marten PLANCQUAERT 
 Gonden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 De rechte deurgaende helft van een hofstede in Landeghem wijck van vierheckenen met alle 
 cattheylen daerop staende ligghende ghemeene ende onverdeelt met Guille VERNAERT  
 oost de selve suyt ende west Thomas HANSSENS noort dher Gillis VAN AUWEGHEM 
 groot 500 roeden . . .  . . .  . . . desen 7de nov. 1656 
 
SVG Lievijntgen DHANENS fa. Ma. . ., overl. Leerne . . . niet gegeven  fo 94v 
 Hr.: Jan DE WEERT 
 K.: Betgen DE WEERT 
 V.P.: Gillis DE WEERT ende V.M.: Martens DHANENS  
 Den hauder belooft sijne weese te betaelen boven alle schulden totter somme van 21 p. 
 13 sch. 10 gr.wanneer de selve sal commen ten gheestelijcke weerdelijcke ofte andere 
 staete van jaere  . . .  . . .  . . .  
 Gronden van erfven commende van de overledene 
 De westsijde van een behuysde hofstede gheleghen in Leerne jeghenwoordich bewoont bij 
 Jan VAN VLAENDEREN scheedende van den deurstijl van den huyse daer de veurdeure 
 an hangt alsoo suytwaert naer de leye tot op een pael metten lochtijnc achter den stal tot 
 jeghens tjonck bogaerdeken de keucken van den huyse de westcamere metten keldere 
 nemaer behoort den solder boven de keucken toe dhoirs van Adriaen DHANENS met het 
 oosthende van tselve huys . . .  . . .  desen 5de dec. 1656 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet ende overgheeft Adriaen  fo 95 
 DHAMERE Amman van Nevele als curateur ghecomitteert ten vaguen sterfhuyse van 
 Lieven VAN PARIJS fs. Gheerolfs overleden in Meyghem  . . . . . . 
 Lieven COENE heeft in pachte ghehouden een behuysde hofstede mette landen daermede 
 gaende gheleghen in Meyghem tsamen groot vier bunders 148 roeden en half een termijn 
 van drij jaeren inganck ghenomen hebbende kerssavont 1646 ende sijn op den selven 
 Lieven COENE als meest biedende vercocht voor 4 p. gr. 
 Noch ontfaen van Lieven COENE de somme van 11 p. 10 sch. 8 gr. over den prijs van de 
 navette op de voornoemde partijen bevonden  . . .  . . . 
 Item een stucxken lant groot een ghemet west de straete noort twaterlat ende noch een stick 
 met een bijle groot 700 roeden  . . . . . . . . . desen 18de april 1657 
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SVG Loyse VLERICQ fa. Frans, overl. . . . niet gegeven    fo 99v 
 Hr.: Joos DE KEY 
 K.: Pieter, Lieven, Joos, Jan, Janneken ende Marie DE KEY 
 Voocht: Jan VLERICQ  
 Den commer excedeert de bate ter somme van 125 p. 5 sch. 7 gr. in tween ghedeelt comt 
 tot laste van de weesen de somme van 62 p. 12 sch. 9 gr.  . . .   desen 8ste meye 1657 
 
SVG Laureyns DE MULDER, overl. . . . niet gegeven    100v 
 He.: Joosijne HAUTEKIET fa. Gheert  
 K.: Hansken ende Pierken DE MULDER 
 V.P.: Joris CLAYS ende V.M.:Gheert HAUTEKIET 
 Er sijn meer bate den commeren ter somme van 11 p. 10 sch. 3 gr. danof deen helft tot 
 proffijte van de houderigghe ende dander helft tot proffijte van de weesen comt . . . 
 Gronden van erfven commende van Laureyns DE MULDER 
 Dhelft in 400 roen lants danof dander helft competeert de weese van Jan MOETSCHILDER 
 ligghende in Landeghem oost Pieter COCHUUT suut den wech loopende naer Nevele west 
 dhoirs MONICHOVE ende noort den herwech ende dhelft in 200 roeden lants danof dander 
 helft competeert de voornoemde weese van Jan MOETSCHILDER oost dalmoessenije van 
 Ste Baefs west Herman VAN DER VENNET ende noort de wech  . . . . . .  
 200 roeden lants in Vosselaere oost sheeren straete suyt den herwech  . . . . . . 
 Gronden van erfven ghedurende het huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Landeghem an de kercke groot in erfven 75 roeden, oost Jan VAN 
 DE WALLE suyt de straete west ende noort de priesteraige van Landeghem ende noch een  
 behuysde hofstede ligghende over de calene groot met een bulcxken lant daernevens 220 roen 
 noort de straete oost Rogier DE WITTE  . . . . . . desen 17de oct. 1657 
 
 Ic Frans LANCSWEERT kenne voldaen te sijne van mijn schoonvader  fo 101v 
 van mijn deel van het boomcatheyl soo wel opgaende als troncken mij verstorven over de  
 doot van Sijntgen DHUYVETTERE mijne vrauwe moeder was, van ghelijcke mijn 4de paert 
 in alle de vruchten  . . . . . .    desen 16de july 1657 
 
 Vriendelijcke vercavelijnghe ghestelt tusschen de vijf ghemeene hoirs ten fo 101v 
 sterfhuyse van wijlent Joos LANDUYT ende Joosijne BOOM te weten Marijn BEKAERT 
 in huwelijck met Cathelijne LANDUYT, metsgaders Lucas, Franchijntgen, Mayken ende 
 Elisabeth LANDUYT alle kinderen van een bedde van alsulcke gronden van erfven als heur 
 competeren ligghende noch ghemeene ende onverdeelt ende omme uyt ghemeensaemheyt 
 te gheraken sijn  dese ghestelt in vijf ghelijcke cavels te weten A ende B tsamen ende cavel 
 C, D ende E alleene op de manieren hiernaer volghende  
 Cavel A ende B sijn vercavelt an Mayken ende Elisabeth LANDUYT . . . . . . 
 Een behuysde hofstede in Nevele in de brabantstraete groot 118 roeden . . . . . .  
 Cavel C is met rechte lote vercavelt an Franchijntgen LANDUYT  . . . . . . 
 Een behuysde hofstede in Lootenhulle groot int gheheele met een bulck lants an den hove  
 ontrent een bunder  . . .  . . .   Item sal desen cavel noch volghen 
 een partije bosch ghenaempt tmusschenkot ooc gheleghen in Lootenhulle groot 150 roeden 
 Cavel D is ten rechte loten vercavelt an Lucas LANDUYT  
 Een bosschelken ligghende in Lootenhulle in een meerder partije bosch danof dander helft 
 competeert dhoirs Maurus CACKAERT den nomber van 223 roeden en half . . . 
 Item sal desen cavel noch volghen dhelft van een partije lant groot voor dese helft 212 roen 
 Item sal desen cavel noch volghen dhelft van een partije lants gheleghen te veldeken . . . 
  Noch een partijken meersch gheleghen an Nevel meulen meersch groot 66 roeden . . . 
 Noch een sevenste deel in een bosch ligghende bij den damput danof dander ses deelen 
 competeert dhoirs van Gillis VAN HOVE oost den kerckenbosch van Hansbeke suyt 
 Bauduyn MAENHAUT causa uxoris west Jan DE PESTELE noort Mattheus DE KEYSERE 
 met consorten comt voor dese tot 39 roeden . . . . . . desen 29ste oct. 1657 
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SVG Joos LOOF, overl. . . . niet gegeven      fo 102 
 He.: Anne JOCHEM  
 K.: Anne Marie LOOF 
 V.P.: Guille LOOF ende V.M.: Jacques JOCHEM  
 Op dese weese is ghesuccedeert de rechte deurgaende helft van een woonhuys metter erfve 
 daermede gaende gheleghen in de Ste Martens prochie groot ontrent een ghemet 
 De weese behaut boven alle schulden de somme van 16 p. 18 sch. 9 gr. 3 dnrs. welcke somme 
 de hauderigghe verobligiert wort op te legghen so wanneer de selve sal wesen tot ghetijdighe 
 aude ofte andersints haer selven bedeghen sal wesen . . . desen 2de oct. 1657 
 
SVG Pieter MARTENS, overl. Nevele . . . niet gegeven    fo 102v 
 He.: Pierijnken SUTTERMAN 
 K.: Gheerken, Bauken ende Joosijntken MARTENS 
 Voocht: Gillis SUTTERMAN   
 De weesen is goet comende van ghereede pennijnghen ter somme van 36 p. 8 sch. 5 gr. 6 dnrs 
 welcke de weesen moeder ghehauden is op te legghen als sij bij ghetijdighe aude commen. 
 Gronden van erfven de drij weese verstorven bij den overlijden van hunnen vader ende te 
 cavel ghevallen jeghens hunne halfve broeders ende susters 
 Een stic lant gheleghen in Nevele ghenaempt quequelburnestede oost de straete suyt Bauduyn 
 ERPELS noort ende west dese hoirije groot 269 roeden  
 Een hofstedeken daer op woont Martijnken MARTENS wdwe van Gheert DE WEERT dese  
 weesen moeye groot int gheheele 150 roeden . . . . . .  desen 30ste oct. 1657 
 
SVG Joosijntgen BOGHAERT fa. Joos, overl. . . . niet gegeven   fo 103 
 Hr.: Jan ROELS  
 K.: Marie ROELS  
 V.M.: Joos BOGHAERT grootvader  
 Den hauder belooft sijne voorseyde weese thaer selfs wordijnghe te betaelen de somme van  
 80 p. 7 sch. 6 gr. 6 dnrs. 
 Item is de weese noch gherecht int 4de van twoonhuys ende cattheylen van boomen staende 
 op thofstedeken te reckelijnghe daer nu woont Frans VAN AELST mitsgaders int 4de int 
 schuerken ende de materialen van thuys tghone is overbleven in brant tot Royghem buyten 
 Ghendt metsgaders noch het 16de deel  in eenighe catheylen staende  up eenighe gronden 
 gheleghen in Landeghem . . .  . . .  desen 10de oct. 1657 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doen ende overgheven  fo 103 
 Jacques DE BUCQ als voocht vutten wet over de weese van Joos VAN LANDUYT ende 
 Joosijne BOOM sijne huysvrauwe van de handelijnghe ende administratie bij hem ghehadt 
 ende ghenomen van deselve weese goedijnghen sedert den 14de juny 1655 date van tdoen van 
 de rekenijnghe van de wdwe Pieter DE WULF voocht gheweest van de voornoemde weese 
 Brenght den doender in ontfanghe de somme van 22 sch. 2 gr. over soo veele de voornoemde 
 wdwe Pieter DE WULF voocht van de weese bij slote van de rekenijnghe ghepasseert den 
 14de juny 1655 schuldich betaelt is als meer ontfaen  dan betaelt  . . . . . . 
 Aengaende dhofstede ende landen de weese competerende gheleghen in Lootenhulle inde 
 malsemstraete ghebruyct bij Jan VAN VOOREN en is bij den doender niet ontfaen over de 
 jaeren 1652, 1653 ende 1654  . . .  . . .  . . .  . . . 
 Betaelt an Maurus VAN MALDEGHEM fs. Pieter thuwelijck hebbende Gillijnken DE 
 WULF fa. Joos de somme van 10 p. gr. over den coop ende vutgrootijnghe van een half 
 ghemet lants ligghende in de hofstede dese weese competerende gheleghen in Lootenhulle 
 in de malsemstraete 
 Betaelt an Joos DE WULF de somme van 8 sch. gr. over den pacht van een half ghemet lants 
 ligghende in dhofstede van de hoirs binnen Lootenhulle ghecompeteert hebbende Maurus 
 VAN MALDEGHEM verschenen kerssavont 1654  . . .  . . .  . . . 
 Marijn BEKAERT in huwelijck met Catelijne LANDUYT . . . desen 20ste febr. 1658 
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SVG Mayken DE VOS fa. Arents, overl. Vosselaere int jaer 1655   fo 104 
 Hr.: Pieter DE GROOTE fs. Daniel  
 K.: Hansken DE GROOTE 
 V.M.: Jan RUYTTENS  
 Blijft in ghemeene bate de somme van 51 p. 18 sch. 8 gr. 
 Ditte ghedeelt in twee deelen compt elcx quote de somme van 25 p. 19 sch.  4 gr. 
          27ste nov. 1657 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Niclaeys SCHAMP  fo 104v 
 fs. Ghijselbrecht staende voocht van Andries VERPLAETSE fs. Gheert dit van alsulcke 
 handelijnghe ende administratie als hij ghehadt ende ghenomen heeft sedert de laetste 
 rekenijnghe van date 16de maerte 1655 tot ende met kerssavont 1657 . . . 
 Ontfaen van Michiel VAN HAUTE van het lant dat light achter de meulen van Nevele 
 over drij jaeren tleste verschenen kerssavont 1655 de somme van 24 sch. gr. . .  . . . 
 . . .  . . .  . . .  . . .  desen 19de dec. 1658 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Cornelia   fo 105 
 TUUTSCHAVER hauderigghe bleven achter Lieven MORTIER borghe gheweest van 
 de weese van Jacques STROBBE gheprocreert bij Tanneken MORTIER  . . . 
 . . .  . . . present Lieven MORTIER fs. Lieven desen 12de maerte 1658 
 
SVG Marten TUUTSCHAVERE fs. Godefroot, overl. Vosselaere . . aug 1656 fo 106 
 He.: Mayken PATTIJN 
 K.: Godefrood TUUTSCHAVERE 
 V.P.: Jan TUUTSCHAVERE ende V.M.: Roelant VERBAUWEN 
 Patrimonele gronden van erfven, een partije lants gheleghen in Peteghem ghenaempt de  
 maenenest? oost ghelant Pieter VAN HUELE suyt het straetgen noort west de tijchelbeke  
 ende noort de leye groot 375 roeden. . . . De hauderigghe belooft haere weese te  
 betalen soo wanneer sij sal ghecommen sijn tot gheestelijcke ofte weerdelijcke state ofte bij 
 ghetijdighe aude sijn selfs 27 p. 7 sch. 7 gr. eens  . . . desen 20ste nov. 1657 
 
 Guille VAN DOORNE vader ende tgouvernement hebbende van  fo 106v 
 Janneken achterghebleven weese van Elisabeth VAN DALE van ulieden heeren in voogdije 
 ghedaen dat deur den overlijden van Frans VAN DALE haeren grootvader competeert deen 
 helft van ontrent 17 soo 18 p. gr. procederende van de venditie ten sterfhuyse van den 
 voornoemden Frans VAN DALE ghedaen ende alsoo met desen armen tijt den suppliant hem 
 vint belast met het onderhouden van vrauwe ende kinderen met het voornoemde Janneken 
 noch jonc van jaeren  . . .  . . .  desen 20ste juny 1658 
 
SVG Thomas LOOTENS fs. Pieters, overl.  . . . niet gegeven    fo 106v 
 He.: Mayken DE GRUUTERE  
 K.: een weese niet gegeven 
 Oock overleden Guille en Tanneken LOOTENS sijnen broeder ende suster, beede overleden 
 naer hunnen broeder 
 V.P.: Laureyns LOOTENS ende V.M.: Philips DE GRUUTERE  
 De vooghden gheven te kennen dat wijlent Lucas NEYT ghemaect heeft seker project van  
 SVG van der weesen vader daerop hij met der weesen moeder ghemaect heeft liquidatie 
 De baten sijn beter bevonden dan de commeren de somme van 42 p. gr.  . . . 
 Gronden van erfven de weesen competerende commende van hunnen vader  
 Een ghemet lants in Nevele abouterende oost Lieven VAN RENTERGHEM suyt dhoirs Jan 
 VAN LANDUYT west den heere van Nevele noort dhoirs Jan VAN DER SPEETEN 
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert   
 Een onbehuyst hofstedeken gheleghen in Meyghem groot 67 roeden ghecocht van de wdwe 
 Joos DE GRUUTERE noort ende oost de wdwe Joos DE GRUUTERE suyt dhoirs Jan 
 VERLINDEN west de priesteragie van Meyghem . . . . . .  desen 9de oct. 1657 
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 Ontfaen bij mij onderschreven Mayken DE GRUUTERE wdwe van  fo 106v 
 Pieter LOOTENS vut handen van Philips DE GRUUTER de somme van 50 guldens ende 
 dit over de reste ende in voldoenijnghe van 58 p. gr. als den voornoemden Philips DE 
 GRUUTER bij sijne obligatie an mij schuldich is gheweest . . . desen 14de meye 1658 
 
SVG Pieter VAN PARIJS fs. Lieven, overl. Meyghem den 30ste jan. 1655  fo 107v 
 He.: Lievijntgen COKUUT fa. Marten 
 K.: Laureyns VAN PARIJS, Jooris DE KEYSER ghetraut met Janneken VAN PARIJS,  
       ende Magie VAN PARIJS, mitsgaders Pieter COEN fs. Lieven kint van Lievijntgen  
       VAN PARIJS 
 Gronden van erfven ghecommen van den overledenen moeders weghe  
 Een stic lants in Meyghem ghenaempt den hooghenbulc abouterende groot een ghemet  
 noort ende oost den raedt PEETERS zuyt de hauderigghe west Joe VAN DER LINDEN  
 Item een half ghemet lant in taeyaerts cautere oost dese hauderigghe suyt ende west dhoirs 
 TAYAERT groot ontrent 150 roeden . . .  . . . 
 Item dhelft van een partije leens ooc in Meyghem wanof dander helft onverscheen ende 
 onverdeelt is toecommende dese hauderigghe groot int gheheele 101 roeden oost tleen 
 van wijlent Philip DE MEYERE suyt de beke west . . . noort de hofstede bewoont bij 
 Jan ROELS  . . .  . . .  . . .    
 Alsoo dit voorschreven leen alsnu verstorven op Laureyns VAN PARIJS als audsten hoir 
 feodael van sijnen vader  . . .  . . .   desen 15de jan. 1658 
 
SVG Cathelijne DE WEERT fa. Lieven, overl. Nevele . . . niet gegeven  fo 108v 
 Hr.: Arent MORTIER fs. Arents 
 K.: Mayken MORTIER 
 V.P.: Arent MORTIER grootvader ende V.M.: Lieven DE WEERT 
 Gronden van erfven verstorven ende ghesuccedeert op de weese daeranne den hauder 
 behaut sijn blat van bijleve naer costuyme 
 Een behuysde hofstede gheleghen in Nevele met een partijken lant daeranne ligghende 
 groot 330 roen noort Joos DE PESTELE oost Joos HANSSENS suyt Lieven DE WEERT 
 dese weesen oom ende vooght . . .  . . .  desen 9de april 1658 
 
SVG Catherine CLAYS fa. Guille, overl. . . . niet gegeven    fo 109 
 Hr.: Adriaen BERT fs. Gillis   
 K.: Daniel, Marten, Adriaen ende Pierken BERT 
 V.M.: Daniel CLAEYS fs. Guille ende V.P.: Antheunis BERT   
 Dies de bate bedraeghen meer dan de commer belooft den hauder de vier weesen op te 
 legghen de somme van 20 p. gr.  . . . . . .  desen 12de dec. 1657 
 
SVG Claerken PRIEM fa. Joos, overl. Nevele 17de maerte 1657   fo 109v 
 Hr.: Jacques DE COCKELAERE (DE CEUCKELAERE?) fs. Niclaes 
 V.M.: Jacques PRIEM      
 Er blijft meer bate als commere tot 15 p. 10 sch. 6 gr., dit ghedeelt in twee is elcs deel ter 
 somme van 7 p. 5 sch. 3 gr.  . . .     desen 6de meye 1658 
 
SVG Anthenijne VAN NESSCHE, overl. . . .      fo 109v  
 Hr.: Frans VAN AELST 
 K.: Mayken, Hansken ende Marten VAN AELST ende Joos DE DOOVEN naturel kint van 
       Anthenijne VAN NESSCHE  
 Vooght: Joos MENSSE  
 Den hauder belooft sijne weesen eens op te legghen als sij commen tot eenighen gheestelijcke 
 ofte bij ghetijdighe aude haer selfs de somme van 6 p. gr. . . . desen 27ste nov. 1657 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Gillis   fo 110 
 DE WULF bailliu der stede van Nevele als vooght van de moederlijcke sijde van Frans  
 DE WULF fs. Philips gheprocreert bij Janneken VAN DER VENNET fa. Herman  
 Ontfaen van Marten ARENTS de somme van 12 p. 10 sch. gr. over een jaer pachts van 
 dhelft van een rente van 25 p. gr. den pennijnck 16e ten laste van Jor Jeronymus STEVENS 
 toecommende de weese bij liquidatie ten sterfhuyse van Philips ende dander helft sijne wdwe  
 verschenen 17de juny 1655. dus 12 p. 10 sch. gr . . . . . . . . . . . . . 
 Medehoirs: Jan DE WULF ende Gillis LIJBAERT  in huwelijck met Adriaene DE WULF 
 Ontfaen van Laureyns DE MEYERE in huwelijck met de wdwe Laureyns DE MULDER de 
 somme van 3 p. gr. . . .  . . .  . . . desen 4de juny 1658 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Joe Susanna   fo 111 
 PIERS fa. dhr. Joos wdwe van dhr ende Mr. Lucas VAN HOVE in sijn leven secretaris van 
 Majesteyts Schepenen van de keure der stede van Ghendt ende vooght van de weesen Frans, 
 Guille, Constance ende Theodora VAN HOVE kinderen van Frans VAN HOVE gheprocreert 
 bij Francisa VAN HEESE fa. Abraham beede overleden . . . desen 18de meye 1657   
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Adriaen DHAMERE 112v 
 Amman ende ontfangher van de lande van Nevele dit van den ontfanc ende administratie bij 
 hem ghehadt ende ghenomen van de venditie ghehouden ten sterfhuyse van wijlent Gabriel 
 CLAYS overleden in Landeghem an de vooghden van de weesen van Gabriel 
 Maect den doender in onfanc van de somme van 214 p. 7 sch. 3 gr. 6 dnrs over soo veel 
 beloopt tgheheele inhouden van de voornoemde venditie . . . . . . 
 Betaelt an den Amman van Dronghene de somme van 18 p. gr. over de redemptie van tbeste 
 hooft van den voornoemde Gabriel CLAYS  . . . . . . desen 8ste maerte 1659 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende ende overghevende fo 113 
 Jan CLAYS fs. Jans als vooght ende grootvader paternel over de weese van Gabriel CLAYS 
 . . .  . . .  . . .  . . .  desen 8ste maerte 1659 
 
SVG Jan CNAPPAERT fs. Mattheus, overl. . . . niet gegeven    fo 113v  
 He.: Janneken MESTACH fa. Jacques 
 K.: Mattheus, Jacquemijntgen, Frans, Lijntgen ende Martijntgen CNAPPAERT 
 V.P.: Laureyns MUSSCHE ende V.M.: Jan LOONTGENS 
 De baete gaen den commer te boven de somme van 379 p. 4 sch. 4 gr. danof deen helft tot 
 proffijte van den houder ende dander helft tot proffijte van de weesen compt elc tot de somme 
 van 189 p. 12 sch. 2 gr.   . . .  . . .   
 Gronden van erfven dese weesen competerende vuter hoofde van hunnen vader daeranne 
 dhauderigghe haut haer blat van bijleve naer costuyme 
 Het 6de deel van een hofstede gheleghen in Lootenhulle daer den grootvader is op woonende 
 groot int gheheele zes ghemeten abouterende oost den herwech van Vynct naer Lootenhulle. 
 Gronden van erfven gheconquesteert in het houwelijck 
 Een hofstede met vier bulcxkens landt gheleghen in Poussel commende bij coope van Joosijne 
 BRAET tsamen groot 100 roen abouterende suyt ende west an dhofstede de straete loopende 
 van de Poucstraete naer Pousselkercke ende twee partijen lants ooc in Poussel commende van 
 dhoirs Gheert VAN DER STRAETEN suyt de straete ende noort Lieven VAN DOORNE met 
 consoorten . . .  . . .  . . .  desen 18de dec. 1658 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 114 
 Cornelis DE BUCQ van den ontfanc ende administratie bij hem ghehadt als vooght over de 
 weesen van Christiaen DE BUCQ   . . .  . . . 
 Brenght den doender in ontfanghe de somme van 45 p. 19 sch. gr. over de weesen van wijlent 
 Philips DE WULF over den coope van het huys ende erfve ghenaemt den haene  . . . 
 Jacobus ende Joos DE BUCQ sijnen broeder . . . . . . desen 11de febr. 1659 
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SVG Elisabeth SCHAUT fa. Gillis, overl. . . . niet gegeven    fo 116 
 H.: Gheert HAUTEKIET 
 K.: Marten, Tanneken ende Petronelle HAUTEKIET 
 V.M.: Marten SCHAUT ende V.P.: Jacques HAUTEKIET 
 Er is een huyseken metten gront groot 14 roeden staende ontrent de kercke  
 De hauder belooft elc kint op te legghen de somme van als sij sullen commen te state ofte 
 ghetijdighe aude de somme van 7 p. gr.  . . . . . . desen 5de febr. 1659 
 
 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet Adriaen DHAMERE Amman fo 117 
 van de lande van Nevele omme tontfanc bij hem ghehadt van de venditie ghehouden ten 
 sterfhuyse van Adriaen MARTENS . . .  . . . desen 14de juny 1659 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maect Guille    fo 118 
 VAN DOORNE van tghone dat hij ontfaen heeft int sterfhuys van Frans VAN DALE 
 toecommende de weese Janneken VAN DOORNE gheprocreert bij Elisabeth VAN DALE 
 . . .   . . .   . . .  desen 16de dec. 1659 
 
 Augmentatie van staet van dhoirs competerende Janneken VAN DOORNE  fo 118v 
 fa. Guille gheprocreert bij Elisabeth VAN DALE op haer verstorven ende ghesuccedeert 
 bij den overlijden van Frans VAN DALE heurlieder grootvader maternel, die overbrenghen 
 Guille VAN DOORNE vader ende Jan DE SCHUYMER vooght  
 Gronden van erfven ghecommen van den voornoemden Frans VAN DALE  
 Het rechte deurgaende 3de paert in een behuysde hofstede in Meyghem danof dander twee 
 deelen competeren Jan DE SCHUYMER groot int gheheele een vierendeel bunders  
 De rechte deurgaende helft van een stick lants neffens tvoorgaende groot een ghemet ende 
 vijf roeden danof dander helft competeert Jan DE SCHUYMER . . . desen 16de dec. 1659  
  
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 119 
 Pieter MARTENS van sijnen ontfanc ende administratie bij hem ghenomen over het 
 ghemeene sterfhuys van de weesen achterghelaten bij Adriaen MARTENS fs Pieter ende 
 Janneken VAN RENTERGHEM fa. Laureyns fs. Charles. . . desen 14de juny 1659 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 119v 
 Maurus DE BACKER van sijnen ontfanc ende administratie bij hem ghenomen van de 
 venditie ghehauden ten sterfhuyse van wijlent Adriaen MOERMAN overleden binnen de 
 prochie van Ste Jans Maria Lederne  . . . . . . . . . desen 17de febr. 1660 
 
SVG Thomas LAMME, overl. . . . niet gegeven     fo 119v  
 He.: Livine COCHUUT fa. Jans 
 K.: Hansken = 8 jr ende Joosijntgen LAMME = 5 jr 
 V.P.: Jan DE MEYER ende V.M.: Jan VAN DER PLAETSEN 
 De twee weesen commen goet tot de somme van 16 p. 18 sch. 7 gr. 6 dnrs 
 Gronden van erfven toecommende dese twee weesen toecommende 
 Een partije lants ghenaemt den west capt noort oost is ghelant dit sterfhuys suyt west Carel 
 VAN HIJFTE groot 700 roeden ende noch een stick lant ghenaemt het maut putgen noort 
 oost Frans VAN AUWEGHEM suyt oost de wdwe ende hoirs Gabriel DE WEERT groot 
 200 roen. Item een meersch in de langhe meersch noort oost Gillis VAN RENTERGHEM 
 oost de calene die loopt van Nevele naer Landeghem groot 150 roeden . . . . . .  
 Dese weesen competeert noch een hofstede daer hun vader op overleden is groot 150 roen 
 met de west helft van de schuere met dhelft van het huys ende dhelft van het ovenbuer ende 
 dhelft van alle dander cattheylen van fruytboomen die in de vercavelijnghen onverdeelt sijn  
 met Jan DE MEYERE .  
 Gronden van erfven binnen houwelijck gheconquesteert 
 De deurgaende helft van dhofstede daer desen overledenen ghestorven is groot over dit deel 
 ontrent 150 roeden  . . .  . . .  desen 16de dec. 1659 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 120v 
 Christiaen DE WEERT fs. Martens als ghecommiteert van weghen Niclaeys DE WEERT 
 ende Loys DE SCHEPPERE voochden over de achterghelaten weesen van Marten DE 
 WEERT ende Magdaleene DE SCHEPPERE sijne huysvrauwe tot het ontfanghen de 
 venditie ten voornoemden sterfhuyse ghehouden metsgaders over tvercoopen van eenen 
 meersch ende andere bate  . . .  . . .  . . . 
 Er is vercocht den 10de juny 1659 een meersch van 400 roen voor 149 p. 4 gr. omme daer 
 mede te betalen de billette van schulden  . . . . . . . . . . . .  
 Betaelt aen Arent DE WINTER ontfangher der prochie van Meyghem van diveerssche 
 ommestellijnghen 1 p. 4 sch. 4 gr. . . .  . . . den 8ste juny 1660 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Pieter VAN VYNCT fo 121v 
 als vooght van de weesen Jan VAN VYNCT . . .  . . . 
 Den doender maect in ontfanc de somme van 6 p. 8 sch. 10 gr. 6 dnrs die Adriaen DHAMER 
 Amman van de lande van Nevele schuldich bleven is dit van den ontfanc van de venditie 
 ghehouden ten sterfhuyse van de weesen moedere . . .  . . . 
 Present Gillis DE PAPE, Janneken VAN VYNCT, Adriaen ende Gheert VAN VYNCT  
 desen 8ste juny 1660 alsoo tvoornoemde Janneken VAN VYNCT innebrenghen moet de 
 somme van 8 p. 11 sch. 2 gr.   . . .  . . .  . . . 
 
SVG Niclais DE BAETS fs. Pieter, overl. . . . niet gegeven    fo 122 
 He.: Janneken LOONTKENS fa. Lievens 
 K.: Pieter DE BAETS ende Catharine DE BAETS die achter haer vader ooc overleden is 
 V.P.: Laureyns DE BAETS ende V.M.: Lieven LOONTGENS  
 Gront van eerfven ghecommen van des overledens sijde schuldich te volghen aen de weese 
 met last van shauderigghens bijleve naer costuyme 
 In de prochie van Meerendre de rechte deurgaende helft van een partije lants groot int 
 gheheele 327 roeden ghenaemt turremansstede danof dander helft in houwelijck met de 
 hauderigghe ghecocht abouterende noort het straetken oost Mr. Gheert SPEECKAERT 
 suyt het lant van de bijloke ende west heystendries  . . .  . . . 
 Ander gronden van eerfven binnen huwelijck gheconquesteert 
 In Nevele een meersch grot 700 roeden danof de twee ghemeten ghecommen sijn bij coope 
 jeghens dhoirs van Adriaen BAUDONCQ  . . . . . . 
 Eene behuysde hofstede in Nevele groot in eerfven 135 roeden  . . .  . . . 
 nemaer het rechte 4de van dese hofstede toebehoort aen Joos LOONTIENS shauderigghens  
 broeder  . . .   . . .   desen 5de july 1660 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 122v 
 Simoen VAN DER STRAETEN als vooght van de kinderen van Gillis VERSTRAETEN 
 sijnen broeder gheprocreert bij Tanneken AERTS sijne 1ste huysvrauwe was . . . 
 Den doender maect hier ontfanc van de somme van 32 p. 4 sch. 3 gr. die hij schuldich is  
 ghebleven bij de voorgaende rekenijnghe van den 4de dec. 1652 . . . den 21ste july 1660 
  
SVG Mayken DOBBELAERE, overl. . . . niet gegeven    fo 123v 
 Hr.: Frans WITTEVRONGHELE 
 K.: Joos ende Gillijntgen WITTEVRONGHELE 
 V.P.: Jacques DOBBELAERE ende V.M.: Andries PUT 
 Gronden van eerfven op dese weesen verstorven bij den overlijden van hunne moeder als 
 staende  haer huwelijck met der weesen vader gheconquesteert 
 Een partije landt in Nevele oost de boschstraete suyt  . . . noort Maurus CAECKAERT  
 fs. Joos causa uxoris groot 172 roeden 
 Een partije saeylandt ghenaemt het bulcxken oost Bauduyn ERPELS suyt Arent MORTIER 
 met de boschstraete ende noort het peperstraetgen groot 209 roeden . . . . . . 
         desen 7de nov. 1659 



 1116 

 Vervolg Register 400 (1650 – 1670)  
SVG Adriaen BAUDONCQ, overl. . . . niet gegeven     fo 124 
 He.: Willemijne VAN QUEBORNE  
 K.: Elisabeth VAN QUEBORNE 
 V.P.: Andries CLAEYS    
 Gronden van erfven daerinne Joos VAN DOORNE thouwelijck met Bauken? BAUDONCQ 
 sijne suster beneffens der weese in gherecht is belast met bijleve van de hauderigghe 
 Een hofstede daer der weesens vader vutghestorven is bij de hauderigghe bewoont gheleghen 
 in Nevele in de vierboomstraete abouterende oost de straete suyt west dese hoirije ende noort 
 Jan SLOCQ ende een stic lants commende suyt aen de voorseyde hofstede ghenaemt den 
 beerenacker? oost de straete suyt ende west Lieven LOONTGENS ofte sijne kinderen noort 
 het voorgaende  . . .  . . .  . . .    
 Bate die verstorven ende ghesuccedeert sijn met den overlijden van Janneken BAUDONCQ 
 overleden huysvrauwe van Pieter POPPE  S.M. overleden in Caneghem  
 De weese competeert beneffens Mayken BAUDONCQ als susters eene croisserende obligatie 
 van 42 p. 10 sch. gr.    . . .  . . .  . . . 
 Item ghelijck deel als boven in een ghemet lants ende eerfve ende een half ghemet meersch 
 ligghende in Caneghem ghecommen van Janneken BAUDONCQ der weesen overleden moeye 
 . . .   . . .   . .  .  desen 25ste nov. 1659 
 
SVG Jooris DE KEYSERE fs. Paulus, overl. Meyghem . . . niet gegeven  fo 124v 
 He.: Janneken VAN PARIJS fa. Pieters 
 K.: Lipken ende Tanneken DE KEYSERE 
 V.P.: Paulus DE KEYSERE grootvader van de weesen 
 De bate excedeert de commer tot de somme van 6 p. gr. daeraf deen helft tot proffijte van 
 de houderigghe ende dander helft tot proffijte van de twee weesen compt tot 3 p. gr. 
 Item competeert dese weesen het 5de deel in een partije van lande gheleghen in Wonterghem 
 commende metten noort ende westende up het schaubroeckstraetgen   . . . . . . 
 Item een 5de deel in een aut huys staende op dhofstede abouterende noort west an het huys 
 scheedende den weegh die staet tusschen het aude huys ende het nieuwe huys . . . . . . 
 Aldus overbracht bij Marijn VAN HECKE ende Janneken VAN PARIJS sijne huysvrauwe 
 ende Paulus DE KEYSERE grootvader  . . .  desen 5de oct. 1660 
 
SVG Tanneken DE WEERT, overl. . . . niet gegeven   fo 125 zie ook fo 64v  
 Hr.: Marten VAN COMPOSTELLE, smid 
 K.: Philips, Jan, Marten, Pieter, Lieven, Laureyns, Cathelijne ende Tanneken ende Joos 
       VAN COMPOSTELLE bij huwelijcke sijn selfs sijnde 
 V.P.: Joos VAN COMPOSTELLE fs. Philips 
 V.M.: dheer Gillis DE WULF Bailliu der stede ende lande van Nevele 
 De vooghden verclaeren hoe dat Joos BOGHAERT ende Jan VAN DER VENNET deels 
 mannen ghemaect hebben inventaris in baten ende commeren van tsterfhuys van der weesen 
 vader daerinne dhauderigghe bleven was Janneken DE RIJVERE fa. Lieven bij welcke sich 
 ghebrocht hebben alle de havelijcke goederen  . . .  . . . 
 Joos VAN COMPOSTELLE heeft overghenomen eenighe meubels ende cattheylen . . . 
 Naerder liquidatie ghemaect den 22ste dec. 1659 . . .  . . . 
 Elcke weese moet hebben de somme van 19 p. 2 sch. 11 gr. 
 Gronden van eerfven commende van hunnen vader ende moeder 
 143 roeden ende het 3de van een roede in twee partijkens lant in Nevele deene in den wijc van  
 veldeken ghenaempt het naert? houcxken daeranne abouteert noort Jor Jacques DE BAVIERES 
 suyt Maximiliaen DHONDT west dhoirs van Frans BOOM ende dander is gheleghen darment 
 noempt caesteckers daeranne abouteert oost Frans SERWEYTENS west David VAN VYNCT 
 Item het 3de deel van viere in een behuysde hofstede gheleghen in Nevele in de ste jansstraete 
 groot int gheheele 300 roeden daeranne abouteert suyt de ste jansstraete  ende west Gillis 
 DUSSAERT  . . .   . . .  . . . 
 Item een stic lants ligghende in Vosselaere ghenaemt de landuytsstede groot 400 roeden . . . 
 . . .   . . .   . . .   4de oct. 1660 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Adriaen DHAMERE fo 125v 
 Amman deser stede dit van den ontfanc bij hem ghehadt van de venditie ghehouden ten 
 sterfhuyse van Marten VAN COMPOSTELLE   
 Den doender maect alhier ontfanc van de somme van 145 p. 15 sch. 2 gr. over soo veele 
 dat de venditie is beloopende  . . .  . . .  desen 3de oct. 1660 
 
 Compareerde Joos GRIJP thouwelijck hebbende de wdwe Lieven  fo 126 
 VAN POUCKE te kennen ghevende dat onder hemlieden is berustende de somme van  
 17 p. gr. over soo veele Janneken VAN POUCKE fa. Lieven goet vint ten sterfhuyse van 
 Joos VAN POUCKE haeren grootvader over haerlieder vaders moeders weese pennijnghen 
 metsgaders noch 3 p. 3 sch. 4 gr. , over dhelft dat is commen te veroveren bij desen 
 inventaris in bate ende commeren ten sterfhuyse van haeren grootvader ghemaect die hij 
 belooft op te legghen als de weese haer selfs sal wesen  . . .  
 
SVG Gabriel CLAYS fs. Jan, overleden  . . . niet gegeven    fo 126v 
 ende Livijne LIPPENS sijne huysvrauwe ooc overleden  . . . niet gegeven 
 K.: Janneken CLAYS   
 V.P.: Huybrecht CLAYS oom  
 Jan CLAYS dese weese grootvader heeft ghehadt den ontfanc ende administratie van de  
 ghereede pennijnghen ten venditie ghehauden  . . .  . . .  . . . 
 Gront van eerfven op de weese verstorven bij den overlijden van haeren vader 
 Dhelft in dhelft duergaende van gronden van eerfven gheleghen in Landeghem in coope 
 vercreghen benevens Rogier DE WITTE als gheadmiteert ter viesi van dese lande . . . 
 van datum 7de july 1657 daervan dander helft competeert de wdwe Joe Antheunis VAN 
 HAVERE ligghende alsnu onverscheen ende onverdeelt . . . . . . . . . 
 Gront van eerfven op de weese verstorven bij den overlijden van haere moeder 
 Het 6de deurgaende in de naervolghende partijkens daervan dander vijf deelen competeert 
 dese weese halfve broeders ende susters ligghende alsnu onverscheen ende onverdeelt in 
 eene partije in de prochie van Everghem op den wijck van Belsele 1600 roeden meersch 
 Item in Vinderhaute 165 roen meersch ghenaempt den veulenmeersch  . . . 
 . . .   . . .   . . .  desen 24ste maerte 1661 
 
 Supplierende vertoonen reverentelijck Laureyns VAN DE VOORDE  fo 127v  
 ende Jan DE CLERCQ vooghden van den weesen Pieter VAN DE VOORDE hoe dat de 
 weesen gherecht sijn naer proportie int behuyst hofstedeken ende landen daermede gaende 
 ligghende onverscheen ende onverdeelt mette medehoirs  . . . desen 17de jan. 1661 
 
 Op den 15de sept. 1661 soo hebben wij mannen Laureyns VAN DER   fo 127v  
 VENNET ende Guille VAN DER TRIEST ten versoucke van de ghemeene hoirs hier onder 
 ghenoemt ten sterfhuyse van Pierijntgen DE WAGHENAERE fa. Maurus, te vooren wdwe 
 van Pieter DE SCHUYTERE metsgaders Geert DE MEYERE alsnu houder ten desen 
 sterfhuyse met sijne dochtere bij naeme Geerdijne DE MEYERE noch onderjaerigh ende 
 onbedeghen aut ontrent de 19 jaeren,de welcke vut goede consideratie die hij is draeghende 
 tot Geerdijne, soo is de selve ghevende eens vooral de somme van 4 p. gr. als sij sal commen 
 tot eenighen staete of als sij sal wesen haer selfs, oversien ende ghepresen een woonhuys met 
 een hovenbuer ende cattheylen van boomen staende op de hofstede daer de overledene 
 eerfachtigh vutghestorven is . . .  . . .  . . . 
 Ooc den SVG toecommende Adriaen DE SCHUYTERE, Lieven DE SCHUYTERE ende 
 Pieter MOERMAN thouwelijck hebbende Joosijne DE SCHUYTERE bedraeghende totter 
 somme van 15 p. 16 sch. 11 gr. 6 dnrs nemaer alsoo daer twee van de selve weesen sijn 
 overleden onbedeghen ende onderjaerigh daervan dat haerlieder weese pennijnghen sijn 
 verstorven op dese voornoemde hoirs daerinne afghetrocken het ghone haerlieder overleden 
 moeder in quam naer costuyme alsoo wij bevonden hebben dat de voornoemde cattheylen 
 metsgaders al het huyscattheyl niet vutghesteken noch ghereserveert ter dese sterfhuyse was 
 bedraeghende meer dan de commeren . . .  . . .  . . . 
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 Augmentatie van SVG toebehoorende Marie ROELS fa. Jans   fo 128 
 gheprocreert bij Joosijntgen BOGHAERT dit van tghone de voornoemde weese verstorven 
 ende ghesuccedeert is bij der doot van Joos BOGHAERT haer grootvader maternel, die bij 
 desen Joos BOGHAERT fs. Joos als vooght van de weese beneffens den voornoemden Jan 
 ROELS overbrenghen aen ulieden mijne heeren Amman ende Schepenen van Nevele 
 Dese weese competeert in havelijcke cattheylicke goederen bevonden ten sterfhuyse van den 
 voornoemden Joos BOGHAERT volghens de liquidatie tusschen sijne voornoemde hoirs  
 ghemaect tot 23 p. 15 sch. 8 gr. 9 dnrs daervan 16 p. gr. berusten onder Pieter BOGHAERT 
 der weese oom soo hij achter medecomparerende heeft bekent  ende belooft daerboven de 
 weese te ghelden ende betalen een rente van 20 sch. gr. tsiaers inganc nemende date deser 
 metsgaders te lossen ofte besetten binnen drij eerstcommende jaeren.  
 Gronden van erfven dese weese competerende bij den doot van Joos BOGHAERT haerlieder 
 grootvader maternel volghen de vercavelijnghe ghemaect tusschen der weese ooms ende  
 moeyen als hoirs van Joos BOGHAERT voornoemt van daten 28ste dec. 1660 belast met dhelft 
 van het incommen in proffijte van Barbelken SUTTERMAN wdwe van Joos BOGHAERT 
 der weese grootmoeder 
 Een stic lants ghenaemt den tournoys bilc groot 400 roeden daeranne abouteert suyt biebuyc 
 strate noort dhoirs Jan SCHAMP oost Gillis DE WEERT causa uxoris . . . . . . 
 Item een partije lants ghenaemt den hooghen laect groot 429 roeden abouterende suyt ende 
 west de vierboomstrate oost lieven LOONTGENS ende noort dese hoirije . . . . . . 
 Item een stic lants ghenaemt den grooten ofte langhen padde gavere groot 469 roen daeranne 
 abouterende west de hoirs Olivier CALLANT noort dhoirs Jan SCHAMP  . . . . . . 
 Item dhelft van een ghemet bosch gheleghen te veldeken danof dander helft competeert den 
 voornoemden Joos BOGHAERT fs. Joos  . . . . . . desen 5de april 1661 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Lieven MORTIER fo 128v 
 als vooght over de weesen van Jacques STROBBE gheprocreert bij Tanneken STROBBE 
 van al sulcke handelijnghe als hij ghenomen heeft van desselfs weesen goederen 
 Ontfaen van Guille VAN RENTERGHEM de somme van 8 p. gr. over twee jaeren pacht 
 van het hofstedeken ligghende binnen dese prochie an de kercke . . . . . . 
 Item brenght in bate de somme van 2 p. gr. te weten 20 sch. gr. over de diensthueren van 
 Janneken STROBBE een van de weese  . . . . . . . . . desen 26ste oct. 1661 
 
 Het register geeft tweemaal dezelfde folio aan en zo verspringt de nummering 
SVG Barbara COCHUUT, overl. . . .  niet gegeven    fo 128v (2de maal) 
 Hr.: Jacques VAN LOOCKENE  
 K.: Janneken VAN LOOCKENE 
 V.M.: Jacques VERPLAETSE ende V.P.: Laureyns VAN LOOCKENE 
 Gronden van eerfven ghecommen van de overledene zijde ligghende alsnoch ghemeene ende 
 onverdeelt met Lieven COCHUUT der weesen oom maternel  
 Een stic lants in Landeghem int noorthaut ghenaemt den tweebulck suut daeranne ghelant 
 dhoirs Frans VINCENT west dhoirs Jan CALLANT ende noort oost tblackenacker straetgen 
 groot ontrent 3 ghemeten 
 Een partijken meersch in Nevele oost de calen ende west Herman LAMME groot 175 roeden 
 Item het 4de deurgaende van een behuysde hofstede in Landeghem met twee bulcxkens lants 
 achter vutstreckende tot jeghens dhautstraete met tvierde van de cattheylen van huysijnghen 
 ende boomen daer opstaende alsnoch ghemeene ende onverdeelt ligghende met Jan ende Joos 
 VAN RENTERGHEM metsgaders Gillis VAN VYNCT thouwelijck hebbende Gillijntgen 
 VAN RENTERGHEM abouterende ten oosten jeghens dhautstraete zuut dhoirs Jan VAN 
 LOOCKENE west de westhouck strate ende noort Gheeraert ? VAN AUWEGHEM, Jan  
 DE BUENIS ende dalmoessenije van Ste Baefs compt over het 4de deel 225 roeden . . . 
 Competeert dese weese half ende half met Lieven COCHUUT als vooren een partije lants in 
 Dronghene op halewijn cautere paelende daeranne suut west den heer van Huysse noort oost 
 Marten MINNE groot een ghemet 300 roen . . . . . . desen 21ste juny 1661 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 129 
 Joos VAN VLAENDEREN als vooght over de weese van Jan WEYMEERSCH hem ghehadt 
 ende ghenomen van de administratie ende handelijnghe over de voornoemde weese . . . 
 Alvooren brenght den doender in ontfanc vier jaeren pacht de weesen toecommende in een 
 behuysde hofstede bij versterfte van Joosijntgen VAN HOVE hunne grootvrauwe gheleghen 
 binnen de prochie van Nevele  . . . . . . . . .  desen 5de april 1661 
 
SVG Pieter DE WULF, overl. Lootenhulle ? . . . niet gegeven    fo 129v 
 He.: Paesschijntgen MAENHOUT  
 K.: Janneken ende Pierijntgen DE WULF 
 V.P.: Rijckaert DE WULF  
 Joos VAN COMPOSTELLE als ghetraut hebbende Tanneken DE WULF fa. Pieter voornoemt 
 elc verstorven van een 3de part in een behuysde hofstede in Lootenhulle abouterende daeranne 
 noort de strate oost het leen van Joos VAN COMPOSTELLE causa uxoris suyt ende west mijn 
 heer BAERT groot ontrent een ghemet ende een partije bosch ende saylant ghenaemt den els 
 bosch zuut ende west daeranne ghelant mijnheer BAERT noort den Colonel DU GEET  
 ende dese goede groot ontrent 2 ghemeten  . . .  . . . 
 Leen ende gronden van eerfven bij doverledenen staende sijn houwelijck gheconquesteert 
 Een partije leen wesende saylant ooc gheleghen in Lootenhulle paelende daeranne zuut ende 
 west den Colonel DU GEET ende noort den plasbosch groot ontrent een ghemet  . . . 
 Item in Nevele ontrent 50 roeden meerschin den meulenmeersch ligghende in een meerdere 
 partije ghemeene met dhoirs van Joos LANDUYT  . . .  . . .  
 Item competeert de twee weesen metten voornoemden COMPOSTELLE ende dhauderigghe 
 half ende half de rechte deurgaende helft danof dander helft onverscheen ende onverdeelt 
 toebehoort Frans DANIELS ende Marten DE VIJVERE ghetraut met Franchijntgen ende 
 Joosijntgen BOOM fii Jooris van een behuysde hofstede in Nevele groot int gheheele in 
 eerfven ontrent 200 roeden over dhelft ontrent 100 roen . . . desen 16de meye 1661 
 
SVG Joos VAN ACKERE overl. Nevele op den 5de febr. 1661   fo 130  
 fs. Jan ende Pierijntgen VAN TENTE 
 He.: Willemijntgen MICHIELS fa. Jans 
 K.: Jan, Marie ende Petronelle VAN ACKERE  
 V.P.: Jan CORNELIS ende V.M.: Laureyns MICHIELS 
 Op Jan VAN ACKERE is verstorven een partijken leens gheleghen in dese stede op den 
 hul groot ontrent 100 roeden gheleghen in een meerder stic lants abouterende daeranne west 
 de strate loopende van den hul naer Vosselaere zuut de aude damstrate ende noort de reste 
 van tvoornoemde lant  
 Gronden van erfven die op den overledenen bij den doot van sijn vader op hem verstorven  
 sijn volghen de drij weesen metten den last van bijleve van Pierijntgen VAN TENTE des  
 overledene moeder ende dese houderigghe naer costuyme 
 het 6de deel van 200 roeden meersch gheleghen in Vosselaere in de leymeerschen waervan 
 dander vijf deelen toecommen Jan CORNELIS ghetraut met tvoornoemde Pierijntgen VAN 
 TENTE, oost mijnheer VAN WIENEGHEM suut de pastorije van Nevele west de calene 
 Item ghelijck 6de deel in een half ghemet lants ooc in Vosselaere ant perreken noort west 
 Pieter MAENHOUT noort oost Jacques DE MULDER zuut oost den herwech ende suut 
 west de wdwe van Jan DE MULDER 
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 Ontrent 200 roeden lants in Vosselaere in een meerder partije te weten den suutcant oost den 
 wech loopende van Landeghem naer Vosselaere suut west Laureyns VERPLAETSE ende 
 noort west Gillis ALGOET ghecommen van Matthijs VAN TENTE bij coope  . . . 
 Huys ende eerfve ghedeelich tusschen dhauderigghe ende de weesen half ende half 
 Een huys ende erfve binnen dese stede op den hul neffens thecken suut oost Pieter VAN  
 DE PUTTE zuut west de strate noort west ende noort oost Frans VAN RENTERGHEM 
 ghecommen van den voornoemden Frans . . . . . . ende het 12de deel van een 
 hofstede bewoont bij Jan CORNELIS voornoemt . . . desen 12de dec. 1661 
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 Rekenijnghe ende bewijs die bij desen doet Adriaen DHAMERE Bailliu  fo 131 
 van de lande van Nevele dit van zulcken ontfanc ende administratie als hij ghehadt heeft 
 van de goedijnghen van de twee achterghelaten weesen van Jan REYNIERS ende 
 Willemijnken VAN VLAENDEREN sijne huysvrauwe was sedert sijne leste rekenijnghe 
 ghesloten den 28ste april 1653 . . .  . . .  . . .  . . .  
 Een behuusde hofstede metten lande ende meersche daermede gaende gheleghen in de 
 prochie van Nevele daer ment noempt oossche tsamen groot zes ghemeten ende 200 roen 
 . . .  . . .  . . .  . . .  desen 21ste dec. 1661 
 
 Supplierende vertoonen reverentelijck Jan STEYAERT ende Arnout  fo 132 
 COCHUUT als vooghden over de weesen van Arent STEYAERT ende dat de hoirs bij 
 Christoffel STEYAERT der weesen grootvader hebben vercocht eenighe partijen van lant 
 ende meersch gheleghen in de prochie van Meerendre waerin de weesen gherecht sijn in het 
 8ste paert, soo hebben wij vooghden gheradich ghevonden tzelve deelken mede te vercoopen 
 vut reden dat het lach onverscheen met de weesen medehoirs. . . desen 31ste jan. 1662 
 
SVG Margriete VAN DOORNE, overl. . . .      fo 134 
 Hr.: Jan VAN PARIJS 
 K.: Rijckaert, Janneken, Margriete ende Maurijntgen VAN PARIJS 
 V.P.: Lieven DE WAPENAERE ende V.M.: Rijckaert VAN PARIJS  
 De weesen behouden goet totter somme van 182 p. 14 sch. 4 gr.  
 Gronden van erfven ghedurende thouwelijck gheconquesteert 
 Twee partijen lants gheleghen binnen Lootenhulle abouterende suyt ende west de wdwe 
 STOPPELAERE ende noort Pieter VAN DALE  
 Noch een stic lants gheleghen in Nevele ghenaemt kerrebrouc groot ontrent twee ghemeten 
 ende 50 roeden oost de straete suyt de weese Guille BRAET west Joos DE PESTELE ende 
 noort dhoirs Joos PATHEET. . .  . . .  . . . desen 7de maerte 1662 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 134v 
 Loys DE KEYSERE als vooght over de weesen van Jan SACHMOORTELE van alle 
 sijn ontfanc handelijnghe ende administratie bij hem ghehadt van de wettelijcke venditie 
 ghehouden ten sterfhuyse van den voorseyden SACHMOORTELE  . . . . . . 
 Brenght den doender in ontfanc over den coop van een behuusde hofstede gheleghen int 
 ghehuchte van Reckelijnghe 156 p. 6 sch. 8 gr. . . . . . .  
 Betaelt aen den heer pasteur van Deynse over de funeraile rechten van den vutvaert alles 
 volghens de quitantie de somme van 24 sch. gr.  . . . . . . desen 2de meye 1662 
 
SVG Joosijntgen DE WEERT fa. Frans, overl. . . . niet gegeven   fo 136 
 Hr.: Niclais SLOCQ  
 K.: Joosken ende Janneken SLOCQ  
 V.P.: Pieter SLOCQ ende V.M.: Caerel DE WEERT 
 Den houder belooft sijn weesen op te legghen als sij commen tot state tsij gheestelijcke, 
 weerdelijcke ofte bij ghetijdighe aude de somme van 32 p. 12 sch. 8 gr.  . . . 
 Gronden van erfven toebehorende de weesen ghecommen van de moederlijcke sijde 
 Een stic lant ghenaemt de waghenthuyn gheleghen in Nevele daerment noempt de bosch 
 straete daeranne abouterende oost de wdwe ende hoirs Jacques ERPELS suyt het leen 
 straetgen west Lieven LOONTGENS noort de voorseyde weesen groot 311 roeden . . . 
 Item noch een partije lant ghenaempt bachten bossche gheleghen in Nevele daerment noempt 
 de boschstraete suut tvoorgaende west ende noort dhoirs ende wdwe VAN RENTERGHEM 
 groot 299 roeden. Item noch een sticxken lant oost ende suut dhoirs ende wdwe VAN 
 RENTERGHEM ende west de voorseyde weesen noort den bosch groot 274 roeden  . . .  
 Aldus gheaccordeert met de vooghden dat den houder sal behouden tvolle ghebruyc van de 
 gronden van erfven totdat de weesen haer selfs sullen bedeghen sijn . . . 
 Den houdere sal behouden sijn blat van bijleve  . . .   desen 9de meye 1662 
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SVG Mayken VAN OVERBEKE fa. Michiel, overl. . . . niet gegeven   fo 137v 
 Hr.: Jan DE COSTERE  
 K.: Cathelijne, Pieter, Frans ende Willemijntgen DE COSTERE 
 V.P.: Guille DE COSTERE ende V.M.: Michiel VAN OVERBEKE  
 Blijft in bate voor de weesen de somme van 90 p. 14 sch. gr. welcke somme ghedeelt in 
 vieren compt elcke weese tot 22 p. 13 sch. 6 gr. pennijnghen die den houder ghehouden 
 wort op te legghen als de weesen sullen commen ten houwelijcke, weerdelijcke ofte 
 gheestelijck staten emmers haerlieden selfs sullen sijn bij ghetijdighe aude  
 Gronden van eerfven ghecommen van haerlieder moedere 
 Een behuysde hofstede met de lande daermede gaende groot ontrent drij bunderen in de 
 prochie van Aerseele gheleghen waerin dese weesen competeert een deurgaende 4de met 
 de wdwe van Michiel VAN OVERBEKE ende Michiel VAN OVERBEKE voornoemt  
 Gronden van eerfven staende het houwelijck gheconquesteert 
 Een partije lants in Nevele op oossche cautere groot 268 roeden abouterende oost ende 
 noort Jor Guille VAN DE SIJPE suut Mhr. Maillaert DE VULDERE west Guille VAN 
 RENTERGHEM ende een partije lants wesende leen daerment noempt de hooghe capt 
 groot 500 roeden oost den prelaet van Dronghene suut het ley ter huele west de wdwe 
 Jooris MAES noort Guille VAN RENTERGHEM . . .  desen 27ste juny 1662 
 
SVG Pierijntgen VAN TENTE, overl. . . . niet gegeven   fo 138v   
 grootmoeder van de kinderen van Joos VAN ACKER 
 Wdwe (1ste x) van Jan VAN ACKERE ende grootvader van de kinderen van Joos 
 K.(1ste x): Joos VAN ACKERE (met wie hij getrouwd is geweest wordt hier  niet vermeld) 
      Kinderen van wijlent Joos VAN ACKERE: Jan, Marie ende Petronelle   
 Hr.(2de x): Jan CORNELIS, wdnr van Pierijntgen VAN TENTE 
 Vooght: Laureyns MICHIELS 
 Gronden van eerfven commende van Pierijtgen VAN TENTE haere vader ende moeder 
 Een half ghemet meersch in Vosselaere ligghende in een meerder partije ghemeene met 
 Laureyns MUSSCHE commende metter oosthende ant straetgen ende de westhende jeghens 
 de calene Item een partijken lants palende oost tcloosterlant van Marquette zuut ende noort 

dhoirs Maurus VAN PARIJS groot 150 roeden 
Gronden van eerfven tvoornoemde Pierijntgen gheconquesteert hebbende met Jan VAN 

  ACKERE haeren 1ste man ende met Jan CORNELIS haeren 2de man  
  De twee deelen van drije danof dander 3de onverscheen ende onverdeelt toebehoort den 
  voornoemden Jan CORNELIS ende dese weesen elc een 6de deel van ontrent 200 roeden 
  meersch gheleghen in Vosselaere in de begijnmeersch oost den heer VAN WIENEGHEM 
  oost de pastorije van Nevele west de calene ende noort de wdwe ende hoirs van Jacques 
  DE GRAVE groot over de twee 3de deelen 133 roeden . . . 
 Gronden van eerfven onbelast van eenighe bijleve. Een huyseken ende eerfve daermede  
 gaende gheleghen op den hul noort ende suut is gheerft Jan CORNELIS oost Gillis  
 DUSSAERT ende west de straete groot in eerfven 52 roen en half . . .desen 6de july 1662 
  
Copie  Alsoo Jan CORNELIS hauder bleven ten sterfhuyse van Pierijntgen   fo 139 

VAN TENTE ghemeene ende onverdeelt was mette drij kinderen van wijlent Joos VAN 
ACKERE fs. Jans half ende half in elf delen van twaelfve van seker huys ende eerfve daer 
hij CORNELIS jeghenwoordich inne woont gheleghen in Nevele op den hul ant hoosthende 
west ende noort ande straete oost Pieter VAN DE PUTTE ende suut de voorseyde weesen 
scheedende van de cave van het cleyn huyseken oostwaerts tot op een paelsteen als hedent 
ghestelt neffens den waterput sulx dat sweesen camerken met tnoorthende van tcleyn huyseken 
tot halven de cave hier is mede gaende daervan dander twaelfste deel was toebehoorende de 
weesen bij versterfte van haeren vader ende omme vute ghemeensaemhede te scheeden soo 
sijn Jan CORNELIS ter eender sijde ende Laureyns MICHIELS fs. Jans de jonghe als vooght 
van de drij weesen met Willemijntgen MICHIELS wdwe van Joos VAN ACKERE haerlieder 
moeder ter ander int vriendelijck veraccordeert dat Jan CORNELIS in eerfachtichede volghen 
sal tvoorschreven huys metter eerfve daermede gaende . . .  desen 12de juny 1662 
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SVG Joos DE WEERT, overl. . . . niet gegeven     fo 139  
 He.: Janneken HOVAERT fa. Vincent 
 K.: Joosken ende Jan DE WEERT 
 V.P.: Joos DE WEERT fs. Gillis, grootvader ende V.M.: Jan HOVAERT fs. Vincent 

De weesen hauden suyver ende net tot 6 p. 6 sch. 5 dnrs welcke somme de hauderigghe 
 ghehauden is op te legghen als de weesen sullen commen ten houwelijcke, weerdelijcke 
 ofte gheestelijcke staete hun selfs ofte bij ghetijdighe aude . . . desen 19de oct. 1660 
 
SVG Tanneken DE CLERCQ fa. Adriaen, overl. . . . niet gegeven   fo 139v 
  Hr.: Jan DE BIL 
  K.: Hansken, Maeyken, Magdaleene, Vijntgen ende Tanneken DE BIL 
 V.M.: Jan DE CLERCQ  
 Den hauder belooft sijne weesen op te legghen de somme van 10 p. 18 sch. 11 gr. wanneer 
 sij tot eenighen staete ofte wel haerlieder selfs sullen sijn bedeghen 
 Matrimoniele erfgronden ende cattheylen op de weesen verstorven 
 Den hauder heeft gheduerende het huwelijck vercocht het 6de paert ende deel in een huys 
 ende erfve gheleghen in Aelter an Christiaen DE CLERCQ  desen 31ste jan. 1662 
 
SVG Maeyken DE MEYERE fa. Joos, overl. . . . niet gegeven    fo 141v  
 Hr.: Jacques DE BUCQ 
 K.: Marie DE BUCQ  
 V.P.: Jan REYNIERS ende V.M.: Joos DE MEYERE  
 De weese becomt voor bate de somme van 89 p. 6 sch. 10 gr. 6 dnrs die den houder belooft 
 op te legghen als de weese sal commen tot houwelijcke weerdelijcke ofte gheestelijcke state 
 ofte bij ghetijdighe aude haer selfs  
 Gront van eerfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Dhelft van een behuysde hofstede gheleghen in Lootenhulle in de malsemstrate waervan 
 dander helft competeert an dhoirs van Gillis DE MEYERE groot 248 roeden . . . . . . 
 Een meersch nu dhelft bosch abouterende suut de malsemstrate west Philips DE MEYERE 
 oost Pieter DE WULF groot 250 roeden  . . .  . . . 
 Gront van eerfven gheduerende houwelijck gheconquesteert 
 Een stic lants ligghende in een meerder partije in Nevele in de meulencauter onverscheen 
 ende onverdeelt met dhoirs van Christiaen DE BUCQ groot over dit deel 260 roeden 
 Een partije bosch ligghende in Lootenhulle ghenaempt den bosch ant meuledamstraetgen oost 
 Pieter LOONTGENS suut de stede west de meuledamstraete noort dhoirs Frans DE WEERT 
 groot 342 roeden  . . .  . . .   
 Item een behuysde hofstede met een stic lants ende een meerschelken ligghende in Meyghem 
 abouterende oost dhoirs Jan VAN DER PLAETSEN suut ende west dhoirs Jor Jan STALENS 
 ende noort sheeren strate tsamen groot 717 roeden . . . desen 12de oct. 1661 
 
SVG Rogier LOONKENS fs. Willem, overl. . . . niet gegeven    fo 143v 
 He.: Janneken VAN DER BEKEN  
 K.: Matthijs, Rogier, Jan, Pieter, Janneken ende Livijne LOONKENS 
 Vooght: Jan REINIERS  
 Het huys daer de hauderigghe woont met de schuere ende fruytboomen op het hof en sijn 
 niet gheestimeert gheweest en sullen tusschen de hauderigghe ende de weesen moghen 
 ghedeelt worden om elc te ghenieten sijn deel naer quote ende portie 
 Is onverlet ghebleven het huys ende fruytboomen daer op woont Pieter DE SCHUYTERE 
 gheleghen op Poussele op den wijc van kerrebrouck om te ghenieten elc sijn deel  
 De hauderigghe heeft belooft haere zes weesen in ghereede pennijnghen op te legghen de  
 somme 10 p. gr. eens soo wanneer sij sullen commen ten gheestelijcke ofte weerdelijcke 
 staete ofte bij ghetijdighe aude haer selfs 
 Gronden van eerfven commende van de vaderlijcke sijde 
 Een stic lants ende hofstede met een meerschelken daer dhauderigghe woont groot 434 roen 
 noort de straete west Jan BEKAERT  . . . . . . . . . desen 29ste maerte 1662 
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 Amman ende Schepenen van de lande van Nevele als oppervoochden van fo 144v 
 Jan, Tanneken DE SCHUYTER (De Schuyter is later bijgevoegd), Marie ende Joosijne  
 HERMANS fii. Adriaen gheprocreert respectivelijck bij Mayken DE CUYPER  
 Vooght vut de wet Jan NAUTS over dese weesen bij versterfte van Pieter DE WILDE 
 hemlieden oom was competerende tleste deel ende paert in twee huysen steden ende erfven 
 ghestaen ende gheleghen binnen de stede van Ghendt, danof het eene staende is op den poel 
 ende tander in de boghaert straete   . . . . . . desen 19de sept. 1662 
 
SVG Livijntgen DE BAETS fa. Joos ende Lievijntgen STEYAERT, overl. . . . fo 144v 
 Hr.: Jacques VAN LOOCKENE  
 K.: Livijntgen VAN LOOCKENE 
 V.M.: Joos DE BAETS ende V.P.: Laureyns VAN LOOCKENE 
 Den hauder belooft sijne weese te betalen de somme van 39 p. 1 sch. 9 gr.  ende 3 dnrs soo 
 deselve sal commen tot gheestelijcke, weerdelijcke staete ofte bij ghetijdighe aude haer selfs 
 Item alsoo Lievijntgen STEYAERT wdwe van Joos DE BAETS der weesen grootmoeder 
 maternel als hauderigghe ten sterfhuyse van haeren man met consent van haere kinderen is 
 blijven sitten in baten ende commeren . . . . . . . . . desen 24ste oct. 1662 
 
 Schepenen der prochie ende vrij eyghendomme van Poussel vut trapport  fo 145v 
 tonsenwaerts ghedaen bij Jacques NAERT vooght van de weesekinderen van Jan MOREEL 
 gheprocreert bij Livijntgen DOBBELAERE dat deselve weese gherecht is in een huys  
 staende inde willijm? strate tot een 5de paert in dhelft  . . . desen 23ste sept. 1662 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 145 
 Marten DUSSAER fs. Arnauts van den ontfanc ende administratie bij hem ghehadt ende 
 ghenomen als vooght over de weese van Christiaen DE BUCQ ende sijne huysvrauwe 
 Lievijntgen TEMMERMAN S.M.  . . .  . . .  . . . 
 Den doender brenght in ontfanghe de somme van 1 p. 15 sch. gr. bij dewelcke Vincent  
 CODDERIJE debiteur bleef blijckende de voorgaende rekenijnghe van Christiaen DE BUCQ 
 over achterstellen tot ende met 1653 . . . . . . . . . desen 11de nov. 1662 
 
 Supplierende vertoonen met reverentie Catharine RUTSAERT wdwe van fo 147v 
 Servaes VAN TENTE ende Pieter VAN TENTE fs. Geert hoe dat de weese achterghelaten 
 bij Servaes ende Pieter met sijne weesens susters is competerende elc een 4de paert ende deel 
 in dhelft van een behuysde hofstede met een half huys te weten het suut westhende ende alle 
 ander cattheylen van boomen daerop staende ende gheleghen in Nevele waervan de ander  
 twee deelen competeren an Matthijs VAN TENTE ende Joos NEYT causa uxoris hemlieden 
 ghesuccedeert bij den overlijden van Pieter VAN TENTE ende Maeyken STOELS sijne 
 huysvrauwe  . . .  . . .  . . .  desen 22ste febr. 1663 
 
SVG Janneken SUTTERMAN fa. Joos, overl. St Jans Leerne den 9de jan. 1663 fo 148 
 Hr.: Lieven VAN DE WALLE 
 K.: Hansken = 13 jr, Pierken = 7 jr, Joosijntken = 4 jr ende Marie VAN DE WALLE = 10 jr 
 V.P.: Jan VAN DE WALLE ende V.M.: Gillis SUTTERMAN  
 Gronden van erfven ghecommen van soverledens sijde waerin dese weesen gherecht sijn tot 
 een 8ste paert beneffens Gillis SUTTERMAN ende de weesen van Anthone VAN HOUCKE 
 gheprocreert bij Laureyntgen SUTTERMAN  
 Een behuysde hofstede in Landeghem in den heerenthouck groot int gheheele 200 roeden 
 Een stic lants ghenaempt het moeyken compt voor dese wesen tot 30 roeden . . . 
 Gronden van erfven dese weesen competerende met Gillis ende Joos SUTTERMAN ende 
 de weesen van Anthone VAN HOUCKE met bijleve van Jan ROELS 
 Een behuyst pachtgoet gheleghen in Aelter bij de vijf ringhen . . .  . . . . . . 
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck ghecompeteert 
 Een ghemet erfve onverdeelt met de wdwe Gillis DE WULF Bailliu van Nevele  . . . 
 Een partije landt  leen gheleghen in Ste Maria Leerne groot 400 roen desen 5de jan. 1662 
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 Op den 5de  ? ghepresenteert an Bailliu ende Schepenen der prochie van   fo 150v 
 Poussel bij Geert VAN DER STRAETEN vooght van Janneken ende Vijntgen VAN DER 
 STRAETEN sijne onderjaerighe susters dat hemlieden was competerende eene behuysde 
 hofstede met de landen daermede gaende groot 500 roeden ligghende in Landeghem datter 
 van intentie was dese te vercoopen . . .  . . . desen 16de oct. 1663 
 
SVG Tanneken HELAUT, overl. . . . niet gegeven     fo 150v  
 Hr.: Christoffel SLOCQ 
 K.: Christoffel, Frans, Andries ende Elisabeth SLOCK 
 V.P.: Lieven DOBBELAERE ende V.M.: Abraham VAN KERREBROUCK 
 Gronden van erfven aen de weesen competerende bij versterfte van hunne moeder ende ooc 
 volghende de vercavelijnghe ghemaect tusschen dese weesen ende haerlieder halve broeders 
 ende susters te weten 
 Frans ende Andries SLOCQ een stic lants gheleghen in Vosselaere ghenaempt het vlaecstick 
 abouterende noort west den advocaet VAN DER HAEGHEN noort oost ende suyt oost dese 
 hoirije ende suyt west Gillis DE WEERT belast met vier achtelijnghen evene groot ontrent  
 826 roeden. Item dhelft van een stic lants ligghende in de voorseyde prochie van Vosselaere 
 an tvoorgaende stic ghemeene ende onverdeelt met Christoffel SLOCQ haerlieder vader die 
 toebehoort dander helft.  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van eerfven te cavel ghevallen an Christoffel ende Elisabeth SLOCQ 
 Een stic lants ligghende in Vinderhaute groot 300 roeden abouterende noort oost ende noort 
 west de wdwe ende hoirs Joos EECKMAN ende een stic lants ghenaemt de boghaerdekens 
 groot 530 roeden noort dhoirs Paulus ROGGHEMAN oost ende suyt tbegijnhof van Ste 
 Elisabeth ende west den langhendam  . . .  . . .  . . . 
 Item tderde paert ende deel van een partije landt in Mariakercke aen de meulene ghemeene 
 ende onverdeelt met haerlieder ooms ende moeyen oost sheeren straete west den meersch 
 noort seker hofstedeken groot int gheheele ontrent ses ghemeten 100 roeden 
 Gronden van erfven ende renten ghemeene tusschen de seven hoirs van Tanneken HELAUT 
 gheprocreert bij Jan VAN DE KERCHOVE ter eender sijde ende dese vier weesen. 
 Een stic lants gheleghen in Vosselaere ghenaempt het hemelrijcxken abouterende oost  
 Niclais CALUWE suut de braembulc ende noort de straete groot 334 roeden . . . . . . 
 Item een stic lants gheleghen int vrije van Ghendt buyten de Brugsche poorte abouterende 
 noort oost Christoffel HELAUT sweesen oom, suut west Gillis MACCOEN noort west dhoirs 
 van Cornelis VAN DER VENNET groot int gheheel 360 roen volghens de vercavelijnghe 
 ghemaect tusschen dhoirs van Tanneken HELAUT van daten 22ste nov. 1662. . . . . . . 
 Abraham, Pieter ende Jan VAN DE KERCKHOVE ende Pieter BOGHAERT thuwelijck 
 hebbende Magdalene VAN DE KERCKHOVE  hebben gheproffijcteert de somme van 
 134 p. gr. daerinne dese vier weesen moeten profijteren de vier deelen van elfve . . . . . . 
         desen 16de jan. 1663 
 
SVG Betgen CORNELIS fa. Joos, overl. . . .  niet gegeven    fo 152 
 Wdwe in (1ste x) van Laureyns TANT 
 K.((1ste x): Jan, Marten, Joosijne, Claeys, Petronelle, Laureyns ende Betgen TANT 
 V.P.: Joos TANT 
 Hr.(2de x): Pieter DE SPLENTERE  
 K.(2de x): Joos ende Livijne DE SPLENTERE 
 V.M.: Geeraert CORNELIS 
 Gronden van eerfven op de neghen weesen ghedevolveert ghecommen van soverledens sijde 
 Een stic saylandt in Severen palende daeranne oost ende suyt dhr. VAN VASSCHENDALE 
 west de wdwe Guille MESTACH ende noort de straete groot in eerfven 720 roeden . . . 
 In de selve prochie een meerschelken abouterende oost Jor Ferdinandus DE VOS suut de 
 beke ende tsterfhuys STURTEWAGHENE ende noort tgoet ter vaelt groot 246 roeden 
 De schulden excederen de bate tot 42 p. 17 sch. 6 gr. 7 dnrs waerinne den houder ende de 
 weesen  te dooghen hebben over dhelft  . . . . . . . . . desen 20ste nov. 1663 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 152v 
 Philips VAN THIENEN van sijnen ontfanc ende administratie bij hem ghehadt van de 
 venditie ghehouden ten sterfhuyse van Geert MOEYKENS  . . . . . . 
 Betaelt aen Pieter DE SMET tavernier tot Deynse over teerijnghe ghedaen bij de ghemeene 
 hoirs van desen sterfhuyse conforme de quitantie tot 2 sch. 9 gr.  
 Betaelt an Geert LOONKENS ontfanghere van eene ommestellijnghe der prochie van Ste 
 Martens Lathem conforme de quitantie tot 4 sch. 9 gr. . . . desen 18de dec. 1663 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maect ende presenteert  fo 153v 
 Geert HUYS als ontfangher ende vooght van de weesen van wijlent Elisabeth CORNELIS 
 daer hauder bleven is Pieter DE SPLENTERE in de prochie van Severen ende dat van de 
 venditieboeck ghemaect ten voornoemden sterfhuyse  . . .  . . . 
 Betaelt an Jan TANT de oudste weese de somme van 5 p. gr. . . . desen 4de maerte 1664 
 
  Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Philips   fo 154 
 DE SCHUYMERE fs. Jans in de plaetse van sijnen vader mits sijn overlijden die als vooght 
 gheweest heeft over de weese Janneken VAN DOORNE fa. Guille gheprocreert bij Betgen 
 VAN DALE        geen datum gegeven 
 
 Supplierende vertoonen reverentelijck Philips SCHOONOOGHE als  fo 154v 
 vooght van sijne onbejaerde kinderen gheprocreert bij Vijntgen VAN OVERACKERE sijne 
 huysvrauwe metsgaders Geert VAN OVERACKERE vooght van de selve weesen hoe dat 
 dese weesen competeert dhelft van ontrent vier ghemeten lants ligghende in drij partijen ofte 
 parcheelen binnen de prochie van Waerschoot danof dander helft toebehoort den voorseyden 
 Geert VAN OVERACKERE ende hij van intentie is tvoorseyde deel te vercoopen ende den 
 suppliant ongheradich vindt sweesens deel te vercoopen  . . . desen 22ste febr. 1664 
 
 Supplierende vertoonen met reverentie Andries VAN DER PLAETSEN. fo 155v 
 ende Daniel VAN SPEYBROUCK als vooghden van de onbejaerde weesen van Maurus 
 VAN DER PLAETSEN gheprocreert bij Magdaleene VAN SPEYBROUCK hoe dat zij 
 bevinden diveerssche commeren ende schulden waermede dat het sterfhuys van Maurus 
 belast is . . . . . . . . . hebben gheradich ghevonden te vercoopen een partije landt 
 ligghende in Nevele groot twee ghemeten met noch een huyseken met 50 roeden eerfve 
 daer Maurus overleden is . . .  . . . geen datum gegeven  
 
SVG Jan VAN HOUCKE, overl. Ste Martens Leerne den 2de? july 1658  fo 155v 
 He.: Tanneken LAURIJNS 
 K.: weesen 
 Vooght: Gillis VAN  ?  . . .  . . .  desen 3de dec. 1663 
 
 Supplierende vertoont reverentelijck Andries VERPLAETSEN  ende  fo 156v 
 Daniel VAN SPEYBROUCK vooghden van de weesen van wijlent Maurus VERPLAETSEN 
 ende Magdalene VAN SPEYBROUCK te kennen ghevende hoe dat sij ten achter bleven an 
 Sr. Jan DE LOMBAERT een partije landt gheleghen in Nevele ghenaempt den steyn danof 
 de venditie ghedaen is den 6de meye 1664  . . . . . . 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 156v 
 Olivier MORTIER als vooght over de weesen van Jacques STROBBE gheprocreert bij 
 Tanneken MORTIER van alsulcke handelijnghe ende administratie als hij ghehadt heeft van 
 desselfs weesen goederen . . .  . . .  desen 9de july 1664 
 
 Supplierende vertoont reverentelijck Abraham VAN DE KERCKHOVE  fo 157 
 ende Lieven DOBBELAERE als vooghden van de vier kinderen van Christoffel SLOCQ 
 hoe dat haerlieden is competerende haer paert ende deel in een partije lant gheleghen in het 
 vrije land van Ghent  . . .  . . .  . . .  desen 18de july 1664 
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 Compareerde voor Amman ende Schepenen der Baronnie heerlijckhede  fo 157v 
 ende lande van Nevele in persoone Marten VAN COMPOSTELLE metsgaders met hem bij 
 sijn consente authorisatie ende overdanckelijck accepteerde Martijntgen DE SCHRIJVERE 
 zijne huysvrauwe voorts ooc Pieter HEYNSSENS ende Jan DE SCHRIJVERE paternele 
 ende maternele vooghden van de weesen bij den selfven Jan HEYNSSENS gheprocreert bij 
 tvoornoemde Martijntgen DE SCHRIJVERE welcke comparanten kenden ende verclaerden 
 op ons adveu veraccordeert te sijn nopens tghone de voorseyde vijf weesen is competerende 
 ten sterfhuyse van den voornoemden Jan HEYNSSENS . . . desen 29ste april 1664 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 157v 
 Geert VAN DE KERCKHOVE van den ontfanck bij hem ghehadt ende ghenomen van de 
 pennijnghen gheprocedeert van de venditie ghehouden van de mobilaire goedijnghen ten 
 sterfhuyse van Christoffel SLOCQ  . . . . . .    
 Betaelt aen Gillis MACCOEN de somme van 14 p. gr. over een jaer pachte van de hofstede 
 met de lande daermede gaende hem competerende  . . . desen 29ste aug. 1664 
  
  Compareerde voor Amman ende Schepenen van de lande van Nevele  fo 159 
 in persoone Adriaen MESTACH als houder bleven ten sterfhuyse van Tanneken CARTIER 
 sijne overleden huysvrauwe ter eender sijde ende Joos CARTIER als vooght van Joosijntgen 
 Janneken ende Liefken ende . . .?. . . fii. Adriaen gheprocreert bij tvoornoemde Tanneken 
 CARTIER ter ander  . . .  . . .  . . . desen 29ste meye 1663 
 
SVG Pierijntgen SUTTERMAN, overl. . . . niet gegeven    fo 159 
 Wdwe in (1ste x) van: Pieter MARTENS 
 K.(1ste x): Geert, Bauduyn ende Joosijntgen MARTENS 
 V.P.: Lieven MARTENS ende V.M.: Gillis SUTTERMAN 
 Hr.(2de x): Gillis DE WEERT fs. Frans  
 De weesen behouden suyver ende net de somme van 52 p. 4 sch. 8 gr. 3 dnrs 
 De weesen aenveerden in betalijnghe eerst de somme van 6 p. 11 sch. 9 gr. over soo veele 
 als sij moesten toegheven an Martijntgen MARTENS wdwe van Geerolf DE WEERT ter 
 cause dat hunnen cavel beter was dan de ghone van tvoornoemde Martijntgen  . . .  
 Gronden van erfven de weesen ghesuccedeert bij den overlijden van haerlieder vader 
 Het 3de in een behuysde hofstede te weten den noorthouck ende het noorthende van het 
 woonhuys met alle de cattheylen daerop staende waerin dander twee deelen competeert  
 Martijntgen MARTENS wdwe van Gheerolf DE WEERT oost Guille VERHELST suut 
 ende west de voornoemde wdwe ende noort het erpelstraetgen groot 50 roeden . . . 
 Gronden van eerfven gheleghen in Nevele dese weesen competerende commende van 
 haerlieder moedere met bijleve van Gillis DE WEERT 
 Een stic lants ghenaempt het half bundere oost dhoirs Adriaen BAUDONCQ, zuut Joos 
 BOGHAERT west Niclais SCHAMP, noort dhoirs Adriaen BAUDONCQ groot 525 roen 
 Een stic lants ghenaempt den bosch oost ende suut dhoirs Jacques DE GRAVE, west Gillis 
 DE WEERT ende noort dhoirs Jan MELIS groot 323 roeden  desen 30ste sept. 1664 
 
SVG Bauduyn SUTTERMAN, overl. . . . niet gegeven    fo 160 
 He.: Mayken DE WEERT fa. Joannes 
 K.: vijf weese kinderen 
 V.P.: Gillis DUSSAERT ende V.M.: Charles DE WEERT 
 De weesen blijven belast met de somme van 4 p. 18 sch. 4 gr. 6 dnrs 
 Gronden van eerfven dese weesen verstorven bij der doot van haerlieder vadere 
 Den noorcant van de hofstede in Nevele in de boschstraete met het bulcxken achter de schuere 
 abouterende oost Gillis DUSSAERT zuut het wederhelft van de hofstede west de straete ende 
 noort Pieter VAN DALE groot tot 315 roeden 
 Item dhelft van een stic lant ghenaempt het bulcxken voor thof te weten den noortcant met het 
 boomcatheyl daerop staende noort Gillis DUSSAERT oost dhoirs Jan MELIS zuut het weder 
 deel noort de weesen groot 140 roeden   . . . . . . desen 19de sept. 1664 
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SVG Joos DE WULF, overl. . . . niet gegeven     fo 161 
 He.: Elisabeth VAN HECKE  
 K.: Joos DE WULF  
 V.P.: Pieter DE WULF ende V.M.: Pieter VAN HECKE 
 Alvooren verclaeren de vooghden met de hauderigghe, Lieven LOONTGENS ende Joos 
 BUYTTENS als ghevoughlijcke mannen hierover gheroupen oversien ghepresen ende 
 gheestimeert thebben alle de meuble ende cattheylighe goederen ten voornoemden sterfhuyse 
 bevonden soo wel binnen als buyten den huyse . . . . . . . . . 
 De weese behaut thaeren proffijte alleene over haer vaderlijcke cattheylijck goet totter somme 
 van 42 p. 4 sch. 9 gr. die sij hauderigghe belooft an haer kint op te legghen als sij sal commen 
 tot staete tsij gheestelijck ofte weerdelijck ofte bij ghetijdighe aude haer selfs 
 Gronden van eerfven toebehoorende de weese ghecommen van haeren vadere 
 Een behuysde hofstede met een bulcxken up de westsijde oost Lieven VERSTRAETEN zuut 
 den president LA FAILLE west de weese noort Laurijne DE WULF groot tot 424 roeden 
 Item dhelft van een stic lants ghenaempt den arent velt te weten den oostcant oost ende suut 
 den president LA FAILLE west Maurus VAN MALDEGHEM ter causen sijne huysvrauwe 
 met de wederhelft aen het brinckelstraetgen groot tot 555 roeden. 
 Volght dese weese noch eene dreve ghenaempt het brinckelstraetgen met alle de cattheylen 
 daerop staende    . . .   . . .  desen 21ste oct. 1664 
 
 Compareerde in persoone Pieter DE WULF ende Pieter VAN HECKE  fo 162 
 vooghden van de weese van Joos DE WULF gheprocreert bij Betgen VAN HECKE mets 
 Lieven LOONTGENS deelvooght welcke comparanten kendden lijden ende verclaerden  
 vut crachte van authorisatie overghelaten thebben bij vorme van verhoorsatijnghe ende  
 vutgrootijnghe an Betgen VAN HECKE wdwe van Joos DE WULF alhier present ende 
 medecomparerende die verkent aenveert ende overghenomen thebben een ghemet lants in  
 een meerder partije van twee ghemeten ligghende in Nevele oost den heer van Havelkercken, 
 west Jacques VAN RENTERGHEM ende noort de strate de weesen competerende . . . 
 Bij vorme van een staende ende blijvende seker een partije bosch ghenaemt de wulfsputten  
 ende een partije saylant ghenaempt het weterveldeken gheleghen in Nevele  
         desen 21ste oct. 1664 
 
 Augmentatie van SVG competerende Livijntgen VAN LOOCKENE fa.  fo 162 
 Jacques gheprocreert bij Livijntgen DE BAETS dat de weese verstorven ende ghesuccedeert 
 is bij den overlijden van Livijntgen STEYAERT der weese grootmoeder maternel 
 Gronden van eerfven op de weese te cavel ghevallen ghehouden den 13de juny 1664 
 Het rechte deurgaende 3de onverscheeden ende onverdeelt mette cavels B ende C van een 
 behuysde hofstede in Meerendre jeghenwoordich bewoont bij Joos DE BAETS met twoonhuys 
 hovenbuer ende cattheylen van boomen daerop staende metsgaders de schuere staende op den 
 gront van Jan DE BAETS abouterende oost dhoirs van Gillis VAN HECKE suut het straetgen 
 ende eerfven van Jan DE BAETS west sheeren straete ende noort den vijverbulc groot ontrent 
 255 roeden. Item een stic lants ghenaemt de weeschlaghe oost tcalaerbulcstraetgen suut de 
 dorpstraete west Pieter VAN HECKE ende noort den president LA FAILLE groot 287 roeden 
 Item een stic lants ghenaemt den voghelaere west de wdwe Lieven HERWEGHEN met het 
 wederdeel abouterende oost Jan STEYAERT ende suut dooststrate die hiermede gaet totter 
 helft groot 330 roeden. Item dhelft van 400 roeden maymeersch in oostbrouck ghemeene met 
 den cavel wisselent ieghens Pieter DOBBELAERE ende dhoirs Jooris GOETHALS dus hier 
 over dhelft 200 roeden  . . .  . . .  desen 4de nov. 1664 
 
 Supplierende vertoont reverentelijck Jacques VAN LOOCKENE vader ende  fo 162v 
 vooght van Livijntgen VAN LOOCKENE sijne onderjaerigh kint gheprocreert in huwelijck 
 bij wijlent Livijntgen DE BAETS fa. Joos zijne 2de huysvrauwe belast met dhoudenisse ende 
 alimentatie van deselve weese op de bladijnghe van de goederen haer verstorven bij der doot 
 van haer moeder dat daernaer bij den overlijden van wijlent Livijntgen STEYAERT haere 
 grootmoeder maternel up deselve weese vervallen sijn diveerssche gronden van eerfven . . . 
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SVG Jan DE COSTERE fs. Pieter, overl. . . . niet gegeven    fo 162v 
 sijne huysvrauwe Mayken VAN OVERBEKE fa. Michiel ook overl. . . . niet gegeven 
 K.: Lieven, Franchoyse, Cathelijne ende Willemijnken DE COSTERE 
 V.P.: Maurus DE COSTERE ende V.M.: Michiel VAN OVERBEKE  
 Patrimoniale gronden van eerfven blijvende onverscheen tusschen dese weesen 
 Twee partijen sayland ende twee partijen meerschen gheleghen in Nevele deselve ghebruyct 
 bij J. . . BEELAERT eenen termijn van drij jaeren inghegaen kerssavont 1663 
 Item een stic lants gheleghen in Aerseele oost Jan DELMOTE suut Maurus DE COSTERE 
 west de strate noort Joos VAN DE VELDE groot 212 roeden  . . . . . . . . . 
 De weesen competeren bij successie van haerlieder moedere als grootmoeder de gherechtighe 
 helft van een behuysde hofstede met woonhuys, schuere, hovenbuer ende boomcattheylen 
 daerop staende metsgaders de lande daermede gaende gheleghen in Aersele groot int gheheele 
 twee bunderen en half ende 24 roeden de selve jeghenwoordich ghebruyct bij Michiel VAN 
 OVERBEKE hunnen vooght maternel . . . . . . . . . desen 11de nov. 1664 
 
SVG Andries VAN VYNCKT, overl. . . . niet gegeven    fo 163v 
 He.: Livijntgen MELSENS  
 K.: Andries ende Pierken VAN VYNCKT 
 V.P.: Antheunis VAN HOUCKE  
 De weesen sijn van hunnen vader bedeghen voor eenen 8ste staecke 
 Gronden van eerfven commende van hunnen vadere volghende de vercavelijnghe ghehouden 
 den 4de juny 1664 belast met bijleve van de hauderigghe 
 Twee partijkens saylant in Nevele ghenaempt de bunderkens tsamen groot 580 roeden de 
 eerste partije oost dese hoirije zuut dheer Maximiliaen VAN AUWEGHEM ende noort Frans 
 STOMMELIJNCK causa uxoris ende dander oost de strate suut Christoffel VAN HUFFEL 
 ende noort den voornoemden STOMMELIJNCK  
 Een partije saylandt ghenaempt den grooten sijncval gheleghen in Landeghem groot 436 roen 
 suut Joos DE ROO west den voetwech ende noort dhoirs Pieter VAN HULTEM . . . 
 Soo bevint men dat dese weesen over hunnen vaderlijcke staet huyveren ende net goet compt 
 ter somme van 19 p. 4 sch. 4 gr. dat is elx kints deel tot 9 p. 12 sch. 2 gr. boven alle lasten den 
 tijt dat sij hun selfs sullen bedeghen sijn  . . .  desen 11de nov. 1664 
 
SVG Maurus VERPLAETSEN, overl. . . . niet gegeven    fo 164 
 He.: Magdalene VAN SPEYBROUCK fa. Pieter 
 K.: weese(n) niet gegeven  
 V.P.: Andries VAN DER PLAETSEN ende V.M.: Daniel VAN SPEYBROUCK 
 Den commer bedraeght de somme van 2 p. 13 sch. 10 gr. 
 Gronden van eerfven ligghende in Nevele de weesen competerende  
 Een stic lants ghenaempt de vierschare oost de strate suut ende west de priesteraige  noort 
 dhoirs Joos BOGHAERT groot tot 306 roeden  . . .  . . . 
 Item een partije lants ghenaempt den dieren coop noort ende oost mhr Bauduyn VAN DER 
 PIET suut de wdwe ende hoirs Adriaen DHAMERE groot 504 roeden 
 Dhelft in een behuusde hofstede door de hauderigghe bewoont . . . desen 24ste nov. 1664 
 
SVG Martijntgen VAN LOOCKENE, overl. . . . niet gegeven    fo 165 
 fa. Lievens ende Tanneken VAN QUATHEM 
 Hr.: Marten DE WEERT  
 K.: Gillis, Pieter, Philips, Marten, Janneken, Betgen ende Willemijntgen DE WEERT 
 V.P.: Gillis DE WEERT ende V.M.: Laureyns VAN LOOCKENE 
 De bate bedraeghen meer dan den commer de somme van 72 p. 6 sch. 8 gr.  dewelcke hij  
 belooft op te legghen als sij sullen commen tot gheestelijcke, weerdelijcke of anderen staete 
 Soo verclaeren de vooghden dat dese weesen met haerlieder ooms ende moeyen alsnoch 
 onverscheeden ende onverdeelt sijn in de goederen van wijlent Lieven VAN LOOCKENE 
 haerlieder grootvader maternel overmits Tanneken VAN QUATHEM sijne wdwe ende dese 
 weese grootmoeder die noch in ghebruyck heeft  . . . desen 2de dec. 1664 
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SVG Lieven SUTTERMAN fs. Gillis, overl. . . . niet gegeven    fo 166 
 He.: Mayken BOGHAERT fa. Joos  
 K.: Loys ende Joosijntgen SUTTERMAN noch onderjaerigh, het kint Gillis is naer sijn 
 vader overleden ende is ook overleden Loys voor tpasseren van desen staet 
 V.P.: Gillis SUTTERMAN ende V.M.: Joos BOGHAERT 
 Gronden van eerfven ghecommen van des overleden sijde 
 Een stic lants op Meyghem cautere ghenaempt het calaigne stic palende daeranne noort oost 
 ende suut oost de erfghenamen van wijlent Jor Guille VAN DER SIJPE suut west dhoirs 
 Mr. Pieter FRANCKEN ende noort west den herwech loopende van Meyghem kercke naer 
 Severen groot 500 roeden 
 Item den overledenen heeft staende sijn huwelijck vercocht van sijne patrimoniale gronden 
 twee partijen lants in Meyghem met een deel in eenen bosch op Hansbeke, waervan een 
 partije in Meyghem vercocht is aen Antheunis DE WEERT voor 64 p. gr. ende dandere met 
 twee deelen van het bosch an Gillis SUTTERMAN tsamen voor 34 p. gr. ende dat hij daer 
 teghen ghecocht heeft van Steven LOONTGENS fs. Quintius drij sticken lants in Nevele 
 tsamen groot ontrent drij ghemeten in date 21ste jan. 1660 . . . . . . 
 De weesen behouden totter somme van 182 p. 10 sch. 6 gr. ende 6 dnrs die de hauderigghe 
 belooft op te legghen bij der weesen selfs wordijnghe . . . desen 2de dec. 1664 
 
SVG Jan CACKAERT, overl. . . . niet gegeven     fo 170 
 He.: Livijne VAN DER STRAETEN  
 K.: Marten, Livijntgen ende Janneken CACKAERT  
 V.P.: Gillis CACKAERT benevens Lieven CACKAERT ende Joos BEELAERT 
 V.M.: Simon VAN DER STRAETEN  
 De bate excederen den commer ter somme van 456 p. 4 sch. 2 gr. 6 dnrs waervan deen 
 helft tot proffijte van de hauderigghe compt ende dander helft tot proffijte van de weesen 
 die sij hauderigghe belooft haere kinderen op te legghen als sij sullen commen ten 
 gheestelijcke ofte weerdelijcke staete of bij ghetijdighe aude hun selfs . . . . . . 
 Gronden van eerfven ghecommen van de vaderlijcke sijde  
 Een stic lant ghenaempt mayken braets bulcxken gheleghen in Nevele daerment noempt 
 veldeken oost Pieter LOONTGENS suut west ende noort Jor Caerl MEYNE  groot 300 roen 
 Item het 4de paert ende deel in een behuusde hofstede met de lande daermede gaende in 
 Landeghem gheleghen daerment noempt in heerenthouck onverscheen ende onverdeelt met 
 Lieven CACKAERT, Maurijntgen CACKAERT wdwe van Jan MEGANCK groot int 
 gheheele tot vijf ghemeten 
 Gronden van eerfven gheconquesteert gheduerende het huwelijck  
 Een partije bosch ghenaempt den arent velbosch oost Maurus VAN MALDEGHEM causa 
 uxoris suut den president LA FAILLE west Martinus BOUVE ende noort Joos DE PESTEL 
 groot 255 roeden. Item een behuusde ende beschuerde hofstede  oost mijnheer Maximiliaen 
 VAN AUWEGHEM west de strate ende noort Frans CACKAERT groot 300 roeden . . . 
 Een behuusde ende beschuerde hofstede met alle de cattheylen daerop staende abouterende 
 noort ende oost Joos DE PESTEL suut de strate, west de wdwe Gillis DE WEERT groot int 
 gheheele 1000 roeden . . .  . . .  . . . desen 16de dec. 1664 
 
SVG Pierijntgen DOBBELAERE fa. Jacques, overl. . . . niet gegeven   fo 172 
 Hr.: Jan DE WEERT   
 K.: Gillis, Jacques, Marten, Magdalene ende Jan DE WEERT 
 V.P.: Gillis DE WEERT fs. Gillis ende V.M.: Joos DOBBELAERE fs. Jacques 
 Er sijn op de weesen gheene gronden van eerfven verstorven bij der doot van haerlieder 
 moeder. De wdwe van Jacques DOBBELAERE der weesen grootmoeder maternel is 
 ghebleven in baten ende commeren ten sterfhuyse van haeren overleden man ende dat bij 
 dien de goederen bij hem achterghelaten niet verdeelt en sijn 
 Den hauder belooft sijne vijf kinderen goet te doene totter somme van 50 p. gr. dat is elx  
 kint 10 p. gr. die hij ghehauden sal wesen promptelijck up te legghen soo wanneer die ofte 
 een van hemlieden bij hun selfs commen te bedijden  desen 3de maerte 1665 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Joos    fo 175 
 VAN VLAENDEREN vooght van de weesen Jan REYNIERS van al sijne handelijnghe 
 ende administratie ter cause van de selve weesen ghehauden . . . desen 28ste april 1665 
  
 Supplierende vertoont reverentelijck Jan REYNIERS fs. Jan alsnu  fo 176 
 apparenten vooght van sijne suster Florence REYNIERS te kennen ghevende dat hij vercocht 
 heeft sijn deel in dhofstede ende lande gheleghen in Nevele jeghenwoordich bewoont bij  
 Laureyns LOOTENS fs. Pieter  . . .  . . .  actum den 27ste april 1665 
 
SVG Joe Marie DE BUCQ fa. Cornelis, overl. . . . niet gegeven   fo 176v 
 Hr.: Jan REYNIERS fs. Pieter 
 K.: Norbertus, Marie, Anna Francoise ende Angeline REYNIERS 
 V.M.: Joos DE BUCQ ende V.P.: Jeron VAN ACKER 
 Hebben bevonden dat de vier weesen boven alle schulden souden goet commen ter somme  
 van 140 p. 10 sch. gr. Bovendien is op hemlieden verstorfven de rechte deurgaende helft  
 onverscheen ende onverdeelt met haerlieder vader van een woonhuys metter eerfven ende 
 catheylen van huysijnghen daerop staende ghenaempt Ste Jooris ghestaen ende gheleghen 
 binnen deser stede op den hul noort oost ende suut oost de straten suut west Jan JACOBS 
 ende noort west dhoirs van Mhr. Jan VAN DAELE ende dhelft onverscheen als vooren 
 van een partije lants buyten Nevele op den meulencautere groot 250 roeden. Item dhelft 
 van een huys ende herberghe binnen Meyghem ghenaempt het schaerken oost ghelant dhoirs 
 van Jacques DE BUCQ suut de straten ende noort de beke . . . desen 16de sept. 1664 
 
SVG Jacques VAN OOST, overl. . . . niet gegeven     fo 177v 
 He.: Pierijne TUUTSCHAVERE  
 K.: Jacques, Pieter, Geert, Livine, Adriane, Marie ende Janneken VAN OOST 
 Vooght vut de wet daertoe ghecomitteert: Jan NAUTS  
 Hebben bevonden dat de bate de commer is excederende ende dat de weesen thaerlieden 
 alleene behauden over haerlieder vaderlijck cattheyligh goet ter somme van 98 p. gr. dat is 
 elc kints deel ende portie tot 14 p. gr. die de hauderigghe ghehauden is op te legghen als 
 sij sullen commen tot gheestelijcke, weerdelijcke state ofte bij ghetijdighe aude haer selfs 
 sullen bedijden.   . . .  . . .  desen 10de dec. 1664 
 
SVG Passchijntgen LOONTGENS, overl. . .  . niet gegeven    fo 178 
 Hr.: Lieven DE SCHUYTERE 
 K.: Pieter DE SCHUYTERE 
 V.M.: Jan LOONKENS fs. Jan ende VP.: Jan DE SCHUYTERE fs. Pieter 
 Den hauder belooft aen de weese op te legghen de somme van 9 p. gr. als hij sal commen 
 tot gheestelijcke, weerdelijck staete ofte bij ghetijdighe aude  desen 14de oct. 1665 
 
SVG Adriaen MESTACH fs. Lieven te Reckelijnghe den 2de febr. 1665  178v 
 Wdnr in (1ste x) van: Tanneken CAERTIER 
 K.(1ste x): Joosijntgen, Janneken ende Liefken MESTACH 
  He.(2de x): Joosijntgen HEYMBAUT  
 Vooghden: Jan VAN DAMME ende Jan CAERTHIER 
 Op de weesen is bij den overlijden van Adriaen MESTACH hunnen vader verstorven een 
 hofstedeken te reckelijnghe bij de brugge groot 10 roeden oost tnaervolghende partijken 
 suut cappellen lant . . .  . . .   . . . 
 Item behoort dese weesen alleene 33 roeden lants staende sijn 1ste huwelijck met Tanneken 
 CAERTIER  bij vutgrootijnghe vercreghen van Raphael CEYS als thuwelijck hebbende de 
 dochter van Marten MESTACH oost jeghens de voorseyde hofstede daerinne dhauderigghe 
 competeert haer recht van bijleve  
 Item competeert dese hauderigghe ende weesen half ende half ghelijcke 33 roeden lants 
 ooc oost jeghens Guille MESTACH fs. Lieven daeranne de hauderigghe behaut haer recht 
 van bijleve  . . .  . . .  . . .  
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 Supplierende vertoont reverentelijck Loys DE GRUUTERE als vooght  fo 179v  
 van de weese van Joos DE GRUUTERE hoe dat dese weese als hoir gherecht is nevens 
 haerlieden medehoirs ten sterfhuyse van Joosijne DE KEYSERE wdwe van Joos DE 
 GRUUTERE  . . .  . . .  . . .   actum    1664 
 een 2de maal folio 179 
 Up de requeste ghepresenteert bij Gillis DUSSAERT ende Charles  fo 179 
 DE WEERT vooghden van de weesen van Bauduyn SUTTERMAN gheprocreert bij 
 Mayken DE WEERT ende bij Gillis SUTTERMAN fs. Gheerts ende Lieven MARTENS 
 als vooght van de weese van Pieter MARTENS bij Pierijntgen SUTTERMAN metsgaders 
 de ghone van Guille VAN RENTERGHEM, Jan VAN RENTERGHEM ende Jan LAMME 
 vooghden van den voornoemden Jan bij Maeyken LAMME . . . 23ste maerte 1666 
 
 Supplierende vertoont reverentelijck Jacques VAN LOOCKENE vader  fo 179 
 ende vooght van Janneken VAN LOOCKENE sijn onderjaerigh kint dat hij in huwelijck 
 gheprocreert heeft bij wijlent Barbara COCHUUT sijne 1ste huysvrauwe dat de selve weese 
 bij versterfte van haere moeder gherecht is gheweest int deurgaende 8ste deel van een  
 hofstede met twee sticxkens lants in Landeghem groot ontrent een bunder met het 16de deel 
 in de cattheylen huysen ende boomen daerop staende ende dat hij volghende de medegaende 
 contracte heeft vermanghelt jeghens tvierde deel van de hofstede daer hij VAN LOOCKENE 
 is woonende ende dese vermanghelijnghe niet en can substitueren sonder ulieden octrooy 
 . . .   . . .   . . .  actum 3de dec. 1664 
 
SVG Neelken BEELAERT, overl. . . . niet gegeven     fo 179 
 Hr.: Matthijs SCHAMP 
 K.: Jacques ende Joosijntgen SCHAMP 
 V.P.: Jacques SCHAMP ende V.M.: Joos BEELAERT  
 De bate is beter dan de commer ende de weese behouden thunnen proffijte totter somme van 
 33 p. 18 sch. 3 gr. compt elcke weese in haer particulier tot 16 p. 19 sch. 1 gr. 6 dnrs die hij 
 houder sijne kinderen belooft op te legghen als sij sullen commen ter staete tsij gheestelijke, 
 ofte weerdelijcke ofte ghetijdighe aude haerlieder selfs  
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck  
 Een partije lants gheleghen in Landeghem daerment heet heerenthouck groot 520 roeden 
         desen 26ste jan. 1666  
 
SVG Gillijken SNAUWAERT fa. Jan, . . . niet gegeven    fo 179v 
 Hr.: Jan ROELS 
 K.: Janneken ROELS 
 V.P.: Jan ROELS ende V.M.: Jan SNAUWAERT 
 De bate is beter dan de commer ende de weese behout over haer moederlijck goet ter somme 
 van 37 p. 7 sch.6 gr.die hij houder belooft op te legghen als het sal commen tot state bij 
 gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte bij ghetijdighe aude haer selfs  desen 19de jan. 1666 
  
SVG Marten SCHAUT, overl. Poessele in meye 1663     fo 180 
 He.: achterghelaten wdwe . . . naam niet gegeven 
 K.: ghetraut ende onghetraut . . . . . . actum 18de jan. 1664  
 Ghemeene bate. . . . . . .Men vint goet aen Jooris DE SCHEEMAECKER over een jaer  
 pacht van een hofstedeken ende lant daermede gaende gheleghen in Waerschoot verschenen 
 kerssavont 1663 5 p. gr.    . . .  . . . 
 Item over het verwas van haut ende taille van haute ter somme van 13 p. 11 sch. 6 gr.   
 Item over twee peerden met het harnas 28 p. gr.  
 Item over  vijf coeyen ende twee calvers 16 p. gr. . . .  . . . 
 De wdwe gheeft te kennen dat Antheunis SCHAUT omme met dandere kinderen ghelijck te 
 staen, heeft bij gheleyt over sijn vaders deel de somme van 8 p. 5 gr.  
 Caerl SCHAUT haeren joncste sone    desen 16de maerte 1664 
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SVG Livijne COCHUUT fa. Jan, overl. . . . niet gegeven   fo 181 (182) 
 Wdwe in (1ste x) van: Herman LAMME  
 K.(1ste x): Jan ende Joosijne LAMME  
 Hr.: Jan VAN NEVELE 
 K.(2de x): Lucas ende Livijne VAN NEVELE  
 V.P.: Jan VAN DER PLAETSEN ende Geert VAN NEVELE 
 Gronden van erfven commende van doverledene sijde  
 Een cauterbulcxken saylant ligghende voor thof van Jan VAN NEVELE groot een half 
 ghemet suut Arent VAN HOUCKE west de cautere noort den voornoemde Arent, oost 
 Catheleyne VILAYS 
 Item noch een partijken saylant ghenaempt het cauterbulcxken groot 200 roeden oost de 
 strate suut een straetgen west end noort dhoirs Joos LOONKENS . . . . . . 
 Item 60 roeden meersch achter foreeste suut ende west Joos BOGHAERT noort ende oost 
 dhoirs Jan REYNIERS ende suyt dhofstede alle dese partijkens lant ende meersch sijn 
 gheconquesteert staende tleven van Herman LAMME ende sijn haer bijgheleyt int sterfhuys 
 van den voornoemden Herman ten respecte dat hij staende sijn leven vercocht heeft haer 
 proprieteyt goets dat sij hadde ligghen in Landeghem ende Dronghene 
 Item competeert dese weesen noch over dhelft van een behuusde hofstede daer doverledene 
 eerfachtigh vut ghestorven is groot over dhelft een half ghemet welcke gheconquesteert sijn 
 gheweest met Herman LAMME groot over dhelft tot 75 roeden 
 Gheconquesteerde gronden van eerfven staende het houwelijck danof desen houder compt 
 de recht helft ende dander helft in bijleve naer costuyme 
 Een partijken meersch in Nevele ghenaempt den langhen meersch groot een ghemet noort 
 oost Jor AUWEGHEM suut de calene west Gillis VAN RENTERGHEM vercreghen bij  
 coope van Guille SNAUWAERT . . . . . .  desen 17de dec. 1665 
 
SVG Tanneken DE WULF fa. Pieter, overl. . . . niet gegeven   nog eens fo 181 
 Hr.: Joos VAN COMPOSTELLE 
 K.: Pieter VAN COMPOSTELLE 
 V.P.: Philips VAN COMPOSTELLE ende V.M.: Pieter DUSSAERT  
 De bate is beter bevonden dan de commer ende de weese behout over haer moederlijck goet 
 totter somme van 51 p. 18 sch. 1 gr. die hij houder belooft up te legghen als het sal commen 
 tot state tsij gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte ghetijdighe aude haer selfs 
 Leenen ende gronden van erfven ghecommen van de overledene zijde 
 Een partije leen gheleghen in Lootenhulle groot een ghemet suut Mhr. BAERT west dese  
 goede noort oost tnaervolghende . . .  . . .  
 Item het 3de van een behuusde hofstede ligghende in Lootenhulle wesende cheynsgoet noort 
 de straete oost de voorgaende partije west Mhr. BAERT groot ontrent 300 roeden . . . 
 Dese partijen sijn belast in proffijte van Passchijntgen MAENHOUT grootmoeder van de 
 voornoemde weese met een rente van 2 p. gr. tsiaers den pennijnck 16e  
 Leenen ende gronden van eerfven die Pieter DE WULF ende Paesschijntgen MAENHOUT 
 der weese grootvader ende grootmoeder staende huwelijck gheconquesteert hebben 
 Een partije leen wesende saylant gheleghen in Lootenhulle oost suut ende west den colonel 
 DU GEE noort den plasbosch waerinne de weese gherecht blijft groot 302 roeden . . . 
 Item een partije meersch in Nevele in den meulenmeersch in een meerder partije ghemeene 
 met dhoirs Joos LANDUYT . . .  . . .   . . . 
 Blijft dese weese noch gherecht met haer vader int 9de deel van drij deelen van viere in een 
 partijken lants up de noortsijde jeghens de voornoemde hofstede suut de voornoemde hofstede 
 ende Gillis DUSSAERT west de calle straete noort den oostbrouck groot int gheheele 86 roen 
 Dese gheconquesteerde gronden van eerfven Passchijntgen MAENHOUT wdwe van Pieter 
 DE WULF ligghen onverscheen ende onverdeelt met haere drij kinderen van 2de bedde te 
 weten Janneken DE WULF in huwelijck met Pieter DUSSAERT , Pierijntgen DE WULF in 
 huwelijck met Joos SNAUWAERT ende de weese van Tanneken DE WULF gheprocreert 
 bij Joos VAN COMPOSTELLE    desen 15de maerte 1666 
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SVG Geerdinijntgen VAN DER STRAETEN fa. Jacques, overl. . . . niet gegeven fo 183 
 Hr.: Frans DHERTOGHE 
 K.: Pieter, Jacques ende Livijntgen DHERTOGHE 
 V.P.: Denijs DHERTOGHE ende V.M.: Jacques VAN DER STRAETEN 
 De bate is bevonden beter dan den commer ende de weesen behouden thaeren proffijte alleene 
 over haerlieden moederlijck cattheyligh goet de somme van 181 p. 1 sch. 1 gr. dat compt voor 
 elcke weese tot 60 p. 7 sch. gr. 6 dnrs die hij houder belooft an sijne kinderen op te legghen 
 als sij sullen commen ter staete tsij gheestelijck ofte weerdelijck ofte bij ghetijdighe aude 
 Gronden van eerfven die gheconquesteert sijn staende dit huwelijck  
 Een stic lants ghenaempt den reep gheleghen in Nevele oost ende suut dhoirs Philips DE 
 MEYERE west de caelen noort de wdwe Pieter MELSENS groot een bunder en 161 roeden 
 De drij weesen blijven gherecht benevens haerlieder vader in dhelft van de cattheylen staende 
 op eene behuysde ende beschuerde hofstede met de lande daermede gaende gheleghen in Ste 
 Martens Lederne bij de damstraete dat den houder verstorven is van sijn vader, desen hauder 
 blijft gherecht in dander helft soodat dese weesen gherecht sijn int 4de van twee woonhuysen 
 schuere ende hovenbuer, fruytboomen opgaende boomen ende eecken staende op de hofstede 
  mette lande daermede gaende   . . .  . . . desen 15de dec. 1665 
 
SVG Maurus VAN PARIJS, overl. Nevele . . .    fo 183v  (185v) 
 He.: Joosijne SCHEPENS fa. Lieven 
 K.: Geerdijntgen, Joosijntgen ende Tanneken VAN PARIJS 
 V.P.: Gheerolf VAN PARIJS ende Jan SCHEPENS 
 Gronden van eerfven ghecommen van de sijde van den overledenen gheleghen in Nevele 
 Dhelft van een behuusde ende beschuerde hofstede met een partijken lant gheleghen an de 
 oostsijde van de hofstede tsamen groot 340 roeden te veldeken oost Bauduyn PRAET met  
 sijne dreve noort Geeraert VAN PARIJS  
 Item dhelft van een stic lants ghenaempt den helstbulc te weten den oostcant oost Bauduyn 
 PRAET met sijn dreve suut de voornoemde weesen met het bulcxken west Gheerolf VAN 
 PARIJS groot over de helft tot 174 roeden . . . . . . desen 15de dec. 1665 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Guille   fo 185 
 VAN ACKERE vooght van de weesen Joos VAN ACKERE gheprocreert bij Willemijntgen 
 MICHIELS dit van alsulcke administratie als den voornoemden vooght heeft ghedaen 
 Pierijntgen VAN TENTE huysvrauwe van Jan CORNELIS . . . . . . 
 Brenght den doender in ontfanghe de somme van 34 p. gr. over de reste van een rente van 
 30 sch. gr. ten laste van Gheert VAN TENTE 24 p gr.  . . . . . . 
 Betaelt aen Pieter SALENS officier deser stede over diveerssche diensten die hij ghedaen 
 heeft in prouffijte van de voornoemde weesen 4 sch. 8 gr. . . . desen 9de nov. 1666 
 
SVG Joosijntgen DE COSTERE, overl. Nevele. . . niet gegeven   fo 185v 
 Hr.: Guille MUSSCHE  
 K.: Pierijntgen MUSSCHE  
 V.M.: Guille DE COSTERE 
 De bate is beter dan den commer ende de weese behout thaeren proffijte alleene de somme 
 van 20 p. 3 sch. gr. die hij houder belooft up te legghen als sij sal commen tot staete bij 
 gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte ghetijdighe aude haerselfs bedijden sal 
 Gronden van eerfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Een partije meersch in Nevele daerment noempt oossche ghenaempt de putten meersch west 
 dhoirs Pieter LAMME oost de calene noort hofstede Janneken LAMME groot tot 300 roen 
 Gronden van eerfven gheconquesteert in huwelijck ghedeelich half ende half 
 Dhelft van een hofstede in Nevele staende in noorthaut daerment noempt oossche daer den 
 houder in woont oost den cauterwech suut dhoirs Frans SERWEYTENS west de strate noort 
 Arent VAN HOUCKE groot in erfven 218 roeden. Item een partijken lant ghenaempt het 
 cleyn cockelaerken groot 209 roeden oost Mhr. BAERT suyt de wdwe ende hoirs Pieter DE 
 COSTERE west dit sterfhuys  . . .  . . . desen 5de oct. 1666 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 186v 
 Geert VAN DER STRATEN fs. Gillis als vooght over Janneken ende Livijntgen VAN DER 
 STRATEN sijne susters ende dat van alsulcke handelijnghe ende administratie die hij in sijne 
 voornoemde qualiteyt ghedaen heeft sedert sijne creatie van vooghdije  . . .  
 Ontfaen van de wdwe Pieter AERTS over een jaer pacht van dhelft van een behuysde hofstede 
 ende landt daermede gaende gheleghen binnen Landeghem 3 p. 7 sch. 6 gr 
 Item betaelt an Jan FIERS over coop van boomen ghestaen hebbende op de hofstede te 
 Landeghem de somme van 7 p. gr.  . . .  . . . 
 Betaelt an den Bailliu van Poussele over tafnemen van doenders eedt daer hij de vooghdije 
 anveerde 21 sch. gr.  . . .  . . .   24ste nov. 1666 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 187 
 Marten DUSSAERT fs. Arnaut van den ontfanc ende administratie bij hem ghehadt als vooght 
 over de weesen van Christiaen DE BUCQ ende Pierijntgen TEMMERMAN sijne huysvrauwe 
 S.M. dat sedert hunne 1ste rekenijnghe van den 11de dec. 1662  . . .  . . . 
         desen 16de nov. 1666 
 
SVG Michiel VAN DEN HAUTE, overl.  . . . niet gegeven   fo 188 (190) 
 He.: Janneken DE JONCHEERE fa. Jan 
 K.: Loys, Janneken ende Mayken VAN DEN HAUTE 
 V.P.: Joos VAN DEN HAUTE ende V.M.: Loys DE JONCHEERE 
 Dhauderigghe heeft belooft haere drij kinderen te gheven totter somme van 34 p. gr. daeraf dat 
 elc kint toecompt tot 11 p. 6 sch. 8 gr. als sij sullen commen tot staete tsij gheestelijcke ofte 
 weerdelijcke ofte bij ghetijdighe aude haer selfs  . . .  desen 22ste nov. 1666 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is overghevende  fo 188v  (190v) 
 Huybrecht CLAYS fs. Jans als vooght paternel over Janneken CLAYS fa. Gabriel ende dit 
 over Jan CLAYS daude den voornoemden Huybrecht sijn vader was  . . . . . . 
 Den doender brenght in ontfanghe 28 p. gr. die Adriaen DHAMERE  schuldich bleven was  
 Item heeft den doenders vader ontfanghen van Rogier DE WITTE  9 p. 6 sch. gr. over drij 
 jaeren crois van eene rente van 3 p. 2 sch. 6 gr. . . . . . . desen 10de juny 1667 
 
SVG Cornelis DE TROOSTERE, overl. . . . niet gegeven    fo 191v 
 He.: Pierijntgen VAN PARIJS fa. Lieven  
 K.: Cornelis ende Janneken DE TROOSTERE 
 V.P.: Jan DE WEERT ende V.M.: Joos BUYSSE  
 De bate is beter dan den commer ende de weesen behouden thunnen proffijte alleene over 
 haerlieder vader cattheylich goet elcke weese ter somme van 14 p. 5 sch. 4 gr. vutbrenghende 
 de voornoemde twee weesen tsaemen tot 24 p. 10 sch. 8 gr. die sij hauderigghe dese kinderen 
 belooft up te legghen als sij sullen commen ten state tsij gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte 
 bij ghetijdighe aude haerlieden selfs bedijden sullen 
 Welcke pennijnghen de houderigghe ghebruycken moet gheduerende de minoriteyt van de 
 voornoemde kinderen sonder eenighe croise daervooren te moeten betalen 
 Gronden van erfven die gheconquesteert sijn staende het huwelijck deelsaem half ende half 
 daeranne dhauderigghe behaut haer blat van bijleve naer costuyme 
 Een behuusde ende beschuerde hofstede in Meyghem ghenaempt de micke met een stic lants 
 gheleghen up de noortsijde daer den overleden erfachtich vut ghestorven is groot vijf ghemeten 
 oost ende suut de strate west ende noort den Baron VAN LEDE metsgaders de caemer op het  
 westhende staende an tvoornoemde woonhuys es toebehoorende Geerdijntgen DE PESTELE 
 wdwe van Joos FIERENS daeranne dhauderigghe noch de weesen gheen recht pretenderen 
 Item de huysijnghen metsgaders de fruytboomen upgaende boomen ende doornhaeghe staende 
 op de gronden zijn ghemeene ende ghedeelich ghebleven tusschen dhauderigghe ende de drij 
 weesen half ende half waerinne Jan DE WEERT den voornoemden voocht ghetraut heeft de 
 audste dochter van den overledenen ende voldaen is van haer vaderlijck cattheylich goet . . . 
 . . .  . . .  . . .  . . .   desen 15de dec. 1665 
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SVG Lieven CLAYS fs. Jacques, overl. Hansbeke . . . niet gegeven   fo 192v 
 He.: Janneken DE CUYPERE 
 K.: Jacques, Jan, Joosijntgen ende Pierijntgen CLAYS 
 V.P.: Jan CLAYS fs. Jacques ende V.M.: Pieter DE CUYPERE  
 De commer is meer bevonden dan de bate alsoo moeten de weesen inbrenghen de somme 
 49 p. 15 sch. 4 gr.  
 Gronden van eerfven gheconquesteert binnen dit huwelijck die dese weesen competeren 
 beneffens dese houderigghe belast met haer bijleve naer costuyme haer verstorven bij den 
 overlijden van haer vader 
 Dese weesen competeert het 4de deel in den gront van de hofstede alwaer den overledenen 
 vutghestorven is gheleghen in Hansbeque in den wijc van hamme groot int gheheele ontrent 
 300 roeden. Item competeert dese weesen noch het 4de deel beneffens haerlieder moedere 
 in een stic lants ghenaempt den hullebulc groot int gheheele 500 roeden 
 Item van ghelijcke competeert dese vier weesen noch tvierde deel benevens haerlieder 
 moeder 100 roeden lants ghemeene ende onverdeelt met Jacques DE CUYPERE . . . 
 . . .   . . .   . . .  desen 1ste maerte 1667 
 
SVG Jan VAN DER STRAETEN, overl. . . . niet gegeven    fo 193v 
 He.: Mayken LOONTGENS fa. Geeraert  
 K.: Jacques ende Lievijntgen VAN DER STRAETEN 
 V.P.: Guille VAN DER STRATEN ende V.M.: Olivier . . ? . . 
 De bate is beter bevonden dan den commer ende de weesen behouden thunnen proffijte 
 alleene over haerlieder vaderlijck cattheyligh goet totter somme van 25 p. 8 sch. . . . 
 Gronden van eerfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde hofstede met een partijken lants gheleghen in Meerendre daerment noempt 
 overpoucke gheleghen met Pieter VAN DER STRATEN onverscheen ende onverdeelt  
 groot voor der weesen deel 225 roeden . . . . . . . . . desen 1ste maerte 1667 
 
SVG Jan VAN DE WALLE fs. Jacques, overl. Landeghem den 15de jan. 1667  fo 194 
 Wdnr in (1ste x) van: Pierijntgen HAUTEKIET  
 K.(1ste x): Joos, Laureyns COEN thuwelijck hebbende Joosijntgen VAN DE WALLE ende 
     Hans VAN DE WALLE noch onderjaerighe weese 
 V.P.: Joos VAN DE WALLE voornoemt vooght over Hans 
 He.(2de x): Joosijntgen VAN OVERBEKE fa. Gheerts 
 K.: ses kinderen 
 Vooghden: Jan VAN DE WALLE ende Christiaen UTENHAUT ? 
 Gronden van eerfven bij den overledenen ten huwelijck ghebracht ende bij dien moeten  
 volghen an heur voornoemde hoirs mette last van shauderigghens bijleve naer costuyme 
 Een woonhuys met een camere daeranne staende oost suyt waerts met de eerfve achter vut 
 soo verre als tvoorseyts huys ende camere is streckende staende op de plaetse van Landeghem 
 oost de plaetse suut de straete loopende naer Nevele west Laureyns DE MEYERE . . . 
 Dhelft van een ghemet lants ligghende up Landeghem cautere te weten den suyt west cant 
 danof dander helft competeert Jan VAN DE WALLE  . . .   . . .  . . . 
 Item noch 62 roen meersch met Jan VAN DE WALLE, oost Maximiael VAN AUWEGHEM 
 west de almoessenije van Ste Baefs  . . . . . .      desen 21ste maerte 1667 
 
SVG Pierijntgen VAN PARIJS fa. Roelants , overl. . . . niet gegeven   fo 195v 
 Hr.: Jacques HINNEBERT 
 K.: Pieter ende Jan Baptiste HINNEBERT 
 V.M.: Roelandt VAN PARIJS grootvader ende V.P.: Philip VERWEE 
 Huysijnghe staende huwelijck ghecocht ende gheconquesteert 
 Een huys ghestaen binnen dese stede ende vrijhede mette eerfven daermede gaende in de 
 Ste Jans strate aen deen sijde ghehuyst de wdwe van Servaes VAN TENTE ende ter andere 
 Pieter VAN DE PUTTE daerinne dese weesen ende den hauder gherecht blijven half ende 
 half gheduerende de minoriteyt van de weesen . . . . . . desen 18de aug. 1667 
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 Supplierende vertoont in aller reverentie ende oodmoet Geert  fo 196 (198) 
 DE BAETS fs. Pieter ende Jan STEYAERT fs. Christoffel als vooghden van Christoffel, 
  Pierijntgen, Janneken ende Jacquemijntgen DE BAETS fii Pieter verweckt bij Janneken  
 STEYAERT fa. Christoffel te kennen ghevende hoe dat op de voornoemde weesen benevens 
 Geert ende Jan DE BAETS hemlieden broeders verstorven ende ghesuccedeert is bij den  
 overlijden van Gabriel DE BAETS ende Jacquemijntgen? GERNAERT haerlieder grootvader 
 ende grootmoeder paternel trechte vierde van eene behuysde hofstede met seker deel van  
 huys schuere fruytboomen ende andere daerop staende ten desen den oostcant breeder naer  
 vutwijsen van den cavelbrief danof sijnde onderteeckent van den 13de oct. 1667 ghemeene  
 ende onverdeelt op den oostcant is competerende ende nu vercocht is an Gillis DE BAETS  
 ende alsoo de voornoemde huysaige ende schueraige noodich is gherepareert ofte daer sal 
 minder? schade van gheschieden ende alsoo de voornoemde vooghden hemlieden vinden  
 oversien van ghelde omme tselve te betalen ende alsoo Geert ende Jan DE BAETS hunne  
 actie souden vercoopen an Gillis DE BAETS inghevolghe van de coopsomme aen Lieven  
 DE GRAVE van twederdeel heeft  . . . . . .de supplianten hemlieden zijn keerende  
 tot mijne voornoemde heeren   . . .   . . .  desen 8ste nov. 1667 
 
SVG Gillis VAN HECKE, overl. . . . niet gegeven     fo 196v 
 He.: Margriete SCHAMP  
 K.: Christiaen ende Joos VAN HECKE 
 V.P.: Niclaes VAN HECKE ende V.M.: Ghijselbrecht SCHAMP 
 De bate excederen den commer de somme van 3 p. 6 sch. 4 gr. 
 Gronden van erfven commende van hunnen vader belast met bijleve van de hauderigghe 
 Een stic lants in Meerendre ghenaempt het peerboomken west de hofstede van Joos (=Jan?) 
 DE BAETS oost dese hoirije suut een straetgen groot 537 roeden. Item een stic lants  
 ghenaemt den ronden bulc groot 368 roeden . . .  . . .  
 Heindricq DOBBELARE causa uxoris  . . . . . . desen 13de dec. 1667 
 
SVG Christiaen DE WEERT, overl. . . . niet gegeven     fo 197 
 He.: Janneken COPPENS fa. Jans 
 K.: Jan ende Cathelijne DE WEERT 
 V.P.: Niclaeis DE WEERT ende V.M.: Roelant COPPENS  
 De weesen behouden suyver ende net de somme van 15 p. 5 sch. 6 gr. 
 Gronden van eerfven competerende dese weesen belast met shauderigghens bijleve 
 Het 7de paert deurgaende van ontrent de vijf ghemeten lant ende meersch ligghende in de 
 prochie van Meyghem consisterende in drij partijen abouterende den marquis VAN LEDE  
 beneffens Lievijntgen, Martijntgen ende Cathelijne DE WEERT haerlieder moeyen ende 
 medehoirs. Het ghemeene sterfhuys heeft helpen maecken op shauderigghens gront een 
 nieuw huyseken omme in te woonen dit pachtgoet bij dhauderigghe bewoont is gheleghen 
 in Severen . . .  . . .  . . .  desen 13de dec. 1667 
 
SVG Maurus MAES, overl. . . . niet gegeven      fo 197v  
 He.: Stoffelijntgen DE CLERCQ fa. Joos  
 K.: kinderen niet genoemd 
 V.P.: Arent VAN HOUCKE ende V.M.: Lieven DE CLERCQ 
 Den commer afghetrocken van de bate blijft noch ter somme van 5 p. 7 sch. 9 gr. 6 dnrs 
 dese somme ghedeelt in tween blijft voor de weesen ter somme van 2 p. 8 sch. 10 gr. 9 dnrs 
 Dan alsoo de dootschulden bedraeghen 6 p. 8 gr. soo blijven de weesen te cort de somme 
 van 3 p. 6 sch. 9 gr. 3 dnrs. 
 Gronden van erfven dese weesen competerende vut den hoofde van hunnen vader 
 Dhelft van een partije lants ghenaemt den behouden bergh te weten den noortcant, noort 
 Jacques MARTENS oost Marten ARENTS suut Frans MAES met de wederhelft groot int 
 gheheele 1043 roeden compt over dhelft tot 521 ½ roeden 
 Item een partije lants ghenaemt den grooten cauterbulc suut dhoirs Frans DE COSTER 
 west dhoirs Jan LAMME  . . .   . . .  desen 24ste jan. 1668 
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SVG Joos DE WEERT, overl. . . . niet gegeven    fo197 (200) 
 He.: Lievijntgen DOBBELAERE nu in huwelijck met Joos VAN RENTERGHEM fs. Frans 
 K.: Geert, Pierken, Janneken, Marten, Joosijntgen ende Vijntgen DE WEERT 
 V.P.: Jacques DOBBELAERE ende V.M.: Frans WITTEVRONGHEL 
 De hauderigghe belooft haere kinderen bij te legghen over haerlieder vaderlijck cattheylich 
 roerent goet totter somme van 19 p. gr. die sij belooft up te legghen als sij sullen commen 
 tot staetelijcke, gheestelijcke, weerdelijcke ofte ghetijdighe aude haer selfs bedijden sullen 
 Gront van eerfven gheconquesteert in huwelijck die de weesen alleene moeten volghen mits 
 dat de hauderigghe behaut haer blat van bijleve 
 Een partije lants gheleghen in Nevele up oossche cauter noort Jan DE BAETS oost Guille 
 VAN RENTERGHEM fs. Jacques  . . . . . . groot 117 roeden 
 Aldus overbrocht bij de voornoemde vooghden met Joos VAN RENTERGHEM fs. Frans 
 ende Vijntgen DOBBELAERE zijne huysvrauwe hauderigghe . . . desen 21ste febr. 1668 
 
SVG Elisabeth VAN DE STEENE fa. Pieter, overl. Meyghem. . . .  fo 197v(200v) 
 Hr.: Pieter SCHOLIER  
 K.: Pierken SCHOLIER  
 V.P.: Pieter SCHOLIER ende V.M.: Pieter VAN DE STEENE  
 Den vader belooft sijn weesen te gheven als sij tot gheestelijcke, weerdelijcke ofte ghetijdighe 
 aude commen de somme van 7 p. gr. . . .  . . . desen 7de dec. 1664 
 
SVG Steven DE PRATERE, overl. Ste Martens Leerne in tjaer 1668  fo 197v(200v) 
 He.: Maurijntgen DE WEERT 
 K.: Janneken, Loys, Jan ende Joosijne DE PRATERE 
 V.P.: Jan DE PRATERE ende V.M.: Joos DE WEERT 
 Compt in bate over de venditie ghehauden den 18de january 1668 28 p. 1 sch. 6 dnrs . . . 
 
 Vertoonen reverentelijck Jan CLAYS ende Pieter DE CUYPERE  fo 198(201) 
 als vooghden over de weese Lieven CLAYS binnen Hansbeque hoe dat sij hebben vercocht 
 twee partijkens lant toecomende de voornoemde weese gheleghen binnen deselfve prochie 
 van Hansbeque daerment noemt dhille  . . . . . . . . . desen 8ste meye 1668 
 
SVG Elisabet YDE fa. Jan, overl. . . . niet gegeven     fo 198(201) 
 Wdwe in (1ste x) van: Joos VAN DER STICHELE fs. Joos 
 K.(1ste x) Adrianeken VAN DER STICHELE in huwelijck met Luucas DE WITTE 
 Hr.(2de x): Bauduyn DE MEYERE  
 K.: Hansken, Marie, Joosijne ende Pierijntgen DE MEYERE 
 V.M.: Jan VAN OOST fs. Jan ende V.P.: Guille DE MEYERE  
 Gront van erfven commende van doverledens sijde 
 Een ghemet lants gheleghen in Dronghene te noorthaut dhelft van twee ghemeten suut dhoirs 
 van Guille HANSSENS oost den heere prelaet van Dronghene noort Antheunis YDE met 
 de wederhelft west de strate wesende vrij eyghen goet  
 Item een partije lants in Dronghene ghenaemt den neesenpoel groot 350 roen oost den heer 
 Frans DE MESSEMACKERE suut Pieter DE WULF noort den H. Gheest van Dronghene  
 belast an den heer marquis van Deynse met een halster ende een half meuken evene tsiaers 
 Item een partijken lants binnen de voornoemde prochie in vierheckenen noort de wdwe 
 Hans DE SMET oost de strate west Mhr. MULDERE . . .  . . . 
 Dhelft van een behuusde hofstede met de huusen ende boomen daerop staende in Dronghene 
 op slijndoncq dries met den vutplant te weten den westcant van de selve hofstede danof 
 dander helft competeert desen houder suut den selven dries west Sr. Joos CLAERBAUT 
 noort ende west desen houder groot over dhelft tot 232 roeden 
 Item dhelft van 104 roen meersch in Dronghene in den boris danof dander helft competeert 
 Adrianeken VAN DER STICHELE groot over dhelft 52 roeden  . . . . . .  
         desen 13de maerte 1668  



 1138 

 Vervolg Register 400 (1650 – 1670)  
SVG Luucas HEYNDRICX ende sijne huysvruawe Janneken SUTTERMAN   fo 199(202) 
 beede overleden in Nevele?. . . niet gegeven  
 K.: Marie HEYNDRICX  
 V.P.: Pieter DE CUYPERE ende V.M.: Gillis DUSSAERT  
 Gront van eerfven op de weese verstorven ende ghesuccedeert onbelast van eenighe bijleve 
 Het 3de deurgaende van een behuusde hofstede gheleghen in Landeghem groot int gheheele 
 met een bulcxken achter de schuere 372 roeden met het 3de deurgaende van het woonhuus 
 schuere stallijnghen ende boomcattheyl ligghende ghemeene ende onverdeelt met Pieter 
 DE CUYPERE ende Laureyns DE WITTE thuwelijck hebbende Cornelia ende Elisabet 
 HEINDRICX fa. Luucas voornoemt oost de meerschen suut dhoirs Pieter VAN HULTEM 
 west de strate ende noort oost Jan HEINDRICX  . . .  . . .  
 Item een partije saeylant ghenaemt willems lochtijnc groot 321 roeden oost de straete suut 
 de weesen Joos SUTTERMAN west Jooris MAES met de wederhelft . . . 
 Gronden van eerfven de selve weesen verstorven van haer moedere 
 Een partije saylant gheleghen in Nevele ghenaemt den langhen ham oost de priesteraige van 
 Nevele suut een cleyn straetgen west Niclaeys SCHAMP noort Gillis DE WEERT groot  
 414 roeden . . .  . . .  . . .  . . . desen 28ste febr. 1668 
 
SVG Janneken DE CUYPERE, overl.  . . . niet gegeven   fo 199v(202v) 
 Wdwe in (1ste x) van Lieven CLAYS  
 K.(1ste x): Jacques, Jan, Joosijntgen ende Pierijntgen CLAYS 
 Hr.(2de x): Joos DHOOGHE  
 V.M.: Pieter DE CUYPERE ende V.P.: Jan CLAYS 
 Gronden van eerfven de weesen competerende bij de doot van der weesen moedere waerin 
 Joos DHOOGHE competeert het blat van bijleve 
 Een behuusde hofstede in Hansbeque waerinne dese weesen competeert het 4de over de 
 vaderlijcke sijde ende de resterende drij deelen van de moederlijcke sijde heerlijckhede van 
 Nevele up hamme strate west Frans VAN MOERBEKE noort de hammestrate ende oost 
 Martens DE CLERCQ groot int gheheele 230 roeden 
 Item met ghelijcke deelen een stic lants ghenaemt den hulle bulc groot 500 roen abouterende 
 oost dhr. Lieven? VAN RUDDERVOORDE suut den prelaet van Dronghene west een 
 straetgen ende noort Maurus VAN NEVELE  . . . . . . desen 8ste meye 1668 
 
SVG Pieter MORTIER ende sijne huysvrauwe Tanneken VAN DER DONCT  fo 200 
 beede overleden . . . 
 K.: Arent, Gillis, Jacques, Christiaen, Laureyns, Joosijne, Betgen ende Janneken MORTIER 
 V.P.: Arent MORTIER fs. Arent ende V.M.: Lieven VAN DER DONCT 
 Gront van eerfven competerende dese weesen 
 Bij den doot van Gillis VAN DER DONCT sweesens moeders vader is op haer ghesuccedeert 
 het 6de paert ende deel in dhelft van een behuysde hofstede in Nevele in de meulestraete danof 
 dander helft van tvoornoemde 6de deel competeert haer vader . . . desen 28ste febr. 1668 
 
SVG Geert DE COSTERE, overl. Nevele . . . niet gegeven  fo 200v(203v)  
 fs. Guille ende Janneken DE WEERT 
 He.: Livijntgen VAN HOUCKE fa. Arents, nu in huwelijck met Guille VAN DER VENNET 
 K.: Janneken ende Livijntgen DE COSTERE 
 V.P.: Gillis DE COSTERE ende V.M.: Arent VAN HOUCKE 
 De hauderigghe belooft op te legghen in prompte pennijnghe an elc van de weesen totter 
 somme van 14 p. gr. so wanneer dat sij sullen comme tot gheestelijcke ofte weerdelijcke state 
 ofte bij ghetijdighe aude haer selfs verclaert 
 Gronden van eerfven ghecommen bij de doot van vaders moeder Janneken DE WEERT op 
 hem ghesuccedeert neffens sijne broeders ende susters seker paert ende deel in diveerssche 
 partijen van hof, lant ende meersch ligghende noch onverscheen ende onverdeelt in Nevele 
 alles tsamen groot de twee bunderen daerop Guille DE COSTER de weesen grootvader 
 behout sijn paert ende deel van bijleve  . . .  . . . desen 24ste april 1668 
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SVG Marten DE WEERT fs. Gillis, overl. Ste Martens Leerne den 8ste april 1664 fo 201(204) 
 Wdnr in (1ste x) van: Martijntgen VAN LOOCKENE fa. Lieven 
 K.(1ste x): Gillis, Lieven, Philips, Marten, Janneken, Betgen ende Willemijntgen DE WEERT 
 Vooghden: Gillis DE WEERT ende Laureyns VAN LOOCKENE 
 He.(2de x): Jacquemijntgen DHANENS fa. Joos 
 Patrimoniale gronden van eerfven van den overledene die moeten volghen de weesen 
 metten last van shauderigghens recht van bijleve naer costuyme 
 Het rechte deurgaende derde deel onverscheen ende onverdeelt met de wdwe Jan DE WEERT 
 ende dhoirs van Cathelijne BUYLAERE van een behuusde hofstede in Vosselaere in pachte 
 ghebruyckt bij Frans VAN RENTERGHEM palende daeranne noort oost ende suyt oost haer 
 lieder selfs lant suyt west Daniel VAN SPEYBROUCK ende noort west de pastorije van 
 Vosselaere groot 229 roeden  . . .  . . . desen 1ste febr. 1668 
 
SVG Jan DE WEERT, overl. . . . niet gegeven     fo 202(205) 
 He.: Tanneken CAECKAERT fa. Lieven 
 K.: Liefken DE WEERT 
 V.P.: Bauduyn DE WEERT ende V.M.: Bauduyn CACKAERT 
 De bate is beter dan den commer ende de weese behout thaeren proffijte alleene over haer 
 vaderlijck catheligh goet de somme van 24 p. gr. die de hauderigghe belooft haer kindt up te 
 legghen als het sal commen ter state tsij gheestelijck ofte weerdelijck ofte bij ghetijdighe 
 aude sijn selfs bedijden sal  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van eerfven ghecommen van de sijde van den overledenen daer de weese int 
 ghemeene blijft in trechte deurgaende derde gheleghen met Bauduyn ende Joos DE WEERT 
 onverscheen ende onverdeelt daer Janneken VAN DER STRAETEN fa. Gheerolf grootmoeder 
 van de weese haer blat van bijleve ende ghebruyc an behaudt 
 Een stic lants ghenaemt den grooten doren groot 823 roeden daer de weese in gherecht blijft 
 in het 3de gheleghen in Nevele . . .  . . .  
 Item een meersschelken gheleghen in Landeghem  groot 50 roeden . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck van Gillis DE WEERT ende 
 Janneken VAN DER STRAETEN de weese grootvader ende grootmoeder daer de weesen 
 Bauduyn, ende Joos DE WEERT maer in gherecht sijn in dhelft ende dander helft blijft in  
 proffijte van Frans VAN DER STRAETE, der weese grootmoeder daeranne het voornoemde 
 Janneken VAN DER STRAETEN haer blat van bijleve ende ghebruyc heeft naer costuyme 
 Een stic lant ghenaempt den reggher huys gheleghen in Nevele groot tot 625 roeden . . . 
 Item een stic lants in Nevele ghenaempt den quaden bulc groot 428 roeden daerinne de 
 weese in gherecht blijft int 3de van dhelft, oost Frans CALLANT suut het brinckel straetgen 
 west Joos DE PESTELE  noort dhoirs dhr Jan MELIS . . . desen 31ste jan. 1668 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende ende   fo 203(206) 
 overgheeft Geert SUTTERMAN fs. Geert ende dat van alsulcke handelijnghe als Geert 
 SUTTERMAN ghehadt ende ghenomen heeft als vooght maternel van de weese van 
 Pieter MARTENS gheprocreert bij Pierijntgen SUTTERMAN sijne huysvrauwe 
 Ontfaen vut het sterfhuys van Janneken LAMME tot proffijte van de weese 2 sch. 2 gr. 
 Ontfaen van Laureyns VAN OLDERBEKE over pacht van het 3de paert ende deel van 
 de hofstede gheleghen in het erpelstraatgen van tjaer 1664 tot 1 p. 15 sch. 3 gr. . . . 
 . . .   . . .   . . .  desen 26ste juny 1668 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij deen is doende ende   fo 204(207)  
 ende overgheeft Gillis DE WEERT fs. Frans in huwelijck ghehadt hebbende Pierijntgen 
 SUTTERMAN tevooren wdwe van Pieter MARTENS fs. Pieter dat van de handelijnghe 
 die hij ghehadt heeft over de achterghelaten weese van den voornoemden Pieter MARTENS 
 gheprocreert bij de voornoemde Pierijntgen SUTTERMAN  
 Betaelt an Gillis SUTTERMAN ende Gillis MARTENS vooght over Geerken, Bauken ende 
 Joosijntgen MARTENS op minderijnghe van haerlieder weese pennijnghen in den inventaris 
 vermelt tot 36 p. gr.  . . .  . . .  . . . desen 26ste juny 1668 
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SVG Tanneken MESTACH, overl. Poussele in de maent jan. 1668  fo 204v(207v) 
 Wdwe van Jan CNAPPAERT  
 V.P.: Laureyns MUSSCHE ende Guille VAN SPEYBROUCK ghetraut met Jacquemijntgen 
 CNAPPAERT vooght van haerlieder broeder Matthijs CNAPPAERTgheassisteert met 
 Loys SNAUWAERT ghetraut met Francijntgen CNAPPAERT ende Martijntje CNAPPAERT 
 noch onderjaerighe weese  
 Den commer beloopt sonder dat dhoirs moeten proffijteren van haerlieder staet van goede de 
 somme van 110 p. 16 sch. 3 gr.      15de dec. 1668 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft fo 205(208) 
 Pieter COPPENS fs. Pieter vooght over Livijne, Jan ende Francijne COPPENS fa. 
 Pieter noch onderjaerighe weesen gheprocreert bij Joosijnten VAN DER VENNET 
 Ontfaen van Jan CLAYS fs. Gillis over eene losrente van 20 sch. gr. ghevallen  
 14de maerte 1666 danof dese weese moeder moeste proffijteren tot 3 sch. 4 gr. . . .  
 Ontfaen  van Joos DE CLERCQ thuwelijck hebbende de wdwe Pieter COCQUUT over 
 soo veele dat de weesen goet quam  . . . 24 sch. gr. . . .   16de oct. 1668 
 
 Supplierende vertooght reverentelijck Joannes DHANENS ghetraut   fo 205v 
 met de wdwe van Christiaen DE WEERT fs. Martens metsgaders Niclais DE WEERT ende 
 Roelant COPPENS vooghden over de twee achterghelaten weesen van den voornoemden 
 Christiaen DE WEERT in huwelijck ghewonnen bij Janneken COPPENS fa. Jans de 1ste  
 vertooghers huysvrauwe, dat Charles MARTENS, Jacques VAN LOOCKENE ende Pieter 
 DE CLOET respectivelijck ghetraut hebbende elc een dochter van den voornoemden Marten 
 DE WEERT ghesaemdelijck voor soo veele als hemlieden is rakende vercocht hebben an 
 Daniel DE WEERT eene partije lants met een meerschelken groot tsamen ontrent 500 roeden 
 gheleghen in Meyghem daerin de weesen gherecht sijn voor een 4de . . .actum 18de dec. 1668 
 
 Aen mijne heeren Bailliu Burchmeester ende Schepenen der prochie  fo 206 
 ende vrijen eyghendomme van Poussele 
 Supplierende oodmoedelijck Jan BEKAERT ende Pieter DOBBELAERE vooghden van de 
 weesen Caerl DOBBELAERE metsgaders Joos VAN WATERMEULEN vader ende vooght 
 beneffens Jan BEKAERT van sijne weesen de welcke beede gheprocreert sijn bij Pierijntken 
 BEKAERT fa. Laureyns hoe dat sij vooghden voornoemt hebben vercocht beneffens Jan 
 BEKAERT, Jan DE BAETS, Pieter Frans VERSTRATEN haerlieder part recht ende deel 
 dat hunlieden sal ofte moet toecommen ten sterfhuyse van Jacquemijntgen VAN DER  
 PLAETSEN met de huysvrauwe van Anthone SCHAUT dat over de 2 weesen de somme van 
 27 p. gr. vrij suyver ghelt dat an Jacques SCHOLLAERT die tselve deel in de voorschreven 
 vorme kent ghecocht thebben   . . .  . . .   desen 16de april 1669 
 
SVG Livijne AERTS fs. M. , overl. Nevele . . . niet gegeven    fo 206 
 Hr.: Lieven VAN DOORNE fs. Joos 
 K.: Lieven, Pieter ende Joosijntgen VAN DOORNE 
 V.M.: Joos AERTS  
 Den hauder belooft sijne weesen te betalen als zij commen tot gheestelijcke ofte weerdelijcke 
 staet ofte ghetijdighe aude de somme van 23 p. 2 sch. gr.  
 Gronden van erfven sweese moeder toecomt totter helft 
 Een partije lants ghenaemt de bultijncx stede groot ontrent 411 roeden . . . 
 Een partije lants gheleghen op Lootenhulle groot ontrent 500 roeden 
 Een meersch in Nevele ontrent de meulen groot ontrent 115 roeden 
 Item blijft hier onverlet dhofstede met alle de huysijnghen met den hauder ende de weesen  
 van 1ste bedde te deelen ende liquideren 
 Gronden van erfven tsamen in huwelijck gheconquesteert 
 Een partije lants nu boghaert commende van Frans WIEME groot ontrent 275 roeden 
 Een partije lants ghemeene ligghende met Joos LOONKENS groot 175 roeden 
 . . .   . . .   . . .  dese 14de maerte 1668 
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 Supplierende vertoonen reverentelijck Adriaen NAESSENS ende Gillis  fo 206v 
 MARTENS vooghden van de weesen van Jacques CARPENTIER gheprocreert bij Jooosijne 
 VERBAUWEN fa. Frans hoe dat Jan SERGEANT ghelost hebbende eene rente van 3 p. gr. 
 den pennijnck 16e in proffijte van Mhr. Jan Baptiste DELLA FAILLE ridder heere van 
 Huysse beset op een behuysde hofstede groot met de lande daermede gaende ontrent een half 
 bundere danof dhelft competeert de voornoemde weesen . . . actum 16de oct. 1668 
 
SVG Jacquemijntgen TANT fa. Jan, overl.. . . niet gegeven   fo 207(210) 
 Hr.: Gillis VAN LAECKE  
 K.: Liefken VAN LAECKE  
 V.M.: Pieter TANT ende V.P.: Charel VAN LAECKE 
 Van de sijde van de overledene sijn er geene gronden van erfven 
 Men staet schuldich an Joos DHANENS over huyshuere ende lantpacht 6 p. 6 sch. 8 gr. 
 Item an Magdalene TANT over gheleent ghelt tot 1 p. 4 sch. gr. . . .  desen 17de jan. 1669 
 
 Supplierende vertoonen met reverentie Lieven MARTENS ende Gillis  fo 207v 
 DUSSAERT vooghden van de weesen van Pieter MARTENS gheprocreert bij Pierijntgen 
 SUTTERMAN sijne 2de huysvrauwe hoe dat de voornoemde weese bij versterfte van haeren 
 vader nevens haerlieden halfve broeders ende susters kinderen van 1ste bedde es competerende 
 preeter deel in eene behuusde hofstede lant ende cattheylen daermede gaende groot in erfven 
 ontrent 500 roeden onbegrepen alle gheleghen in Nevele noch onverscheen ende onverdeelt 
 nu ist dat de supplianten de kinderen van 1ste bedde haerlieden paert willen vutgrooten ende 
 coopen ten prouffijte van de voornoemde weesen   . . . . . . desen 14de juny 1669 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Jan SERGEANT als  fo 208 
 vooght van de weese Jacob CARPENTIER bij Joosijtgen VERBAUWEN van alle handelijnghe 
 ende administratie over de weese goederen ghehadt  ende ghenomen . . .  . . . 
 Brenght de doender in ontfanghe de somme van 19 sch. gr. dhelft van de huyshuere van  
 dhofstede in Ste Maria Leerne bij den doender bewoont . . . desen 16de oct. 1668 
 
 Amman ende Schepenen van de lande van Nevele up de requeste an hem fo 208 
 lieden ghepresenteert bij Gillis DE WEERT ende Laureyns VAN LOOCKENE metsgaders 
 Loys SPEECKAERT thuwelijck met Elisabet DE WEERT fa. Marten vooght van de weese 
 van Marten DE WEERT fs. Gillis gheprocreert bij Martijntgen VAN LOOCKENE verstorven 
 dat de voornoemde weese is competerende an het 3de paert ende deel in een behuusde hofstede 
 met de lande daermede gaende groot int gheheele ontrent ses ofte seven ghemeten ligghende 
 binnen Vosselaere onverscheen ende onverdeelt met dhoirs Jan DE WEERT ende dhoirs 
 Pieter DE WEERT belast int gheheele met een rente van 4 p. gr. tsiaers den penninck 16e  
 verachtert tot ende met den jaere 1668 . . . . . . . . . actum desen 9de april 1669 
 
SVG Niclais SCHAMP, overl. Nevele . . . niet gegeven   fo 209(212) 
 He.: Livijntgen DE RAEDT  
 K.: Joos, Maeyken ende Tanneken SCHAMP, metsgaders Joosken DE CUYPERE achter 
       ghelaten weese van Lieven DE CUYPERE gheprocreert bij Livijntgen SCHAMP 
 V.P.: Lieven MARTENS ende V.M.: Joos DE RAEDT 
 De hauderigghe belooft an haere kinderen op te legghen de somme van 42 p. 3 sch. als sij 
 sullen commen tot state tsij gheestelijcke ofte weerdelijcke of bij ghetijdighe aude haer selfs 
 bedijden sullen,    . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Een stic lant ghenaemt dhulste oost dhoirs Pieter MARTENS, suut Jan    . ? .  west Jan  
 LOONTGENS met consorten noort het hulst straetgen groot 700 roeden  . . . . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende het huwelijck 
 Een behuusde hofstede abouterende oost de vierboomstraete suyt Lieven MARTENS west 
 ende noort Lieven LOONTGENS groot 212 roeden. Item een partijken meersch gheleghen 
 toossche daerment noemt het waterlat groot 100 roeden . . . desen 6de nov. 1668 
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SVG Joos SNAUWAERT, overl. . . . niet gegeven    fo 210(213) 
 He.: Pierijntgen DE WULF  
 K.: Janneken ende Petronelle SNAUWAERT 
 V.P.: Jan SNAUWAERT  ende V.M.: Pieter DUSSAERT 
 De bate is beter dan den commer ende de weesen behouden thunne proffijte alleene over 
 haer vader cattheylich ende roerent goet totter somme van 26 p. 18 sch. gr. dat sij hauderigghe 
 belooft op te legghen als sij sullen commen ter state van gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte 
 bij ghetijdighe aude haerlieder selfs bedijden sullen  . . .  . . .  . . . 
 Item alsoo dat dhauderigghe met haere weesen gherecht blijven in het 12de deel in eene 
 behuusde ende beschuerde hofstede gheleghen in Nevele abouterende oost den oostbrouck 
 suut Daniel DHANENS west de meulestrate noort Jan VAN DER DONCT welck 12de deel 
 van den gront sijn onverlet ghebleven . . .  . . . desen 25ste febr. 1669 
 
SVG Janneken TEMMERMAN, overl. . . . niet gegeven   fo 110v(113v) 
 Wdwe in (1ste x) van . .niet gegeven. . DE CLERCQ 
 K.(1ste x): Gillis DE CLERCQ 
 Hr.(2de x): Pieter VAN VEERDEGHEM 
 K.(2de x): Joosijne, Petronelle, Passchijnken ende Janneken VAN VEERDEGHEM 
 V.M.: Jan TEMMERMAN 
 De weesen commen goet de somme van 3 p. 3 sch. 6 gr.  . . . desen 14de nov. 1668 
 
SVG Jacquemijntgen DE VREESE, overl. . . . niet gegeven   fo 212(215) 
 Hr. Geerolf DE VREESE  
 K.: Janneken DE VREESE 
 V.P.: Pieter DE VREESE ende V.M.: Jan DE VREESE 
 Den hauder belooft sijn kint op te legghen de somme van 16 p. gr. als het sal commen tot 
 state tsij gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte bij ghetijdighe aude haer selfs bedijden sal 
 Gronden van eerfven ghecomme van de sijde van de overledene  
 Een behuusde hofstede gheleghen in Hansbeque daerment noemt dippen deucht? groot int 
 gheheele 500 roeden waer de weese in gherecht is in het 3de van dhelft oost het ander helft 
 het 4de oost de strate suut dhoirs Jacques VAN VYNCT . . . desen 7de febr. 1668 
 
SVG Janneken VAN DOOREN, overl. . . . niet gegeven   fo 212v 
 Hr. Jan SCHAUT  
 K.: Jan, Marten, Janneken, Marie ende Passchijne SCHAUT 
 V.P.: Anthone SCHAUT ende V.M.: Jan VAN DOOREN  
 Huysijnghen, fruytboomen ende andere staende up de gronden van den hauder gheleghen in 
 Waerschoot   . . .  . . .  . . . 
 De weesen behouden thunne proffijte totter somme van 22 p. 4 sch. 8 gr. die hij houder an 
 sijne kinderen belooft op te legghen als sij sullen commen ter state tsij gheestelijck ofte 
 weerdelijck ofte bij ghetijdighe aude haer selfs . . .  . . .  . . . 
 Gronden van eerfven ghecommen van de sijde van de overledene  
 Een partije lant gheleghen in Poussele in een stic lants ghenoemt het walle leen oost suut 
 ende west den raedtsheer KEIRENS groot tot 367 roeden . . .  . . . 
 Gronden van eerfven gheconquesteert staende het huwelijck daeranne den hauder behaut 
 sijn blat van bijleve naer costuyme 
 Een partije lant gheleghen in een stic lants ghenaempt het walle leen daeraf dat dander helft 
 is toebehoorende de voornoemde weese suut oost ende west den raedt KEIRENS groot  
 442 roeden. Item een partije lants gheleghen in een stic lants ghenaempt den grooten ackere 
 noort ende oost Lieven MORTIER west den raedtheer KEIRENS groot 401 roeden . . . 
 Item noch een dreve ligghende up den westcant van een stic lants ghenaempt den hau groot 
 40 roeden. Dese gheconquesteerde gronden sijn belast met een besette rente an 60 p. gr. 
 capitael in proffijte van de wdwe dheer Pieter VAN ALSTEIN . . . . . . 
 . . .   . . .   . . . actum desen 26ste juny 1669   
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SVG Pieter VAN DALE, overl. . . . niet gegeven    fo 214v(217v) 
 He.: Cathelijne VAN VYNCT 
 K.: er zijn drie weesen 
 V.P.: Lieven LOONKENS ende V.M.: Jacques BEELAERT  
 De weesen behouden suyver ende net ter somme van 21 p. gr. 6 dnrs de welcke ghedeelt 
 in drije compt elcx ter somme van 7 p. gr. 2 dnrs  
 Gronden van eerfven commende van heurlieder vadere 
 Het 4de van een behuusde ende beschuerde hofstede in Nevele met een bulcxken lant daer 
 anne gheleghen ende dhelft van een stic lants ghenaempt dhemerijcken oost ende suut het 
 sterfhuys west Janneken VAN VYNCT noort de strate groot over dit deel 209 roeden 
 Item 't 4de van een behuusde hofstede met twee partijkens lant daermede gaende ligghende 
 in de prochie van Hansbeque groot int gheheele ontrent 700 roen alhier voor tvoornoemde 
 vierde tot 175 roeden 
 Gronden van eerfven gheconquesteert in huwelijck van der weesen vader met dese 
 hauderigghe 
 De drij deelen van viere van een behuusde ende beschuerde hofstede met de drij deelen van 
 een partije lants up de suutsijde oost Lieven DE WEERT suut de veldestrate west Gillis 
 DUSSAERT noort desen sterfhuuse groot over de voornoemde drij deelen 275 roeden 
 Item dhelft van een stic lants ghenaempt dhemerijcken  oost ende suut dit sterfhuus west 
 Janneken VAN VYNCT noort de strate groot 209 roeden  
 Item de drij deelen van een behuysde hofstede met de drij deelen van twee partijkens lande 
 daermede gaende gheleghen binnen de prochie van Hansbeque daerment noempt ten . . . 
 groot over de voornoemde drij deelen 525 roeden  . . .  18de maerte  1670 
 
 Alsoo de weese van Joos DE KEY gheprocreert bij Loyse VLERICK  fo 215(218) 
 fa. Frans bij state van goede ghemaeckt ten sterfhuyse an den voorseyde Loyse VLERICK 
 haerlieder moeder goet compt ter somme van 67 p. 8 sch. 2 gr. 3 dnrs ende dat de selve 
 weese was versekert met den persoon van Joos DROOMAERE die deselve alsoo hadde 
 bij Caroline DE COSTERE lest wdwe van den voornoemde DE KEY, soo ist dat den  
 voornoemden Joos DROOMAERE de selve weese pennijnghen mits dese overghetelt ende 
 betaelt heeft te weten aen Pieter DE CLERCQ thuwelijck hebbende Janneken DE KEY tot 
 11 p. 4 sch. 8 gr. 4 dnrs ende an Pieter DE KEY ghelijcke somme van 11 p. 4 sch. 8 gr. 4 dnrs 
 ende Lieven DE KEY ghelijcke 11 p. 4 sch. 8 gr. 4 dnrs mits aen Joos DE KEY de somme 
 van 11 p. 4 sch. 8 gr.   . . .  . . .  desen 10de juny 1670 
 
 Supplierende vertoont met reverentie Laureyns MICHIELS vooght  fo 215v(218)v 
 maternel over de weesen Joos VAN ACKERE gheprocreert bij Willemijntgen MICHIELS hoe 
 dat hij suppliant ten proffijte van de selve weesen heeft ghecocht jeghens Lieven CORNELIS 
 een huys met deerfve daermede gaende ende een cleyn huyseken daerop staende alle ghestaen 
 ende gheleghen binnen dese stede conforme den contracte danof sijnde, tusschen welcke huyse 
 ende eerfve deselve weesen ghelant ligghen, ende ooc is tselve huys belast met eene losrente 
 den penninck 16e . . .  . . .   actum 23ste nov. 1665 
 
 Een los blad volledig achteraan het register  
 Aen mijne heeren Burchmeester ende Schepenen van de lande van Nevele 
 Supplierende vertoont met referentie Cathelijne CLAEYS wdwe Frans LAUWEYTENS hoe  
 dat sij haer vint belast met twee cleyne kinderen ende weynighe middelen om te onderhauden 
 ende alsoo de selve kinderen goet compt vuyt het sterfhuyse van den voornoemden Frans  
 haerlieder vader de somme van 6 p. 12 sch. gr. is de selve wdwe midts desen supplierende  
 om de selve somme te moghen employeren tot het onderhauden van de voornoemde haere 
 kinderen midts dat sij de selve somme sal oplegghen naer costuyme ende tot amdertijt van  
 den oplegh sal stellen voor staende seker alle haere goederen waer die ghestaen ofte gheleghen 
 sijn . . .   . . .  . . .     21ste july 1666 
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SVG Jacques VERSMESSEN, overl. . . . niet gegeven    fo 2 
 Wdnr in (1ste x) van: Elisabet VAN TOLLEBEKE  
 V.M.: Jacques TOLLEBEKE  
 K.(1ste x): Gillis, Passchier ende Anthone VERSMESSEN 
 Wdnr in (2de x) van: Tannneken DE MEULEMEESTER 
 K.(2de x): Livijne VERSMESSEN 
 V.M.: Jan CANNOOT  
 He.(3de x): Janneken HOUCK 
 K.(3de x): drij achterghelaten weesen 
 V.P.: Jan VERSMESSEN  
 De bate is beter bevonden dan de commer ende de seven weesen behouden totter somme  
 van 12 p. 14 sch. 5 gr. ende ghedeelt in seven compt elcke weese 1 p. 14 sch. 5 gr.  . . . 
 Is deelsaem tusschen dese seven hoirs ende de houderigghe het woonhuys ende de schuere 
 daer den overledenen ghewoont heeft staende op den cheyns toebehoorende de heeren van 
 de lande van Nevele . . .  . . .  . . . desen 10de dec. 1669 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft  fo 6 
 Loys SPEECKAERT fs. Jans als vooght van de weesen van Marten DE WEERT ende 
 Martijntgen VAN LOOCKENE zijne huysvrauwe ende dat van alsulcken handelijnghe ende 
 ontfanc als vutgheven bij hem ghehadt over de voornoemde weesen . . . 
 Ontfaen van Frans VAN RENTERGHEM in minderijnghe van versteken pachte over het  
 3de deel dese hoirs competerende van seker hofstede in Vosselaere 7 p. gr. dies compt hier 
 afghetrocken het 7de deel voor den doender causa uxoris 6 p. gr. . . desen 22ste july 1670 
 
SVG Joos REYBROUCK fs. Matthijs, overl. Ste Martens Leerne den lesten oct. 1669   fo 8 
 He.: Joosijne DE WEERT fa. Pieter 
 K.: Pieter, Janneken, Pierijntgen, Livijne ende Joosijne VAN REYBROUCK 
       dese hauderigghe verclaert bevrucht te wesen van kinde 
 V.P.: Jan VAN REYBROUCK fs. Matthijs ende V.M.: Pieter PUTTE fs. Jan 
 Gronden van eerfven ghecommen van de sijde den overledenen  
 Een behuysde hofstede daer den overledenen eerfachtigh vut ghestorven is oost daeranne 
 ghelant Gillis LIJBAERT suut een straetje west dese hoirije ende noort het kerckenlant 
 groot 500 roeden ende een behuyst hofstedeken oost de voornoemde hofstede suyt de selve 
 strate west Adriaen VERBIEST ende noort  Mevr. DE LA FAILLE groot 100 roeden 
 Item noch 100 roeden meersch ligghende in den leymeersch rechtover wallebeke daerinne 
 staende dit huwelijck dese hauderigghe heeft helpen coopen deen helft deurgaende jeghens 
 Willemijntgen VAN REYBROUCK oost daeranne ghelant Pieter SCHELSTRAETE causa 
 uxoris  . . .   . . .  . . .  . . . desen 17de dec. 1669 
 
SVG Laureyntgen ROBBIER, overl. Meyghem . . . niet gegeven   fo 18v 
 Hr.: Niclaes POLLET 
 K.: Jacques, Liefken, Pierijntgen ende Janneken POLLET 
 V.M.: Jan DE VOS  
 Hebben bevonden dat de bate beter is dan den commer ende dat de vier weesen alleene 
 behouden thunne prouffijte de somme van 11 p. 10 sch. 6 gr. 7 dnrs ende compt elcke weese 
 in haer particulier totter somme van 2 p. 17 sch. 7 gr. 7 dnrs die hij houder belooft sijne  
 kinderen up te legghen als sij sullen commen tot state bij ghetijdighe aude hun selfs 
 Gronden van eerfven gheconquesteert staende hun huwelijck die ghemeene ende ghedeelich 
 sijn tusschen den hauder ende sijne kinderen half ende half 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Meyghem met een bulcxken an de 
 oostsijde van de hofstede groot 200 roeden ende een stick lants ghenaempt het polderken 
 oost dhoirs VERLINDEN suut dese hoirije west Pieter VAN HECKE groot 450 roeden 
 Item een partije lants gheleghen in Meyghem daerment noempt den wildonc oost de begijne 
 VERLINDEN west den heer pasteur west darmen van Meyghem groot 300 roeden 
 . . .   . . .   . . .  desen 28ste febr. 1668 
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 Amman ende Schepenen van de lande van Nevele up de requeste aen  fo 20v 
 hemlieden ghepresenteert bij Gillis LONCKE vertooghende dat door het overlijden van 
 Janneken LAMBRECHT zijne huysvrauwe hij belast was met een onderjaerighe weese 
 ende cleyne middele biddende dat ons soude believen ghedient te sijne considererende 
 de sobere ghestaethede van den suppliant ter cause van de weese pennijnghen van sijne 
 onderjaerighe weese met Lieven LAMBRECHT als naesten ende apparenten vooght ende 
 broeder van de overledene omme doncosten van prisije te ontgane oversien ende 
 gheestimeert hebbende alle de goederen ten sterfhuyse . . . desen 30ste sept. 1670 
 
 Amman ende Schepenen van de lande van Nevele up de requeste aen  fo 20v 
 hemlieden ghepresenteert bij Geert GOETHALS ende Gillis STRIJMEERSCH vooghden 
 van de weese van Guille DE GRUYTERE ende Joosijntgen GOETHALS te kennen 
 ghevende dat sij oversien hebbende alle den commer ende bate ten voornoemden sterfhuyse 
 bevonden die tot noch toe seer ghelijcke waeren, dan alsoo dese weese noch cleene sijnde 
 ende haeren cost onmoghelijck zijn te winnen ende tot haerlieder onderhout ander nieten is 
 dan een huys staende binnen dese stede belast met heerlijcke ende losrenten sulcx dat  
 daervan boven de reparatien luttel prouffijte can commen . . . desen 30ste sept. 1670 
 
SVG Gillijntgen DOBBELAERE, overl. Nevele den 24ste 7bre 1668   fo 21 
 Hr.: Jan EVERAERT  
 K.: twee hoirs 
 V.P.: Joos EVERAERT ende V.M.: Jan DOBBELAERE  desen 20ste maerte 1670 
 
SVG Guille QUEQUEBURNE, overl. . . . niet gegeven    fo 21v 
 Hr.: Mayken DE VREESE 
 K.: Jan ende Janneken QUEQUEBURNE 
 V.P.: Jacques QUEQUEBURNE ende V.M.: Pieter DE VREESE 
 De bate is beter dan den commer ende de twee weesen behouden alleene over haer vadere 
 catheylich ende roerent goet totter somme van 9 p. 12 sch. 4 gr. die ghedeelt in tween compt 
 elcke weese de somme van 4 p. 11 sch. 8 gr. die sij houderigghe belooft an haer twee weesen 
 op te legghen als sij sullen commen tot state tsij gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte bij  
 ghetijdighe aude haer selfs bedijden sullen commen  
 Het huyseken ende alle de fruytboomen ende andere boomcattheylen staende op den cheyns 
 daer den overledenen in ghestorven is, is tusschen dhouderigghe ende de weesen ghemeene 
 ende ghedeelich ghebleven half ende half . . . . . . desen 9de dec. 1670 
 
 Amman ende Schepenen van de lande van Nevele op tvertoogh aen hemlieden fo 22v 
 ghedaen bij Guille VAN RENTERGHEM fs. Jacques als vooght over de weesen van Pieter 
 VAN RENTERGHEM sijnen halfven broeder metsgaders Caerl VAN RENTERGHEM fs. 
 Jacques, dat sij beneffens Maurus haerlieder broeder ende Margriete VAN OOTEGHEM 
 heurlieder schoonmoeder ghesaemdelijck vercocht hadden een partije lants ende een partije 
 meersch beede gheleghen in Landeghem groot tsamen 750 roeden onbegrepen voor de 
 somme van 53 p. gr. vlaems omme daermede te lotten eene rente van 2 p. gr. den penninck 
 16e verachtert van 9 jan. in prouffijte van Mhr. Jan Baptiste DE LA FAILLE heere van 
 Huysse hooghbailliu der stede van Ghendt  . . . . . . desen 10de maerte 1671 
 
 Amman ende Schepenen van de Baronnie ende lande van Nevele op  fo 23 
  tvertoogh bij requeste aen hemlieden ghedaen bij Jan GOOSSENS fs. Anthone vooght over 
 Michiel ende Elisabet GOOSSENS sijne onderjaerighe broeder ende suster dat dese weesen 
 benevens den suppliant ende Petronelle GOOSSENS haerlieder sustere bij competente aude 
 haer selfs competeert vuter hoofde ende als hoirs van Anna GOOSSENS haerlieder moeye 
 overleden tot Ghendt, het 5de deel deurgaende van een huys ende eerfve staende op het nieu 
 lant de selve stede twelck den suppliant ende de voornoemde Petronelle sijne suster benevens 
 dander hoirs bij vutgrootijnghe gheadeert hebben aen ende tot prouffijte van Joos LEEMAN 
 haerlieder medehoir  . . .  . . .  desen 16de juny 1671 
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  Compareerde voor Amman ende Schepene der stede ende vrijhede   fo 23v 
 van Nevele in persoone Jan VAN COMPOSTELLE houder bleven ten sterfhuyse van 
 Magdalene VAN SPEYBROUCK ter eender sijde ende Andries VERPLAETSEN ende 
 Matthijs CNAPPAERT vooghden van de weesen ende de voornoemde Magdalene VAN 
 SPEYBROUCK ter andere. Te kennen ghevende dat sij gherekent ende gheliquideert 
 hadden de twee sterfhuysen van Maurus VAN DER PLAETSEN ende van de voornoemde 
 Magdalene VAN SPEYBROUCK aengaende den commere ende bate van diere ende van  
 den wijnckel, van de smesse met al tghone de smesserije aengaet  . . . . . . 
 De vooghden verclaeren af te gaene ende quiteren het 26ste paert ende deel in een behuusde 
 hofstede ghestaen ende gheleghen in Nevele in de Ste Jans straete jeghenwoordigh bewoont 
 bij Jan VAN COMPOSTELLE  . . .  . . .  desen 20ste july 1671 
 
SVG Magdalene VAN SPEYBROUCK fa. Pieter, overl. Nevele den 31ste dec. 1665 fo 24 
 Wdwe in (1ste x) van Maurus VERPLAETSEN 
 K.(1ste x): niet gegeven 
 Hr.: (2de x): Jan VAN COMPOSTELLE   
 K.(2de x): niet gegeven 
 Andries VERPLAETSEN en Jan VAN SPEYBROUCK als vooghden van de achterghelaeten 
 weesen van Magdalene VAN SPEYBROUCK gheprocreert bij Maurus VERPLAETSEN 
 Compt over de wettelijcke venditie ghehouden ten sterfhuys 46 p. 14 sch. 4 gr. . . . 
 Gronden van erfven in Merentre ende Nevele ghedeelich tusschen den houder ende de weesen 
 half ende half 
 Een behuusde hofstede danof dhelft competeert de drij weesen bij versterfte van heurlieder 
 vader groot 95 roeden 
 Item competeert dese weesen met den houder het 13de deel in een behuusde ende beschuerde 
 hofstede met alle catheylen daerop staende  . . .  . . . 20ste july 1671 
 
 Amman ende Schepenen der stede ende vrijhede van Nevele upt vertoogh fo 25v 
 aen hemlieden bij requeste ghedaen bij Matthijs CNAPPAERT vooght over zijn onderjaerighe 
 schoonbroeder ende suster kinderen van Maurus VERPLAETSEN ende Magdalene VAN 
 SPEYBROUCK dat hij ter causen sijnder huysvrauwe beneffens deselve gherecht sijn als 
 hoirs ten sterfhuyse van Laureyns VAN DEN BRIELE tot eender helft in de gronden van 
 erfven meublen ende cattheylen van huysraede gheleghen in Landeghem onder dheerlijckhede 
 van Vinderhaute ende alsoo alle de ander medehoirs gheresolveert waeren bij vorme van 
 vriendelijcke vutgrootijnghe te cederen aen ende ten prouffijte van de hauderigghe ofte wel 
 haer kinderen gheprocreert bij Jan DE LOOF . . . . . . desen 20ste july 1671 
 
 Amman ende Schepenen van de lande van Nevele upt vertoogh aen hem  fo 26 
 lieden bij requeste ghedaen van weghe Adriaen VAN DE KERCHOVE vooght van de weese 
 van Joos VAN DE KERCHOVE fs. Joos gheprocreert bij Cathelijne DE GHESELLE sijne 
 2de huysvrauwe verthooghen dat het sterfhuys van den voornoemden VAN DE KERCHOVE 
 becommert was met veele schulden soo van lantpachten als andere de welcke tot betalen van 
 diere den suppliant was toesprekende . . . . . . . . . desen 29ste july 1671 
 
SVG Pieter VAN THIENEN, overl. . . . niet gegeven     fo 27 
 He.(3de x): Joosijntgen LAMME fa. Gillis, die tevooren wdwe was van Pieter COENE ende 
              daer tevooren van Pieter VAN DAELE  
 K.: Jan VAN THIENEN 
 V.P.: Philips VAN THIENEN ende V.M.: Pieter LAMME  
 De houderigghe sal Jan VAN THIENEN voornoemt gheven soo wanneer hij sal commen tot 
 eenighe gheestelijcke ofte weerdelijcke staete ofte van ghetijdighe aude sijn selfs bedeghen 
 de somme van 12 p. gr. vlaems eens  . . .  
 De vooghden en dese houderigghe gheven te kennen hoe dat sij gheleent heeft per obligatie 
 tot 8 p. gr. daerinne dat dese weese belast is over dhelft tot 4 p. gr. dewelcke sullen moeten 
 sekert worden bij de voornoemde weese  . . .  desen 14de july 1671 
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SVG Pieter COEN, overl. . . .  niet gegeven     fo 27v 
 He.: Joosijne LAMME fa. Gillis 
 K.: Mayken COEN 
 V.P.: Olievier COENE fs. Olivier ende V.M.: Pieter LAMME 
 De houderigghe heeft belooft te betalen ende up te legghen aen de selve weese de somme van 
 8 p. gr. eens soo wanneer sij sal commen tot eenighen soo gheestelijcke als weerdelijcke staete 
 ofte bij ghetijdighe aude haer selfs  . . . . . .  desen 14de july 1671 
 
SVG Pieter VAN DER NIEUWERSTADT, overl. . . . niet gegeven   fo 28v 
 He.: Elisabet PIJFFEROEN fa. Geeraert 
 K.: Jacquemijntgen VAN DER NIEUWERSTADT noch onderjaerigh 
 V.P.: Joos VAN DER NIEUWESTADT ende V.M.: Geert PIJFFEROEN 
 Gront van eerfven ende deel van rente gheweest sijne patrimonie van den overledenen dewelcke 
 moeten volghen de weese ende de last van shauderigghens bijleve ende van Mayken DHANE 
 wdwe van Jancques VAN DER NIEUWERSTADT des overledene schoonmoeder 
 De rechte deurgaende helft daervan dander helft onverscheen en onverdeelt toebehoort Lieven 
 VAN DER NIEUWESTADT der weese oom van een stic lants in Ste Maria Leerne ghenaempt 
 tstic voor het hof groot int gheheele ontrent de twee ghemeten, palende oost Mhr Jan Baptiste 
 DELLA FAILLE heere van Huysse suut den herwech west dhoirs S. CORIJN ende noort den 
 meulenwech groot over dese helft 300 roeden 
 Den overledenen met den voornoemden Lieven VAN DER NIEUWESTADT bij Franchijntgen 
 GHERNAERT ten sterfhuyse van haerlieder vader tsamen moesten toehebben van Mayken 
 DHANE ter somme van 4 p. 9 gr.  . . .  . . . 
 De weese behaut suyver goet de somme van 53 p. 2 sch. gr. 6 dnrs  
 Compareerde Pieter PIJFFEROEN fs. Pieter dewelcke hem verclaerde te constitueren als seker 
 ende borghe       desen 21ste july 1671 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen overgheeft Lieven MARTENS fo 31v 
 vooght van twee weesen van Pieter MARTENS gheprocreert bij Pierijntghen MARTENS van 
 alsulcken ontfanck als hij ghehadt heeft van de weesen ende tghone hij Lieven MARTENS 
 schuldich staet ende goet doen moet van pachte tot ende met kerssavont 1670  . . . 
 Ontfaen van Lieven LOONTGENS over de voornoemde weese van haer weese pennijnghen 
 haer ghesuccedeert bij der doot van Janneken LAMME fa. Bastiaen tot 13 p. 10 sch. gr. 
 . . .   . . .  . . .   desen 21ste july 1671 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Gillis DUSSAERT fo 32v 
 als vooght van twee achterghelaten weesen van Pieter MARTENS die hij gheprocreert heeft 
 bij Pierijntgen SUTTERMAN van sijn administratie ende ontfanc als hij ghehadt heeft van 
 de voorschreven weesen . . .  . . .   
 Ontfaen van Geert SUTTERMAN over een jaer lantpacht verschenen kerssavont 1666 tot 
 2 p. 10 sch. gr.  
 Item ontfaen van Laureyns OLDERBEKE in minderijnghe van een jaer huyshuere over het  
 jaer verschenen kerssavont 1667 tot 1 p. 10 sch. gr. . . .  . . . 
 Betaelt aen Lieven MARTENS over soo veele hem goet quam ten sterfhuyse van Joosijntgen 
 MARTENS over sijn paert ende deel 3 p. 10 sch. gr. . . . desen 21ste july 1671 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Andries COEN  fo 33v 
 fs. Gillis als vooght over ses onderjaerighe weesen van wijlent Guille DE GRUUTERE 
 gheprocreert bij Joosijne GOETHALS van alle handelijnghe ende administratie die hij 
 ghehadt heeft van dese weesen goedijnghen met het overlijden van haere moeder die 
 overleden is den 24ste septembre 1671  . . .  . . .  . . . 
 Gillis STRIJMEERSCH als vooght over de weese Guille DE GRUUTERE heeft vercocht 
 een gauden rijnck aen Geert GOETHALS als medevooght over de moederlijcke sijde tot 
 19 sch. 4 gr.  . . . Betaelt aen Lieven BOOM over leverijnghe van eenich goet 6 sch. gr. 
 Betaelt aen Pieter CLEMENT over leverijnghe van broot 2 sch. gr. . . .desen 19de jan. 1671 
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SVG Cathelijne CLAYS, overl. . . . niet gegeven     fo 35v 
 Hr.:  Joos HELSENS 
 K.: Een weese niet genoemd bij name 
 V.M.: Joos CLAYS  
 De weese behaut noch suyver goet ende net ter somme van 4 p. 3 sch. 9 gr. die hij houder 
 belooft op te legghen als de weese sal commen tot gheestelijcke ofte weerdelijcke staete 
 ofte bij ghetijdighe aude haer selfs sal bedijden 
 Gronden van eerfven ghecommen van de overledene zijde 
 Het 5de deel van een behuusde hofstede ende een bulcxken lants groot int gheheele 325 
 roeden gheleghen met soverledene broeders ende susters ghemeene ende onverdeelt in 
 Nevele daerment noempt veldeken abouterende oost de straete ende west de wdwe Gillis 
 SUTTERMAN groot over dit 5de paert 65 roeden  
 Gheconquesteerde gronden van eerfven belast met bijleve van den houdere 
 Het 5de deel van de bovenschreven hofstede met het bulcxken daeranne int gheheele groot 
 325 roeden over het voornoemde 5de deel 65 roeden . . .desen 21ste july 1671 
 
SVG Pierijntgen STEYAERT fa. Christoffel, overl. Nevele den 5de july 1663  fo 37v 
 Hr.: Lieven VAN DER MOERE fs. Pieter 
 K.: ses achterghelaten kinderen  
 V.M.: Jan STEYAERT   . . .  . . .  
 Dhoirs moeten hebben voor bate tot 5 p. 8 sch. 4 gr. . . . desen 28ste sept. 1671 
 
 Rekenijnghe ende reliqua die bij desen doet Jan MARTENS nopende den fo 39v 
 ontfanck van de pennijnghen van het sterfhuys van Joos VAN DOORNE soo in ontfanck 
 als in vutgheven, Jan VAN DOORNE ende Adriaen BAUDONCQ vooghden van de weese 
 van Joos VAN DOORNE  . . .  . . .  desen 6de oct. 1671 
 
SVG Joos VAN DER NIEUWESTADT fs. Jacques     fo 40v  
 overl. Reckelijnghe den 29ste maerte 1671 
 He.: Tanneken DE WEERT fa. Pieter 
 K.: Jacques ende Joosijntgen VAN DER NIEUWESTADT 
 V.P.: Joos VAN DE WALLE getraut met Elisabeth VAN DER NIEUWESTADT fa. Jacques 
 V.M.: Gillis DE WEERT 
 Gronden van erfven gheweest sijnde patrimonie van den overledenen de welcke nu volghen  
 moeten de weesen nochtans metten last van shauderigghens bijleve naer costuyme  
 De rechte deurgaende helft danof dander helft onverscheen ende onverdeelt toebehoort den 
 voornoemden Joos VAN DE WALLE causa uxoris van een stic lants in Ste Maria Leerne  
 ghenaempt den meerebulck groot 551 roeden palende daeranne noort ende oost dhoirs van den 
 heere van Meere suut de straete  ende west dhoirs van Pieter DE KEY compt hier over deselve 
 dhelft 275 ½ roeden. Item in leymeersch in de voorschreven prochie dhelft ghemeene ende 
 onverdeelt als tvoorgaende van 75 roeden meersch  . . .  . . .  . . . 
 Men is schuldich an Pieter DE WEERT vader van de hauderigghe over verschenen pachten 
 gherekent tot ende met kerssavont 1670 71 p. 13 sch. 4 dnrs . . .desen 6de oct. 1671 
 
 Burghemeestere ende Schepenen der Baronnie ende lande van Nevele upt fo 42 
 vertoogh bij requeste aen hemlieden ghedaen bij Frans DHERTOGHE vader ende vooght van 
 sijne onbeiaerde weese gheprocreert bij Geerdijntgen VAN DER STRAETEN vertoonende 
 datter stonde te ontfanghen diveerssche pennijnghen ten sterfhuyse van Jacques VAN DER 
 STRAETEN ende sijne huysvrauwe der weese overleden grootvader ende grootmoeder . . . 
 Jan VAN WONTERGHEM vooght gheweest van de weesen van den voornoemden Frans 
 DHERTOGHE gheprocreert bij tvoornoemde Geerdijntgen VAN DER STRAETEN de 
 welcke nietmin verclaerde naer sommier ghehoor op den inhouden voorschreven te  
 consenteren aenden voornoemden vertoonder in sijne voornoemde qualiteyt gheconsenteert 
 soo wij doen bij desen  . . .  . . .  desen 27ste oct. 1671 
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SVG Frans VERBAUWEN, overl. Ste Maria Leerne den 28ste april 1665  fo 42v 
 Wdnr in (1ste x) van Livijntgen SCHEPENS 
 K.(1ste x): Jan SERGEANT thouwelijck hebbende Gillijntgen VERBAUWEN, Adriaen  
       NASENS ghetraut met Mayken VERBAUWEN, Gillis MARTENS fs. Niclaes  
      gheallieert met Livijntgen VERBAUWEN ende Joosijntgen VERBAUWEN 
 He.(2de x): Pierijntgen LAMPENS  
 Gronden van eerfven patrimonie van den overledenen 
 Het rechte deurgaende 4de in de gront van een behuysde hofstede in Lederne daer Jan 
 SERGEANT woont oost suut ende noort is gheeerft den heere van Dronghene ende west 
 mijn heer van Huysse ghepresen tselfs 4de 12 p. 10 sch. gr. 
 Item een 6de paert in een behuysde hofstede daer dhauderigghe woont daervan dander deelen 
 gheconquesteert zijn binnen tweeden huwelijcke ghepresen ter somme van 21 p. 9 sch. 6 gr. 
 Andere gronden van eerfven bij den overledenen gheconquesteert in zijn 1ste huwelijck 
 Heeft bij vutgrootijnghe vercreghen van sijne broeders de drij deelen van viere van de 
 voorschreven hofstede daervan tander 4de in tvoorgaende capittel van patrimonie ghecocht is 
 bewoont bij Jan SERGEANT ghepresen dese drij deelen 37 p. 10 sch. gr. 
 Grondt van eerfven gheconquesteert met dese hauderigghe. De vijf deelen van sesse van  
 dhofstede daer dhauderigghe op woont gheleghen in Ste Maria Leerne groot 800 roeden hen 
  toecommende bij vutcoope van sijne broeders . . . . . . desen 12de juny 1665 
 
 Amman ende Schepenen der Baronnie ende lande van Nevele up tvertoogh fo 48v 
 aen hemlieden bij requeste ghedaen vanweghen Joos DE CLERCQ fs. Andries aut ontrent de 
 23 jaeren jongman woonende binnen de prochie van Severen dat hij omme te administreren 
 sijne goederen op hem verstorven ende ghesuccedeert bij den overlijden van sijne moeder 
 Livijne BUYLAERE gheerne sijn selfs soude ghenomen worden ende sijne bladijnghe 
 ghescheet biddende dat wij op het rapport van sijne naeste bestaende vrienden hem ja souden 
 insenteren als beter ghedaen dan ghelaeten hebben naer dat sij daerop ghehoort hadden 
 Andries DE CLERCQ suppliants vader metsgaders Lieven SPEECKAERT ende Pieter  
 VAN DOORNE naeste bestaende vrienden den voornoemden Joos DE CLERCQ sijne  
 bladijnghe ghestelt soo sij doen bij desen  Actum desen 9de febr. 1672 
 
SVG Joos DE PESTELE fs. Frans, overl. Deurle . . . niet gegeven   fo 48v 
 He.: Livijne VAN DER CRUYCEN alsnu ghetraut met Jan VAN LAERE 
 K.: Carel DE PESTELE hoir unicq 
 Patrimonie van den overledenen blijvende belast met de bijleve van de houderigghe 
 Een stic lants in Vynct groot 370 roen ghenaempt het waterlat oost de wdwe ende hoirs Mre. 
 Gregorius BAUDONCQ suut Marten NOTE west den doswech noort de Ruysledestraet 
 Item 288 roen lants oost dhoirs Joos DE PESTELE suut dese hoirije west Maurus LOOTENS 
 fs. Joos noort de Ruyslede straete . . . . . .  desen 29ste april 1670 
 
 Amman ende Schepenen der Baronnie ende lande van Nevele up tvertoogh fo 48v 
 aen hemlieden bij requeste ghedaen bij Jan VAN DOORNE als vooght van de weesen van 
 Joos VAN DOORNE gheprocreert bij Marie BAUDONCQ dat hij daeghelijcks hem vint  
 gheactioneert tot betalijnghe van groot ende exessive schulden ten voornoemden sterfhuyse 
 bevonden namentlijck van Jan LOONTGENS over de wdwe van Adriaen BAUDONCQ 
 ende dat het sterfhuys onversien was van ghelde omme de schulden te betalen ende gheene 
 middel en wist dan de goederen van de weesen te belasten . . . desen 25ste jan. 1672 
  
 Amman ende Schepenen der Baronnie ende lande van Nevele up tvertoogh fo 48v 
 aen hemlieden bij requeste ghedaen bij Jacques VAN GANSBEQUE vader ende vooght van 
 sijn kinderen gheprocreert bij Tanneken VAN VYNCT fa. Andries ende Joos VAN VYNCT 
 fs. Andries deelvooght maternel van de weesen dat hij suppliant staende sijn huwelijck mette 
 weese moeder hadde ghelicht van Janneken CARDON eene rente van 2 p. gr. den penninck 
 16e ende die beset op gronden van erfven ghecommen van suppliants sijde . . . . . . 
 . . .   . . .  . . .   desen 9de jan. 1672 
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SVG Joos VAN DOORNE, overl. . . . niet gegeven      fo 51v 
 Wdnr van Mayken BAUDONCQ fa. Adriaen 
 K.: Joannes, Pieter ende Joosijntgen VAN DOORNE  
 V.P.: Jan VAN DOORNE ende V.M.: Adriaen BAUDONCQ  
 Den overledenen heeft gheene gronden van eerfven achterghelaten mits die binnen sijn 
 huwelijck sijn vercocht daerover dese weesen bij SVG ghemaeckt ten sterfhuyse van 
 haerlieder moeder aen hen schuldich waeren te remplaceren de somme van 50 p. gr. de 
 welcke alsnu compt te smelten in hunnen boesem . . . desen 19de jan. 1672 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maect ende overgheeft  fo 56v 
 Andries VERPLAETSEN fs. Geert als vooght van de achterghelaten weesen van wijlent 
 Maurus VERPLAETSEN die hij in huwelijck gheprocreert heeft bij Magdalene VAN 
 SPEYBROUCK fa. Pieter van wien hauder is ghebleven Jan VAN COMPOSTELLE 
 fs. Martens ende dat van sijnen ontfanc handelijnghe ende administratie bij hem ghehadt 
 ende ghenomen voor Ulieden Amman ende Burghemeester ende Schepenen der stede ende 
 vrijhede van Nevele in der manieren als volght 
 Ten sterfhuyse van sweesen moeder is ghehouden eene venditie van alle de cattheylen van 
 huysrade tusschen dese weesen ende den voornoemden Jan VAN COMPOSTELLE als 
 houder ghemeene toebehoorende voor de somme van 46 p. 4 sch. 10 gr. daervan Joos 
 BUYSSE als ontfangher van diere betaelt heeft in handen van den houdere tot betalijnghe 
 van diveersche schulden de somme van 36 p. 2 gr. . . . desen 7de maerte 1672 
 
SVG Magdalene VAN SPEYBROUCK fa. Pieter      fo 56v 
 overl. Nevele op den lesten december 1665  
 Wdwe in (1ste x) van Maurus VERPLAETSEN, smid 
 K.(1ste x): Pieter, Joosijne ende Petronelle VERPLAETSEN 
 Hr.: Jan VAN COMPOSTELLE fs. Marten, smid 
 V.P.: Andries VERPLAETSEN ende V.M.: Jan VAN SPEYBROUCK 
 Deelen van huysen ende gront van eerfven dese weesen alleene toebehoorende 
 Een recht deurgaende 4de daervan dander twee deelen ooc toecompt bij versterfte van hunne 
 vader ende het resterende 4de aen den houder van een behuusde ende beschuerde hofstede 
 gheleghen binnen dese stede daer hun vader ende moeder ghewoont hebben ende overleden 
 sijn abouterende daeranne oost Jan BUYSSENS suut ende west Joos CARDON ende noort 
 de calsijde groot ontrent 95 roeden 
 Item bij successie als vooren het deurgaende 26ste deel van een behuusde ende beschuerde 
 hofstede in Nevele ghemeene met de hoirs van wijlent Marten VAN COMPOSTELLE des 
 houders vader met ghelijck deel in een partijken lants oost daeranne ligghende  
 Item competeert dese weesen bij successie van haerlieden vader de rechte deurgaende helft 
 daervan dander helft onverscheen ende onverdeelt toebehoort Geert PIJFFEROEN van een 
 partije lant in Meerendre abouterende daeranne noort dhoirs Gillis VAN HECKE suut oost 
 dhoirs Joos DE BAETS ende suut west Daniel VAN SPEYBROUCK . . . . . . 
 Ten sterfhuyse is ghehouden een wettelijcke venditie die int gheheele bedreghen heeft tot 
 46 p. 4 sch. 10 gr. vut de welcke Joos VAN COMPOSTELLE ontfaen heeft van Joos  
 BUYSSE als ontfangher de somme van 36 p. 2 gr. . . . . . .  desen 7de febr. 1672 
 Desen SVG vind je ook op fo 24 met dezelfde  en ook met nog andere gegevens 
 
SVG Pierijnken VLERICQ fa. Jan, overl. Ste Martens Lederne den 22ste sept. 1670 fo 66 
 Hr.: Hans DE SMET fs. Hans 
 K.: Hans, Pieter, Charles, Janneken ende Joosijne DE SMET 
 V.M.: Joos VLERICQ fs. Jans ende V.P.: Antheunis DE SMET  
 Men staet schuldich aen Janneken DHANENS lest wdwe ghebleven van Hans DE SMET 
 over vier jaeren huyshuere lant ende meersch 32 p. gr.  
 Item aen den heere van de lande van Nevele over verachterthede van vier jaeren heerlijcke 
 rente gaende vut de bovenschreven hofstede lant ende meersch tsamen tot 5 p. gr. 
 . . .   . . .   . . .  desen 1ste febr. 1672 
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 Renseingh en betoogh van goede die bij desen doet Gillis DE SUTTERE fo 67 
 thuwelijck hebbende de wdwe van Joos VAN ACKERE ter cause ende over de weese 
 pennijnghen competerende Marie ende Petronelle fii Joos voornoemt hemlieden verstorven 
 ende ghesuccedeert soo vut den hoofde van Pierijntgen VAN TENTE hunne grootmoeder 
 paternel als vutter hoofde van Joos VAN ACKERE haerlieder vadere aen Guille VAN  
 LEYSEELE thuwelijck hebbende de voornoemde Marie VAN ACKERE, metsgaders 
 Laureyns MICHIELS soo over hem selven als machtigh bij procuratie over Guille VAN 
 ACKERE vooghden van de weesen van den voornoemden Joos VAN ACKERE 
 Alvooren competeert de voornoemde twee weesen ter cause van de cattheylen ende mobilaire 
 goederen bevonden ten sterfhuyse van den voornoemden Joos VAN ACKERE vermelt bij  
 den SVG ghepasseert den 12de dec. 1661 tot 29 p. 2 sch. 4 gr. 4 dnrs waervan bij dese wort 
 vercavelt, mits van het surplus wesende ghelijcke 29 p. 2 sch. 4 gr. 4 dnrs competerende 
 Petronelle VAN ACKERE thaer selfs wordijnghe sal verantworden . . .  
 Alsoo Jan VAN ACKERE fs. Joos den voornoemden twee weesen broedere is commen 
 toverlijden onghedeghen . . . . . . . . . desen 24ste meye 1672 
 
SVG Frans MEERE, overl. . . . niet gegeven      fo 69v 
 He.: Livijne GOVAERT  
 K.: Pieter ende Joosijntgen MEERE beede noch onderjaerigh 
 V.P.: Pieter MEERE ende V.M.: Jan GOVAERT  
 De bate is beter dan den commer ende de twee weesen behouden thaerlieder prouffijcte 
 alleene tot 19 p. 14 sch. 3 gr. 6 dnrs die sij hauderigghe belooft up te legghen als sij sullen 
 commen tot staete tsij gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte bij ghetijdighe aude haer selfs 
 Gront van eerfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Het 3de van een behuusde hofstede daer den overledenen eerfachtigh vut ghestorven is daer 
 van dander twee deelen zijn gheconquesteert ende gheleghen in Nevele daerment noempt 
 oossche abouterende noort oost de straete oost dit sterfhuys suut Guille SNAUWAERT 
 west Frans ARENTS groot over dit derde tot 53 roeden  . . .  . . . 
 Gront van eerfven gheconquesteert staende het huwelijck 
 De twee deelen van drije van een behuusde hofstede danof het 3de is patrimoniel gheleghen 
 in Nevele abouterende noort de straete oost dit sterfhuys suut Guille SNAUWAERT west 
 Frans ARENTS groot over dese twee deelen 105 roeden  . . . . . . 
 Item een behuust hofstedeken noort de straete oost dhoirs Pieter LAMME suut west Guille 
 SNAUWAERT ende west dit sterfhuys groot 185 roeden . . . desen 13de oct. 1671 
 
SVG Frans WITTEVRONGHELE, overl. Nevele den 15de maerte 1672  fo 71 
 Wdnr in (1ste x) van Mayken DOBBELAERE 
 K.(1ste x): Joos DOBBELAERE ende Gillis WITTEVRONGHELE 
 V.M.: Jacques DOBBELAERE  
 He.(2de x): Janneken VAN DE MOORTELE  
 K.(2de x): Frans, Marie ende Janneken WITTEVRONGHELE 
 V.P.: Gillis WITTEVRONGHELE voornoemt ende V.M.: Joos VAN DE MOORTELE 
 Gronden van eerfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede met alle de fruytboomen daerup staende met noch 
 een nieuw boghaerdeken ende een bulcxken lant daeran abouterende oost dhoirs van dheer 
 Maximiliaen VAN AUWEGHEM suut west ende noort Jacques DOBBELAERE groot tot 
 598 roeden ende noch een stic lant ghenaempt teeckeraker? gheleghen up Nevele daerment 
 noempt oossche abouterende oost ende suut de straete west Mel.  VAN MEULEBEKE 
 noort den raedsheer VAN PIET groot 304 roeden 
 Item noch eenen meersch gheleghen in Landeghem bij de meulen oost de cale suut . . . 
 DE WEERT west dhoirs Lucas HEINDRICX noort dhoirs van Jan VAN RENTERGHEM 
 groot tot 100 roeden 
 Alle huysijnghen fruytboomen upstaende boomen troncken doorenhaeghen staende up de 
 gronden van eerfven sijn van de twee weesen van Mayken DOBBELAERE  . . . 
 . . .  . . .  . . .  . . .  desen 23ste july 1672 
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SVG Joosijntgen REYNVAEN fa. Guille, overl. Nevele den 15de jan. 1671  fo 75 
 Hr.: Jeron VAN ACKEN fs. Jeron  
 K.: Gislain, Caerel, Joannes, Marie Francoise, Marie Jenne ende Marie Catherine VAN AKEN 
 V.M.: Frans REYNVAEN, oom  
 Gronden van eerfven bij den houder naer sijn huwelijck mette overledene gheconquesteert  
 ende bijdien tusschen hem ende sijne ses weesen ghedeelich half ende half behoudens shouders 
 recht van bijleve hem op de weesens deel competerende in conformiteyt van de costuyme 
 Een woonhuys in Nevele mette eerfve schuere stallen ende cattheylen van boomen daerop  
 staende ghecommen bij coope van Frans VAN RENTERGHEM fs. Pieter commende ten 
 voorhoofde ten suyden ende westen op den hul oost daeranne ghelant Pieter VAN DE PUTTE 
 ende noort Pieter DIERICX groot in eerfven 141 roeden 
 Een partije lants in Vosselaere groot 200 roen ghenaempt het peireken palende oost de straete 
 suut Pieter DIERICX west Pieter LAMONT ende noort Pieter VAN DE PUTTE groot 200 roen 
 Item in Vosselaere 470 roeden lants ghecomen bij coope van Matthijs VAN TENTE, dhoirs 
 Geert VAN TENTE, Joos NEYT ende Jan VAN DE STEENE abouterende daeranne oost de 
 straete suyt de wdwe Pieter DE WULF west de straete van blasius dries ende noort Joos  
 COMPOSTELLE dus 470 roeden  . . . . . . . . . desen 10de meye 1672 
 
SVG Lieven COEN, overl. Meyghem in de maent febr. 1672    fo 78 
 Wdnr in (1ste x) van: Passchijntgen DE COCK fa. Jan 
 K.(1ste x): Andries, Anthone ende Barbel COEN ghecommen bij ghetijdighe aude ten huwelijck 
 Wdnr in (2de x) van: Livijntgen VAN PARIJS fa. Pieter 
 K.(2de x): Pieter COEN, dat onderhouden is gheweest bij sijn grootvader ende grootmoeder 
 He.(3de x): Livijne VEREECKEN fa. Adriaen  
 K.(3de x): niet gegeven: zie volgende SVG 
 Men is schuldich aen Joe Catharine JOLIJT meesteresse van dese pachtgoede over reste van  
 een jaer pacht verstreken 1669 . . . . . . 7 p. 10 sch.  . . . desen 23ste meye 1672 
 
SVG Lieven COEN, overl. Meyghem in de maent febr. 1672    fo 80 
 He.: Livijntgen VEREECKEN  
 K.: Lieven, Adriaenken, Janneken, Livijne ende Jacquemijnken COEN 
 V.P.: Andries COEN fs. Lieven ende Pieter HAUTEKIET 
 De houderigghe sal thaeren proffijte behouden alle de baten bij den inventaris inneghebrocht 
 De houderigghe belooft haer kinderen te betalen eens als sij commen ten huwelijck ofte  
 gheestelijcke ofte bij ghetijdighe aude de somme van 10 p. gr. dat is elx kint quote ende partie 
 de somme van 2 p. gr.  . . .  . . .  desen 29ste maerte 1672 
 
SVG Pierijntgen MELSENS, overl. Meyghem in de maent sept. 1671  fo 80v en 81 
 Hr.: Jan DE MEYERE fs. Niclaeis   
 K.: Jan, Pieter ende Tanneken DE MEYERE 
 V.M.: Pieter MELSENS ende V.P.: Jacques SCHOLLAERT 
 De bate excedeert den commer tot 6 p. 9 sch. 8 gr. 
 Den houder belooft te betalen sijne kinderen als sij ten huwelijcke ofte gheestelijcke ofte haer 
 selfs bedijden de somme van 3 p. gr. dat is elx kint quote ende partie tot 20 sch. gr. 
         desen 5de april 1672 
 
 Alsoo Jooris DE SCHUYTERE als houder ten sterfhuyse van Livijne  fo 84v 
 VERMEERSCH sijne huysvrauwe schuldich was te maken SVG competerende sijne weesen 
 gheprocreert bij tvoornoemde Livijntgen VERMEERSCH ende datter gheene gronden van 
 eerfven en waeren ende cleyne middel soo ist dat Gillis VERMEERSCH oom ende vooght 
 van de weesen veraccordeert is met den voornoemden Jooris DE SCHUYTERE dat hij aen 
 sijne vier kinderen sal bijlegghen soo hij belooft bij desen tot elc de somme van 20 sch. gr. 
 als sij sullen commen tot eenighe state, twelck den voornoemden VERMEERSCH verclaerde 
 te accepteren over ende vut den naeme van de weesen   desen 26ste jan. 1672 
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 Compareerde in persoone Gillis LONCKE houder bleven ten sterfhuyse van fo 85 
 Tanneken LAUREYNS sijne huysvrauwe metsgaders Lucas LAUREYNS vooght van de 
 weesen van Gillis LONCKE gheprocreert bij Tanneken LAUREYNS te kennen ghevende 
 dat sij int vriendelijck veraccordeert waeren dat de cattheylen bleven ten voornoemden 
 sterfhuyse beneffens Pieter VAN HECKE ooc vooght van deselve weese ghenoemt 
 Cathelijntgen VAN HECKE fs. Jan ende Joosijntgen LONCKE fa. Gillis dat hij comparant 
 belooft soo hij doet bij desen de voornoemde weesen over haerlieder moeders paert ende 
 deel bij te legghen de somme van 7 p. 7 gr. eens dat is elx kint deel tot 2 p. 10 sch. gr. 
 soo wanneer de selve sullen commen tot ghetijdighe aude . . . desen 20ste jan. 1664 
 
 Amman ende Schepenen der baronnie ende lande van Nevele als   fo 85 
 uppervooghden van Pieter DE MULDERE fs. Laureyns up tvertoogh bij requeste aen hem 
 lieden ghedaen bij Jan DE MULDERE vooght vanden voornoemde Pieter gheprocreert bij 
 Joosijntgen HAUTEKIET sijnen onderjaerighen broeder dat de selve weese nevens den 
 suppliant gherecht was tot een 4de paert in een behuusde hofstede wesende eenen herbergh 
 ghenaempt de swaene gheleghen in Landeghem aen de kercke dat tselve huys subject was 
 van menighvuldighe reparatien daerdoor den suppliant soo over hem selve als over deselve 
 weese jaerlijckx is profficterende was hij van intentie zijn deel te vercoopen ghelijck hij 
 ooc gheerne mede soude vercoopen het deel van de voornoemde weese twelcke beleyt soude 
 worden ten intereste  . . .  . . .  . . . desen 9de febr. 1672 
 
 Amman ende Schepenen der baronnie ende lande van Nevele als  fo 85v 
 uppervooghden van de weesen van Adriaen VERPLAETSEN up tvertoogh aen hemlieden 
 bij requeste ghedaen van weghen Caerl VERPLAETSEN ende Lieven CACKAERT  
 vooghden van de weese van Adriaen VERPLAETSEN gheprocreert bij Joosijntgen DE  
 WEERT dat het sterfhuys van de voornoemde VERPLAETSEN belast was met diveerssche 
 passive schulden ende naementlijck met eene rente van 2 p. gr. tsiaers in prouffijcte van Joe 
 de wdwe van dhr Adriaen DHAMERE, 20 sch. gr. tsiaers in proffijte van Geert DHERTOGHE 
 ende 3 p. gr. tsiaers in prouffijcte van Guille DOSSCHE sulcx dat sij gheradich ghevonden 
 hadden te vercoopen seker hofstede ende landen den 1ste suppliant nevens de voornoemde 
 weese competerende . . .  . . .  . . . desen lesten oct. 1672 
 
 Amman ende Schepenen der baronnie ende lande van Nevele als  fo 86 
 uppervooghden van de weesen van Joos VAN HECKE up tvertoogh aen hemlieden bij 
 requeste ghedaen vanweghen de wdwe van den voornoemden Joos VAN HECKE ende  
 Lieven SCHAMP vooght van den voornoemden VAN HECKE dat sij overghegheven hebben 
 den inventaris in baten ende commeren ten voornoemden sterfhuyse bij hemlieden ghemaect 
 bevinden tselve swaerlijck belast te sijne ende over deselve becommerthede hemlieden 
 daghelijcks ghepresseert omme al twelcke te blusschen sij in rade ghenomen hadden te 
 vercopen de gronden van erfven bij den overledenen achterghelaten in den selven inventaris 
 begrepen  . . .  . . .  . . .  desen 8ste nov. 1672 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Frans   fo 86v 
 DE COSTERE fs. Pieter in Thielt als vooght handelaere van Fransken DE COSTERE fs. 
 Jan, metsgaders Michiel VAN OVERBEKE fs. Michiel medevooght ter presentie van Pieter 
 VAN QUATHEM fs. Maurus als ghetraut met Cathelijne DE COSTERE fa. Jan ander weese 
 dat van alsulcke ontfanc ende administratie hij DE COSTER heeft ghehadt tsedert de leste 
 rekenijnghe ghepasseert den 23ste maerte 1669  . . .  . . . 
 Pieter DE COSTERE fs. Jan is overleden in Nevele den 2de sept. 1670 ende dat bij dien al 
 tgoet blijft in tween tusschen Pieter VAN QUATHEM caus uxoris ende tvoornoemde  
 Fransken DE COSTERE fs. Jan  . . .  . . .  . . . 
 Ontfaen van Christiaen DE SOETE ghetraut met de wdwe Maurus DE COSTER over drij 
 jaeren landpacht tleste verschenen kerssavont 1669 tot 13 sch. 4 gr. danof een derde van een 
 jaer quitschelt is ghegheven  . . .  . . .  . . . desen 6de nov. 1672 
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 Bailliu Burchmeestere ende Schepenen der prochie ende vrijen eyghendomme fo 90 
 van Poussele als uppervooghden van de weesen van Marten SCHAUT gheprocreert bij 
 Cathelijne VAN MALDEGHEM up tvertoogh aen hemlieden bij requeste ghedaen van 
 weghen Antheunis SCHAUT ende Philip VAN MALDEGHEM vooghden van de weesen 
 dat de selve weesen bij liquidatie ghemaect ten sterfhuyse van wijlent Joorijntgen DE SMET 
 wdwe bleven ten sterfhuyse van Marten SCHAUT haerlieder grootvader ende grootmoeder 
 was moesten inbrenghen 25 p. 6 sch. 11 gr.  . . . . . . desen 14de dec. 1672 
 
SVG Tanneken DE CNUIJT , overl. . . . niet gegeven    fo 92v 
 Hr.: Gillis VAN DE VELDE fs. Joos  
 K.: Joos, Jan, Betgen ende Livijntgen VAN DE VELDE 
 V.M.: Joos DE CNUYDT ende V.P.: Pieter SCHELSTRATE 
 Huys ende eerfve binnen Ghendt ghedeelich tusschen den houdere ende de weesen 
 Een woonhuys mette eerfve daermede gaende gheleghen in Ghendt commende ten  
 voorhoofde aen de holstraete op de suut west sijde is gheerft Pieter SCHELSTRATE  
 causa uxoris ende op de noort oost sijde tclooster van de discalsen blijven de selve  
 tusschen den houdere ende weesen ghemeene ende onverdeelt 
 Den houder is schuldich ende moet inbrenghen de somme van 64 p. gr. over den prijs 
 van twoonhuys staende op de hofstede daer hij woont  
 Item de boomen staende op vennekens cauter zijn ghepresen 2 p. 16 sch. gr. 
 Item de boomen staende op tgroot waterlat bedraghen tot 4 p. 13 sch. 4 gr. 
 Men staet schuldich an Philip VAN MALDEGHEM over de leverijnghe van de kiste 
 ende cruyse tot 17 sch. gr.  . . . . . . . . . . . . 
 De bate sijn beter bevonden dan den commer ende commen de vier weesen noch goet 
 tot 138 p. 18 sch. 1 gr.  . . .  . . .  desen 22ste nov. 1672 
 
 Amman ende Schepenen der Baronnie ende lande van Nevele als  fo 94 
 uppervooghden van Gillis WITTEVRONGHELE fs. Frans bij Mayken DOBBELAERE 
 up tvertoogh aen hemlieden bij requeste ghedaen van weghen Jacques DOBBELAERE  
 vooght van dese weese dat de selve belast wort bij inventaris ghemaect ten sterfhuyse van 
 heurlieder vader met het inbrenghen van den commer tot 10 p. gr. waerinne den vooght 
 alreede verschote hadde tot de somme van 4 p.gr. ende dat hij onvoorsien was van 
 ghereede pennijnghen sulcx dat hij gheradich vint te belasten ofte vercoopen een deel 
 hen competerende . . .  . . .  . . . desen 6de dec. 1672 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende ende overgheeft fo 94 
 Jacques DOBBELAERE als vooght over de weese van Joos DE WEERT ende Livijntgen 
 DOBBELAERE sijne huysvrauwe beede overleden in Nevele ende dat van alsulcke 
 handelijnghe ende administratie bij hem ghenomen soo in ontfaen als vutgheven bij dese 
 rekenijnghe ghepasseert den 10de sept. 1668 . . .  desen 15de nov. 1672 
 
 Amman ende Schepenen der stede ende vrijhede van Nevele als   fo 101v 
 uppervooghden van de weesen van Marie DE BUCQ bij Jan REYNIERS up vertoogh aen 
 hemlieden bij requeste ghedaen vanweghen Jan VAN ACKER ende Marten DUSSAERT 
 als vooghden van deselve weesen dat het sterfhuys van Jan REYNIERS belast was met 
 diveersche schulden ende lasten naementlijck met een rente van 5 p. 10 sch. gr. tsiaers in 
 prouffijte van Joe de wdwe van dhr. Gillis DE WULF. Item met een rente van 4 p. 3 sch. 
 4 gr. in prouffijte van Raphael WAUTIER beset op seker huys ende brauwerije ghestaen 
 ende gheleghen binnen dese stede competerende dese weesen tot eender helft twelcke hij 
 vertoonder gheradich hadde ghevonden te vercoopen mits dat de wdwe Jan REYNIERS 
 haer wederhelft ooc was vercopende ende dat het selve huys niet ghedeelt en coste worden 
 omme met de pennijnghen danof commer te lossen de voornoemde renten ende te betalen 
 diveersche andere vlieghende schulden vermelt bij de gheexhibeerde rekenijnghe welcke 
 vercoopijnghe noodsackelijck moeste gheschieden  . . . desen 16de jan. 1673 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen maect ende overgheeft  fo 105v 
 Joos DE PESTELE als vooght over de achterghelaten weesen van wijlent Loys DE PESTELE 
 sijnen broeder die hij in huwelijck gheprocreert hadde bij wijlent Elisabeth INGHELS ende 
 dat van alsulcken ontfanc handelijnghe ende administratie als hij ghehadt ende ghenomen 
 heeft voor ulieden heeren Amman, Burchmeester ende Schepenen . . . 
 Den doender brenght in ontfanc de somme van 13 p. 17 sch. 6 gr. over de wettelijcke venditie 
 van desen sterfhuyse ghehouden den 20ste april 1672  . . . . . . . . . 
 Betaelt aen den heer pasteur van Meyghem over sijnen dienst van vutvaert ende begravijnghe 
 van Loys DE PESTELE ende mede de begravijnghe van tminste kint met de leverijnghe van 
 was de somme van 3 p. 12 sch. . . .  . . .  desen 28ste febr. 1673 
 
 Amman ende Schepenen van de Baronnie ende lande van Nevele  fo 115v 
 upt vertoogh ghedaen bij requeste van weghen Marten VAN VLAENDEREN vooght van 
 de vaderlijcke sijde van de achterghelaten weese van Jacques VAN VLAENDEREN 
 gheprocreert bij Janneken DRUMAERE beede de weerelt overleden met achterghelaten 
 hebbende vier kinderen sonder eenighe middelen ende een derde deel is een behuysde 
 hofstede met een bunder lants gheleghen in Nevele nu bewoont bij Lieven VAN DER 
 MOERE die competeert de ander twee deelen . . . . . . desen 9de meye 1673 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende ende overgheeft fo 115v 
 Mr. Guille YDE fs. Seghers ende dat van alsulcke handelijnghe ende administratie als hij 
 ghehadt ende ghenomen heeft als vooght paternel over de achterghelaten weesen van den 
 voornoemden Segher IDE ende Joosijntgen WIEME S.M. soo van den ontfanc als vutgheven 
 De doender brenght in ontfanghe vutte venditie ghehouden ten sterfhuyse van Joosijntgen 
 WIEME op den 10de nov. 1671 over soo veele als de weesen goet quam tot 6 p. 10 sch. gr. 
 Item den 2de 7bre 1672 ghehouden van Joanne IDE woonende tot Aerssele een purgatie 
 compt 1 sch. gr.  . . .  . . .  . . .  desen 13de maerte 1673 
 
 Amman ende Schepenen van de Baronnie ende lande van Nevele upt  fo 119 
 vertoogh themlieden waerts bij requeste ghedaen bij Jan SANDERAE te kennen ghevende 
 dat de weese van Hans DE BOODT is goet vindende an Adriaen GOVAERT de somme van 
 6 p. g. ende noch de somme van 2 p. gr. aen Pieter VERHELST respectivelijck woonende 
 onder het ghebiedt van de  . . .  Nederlanden dewelcke de voornoemde somme niet  
 verstonden te betalen   . . . . . . . . . . . . desen 13de juny 1673 
 
 Op tvertoogh bij requeste ghedaen van weghen Laureyns VERMAERE ende  fo 119v 
 Pieter DE CLOET vooghden van de weesen van Jacques COCHUUT gheprocreert bij Janneken 
 DE CLOET dat de voornoemde weesen was competerende bij versterfte van hunner vadere 
 het 6de deel van een behuusde hofstede met een meerschelken daermede gaende ligghende 
 ghemeene ende onverdeelt met de weese Lieven COCHUUT , Laureyns VERMAERE ende 
 Jan COPPENS in Landeghem  groot int gheheele ontrent drij ghemeten. Item ghelijck 6de deel 
 van een partijken saeylant onverdeelt als vooren gheleghen in Dronghene groot int gheheele 
 260 roeden . . .  . . .  . . .  desen 4de july 1673 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doen ende overgheeft  fo 120v 
 Pieter VAN DEN BRAEMBUS als vooght maternel over de achterghelaten weesen van 
 Lieven DOBBELAERE fs. Gillis ende Joosijntgen NEUSKENS sijne huysvrauwe beede  
 overleden overleden in Dronghen in de moerstraete ende dat van alsulcke handelijnghe ende 
 administratie bij hem ghehadt ende ghenomen ten voornoemden sterfhuyse soo in ontfanc als 
 vutgheven voor ulieden heeren Amman ende Schepenen  van de lande van Nevele . . . 
 De doender brenght in ontfanghe gheheel het inhouden van de 1ste venditie brief wettelick 
 ghehouden ten sterfhuyse naer het overlijden van den selven Lieven DOBBELAERE in daten 
 1ste dec. 1672 tot de somme van 25 p. 16 sch. 5 gr. Item het gheheele inhouden van den 2de  
 venditiebrief ghehouden ten sterfhuys den 28ste febr. 1673 naer het overlijden van van Joosijne 
 NEUSKENS tot de somme van  8 p. 16 sch. 1 gr. . . . desen 17de july 1673 
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SVG Lieven DOBBELAERE overl. Drongen in de moerstraete ca. nov. 1672  fo 122v  
 en Joosijne NEUSKENS sijn huysvrauwe overl. Dronghene in de moerstraete ca. febr. 1673 
 K.: Pieter, Janneken ende Vijntgen DOBBELAERE 
 V.P.: Geert DOBBELAERE ende V.M.: Pieter BRAEMBUSSCHE 
 Alvooren gheven zij vooghden te kennen hoe dat curts naer het overlijden van de voornoemden 
  DOBBELAERE is ghehouden eene wettelijcke venditie danof is commen te procederen tot de  
 somme van 25 p. 16 sch. 5 gr. ende curts naer het overlijden van de sijne huysvrauwe als noch 
 een ander venditie waernaer is commen te procederen tot de somme van 8 p. 16. sch. 1 gr. 
 metgaders noch over tvercoopen van een groene saerge tot 10 sch. 6 gr. maekende tsamen tot 
 de somme van 35 p. 3 sch. gr. 
 Daerjeghens den vooght maternel als oversien vande voornoemde twee venditien heeft betaelt  
 alle de schulden ten sterfhuyse bevonden bedraghende naer vut wijsen van sijne rekenijnghe 
 danof ghemaeckt   . . .   . . .   . . .  
 Voorts is noch te noteren dat dit sterfhuys goetquam over den prijs bevonden up ende inne de 
 lande van het pachtgoet blijckende daer de overledene ghewoont hebben competerende Lieven 
 DE BAETS bedraeghende tot de somme van 14 p. 6 sch. 3 gr. die is aenveert bij den selven 
 DE BAETS ende gheliquideert tot voldoenijnghe van twee jaeren pacht van 10 p. 6 sch. 7 gr. 
 tsiaers verschenen kerssavont 1671 ende 1672 breeder blijckende bij de rekenijnghe van Pieter  
 VAN BRAEMBUSSCHE  . . .  . . .  . . . desen 18de july 1673 
 
SVG Cathelijne BEKAERT fa. Pieter ende Elisabet VAN BELLE    fo 123v 
 overl. Ste Martens Leerne den 8ste febr. 1673 
 Hr.: Geert VAN QUATHEM fs. Pieter  
 K.: Pieter = 13 jr, Arnaut = 10 jr, Jan = 7 jr, Loys = 11 maenden, Livijne = 15 jr ende  
       Martijntgen VAN QUATHEM = 4 jr. 
 V.M.: Lieven BEKAERT  
 Gronden van eerfven ghecommen van de sijde van de overledene belast met de bijleve van den 
 houder ende ooc aen Elisabet VAN BELLE grootmoeder van dese weesen als naer costuyme 
 Het 10de deel van een partije lants in Nazarette ghenaempt de geetschuere waervan de helft 
 competeert Elisabet VAN BELLE groot int gheheele 450 roeden . . . desen 24ste july 1673 
 
SVG Gillis VOLCKAERT fs. Jans ende Sara DE PRATERE fa. Guille  fo 136 
 beede overleden in Ste Maria Leerne in de maent maerte 1673 
 K.: Guille ende Martijntgen VOLCKAERT 
 V.M.: Gillis CANNOOT fs. Gillis ende V.P.: Jan NEYTE  
 Gronden van eerfven ghesuccedeert op de weesen bij den overlijden van haerlieder vader 
 Een ghemet lants gheleghen in Ste Martens Leerne suyt west Jan NEYTE noort den heer van 
 Nevele suyt west de herwech van Nevele naer Deynse groot 300 roeden 
 Welcke voorseyde partije nu betimmert met een huys schuere ende beplant met een boghaert 
 Wort hier voor bate ghebrocht den inhaut van de venditie ghehouden up den 8ste april 1673 
 die bedraecht tot 38 p. 9 sch. 3 gr. . . .  . . .  . . . 
 Er is meer bate dan commer tot 28 p. 13 sch. 1 gr. . . . desen 23ste july 1673 
 
SVG Caerl VAN VEERDEGHEM fs. Marijn, overl. Meyghem . . nov. 1673  fo 145v 
  He.: Janneken BUS fa. IJnghels 
 K.: Cornelis VAN VEERDEGHEM ende Pieter CODDE thuwelijck hebbende Neelken  
        VAN VEERDEGHEM 
 V.P.: Jan VAN GANSBEQUE thuwelijck hebbende Neelken VAN VEERDEGHEM als 
           vooght van de weesen van Gillis ROOBIER gheprocreert bij Janneken VAN  
          VEERDEGHEM 
 Twee partijen lants deene gheleghen in Severen ghenaempt het half bunder ende het ander 
 gheleghen in Meyghem ghenaempt den dieren coop  
 Een partije lants in Meerendre groot 275 roeden ende een partijken lants groot 120 roeden 
 noort een straetgen oost Jan STEYAERT suyt Pieter DOBBELAERE ende een behuyst 
 hofstedeken groot 50 roeden  . . . . . . . . .  desen 9de jan. 1674 
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 Rekenijnghe ende reliqua die bij desen doet ende overgheeft Jan   fo 150v 
 VAN SPEYBROUCK maternelen vooght ten vaguen sterfhuyse van wijlent Frans VAN 
 RENTERGHEM ende Tanneken HEINDRICX van alle sijne ontfanc ende vutgheven 
 bij hem over het voornoemde sterfhuyse ghehadt ende ghenomen 
 Ghepresenteert bij den doender in persoone an Burchmeester ende Schepenen int slot van 
 de rekenijnghe ghenarreert naerdien Pieter SALENS officier gheapporteert hadde in copie 
 van de requeste ende prefixie van dat hij tot auditie deser dheer Jan VAENTGENS daude 
 dheer Joos VAN HECKE, heer Gillis DE GRAVE, dhoirs Jacques DE GRAVE, de wdwe 
 dheer Gillis DE WULF tot Ghendt, Joos CLOOSTERMAN, Guille HESSENS, Gillis DE 
 WEERT, Laureyns VAN LOOCKENE, Guille DE BOCQ, Pieter VAN RENTERGHEM, 
 Joos DE BOSSCHERE tot Vosselaere ende Lieven SPEECKAERT metsgaders Lieven 
 DE VREESE tot Ste Martens Leerne ende den officier Lieven DE WEERT, Jan VAN 
 ACKER . . .  . . .       . . .   desen 14de febr. 1674 
 
SVG Jan DE MUNCQ, overl. . . .(In de bundels is het Pieter DE MUYNCK fs. Jan) fo 153v 
 He.: Willemijntgen VERHELST fa. Guille 
(115) K.: Pieter DE MUNCQ 
 423 V.P.: Frans DE MUNCQ (DE MUYNCK) fs. Jan 
 De weese compt suyver ende net ter somme van 18 p. 18 sch. 9 gr. die de hauderigghe 
 belooft dese weese up te legghen als den selve sal commen tot gheestelijcke ofte weerdelijcke 
 staete ofte bij ghetijdighe aude haer selfs sal bedijden . . . desen 10de april 1674 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die is doende Jan VAN GANSBEQUE. fo 154v 
 ende dat van de administratie die hij over Pieter DE NECKERE achterghelaeten weese was 
 van Joos DE NECKERE ende Mayken SCHAMP 
 Alvooren dat de voornoemde weese met Jan VAN GANSBEKE heeft blijven woonen om 
 sijn ambacht te leeren ende schole te gaen te weten twee jaeren ende een maent compt daer 
 vooren 8 p. gr. . . . . . .  . . . Item ghegheven an dese weese om naer Cortrijcke te  
 gaene den 29ste augusti 1671 de somme van 8 sch.gr. . . .  . . .  . . . 
 Ghegheven an een dochter van Lieven MORTIER om naer Eecloo te gaende den 18de maerte 
 1673 tot 8 sch. gr. Item ghegheven an Pieter DE NECKERE als hij naer seelandt ghegaen is 
 den 18de december 1673 tot 3 sch. gr. . . .  . . . desen 30ste april 1674 
 
SVG Mayken SCHAMP, overl. . . . niet gegeven     fo 155v 
 Wdwe in (1ste x) van Joos DE NECKERE 
 K.(1ste x): Pieter DE NECKERE  
 Hr.(2de x): Jan VAN GANSBEKE  
 K.(2de x): Jacques, Pieternelle ende Jacquemijntgen VAN GANSBEKE 
  V.M.: Joos SCHAMP ende V.P.: Joos VAN GANSBEQUE 
 Gronden van eerfven competerende den voornoemden Pieter DE NECKERE ende de weesen 
 van Jan VAN GANSBEQUE op hemlieden verstorven vuten hoofde van Mayken SCHAMP 
 heurlieder moeder belast met bijleve van den voornoemden Jan VAN GANSBEKE 
 Een behuysde hofstede in Nevele abouterende oost ende suyt de straete west ende noort  
 Lieven LOONTGENS met dhelft van de cattheylen daerop staende groot 371 roeden 
 Een partijken lants in een meerder partije ghenaempt den drooghen te wetene den noort cant 
 oost de straete suut Pieter DE NECKERE west de wdwe ende hoirs Niclais SCHAMP noort 
 de wdwe ende hoirs Adriaen DHAMERE groot 108 roeden . . . . . . 
 Gronden van eerfven den voornoemden Pieter DE NECKER competerende bij vorme van 
 recompense an hem ghedaen van de gronden die ghecompeteert hebben Joos sijnen vader 
 Dhelft van een partije lants in Nevele ghenaemt den droogen te weten den suutcant abouterende 
 oost de straete, suut ende west de wdwe ende hoirs Clays SCHAMP groot int gheheele 515 roen 
 Dhelft van een boombosschelken groot int gheheele 63 roen oost dhoirs Lieven LOONTGENS 
 suut de straete noort west Gheerolf DOBBELAERE met consorten  . . .   . . . 
 Gronden van eerfven gheconquesteert in het huwelijck gheleghen in Nevele, een stic lants groot 
  335 roen abouterende suut de wdwe Christiaen DE BAETS desen 30ste april 1674 
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 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen doet Lieven MORTIER  fo 156v 
 als vooght over de weese van Joos DE NECKERE die hij gheprocreert heeft bij Mayken 
 SCHAMP de weese ghenaempt Pieter DE NECKERE 
 Den rendant brenght in ontfanc de somme van 8 p. 18 sch. gr. over tghone hij ontfanghen 
 heeft van Jan VAN GANSBEQUE over de rekenijnghe van den staet van goede de weese 
 toecommende ter causen van zijn overleden vader  . . .  . . . 
 Ontfaen van Jan COCHUUT 2 p. gr. over een jaer lantpacht competerende dese weese 
 gheleghen in Aersele tjaer verschenen kerssavont 1669   . . . desen 30ste april 1674 
 
 Amman ende Schepenen der Baronie ende lande van Nevele up tvertoogh fo 157v 
 an hemlieden bij requeste ghedaen van weghen Lieven VAN HOUCKE ende Geert VAN 
 VOOREN vooghden van de weesen van Arent VAN HOUCKE dat den voornoemden 
 VAN HOUCKE vercocht hadde diveerssche partijen van lande ligghende in Meerendre 
 an Jan VRIENT ende Marijn DE LOOF omme met de pennijnghen danof af te lossen de 
 schulden van het sterfhuys van Elisabet VAN HOUCKE der weesen moeye . . . . . . 
 . . .  . . .  . . .  . . . actum desen 29ste meye 1674 
 
 Rekenijnghe bewijs ende relique die bij dese sijn doende ende overghevende fo 157v 
 Joos PROOST vooght paternel ende Geert DHERTOGHE als vooght maternel over Jaspar 
 ende Jan DE PROOST achterghelaeten weesen van Jan PROOST fs. Jaspar ende Tanneken 
 DHERTOGHE sijne wettelijcke huusvrauwe 
 Alvooren brenghen de doenders in ontfanghe de somme van 6 p. 6 sch. 1 gr. over soo veele 
 dese weesen goet quam vut de wettelijcke venditie ghehouden ten sterfhuyse van den  
 voornoemden Jan DE PROOST heurlieder vader boven de coopen inghecocht bij Jaspar  
 PROOST ende de coopen van Barbel VERMEER hauderigghe ende wdwe bleven bij  
 wettelijcke venditie brief van den 3de meye 1667 . . . . . . desen 15de jan. 1674 
 
SVG Elisabeth VAN TENTE, overl. Vosselaere moerstraete den 18de febr. 1673 fo 159v 
(114) Wdwe van Laureyns MUSSCHE  
 423 De weese van Mayken MUSSCHE fa. Laureyns gheprocreert bij Lieven VAN DOORNE  
 vader ende vooght ende V.M.: Lieven VAN TENTE  
 De bate excedeert de commer tot 37 p. 18 sch. 9 gr., dit ghedeelt in tween compt voor 
 Laureyns VAN DOORNE totter somme van 18 p. 19 sch. 4 gr. 6 dnrs. 
 Gronden van eerfven competerende dese weese 
 Een behuusde ende beschuerde hofstede alsnu bewoont bij Laureyns VAN DOORNE  
 gheleghen in Vosselaere in de moerstraete ende een partije lant groot 300 roeden abouterende 
 suut west Elias VAN DER BRUGGHEN noort west den heer prelaet van Dronghene noort  
 oost Gillis DE SUTTER ende suut oost den doschwech   . . .  . . . 
 Een partije saylant in Vosselaere groot 200 roen abouterende oost den cauterwech loopende 
 naer Deynse groot 250 roeden  . . .  . . . desen 13de jan. 1674 
 
SVG Arent VAN HOUCKE fs. Seghers, overl. Nevele oossche april 1674  fo 160v 
(116) Wdnr in (1ste x) van Willemijntgen VAN LEEUWE 
 423 K.(1ste x): Guille VAN SEVEREN in huwelijck met Livijne VAN HOUCKE 
 Wdnr in (2de x) van Francijntgen MAES 
 K.(2de x): Geert VAN VOOREN in huwelijck met Janneken VAN HOUCKE, Lieven VAN 
     LEYSEELE in huwelijck met Maire VAN HOUCKE ende Jan, Frans, Segher ende 
     Tanneken VAN HOUCKE 
 He.(3de x): Laureyntgen MUYSHONDT fa. Jan 
 K.(3de x): Pieter ende Pierijntgen VAN HOUCKE 
 V.P.: Lieven VAN HOUCKE ende V.M.: Jan DE WULF 
 Gronden van eerfven de voornoemde weesen competerende  
 Dhelft van twee deelen van een behuusde hofstede waervan dander helft competeert de  
 kinderen van 2de bedde compt alhier over 160 roeden . . . . . . 
 Den commer excedeert de bate tot 60 p. 12 sch. 8 gr.  . . . desen 29ste meye 1674  
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SVG Maria PAYELLE, overl. Nevele den 2de maerte 1674    fo 162 
 Hr.: Arent MORTIER  
(119) K.: vier weesen 
 423 V.P.: Jan DE KEYSER ende V.M.: Jan CLAYS  
 De bate sijn beter dan den commer tot de somme van 13 p. 4 sch. 7 gr. 
 Blijven de weesen beneffens den houder gherecht in den deurgaende helft van een woonhuys 
 schuere ende fruytboomen ende boomcattheylen staende op dhofstede binnen Nevele te  
 veldeken alsnu bij den houder bewoont ende de ghone staende op de twee partijkens lants 
 daermede gaende daervan den houder ter causen van Cathelijne DE WEERT sijne 1ste huys- 
 vrauwe sijn bijleve is op hebbende welcke voorseyde cattheylen sijn ghemeene ghebleven 
 tusschen den houdere ende de voornoemde weesen  . . . desen 2de juny 1674 
 
SVG Jan VAN RENTERGHEM fs. Guille, overl. . . . niet gegeven   fo 164 
 He.: Susanne HEINDRICX  
(118) K.: Jan, Frans, Marie ende Tanneken VAN RENTERGHEM  
 423 V.P.: Maximiliaen VAN RENTERGHEM ende V.M.: Philip HEINDRICX  
 De bate is excederende den commer de somme van 162 p. 10 sch. 5 gr. ende compt elcx kint 
 deel ter somme van 40 p. 12 sch. 6 gr. 3 dnrs welcke somme de hauderigghe belooft op te 
 legghen als de weesen sullen commen tot staete van gheestelijcke ofte weerdelijcke ofte bij 
 ghetijdighe aude haer selfs 
 Gronden van eerfven ghecommen van de sijde van den overledenen waerinne de houderigghe 
 behout haer blat van bijleve naer costuyme 
 Een partije saeylant ghenaempt het ackerbosschelken groot 225 roeden gheleghen in Nevele 
 abouterende suut dheer Frans WITTEVRONGHELE noort Servaes VAN RENTERGHEM 
 oost ende west den raedsheer VAN PIET dus hier 225 roeden 
 Item een partije meersch groot 900 roen gheleghen in Nevele abouterende daer ment noempt 
 de rechte niere? abouterende daeranne oost de calene suyt ende west Jor  SANDELIJN noort 
 Anthone BAUWENS dus hier 900 reoden 
 Item een partije lants ghenaempt het Ghendtgat groot ontrent 300 roen abouterende daeranne 
 suut oost de strate suut west Joos VAN VYNCT noort west de gaverstraete  . . .  
 Item al het boomcattheil soo wel fruytboomen als opgaende boomen troncken doorenhaeghen 
 emmers al het catheyl staende op de gronden van den overledenen ende de ghone staende op 
 de gronden van de hauderigghe sijn tusschen de houderigghe ende heurlieder vier weesen 
 ghemeene ende ghedeelich ghebleven half ende half 
 Gheheel den pacht verschenen kerssavont 1673 in den inventaris ghebrocht is commer ter  
 cause van ruine ghepasseert door het campement van het frans legher   . . . 
 . . .        desen 5de juny 1674 
 
SVG Caerl VAN HUFFEL, overl. Nevele den 17de maerte 1673   fo 164v 
 He.: Mayken LOONTGENS fa. Gheerolfs 
 K.: weese(n) niet gegeven 
 V.P.: Jan HUYS ende V.M.: Lieven LOONTGENS    
 Dhelft van het woonhuys, schuere ende boomen staende op gront van de houderigghe 
 Item over ghelijcke helft van de huysijnghen fruytboomen ende ander boomen staende op 
 dhofstede met de lande daermede gaende gheleghen in Meerendre staende op den gront 
 competerende Livijne VAN DER STRATEN kint van 1ste bedde gheprocreert bij Jan VAN 
 DER STRATEN ende Mayken LOONTGENS voornoemt . . . desen 12de dec. 1673 
 
SVG Janneken WILLEMS fa. Geerolf, overl. Meyghem up den 16de febr. 1674  fo 165v 
 Hr.: Adriaen MORTIER fs. Lievens 
(112) K.: Lieven, Jan ende Pieter MORTIER  
 423 V.P.: Jan MORTIER ende V.M.: Jacques WILLEMS 
 Van der weesen moeder sijn er gheene gronden van eerfven achterghelaeten 
 De weesen weesen commen goet ter somme van 10 sch. 11 gr. . . . desen 12de juny 1674 
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SVG Tobias CLAYS, overl. Hansbeke . . . niet gegeven    fo 167v 
 He.: Francoyse DE MUNCQ (DE MUYNCK) 
(120) K.: Janneken CLAYS 
 423 V.P.: Jan VAN DER SLUYS ende V.M.: Christoffel DE MUNCQ 
 Gronden van eerfven dese weese competerende belast met bijleve van de houderigghe 
 Het 4de van een hofstede ende bulc achter den huyse gheleghen in Hansbeke abouterende 
 noort sheerenstraete ghenaempt hammestraete oost Bauduyn DE MEYER west dhoirs  
 Abraham MAENHAUT  
 Item ghelijck 4de van een lanck smal stucxken tenden den bulck achter den huyse oost 
 Bauduyn DE MEYERE west dhoirs Elias DE BRABANDER  
 Een behuysde hofstede met een bulc binnen den hove in Bellem groot 400 roeden wesende 
 leen noort sheeren straete oost de wdwe Pieter DE WISPELAERE suyt dhoirs CLAYSSENS 
 ende west dhoirs VERHULST  
 Item een stic lants ghenaempt de weelbulck noort de kinderen Pieter VAN KERREBROUCK 
 oost CLAYSSENS ende suut Willem STEYAERT . . . desen 11de sept. 1674 
 
SVG Thomas LOOTENS, overl. Nevele  . . . niet gegeven    fo 168 
 He.: Mayken VERMEERE  
 K.: Jan, Mayken ende Livijntgen LOOTENS 
 Vooghden: Jan LIJBAERT ende Jacques NAESSENS 
 De weesen vader heeft gheene patrimonele goederen achteghelaten dan het 8ste deel van een  
 ghemet lants in Nevele belast met bijleve ende dhelft van een onbehuust hofstedeken tot 
 Meyghem groot 67 roeden soverleden prouffijcte bij den staet van sijnen vader alhier over 
 brocht den 9de oct. 1657  . . .   . . .   
 De weesen commen goet tot de somme van 7 p. 17 sch. gr. welcke pennijnghen belast op te 
 legghen de houderigghe als sij sullen commen tot hun selfs . . . desen 29ste maerte 1672 
 
SVG Livijntgen VAN VLAENDEREN, overl. . . . den 4de juny 1673   fo 168v 
 Hr.: Jacques DE RUE  
 K.: vier weesen niet bij name ghenoemd 
 V.P.: Guille JACQUES fs. Adriaens ende V.M.: Sacharias VAN VLAENDEREN 
 Blijft goet voor de weesen tot de somme van 3 p. 12 sch. 6 gr. desen 24ste july 1673 
 
SVG Jacques COCKUUT fs. Lieven bij Tanneken PILLIN, overl. . . . niet gegeven fo 170v 
 He.: Janneken DE CLOET 
 K.: Lieven, Pieter ende Jan COCKUUT 
 V.P.: Laureyns VERMAERE ende V.M.: Pieter DE CLOET 
 De bate excedeert den commer ende de weesen compt goet ter somme van 6 p. 19 sch. 8 gr. 
 Gronden van eerfven dese weesen competerende bij den doot van hunnen vader die daeranne 
 commen was bij versterfte van Tanneken PILLIN  
 Het deurgaende 6de paert van een behuysde hofstede met een meersselken daermede gaende 
 ghemeene ende onverdeelt met de weese Lieven COCKUUT, Laureyns VERMAERE ende 
 Jan COPPENS ghestaen ende gheleghen in Landeghem groot int gheheele ontrent de drij 
 ghemeten ende het deurgaende leste deel van een partijken saylant ghemeene met Lieven 
 MESTACH int gheheele groot 260 roeden . . . . . . desen 4de july 1673 
 
 Upt vertoogh hemlieden bij requeste ghedaen van weghen Jan STEYAERT  fo 171v  
 als vooght van de weesen van Geert STEYAERT dat het sterfhuys belast was met diveersche 
 schulden aen Guille VAN MIJNSBERGHE brauwer tot Hansbeke over leverijnghe van bier  
 met ontrent de 28 p. gr.waervooren hij alreede de wdwe van Geert STEYAERT hadde in  
 rechte betrocken ende alsoo den vertoonder gheen middel en wist omme de voorseyde schult 
 te betaelen ten waere met het oplichten van een somme van 24 p. gr. ende daervoor te  
 verkennen eene rente van 30 sch. gr. tsiaers omme te ypoticqueren op een eerfve wesende een 
 herberghe gheleghen in Hansbeke teynde de hammestraete waervut den selven Geert  
 eerfachtich ghestorven is . . .   . . . desen 16de oct. 1674 
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 Upt vertoogh aen hemlieden bij requeste ghedaen vanweghen   fo 171v  
 Gillis BAERT fs. Gillis in huwelijck met Adriana DE WULF dat hij ende sijne huysvrauwe 
 op den 26ste january 1672 in prouffijte van haerlieder kinderen hadden ghecedeert ende vut 
 eerfven ghegaen diveerssche eerfven met de cattheylen daerop staende gheleghen binnen de 
 prochie van Landeghem ghebruyct bij Joos MOERMAN te weten eene behuusde hofstede 
 met een stucxken lant daerachter tsamen groot 378 roeden suut oost de straete suut west de 
 wdwe Pieter VRIENDT noort west de naervolghende partije ende noort oost Joos VAN 
 RENTERGHEM. Item 353 roeden cauterlant abouterende suut de voornoemde hofstede 
 noort west den meerschcant ende noort oost dalmoessenije van Ste Baefs. Item een stic lants 
  ghenaempt twaelant suut west den herwech suut oost Jan VAN DER VENNET met zijne  
 leenen noort west de meerschen ende noort oost de voornoemde almoessenije groot 400 roen 
 wanof over de weesen ter eerfven commen was Pieter LIJBAERT haerlieder grootvader 
 behoudens het usefruyt van den verthoonder ende sijne huysvrauwe hun leen gheduerende 
 . . .  . . .  . . .  . . .  desen 27ste nov. 1674 
 
 Amman ende Schepenen der Baronnie van Nevele op de requeste an  fo 171bis 
 hemlieden ghepresenteert bij Joannes DHANENS ende Frans MESTACH vooghden van de 
 weesen van wijlent Gillis DHANENS fs. Adriaens daerbij verthonende dat sij ghelet hebben 
 op den SVG ghemaect  vanweghen Janneken MESTACH fa. Frans wdwe ende houderigghe 
 van den selven sterfhuuse  alhier overbrocht den 4de dec. 1674 ende daerbij bevinden dat 
 het sterfhuus belast is met swaere schulden  . . .  . . .  . . . 
 abandoneren desen sterfhuyse in prouffijte van de houderigghe desen 18de dec. 1674 
 
SVG Jan SERWEYTENS, (in het bundel = SERWEYTYNCKX), overl. . . .   fo 171v bis 
 He.: Tanneken MEGANCK fa. Jans 
(117) K.: Jan, Norbertus, Janneken ende Catharine SERWEYTENS 
 423 V.P.: Jan VAN NEVELE ende V.M.: Matthijs SCHAMP causa uxoris 
 Gronden van eerfven ghecommen van den overledenen belast met bijleve van de houderigghe 
 Een behuusde ende beschuerde hofstede met de fruytboomen daerop staende gheleghen in  
 Landeghem in de westhouck abouterende oost dalmoessenije van Ste Baefs groot 600 roeden 
 Item een stic lants ghenaempt den vutenbulck noort ende west Jan VAN RENTERGHEM 
 suut Jacques VAN LOOCKENE west dit sterfhuus groot 400 roeden . . . . . . 
 Item een stic lant ghenaempt den daeldonc met een dreve gheleghen in Nevele abouterende 
 oost Pieter DE BAETS suut Matthijs ende Jacques SCHAMP groot 110 roeden . . . . . . 
 Item een stic lant ghenaempt het roobulcxken abouterende oost de kercke van hansbeke suut 
 de kinderen van Gillis VAN RENTERGHEM west Jor Cornelis SANDELIJN groot 271 roen 
 Item een partije ghenaempt het waterlat groot 497 roen . . . desen 5de febr. 1675 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij dese is doende ende overgheeft   fo 172v 
 Jacques DOBBELAERE als vooght neffens Joos DOBBELAERE  van alsulcken ontfanc  
 ende administratie als ghehadt ende ghenomen heeft van tghone den voornoemden Joos was 
 competerende vanweghen Mayken DOBBELAERE sijne moedere Saligher Memorie die bij 
 desen is doende  . . . . . .  Amman Burchmeester en Schepenen der Baronie  
 ende lande van Nevele als oppervooghden inder manieren hiernaervolghende 
 Alvooren is vut de wettelijcke venditie van boomen vercocht . . . . . . van 
 Jacques DOBBELAERE tot 8 p. 4 sch. 5 gr. . . . . . . . . . desen 23ste april 1675 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij dese is doende ende overgheeft   fo 173 
 Jacques DOBBELAERE als vooght van Gillis WITTEVRONGHELE fs. Frans ghewonnen 
 bij Mayken DOBBELAERE van alsulcken ontfanc ende administratie als hij ghenomen 
 heeft van tghone den voornoemden was competerende bij den doot van Frans  
 WITTEVRONGHEL ende Mayken DOBBELAERE vader ende moeder  
 Alvooren ontfaen vut de wettelijcke venditie ghehauden ten versoucke van Jacques  
 DOBBELAERE  . . .  . . .   . . . desen 23ste april 1675 
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SVG Geert SLOCQ fs. Lieven, overl. Landeghem up den 29ste oct. 1675  fo 174v 
 Wdnr in (1ste x) van: Philippa VAN LAEKE fa. Pieter 
 K.(1ste x): Lieven SLOCQ bij ghetijdighe aude sijn selfs 
 He.(2de x): Tanneken VAN RENTERGHEM fa. Jans 
 K.(2de x): Thomas ende Pieter SLOCQ  
 Vooghden: Jan DE MAEGHT ende Bauduyn VAN RENTERGHEM  
 Gronden van eerfven achterghelaten de welcke volghen de voornoemde hoirs 
 Het 4de paert van een behuusde hofstede daer den overledenen eerfachtich vut ghestorven is 
 groot int gheheele 500 roeden danof de rechte deurgaende helft competeert an Mr. Guille 
 BERNAERD ende het resterende an Lieven SLOCQ voornoemt met de cattheylen van 
 huysijnghen ende boomen daerop staende oost daeranne ghelant sheeren straete suut Joos 
 DE PESTELE west Jacques VAN LOOCKENE noort dhr. Gillis VAN AUWEGHEM 
 belast aen den heere van Nevele met even rente  . . .  . . .  
 Doordat de commer excedeert veele de baten verclaeren de weesen te renunchieren  
 tvoornoemde sterfhuys ten prouffijte van de crediteurs  desen 17de maerte 1676 
 
 Rekenijnghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende ende overgheeft fo 177v 
 Jeron VAN ACKER als vooght paternel over de achterghelaten wesen van Jan REYNIERS 
 ende Mayken DE BUCQ beede overleden in de stede van Nevele ende datte van alsulcke 
 handelijnghe ende administratie die hij ghehadt heeft  . . . . . . 
 Ontfaen van Jan NEYT op minderijnghe van een jaer huushuere van een huys binnen 
 Nevele bij hem bewoont over der weesen paert ende deel verschenen 1ste meye 1671 tot 
 de somme van  2 p. 16 sch. 7 gr. 
 Ontfaen van Jan DE GRAVE op minderijnghe van de huushuere die hij belooft hadde ter 
 cause van het deel van den huuse bij hem ghepacht binnen Nevele . . . 16 sch. 8 gr. 
 . . .   . . .   . . .  desen 13de july 1671 
 
 Register 402 (1681-1690) 
SVG Pieter DE CRIMMERE, overl. Ste Martens Lathem op den 28ste april 1681 fo 1 
 Wdnr in (1ste x) van: Mayken VERHEGGHE 
 K.(1ste x): Janneken DE CRIMMERE in huwelijck met Pieter VAN DER ZUYDT 
 He.(2de x): Gillijnken DE SNOUCK fa. Lieven 
 K.(2de x): Jan ende Neelken DE CRIMMERE 
 V.P.: Pieter VAN DER ZUYDT voornoemt 
 Gronden van erfven daer den overledenen erfachtigh vut ghestorven is 
 Een behuysde hofstede in Ste Martens Lathem met een stucxken landt west daeranne  
 ligghende groot 500 roeden oost ende zuyd de straete west Moyses LAMBRECHT ende 
 noord dheer Olivier DE BAETS ende den zuyd west cant van een meersch groot twee 
 ghemeten ende 27 roeden an de leye zuyd oost den voornoemden DE BAETS zuyd west 
 N. REYSSCHOOT  noord west de leye ende noort oost Pieter VAN ZUYD met het 
 wederdeel  . . .  . . .   
 De baeten zijn beter dan den commer ende de weesen behouden goet ter somme van 
 26 p. 12 sch. 3 gr. 6 dnrs. Dese somme ghedeelt in drijen comt dese hoirs noch goet elck van 
 hunlieden ter somme van 8 p. 17 sch. 5 gr. 2 dnrs     
 Den overledenen heeft in sijn leven ghehadt eene rente van 20 sch. gr. tsiaers den pennijnck 
 16e tot laste van Guilliaeme PEERTSEGAELE ende Joosijne VAN PARIJS sijn huysvrauwe 
 mitsgaders beset op het 3de van een partije landts ghenaemt het coyken alsnoch onverscheen 
 ende onverdeelt tusschen sijne medehoirs abouterende zuyd wijlent Moysese LAMBRECHT 
 west tleen romains, noord dheer ende Mr. Charles MAGNUS oost het capitael van Ste Baefs 
 ende welck 3de bij desen voornoemden overledenen ghecocht is van den voorschreven 
 PEERTSEGAELE ende sijne huysvrauwe voor hem ofte sijnen commandt voor de somme 
 ende de brieven van coope daervan ghepasseert voor Bailliu Schepenen ende laeten van 
 dheerlijckhede van Berchem hem onder andere bestreckende in Lathem alwaer die gheleghen 
 is, in daten 9de febr. 1667  . . .  . . .  4de juny 1681 
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SVG Geert DANEELS fs. Niclays, overl. Nevele op den 13de oct. 1681    fo 44 
(320) He.: Maurijntgen CLAYS fs. Daneels 
 426 K.: Adriaene, Guilliaeme, Joos, Jan ende Marten DANEELS noch minderjaerighe weesen 
 V.P.: Marten DANEELS   
 Ten desen sterfhuyse zijn er geene gronden van erfven noch andere immeubele goederen 
 niet meer van d'eene als van dander sijde 
 Een partije landt bij den overledenen ghebruyckt gheweest ghenaemt het veulemeerschelken 
 Er sijn meer baete dan commer en blijft de weesen suyver ter somme van 32 p. 13 sch. 3 gr. 
         desen 26ste jan. 1682 
 
SVG Janneken VERHEGGHEN fa. Joos bij Christoffelijne DE BAETS  fo 47v 
(321) overl. Deurle op den . .  7bre 1681 
 426 Hr.: Jan VEUSSELS  
 K.: Andriesken VEUSELS 
 V.M.: Jan VERHEGGHEN fs. Joos voornoemt 
 Gronden van erfven competerende de weese bij versterfte van haere moeder die de selve 
 vercreghen hadde van haeren vader schuldigh te volghen aen dese weesen 
 Het vierendeel van dhelft van een hofstede in Nazareth groot 200 roeden  
 Item een huyseken staende in Nevele daervan de weese een cleen deel competeert 
 Een winckelken met wat winckelwaeren keerssen, olie, blomme, zeepe, ghewichten 
 schaele met ander prondelijnghen  . . . . . .  . . . 
 Desen sterfhuyse is ten achteren ande weesen van den 1ste bedde gheprocreert bij Lievijne 
 VEYS volghens den staet ende slot 11 p. 6 sch. 2 gr.  . . . desen 27ste jan. 1682 
 
 Alsoo meester Franchois DE WULF advocaet vanden raede in Vlaenderen fo 49v 
 fs. Philips ter eender sijde ende Louys VAN WONTERGHEM als styfvader ende vooght 
 ende machtigh bij wettelijcke authorisatie van Ampman Burghmeester ende Schepenen 
 der stede ende vrijhede van Nevele in daten den . . niet gegeven als oppervooghden over 
 de achterghelaeten weesen van Jan DE WULF oock fs. Philips in huwelijck ghewonnen bij 
 Elisabeth VAN HOONAECKERE zijne huysvrauwe ter andere tsaemen ghemeene ende 
 onverdeelt waeren inde naervolghende gronden van erfven mette huysinghen ende 
 cattheylen daerop staende ende daervan niet langher willende in ghemeensaemhede blijven 
 hebben alle sdeselve naer voorgaende prijsie ende estimatie daervan ghemaeckt bij Jan 
 MEEUCX ende Pieter VAN DER VENNET gheswoorne deelsmannen doen stellen in twee 
 cavels  van de letteren A: ende B: waervan den cavel A: sonder eenighe lottijnghe bij vut 
 leggijnghe ende licitatie ghelaeten is aenden voornoemden Mr. Frans DE WULF bij virtute 
 van welcken het daermede in proprieteyt erfvelijck volghen sal . . .  . . . 
 Grond in Meyghem, Dronghene, Ronsele, Nevele, Landeghem . . .  . . . 
 
 Inventaris ende cattheylighe mobilaire ende vlieghende baten ende passive  fo 56v 
(324) schulden achterghelaten bij Joosijne VAN NIEUWESTADT fa. Joos in huwelijck verweckt 
 426 bij Tanneken DE WEERT overleden in de prochie van Ste Maria Leerne onghedeghen den 
 8ste 7bre 1681 den welcken bij desen maeckt ende overgheeft Jacques VAN NIEUWESTADT 
 als oom ende vooght paterneel van den voornoemde overledene ende datte ten effecte ende 
 omme bij hem beneffens de ses kinderen van Joos VAN DE WALLE ende de drij kinderen 
 van Joosijne VAN DER NIEUWESTADT bij Charles VOLCKAERT over de vaderlijcke 
 sijde ter eender sijde mitsgaders Pieter DE WEERT, Gillis ZUTTERMAN in huwelijck met 
 Martijntien DE WEERT, de kinderen van Gillis DE WEERT, de weesen van Jan DE WEERT 
 ende de gonne van Lieven DE WEERT over de moederlijcke sijde ter andere  
 Ghemeene baete deelsaem tusschen de vaderlijcke ende moederlijcke sijde alf ende alf 
 De somme van 26 p. 14 sch. 3 gr. 7 dnrs ghelijcke somme bedraeghen de weese pennijnghen 
 op de voornoemde overledene vervallen met den overlijden van den voornoemden Joos VAN 
 NIEUWESTADT haeren vader, dan alsoo daervan ghecort moet worden over de schulden 
 daer naer ten voorschijne ghecommen vutwijsens tslot van de liquidatie tot 1 p. 19 sch. 2 gr. 
 en blijft maer zuyver goedt 24 p. 15 sch. 1 gr. 7 dnrs. . . . desen 17de maerte 1682 
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 Compareerde in persoonen Jacques VAN NIEUWESTADT,   fo 60 
 Charles VOLCKAERT ende Laureyns VAN PARIJS de welcke exhibeerden het contract van 
 vutgrootijnghe ofte vutlegh haernaer volghende van woorde te woorde 
 Alsoo Jacques VAN DER NIEUWESTADT fs. Jacques, de ses kinderen van Elisabeth VAN 
 DER NIEUWESTADT in huwelijck verweckt met Joos VAN DE WALLE, de drij kinderen 
 van Joosijntien VAN DER NIEUWESTADT bij Charles VOLCKAERT ende het eenigh kindt 
 van Pieter VAN DER NIEUWESTADT oock fs. Jacques mitsgaders de drij kinderen van 
 Lieven VAN DER NIEUWESTADT, elck over eenen 5de staecke ghemeene ende onverdeelt 
 waeren toebehoorende bij successie van Jan ende Marie VAN DER NIEUWESTADT fii 
 Jacques, mitsgaders van Joosijntien VAN DER NIEUWESTADT fa. Joos oock Jacques sone 
 de naerschreven gronden van erfven met de boomcattheylen daerop staende tsaemen belopen 
 in prijse naer de weerde van den jeghenwoordighen tijdt ter somme van 63 p. 1 sch. 8 gr. 
 Te weten eerst een stucxken landts in Ste Maria Leerne neffens den meulene groot 257 roen 
 oost de straete ende de nieuwen wal  . . .  . . . desen 17de maerte 1682 
 
 Compareerde voor Amman Burghmeester ende Schepenen van Nevele  fo 139 
 in persoone Pieter DE VREESE fs. Pieter woonachtigh in Nevele welcken comparant hem 
 verclaerde te constitueren als seker ende borghe over Joos DE VREESE thauwelijck hebbende 
 Janneken STEYAERT die tevooren wdwe was van Guilliame DE KEYSERE ende dat voor 
 den staet van goede bij haer als hauderigghe ten sterfhuyse van den voornoemden haeren 1ste  
 man, alhier overghegheven den 29ste febr. 1684 alles onder het verband als naer rechte. 
 Actum int collegie 10de 7bre 1686 was onderteeckent J.B. ODEVAERE. 
 
 Alsoo Pieter BRAET ende Cathalijne BRAET wdwe van Christiaen BEGIJN fo 142 
 kinderen van den eersaemen Marcus BRAET fs. Pieter die hij in sijn 1ste huwelijck verweckt 
 heeft bij Clara VAN NIEUWENHUYSE ende midts het overlijden van den voornoemden 
 Marcus gherecht waeren elck tot een achtste staecke in dhelft deurgaende van de behuysde 
 hofsteden, landen, bosschen, mersschen midtsgaders besette ende onbesette renten bij hem 
 achterghelaeten wannof sij verstonden jeghens de ses kinderen van den tweeden bedde van 
 de voornoemden Marcus ghesepareert ende verdeelt te worden competerende de wederhelft 
 de kinderen van den 2de bedde vuytten hoofde als hoirs van Petronelle VAN DEN HENDE 
 haerlieder moeder soo sijn de voorseyde goederen naer preallabel prijsije ghedaen bij Jan 
 BEGIJN ende Jan DE SCHRIJVERE als ghesworen deelsmannen daertoe aensocht ghestelt 
 in acht caevels gheteekent mette letteren A, B, C, D, E, F, G ende H, ten naesten ende 
 ghelijcken dat doende was, de welcke ghelodt sijnde dannof de cavels A ende B ghevallen 
 sijn aen den voornoemden Pieter BRAET beneffens Cathalijne BRAET emmers haere 
 kinderen als in desen gherecht van successie bij donatie . . . desen 10de july 1684 
 
SVG Adriaeneken VERBIEST fa. Andries, overl. Ste Jans Leerne . . . july 1684 fo 219v 
(353) Hr.: Jan VAN NESSCHE fs. Pieter 
 428 K.: Joos, Jan, Albertus, Lieven ende Pieter VAN NESSCHE 
 V.M.: Frans DHAENENS als in huwelijck ghehadt hebbende Marie VERBIEST soverledens 
            sustere 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert ghedeeligh half ende half 
 Een partije saeylant in Ste Jans Leerne groot 733 roeden abouterende noort oost dhoors 
 LIJBAERT suyt den meulenwegh, dese partije is belast met een besette rente van 16 p. gr. 
 capitaels den pennijnck 16e in proffijte van dheer Philips DE LABIE 
 Desen hauder competeert een deel van een woonhuys met 90 roeden erfve gheleghen in Ste 
 Jans Leerne bij desen hauder bewoont abouterende daeranne oost den herwegh van Gendt 
 naer Deynse west het meulestraetken noord mijn heere VAN DER PIET  
 Item is dit huys met de erfve belast met een besette los rente van 32 p. gr. capitaels losbaer 
 den pennijnck 16e in proffijte van Mr. Jan Baptiste DE LAFAILLE  ende blijft ghemeene 
 tusschen desen hauder ende sijne weesen . . .  desen 9de jan. 1685 
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SVG Pieter ROBIJT fs. Guilliaeme, overl. Ste Jans Leerne op den . .  febr. 1684 fo 226 
(355) He.: Elisabeth VAN PARIJS fa. Joos 
 428 K.: Pieterken ROBIJT = 8 maenden 
 V.P.: Daneel VERBAUWEN in huwelijck met Lowiese ROBIJT soverledens suster  
 Bij desen overledenen sijn geene gronden van erfven noch renten achterghelaeten  
 Item is baete over het gonne dese hauderigghe goet vindt aen Joos VAN PARIJS haeren 
 vadere over haeren moederlijcken SVG bij den inventaris ten selve sterfhuyse ghemaeckt 
 van daete den 14de 9bre 1684 ter somme van 9 sch. gr. . . . 
 De Fransche troupen hebben veel schade ende ruwijne ghedaen ten jaere 1683 ende 1684 
 soowel aen den huyse als in de lande . . . . . .  desen 16de jan. 1685 
 
SVG Gelijnken DE WEERDT fa. Caerel, overl. Landeghem op den 3de 7bre 1684 fo 229 
(356) Hr.: Pieter DE CUYPERE fs. Guilliaeme  
 428 K.: Saerelken DE CUYPERE = 4 jr 
 V.M.: Caerel DE WEERDT grootvader  . . .   
 De weesen van 1ste bedde competeren een 4de paert dat bedraeght in ligghende prijs ter  
 somme van 3 p. 6 sch. 8 gr.      desen 16de jan. 1685 
 
SVG Tanneken HERPELS fa. Jacques, overl. Nevele op den 28ste 8bre 1684  fo 237  
 Wdwe van Marten ARENTS 
 K.: Pieter ARENTS bij huwelijcke sijn selfs ende Jacquemijntjen ARENTS jonghe dochter 
       ende Pieter LOONTJENS voocht over Pieterken ARENTS fs. Bauduyn sone van Marten 
       voornoemt, die hij in huwelijck heeft verweckt met Elisabeth VAN VYNCKT fa. Michiel 
       Item Pieter VAN SPEYBROUCK vooght ghecreert over de weese van Jan ARENTS fs. 
       Marten die hij in huwelijck heeft gheprocreert met Tanneken MAENHAUT fa. Bauduyn 
       met naeme Marie ARENTS, oock Gheeraert VAN DOORNEVELT vooght ghecreert over 
       de weesen van Jan VAN DOORNEVELT die hij in huwelijck verweckt heeft met Marie 
       ARENTS oock fa. Martens, met naeme Tanneken ende Janneken VAN DOORNEVELT 
 V.M.: Pieter ARENTS voornoemt ende V.P.: Mathijs SCHAMP  
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van Marten ARENTS hemlieden vader ende 
 grootvader deelsaem elck over eenen vijfden staecke 
 Een partije zaeylandt ghenaemt den meeldoncq groot 600 roen gheleghen in Nevele daeranne 
 abouterende oost dhoors Bauduyn ZUTTERMAN noort Rijcquaert DE WULF   
 Item een partije landt ghenaemt het heeyken groot 320 roeden abouterende daer anne oost Jor 
 Cornelis SANDELIN zuyt dhoors Bauduyn ZUTTERMAN west dhoors Mathijs DE VREESE 
 Item dhelft van een partije landt ghenaempt de rostijne groot 442 roen abouterende daeranne 
 oost de straete zuyt dhoors Jan VAN DER STRAETEN noort dhoors . . KERRENS  
 Item een partije landt ghenaempt het rijnaerdeken groot 421 roeden abouterende daer anne 
 oost west ende noort dhoors KERRENS zuyt Maurus VAN PARIJS  
 Item noch een partije landt ghenaempt den grooten reynaert houck groot 450 roeden oost ende 
 noort dese hoorije zuyt dhoors Jan CAECKAERT west dhoors Maurus VAN PARIJS 
 Item noch een partije landt groot 662 roeden ghenaempt den grooten ghevel abouterende daer 
 anne oost ende zuyt dhoors Frans SLUYS west dhoors Jan CAECKAERT 
 Item noch een partije landt groot 267 roeden oock binnen deselve prochie ghenaempt de 
 cleyne langhe brugghe oost ende noort dhoors Frans STEVENS zuyt ende west dese hoorije 
 Item een onbehuyst hofstedeken groot 160 roen abouterende daer anne oost dhoors Gheeraert 
 DE WEERT west dese hoorije . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van Janneken HERPELS 
 Een behuysde hofstede in Nevele abouterende daer anne oost dese hoorije zuyt dhoors Pieter 
 VAN DER PLAETSEN west de straete noort Joos DE PESTELE groot in erfven 451 roen 
 Item noch twee partijkens zaeylant ghenaempt de braets bulcken abouterende daer anne oost 
 Joos HANSENS zuyt dhoors Pieter VAN DER PLAETSEN west ende noort dese hoorije groot 
 te saemen tot 551 roen ende noch een partijken landt achter de schuere van Joos DE PESTELE 
 oost het straetjen zuyt dese hoorije west Joos DE PESTELE groot 190 roen . . . . . . 
 . . .   . . .   . . .  desen 6de febr. 1685 
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SVG Zegherijntjen DE BOCQ fa. Pieter, overl. Meyghem op den 21ste nov. 1684 fo 246 
(359) Wdwe in (1ste x) van Andries DE VOS fs. Pieter 
 428 K.(1ste x): Sarel DE VOS bij huwelijck sijn selfs bedeghen, Philips = 22 jr ende Janneken  
     DE VOS 
 Hr.(2de x): Pieter DE GRUYTERE fs. Phlips 
 K.(2de x): sonder eenighe lichaemelijcke hoirs 
 V.M.: Jooris DE BOCQ fs. Pieter, oom 
 Gronden van erfven staende het 1ste huwelijck gheconquesteert 
 Een behuyst hofstedeken in Meyghem groot in erfven 33 roeden eertijts vuytghenomen van 
 het kerckhof belast met een cheyns rente van 13 sch. 4 gr. tsiaers ande voornoemde kercke
 noort de beke oost het kerckhof zuyt ende west de straete, ghecommen bij coope van de wde 
 Pieter DE BOCQ ende een partije zaeylandt op Meyghem cautere ghenaempt het bomken 
 groot in erfven 446 roeden suyt ende west de straete noort west Gillis ZUTTERMAN oost 
 dhoors Joos VERHAEGHEN ende noch een partije zaeylandt gheleghen op Meyghem 
 cautere ghenaempt de twee ghemeten noort oost ende west den baron VAN PIERONNE 
 zuyt Gillis ZUTTERMAN groot 668 roeden ende een deel van een hofstede gheleghen in 
 Vynckt ghecommen bij vuytgrootijnghe van de broeders ende susters van Andries DE 
 BOCQ oost de straete zuyt Pieter VRIENT  . . . . . .  
 Gronden van erfven bij desen hauder voor sijn huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede metten lande daermede gaende groot twee ghemeten 60 roeden bij 
 desen hauder ghecocht jeghens wijlent Anthone DE WEERT  . . . . . . . . . 
 Item competeert an desen haudere een meerselken gheleghen in Meyghem mette cattheylen 
 daer op staende abouterende daeranne oost den advocaet PIEN zuyt de kerckstraete west  
 dhoors heer ende Mr. Jan FIERENS noort de beke ende is groot 112 roeden 
 Men staet schuldich an de drij hoors ten dit sterfhuys over hemlieden weesen pennijnghen 
 van haer vaderlicke goet blijckende bij den inventaris daervan sijnder ghepasseert in daete 
 den 10de febr. 1670 tot 137 p. 6 sch. 2 gr. 3 dnrs nemaer daervan afghetrocken ter somme  
 van 45 p. 15 sch. 4 gr. 9 dnrs over het deel van de weesepennijnghen betaelt aen Sarel DE 
 VOS soo saude noch goet commen an Phlips ende Janneken DE VOS elck een ghelijcke 
 somme van 45 p. 15 sch. 4 gr. 9 dnrs. . . .  . . . desen 6de febr. 1685 
 
SVG Lowijs DE KEYSERE fs. Joos, overl. Ste Jans Leerne den . .  maerte 1684 fo 252v 
(360) He.: Mayken VERMEERSCH fa. Niclaeys  
 428 K.: sonder lichaemelijcke hoors achter te laeten 
 Apparente hoors ten sterfhuyse van Lowijs DE KEYSERE   
 1ste staecke: Guilliame ende Lucas AECK gheprocreert bij Mauwerijnken DE KEYSERE 
          fa. Joos voornoemt 
 2de staecke: Janneken DE KEYSERE wdwe van Anthone HEYMAN 
 3de staecke: de weesen van Jan VAN SACHMOORTELE gheprocreert bij Gelijnken DE 
        KEYSERE  
 4de staecke: Arent DE KEYSERE ende Gillis MESTACH ghetrauwt hebbende Lowijse DE 
        KEYSERE beede kinderen van Geeraert DE KEYSERE  
 5de staecke: de weesen van Geert HERREBAUT gheprocreert bij Livijne DE KEYSERE 
 6de staecke: de weesen van Jacques DE KEYSERE   
 Gronden van erfven commende van desen overledenen belast met shauderigghens bijleve 
 Een partije saeylandt in Ste Jans Leerne ghenaemt keysersbulck groot 300 roen abouterende 
 suyt oost dhoors Geert DE KEYSERE noord west dhoors van Philip VAN DER HAEGHEN 
 in sijn leven heere van meere  . . .  . . .  . . . 
 Maurus DE BACKERE thuwelijck hebbende Janneken PIJFFROEN te vooren wdwe van 
 Jacques DE KEYSERE over sijne behoude kinderen met Joos DE KESELE ghetrauwt met 
 Cathalijne DE KEYSERE des selfs dochter van Jacques  . . . . . . 
 Den commer excedeert grootelijcks de baete daerbij de hoors hebben verclaert het sterfhuys 
 te abandoneren ende renunchieren ten proffijte van de hauderigghe die niet vlieden en can 
 begeerende aldaer geene baete te heffen nochte commer te gelden . . .desen 13de febr. 1685 
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SVG Willemijntjen WANDELE fa. Joos fs. Matthijs     fo 258 
(362) overl. Deynse aldaer ghevlucht gheweest den . .  7bre 1684  
 428 Hr.: Pieter BAERE fs. Jans woonende bij rekelijnghe brugghe onder dese lande 
 K.: Joosijntjen BAERE  
 V.M.: Joannes DE WANDELE fs. Joos  
 Gronden van erfven matrimonie ligghende ghemeene met Joannes WANDELE haeren oom 
 ghesuccedeert bij den overlijden van Joos WANDELE fs. Matthijs haeren vader belast met 
 de bijleve van Mayken DE RAEVE fa. Mr. Pieter der weese grootmoeder materneel 
 Een partijken lant in Huysse daerment noemt de nekers palende daeranne ten oosten Olivier 
 WANDELE zuyt de straete loopende van Aughem naer Maldeghem west Jacques 
 MEERHAGHE ende noord Joos VAN RECKHEM groot een vierendeel en half. 
 Dhelft daerinne dander helft toebehoort tvoornoemde Mayken DE RAEVE van ontrent een 
 half bunder ende 25 roen lants in de selve prochie op den wijck van benteghem abouterende 
 daeranne oost het  gaverstraetjen zuyt Gillis VAN DER MEERE, west Jan DE SCHEERDER 
 ende noort kerckenlant van Aughem belast met bijleve   . . . desen 13de febr. 1685  
 
SVG Charel VAN ACKERE, overl. Lootenhulle op den 16de april 1684  fo 263 
(364) Wdnr in (1ste x) van: Janneken HANSSENS   
 428 K.(1ste x): Guille VAN ACKERE bij huwelijcke staete sijn selfs  
 Wdnr in (2de x) van: Mayken GHEVENS  
 K.(2de x): Tobias VAN ACKERE  oock sijn selfs bij ghetijdighe aude 
 He. in (3de x): Elisabeth MARTENS 
 K.(3de x): Adriaen, Joos, Tanneken ende Livijne VAN ACKERE, noch minderjaerigh 
 V.P.: Guille VAN ACKERE voornoemt die verclaert het sterfhuys van sijnen vader te vlieden 
 ende abandoneren in handen van Pieter ROELANTS ghesubstitueerden Amman 
 Deel van hofstede ende lant commende van shauderigghens sijde 
 In Somerghem het 6de deurgaende van ontrent drij ghemeten en half onder behuysde hofstede 
 ende lant ligghende ghemeene met de broeders en susters van dhauderigghe ende int gheheele 
 belast boven de heerlijcke onlosselijcke rente noch met een losrente van 2 p. gr. tsiaers den 
 pennijnck 16e ende de huysijnghe ende boomcattheylen daerop staende blijfven voor alsnoch 
 ghemeene tusschen de hauderigghe ende soverledens kinderen . . .  . . . 
 Men is schuldich an de hoors van Sr. Bertholomeus D'HAESE over 10 jaeren landpacht het 
 leste verschenen kersavont 1684 ten 8 p. gr. tsiaers dan men verhoopt dat daervan ten minste 
 twee jaeren en half sal gheremitteert worden ter causen van de troublen ende excessive lasten 
 gheleden van de jaere 1673 tot nu. . . .  . . .  desen 20ste febr. 1685 
 
SVG Quintijntjen DE SCHUYTERE fa. Pieter, overl. Meyghem den 18de 9bre 1683 fo 265v 
(365) Hr.: Joos DE GRUYTERE fs. Pieter  
 428 K.: Philip ende Pieter DE GRUYTERE bij ghetijdighe aude hun selfs Pieter SEMMETIER 
       thuwelijck hebbende Pietronelle DE GRUYTERE ende Betjen haer selfs ende ten leste 
       Lievijne DE GRUYTERE  
 V.M.: Jooris DE BUCK getrauwt met Elisabeth DE GRUYTERE  
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Een partije zaeylandt in Nevele op den wijck van kerrebrouck abouterende daeranne oost  
 Joos VAN DOORNE zuyt ende west Mher. Jan Baptiste DELLA FAILLE noort Jooris DE 
 BUCK met het wederdeel 
 Andere gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 Een behuysde hofstede in Meyghem bij den haudere bewoont abouterende daeranne oost 
 d'erfghenaemen van den raedtsheer PEETERS zuyt de naervolghende partije west Isabelle 
 DHAENENS noort de straete groot in erfven 212 roeden ende een partije zaeylandt oost 
 d'erfghenaemen van den raedtsheer PEETERS groot 394 roeden  . . . . . .  
 Een behuyst hofstedeken gheleghen in Nevele in den zeghelaere oost den eerweerden heer 
 prelaet van Dronghene zuyt dhoors Pieter VAN PARIJS west den oostbrouck noort dhoors 
 van Adriaen DE WEERT groot in erfven 50 roeden . . . desen 27ste febr. 1685 
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SVG Joannes DHAENENS fs. Adriaen, overl. Zeveren op den 23ste april 1684 fo 270v 
(367) He.: Janneken LAMPAERT fa. Gheert 
 428 K.: Lievijntjen DHAENENS, onbejaerde weese  
 V.P.: Joos DHAENENS oock fs. Adriaen 
 Gronden van erfven commende van de zijde van den overledenen ende met sijne doot 
 ghedevolveert op dese weese belast met shauderigghens bijleve 
 Het 5de paert van dhelft van een behuysde hofstede in Ste Jans Leerne waervan dander helft 
 competeert an Jan DE WEERT fs. Gillis comt over het 5de paert tot 50 roeden 
 Item dhelft van een meerschelken met een partijken lant dannof dander helft competeert an 
 desen deelvooght Joos DHANENS groot 457 roeden  
 Item noch een behuysde hofstede met de lande daermede gaende groot 827 roen gheleghen 
 in Meyghem ghenaemt den peireboomste in pachte ghebruyckt bij Gillis VAN LAECKE  
 Den commer excedeert de baete  . . .   desen 20ste maerte 1685 
 
SVG Guille DESPERSIJN fs. Guille, overl. Nevele wijck oossche . .  maerte 1684 fo 273v 
(368) He.: Pietronelle DE VALCKE fa. Cornelis nu ghetraut met Lieven VAN RENTERGHEM 
 428 K.: Jan ende Janneken DESPERSIJN 
 V.P.: Adriaen GRAESLEYN in huwelijck hebbende Marie DESPERSIJN  
 Gronden van erfven commende de zijde van den overledenen  
 Het 3de paert van dhilft van een woonhuys gheleghen in ter Vichte onverscheen met de 
 kinderen van Adriaen DE GRAESLEYN ende de kinderen van Jan DESPERSIJN groot in 
 erfven 100 roeden ende een partije zaeylant gheleghen ghelijck als vooren groot int geheele 
 ontrent 700 roeden . . .  . . .  . . . desen 10de april 1685  
 
SVG  Janneken DE PESTELE fa. Joos, overl. Nevele wijck vierboomstrate . .febr. 1685  fo 278 
(370)  wdwe in (1ste x) van Jan LOONTGENS 
 428 K.(1ste x): Lieven, Pieter, Joosijntjen, Janneken ende Lievijntjen LOONTGENS 
 V.M.: Bauduyn DE PESTELE en V.P.: Hubrecht KESTELOOT 
   Hr.(2de x): Joos VAN HECKE fs. Gillis,   
 K.(2de x): geen kinderen gegeven 
 Wat aengaet de patrimoniale leenen ende andere ghestruyckte erfgronden mitsgaders besette 
 renten de voorseyde weesen toecommende bij successie van Jan LOONTJENS haerlieder 
 vader die staen int langhe ghespecifieert bij den SVG ten sijnen sterfhuyse ghemaeckt ende 
 voor Ulieden heeren oppervooghden ghepasseert op den 3de nov. 1682  . . . . . . 
 Item sijn int passeren van den SVG oock ghemeene ghebleven de huysijnghen ende boom 
 cattheylen staende op de respective voorseyde ghestruyckte leenen ende andere patrimoniale 
 goederen van den voorseyden Jan LOONTGENS . . .  . . . 
 Hofstede ende andere gronden van erfven d'overledene toeghecommen vuytten hoofde van 
 Joos DE PESTELE haeren vader ende Janneken VAN LOOCKENE haere moedere 
 Een behuysde hofstede in Nevele commende van Bauduyn MAENHAUT suyt dhoors van 
 Marten ARENTS west de straete ende noort Pieter VAN VYNCKT groot 402 roeden ende  
 een stuck lant ghenaemt den houckten bulck suyt Pieter VAN VYNCKT west de straete ende 
 noort Joos HANSSENS groot 410 roeden . . . . . . . . . 
 Een stuck lant in Lootenhulle ghenaempt den robulck suyt oost Jor Glaude LA MOTTE suyt 
 west ende noort west dheer Marten BOUVE groot 633 roeden ende een stuck lant ghenaempt 
 den veltbulck . . .  . . .  . . .  desen 8ste meye 1685 
 
SVG Martijnken HASSAERT, overl. Hansbeke op den 28ste maerte 1685  fo 285 
(371) Hr.: Gheeraert ANTHONIJS  
 428 K.: Barbara ANTHONIJS  
 V.M.: Lauwereyns RICHARD thuwelijck hebbende Tanneken HASSAERT, oom  
 Ten desen sterfhuyse sijn er gheen gronden van erfven achterghelaeten noch renten bevonden 
 Men is schuldigh aen Philips WILLEMS 2 p. gr. over een jaer huys ende lant pacht bij den 
 haudere ende d'overledene ghebruyckt gheweest verschenen kerssavont 1684  . . . 
 Blijft suyver voor de weese 7 p. 2 sch. 3 gr.     desen 17de meye 1685 
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SVG Gillintken SNOUCK fa. Lieven,       fo 286v 
(372) overl. Ste Martens Laethem op den 24ste april 1685 
 428 Wdwe van Pieter DE CREMMERE overl. 28ste april 1681 
 K.(2de x) van Pieter: Jan = 22 jr ende Cornelia DE CREMMERE = 20 jr 
 V.M.: Jan DE SNOUCK ende V.P.: Pieter VAN SUYT 
 Gronden van erfven ghecommen vuytten hoofde van der weesen moedere 
 De vier deelen van vijfve van een partije landts in Lathem int gheheele groot 300 roeden 
 ghenaemt het hoyken sorterende onder heerlijckhede ende leen van Berchem suyt Moyses 
 LAMBRECHT west tleen sconings noort den advocaet MAGNUS competerende het 
 resterende deel aen Pieter VAN SUYT  in huwelijck met Janneken CREMMERS fa. Pieter 
 voornoemt in sijn 1ste huwelijck met Marie VERHEGGHEN 
 Item competeert dese weesen met Pieter VAN SUYT een hofstede in Ste Martens Lathem 
 met een stuckxken landts west daeranne gheleghen groot 500 roen oost ende suyt de straete 
 west Moysis LAMBRECHT noort Olivier DE BAETS . . . desen 29ste meye 1685 
 
SVG SVG Janneken LOONTIENS fa. Lievens, overl. Nevele den . .  8bre 1684 fo 288 
(373) Hr.: Jan CLAUWAERT fs. Lievens 
 428 K.: Petronelle CLAUWAERT = 7 jr 
 V.M.: Jan LOONTIENS, oom  
 Blijft goet aen de weese 2 p. 11 sch. 6 gr.   desen 29ste meye 1685 
 
SVG Guilliame GRIJP overl. in Ste Martens Laethem den 5de meye 1685   fo 290 
(374) ende sijne huysvrauwe Lievijne DE PAPE overleden den 2de maerte 1685 
 428 K.: Carel = 17 jr, Janneken = 20 jr, Marie = 14 jr, Lievijne = 11 jr ende Isabelle = 5 jr. 
 V.P.: Carel GRIJP oom ende  
 V.M.: Jan DE SCHEPPERE ghetraut met Petronelle DE PAPE 
 Er zijn geene patermoniale nochte geconquesteerde gronden van erfven 
 Men staet schuldigh aen Carel GRIJP desen vooght over acht jaeren huyshuere ende land 
 pacht gerekent tot meye 1685 ter somme van 48 p. gr. daervan quytgescholden dhelft van 
 acht jaeren pacht ter causen van de fransche lasten . . . desen 10de juny 1685 
 
SVG Joosijnken DE PRATERE fs. Arnaut,       fo 291 
(375) overl. Nevele op den wijck veldeken den 22ste meye 1683  
428 Hr.: Jacques MAES fs. Gheeraert , temmerman 
 K.: Maximiliaen MAES  
 V.M.: Anthone DE PRATERE, oom    
 Bij dese overledene zijn geene ghemeene gronden van erfven noch renten achtergelaten 
 Men staet schuldigh aen Baudewijn DE PESTELE over twee jaeren huyshuere ende lant 
 pacht, hier over een jaer afghetrocken door redene van de rowijne ghedaen door de 
 fransche troepen ter somme van 2 p. 10 sch. gr.  . . . desen 3de july 1685 
 
SVG Pierijntjen BUYSSENS fa. Joos, Nevele overl. den 5de febr. 1685  fo 292v 
(376) Wdwe in (1ste x) van Geeraert VERSTRAETE 
 428 K.(1ste x): Joos, Gillis, Andries, Pieter ende Marie VERSTRAETEN 
 V.P.: Pieter SLOCQ fs. Pieter in huwelick met Livijntjen VERSTRAETEN, oom 
 Wdwe in (2de x) van Pieter VAN LAECKE  
 K.(2de x): Pietronelle VAN LAECKE onderjaerighe weese ter causen dat sijne moeder 
     was Philippijntjen VAN LAECKE zuster van Pieter VAN LAECKE ?  
 V.M.: Carel DHAVELOOSE ende V.P.: Lieven SLOCQ fs. Gheeraert  
 Gronden van erfven ghecommen van de zijde van Pierijntjen BUYSSENS   
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van veldeken groot 91 roeden 
 te weten den suyt cant dannof den noort cant competeert de wdwe en de hoors van Joos 
 BUYSENS de jonghe met het west heynde van het woonhuys ende dhelft van een partije 
 zaeylandt ghenaempt den loofbulck te weten den west cant, oost de voornoemde wdwe 
 ende hoors Joos BUYSENS de jonghe met het wederdeel . . . desen 17de july 1685 
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SVG Martijncken VOLCKAERT fa. Gillis fs. Jan bij Saerken DE POORTERE fo 295v 
(378)  overl. Ste Martens Leerne op den 16de meye 1685 
 428 Hr.: Jan VAN DEN BREMBUSSCHE fs. Sacharias 
 K.: Saerken ende Magdaleenken VAN DEN BRAEMBUSSCHE 
 V.M.: Guillaume VOLCKAERT fs. Gillis 
 Gronden van erfven ghecommen van doverledene haere vader ende moeder 
 Dhelft van een behuysde hofstede met dhelft van een ghemet landt daermede gaende ghelegen 
 in Ste Jans Leerne ligghende ghemeene ende onverdeelt met Guillaume VOLCKAERT haeren 
 broedere abouterende noort oost LAFAILLE suyt hun selfs lant ontrent 100 roeden ligghende 
 ghemeene ende onverscheen met Jan NEYTE ter causen sijnder huysvrauwe noort west de 
 brouckstraete  . . .  . . .  . . .   desen 25ste 7bre 1685  
 
SVG Jan TERRIJ fs. . . . bij Agnes DOORNEVELT     fo 300v 
(380) overl. Lootenhulle op de Baronnije ende lande van Nevele den 1ste jan.  1685  
 428 He.: Elisabeth VAN ASSCHE  
 K.: Geeraert, Jan, Janneken, Pierijntjen ende Joosken TERRIJ 
 V.P.: Anthone RAES fs. . . .  . . . gheprocreert bij de voorseyde Agnes DOORNEVELT 
 Ten desen sterfhuyse sijn geene gronden van erfven nochte sijde haudende goederen 
 Jan ROELS vint goet over verschenen lantpacht tot ende met de jaere 1683 (mits dat het 
 jaer 1684 staet gheremitteert te worden ter cause de gheleden troubelen van orloghe ende 
 verlies ter somme van 7 p. 12 sch. gr. . . . . . .   desen 23ste 8bre 1685 
 
SVG  Cathelijne VAN OVERBECKE fa. Gheeraert      fo 308 
(383) overl. Landeghem den 25ste maerte 1685 
 428 Hr.: Joos VAN DE WALLE fs. Jans  
 K.: Joos ende Pieter VAN DE WALLE  
 V.P.: Carel VAN DE WALLE bij huwelijck sijn selfs 
  V.M.: Lucas VAN OVERBECKE oom  
 Bij dese overledene sijn gheene gronden van erfven achterghelaeten . . .  8ste jan. 1686 
 
SVG  Pieter VAN CROMBRUGGHE fs. Jans, schaapboer     fo 310 
(384) overl. Vosselaere den 17de maerte 1685 
 428 He.: Lievijnken VAN SPEYBROUCK fa. Erasmus 
 K.: Pieter, Adriaenken, Joannes, Ghelijncken ende Magdaleenken VAN CROMBRUGGHE 
 V.P.: Jan VAN CROMBRUGGHE fs. Jans soverledens broeder 
  Gronden van erfven ghecommen van soverleden sijde 
  De vijf deelen van achte van een behuysde hofstede onverscheen ende onverdeelt vuyten  
 hoofde van Jan VAN CROMBRUGGHE ende Joosijnken BECAERT soverledens vader   
  ende moeder ende Joos VAN CROMBRUGGHE oock soverleden broeder gestaen ende  
 gheleghen in Nazarette daerment noemt ter duynen heerlijckhede van overmeersch groot  
 633 roeden oost de breedestraete zuyt Jor N. DHAERS west den heere van Mariekercke. . . 
  De vijf deelen van achte van 500 roeden landt in Ste Denijs ghenaemt den hulst cautere . . . 
  Men staet schuldich aen Lieven ende Jan VAN CROMBRUGGHE mitsgaders Andries  
 VAN LOO in huwelijck met Pierijnken VAN CROMBRUGGHE een rente van  
 4 p. 10 sch. gr. tsiaers den pennijnck 20 . . . . . .   22ste jan. 1686 
 
SVG  Jacques SCHATTEMAN fs. Laureyns overl. Meyghem voor april 1686  fo 318 
(386)  He.: Marie VAN PETEGHEM   
 428  K.: Jacques SCHATTEMAN  
  V.P.: Louys SCHATTEMAN, oom 
  Een partije besaethede van cooren ende taerwe daer van dit sterfhuys toecompt d'een helft 
  ende is weerdich bevonden naer juste calculatie ende saetprijs tot de somme van 4 p. 5 sch gr. 
  Een blaerde coe weerdich bevonden tot de somme van 4 p. 10 sch. gr. . . . . . . 
  Over pacht van huyshuere aen de wdwe Laureyns SCHATTEMAN 18 sch. 4 gr. . . . 
  Er is meer baete dan commer totter somme van 7 p. 2 sch. gr. . . . 2de april 1686 
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SVG Lievijne BEKAERT fa. Pieter en Elysabette VAN BELLE   fo 314v 
(385) overl. Ste Martens Lederne op den 12de dec. 1684  
 428 Hr.:Jan VAN DE STEENE  fs. Loys 
 K.: Adriaen, Janneken en Marie ghetraut met Pieter DE WAGHENAERE fs. Laureyns 
 V.M.: Lieven BEKAERT fs. Pieter 
 Gronden van erfven binnen huwelijck gheconquesteert deelsaem half en half 
 Een partije saeylant in Ste Martens Lederne groot 172 roen oost dhoors Adriaen DHAMERE 
 suyt den meulenwech west Joos LIJBAERT  . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven ghecommen van soverledene sijde belast met bijleve als vooren 
 Het 5de paert van een partije lant in Nazareth onverscheen groot 400 roeden aboeterende oost 
 en suydt dhoors van Sr. Pieter VAN DER MEYRRE west de becke noort dhoors van Roelant 
 DE SNOUCK ende het 5de paert van een behuysde hofstede onverscheen met commende vuyt 
 den hoofde van Elysabette VAN BELLE soverleden moeder aboeterende oost Mevrauwe van 
 Mariakercke ende dhoors van Gheeraert VAN OVERACKERE suyt Jacques LIJBAERT en 
 Coenraed HUYGHE en Pieter LIJBAERT  west dhoors van den voorseyden OVERACKERE 
 groot 727 roen belast met twee halsters cooren tsiaers aen den heere VAN GAMPELAERE 
 ende eene rente van 2 p. gr. tsiaers in proffijte van de wdwe ende hoors van Mr. Charles 
 VAN ALSTIJN losbaer de pennijnck 16e  
 Er sijn meer schulden dan baeten  . . .  desen 4de maerte 1686  
 
SVG  Lievijne DE SCHUYTERE, overl. Ste Marie Lederne op den . . july 1681 fo 319 
(387)  fa. Jooris in sijn 2de huwelijck met Betgen VAN HOUCKE 
 428 overleden zonder eenighe lichaemelijcke hoors 
 Die maeckt ende overbrijnght Gillis DE SCHUYTERE broeder van vollen bedde 
 Janneken DE SCHUYTERE wdwe van Adriaen TRAS mitsgaders Philip MATTON fs.  
 Gillis ghewonnen in huwelijck met Jacquemijntjen DE SCHUYTERE heeschers bij requeste 
 van den 26ste maerte 1686 welcke voornoemde Janneken DE SCHUYTERE ende Philips  
 MATTON vuyt causen sijnder moeder Jacquemijntjen DE SCHUYTERE oock fa. Jooris  
 haer verstaen hoors te fonderen van halfven bedde in de successie van de voornoemde  
 Lievijne DE SCHUYTERE wesende de voornoemde hoirs bij requeste in 1ste huwelijck  
 van Jooris DE SCHUYTERE gheprocreert met Janneken DE WAEGHENAERE ende dat 
 om bij den voornoemden Gillis DE SCHUYTERE broeder van den overledene van vollen 
 bedde ende het voornoemde Janneken DE SCHUYTERE mitsgaders Philip MATTON 
 vuyt causen sijnder moeder Jacquemijntjen DE SCHUYTERE van halfven bedde daer 
 vuyt te hebben ende proffijteren als naer costuyme  . . .   . . .  
  Gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene bij successie van haere 
 moeder Betgen VAN HOUCKE waervan dat de erfachtichede van grondt is vervallen op  
 den voornoemden Gillis DE SCHUYTERE ende de catheylen deelsaem daerop staende 
 deelsame naer costuyme als te weten dhelft van een behuysde hofstede metten lochtijnck 
 ende meersch daermede gaende groot 300 roeden gheleghen in Ste Marie Lederne oost 
 daerane ghelandt Jor Jooris DELLA FAILLE zuyt Gillis DHAENENS west de straete en 
 Gillis DHAENENS en noort Joos ROBIJT welcke hofstede is ghecocht van Joos ROBIJT 
 in daeten den 19de dec. 1633   
 Dan alsoo ten overlijden van Jooris DE SCHUYTERE is de hofstede belast gheweest met 
 eene rente van 4p. gr. tsiaers ten advenante van den pennijnck 16e ende is dese rente bij 
 den voornoemden Gillis DE SCHUYTERE ende sijne overledene suster Lievijne DE  
 SCHUYTERE afghelost   . . .  . . .  desen 2de april 1686 
 
SVG  Jan CLAEYS fs. Jans overl. Nevele up den 24ste sept. 1685   fo 321 
(388)  He.: Tanneken CLOET fa. Cornelis  
 428 K.: Jan CLAEYS = 1 jr.  
 V.P.: Anthone CLAEYS oom  
 Bij desen overledenen zijn gheen gronden van erfven noch renten achterghelaeten 
 . . .   . . .     desen 23ste april 1686 
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SVG Maeyken DHARTE fa. Pieter, overl. Meyghem den 1ste oct. 1680  fo 325 
(390) Wdwe in (1ste x) van Pieter VAN DEN BULCKE  
 428 K.(1ste x): Joozijntjen ende pietronelleken VAN DEN BULCKE 
 Hr.(2de x): Pieter DE SMET fs. Jan, in 1ste huwelijck gheweest met Francijne DE VREESE 
 K.(2de x): sonder eenighe voorder lichaemelicke hoors uyt dit huwelijck 
 V.M.: Marten DHARTE, oom   
 Bij dese overledene sijn er gheen gronden van erfven achterghelaeten  
 Men staet schuldich an Jan ROELS over reste van landpacht 6 p. gr.  11de juny 1686 
 
SVG Joos DE CLERCK fs. Andries bij Philipotte SALENS,     fo 327 
(391) overl. Vosselaere op den 27ste 7bre 1685   
 428 He.: Gillijntken SPEECKAERT fa. Laureyns  
 K.: Joos, Lievijntjen ende Janneken DE CLERCK, alle drije onderjaerighe weesen 
       Aan de jonckste weese Joos is ghegheven een selveren cruyse als ghedenckenisse 
 V.P.: Lieven SPEECKAERT fs. Jan in huwelijck met Joosijne DE CLERCK oock fa. Andries 
 Gronden van erfven ghecommen van de zijde van den overledenen 
 Het 4de paert in een behuysde ende beschuerde hofstede gheleghen in Zeveren ghebruyckt bij  
 Pieter VAN DOORNE groot int gheheele 500 roeden met een sticxken landt achter den 
 huyse, mitsgaders het 4de in het woonhuys het 4de int waeghenhuys, het 4de int ovenbuer met  
 dhelft van de nieuwe schuere abouterende daeranne oost dhoors Frans MESTACH zuyt het 
 dreefken west den heere VAN WASSENHOVE noort dhoors Pieter IMPENS ende noch een 
 partije landt ghenaemt de zantvleughe dannof dander deel competeert Pieter COPPENS causa 
 uxoris oost den heylighen Gheest van Zeveren zuyt de kercke west de voornoemden Pieter 
 COPPENS groot over dit deel tot 474 roeden 
 Item dhelft van 425 roeden meersch gheleghen in Zeveren wesende leen dannof dander helft 
 competeert an Lieven SPEECKAERT caus uxoris ende noch ligghende ghemeene 
 Item competeert dese weesen dhelft van twee partijkens landt dannof dander helft competeert 
 an Lieven SPEECKAERT causa uxoris gheleghen in Deynse daerment noemt schaue dewelcke 
 ghebruyckt wordt bij Philipotte SALENS wdwe van Andries DE CLERCK groot int gheheele 
 500 roeden compt hier over dhelft 250 roeden . . . . . .  desen 9de july 1686 
 
SVG Gillis DHAENENS fs. Joos, overl. Ste Maria Leerne op den 24ste april 1686 fo 343v 
(394) He.: Marie MOERMAN fa. Joos  
 428 K.: Joos, Adriaen, Janneken, Marie ende Anne DHAENENS 
 VP.: Jan DHONT in huwelijck met Cathelijne DHANENS, oom 
 Leenen die mette doodt van Gillis ghesuccedeert sijn op Joos DHANENS als autsten sone 
 In Ste Marie Leerne 400 roeden meersch ghelghen in de hammekens in den mayghemhouck 
 paelende oost daer anne den aerme van Ste Jans binnen Ghendt zuyt de leye west den goede 
 van desen sterfhuyse ende noort Joos DE RAEDT ende noch een ander leen groot 400 roeden 
 lants oost ende west dheer ende Mr. Matthias Natalis VAN SCHOONE zuyt dhoors Frans 
 DE WAELE ende noort de kinderen van David GOORMAN 
 Gronden van erfven ghecommen van de zijde van den overledenen ende bij vuytcoope bij hem 
 staende sijn huwelijck ghedaen 
 In Ste Maria Leerne een behuysde hofstede met tzuyt west hende van den huyse schuere ende 
 cattheylen van boomen daer op staende groot in erfven volghens de vercavelijnghe dannof 
 ghemaeckt jeghens Cornelis DE SMET tot 231 roen, paelende daeranne noort oost dhoors 
 Frans DE WALLE zuyt oost dhoors Cornelis DE SMET zuyt west de leye ende noort west de 
 voornoemde hoors van Frans DE WAELE ghepresen al tsamen 1607 roeden . . .  . . . 
 Men staet schuldigh van solder huere tot Ghendt inde veltstraete 4 p. gr.   desen 3de 7bre 1686 
 Redres van SVG ghemaeckt ten sterfhuyse van Gillis DHAENENS   fo 347v 
 bij Marie MOERMAN als hauderigghe met consent ende authorisatie van Jacques DE WEERT 
 haeren jeghenwoordighen man op den 3de 7bre 1686 voor UL heeren . . .  
 Bij staete en is niet bekent ghemaeckt datter van shauderigghens sijde binnen huwelijcke 
 erfgronden sijn vercocht voor de somme van 16 p. gr. daer over dese hoors an haerlieder  
 moeder schuldigh sijn te rempliceren over dhelft tot 8 p. gr. 
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SVG  Elisabette VERMEERSCH fa. Jans,       fo 348 
(395) overl. Ste Jans Lederne op den  . . .  1685 
 428 Hr.: Lieven FACK fs. Guilliame  
 K.: Lievijntgen = 3 jr  
 V.M.: Jan VERMEERSCH grootvader  . . .   
 Een schuerken staende op dhofstede in pachte ghebruyckt bij den hauder van mijn edele 
 heere den baron van Nevele      desen 17de sept. 1686 
 
 Augmentatie van SVG van de weese naer de doot van haere moeder   fo 351 
 bij den overlijden van Jan VERMEERSCH haeren oom materneel overleden binnen Ghendt 
 knecht sijnde van den heere Canonincq DE SMET tot wiens sterfhuyse de weese tot een  
 2de staeck bedeghen is.  
  Dese successie heeft niet anders dan cleederen ende lijnwaet ende andere prondelijnghen alle 
  dewelcke door Lieven VERMEERSCH fs. Lieven der weesen cousijn woonachtich binnen  
  Ghendt vuytter handt sijn vercocht . . .   . . .  . . . 20ste meye 1695 
 
SVG Jan VAN HAUWEGHEM fs. Jan, overl. Ste Martens Lathem den . . 8bre 1682 fo 351v 
(396) He.: Lievijnken BRAET fa. Joos  
 428 K.: Jan, Janneken, Lievynus ende Pieter VAN HAUWEGHEM (VAN HAUGHEM) 
 V.P.: Jan VAN PARIJS fs. Jan, cosijn  
 In de marge staat er: overbrocht ende gheaffirmeert bij Livijne BRAL als hauderigghe  
  benevens Jan VAN PARIJS fs. Jans deelvooght ghecreert over de weesen hier  
  nevens in handen van Pieter ROELANTS . . .  . . .   
 Hofstede ende gronden van erfven ghecommen van soverledens vader 
 Een behuysde hofstede daer de hauderigghe woont gheleghen in Ste Martens Lathem oost het 
 bollewerck straetken zuyt de heere baron van de lande van Nevele west Maurus WIEME  
 noort de braeckelstraete groot ontrent 1000 roeden de cattheylen daerop staende blijfven als 
 noch onverscheen ende onverdeelt tusschen haer en haere weesen 
 Item noch een partije meersch in Ste Martens Laethem ghecommen van vuytten hoofde van 
 Lucas VAN DER MEYREN ende binnen huwelijck gheconquesteert belast met een rente van 
 neghen guldens tsiaers den pennijnck 20 in proffijte van den advocaet COPPENS oost dhoors 
 van Philip VAN DAMME zuyt de selve west de damstraete noort Olivier DE BAETS  . . . 
 De weesen sijn gherecht in het vierde van de catheylen te weten huys ende schuere, boomen 
 ende anderssints staende binnen Ste Martens Lathem waer van dhelft van de hofstede is 
 competerende dhoors van Philip VAN DAMME ende de wederhelft van de gronde van dese 
 hofstede competeert dese hauderigghe  . . .  . . .  
 De baete sijn beter dan den commer ende dese weesen comt suyver ende net tot de somme  
 van 10 p. 10 sch. 11 gr.      desen 24ste 7bre 1686 
 
SVG Philips VAN DER MOERE fs. Lieven, overl. Nevele op den 21ste 7bre 1688 fo 406v 
 He.: Joosijntjen DOBBELAERE fa. Joos  
  alsnu ghetraut met Pieter DE SCHRIJVERE fs. Laureyns 
 K.: Philip VAN DER MOERE  
 V.P.: Lieven VAN DER MOERE grootvader 
 Den overledenen heeft gheene gronden van erfven noch renten achterghelaeten  
 De baete excedeert den commer en de weese behaudt goet ter somme van 18 p. 19 sch. 10 gr. 
 Den 2de meye 1689 compareerde voor Ampman Burghmeester ende Schepenen in persoone  
 Pieter DE DOBBELAERE fs. Joos tot Hansbeke dewelcke verclaerde hem seker ende borghe 
 te constitueren voor de weese pennijnghen van desen staet van goede 
 
SVG Jan HEMELSOETE fs. Adriaen, overl. Nevele wijck oossche .  . aug. 1687 fo 409 
 He.: Pieternelle ASEBROECK fa. Pieter 
 K.: Jan ende Joosijntjen HEMELSOETE  
 V.P.: Jan CANNOOT in huwelijck met Cathelijne HEMELSOET, oom  
 Van den overledenen sijn gheene gronden van erfven achterghelaeten desen 7de Xbre 1688 
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SVG Pieter VAN DE WALLE fs. Lievens ende sijne huysvrauwe   fo. 477v 
 Lievijne VAN SPEYBROUCK fa. Erasmus ende Magdalene VINCENT 
 tevooren wdwe van Pieter VAN CROMBRUGGHE fs. Jan (SVG van den 22ste jan. 1686) 
 beede overl. Vosselaere ten jaere 1689 op het groot goet ter meersch  
 K.(1ste x): Pieter, Adriaeneke, Joannes, Gislenus ende Magdalena VAN CROMBRUGGHE 
     noch alle minderjaerighe kinderen 
 K.(2de x): Geen kinderen uyt het huwelijck met Pieter VAN DE WALLE 
 Collaterale erfghenaemen van Pieter VAN DE WALLE  
 Jan ende Jooris VAN DE WALLE, mitsgaders Gheeraert VAN DEN BRAEMBUSSCHE  
 ghetraut met Marie VAN DE WALLE, mits dat hij gheene kinderen heeft achterghelaeten 
 Gronden van erfven commende van de zijde van Pieter VAN DE WALLE ende verstorven  
 op sijne collaterale erfghenaemen sonder eenighe last van bijleve 
 In Ste Maria Leerne de deurgaende helft van 600 roeden landt waervan 400 roeden leen sijn 
 eertijts gheconquesteert bij sijnen vader vooralsnoch ghemeene ende onverdeelt . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van de zijde van Lievijne VAN SPEYBROUCK ende bijdien 
 verstorven op haere kinderen verweckt bij Pieter VAN CROMBRUGGHE 
 De deurgaende helft van een partije landt in Vosselaere ghenaemt den voorensten dambulck 
 ghemeene met Lieven PIJFROEN causa uxoris ende dhelft van een stuck landt genaemt den 
 middelsten dambulck groot twee ghemeten  . . . . . . desen 25ste febr. 1690 
 
SVG Elisabeth VAN ASSCHE fa. Jans, overl. Lootenhulle den 25ste dec. 1689 fo 483 
 Wdwe in (1ste x) van Joannes TERRIJ 
 K.(1ste x): Gheeraert ende Janneken TERRIJ respectivelijck bij huwelijck hun selfs ende 
     Pierijntjen TERRIJ noch minderjaerigh  
 Hr.(2de x): Christoffel DHAENENS fs. Jacques 
 K.: geen kinderen uyt dit huwelijck 
 Ten desen sterfhuyse zijn er gheene gronden van erfven  desen 14de maerte 1690 
 
SVG Pierijntjen HOLDERBEKE fa. Laureyns,      fo 502 
 overl. Nevele in den wijck van veldeken op den 2de 9bre 1689  
 Hr.: Pieter STEYAERT fs. Joos  
 K.: Laureyns STEYAERT onderjaerighe weese 
 V.M.: Laureyns HOLDERBEKE grootvader   
 Gronden van erfven commende van dese overledene  
 Het deurgaende derde in een behuysde beschuerde ende beplante hofstede ghemeene met 
 Gheeraert BRAET ter causen sijn huysvrauwe Willemijntjen HOLDERBEKE ende met 
 de weese van Marten HOLDERBEKE groot int geheele 200 roeden gheleghen in Nevele 
 in den wijck van veldeken abouterende daeranne noort Baudewijn CAECKAERT met sijn 
 hofstede oost dhoors Guille VERHELST zuyt ende west dhoors Pieter MARTENS comt 
 over het voornoemde derde tot 66 2/3 roeden ende het rechte deurgaende 3de in een partije 
 saylandt ghemeene ende onverdeelt ghenaemt het half bunder zuyt mher VAN LAERBEKE 
 west Bauduyn CAECKAERT noort de weese van Jan DANEELS oost dhoors van Pieter 
 MARTENS groot int geheele 400 roeden . . . . . . desen 14de 9bre 1690 
 
SVG Lievijne DE VOS fa. Inghel, overl. Lootenhulle den 22ste maerte 1691  fo 506 
 Hr.: Joos DHONT fs. Joos 
 K.: Jan, Pieter, Joosijntjen, Cathelijne, Jacquemijntjen ende Janneken DHONT 
 V.M.: Jacques CLAEYS getrauwt met Adriane DE VOS fa. Inghel 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde 
 Het 4de deurgaende van ontrent een bunder lant ghemeene met de kinderen van soverledene 
 broeders ende susters gheleghen in de prochie van aecker? bij Geertsberghe dus hier ontrent 
 in Ghentsche maete 225 roeden 
 Deel van erfgrondt sijnde conquest ten desen sterfhuyse Een ghelijck 4de part van het  
 voornoemde bunder lants dus hier als vooren 225 roeden . . .  desen 14de 9bre 1690 



 1175 

 Vervolg Register 402 (1681-1690)  
SVG Livijne MELSENS fa. Bauduyn, overl. Landeghem op den 17de july 1690 fo 508v 
 Wdwe in (1ste x) van Andries VAN VYNCKT fs. Gillis  
 K.: Pieter VAN VYNCKT overjaerighe innocente weese 
 Hr.(2de x): Philip HEYNDRICKX  
 V.P.: Joos VAN VYNCKT fs. Gillis ende V.M.: Pieter COEN (ook Philip COEN!)   
 Gronden van erfven dese weese alleene toecommende  
 Een partije zaeylandt genaemt den grooten sinckval gheleghen in Landeghem in den herrent 
 houck groot 436 roeden zuyt Joos DE ROO west den voetwegh ende noort dhoors Pieter  
 VAN HULTHEM gheldende jaerlijckx in heerlijcke rente eenen cappoen in rogghe vier 
 halsters ende in pennijn rente 1 sch. 9 dnrs 
 Item het 3de deurgaende van 207 roeden lants ghenaemt het buselken dannof de resterende  
 twee deelen competeren aen Andries VAN LAECKE  . . .  . . . 
 Gronden van erfven dese weese toecommende van Andries VAN VYNCKT sijnen broeder 
 Dhelft deurgaende van een partije saylant in Nevele ghenaemt het voorenste bunderken,  
 waervan helft competeert an Jan DE MEYER fs. Gillis . . .  . . . 
 Gronden van erfven de weese toecommende vuyt den hoofde van Lievijne MELSENS 
 Een partije saeylant in Nevele voor d'hofstede van Giuille LAMME groot 316 roen ende noch 
 een partije zaylant gheleghen in Landeghem ghenaemt de groote hostijne groot 463 roeden
 Gronden van erfven bij den hauder gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 Een partije landt in Landeghem groot 400 roeden . . .  desen 28ste 9bre 1690 
 
SVG Jan DE KEY fs. Joos, overl. Ste Martens Leerne op den 22ste 9bre 1689  fo 514v 
 He.: Elisabeth HUYGHEVELT fa. Jan 
 K.: Joos, Pieter, Gillis, Livijnken ende Pieternelle DE KEY  
 V.P.: Pieter DE CLERCK in huwelijck met Janneken DE KEY s'overledens suster 
 Den overledenen heeft gheene gronden van erfven achterghelaten 
 Wort in baete ghebrocht de cattheylen van een huys en stallen, fruytboomen, doornhaeghe 
 ende anderssins staen op een hofstede in Ste Martens Leerne daer den overledenen  
 ghestorven is ende waervan den gront competeert dese hauderigghe groot 450 roeden 
 abouterende noort oost ende zuyt Frans HERTOGHE west de damstraete maer waervan 
 het huys dat op de hofstede ghestaen heeft afghebrant is door ongheluck den . . jan. 1689 
 . . .   . . .   . . .  desen 21ste 9bre 1690 
 
 Register 403 (1690-1696)  
SVG Gillis DE SCHUYTERE fs. Jooris, overl. Ste Jans Lederne den . .  juny 1690 fo 1 
 ende sijn huysvrauwe Janneken DE SMEDT fa. Cornelis, op den 21ste april 1690 
 K.: Cornelis, Joannes en Marie DE SCHUYTERE onderjaerighe weesen 
 Vooght soo over de moederlijcke als vaderlijcke zijde mits datter van vaderlijcke zijde  
 geene vrienden bevonden worden : Cornelis DE SMEDT (DE SMET) fs. Cornelis, oom 
 Hofstede mette cattheylen van huyse boomen ende dooren haghe daerop staende 
 Een behuysde hofstede in Ste Jans Leerne commende van Gillis DE SCHUYTERE groot 
 ontrent een ghemet oost Jor Louys DE LA FAILLE zuyt Gillis DHAENENS noort Joos 
 ROBIJT ende het 5de paert van dhilft van een hofstede groot de voorseyde hilft een half 
 ghemet commende Janneken DHAENENS zuyt Adriaen DE VREESE west de leye noort 
 Gillis DHAENENS met het wederdeel van de selve hofstede  . . .  . . . 
 Item het 5de paert van een partijken bosch in Ste Martens Laethem waervan de wederhelft 
 competeert Jan DE SMEDT groot int geheel 25 roeden . . .   desen 21ste 9bre 1690 
 
SVG Laureyntjen WIEME fa. Joos, overl. Meyghem op den 26ste febr. 1690  fo 10v 
 Hr.: Jeronimus MADOU fs. Jeron, smid 
 K.: Jan, Pieter, Jacquemijntjen MADOU, alle drije noch minderjaerigh 
 Vooght: Jan VAN DE WALLE van sweths weghe, Schepenen in de plaetse van Jan WIEME 
   fs. Joos broeder van de overledene woonende int noorder quaerthier op dander sijde 
   van de stadt van Brugghe  . . .   
 Er zijn geene gronden van erfven achterghelaeten  . . . desen 5de Xbre 1690 
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SVG Pierijnken VINCENT fa. Frans, overl. Dronghene op den . . 8bre 1684  fo 13v 
 Hr.: Jan DE VREESE fs. Pieter 
 K.: Elisabette ende Livijntjen DE VREESE 
 V.M.: Frans VINCENT voornoemt  
 Gronden van erfven comende van den zijde van dese overledene  
 Dhelft van een partije zaeylant ghenaempt de twee bunderen te weten de noort oost cant  
 waervan dander hilft competeert an Pieter VINCENT oom, gheleghen in Vosselaere daer 
 anne abouteert oost de moerstraete suyt west Pieter VINCENT met het wederdeel noort ende 
 oost dhoors Arnaut PIJFFROEN groot over dese hilft 786 roen . . . desen 5de Xbre 1690 
 
SVG Cathelijne BAELE, overl. Landeghem op den 16de 9bre 1691    fo 16 
 Wdwe van Carel VAN RENTERGHEM fs. Guille bij Margriete VAN OOTEGHEM  
 K.: Jan SANDERAE als vader ende vooght over sijne minderjaerighe kinderen verweckt 
       bij wijlent Margriete VAN RENTERGHEM, Bauduyn MORTIER in huwelijck met 
       Willemijne VAN RENTERGHEM, Lieven DE RAMMELAERE in Ghendt in huwelijck 
       met Marie VAN RENTERGHEM, Pieter ROELANT in huwelijck met Joosijne VAN 
       RENTERGHEM ende Janneken VAN RENTERGHEM noch jonghe dochter bij aude 
       haer selfs. 
 V.M.: Jan SANDERAE voornoemt ende  
 V.P.: Passchier DE PESTELE in huwelijck met Marie GRAEVE wdwe van Denijs VAN 
          RENTERGHEM  
 Gronden van erfven ghecommen van de zijde van Carel VAN RENTERGHEM belast met 
 bijleve van Margriete VAN OOTEGHEM sijne moeder 
 Een behuyst hofstedeken in Landeghem daer d'overledene vuyt ghestorven is groot ontrent 
 150 roen abouterende daeranne noort oost Charles TUYTSCHAVER zuyt west het leen van 
 wijlent Guille VAN RENTERGHEM noort oost dhoors Jooris MAES ende noch een partije 
 lants gheleghen in Nevele ghenaempt het spinnestuck groot 150 roen oost ende west ende 
 zuyt west Guille LAMME noort west desen sterfhuyse . . .  . . .  . . . 
 
SVG Philips VAN OOTEGHEM fs. Jan, brouwer en schaepboer   fo 18 
 overl. Vynckt op de goede te Bracx op den 10de aug. 1690  
 Wdnr in (1ste x) van Janneken BAUDONCQ fa. Geeraert 
 K.(1ste x): Geeraert, Louys, Pieter, Jan BIEBUYCK in huwelijck hebbende Livijne VAN 
     OOTEGHEM ende Marie VAN OOTEGHEM noch jonghe dochter 
 Wdnr in (2de x) van Cathelijne VAN WONTERGHEM fa. Cornelis 
 K.(2de x): Joannes ende Joosijntjen VAN OOTEGHEM, noch minderjaerighe weesen 
 He.(3de x): Joosijntjen VAN DEN HEEDE fa. Jans  
 K.(3de x): Jacobus, Philippe, Albertus, Jacquelijntje, Joannes Frans ende Janneken Philippijne 
      VAN OOTEGHEM  
 V.P.: Philip VAN WONTERGHEM fs. Guille, rechtsweire 
 Grondt van erfven commende van s'overledens sijde  
 In Bachte te reckelijnghe dhilft van een hofstede wanof d'huysage door de leste troubel  
 gheravageert is gheworden groot int geheele ontrent ses ghemeten en half paelende daeranne 
 oost den heere van Oomberghe zuyt de nieuwe straete dus hier over dhilft 975 roeden 
 Erfgrondt sijnde conquest van s'overledens 1ste huwelijck 
 Het wederdeel van de hofstede landt ende meersch tot reckelijnghe commende van Louys  
 VAN OOTEGHEM s'overledens broeder dus hier oock 975 roeden 
 Anderen erfgront sijnde conquest van s'overledens tweede huwelijck 
 In reckelijnghe een partije lants ghenaempt den rockenbay groot 527 roen paelende daeranne 
 oost ende zuyt de voorschreven hofstede landt ende meersch west Pieter LIJBAERT ende  
 noort de kercke van Deynse  
 Gronden van erfven sijnde conquest van s'overledens laetste huwelijck 
 Een partije lants in Meyghem commende bij coope jeghens Pieter VAN ANTWERPEN zuyt 
 de straete van cruysweghe naer Vinckt brugghe west het leen van Carel VAN RENTERGHEM 
 ende Mhr. BORLUUT groot ontrent 600 roeden  . . . den 6de febr. 1691 



 1177 

 Vervolg Register 403 (1690-1696)  
SVG Elisabette VAN PARIJS fa. Joos, overl. Ste Jans Leerne den 9de nov. 1690 fo 27 
 Wdwe in (1ste x) van Pieter ROBIJT fs. Guille 
 K.(1ste x): Pieter ROBIJT 
 V.P.: Gillis ROBIJT fs. Guille  
 Hr.(2de x): Philips MEESMAN fs. Joos 
 K.(2de x): Joos MEESMAN onderjaerighe weese  
 V.M.: Joos VAN PARIJS grootvader 
 Bij dese overledene sijn geene gronden van erfven achterghelaeten 13de maerte 1691 
 
SVG Gillis CANNOOT, overl. Ste Jans Leerne op den 16de febr. 1691  fo 29v 
 Wdwe in (1ste x) van Adriaeneken HEBBELINCK fa. Matthijs   
 K.(1ste x): Liefken CANNOOT = 10 jr ende 4 maenden hoor unicq 
 He(2de x): Janneken DE VREESE fa. Jans 
 K.: geen kinderen uyt dit huwelijck 
 V.P.: Jan CANNOOT, oom ende V.M.: Jan DE WAEGHENAERE, oom 
 Patermoniale gronden van erfven  
 De twee deelen van seven van een behuysde hofstede mette landen daermede gaende in 
 Ste Martens Leerne groot 350 roeden int geheele vercreghen bij vuytgrootijnghe jeghens 
 Jan GOETHALS in huwelijck met Jacquemijntje CANNOOT  . . . . . . 
 Item dhilft van een huyse schuere ende stallen staende op cheyns gheleghen in Ste Jans 
 Leerne competerende Jor Guille SPALLAERT oost de leye zuyt den haert west de pont 
 straete noort den selven SPALLAERT wannof dander hilft competeert aen dese weese 
 ter causen sijnder moeder. 
 Item competeert dit sterfhuys een 4de deel van al de huysinghen gheleghen in Afsné in 
 desen ghemeene tusschen dhauderigghe ende weese wannof het ander vierde competeert 
 dese weese vuyt hoofde van sijne moeder  . . .   . . . 
 Men is schuldich aen Mr. Jan VAN BELLE over een maendt en 21 daeghe scheepshuere 
 ter somme van 3 p. 10 sch. 8 gr.  . . .  . . .  . . . 
 Men is schuldich aen Pieter VOLSEMER in huwelijck met Pieternele CANNOOT over 
 het onderhaut van dese weese 21 sch. 4 gr. . . . . . . desen 17de maerte 1691 
 
SVG Jan PATTIJN fs. Pieter, overl. Nevele op den 29ste jan. 1691   fo 41 
 He.: Lievijntjen LANGHERAERT fa. Joos 
 K.: Marie Anne Joanne PATTIJN minderjaerighe weese 
 V.P.: Jan PATTIJN fs. Laureyns, oom woonachtigh in Dronghene vooght in de plaetse 
          van Pieter PATIJN s'overledens vader die woonachtigh is in Beernem 
 Er zijn gheen gronden van erfven bij den overledenen achterghelaeten . . . . . . 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Rijckaert VAN DER PLAETSE fs. Laureyns  
         desen 9de april 1691 
 
SVG Marten VAN HECKE fs. Jan, overl. Vinckt den den 6de aug. 1690  fo 52v 
(452) He.: Joanna BAUDONCK fa. Bertholomeus 
  K.: Livijne, Joannes, Henderick, Marie, Lieven, Susanne, Romanus ende Anneken 
 V.P.: Jan VAN HECKE fs. Jan, naesten bestaende van soverleden sijde, oom 
 Gronden van erfven ghecommen van soverleden sijde  
 Een partije zaeylandt in Vynckt ghenaempt de vier ghemeten oost Sr. LOONCKENS ende 
 Mevr. dabdesse van de bijlocke binnen Ghendt zuyt dhoors van Pieter DE WULF west mijn 
 heer RANST ende noort tgoet ten nieuwenhove groot in erfven salvo justo 1200 roen ende 
 een partije saeylandt gheleghen als vooren oost dhoors van Joos DE CLERCK zuyt de 
 Gentsche herrewegh west tclooster van marquette groot 700 roeden . . . . . . 
 Gronden van erfven ghecommen van shauderigghens sijde 
 Een huys gheleghen in Vynckt groot in erfven 1225 roeden ghestaen ten voorhoofde aen de 
 straete loopende van Vynckt naer Lootenhulle . . . . . . 
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije lant in Vynckt groot in erfven 1200 roeden . . . desen 29ste meye 1691 
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SVG Anthone VAN HAUTE fs. Anthone, overl. Nevele op den 21ste maerte 1691 fo 61v 
 He.: Marie JACOB fa. Pieter 
 K.: Joanne VAN HAUTE minderjaerighe weese  
 V.P.: Christiaen VAN HAUTE oom 
 Eerst de baete ten sterfhuyse bevonden 
 Een behuysde hofstede in Nevele op den blaerde driesch oost daeranne ghelant Jan YDE  
 noort de wdwe Joos PIJFROEN west Lievijne DE KEYSER zuyt de straete van Nevele 
 naer Deynse waerin dat de hauderigghe met de weese competeert een deel van sesse ende 
 aen wie de haudere vijf deelen is competerende de hauderigghens moeder ende haere twee 
 susters  . . .   . . .  . . . desen 2de july 1691 
 
SVG Adriaeneken HERTOGHE fa Adriaens,      fo 69v 
 overl. Ste Martens Leerne op den 5de jan. 1691  
 Hr.: Stefanus DIERICK fs. Jans ende Joosijntjen VEUSELS 
 K.: Jan, Pieter, Liefken, Guilliame ende Marie DIERICK 
 V.M.: Frans DE DAPPER fs. Frans s'overledene swaeger  
 Een behuysde hofstede commende vuytten hoofde an Joosijntjen VEUSELS desen hauders 
 moeder was gheleghen in Ste Martens Leerne groot ontrent een half ghemet abouterende oost 
 het strobbijnghe straetken zuyd ende west dhoors van Jooris VAN SPEYBROUCK ende  
 noort Cornelis VEUSELS waerin dese weesen gherecht sijn in dhelft van de catheylen 
 Welcke hofstede belast is met een losrente van 2 p. 5 sch. gr. tsjaers in proffijte van Jan  
 VAN SPEYBROUCK mitsgaders noch een rentjen van 10 sch. gr. tsjaers in proffijte van 
 den voorseyden VAN SPEYBROUCK. . .  . . . 
 Een partijken bogaert commende vuytten hoofde van Jan DIERICK desen hauders vader  
 gheleghen in Vosselaere  . . .  . . .      desen 20ste 9bre 1691 
  
SVG Mayken CLAYS fa. Marten, overl. Hansbeke  . . .niet gegeven   fo 72v 
 Hr.: Frans SLOCK 
 K.: Pieternelle SLOCK = 18 jr 
 V.M.: Jacques VERSTRAETE 
 Baete bestaende in gronden van erfven ghecommen van de sijde van de overledene 
 Een partije leen in Somerghem bijde kercke groot 750 roeden oost Mhr. van Somerghem  
 zuyt de straete west Jan BERT ende is uyt dit leen verpacht aen Pieter VUYTERHOVE  
 een cheyns tot de groote van 100 roeden dewelcke hij betimmert heeft met een huys ende 
 diverssche fruytboomen  die sijn ghepresen moeten worden naer costume den welcken is 
 verpacht bij Marten CLAYS s'overledenen vader 
 Item noch een cheyns tot de groote van 60 roen verpacht an Jan BERT oock betemmert 
 met een huys ende beplant met diverssche fruyt boomen  
 Item dhilft van een behuysde hofstede in Hansbeke suyt de hammestraete oost Philips 
 VAN AERDE noort de caelen groot over dit deel tot 150 roeden . Item noch dhilft van een 
 partije landt ghenaemt den meersch gheleghen alsvooren te weten den oostcant, west de 
 caelen noort Guille MINSBERGHE groot over dit deel tot 150 roeden  
 Item noch 262 roeden lant ghenaemt den wijnckelput gheleghen in Meerendre in den wijck 
 van overbrouck west de straete noort Janneken CARDON zuyt dhoors ende wdwe Guille 
 VAN RENTERGHEM  ende een partije landt gheleghen in Lootenhulle in den cauter 
 ghenaemt den lant vligh oost Passchier VAN BELLEGHEM noort dhoors van Gheeraert 
 STANDAERT groot tot 300 roeden . . .  . . . desen 13de 9bre 1691 
 
SVG Jan VERTRIEST fs. Lieven, overl. Nevele op den 29ste juny 1691  fo 76 
 He.: Tanneken DE WEIRT fa. Lievens 
 K.: Joannes, Janneken, Marie, Joosijne ende Lievijne VERTRIEST 
 V.P.: Jan VENNENS ? fs. Marten, oom  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Laureyns VAN QUATHEM fs. Christiaen onder 
 belofte ende op t'verbandt als naer rechte   desen 27ste 9bre 1691 
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SVG Joos TANT de jonghe fs. Jans, overl. Meyghem op den 11de maerte 1689 fo 78 
 He.: Lievijntjen DHANENS fa. Adriaens 
 K.: Jan TANT die over ontrent vier jaeren is vertrocken naer vremde quaertieren ende  
       voorgaendelijck ghecommen ten huwelijcke sonder eenighe hoirs te hebben, mitsgaders 
       Niclays ende Joos TANT bij ghetijdighe aude hun selfs ende Adriaen TANT nu  
       ghecommen ten huwelijcke staete ende Gillis ende Catharine TANT noch haer selfs 
       Jan TANT is voorgaendelijck ghetrauwt gheweest met Marie ROELS.  
 V.P.: Pieter TANT oock fs. Jans, oom   
 Gronden van erfven staende het huwelijck tsamen gheconquesteert 
 Een partije zaylandt in Meyghem oost de kercke zuyt het capittel van Doornick west den 
 marquis VAN LEDE noort de kerckstraete groot int geheele 368 roeden 
 Item noch een partije zaylandt daeranne aboutereert oost Mr. Jooris VAN ALSTEIN zuyt 
 dhoors dheer Guille CODDE west Cornelis VAN VEERDEGHEM noort de kerckstraete 
 groot int geheele 409 roeden . . .  . . .  desen 27ste 9bre 1691 
 
SVG Marie VERNIER fa. Philip, overl. Nevele op den 29ste april 1691  fo 81v 
 Hr.: Guille DE DAPPER fs. Jans 
 K.: Philipijncken DE DAPPER = 8 maenden 
 V.M.: Philip VERNIER vader van de overledene 
 Ghemeene meubilaire baete ten desen sterfhuyse bevonden 
 Over den prijs van tgonne in den wijnckel te weten wat stoffe, wat zijde ende gallon, wat 
 gaeren en cnoppen, de wercktaeffel, elle schaere beetel ende priem . . . 4 p. 18 sch. 4 gr. 
 Over den prijs van tgonnen bevonden tot Ghendt . . . . . .           22 p. 4 sch. 4 gr. 
 Dit sterfhuys staet schuldich an dher Jacques STUYPERAERT tot Ghendt over leverijnghe 
 van stoffen tot 7 p. 8 sch. 4 gr.   . . .  . . . desen 27ste 9bre 1691 
 
SVG Jan VAN COMPEGHESTELLE (VAN COMPOSTELLE) fs. Martens, smid fo 83  
 overl. Nevele op den 2de febr. 1689 
 He.: Cathelijne VAN DIJCKE fa. Victoir 
 K.: Pieter = 24 jr ende Janneken VAN COMPEGHESTELLE = 18 jr 
 V.P.: Jacques VAN GANSBEKE in huwelijck met Tanneken VAN COMPEGHESTELLE 
 Gronden van erfve gheconquesteert gheduerende haerlieden huwelijck 
 Ghecocht vuyt den decrete van Jan RUYSENS 40 roeden landts te Nevele wesende een 
 hofstede daer dhauderigghe op woont ende den overledenen vuyt ghestorfven is S. M. 
 commende met den voorhoofde ende noorteynde op de straete ande oostsijde van de hofstede 
 van de wdwe LODUIJCK met suyteynde seker gracht ende ande westzijde Jan DE BUCK  
 Gronden van erfven commende van den overledenen 
 Het doorgaende 4de paert in ontrent twee ghemeten lants in Vosselaere cauter dannof den 
 haudere drij deelen van viere competeert Jacques VAN GANSBEKE causa uxoris  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jan DHAENENS ende Jacques VAN GANSBEKE 
 tot Nevele  . . .   . . .   desen 3de Xbre 1691 
 
SVG Janneken SAY fa. Adriaen, overl. Ste Jans Leerne den 16de july 1692  fo 146v 
 Hr. Mr. Jan NAESSENS fs. Adriaen  
  K.: Andriesken ende Marieken NAESSENS 
 V.M.: Pieter LIJBAERT fs. Pieter swaegher van d'overledene 
 Gronden van erfven commende van s'overledene vaderlijcke zijde 
 215 roen landt gheleghen in Oostackere ghenaempt het cheyns stucxken abouterende oost 
 Lieven DE WEVERE west dhoors van mijn heere VAN DER SARE belast met heerlijcke 
 renten ende shauders recht van bijleve naer costume, ende een stucxken landt groot 200 roen 
 wesende een onbehuysde hofstede abouterende oost Danneel DRUBBEL suyt de straete en 
 het leen velt west dhoors van den raetsheer STAELLENS noort dhoors Jan SAYSIERS 
 Item sijn de weesen gherecht met haeren vader tot het 8ste paert in een huys met een schuere 
 stallen staende binnen Ghendt tusschen beede muyde poorten  desen 7de july 1693 
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 Ten versoucke van Jacques VERSTRAETEN voocht van de weese Frans  fo 253 
 SLOCK hebbe ick onderschreven ghesworne prijser ghepresen de naerschreven goederen 
 achterghelaeten ten sterfhuyse van Frans SLOCK overleden in Hansbeke omme jeghens 
 sijne schulden bij vorme van inventaris te egaliseren ten eynde van der selve weese te  
 connen renunchieren het sterfhuys van de vader 
 Ten sterfhuyse sijn gheen gronden van erfven bevonden soo volght hier de prijs van het 
 catheylich goet eerst dhilft van het oosthende van een vervallen huys scheedende op de caeve 
 staende op den gront van de weese daer Frans SLOCK overleden is 2 p. 10 sch. gr. . . . 
 Overgebrocht ende geaffirmeert bij Gillis SLOCK als deelvooght desen 8ste febr. 1695 
 
 Register 404 (1696-1712)  
SVG Jan SERWEYTENS fs. Jans, overl. Landeghem op den 27ste meye 1698  fo 66v 
 He.: Pieternelle DE SCHUYTER fa. Pieter 
 K.: Jan = 12 jr, Norbert = 10 jr, Adriaen = 2 jr en 8 maenden ende Pieternelle = 15 jr. 
 V.P.: Norbert SERWEYTENS   
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Dheelft van een behuysde hofstede in Landeghem daer den overledenen vuyt ghestorven is 
 daerment noemt den west hoeck waervan dander helft wordtt ghebrocht in conquest groot 
 300 roeden oost ende suyt Sacharius VAN DER VENNET noort west sheeren straete . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert in haerlieden huwelijck met shaudrigghens blat van  
 bijleve naer costuyme 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Landeghem daerment noemt den west hoeck groot 300 
 roeden commende bij coope van dhoors LAMME abouterende suyt west sheerenstraete noort 
 west dhoors van Jan MORTIER belast met een rente van 3 p. 11 sch. gr. tsjaers . . . 
 Item een partije lants gheleghen als vooren ghenaemt den braemhul commende bij coope van 
 Jacques VAN PARIJS groot 250 roeden abouterende suyt west Geert DE ROOSE noort Jan 
 DE PROST   . . .   . . .  . . . 
 Een partije landts in Nevele ghenaemt den hautackere vercreghen bij coope van dhoirs  
 Marten DE MEYERE groot 600 roen noort oost Gillis DE JAEGHER. . . 
 Item een partije lants in Vosselaere groot 300 roeden suyt oost Anthone VAN HOECKE 
 vercreghen bij coope van Joos LAMME  . . .  desen 30ste 7bre 1698 
 
SVG Roelant VAN PARIJS fs. Pieter, overl. Nevele op den 25ste sept. 1697  fo 72v 
 He.: Marie SCHAUBROUCK fa. Laureyns 
 K.: Pieter = 20 jr, Catharine in houwelijck met Mattheys BETTENS ende Petronelle VAN 
       PARIJS bij ghetijdighe aude haerselfs  
 Camerdeelvoocht: Jan DHANENS afghegaen Burchmeester 
 Ten desen sterfhuyse sijn gheene gronden van erfven bevonden nochte gheduerende het 
 huwelijck gheconquesteert      desen 10de 9bre 1698 
  
SVG Pieter DE CROOCK, overl. Ste Marie Leerne op den 15de 9bre 1694  fo 91  
 Wdnr in (1ste x) van Joosijntjen TIERENTEYN  
 K.(1ste x): Marie ende Janneken DE CROOCK welcke voornoemde Janneken is commen 
     toverlijden voor de doodt van zijnen vader  
 V.M.: Jan POFFEYN (POFFIJN) 
 He.(2de x): Pieternelle VAN PARIJS alsnu ghetrauwt hebbende Pieter DIJCK 
 K.(2de x): Lievijne ende Pieternelle DE CROOCK 
 V.P.: Lenaert DE NEVE   
 Gronden van erfven gheconquestert staende het 1ste huwelijck 
 De vijf deelen van achte van een behuysde hofstede in Ste Marie Leerne aen wie de ander 
 drij deelen is competerende Marie DE CROOCK wesende van 1ste bedde abouterende suyt 
 oost de straete loopende van Ghent naer Deynse noort de meulen wech west de wdwe Joos 
 VAN DAMME groot in erfven 200 roeden . . .  . . . 
 Stelde hem seker ende borghe Charles VAN OOST  desen 31ste maerte 1699 
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SVG Jan MORTIER fs. Bauduyns ende sijn huysvrauwe Paesschijne VERDONCKT fo 81v 
 beede overl. in Landeghem in de maent van 8bre 1694 
 K.: Pieter MORTIER = 14 jr. 
 V.P.: Lieven MORTIER ende V.M.: Joos VERDONCK  
 Gronden van erfven ghecommen van desen overledenen 
 een partije saeylant in Landeghem op de wildecauter groot 450 roeden oost den herwech. 
 suyt Adriaen VRIENT noort west de groenen wech, dese partije is belast met bijleve van  
 Cathelijne DE VREESE der weesen grootmoeder wdwe van Bauduyn MORTIER 
 Gronden van erfven de weesen toecommende vuyt den hoofde van Jan, Pieter ende Marie 
 DE COCK aude ooms ende moeye 
 Een behuysde hofstede gheleghen als vooren suyt ende west Jan SERWEYTENS oost de 
 almoesenije van Ste Baefs groot 150 roeden belast met bijleve van Jacques VAN PARIJS 
 Een partije landt in Nevele gheleghen ghenaemt de daesdonck groot over dit deel 337 roen 
 west Carel VERPLAETSEN noort oost Jacques SCHAMP  
 Item een partije lant gheleghen als vooren ghenaemt het waterlat groot 375 roeden  
 Item een partije lants gheleghen in Vosselaere groot 260 roeden west ende noort Loys  
 VAN PARIJS  . . .  . . .     desen 16de Xbre 1698 
 
SVG Janneken IJSERMAN fa. Alexander, overl. Landeghem op den . . oct. 1704 fo 246v 
 Hr.: Francois VAN DE PUTTE fs. Frans  
 K.: Pieter VAN DE PUTTE = 4 maenden 
 V.M.: Jan IJSERMAN fs. Alexander  
 Men is schuldich aen Marie VAN DE PUTTE  over gedient ende bijgestaen thebben de tijt 
 van 21 daghen in de sieckte van d'overledene 1 p. 11 sch. 3  gr. . . .  . . . 
 Comt de weese te goet de somme van 8 p. 13 sch. 10 gr. 6 dnrs. desen 25ste 9bre 1704 
 
SVG Pieternelle ANDRIES, overl. Vynckt den 11de meye 1704   fo 248 
 Wdwe in (1ste x) van Joos VAN WONTERGHEM (SVG ghepasseert den 13de juny 1699) 
 K.(1ste x): Jan VAN WONTERGHEM bij aude sijn selfs man 
 Hr.(2de x): Cornelis VERSTRAETE 
  K.(2de x): Joosijntken jonghe dochter = 21 jr ende Arnaut VERSTRAETE= 14 jr benevens 
     Joannes VAN DAMME in huwelijck met Christine VERSTRAETE 
 V.M.: Andries NEIRIJNCK thuwelijck hebbende Ester ANDRIES fa. Jans causa uxoris 
 Staende dit huwelijck sijn met den hauder nochte bij de overledene gronden van erfven 
 gheconquesteert. Dan wat aengaet de patrimoniale gronden ende cheynsgronden op den 
 voorseyden Joannes VAN WONTERGHEM ghesuccedeert bij den overlijden van sijnen 
 vader deselve ende doen alhier niet te brenghen trecht van bijlevinghe . . . 
 Baete van boomcattheylen de leenen Joannes VAN WONTERGHEM competerende 
 bevonden deelsaem tusschen den hauder ende weesen   . . . desen 10de febr. 1705 
 
SVG Pieter GOETHALS fs. Pieter, overl. Ste Marie Leerne op den 28ste dec. 1704 fo 254 
 He.(2de x): Margriete DE COCK fa. Pieter  
 K.(2de x): Jan BRAET als vader ende voocht over sijne minderjaerighe weese Marie  
       BRAET gheprocreert bij Isabelle GOETHALS, Pieter noch minderjaerigh ende Pieter 
       DHUYVETTERE als vader ende voocht over sijne minderjaerighe weese Isabelle 
       gheprocreert bij Marie GOETHALS  
 V.P.: Pieter VAN DER STRAETEN  
 Er is een huwelijckscontract ghemaeckt tusschen den overledenen wdnr sijnde ende dese  
 hauderigghe ghepasseert voor den notaris J. VAN DE PUTTE . . . den 20ste aug. 1687 
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen  
 Een bosselken gheleghen in Dronghen groot 267 roeden ende een hofstede groot 200 roen 
 Item noch 600 roeden in Deynse ghebruyckt bij Jan COPPENS . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert in het 2de huwelijck . . . . . . . . . 
 Een partije leen ende cheyns gheleghen in Maria Leerne sorterende onder dheerlijchede 
 ten broecke gheseyt cattulsche groot 500 roen . . . . . . desen 30ste juny 1705 
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SVG Geeraert DE DECKER overl. Landeghem op den 10de maerte 1705  fo 260v 
 He.: Stoffelijnten DE KEYSER 
 K.: Adriaen DE DECKER sijn selfs, Jan = 18 jr ende Janneken DE DECKER = 24 jr 
 V.P.: Gabreel DE DECKER    
 Dit sterfhuys is schuldich an dhoirs Guille LAMME over huys huere ende landpacht tot 
 ende met kerssavont 1704 de somme van 20 p. gr. . . . desen 30ste juny 1705 
 
SVG Jacquemijntjen ONDERBEKE fa. Laureyns, overl. . . .niet gegeven   fo 262 
 Hr.: Gheeraert BRAET fs. Jan 
 K.: Janneken BRAET  
 V.M.: Laureyns ONDERBEKE 
 Gronden van erfven commende van den overledene 
 Het 3de deel van een behuysde hofstede in Nevele groot int gheheele 166 roeden suyt de 
 naervolghende partijen west dhoirs Jan DANNEELS ende noort Bauduyn KAECKAERT 
 Item het 3de deel van een partije landts in Nevele ghenaemt thalf bunder  groot int gheheel 
 450 roeden noort Jan DANNEELS west ende oost Gillis DE WEERT . . . . . . 
 Het 3de van een partije landts in Landeghem groot in het gheheele 200 roeden oost de kercke 
 van Landeghem noort de straete van Landeghem meulen naer Meirendre . . . 
 Gronden van erfven staende het huwelijck gheconquesteert 
 Het 4de van een behuysde hofstede in Nevele groot int gheheele 166 roeden ghementioneert 
 in het voorgaende articulo, ghecocht jeghens Everaert STUCAET abouterende west dhoors 
 Jan DANNEELS ende noort Bauduyn CACKAERT  . . .  . . . . . .  1705 
 
SVG Franchoise VAN PARIJS fa. Laureyns, overl. Vosselaere den 8ste maerte 1705 fo 266v 
 Hr.: Joos COPPENS fs. Louys  
 K.: Marie, Francoise ende Petronelle COPPENS is naer haer moeder commen toverlijden 
 V.M.: Laureyns VAN PARIJS fs. Cornelis grootvader 
 Er sijn gheene gronden van erfven noch besette renten  ten desen sterfhuyse 
 Men staet schuldich aen Olivier REYLOF over verschenen landpacht tot ende met kersavont 
 1704 ter somme van 7 p.13 sch. 4 gr. . . .  . . .  
 De twee weesen commen goet tot 14 p. 10 sch. 8 gr. 11 dnrs desen 21ste july 1705 
 
SVG Janneken WIEME fa. Pieter, overl. Landeghem den 15de meye 1705  fo 268v 
 Hr.: Joos VAN LAECKE fs. Andries 
 K.: Andries = 3 jr ende Pietronelle VAN LAECKE = 7 jr 
 V.M.: Gheeraert COPPENS  
 Het sterfhuys staet schuldich aen dheer ende meester Jan Baptiste PIEN over verschenen huys 
 ende landpacht het leste verschenenkerssavont 1704 ter somme van 27 p. 16 sch. 8 gr. 
 Er is meer commer dan baete de somme van 4 p. 12 sch. 10 gr.  desen 21ste july 1705 
 
SVG Jan CLAYS fs. Anthone, overl. op den 10de ougste 1695    fo 278v 
 He.: Joosintjen BOONE fa. Gillis  
 K.: Jelijntjen ghetraut met Jan NEELS, Livijne ghetraut met Marten DE DAPPER, ende 
       Joosijntjen = 23 jr ende Janneken CLAYS = 20 jr  
 Marten DE DAPPER fs. Joos als naesten bestaenden ende deelvoocht causa uxoris 
 Gronden van erfven gheconquesteert staende haerlieden huwelijck ghedeelich tusschen de 
 hauderigghe ende deelvoocht belast met bijleve van de hauderigghe 
 Een partije landt in Vosselaere groot 342 roeden abouterende suyt west de hamstraete noort 
 west de cruysstraete loopende naer het goet ter meirs belast aenden baron van hesirschem 
 met een onlosselijcke rente van 7 sch. tsjaers. Item aen den baron van desen lande met 
 2 sch. gr. tsjaers. 
 Dit sterfhuys competeert een huyseken staende op cheyns gront competerende den aermen 
 van Vosselaere   . . .  . . .   
 Er is meer baete dan commer ende de weesen commen goet ter somme van 10 sch. 6 gr. 
           desen 27ste 8bre 1705 
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SVG Adriaen ACHTERGAELE,        fo 280 
 overl. op den 12de febr. 1705 op reckelijnghe buyten Deynse  
 Wdnr in (1ste x) van Livijne DE FRUYT 
 K.(1ste x): Willemijntien ACHTERGAELE haer selfs 
 He.(2de x): Margriete STROBBE fa. Joos  
 K.(2de x): Joannes ACHTERGAELE = 7 jr, Marie = 5 jr  
 V.M.: Enghel VAN DEN DRIESSCHE naesten bestaenden bloetvrient 
 Ten desen sterfhuyse sijn er gheen gronden van erfven dan een huyseken staende op cheyns 
 gront competerende mijn heer GILLEKENS  . . .  . . . den 24ste 9bre 1705 
  
SVG Marie DE CLOET, overl. Vosselaere op den 6de april 1705   fo 281v 
 Hr.: Anthone CLAYS fs. . . . ende Joosijntjen VAN ACKER    
 K.: Anne = 22 jr bij huwelijcke staete, Pieter = 18 jr, Jan = 16 jr ende Gillis CLAYS = 14 jr 
 V.M.: Philipe VAN LEEUWEN  
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijcke  
 Een behuysde hofstede in Vosselaere daeran abouterende noort oost Joos FIERS suyt west 
 een straetjen groot in erfven 234 roeden ende een stuck landt abouterende noort oost den 
 voornoemden FIERS west het marquette landt suyt Mhr. BASILIUS groot 600 roeden ende 
 noch een vervallen hofstede met een stuck lant daer neffens ligghende ghecocht van Loys 
 DE MANGHELAERE groot 900 roeden . . . . . . 
 De weesen commen goet ter somme van 37 p. 6 sch. 1 gr. 6 dnrs den 8ste dec. 1705 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Gillis CLAYS fs. Jans  
 
SVG Jan DE SCHRIJVER fs. Pieter,        fo 284 
 overl. Ste Martens Leerne lande van Nevele op den 13de july 1705 
 He.: Elisabeth VAN QUAETHEM fs. Gillis, nu ghetrauwt met Pieter BOGAERT fs. Jacques 
 K.: Petronelle = 9 jr, Jan = 7 jr, Pieter = 4 jr ende Gillis DE SCHRIJVER = 28 maenden 
 V.P.: Pieter DE SCHRIJVER fs. Jan als grootvader 
 Ten desen sterfhuyse sijn er gheene gronden van erfven  . . . . . . . . . 
 De weesen commen goet ter somme van 12 p. 7 sch. 8 gr. 6 dnrs den 8ste dec. 1705 
 
SVG Jan VAN DER PLAETSEN fs. Andries ende Janneken BEELAERT   fo 286 
 overl. Nevele op den 23ste meye 1705 
 He.: Joanne LOOTJENS (LOONTGENS) fa. Jan ende Janneken DE PESTELE 
  nu ghetrauwt met Laureyns MAENHAUT fs. Bauduyn 
 K.: Joannes VAN DER PLAETSEN = 2 jr haer eenigh kindt 
 V.P.: Jacques VAN DER PLAETSEN fs. Andries, oom 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledenen aen hem vercavelt ten 
 sterfhuyse van sijnen vader ende moeder den 24ste  maerte 1696 onverdeelt met Gheert 
 VAN DER PLAETSEN soverledens broeder 
 Dhelft van een hofstede met een stucxken landt abouterende daeranne noort Sr. Arnout 
 VAN DER MEIRLE oost oossche straete groot voor dit deel 285 roeden dus alhier over 
 dhelft van de selve helft 142 roeden ende een partije landts gheseyt den bulck voor  
 lammekens, paelende oost oossche straete suyt de beke west ende noort des selfs groot 
  241 roeden dus over dhelft 120 ½ roeden  . . . . . . . . . . . . 
 Gronden van erfven commende van dhauderigghens sijde  
 Een hofstede ende partijen landts daerneffens ten titel van cheynse ghestelt bij wijlent Jan 
 DANNEELS gheleghen in Nevele abouterende daeranne oost ende suyt  Jan SLOCK west 
 de straete ende noort west dhoirs van Sr. Frans CALLANDT groot tsaemen vijf ghemeten 
 111 roeden ende een partijken landts ghenaempt den drooghen noort Jan SLOCK groot 
 242 roeden ende twee partijkens landts ghenaempt dhammekens oost den beirenacker west 
 het voorgaende ende Jan SLOCK noort den selven SLOCK groot tsaemen 494 roen . . . 
 Item in Lootenhulle een partije bosch oost Sr. Frans BRUYS west ende noort het clooster  
 van Deynse . . .  . . .  . . .   den 15de dec. 1705 
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SVG Joosijntjen SCHELSTRAETE, overl. Hansbeke op den 2de maerte 1705  fo 290v 
 Hr.: Heyndricx DE CUYPERE fs. Pieter 
 K.: Pieter DE CUYPERE = 2 ½ jr.  
 V.M.: Joos VAN DE WALLE over ende vuyt den naeme van Geeraert SCHELSTRAETE 
 D'overledene heeft gheene immeubele goederen ten huwelijck ghebracht 
 Desen sterfhuyse is schuldich over huys ende landpacht aen Joe MARTIJN tot kerssavont 
 1704 de somme van 21 p. gr.  . . .  . . . 
 De baete excedeert den commer ter somme van 101 p. 9 sch. 10 gr. deselve somme ghedeelt 
 in tweenen is elck 50 p. 14 sch. 11 gr.  . . .  den 16de febr. 1706 
 
SVG Margriete IDE, overl. Vynckt den . . . ca. 1705     fo 293 
 Pieter VAN OOST  
 K.: Marie, Jenne, Joannes, Joosijntken ende Jacques VAN OOST 
 Voocht: Pieter ROETS   
 Gronden van erfven ghecompeteert binnen haerlieden huwelijck 
 De deurgaende helft van de hofstede daer d'overledene vuyt ghestorven is groot int gheheele 
 twee ghemeten en 80 roeden ende dhelft van dhelft daervan dander helft toecompt Anthone 
 VAN HOECKE groot over deen helft 228 roeden oost het kerckenstraetien . . . . . . 
 De weesen commen goet tot 6 p. 15 sch. 11 gr. 6 dnrs   
  Stelde hem seker ende borghe bedeghen Charles VAN OOST officier tot Deurle  
         den 16de febr. 1706 
 
SVG Guille HEMELSOET fs. Joos        fo 295 
 overl. Nevele op den wijck van de boschstraete op den 14de meye 1704 
 He.: Jacquemijntien VIJT, alsnu in huwelijck met Lieven DE DAPPERE  
 K.: Pieter HEMELSOET = 17 jr 
 V.P.: Maurus HEMELSOET fs. Jacques tot Hansbeke 
 Gronden van erfven commende van de sijde van den overledene  
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele in de boschstraete bij dhauderigghe bewoont 
 groot int gheheele 150 roeden noort de straete ende oost Passchier HOORNAERT  
 Gronden van erfven gheduerende het huwelijck gheconquesteert 
 De wederhelft van de voorschreven hofstede int gheheele groot 150 roeden . . .  
 De weesen commen goet ter somme van 11 p. 19 sch. 5 gr. 6 dnrs   den 23ste febr. 1706 
  
SVG Marie HESSENS fa. Joos,        fo 298 
 overl. Nevele op den wijck veldeken den 13de maerte 1705 
 Hr.: Marten DE DAPPERE fs. Joos 
 K.: Joosijntjen DE DAPPERE eenighe weese  
 V.M.: Pieter HESSENS fs. Joos 
 Gronden van erfven commende van soverledene sijde 
 Dhelft van een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van veldeken daer d'overledene 
 vuyt ghestorven is, oost de straete suyt de wdwe Jacques LANDUYT west Pieter HESSENS 
 met het wederdeel ende noort dhoirs Gillis QACKAERT groot over dit deel 50 roeden 
 De weesen commen goet ter somme van  6 sch. 3 gr.  den 9de maerte 1706 
 
SVG Gheert MARTENS fs. Jans       fo 300  
 overl. Poessele op den wijck van kerrebrouck op den 9de meye 1705 
 He.: Marie WISPELAERE fa. Jans 
 K.: Joannes, Pieter ende Joanne MARTENS  
 V.P.: Jan MARTENS fs. Jan, oom  
 Ten desen sterfhuyse sijn gheene gronden van erfven noch besette renten  
 De weesen commen goet ter somme van  9 p. 2 sch. 5 gr. 6 dnrs  den 24ste maerte 1706 
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Jan MARTENS fs. Jan der weesen oom ende 
 deelvoocht woonachtich tot Hansbeke     den 24ste maerte 1706 
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SVG Gheert BRAET fs. Jans, overl. Nevele  . . . niet gegeven   fo 302v 
 Wdnr in (1ste x) van Jacquemijntien ONDERBEKE fa. Laureyns  
 K.(1ste x): Janneken BRAET  
 V.M.: Laureyns ONDERBEKE grootvader 
 He.(2de x): Janneken VAN VYNCKT fa. Pieter 
 K.(2de x): Marie BRAET  
 V.P.: Pieter BRAET fs. Jacques naesten bestaenden woonachtich tot Hansbeke 
 Gronden van erfven commende van soverledens sijde 
 Het 4de deel van een hofstede is ghecocht in sijn 1ste huwelijck 
 Item het 4de deel van een behuysde hofstede in Nevele gheleghen groot int gheheele 
 166 roeden die den hauder beneffens Pieter STEYAERT ende de kinderen van Marten 
 ONDERBEKE gheduerende sijn 1ste huwelijck is ghecocht jeghens Gheert STUCAET 
 abouterende west dhoirs Jan DANNEELS ende noort Bauduyn CACKAERT sijnde 
 over een derde in het voorseyde gheconquesteerde vierde tot 14 roeden  
 De weesen commen goet tot de somme van 39 p. 14 sch. 11 gr. 3 dnrs ende dit ghedeelt 
 in twee compt elcke weese 19 p. 19 sch. 5 gr. 6 dnrs.  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Pieter VAN DE PUTTE  haeren styfvader 
 woonachtich tot Hansbeke     den 30ste maerte 1706 
 
SVG Livijne SUTTERMAN fa. Gheert,       fo 309 
 overl. Nevele op den wijck van oossche op den lesten maerte 1706 
 Hr.: Jan SERWEYTENS fs. Gillis 
 K.: Frans = 8 jr, Jan = 5 jr, Jacobus = 3 jr, Gillis = 2 jr, Pieternelle 11 jr, Janneken = 9 jr, 
       ende Marie SERWEYTENS = 11 maenden 
 V.M.: Gillis SUTTERMAN fs. Geert sweesen oom 
 Gronden van erfven commende van shauders sijde hem te cavel ghevallen ten sterfhuyse 
 van Jan, Frans ende Jacquemijntken SERWEYTENS sijne ooms ende moeye 
 Een behuysde hofstede in Nevele op den wijck van oossche noort west ende suyt de straete 
 oost Sr. Judocus VAN DER STRAETEN groot 227 roeden . . .  . . . 
 Item noch een behuysde hofstede in Nevele op den wijck in veldeken noort het herpelstraetke 
 suyt de straete oost dhoirs van Pieter SUCAET danof Jan DE POORTERE ghetrauwt met de 
 wdwe Jan SERWEYTENS fs. Frans is gherecht inde bijlevijnghe van dhelft groot in erfven 
 175 roeden  . . .  . . .  . . .  . . . 
 De weesen commen goet tot de somme van 6 p. 15 sch. 7 gr. 6 dnrs den 27ste april 1706 
 
SVG Pieterken GOETHALS fs. Pieter ende Margaretha DE COCK,     fo 512v 
 overl. Ste Jans Leerne op den 17de 7bre 1708  
 Dit sterfhuys staet te verdeelen tusschen 
 Judocus VAN DER PIETTE in huwelijck met Margriete DE COCK, soverledens moeder, de 
 weese Jan BRAET gheprocreert bij Isabelle GOETHALS, de weese van Pieter DHUYVETTER 
 geprocreert bij Marie GOETHALS halfve susters kinderen van desen overledenen. 
 Welcken SVG is doen maeken bij den voornoemden Judocus VAN DER PIETTE ten vervolghe 
 van Jan BRAET als vader ende vooght van Marie Magdaleene BRAET sijne minderjaerighe 
 weese, Pieter DHUYVETTER als grootvader ende vooght paterneel over de weese van Pieter 
 DHUYVETTERE fs. Pieter voornoemt ende Frans BRAET als vooght materneel van de voor 
 noemde weese dat in der manieren naer costuyme van de Casselrije Audenburgh van Ghendt 
 Gronden van erfven van desen overledenen hem te cavel ghevallen van sijnen vader 
 Een bosselken in Dronghen suyt oost ende west 't clooster van Dronghene groot 267 roeden 
 Een hofstede oock gheleghen in Dronghen noort oost de naervolghende partije suyt west de 
 straete groot 200 roeden ende een stucxken lants ligghende annex groot 600 roen ghebruyckt 
 bij Jan COPPENS in cheyns ten 14 guldens tsjaers . . .  . . . 
 Gronden van erfven gheconquesteert bij soverledens vader ende moeder 
 Een partije landt in Ste Jans Leerne over de calene groot 400 roen . . . 
 Er sijn meer commeren dan baete 26 p. 3 sch. 1 gr. 3 dnrs den 11de maerte 1710 
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SVG Jan COPPENS fs. Jan, overl. Vosselaere den 22ste oct. 1711   fo 37v 
 He.: Joosijntken MOREELS fa. Lievens 
 K.: Pieter = 20 jr, Francois = 18 jr, Jacobus = 11 jr, Joannes =6 jr, Magdalene = 15 jr, 
       Joanne = 9 jr, Livijne = 4 jr, Anne Marie COPPENS = 18 maenden 
 V.P.: Frans COPPENS fs. Jans, oom 
 Gronden van erfven van de sijde van den overledenen dewelcke alleene de weesen moeten 
 volghen met den last van shauderigghens bijleve naer costuyme 
 De helft van een hofstedeken gheleghen in Dronghen in noorthaut wannof de ander helft 
 toecomt Jan COPPENS sweesens oom groot 50 roeden met dhelft van een huys ende een 
 schuerken daerop staende oost dhoirs Jan DE BAETS suyt Jan BOONE met ghelijcke 50 
 roeden hofstede noort de moerstraete groot voor dit sterfhuys 25 roeden 
 Gronden van erfven gheconquesteert binnen huwelijck deelsaem half ende half 
 Een partije landt ghenaemt den ronden bulck gheleghen in Vosselaere oost Mhr. den baron 
 van de lande van Nevele nu dhoirs van Christiaen DHOORE suyt west ende noort Jooren 
 BECKAERT groot 392 roeden ende een partije landt ghenaemt den lanck gaever noort oost 
 Pieter VAN DE PUTTE nu Mhr. den baron van Nevele suyt de moerstraete west de hoirs 
 Christiaen DHOORE ende noort west Jooren BECKAERT groot ontrent 500 roeden 
 De weesen commen maer goet ter somme van 3 sch. 10 gr. den 20ste 7bre 1712 
 
 Compareerde ter greffie van sijne majesteyts indaegijnghe der stadt van  fo 64 
 Ghendt in persoone Fransois DE SOMERE fs. Dominicus Mre. cleemaecker binnen de selve 
 stadt thuwelijck hebbende Margriete WISSAERT fs. Jacques welcken comparant hem  
 verclaert te stellen als seker ende borghe over Fransois WISSAERT fs. Jacques voornoemt 
 sijnen swaegher voor sijne handelijnghe ende administratie bij hem inde qualiteyt van staende 
 voocht soo van de vaderlijcke als moederlijcke sijde van Lievijne IMPENS fa. dhr. Jan 
 gheprocreert bij joe Joanne Marie WISSAERT alreede genomen ende te nemen dit boven den 
 seker bij hem daer voor ghestelt metten persoon van joe Joanne WISSAERT volgens dacte 
 staende voochdije ghepasseert binnen de stede lande ende roede van Nevele op den 29ste der 
 voorleden maent april 1713 . . .  ghedaen tot Ghendt den 2de meye 1713 
 
SVG Joannes VAN DER MEERE fs. Jacques, herbergier    fo 183 
 overl. Ste Maria Leerne in den pilgrim op den 15de juny 1714 
 Wdnr in (1ste x) van Pietronelle VAN DE PLANCKE fa. Martens,  
  die overleden is den 18de maerte 1712 
 K.(1ste x): Jan = 12 jr, Joos = 6 jr, Joosijne = 14 jr ende Clara VAN DER MEERE = 10 jr 
 He.(2de x): Magdhaleene DE GRUYTERE fa. Gheeraert 
 K.(2de x): Livinus VAN DER MEERE = 7 maenden 
 V.P.: Sr. Livinus VAN DER MEERE fs. Jacques voornoempt  
 De hauderigghe is ghetrauwt met een huwelijckscontract hiernaer volghende 
 Compareerde voor mij Pieter VAN AERDE openbaer notaris tot Ghendt, present de  
 naerschreven in persoone Joannes VAN DER MEERE fs. Gheert weduwaer ter eendere sijde 
 ende Madeleene DE GRUYTERE fa. Gheert jonghe dochter bij competente aude van ontrent 
 30 jaeren haer selfs ter andere te kennen ghevende dat tusschen hemlieden apparent huwelijck 
 staet te gheschieden . . .  . . .  . . .  . . . 
 ten presentie van Sr. David STEVENSSON ende Marten DOBBELAERE testibus requisitus 
 den 3de july 1713 ende is de minute deser gheschrifte op zeghel van ses guldens . . . 
 Gronden van erfven ghecommen van de sijde van den overledenen 
 Dhelft deurgaende (waervan dander helft competeert ande vijf kinderen van 1ste bedde) van 
 een behuysde hofstede wesende een herberghe ghenaempt den pilgrim gheleghen in Ste Maria 
 Leerne oost de dreve van Oydonck zuyt het kerckhof west Pieter WITTEVRONGHEL ende 
 noort den herwech van Ghent naer Deynse groot 75 roeden ende een partijken meersch inde 
 leymeersch ghecocht van Pieter WITTEVRONGHEL ende sijn huysvrauwe die wdwe was 
 van Philip VAN COMPOSTELLE groot 100 roeden . . .  . . . 
 Commen de weesen goet tot 1 p. 6 sch. 6 gr. 3 dnrs  den 21ste meye 1715 
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 Ampliatie correctie ende purgative van SVG overgegeven ende ghepasseert fo 225v 
 voor mijn heeren Ampman Burghemeester ende Schepenen van de lande roede ende Baronie 
 van Nevele den 3de 7bre 1709 ten sterfhuyse van Sr. Jacobus CACKAERT overleden Bailliu 
 der heerlijckhede van Audegoede in Lootenhulle bij Anne Marie ROODTSAERT wdwe 
 van den voornoemden CACKAERT welcke purgative bij desen doet ende overgeeft Jacobus 
 DE CLERCQ thuwelijck gehadt hebbende de voornoemde Anne Marie ROOTSAERT ende 
 houder bleven thaeren sterfhuyse presenterende de selve aen Jaspaert CACKAERT woonende 
 tot Thielt buyten, broeder van den overledenen ende vooght paterneel, ende Mre. Charles 
 ROOTSAERT advocaet van den raede in Vlaenderen tot Bellem apparenten vooght materneel 
 van de vijf minderjaerighe weesen bij staete vermelt . . . den 26ste jan. 1717 
 
SVG Joosijntjen VAN REYBROUCK fa. Joos      fo 281v 
 overl. Ste Maria Leerne op den 16de meye 1717 
 Hr.: Pieter WITTEVRONGHEL fs. Pieter 
 Ten welcken sterfhuyse hoors sijn mits er geen lichaemelijcke hoors uyt dit huwelijck sijn 
 Pieter VAN REYBROUCK, Guille VAN REYBROUCK in huwelijck met Janneken VAN 
 REYBROUCK ende Petronelle VAN REYBROUCK alle fii. Joos voornoemt, mitsgaders 
 Joanne VAN MALDEGHEM fa. Lieven gheprocreert bij Livijne VAN REYBROUCK fa. 
 Joos representerende elck eenen 4de hooft staecke ende ten leste Jan VAN DE PUTTE fs. 
 Jans gheprocreert bij Joosijntjen DE WEERT thaeren 2de huwelijck met den selven VAN 
 DE PUTTE ende alsoo oock broeder van halfven bedde van doverledene . . . 
 Tusschen den hauder ende doverledene is aenghegaen contract van houwelijcke 
 Compareerde voor mij Adriaen DE ROUCK notaris tot Ghendt residerende ter presentie van 
 de naerschreven ghetuyghen in persoone Pieter WITTEVRONGHEL fs. Pieter gheassisteert 
 van Jan DE BOURQUOY sijnen styfvader woonende tot Vynckt ter eender ende Joosijnntjen 
 VAN REYBROUCK fa. Joos wdwe van Philip VAN COMPOSTELLE woonende tot Ste 
 Jans Leerne ter andere te kennen ghevende dat tusschen hemlieden apparent houwelijck staet 
 te ghebeuren . . .  . . .  . . .  den 1ste july 1712 
 Gronden van erfven bij de overledene achterghelaeten ende warinne den houder sijn leven 
 gheduerende de jouissance moet ghenieten  
 Een behuysde hofstede gheleghen in Ste Jans Leerne ter plaetsen abouterende oost dhoors 
 Joannes VERMEERE met den herberghe den pilgrim ofte hooghhuys suyt het kerckhof west 
 Joos GOETHALS ende noort den herwegh van Ghendt naer Deynse groot 64 roeden 
 Item een partije meersch ande leymeersch tot Ste Jans Leerne . . . den 6de july 1717 
 
 Register 406 (1720-1726) 
  Alsoo Pieternelle VAN TENTE fa. Lieven wdwe ende hauderigghe bleven fo 102 
 ten sterfhuyse van Gillis DE WEIRT fs. Frans ende Joannes DE MEESTERE ghetraut met 
 Joosijntien DE WEIRT midtsgaders Anna DE WEIRT haere twee kinderen gheduerende 
 haer huwelijck bij Gillis DE WEIRT ghewonnen ghemeene ende onverdeelt waeren  
 ligghende met Lucas VAN NEVELE thuwelijck met Marie DE WEIRT, Adriaen VAN 
 HECKE ghetrauwt Lievijne DE WEIRT, Lieven COEN ghetrauwt met Pieternelle DE 
 WEIRT, Jan VAN DER PLAETSEN ghetrauwt met Tanneken MARTENS te voorent wdwe 
 van Jan DE WEIRT ende alsoo styfvader ende vooght over de vier kinderen bij den selven 
 Jan DE WEIRT achterghelaeten ende Joos DE MEYERE vader ende vooght over sijne 
 vijf kinderen in huwelijck ghewonnen tsijnen 1ste huwelijcke bij Janneken DE WEIRT alle 
 fii Gillis voornoemt ende tsijnen 2de huwelijcke gheprocreert bij Lievijne SNAUWAERT 
 fa. Jans (alsoo hij tsijnen 1ste huwelijcke geene kinderen en heeft ghewonnen) 
 Cavel A is bij vriendelijcke uytlegh bij gheleyt en ghelaeten aen de voornoemde Pieternelle 
 VAN TENTE ende haer twee kinderen  
 Een behuysde hofstede in Nevele jeghenwordigh bij haer bewoont met een bulcxken lant nu  
 bogaert groot int gheheele 684 roeden   . . .  . . .  . . . 
 Cavel B is ghelaeten aen Lucas VAN NEVELE ghetrauwt met Marie DE WEIRT, Lieven 
 COEN ghetrauwt met Pieternelle DE WEIRT de vier weesen van Jan DE WEIRT ende de 
  vijf kinderen achterghelaeten bij Janneken DE WEIRT . . . . . . . . . . . .  
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  Vervolg Register 406 (1720-1726)  
SVG Lieven VAN DEN DAELE fs. Jan verweckt bij Marie BAUDONCK  fo 306v 
 overl. Nevele in de meulenaerstraete op den 25ste april 1721 
 He.: Joosijne VAN RENTERGHEM fa. Gillis verweckt bij Elisabeth DHANENS 
 K.: Marie = 23 jr ende Joanne Pietronelle VAN DEN DAELE = 20 jr 
 V.P.: Lieven VAN DAELE fs. Pieter rechtsweer woonende in Nevele  
 Gronden van erfven gheduerende houwelijcke gheconquesteert ghedeeligh half ende half 
 Een huys stede ende erfve in Nevele in de meulenaerstraete bij de hauderigghe bewoont 
 aen d'een sijde de erfve van Lieven HERSEELE aen dander sijde het huys ende erfve van 
 de wdwe ende hoirs Frans DANNEELS  . . . . . . 
 Er sijn meer baete dan commer ende comt de weesen goet tot de somme van 188 p. 4 sch. 
 2 gr.   . . .   . . .   desen 23ste febr. 1722 
 
SVG Magdalene DE GRUYTERE fa. Geert ,       fo 412v 
 overl. Ste Jans Leerne den 4de meye 1722 
 Wdwe in (1ste x) van Joannes VERMERREN 
 K.(1ste x):  Lieven VERMERREN = 10 jr 
 Hr.(2de x): Philip VOLCKAERT fs. Marten 
 K.(2de x): Joannes = 5 jr ende Livijne VOLCKAERT = 2 jr 
 V.P.: Judocus ADAMS ende V.M.: Pieter DE SMEDT 
 Er sijn geen gronden van erfven van de overledene bevonden 
 De overledene ende de weesen ende hauder uyt haeren hoofde sijn gherecht gheweest in de 
 huyse ende hofstede ghenaemt den pelgrim eene herberghe gheleghen in Ste Marie Leerne 
 mits de rennunchiatie ghedaen bij Judocus ADAMS ende Pieter JOOS beneffens Marie 
 ende Joosijne VAN DER MEEREN hunne huysvrauwe ten sterfhuyse van Jan VAN DER 
 MEEREN 1ste man van de overledene . . .  . . .  
 Stelde hem seker ende borghe bedeghen Marten VOLCKAERT shauders vader ten desen 
 present        den 11de july 1724 
 
 Register 407 (1724-1733)  
SVG Joanne VAN DOORNE fa. Pieter, overl. Nevele op den hul den 14de july 1721 fo 27v 
 Hr.: Frans VERMEERE fs. Philips 
 K.: Pieternelle = 4 jr ende Joanne VERMEERE = 2 jr 
 V.M.: Jan DE RIJCKE   14de meye 1725 
 De gronden van erfven van de overledene sijn vercocht aen Pieter DHONDT tot Poessele 
 volghens het contract van den 13de jan. 1718 voor 30 p. gr. . . . den 14de meye 1725 
 
Project SVG van Anne Isabelle DE CUYPER, overl. Nevele op den 5de july 1724 fo 29v 
 fa. dhr. Bauduyn verweckt bij Joe Anne VAN HAUTE fa. Mr. Jooris 
 Hr.: Norbert VERVIER fs. Philippe 
 K.: Philippe = 17 ½ jr, Frans = 13 ½ je ende Joanne Therese VERVIER = 12 jr.  
 V.M.: Philippe VERMEERE ghetraut met Joanne DE CUYPER fa. dhr. Bauduyn, oom  
 Aen de overledene is bij vercavelijnghe van 3de april 1708 te cavel ghevallen ten sterfhuyse 
 van haere moeder twee partijkens lants deen neffens dander gheleghen in Somerghem 
 ghenaemt de steinbeerghen tsamen groot 700 roen dewelcke vercocht sijn voor 40 p. gr. 
 aen N. RIJCKBOSCH   . . .  . . .  . . . 
 Gronden van erfven ghedurende houwelijck tsamen gecocht 
 Een meersselken in de meulemeerschen van Nevele onder d'heerlijckhede van t'Poucxsche 
 abouterende suyt oost de bedelen suyt west west Bauduyn LAMME noort de wdwe ende 
 hoirs Frans DANNEELS groot 54 roeden    den 14de meye 1725 
 
SVG Anne Marie VAN RENTERGHEM fa. Pieter, overl. Nevele den 24ste april 1728  fo.228v 
 Hr.: Geert DE ROOSE fs. Jan 
 K.: Philippine DE ROOSE = 18 maenden 
 V.M.: Pieter VERHELST in huwelijck met Josintien VAN RENTERGHEM, oom 
 Ten desen sterfhuyse sijn er geene gronden van erfven  . . . den 22ste 9bre 1728 



 1189 

 Vervolg Register 407 (1724-1733)  
 Compareerde in persoone Joseph LOONTIENS fs. Jans met hem bij   fo 342v 
 sijnen consente ende authorisatie thaeren dancke ende acceptatie Marie CACKAERT fa. 
 Lievens ghewonnen bij Janneken DE DECKER ter eender, Joseph LOONTIENS fs. Pieters 
 cousijn paterneele ende te voorent deelvoocht ghecreert over Josintien audt 22, Bauduyn 
 audt 19, anna audt 17 ende Joannes CACKAERT audt 13 jr, oock alle viere kinderen van 
 voornoemden Lieven ghewonnen bij het ghemelde Janneken DE DECKERE fa. Gabriel 
 alhier oock present ende gheassisteert met Bauduyn DE DECKER fs. Gabriel hemlieden 
 maternelen oom ter andere te kennen ghevende dat tusschen de vijf kinderen als hoirs 
 ghemeene onverdeelt waeren de naerschreven hofstede ende gronden van erfven ende renten 
 ende wanof den voornoemden Joseph LOONTIENS fs. Jans ende Marie CACKAERT sijne 
 huysvrauwe niet langher en versochten in ghemeensaemhede te blijven  . . . . . . 
 Dies de selve hun niet wel en conden cepareren in vijf cavel, gestelt in drij distincte cavels 
 te weten twee dobbele ende een enckelen onder de letter van A : B. ende C mitsgaders D  
 ende E omme bij hun alsoo ghelot te worden  . . . 
 Een behuysde hofstede in Nevele in de boschstraete groot in erfven 200 roeden . . . 
 Item een partije land commende oost aen de hofstede groot 300 roeden  . . . 
 Item een partije landt ghenaemt het ackerken groot ontrent een ghemet   . . . 
 Item een partije landt ghenaemt de helshaeghe groot 200 roeden . . .  . . . 
 Item een partije landts ghenaemt den houck groot 336 roeden  . . .  . . . 
 Item een partije lants voor desen gheweest sijnde twee partijen tsamen groot 648 roeden 
 gheleghen in den wijck van de boschstraete . . . . . . den 1ste april 1730 
 
 Staet ende augmentatie van goede toebehoorende Joos audt 20,    fo 413 
 Emanuel audt 18, ende Christoffel MAENHAUT audt ontrent 13 jr. alle drij kinderen  
 van Jooris MAENHAUT fs. Christoffel die hij ghewonnen heeft bij Catharine LAMME fa. 
 Jans thaeren 1ste  huwelijcke de selve weesen verschenen ende verstorfven bij den overlijden 
 van hunne moeder Catharine LAMME S.M.: ten wiens sterfhuyse deselve weesen hoors  
 bedeghen sijn tot eenen vijfden staecke dies de twee andere vijfde staecken gherepresenteert 
 worden bij Frans ende Christiaen DE PAEPE oock beede kinderen van de overledene thaeren 
 2de huwelijck ghewonnen bij Anthone DE PAEPE twelcke was in de prochie van Meyghem 
 op den 2de 9bre 1730 ende alsoo naer den overlijden van Jooris MAENHAUT voornoemt 
 hunnen vader die deser weirelt is ghepasseert op den 11de jan. 1720 ende wanof alhier SVG 
 is overghebracht den 8ste april 1720 den welcke is blijvende in vigeure ten reserve van hun 
 slot in de gereede baete tgonne in desen is gheconfundeert ende oock naer den overlijden  
 van Joannes MAENHAUT hunnen broeder van vollen bedde overleden naer den doodt van  
 hunnen vader  . . .  . . .  . . .  
 Joos TANT fs. Joos, oom materneel causa uxoris . . . den 10de april 1730 
 
SVG Gillis HAUWE fs. Pieters, overl. Nevele op den 31ste july 1731   fo 440 
 He.: Isabelle VERVIER fa. Frans alsnu in huwelijck met Jan IMSCHOOT  
 K.: Jan Baptiste = 7 jr ende Marie Norbertine HAUWE = 18 maenden 
 V.P.: Jan Baptiste HAUWE fs. Pieters voornoemt, oom 
 Gronden van erfven gheleghen in Nevele ghedeelich alf ende alf 
 Een huys ende erfve sijnde drij wonste d'eene ghebruyckt bij de hauderigghe, de tweede bij de 
 wdwe van Jeron DE PAEPE ende de 3de bij Tanneken DE RUYCK met de schuere fruyt ende 
 ander boomen groot 147 roeden abouterende suyt het leen van Jacobus VAN LEYSEELE west 
 de blazius meersch straete noort de calsije van Nevele ende oost Gillis DE WULF 
 Gronden van erfven commende van de zijde van de hauderigghe 
 Een partijken meersch in Vosselaere west d'adbije van Dronghen noort de reygers beke oost 
 Frans DE CLERCQ ende een partijken landt ghenaemt het perreken groot 147 roen suit west 
 noort ende oost dhoirs van den heer doctor LANDEGHEM dhaude ende een partijken landt 
 ghenaemt het bulcxken groot 260 roeden abouterende suyt Frans DE BUCK west den doctor 
 LANDEGHEM de jonghe noort dhaude straete oost Gillis DE WULF . . . . . . 
 Er is meer baete dan commer ende comt de weesen goet tot de somme van 14 p. 9 sch. 1 gr.  
         desen 7de jan. 1732 
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 Register 409 (1742-1745)  
 Ampman Burghmeester ende Schepenen der Baronie van de lande ende  fo 74 
 Roede van Nevele salut doen te weten dat op het vertoogh aen hun bij requeste gedaen van 
 weghen Joos DE DECKER als deelvooght over Bauduyn DE DECKER fs. Geeraert  
 ghewonnen bij Joosijntjen DE MUYNCK dat op de gemelde weese benevens haere mede 
 hoirs ten sterfhuyse van haeren vader vervallen ende ghedevolveert waeren diveersche 
 goederen ende gronden van erfven bij den selven vader ende moeder achtergelaeten van alle 
 welcke sweesen mede hoirs niet langher en verstonden in gemeensaemhede te blijven ende 
 dat sij omme daeruyt te geraeken alle de vaste goederen met desselfs cattheylen ter interventie 
 van den supliant door Jacques STEYAERT gheswoornen prijser tot Hansbeke hebben gedaen 
 prijsen ende extimeren  . . .  . . .  . . .  . . . 
 Vijf cavels onder de letteren A: B: C: D: ende E: . . .  
 Cavel A: bij rechte lotte gevallen aen Jooris VAN HULLE in huwelijck hebbende Livina  
 DE DECKER die in erfvelijcken eyghendomme sal hebben ende volgen tnaervolgende  
 In de prochie van Hansbeke heerlijcheydt Vinderhaute een partije landt ghenaempt het langhe 
 stick met het dreefken ofte slagh loopende van noorthaut der selve partije over de partije van 
 Joos MEGANCK tot op de laestraete hiermede gaende groot te saemen 419 roeden . . . 
 Cavel B: is oock met rechten lotte gevallen aen Judocus DE DECKER  . . . . . . 
 In Hansbeke onder het Vinderhauts eene partije landt ghenaempt den gansenbilck groot per 
 lantbouck 390 paelende suyt ende west Joe VAN BAVEGHEM noort Mattheus DE MEYERE 
 causa uxoris ende oost ghepresen den gront ter somme van 40 p. gr. . . . . . . 
 Cavel C: is insgelijcx met rechten lotte gevallen aen den voorschreven Jooris VAN HULLE 
 over den ghemelden Pieter DE DECKER sijnen swaegher  . . . . . . . . . 
 In Hansbeke onder dheerlijckhede van Vinderhaute een partije landts ghenaempt den hijvanck 
 groot 336 roeden paelende noort dheer N. HUYBENS met den drijvelt bosch oost de weesen 
 Judocus MARTENS suyt ende west Joe Theresia BOUVE  . . . . . . . . . 
 In Nevele dichte bij de voorgaende partije een partije landts ghenaempt tcleen hijvancxken 
 groot 200 roeden paelende west Bauduyn DE DECKER oost Joe BOUVE met eenen slagh 
 suyt Laureyns ONDERBEKE ende andere . . .  . . .  . . . 
 Cavel D: is bij rechte lotte ghevallen aen Bauduyn DE DECKER fs. Geert . . . 
 In Lootenhulle onder dheerlijckheyt van Bellem een partije landts ghenaempt het cauterstick 
 ghecommen van Bauduyn MAENHAUT ende andere groot 534 roeden . . . . . .  
 Cavel E: is bij rechtveirdighen lotte ghevallen aen Gillis VAN NEVEL in huwelijck met 
 Joanne DE DECKER die oock in erfvelijcken eyghendomme hebben het naerschreven 
 In Lootenhulle onder dheerlijckheydt van Scheurvelt twee partijen bosch genaempt de veldt 
 bosschen groot tsaemen ontrent 950 roeden . . . . . .  den 24ste july 1742 
 
 Compareerde in persoone Pieter VAN OOST fs. Charles welcken comparant fo 298 
 ter maeninghe van den officier Pieter VERBAUWEN midts den overlijden van den Ampman 
 daertoe geauthoriseert ende overstaene van Burchmeester ende Schepenen naer gedaen thebben 
 den gerequireerden eedt deelvoocht gecreeert over de onderjaerighe weese achtergelaeten bij 
 Joannes VAN OOST fs. Charles voornoemt gewonnen tsijnen 2de huwelijcke bij Anna Marie 
 TAVERNIER hauderigghe gebleven ten sterfhuyse ende wiert gelast alhier SVG overgebracht 
 te worden als naer costume  . . .  . . .  den 21ste april 1744 
 
 Renseing ofte employ die bij desen is doende Jan DE WITTE fs. Jan  fo 311 
 tot Hansbeke oom ende staenden voght van Pieter, Judocus ende Jacobus DE WITTE de drije 
 onbejaerde weese kinderen van wijlent Matheus DE WITTE ende Livijne TAETS sijne 
 gewesen huysvrauwe die te vooren wdwe bleven was ten sterfhuyse van Pieter HAERENS 
 beede ten jaere 1742 binnen de prochie van Nevele overleden . . .  . . . 
 Benevens Lieven TAETS sijnen medevoght materneel gemaeckt gepasseert ende gesloten ten 
 sterfhuyse van de weesens vader ende moeder den 18de Xbre 1742  . . . . . . 
 Marie Jacoba AERENS sweesen alfve suster alsnu getrauwt met Martinus DE KEYSER 
 Staet noch te betaelen aenden sterfhuyse van Jooris DE WITTE over twee jaeren crois tleste 
 staende te verschijnen den 28ste dec. eerstcommende . . . . . . den 11de 9bre 1744 
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 Vervolg Register 409 (1742-1745)  
 Compareerde voor officier Burghmeester ende Schepenen der prochie ende  fo 380 
 vrijen eyghendomme van Poessele in persoone Joannes SCHAUBROECK welcken comparant 
 deelvoocht wiert gecreeert over de achtergelaeten kinderen van Anna DE PAEPE overleden 
 huysvrauwe van Guilliaeme VAN DEN BRAECKELE ende wiert gelast alhier staet van goede 
 overgebrocht te worden ende gedaen den gewoonlijcken eedt als naer costume. aldus gedaen 
 ter maeninghe als vooren  . . .  . . .  den 20ste april 1744 
 
 Register 410 (1745-1749)  
 Augmentatie ende bewijs van goede omme Jacobus, Magdalena, Anna   fo 99 
 Pieternelle, Marianne Philippinne ende Joanne Petronelle DE WITTE ses noch minderjaerighe 
 weese kinderen van wijlent Jacobus DE WITTE fs. Jan et Tanneken VAN RENTERGHEM 
 verweckt bij Joanne D'HAENENS sijn achtergebleven wdwe dat van alle ende alsulcke meuble 
 ende immeuble goederen als op de voormelde ses weesen sijn verstorven ende gedevolveert 
 met den overlijden van Jooris DE WITTE fs. Laureyns sweesen ghewesen oom paterneel die 
 den 13de meye 1743 in de prochie van Landeghem is commen t'overlijden ten wiens sterfhuyse 
 dese weesen ende erfgenaemen representerende sijn een sesde deel soo in den derde sevende 
 hooftstaecke in de vaederlijcke zijde als in den derden hooftstaecke van de moederlijcke zijde, 
 doch de voorseyde weese Jacobus is corts naer t'overlijden van sijnen oom commen toverlijden 
 ende sijne successie is vervallen op de voorder weesen ende sijne moeder . . .  
 Pieter VAN RENTERGHEM oom van sweesen vader is oock overleden  . . . 
 Jan HEYNDRICK is in huwelijck met sweesen moeder alsoo styfvader ende voocht benevens 
 Jan DE WITTE tot Hansbeke oom ende staenden voocht paterneel . . . 8ste maerte 1746 
 
SVG Pieter VAN DER PLAETSEN, overl. Ste Marie Leerne den 12de april 1745 fo 154 
  fs. Pieter bij Joanne SERWEYTENS 
 He.: Marie DHAENENS fa. Gillis bij Marie MOERMAN  
 K.: Frans, Gabriel ende Joseph VAN DER PLAETSEN alle drije hun selfs ende Carel Norbert, 
       Agnes ende Lucia VAN DER PLAETSEN alle drije minderjaerighe kinderen van Joannes 
       VAN DER PLAETSEN fs. den overledenen ende dese hauderigghe 
 V.P.: Judocus VAN DER PLAETSEN cosijn tot Maria Leerne   
 Gronden van erfven staende het huwelijck geconquesteert deelsaem half ende half 
 Een partije landt in Ste Martens Leerne alsnu ten deele hofstede paelende oost dhr Emanuel 
 Josephus DE KIMPE suyt dhoors Geert VAN DEN BRAEMBUSSCHE west dhr KIMPE 
 voornoemt noort het waterlat, gecomen bij coope van dhr Frans WYME par contract onder 
 handtteecken voor Bailliu ende wethauders der heerlijckhede van Grampelaere, wordt in  
 pachte gebruyckt bij Marten AERENS   . . .   . . . 13de jan. 1747  
 
 Register 411 (1750-1754)  
 Rekeninghe bewijs ende reliqua die bij desen doet maeckt ende overgheeft fo 270v 
 den procureur Pieter DOBBELAERE dat van sijnen ontfanck handelinghe ende administratie 
 die hij heeft ghehadt ende ghenomen ter causen van de penninghen gheproveniert van de 
 vercoopinghe der vaste goederen achtergelaeten bij Joos DOBBELAERE wijlent s'rendant 
 vader overleden binnen Sinte Maria Leerne ende wettelijck vercoght den 10de meye 1752 ten 
 versoucke van den rendant over sigh selven midtsgaders als machtigh bij procuratie bij 
 transactie vermelt verleent bij Lieven VAN DE PUTTE in huwelijck gheweest met Joosijntien 
 DOBBELAERE ende alsoo vader ende ligitiemen vooght over sijne minderjaerighe kinderen 
 ghewonnen bij het voorseyde Joosijntien DOBBELAERE, Jan DE VISCH in huwelijck met 
 Petronelle DOBBELAERE ende Maurus ROEGES getrauwt met Jacquemijne DOBBELAERE 
 alsmede uyt crachte van de selve transactie onder handteecken aengegaen tusschen den voor 
 noemden procureur DOBBELAERE ende Frans VAN DER STEDE met Theresia CLAUS 
 zijne huysvrauwe wdwe van Joos DOBBELAERE voornoemt midtsgaders uyt crachte van de 
 authorisatie van den rendant bij ulieden heeren verleent als oppervooghden van Lieven VAN 
 DE PUTTE ende diverse kinderen achterghelaeten bij Gillis WIJCKHUYSE ende Norbertus 
 VINDEVOGHEL ghewonnen bij Anne Marie DOBBELAERE . . . den 4de july 1752 
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 Register 412 (1754-1760)  
SVG Marie Catharine GAELENS, winckelierster, overl. Nevel den 20ste dec. 1757  fo 315 
 fa. Matheus ende Isabelle NEYT 
 Hr.: Joseph CLAYS fs. Joannes ende Isabelle VAN QUICKENBORNE 
 K.: Appolonaris = 5 jr, ende de weese Jacobus Francois ghestorven naer sijne moeder 
 V.M. Philip BEKAERT oom causa uxoris  
 Er is een contract antenuptiael ghemaeckt 
 Compareerde voor mij Joannes Baptiste MOERMAN notaris publicq residerende binnen 
 de stede van Deynse, present de ghetuijgen onder genoemt in persoone Joseph CLAEYS 
 fs. Joannes apparenten bruydeghom jongman aut 26 jaeren geassisteert met Jan KEERSSE 
 sijnen styfvader ter eendere ende Marie Catharina GAELENS fs. Matheus jonge dochter 
 aut ontrent 25 jr. apparente bruyd gheassisteert met Philipe BEKAERT haeren swaeger 
 ende vooght ter andere alle comparanten woonende in Nevele . . . . . . . . . 
 Aldus ghedaen ter presentie van Joannes ende Andries VAN QUICKENBORNE  de 
 ghetuygen hiertoe aensocht  . . .  . . . desen 25ste jan. 1751 
 Huys ende gronden van erfven liggende binnen de stede van Nevele  
 Een huys ende erfve in de meulenaer straete groot 33 roeden paelende oost den oostbroeck 
 suyt Jacobus TUYTSCHAEVER west de voornoemde straete ende noort Joseph DANIELS 
 bij d'overledene vercregen voor t'aengaen van haer huwelijck bij coope van Jacobus VAN 
 BRUSSEL per contract onder hanteecken van daeten 16de maerte ende 31ste aug. 1751 . . . 
 Aengaende de goederen ende rente d'overledene ghecompeteert hebbende gelegen binnen 
 de prochie van Vinderhaute sijn staende het huwelijck vercocht  . . . . . . 
 Comt in baete over den prijs in de ceucken, winckel ende op den solder de somme van 
 34 p. 11 sch. gr.  . . . taerwe, rogge, meel, schaele ende ghewichten . . . 
 Comt goet aen de weese 110 p. 13 sch. 4 gr. . . .  . . . 12de juny 1758 
  
 Register 416 (1772-1776)  
SVG Pieter SERGEANT, overl. Sinte Maria Leerne den 26ste febr. 1775   357v 
 fs. Joannes ende Joanne VAN PARIJS  
 He.: Joanne Louise DE WEERT fa. Philippe ende Livijne LOOTENS  
 K.: Joannes Baptiste ROEGIERS thuwelijck hebbende Caroline SERGEANT fa. Jans ende 
       Augustinus SERGEANT = 5 jr  
 V.P.: Joannes SERGEANT fs. Jans oom 
 Gronden van erfven commende van s'overledens zijde dannof d'edificien ende catheylen 
 gedeelig sijn tusschen dhauderigge hoir ende weese te weten 1/20ste aen dhauderigge ende 
 drij twintigste aen haere hoir ende weesen midts Joanne VAN PARIJS hunne moeder is  
 overleden naer de doodt van sweesens vader  . . .  . . . 
 Competeert desen sterfhuyse een 5de deel deurgaende in twee behuysde hofsteden dannof 
 d'andere deelen competeren aen den deelvoogt met consorten gheleghen binnen de prochie 
 van Ste Martens Leerne tsaemen groot ontrent vijf ghemeten paelende oost de calseyde 
 ofte damstraete suyt Jacobus DE SCHUYTERE ende de wdwe ende hoors van Petrus 
 Alexius DE LE BULCKE west het meulestraetjen ende noort tselve meulestraetjen ende 
 jor Jan Baptiste VAN DE WOESTIJNE  . . . . . .  
 Competeert aen desen sterfhuyse bij successie van shauderiggens vader ende moeder bij 
 uytgrootijnge van haere broeders ende suster een huys schuere stallijngen fruyt ende andere 
 boomen ende haegen staende op 75 roen erfve daer den overledenen uytgestorven is dannof 
 den grondt competeert aenden heere baron ende bij desen sterfhuyse in cheynse gebruyckt 
 voor een termijn van 29 jaer waervan het leste jaer sal comen te expereren kerssavont 1778 
 Desen sterfhuyse is schuldig aen Lieven SERGEANT s'overledens broeder de somme van 
 25 p gr. wisselgelt over een obligatie bij den overledenen van hem op den 16de juny 1774 
 opgelicht dus in courant tot 29 p. 3 sch. 4 gr. . . .  . . .  
 Verclaeren de voogden over de weesen deel sij wel geinformeert sijn dat dhauderigge in 
 plaetse van Marie DE WEERDT haer moeye aen haer heeft verleent bescheedt tot ontrent de 
 200 p. tgonne aen ons als oppervoogden oock is bekent verclaeren de selve voogden ingevolge 
 onse authorisatie over de selve wesen dit sterfhuys te abandonneren aen ende in proffijte van 
 de hauderigge soo in schaeden als baeten . . .  . . .  5de maerte 1776 
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 Vervolg Register 416 (1772-1776)  
SVG Joanne DE MEYERE, overl. Meyghem den 2de jan. 1776    fo 360v 
 fa. Joos ende Helena DE BUCK 
 Hr.: Judocus DE CLOET fs. Pieters 
 K.: Marie Joanne = 20 jr ende Pieter Francies DE CLOET = 15 jr. 
 V.M.: Pieter DE MEYERE als eyghenen broeder van de overledene 
 Gronden van erfven volgende aen desen hauder bij successie van sijne hauders ende suster 
 Een behuysde ende beschuerde hofstede in Meyghem groot 286 roeden paelende oost sijn 
 selfs suyt de beke west ende noort den marquis DE LEDE alsnu dhr Dionisius HOPSOMER 
 op desen hauder verstorven uyt den hoofde van sijnen vader wannof de wederhelft hem is 
 toegecomen met den overlijden van sijne suster Marie DE CLOEDT behaudens dat Joseph 
 DANEELS als in huwelijck sijnde met shauders suster was hebbende de bijleve ende desen  
 hauder het recht van bijleve heeft vercregen bij coope . . .  . . . 
 Gronden van erfven geconquesteert geduerende het huwelijck met de overledene 
 Een partije landt in Meygem ghenaemt den vaerent groot 518 roeden paelende oost den 
 voetwegh suyt het cappitel van Doornijck west Jor DE MAERSCHALCK ende noort Joe  
 Joosijne VAN ALSTEIN eertijts dese partije gecompeteert hebbende de kercke van Meygem 
 ende waeraen dese overledene is gecomen bij coope ter eender helft in wettelijcke vercoope 
 der voorseyde kercke goederen waervan de wederhelft gecocht was bij shauders styfmoeder 
 aen welck deel desen hauder naerderhandt gecomen is bij coope  . . . . . .    
 Er is meer baete dan commer de somme van 25 p. 8 sch. 9 gr. . . .  19de maerte 1776 
 
  Register 417 (1777-1782)  
 Aanvulling op SVG Livijne SLOCK, fa. Jan ende van Pieternelle VERHULST fo 357v 
 overl. Sinte Martens Leerne op den 7de sept. 1778 
 Lijste uyt den handboeck van Joannes COCQUYT te weten de gonne hij is verantwoordende 
 bij staete gepasseert ten sterfhuyse van sijn huysvrauwe Livijne SLOCK 
 Alvooren Emanuel VAN DAELE poucques  3 ,,   8 ,, 0 
 Pieter MARTENS Vosselaere    2 ,, 18 ,, 0 
 Jan Baptiste VAN COMPSTELLE Nevele  1 ,, 13 ,, 4 
 Wdwe Geert VAN NEVELE Nevele   1 ,, 14 ,, 0 
 Maximiliaen DE SCHUYTER Gendt   1 ,,   0 ,, 0 
 Pieter VAN DE WEGE Thielt    3 ,,   6 ,, 8 
 Joannes VAN DE PUTTE Ruysselede   3 ,, 15 ,, 0 
 Jan DE PLAE Drongen     0 ,, 18 ,, 3 
 Jan GEVAERT Loo     2 ,, 19 ,, 6 
 Olivier DE RIJCKE Thielt    1 ,, 19 ,, 6 
 Pieter VERSTRAETEN Poucques   3 ,,   6 ,, 8 
 Pieter DE VREESE fs. Anthone Ruyslede  1 ,, 13 ,, 4 
 Joseph VAN DE VENNE Loo    1 ,, 14 ,, 0 
 Augustijn SNAUWAERT Ruysselede   1 ,, 13 ,, 4 
 Frans SCHATTEMAN Loo    2 ,, 11 ,, 0 
 Frans DE WULF Ruyselede    3 ,,   8 ,, 0 
 heer Aetharius DE CAUSMAEKER   1 ,,   2 ,, 10 
 Jacobus DE MEYERE Ruyselede   2 ,, 11 ,, 0   
 Jan DE CLERCQ Loo   enz . . .  . . . . . .   
 In totaal meer dan 130 personen  tsaemen 381 ,, 14 ,, 6 gr. 
 Lijste uyt den handboeck van Joannes COCQUYT dewelcke hij bij staete ten sterfhuyse van 
 sijne huysvrauwe Livijne SLOCK niet en verstaet te verantwoorden als sijnde van difficiel 
 recouvre 
 Alvooren Joannes VINCENT Vosselaere  0 ,,   8 ,, 6 
 Jan VERDONCKT Nevele    0 ,,   4 ,, 1 
 Norbert GOETHALS Leerne    0 ,, 17 ,, 0 
 Martin DUBOIS     0 ,,   5 ,, 11  
 Francies SUCCAET Loo   enz. . . .  . . . 
 In totaal een 80 tal personen  tsaemen  904 ,, 7 ,, 9 gr. 
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 Register 418 (1782-1790)  
SVG  Aanvulling op Pieter Joannes MEGANCK, overl. Nevele den 20ste aug. 1783 276v  
 fs. Joannes ende van Barbarina VAN VYNCKT 
 Lijste van de naerschreven debiteuren over leverijnge van Franschen brandewijn gedaen 
 bij de wdwe van Sr. Pieter MEGANCK over dhilft ende Joseph DE GRAEVE tot Nevele 
 over de andere helft soo volght    stoopen prijs somme in guldens 
 Ludovicus WAEGEBAERT tot Waergem  21 ½  26 27 ,, 19 ,, 0 
 Guilliaeme MORTHIER Baerle    22 ½  26 29 ,, 05 ,, 0 
 Jan MESTDAGH Lootenhulle    19 ½  25 24 ,, 07 ,, 2 
 Joannes DE SCHRIJVER Leerne   19 26 24 ,, 14 ,, 0 
 Gregorius DHONT Olsene    22 26 28 ,, 12 ,, 0 
 Benedictus DHAVELOOSE Olsene   17 ½  26 22 ,, 15 ,, 0 
 Jan MESTDAGH Lootenhulle    12 25 15 ,, 00 ,, 0 
 Jan DE SCHRIJVER Leerne    16 26 20 ,, 16 ,, 0 
 Pieter VAN CAUWENBERGE Waeregem  24 ½ 24 29 ,, 02 ,, 0 
 Jan MESTDAG Lootenhulle    14 ½  25 18 ,, 02 ,, 2 
 Pieter Joannes VAN CAUWENBERGE Waeregem  19 ½  25 24 ,, 07 ,, 2 
  Ignatius HOEK Drongen    19 ½  26 25 ,, 07 ,, 0 
 Pieter DE GRAUWE Aelter    16 ½  26  21 ,, 09 ,, 0 
 Jan Baptiste VAN HEE Meerendre over restat    09 ,, 18 ,, 8 
 Ignatius HOEK Drongen    19 ¼   26 25 ,, 00 ,, 0 
 De wdwe DE WITTE Waeregem   18  26 23 ,, 08 ,, 0 
 N FAELENS Lootenhulle over restat     06 ,, 09 ,, 2 
 Cipriaen VAN GEERSDAELE tot Ste Ruyen    
 boven Audenaerde     17 ½   26 22 ,, 15 ,, 0 
 Lieven DE MANGELAERE Drongen   10 1/8   26 13 ,, 03 ,, 1 
 Francies VAN DER CRUYSSEN Nevele  16 ¾  26 21 ,, 15 ,, 0 
 De wdwe van den Bailliu VOORDE tot Lootenhulle 23 ½  26 30 ,, 11 ,, 0 
 Pieter VAN NESTE Landegem    20 1/8  26 27 ,, 02 ,, 9 
 Jan GOETGEBUER Drongen    19 ½  26 26 ,, 07 ,, 0 
  Pieter YDE Landegerm     20 3/8   26 26 ,, 09 ,, 3 
 N VAN HEE Meerendre    18 ½  26 24 ,, 01 ,, 0 
 Anthone BAERT Waeregem    20 ¾  26 26 ,, 19 ,, 0 
 enz. . . .  . . .  . . .  . . .  
 In totaal 44 personen    tsaemen  995 ,, 19 ,, 1 gr. 
 Comt over 1/2 in proffijte van de wdwe Pieter MEGANCK  497 ,, 19 ,, 2 ½  
 Uytmaekende in ponden schellinghen grooten ter somme van  82 ,, 19 ,, 11 ,, 3 
 
SVG Joanne LAMBRECHT fa. Bauduyn et Joanne ROOTSAERT   fo 377 
 overl. Hansbeke onder het ressort der heerlijckhede van Meierendre den . .  maerte 1787 
 Hr.: Judocus VAN DER GINST fs. Guilliaeme et Joanne VERHELST 
 K.: Jacobus Francies representerende den 1ste van de twee hooftstaeken thaeren sterfhuyse 
       ende Isabelle Rosa, Marie Jacoba ende Joanne Therese VAN LEEUWEN de drij 
       minderjaerighe kinderen van Pieter ende Joanne Catharine VAN DER GINST gewesen 
       dochter van doverledene ende dezen hauder, tsaemen den resterende hooftstaeke. 
 V.P.: Pieter VAN LEEUWEN over sijne drij weesen 
 De overledene heeft geene immeubele goederen achtergelaeten 
 Het sterfhuys is schuldigh aen jan MAES over reste van twee jaeren lantpacht a 8 guldens 
 sjaers de somme van 2 ,, 6 ,, 8  . . . . . .   
 Den hauder heeft staende zijn huwelijckbij uytgrootijnge quideert aen wijlent sijnen broeder 
 Pieter VAN DER GINST sijne gerechtigheyt uyt den hoofde van zijne auders in een behuysde 
 hofstede staende op Hansbeke plaetse groot 132 roeden ende in twee partijen lant genaemt de 
 locken gelegen in Hansbeke jeghens het lockstraetjen tsamen groot 700 roeden . . . 
 De baete is beter dan de commer 47 p. 5 sch. 1 gr. . . .  8ste july 1787 
 
 Register 419 (1790-1795) alle SVG uit dit register zijn te vinden in de bundels 
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A 

A CASTELLE · 1036 
ACHTERGAEL · 305 
ACHTERGAELE · 234, 263, 377, 394, 402, 415, 429, 544, 

833, 1183 
ACKE · 501, 588, 602, 714, 813 
ADAEMS · 963 
ADAM · 342, 464, 724, 889 
ADAMS · 150, 205, 235, 247, 263, 378, 388, 399, 424, 441, 

482, 488, 502, 517, 553, 625, 641, 654, 702, 752, 754, 
756, 768, 769, 784, 788, 814, 864, 889, 1007, 1188 

AELGET · 931 
AELGOET · 488 
AELLAERT · 966 
AELMAN · 296, 396, 653, 888 
AELSTEIN · 516 
AELSTEYN · 262, 379 
AELVOET · 589 
AERDTS · 756 
AERENS · 113, 266, 285, 307, 385, 398, 399, 464, 611, 633, 

674, 696, 697, 718, 721, 769, 771, 780, 785, 801, 836, 
848, 1190, 1191 

AERENTS · 25, 26, 114, 115, 128, 363, 418, 431, 445, 512, 
544, 578, 587, 590, 596, 643, 644, 667, 668, 680, 698, 
706, 707, 728, 731, 1071 

AERTEELS · 179 
AERTS · 34, 37, 109, 135, 145, 173, 249, 631, 671, 696, 

722, 784, 801, 829, 881, 1044, 1067, 1083, 1098, 1115, 
1134, 1140 

AEVERSCHOOT · 819, 825 
ALAERT · 916, 1000, 1093 
ALAERTS · 915 
ALGET · 810, 851 
ALGOET · 1098, 1119 
ALLAERT · 650, 1069 
ALLEENE · 810 
ALLEGAMBE · 74, 146, 306, 325, 572 
ALLEGHAMBE · 633 
ALLIET · 788 
ALSTEIJN · 853 
ALSTEIN · 138, 173, 174, 176, 335, 395, 876, 1060 
ALSTEYN · 271, 324, 342, 422, 590, 599, 853 
ALSTIJN · 32, 208, 268, 294 
AMERLINCK · 185, 527 
AMEY · 181 
AMEYE · 442, 609 
AMIE · 230 
AMIJE · 922 
AMPE · 543 
AN DER BEKEN · 1082 
ANDRIES · 49, 332, 416, 452, 533, 676, 708, 1181 
ANNE · 653 
ANNÉ · 410, 786 
ANNEÉ · 672 
ANNÉE · 414 
ANTHEUNIS · 692 
ANTHONIJS · 1168 
ARDEEL · 629 
ARENDS · 950 
ARENDTS · 870, 1013 
ARENS · 113, 157, 185, 898 
ARENTS · 38, 51, 69, 119, 133, 162, 188, 197, 266, 285, 

295, 351, 354, 391, 466, 480, 535, 561, 583, 626, 680, 
707, 880, 1036, 1060, 1071, 1113, 1136, 1151, 1165, 
1168 

 
 
ARICKX · 389, 770 
ARNARD · 525 
ARNOULT · 1033 
ARTEEL · 178 
ARTEELS · 215, 815 
ARTHEGA · 476 
ASEBROECK · 1173 
AUDENAERDE · 819, 829 
AUDENROGGE · 541 
AUDOOR · 80, 461, 481 
AUDOORE · 354 
AUGUSTIJN · 785 
AUTEQUEET · 263 
AUTEQUIET · 1059 
AUWEGHEM · 1132 
AUWENROGGHE · 729 

B 

BACKELEI · 85 
BAECKE · 386, 488, 855 
BAECKELANDT · 277 
BAEKE · 1077 
BAELE · 122, 289, 295, 386, 468, 492, 529, 615, 666, 701, 

772, 819, 847, 1176 
BAELLE · 271 
BAENEGHEM · 279 
BAERE · 1167 
BAERELDONCK · 705 
BAERS · 993 
BAERT · 39, 65, 69, 114, 115, 133, 141, 166, 196, 335, 531, 

647, 715, 835, 871, 1053, 1056, 1062, 1119, 1132, 1133, 
1161, 1194 

BAERVOETS · 138, 139, 276, 690, 1066, 1085, 1094 
BAES · 200, 1021 
BAESELIUS · 667 
BAESLEER · 109 
BAESLEERS · 109 
BAESSILIUS · 412 
BAETE · 204, 678 
BAETLSE · 140 
BAETS · 103, 232, 310, 334, 466, 742 
BAETSELE · 162, 198, 237, 278 
BAETSELÉ · 407, 428, 530, 535 
BAETSELEZ · 694 
BAETSLE · 155, 285, 327, 370, 385, 394, 500, 731, 800 
BAETSLÉ · 169, 195, 240, 587, 600, 696, 766, 776 
BAETSLEE · 135, 161 
BAETSLEER · 79, 139, 882 
BAETSLEZ · 707 
BAEVEGHEM · 438 
BAEYAERS · 90 
BAEYENEZ · 1029 
BAEYENS · 49 
BAFFORT · 370, 374, 440, 492, 602, 614, 626, 675, 688, 

705, 740, 757, 828, 859, 893 
BAFORT · 196, 217, 246, 265, 371, 465, 501, 505, 547, 565, 

589, 690, 699, 705, 759, 816, 849 
BAILLY · 637, 643 
BAKE · 40 
BALCAEN · 323, 761 
BALDE · 223, 659 
BALDIJS · 202 
BALDUYCK · 632 
BALLAS · 191 
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BALLET · 596 
BANIERES · 1007, 1012 
BANIERIS · 1063 
BARBIE · 769 
BARELDONCK · 522, 551, 856 
BARSELE · 858 
BASELIUS · 481 
BASIJN · 631 
BASILIUS · 166, 192, 241, 244, 246, 286, 299, 304, 329, 

331, 349, 388, 418, 419, 619, 1183 
BASTIAEN · 690, 777 
BASTIAENS · 195 
BASUYN · 749 
BATAILLE · 364 
BATSLE · 847 
BAUDERIJE · 100 
BAUDEWIJNS · 330 
BAUDONC · 963 
BAUDONCK · 8, 11, 17, 18, 43, 91, 159, 163, 270, 310, 

356, 392, 400, 432, 453, 474, 482, 510, 551, 566, 583, 
621, 653, 722, 763, 801, 823, 854, 928, 1010, 1177, 1188 

BAUDONCQ · 92, 221, 222, 319, 403, 432, 463, 554, 572, 
573, 645, 658, 683, 832, 835, 928, 949, 966, 978, 992, 
995, 1005, 1006, 1009, 1016, 1023, 1025, 1034, 1044, 
1048, 1060, 1061, 1085, 1094, 1095, 1096, 1102, 1115, 
1116, 1126, 1148, 1149, 1150, 1176 

BAUDRIE · 419 
BAUDT · 679 
BAUDUYNS · 246, 248, 886 
BAUFORT · 317, 340, 377, 816 
BAUT · 619 
BAUTE · 241, 637, 816 
BAUTERS · 333, 356, 753 
BAUTS · 496, 543, 579, 626, 743 
BAUVE · 428 
BAUWENS · 103, 245, 308, 338, 341, 377, 385, 394, 416, 

444, 446, 456, 458, 499, 521, 534, 607, 684, 732, 965, 
967, 975, 995, 1002, 1159 

BAUWINS · 922, 938, 959, 969, 977, 985 
BAVEGHEM · 369, 438, 589 
BAVERIJS · 26 
BAYENS · 120, 204 
BAYNHART · 36 
BEAGHELE · 185 
BEAUFFORT · 602, 688 
BEAUFORT · 246, 317, 436, 438, 512, 530, 531, 585, 594, 

602, 658, 687, 798, 897 
BEAUMONT · 1062, 1081 
BECAERT · 938, 946, 961, 964, 991, 1170 
BECAERTS · 961 
BECK · 452 
BECKAERT · 32, 41, 49, 73, 690, 1186 
BECKSTEEN · 101 
BEDDENS · 464, 560, 630, 755, 777, 835 
BEECKAERT · 71, 497 
BEELAERE · 120 
BEELAERT · 12, 14, 24, 40, 53, 106, 118, 129, 150, 153, 

173, 237, 254, 275, 276, 338, 339, 364, 368, 421, 435, 
438, 468, 479, 480, 486, 498, 533, 594, 640, 660, 667, 
675, 694, 710, 724, 735, 749, 752, 772, 796, 812, 839, 
872, 888, 1024, 1026, 1098, 1104, 1128, 1129, 1131, 
1143, 1183 

BEELLAERT · 387, 397, 411 
BEELS · 404, 584 
BEERENS · 651 
BEERHAUTS · 973 
BEERLINCK · 1029, 1037 
BEERLINCX · 1029 
BEERNAERT · 8 
BEGHIJN · 77, 325, 490 

BEGHIN · 1044 
BEGIJN · 187, 305, 395, 431, 455, 456, 1164 
BEGODT · 460 
BEHAEGEL · 352, 605, 670, 758, 802 
BEHAEGELE · 399, 404 
BEHAEGHEL · 253, 256, 281, 298, 316, 320, 332, 352, 

364, 378, 404, 413, 429, 470, 518, 520, 573, 890 
BEHAEGHELE · 191, 420 
BEHAGHEL · 347 
BEIRENS · 801 
BEIRNAERT · 410 
BEKAERT · 12, 32, 52, 81, 92, 100, 108, 148, 193, 247, 

254, 290, 292, 332, 407, 437, 475, 524, 570, 620, 642, 
699, 702, 723, 741, 756, 803, 899, 924, 982, 988, 991, 
1000, 1046, 1080, 1098, 1108, 1109, 1110, 1122, 1140, 
1156, 1171, 1192 

BEKAERTS · 956 
BEKE · 935, 936 
BELCAEN · 145 
BELLECOSTE · 743, 829 
BELLERO · 255 
BELS · 39, 1083 
BELSENS · 189, 221, 287, 288, 338, 344, 348, 389, 397, 

407, 411, 414, 440, 485, 491, 495, 504, 505, 526, 563, 
617, 630, 693, 772, 886, 900 

BELSSENS · 370, 374, 386, 389 
BENOIT · 525 
BENOODT · 437, 525, 656, 857 
BENOOT · 683, 763 
BERCKMOES · 266, 311, 320, 327, 499, 500 
BERENGIER · 318 
BERGEZ · 802 
BERIJNGIER · 155, 280, 729, 816 
BERIJNGIERS · 280 
BERINGIER · 304, 655 
BERKCMOES · 311 
BERLIJNCK · 1060 
BERNAERD · 1162 
BERNAERT · 10, 826, 1083 
BERNAYGHE · 62 
BERRELAERE · 178 
BERRELIJNC · 1074 
BERRENAERT · 25, 31 
BERRIANS · 498 
BERRIJN · 841 
BERT · 1112, 1178 
BERTHELLE · 10 
BERTON · 719, 740 
BESTELS · 918 
BETS · 937, 985 
BETTENS · 177, 282, 285, 327, 338, 423, 427, 446, 464, 

591, 630, 766, 1180 
BEUNIS · 263 
BEUNS · 722 
BEURANGIERS · 842 
BEUSELINC · 1082 
BEUSELINCK · 1092 
BEVOORDE · 475 
BEYAERT · 126, 199, 208, 224, 226, 238, 254, 265, 281, 

371, 396, 401, 411, 430, 451, 481, 483, 488, 491, 503, 
505, 508, 510, 515, 519, 536, 548, 553, 558, 559, 567, 
575, 581, 597, 602, 623, 624, 630, 633, 638, 645, 654, 
669, 705, 714, 715, 732, 734, 744, 745, 759, 807, 811, 
812, 828, 847, 859, 865, 868, 893, 899, 909 

BEYAERTS · 868 
BEYDENS · 167, 278, 332, 818, 988 
BEYDINS · 945 
BEYENS · 12, 236, 506, 593, 616, 626, 677, 684, 719, 722, 

764, 768, 787, 814, 816, 832 
BEYNS · 914 
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BEYS · 52, 139, 239, 292, 295, 350, 386, 462, 469, 488, 
494, 497, 580, 763, 766, 791, 837 

BEYTS · 837 
BIEBUCQ · 233 
BIEBUYCK · 91, 106, 115, 117, 268, 289, 512, 754, 1176 
BIELEMAN · 160 
BIERRENS · 868 
BIESBROECK · 423, 730, 811 
BIESBROUCK · 9, 310 
BIESEBUYCK · 152 
BIJDAEGHE · 789 
BIJENS · 764 
BIJESELIJNCKE · 79 
BIJGODT · 391 
BIJN · 225, 247, 416, 489, 525, 632, 734 
BIJSTAND · 468, 856 
BIJSTANDT · 197, 496 
BIJSTANT · 496, 575, 734, 856 
BIJTEBIER · 458, 607, 996 
BIJTEBIERS · 918 
BILAY · 814 
BILLEMAN · 214 
BILLEMON · 111, 149 
BILLEMONT · 260, 289 
BILLET · 318, 1097 
BILLEWAERT · 94 
BILLIET · 35, 67, 153, 375, 376, 377, 391, 411, 414, 421, 

434, 503, 508, 511, 570, 645, 653, 672, 751, 786, 823, 
832 

BILOES · 980 
BISCHOP · 850 
BISCOP · 136, 286, 665, 721, 746 
BISCOPS · 6 
BISSCHOP · 217, 223, 248, 261, 307, 368, 372, 384, 388, 

393, 416, 425, 435, 450, 455, 479, 535, 552, 564, 575, 
578, 588, 602, 605, 611, 620, 625, 665, 728, 756, 757, 
760, 768, 771, 772, 775, 777, 778, 805, 816, 826, 841, 
845, 850, 864, 870, 1074 

BLAEKE · 180 
BLAKEN · 910, 918 
BLANCKAERT · 8, 756, 938, 1002 
BLANCKE · 151, 271, 282, 332, 394, 463, 467, 570, 604, 

610, 611, 686, 742, 781, 860, 898 
BLANCQUAERT · 930, 1083 
BLANCQUE · 250, 277 
BLASIUS · 286 
BLAUWE · 503 
BLEECKERS · 680 
BLIEC · 906 
BLIECQ · 914 
BLIECX · 908, 912 
BLOMAERT · 563 
BLOME · 204 
BLOMME · 187, 263, 347, 357, 379, 428, 485, 495, 505, 

576, 658, 761, 816, 855, 862, 866 
BLONDEEL · 644 
BLUSSEEL · 970, 971 
BOCKAERT · 405, 422, 514 
BOCKSTAEL · 795 
BOCKSTAL · 548, 727 
BODDERIE · 168 
BODDERIJE · 1105, 1106 
BODERIE · 168 
BODRÉ · 670 
BODRIE · 392, 467, 482, 522, 556, 576, 612, 687, 732, 738, 

773 
BODRY · 349 
BOECKAERT · 603 
BOEDRI · 288, 476, 531, 553, 568, 577, 598, 599, 737, 788, 

819 

BOEDRIE · 288, 419, 455, 456, 508, 689 
BOELAERE · 92, 222, 288, 562 
BOELAERT · 324, 505 
BOELARE · 878 
BOELE · 8, 1078 
BOELENS · 259, 396 
BOELLAERTS · 412 
BOEM · 1058 
BOETERMAN · 1069 
BOGAERT · 17, 26, 31, 37, 38, 48, 54, 73, 77, 83, 88, 112, 

125, 143, 145, 156, 169, 171, 189, 190, 223, 226, 232, 
252, 265, 274, 281, 296, 298, 312, 315, 329, 335, 348, 
354, 359, 367, 375, 381, 387, 401, 402, 403, 432, 434, 
450, 463, 467, 485, 492, 509, 518, 531, 535, 539, 546, 
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CARDOEN · 555 
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CEUTERECHT · 269 
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COCQUAEN · 453, 610, 669 
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CRAEYMEERSCH · 403, 410, 414 
CRAMPE · 135, 286, 313, 817 
CRAPPOEN · 744, 808 
CRAS · 602, 806 
CRASQUYN · 174 
CRAYE · 586 
CREIMERS · 261 
CREMERS · 251, 584 
CREMMERS · 200, 294, 1169 
CRIEL · 197, 228, 244, 286, 310, 363, 402 
CRIJGERS · 618 
CRIPIN · 702 
CROELLE · 602 
CROES · 258, 423 
CROEYELLE · 764 
CROMBRUGGE · 663 
CROMBRUGGHE · 586, 1028, 1079 
CROMEECKE · 936, 954, 968, 981, 994 
CROMHEECKE · 925 
CROMMELIJNC · 1092 
CROMPHAUT · 679 
CROOCK · 321, 945 
CROUELLE · 264 
CROYEL · 453 
CROYELLE · 222, 692, 764 
CRUYS · 283 
CUTERAERS · 458 
CUTRIJCK · 147 
CUVELIER · 823 

D 

DAELE · 45, 350 
DAELMAN · 354, 386 
DAELMANS · 931, 969 
DAELSMANS · 931 
DAEMBRECHT · 102 
DAEMER · 872 
DAEMERE · 58, 511 
DAEMMERE · 27 
DAENEELS · 359 
DAENENS · 39, 41, 56, 73, 97, 378, 398, 434, 456, 523, 

885, 1077 
DAENIELS · 41, 42, 872 
DAENNENS · 550 
DAESELAERE · 680 
DALCOUR · 769 
DALMAN · 386 
DAMAN · 101 
DAMER · 872 
DAMERE · 58, 79 
DAMERIJCKX · 83 
DAMMAN · 339, 478, 497, 524, 542, 545, 574, 577, 581, 

623, 624, 665, 681, 722, 727, 736, 773, 813, 977, 980, 
1033 

DAMMANS · 227 
DAMMEKINS · 971 
DAMMER · 60 
DAMOURS · 124, 146, 194, 196, 241, 622, 644, 781, 830, 

1091 
D'AMOURS · 364, 413, 420 
DAMRECHT · 867 
DANEELS · 12, 14, 19, 58, 64, 74, 106, 140, 143, 165, 167, 

280, 352, 373, 380, 386, 393, 411, 414, 421, 472, 475, 
488, 492, 500, 514, 519, 536, 600, 641, 649, 658, 739, 
837, 838, 855, 887, 888, 928, 933, 954, 958, 983, 989, 
1163, 1174, 1193 

DANENS · 6, 7, 11, 37, 48, 64, 74, 90, 1015, 1079 
DANIELS · 415, 461, 620, 717, 1025, 1033, 1042, 1087, 

1119, 1192 
DANIJNS · 972, 977 
DANINC · 912 
DANINS · 907, 909, 923, 928, 933, 934, 941, 952, 953, 955, 

961, 964, 969, 983, 987, 990, 991, 996, 998, 1097 
DANNEELS · 99, 111, 113, 199, 210, 219, 295, 303, 373, 

393, 415, 465, 515, 520, 536, 539, 540, 545, 551, 572, 
577, 587, 588, 596, 597, 600, 604, 606, 622, 663, 685, 
701, 708, 739, 743, 763, 793, 799, 801, 803, 810, 813, 
826, 827, 852, 857, 909, 919, 1182, 1183, 1185, 1188 

DANNENS · 378 
DANSAERT · 581, 694 
D'ARCIJS · 67 
DARDEINE · 94 
DARDIJN · 876 
DARTE · 467 
DAU · 926, 957, 967, 980, 1003 
DAUS · 957, 1014 
DAUW · 277, 521, 641, 745 
DAYER · 1082 
DE  WEERT · 884 
DE AUWERE · 922 
DE BACKER · 98, 126, 148, 158, 313, 358, 408, 411, 428, 

440, 459, 485, 556, 616, 618, 643, 649, 659, 665, 706, 
723, 803, 817, 1087, 1090, 1114 

DE BACKERE · 16, 32, 92, 116, 175, 328, 332, 373, 440, 
475, 493, 495, 504, 544, 581, 596, 626, 668, 680, 692, 
720, 933, 934, 943, 960, 997, 1166 
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DE BAEDTS · 27, 130, 139, 142, 202, 328, 339, 473, 863, 

883 
DE BAENST · 995 
DE BAERE · 437, 480, 518, 544, 550, 554, 569, 573, 582, 

587, 605, 671, 812 
DE BAERT · 1004 
DE BAETS · 32, 35, 43, 48, 75, 76, 83, 86, 89, 103, 138, 

141, 142, 146, 149, 154, 156, 159, 164, 184, 192, 195, 
199, 206, 207, 223, 226, 232, 239, 243, 258, 263, 275, 
293, 311, 318, 319, 334, 339, 344, 361, 380, 410, 426, 
428, 440, 444, 446, 478, 498, 505, 521, 532, 535, 567, 
609, 612, 613, 620, 622, 652, 655, 663, 666, 674, 709, 
715, 717, 735, 741, 742, 747, 758, 759, 763, 807, 808, 
834, 847, 863, 870, 876, 877, 881, 883, 887, 894, 917, 
922, 923, 925, 931, 932, 933, 948, 980, 983, 989, 991, 
996, 1005, 1024, 1025, 1034, 1046, 1047, 1059, 1064, 
1074, 1077, 1079, 1081, 1087, 1089, 1098, 1104, 1105, 
1115, 1123, 1127, 1136, 1137, 1140, 1150, 1156, 1157, 
1162, 1163, 1169, 1173, 1186 

DE BALAIN · 873 
DE BANIERES · 1009, 1100 
DE BAVIERES · 1116 
DE BEEL · 47 
DE BEER · 220, 560, 731, 755, 933, 934, 960, 989 
DE BEERENS · 666 
DE BEIL · 436 
DE BEIR · 701, 726, 735, 757 
DE BEIRENS · 666 
DE BEIRLAERE · 740 
DE BEL · 859 
DE BELEYN · 93 
DE BELS · 416, 977 
DE BESTELE · 910 
DE BEU · 668, 680 
DE BEUNIS · 185, 198, 214, 238, 263, 331, 353, 427, 718, 

758, 775, 842, 844, 845 
DE BEUNS · 491 
DE BEYL · 366 
DE BIE · 436, 664 
DE BIEL · 890 
DE BIJL · 71, 172, 817 
DE BIJTERE · 765 
DE BIL · 12, 46, 63, 71, 73, 83, 97, 134, 159, 288, 303, 309, 

314, 361, 463, 467, 477, 478, 507, 610, 611, 636, 692, 
795, 828, 860, 940, 978, 980, 989, 995, 1011, 1014, 
1031, 1045, 1054, 1059, 1060, 1069, 1122 

DE BILOES · 980 
DE BISSCHOP · 228, 345, 482, 491, 605, 680, 684, 841, 

873, 942, 1017, 1094 
DE BISSCOP · 927 
DE BLAERE · 602 
DE BLAUWE · 475, 486, 638, 762, 788 
DE BLAUWER · 140, 546, 864, 887 
DE BLAUWERE · 47, 887, 960, 986 
DE BLEECKER · 412 
DE BLIEC · 908, 937, 958, 981, 989, 1001, 1027 
DE BLIECK · 53, 60, 86, 232, 500, 533, 800, 869, 877, 906, 

908, 912, 914, 1009, 1019, 1049, 1051 
DE BLIECQ · 1012, 1033 
DE BLOCK · 326, 446, 476, 571, 721 
DE BLOCQ · 416, 472, 534, 571 
DE BLOIS · 1059 
DE BLONDE · 119, 125, 135, 327, 343, 373 
DE BO · 80 
DE BOCK · 86, 194, 212, 357, 416, 502, 507, 527, 578, 604, 

618, 745, 882, 1082 
DE BOCKE · 81 

 
DE BOCQ · 38, 54, 149, 155, 170, 208, 230, 357, 462, 473, 

537, 578, 880, 1104, 1157, 1166 
DE BOELS · 1022 
DE BOEVER · 375 
DE BOEVERE · 168, 301, 335, 475, 790 
DE BOIS · 176, 485, 588 
DE BONNE · 925 
DE BOODT · 1155 
DE BOODTS · 275, 338 
DE BOOSE · 758 
DE BOOSER · 828 
DE BOOT · 313 
DE BORGGRAEVE · 763 
DE BOS · 85 
DE BOSSCHERE · 111, 158, 522, 527, 954, 1157 
DE BOTS · 479 
DE BOURQUOY · 1187 
DE BOUSIE · 341, 901 
DE BOUVER · 680, 703 
DE BOUVERE · 399, 422, 496, 531, 667, 715, 720, 830, 

1078 
DE BOUVRE · 387, 408, 607, 667, 677, 710, 756, 968 
DE BOYSI · 426 
DE BRABANDER · 127, 293, 297, 305, 344, 359, 374, 430, 

459, 473, 475, 497, 524, 528, 538, 551, 564, 594, 615, 
644, 653, 693, 694, 701, 703, 708, 717, 734, 739, 743, 
744, 751, 776, 787, 789, 806, 808, 814, 820, 851, 852, 
1160 

DE BRABANDERE · 148, 284, 522, 534, 558, 574, 657 
DE BRABANDRE · 127 
DE BRABANTER · 62, 128, 183, 264, 283, 284, 427, 546, 

945, 1010, 1017, 1019, 1023, 1044, 1055 
DE BRABANTERE · 283 
DE BRABANTRE · 128, 134, 148 
DE BRAECKELS · 391 
DE BRAEVE · 641 
DE BRAUWER · 237, 536, 652, 751, 776, 777, 870, 925 
DE BRAUWERE · 63, 337, 363, 431, 432, 466, 680, 911, 

962, 1064 
DE BRIJAERDE · 545 
DE BRIJDERE · 22 
DE BROGLIO · 582 
DE BROOCK · 954 
DE BROU · 169 
DE BROUCQUOY · 106, 187 
DE BROUWER · 123 
DE BROUX · 201, 285, 322, 352, 475 
DE BRUNE · 913, 915, 925, 935, 936, 963 
DE BRUUN · 908 
DE BRUYCKER · 1089 
DE BRUYCKERE · 240 
DE BRUYNE · 49, 178, 198, 214, 267, 270, 311, 390, 454, 

498, 553, 555, 587, 589, 611, 635, 650, 713, 719, 786, 
821, 845, 1040, 1059 

DE BUC · 6, 932, 936, 953, 954, 974 
DE BUCK · 8, 21, 22, 27, 55, 59, 93, 117, 119, 125, 126, 

133, 138, 162, 178, 201, 203, 212, 218, 227, 240, 241, 
257, 265, 270, 271, 286, 292, 293, 299, 309, 311, 318, 
336, 346, 360, 364, 373, 382, 388, 402, 433, 454, 474, 
481, 484, 491, 505, 507, 520, 532, 542, 549, 562, 574, 
605, 627, 629, 630, 664, 689, 731, 750, 780, 785, 795, 
810, 823, 858, 861, 863, 864, 866, 876, 879, 890, 894, 
896, 899, 915, 925, 1012, 1072, 1082, 1086, 1167, 1179, 
1189, 1193 

DE BUCQ · 104, 119, 123, 133, 936, 954, 961, 1013, 1015, 
1041, 1044, 1071, 1085, 1089, 1092, 1097, 1099, 1103, 
1110, 1113, 1122, 1123, 1130, 1134, 1154, 1162 
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DE BUENIS · 1118 
DE BUENS · 298, 478, 700, 704, 744 
DE BUENST · 564, 573, 583 
DE BULK · 22 
DE BUNST · 150, 277, 494, 499 
DE BUSSCHERE · 97 
DE BUUC · 1001 
DE BUUCK · 15 
DE BUYSSCHER · 466, 560, 788 
DE CABOOTER · 349 
DE CAECKERE · 625 
DE CAEMER · 529, 790 
DE CAESSTEKER · 957 
DE CAESSTEKERE · 955, 956, 973, 975 
DE CAEVEL · 758 
DE CALUWE · 936, 974 
DE CAMER · 277, 584, 664, 665, 821 
DE CAMERE · 540 
DE CASAER · 630 
DE CAUSMAECKER · 705, 760 
DE CAUSMAEKER · 1193 
DE CEERF · 53 
DE CEUCKELAERE · 10, 163, 194, 547, 559, 618, 651, 

657, 1112 
DE CEUCKELARE · 244 
DE CEUCKELEIRE · 470 
DE CEUKELAERE · 280 
DE CLEENE · 1078 
DE CLEERCK · 873 
DE CLEERCQ · 47, 921, 935, 939, 941, 943, 948, 966, 968, 

970, 971, 972, 977, 978, 993, 996, 999 
DE CLEERQ · 947 
DE CLERCK · 12, 18, 23, 30, 81, 88, 97, 132, 137, 140, 

143, 144, 154, 163, 166, 172, 190, 196, 198, 201, 205, 
207, 219, 251, 264, 288, 327, 359, 364, 367, 370, 382, 
383, 384, 390, 395, 396, 397, 406, 437, 473, 475, 476, 
486, 501, 511, 552, 586, 604, 658, 752, 791, 825, 831, 
859, 868, 871, 895, 911, 912, 1037, 1077, 1172, 1175, 
1177 

DE CLERCKT · 8 
DE CLERCQ · 7, 28, 30, 43, 44, 74, 108, 122, 127, 146, 

151, 157, 180, 189, 194, 196, 200, 201, 207, 211, 220, 
222, 229, 232, 233, 237, 243, 247, 258, 260, 261, 264, 
266, 270, 273, 277, 281, 287, 289, 290, 291, 293, 297, 
300, 306, 308, 315, 316, 320, 325, 332, 334, 336, 339, 
365, 376, 379, 391, 399, 404, 405, 437, 445, 451, 458, 
468, 473, 486, 488, 489, 501, 502, 516, 517, 518, 530, 
537, 539, 549, 550, 554, 559, 562, 567, 569, 573, 574, 
579, 585, 587, 588, 590, 602, 603, 604, 606, 614, 615, 
616, 622, 624, 638, 641, 656, 662, 665, 666, 681, 682, 
686, 688, 698, 707, 712, 719, 723, 724, 725, 728, 730, 
734, 740, 743, 750, 752, 770, 783, 794, 805, 806, 811, 
812, 817, 820, 823, 824, 831, 833, 837, 854, 865, 877, 
879, 893, 918, 926, 936, 938, 939, 959, 986, 1003, 1017, 
1024, 1026, 1029, 1035, 1036, 1054, 1059, 1063, 1073, 
1088, 1106, 1107, 1117, 1122, 1136, 1138, 1140, 1142, 
1143, 1149, 1187, 1189, 1193 

DE CLERQUE · 323 
DE CLOEDT · 480, 521, 724, 1193 
DE CLOET · 24, 29, 32, 58, 114, 123, 192, 193, 199, 237, 

244, 247, 249, 262, 277, 296, 299, 308, 309, 315, 338, 
349, 374, 388, 407, 408, 422, 434, 441, 450, 461, 467, 
475, 480, 482, 483, 486, 499, 505, 508, 516, 522, 535, 
551, 559, 574, 575, 582, 592, 601, 608, 614, 616, 652, 
686, 702, 704, 709, 728, 729, 731, 750, 753, 767, 790, 
806, 836, 848, 864, 875, 938, 966, 968, 975, 978, 986, 
1034, 1043, 1044, 1046, 1071, 1105, 1140, 1155, 1160, 
1183, 1193 

DE CNUIJT · 1154 

 
DE CNUYDT · 89, 958, 1154 
DE CNUYT · 17, 884 
DE COCK · 42, 79, 99, 119, 131, 161, 165, 167, 207, 243, 

257, 278, 411, 436, 437, 457, 700, 708, 718, 739, 750, 
770, 792, 795, 808, 820, 852, 862, 881, 890, 923, 929, 
933, 1037, 1072, 1080, 1095, 1152, 1181, 1185 

DE COCKELAERE · 1112 
DE COCKERE · 399, 641 
DE COCQ · 113, 136, 228, 229, 278, 940, 952, 1000, 1080 
DE COEYERE · 286 
DE COIGNY · 798 
DE COMMER · 1044 
DE CONIJNCK · 232, 632, 669 
DE CONINCK · 29, 177, 242, 311, 419, 423, 453, 455, 509, 

519, 549, 586, 616, 682, 769, 819, 914, 1090, 1101 
DE CONNINCK · 619, 790 
DE CONNINGH · 621 
DE CONNYNCK · 610 
DE CONYCNK · 499 
DE COOMAN · 366, 385, 394, 858, 889, 1105 
DE COOREBIJTER · 214 
DE COP · 551 
DE CORTE · 253, 288 
DE COSTER · 21, 41, 60, 403, 498, 552, 615, 642, 707, 714, 

722, 737, 756, 803, 813, 858, 916, 1084, 1096, 1136, 
1138, 1153 

DE COSTERE · 10, 55, 67, 87, 130, 184, 190, 194, 195, 
256, 275, 301, 598, 858, 861, 877, 936, 959, 980, 990, 
998, 1060, 1071, 1072, 1075, 1089, 1097, 1104, 1121, 
1128, 1133, 1138, 1143, 1153 

DE COYER · 1022 
DE COYERE · 244 
DE CRAENE · 176, 277, 366, 436, 667, 747, 758 
DE CRAMPE · 598 
DE CRANE · 952 
DE CREMMER · 301 
DE CREMMERE · 85, 301, 1169 
DE CRETS · 549 
DE CRIJGER · 706 
DE CRIJMMER · 177 
DE CRIMMER · 421 
DE CRIMMERE · 184, 275, 1162 
DE CROCK · 131 
DE CROMBRUGGHE · 580 
DE CROOCK · 65, 85, 131, 145, 1180 
DE CUBBER · 126, 181 
DE CUBBERE · 220 
DE CUCKELAERE · 158 
DE CUECKELARE · 947, 957, 958, 960 
DE CUEKELARE · 1003 
DE CUENIJNC · 952 
DE CUENIJNCQ · 950 
DE CUPERE · 991 
DE CUUPERE · 908 
DE CUYPER · 129, 135, 136, 144, 148, 156, 191, 192, 219, 

223, 261, 262, 414, 415, 421, 450, 475, 500, 520, 522, 
578, 632, 633, 703, 714, 722, 740, 794, 810, 823, 912, 
1034, 1055, 1089, 1090, 1107, 1123, 1188 

DE CUYPERE · 17, 18, 34, 52, 59, 90, 103, 117, 124, 135, 
156, 164, 169, 216, 223, 255, 262, 285, 291, 295, 303, 
331, 414, 415, 435, 450, 511, 520, 538, 539, 547, 550, 
596, 608, 609, 624, 661, 673, 690, 731, 749, 810, 829, 
881, 887, 1053, 1060, 1089, 1090, 1101, 1104, 1107, 
1135, 1137, 1138, 1141, 1165, 1184 

DE DAPPER · 96, 121, 147, 160, 162, 198, 203, 204, 245, 
257, 269, 365, 413, 430, 492, 559, 631, 652, 699, 716, 
718, 741, 749, 834, 835, 844, 896, 900, 907, 915, 917, 
958, 1178, 1179, 1182 



 1204 

DE DAPPERE · 53, 101, 120, 128, 160, 178, 203, 240, 263, 
269, 300, 411, 439, 463, 464, 484, 492, 505, 527, 536, 
561, 576, 590, 607, 631, 674, 689, 727, 733, 755, 778, 
794, 802, 808, 894, 906, 907, 958, 979, 996, 1082, 1184 

DE DECKER · 102, 236, 246, 259, 309, 368, 369, 371, 374, 
388, 396, 419, 425, 436, 444, 529, 573, 578, 611, 613, 
632, 642, 651, 671, 672, 681, 706, 713, 733, 738, 745, 
747, 751, 758, 771, 775, 783, 787, 798, 800, 811, 821, 
846, 856, 862, 888, 899, 1182, 1189, 1190 

DE DECKERE · 51, 59, 103, 125, 156, 216, 230, 231, 248, 
254, 255, 259, 266, 279, 289, 317, 357, 369, 374, 419, 
438, 440, 471, 482, 501, 509, 525, 534, 535, 540, 546, 
557, 563, 576, 589, 590, 608, 638, 643, 646, 652, 655, 
688, 704, 713, 787, 843, 844, 845, 847, 855, 943, 953, 
971, 1014, 1058, 1189 

DE DEKENE · 1061 
DE DEKKER · 798 
DE DELVER · 921 
DE DOBBELAERE · 794, 797, 932, 935, 936, 939, 945, 

948, 961, 963, 1003, 1013, 1021, 1097 
DE DOBBELARE · 925, 934, 938, 965, 968, 974, 975, 982, 

991, 997 
DE DOBBELE · 265, 538 
DE DOBBELEERE · 490, 931 
DE DOBBELER · 1019, 1021 
DE DONCKER · 588 
DE DOOVEN · 1112 
DE FAULX · 216, 653 
DE FAUW · 697 
DE FAUX · 514 
DE FOREEST · 485 
DE FRAYE · 364 
DE FREEST · 540, 606 
DE FRUYT · 747, 748, 758, 759, 1061, 1183 
DE GAEVE · 578, 700, 801 
DE GAST · 940, 996 
DE GAUDISSABOIS · 6 
DE GAVE · 330 
DE GEETERE · 644 
DE GEYTER · 28, 752, 832 
DE GEYTERE · 109, 178, 195, 523, 670, 862 
DE GHESELLE · 1146 
DE GHIJNT · 79 
DE GHINDT · 102 
DE GIEY · 632 
DE GIJNT · 866 
DE GR. . . · 913 
DE GRAESLEYN · 1168 
DE GRAEVE · 85, 114, 115, 141, 194, 202, 204, 213, 222, 

225, 226, 237, 273, 287, 295, 296, 314, 324, 326, 331, 
345, 360, 361, 362, 434, 470, 511, 541, 637, 644, 656, 
662, 764, 768, 781, 817, 825, 830, 848, 887, 1194 

DE GRANDE · 767, 830 
DE GRAUWE · 1194 
DE GRAVE · 8, 18, 21, 51, 54, 69, 102, 134, 135, 140, 152, 

162, 187, 195, 222, 225, 350, 352, 371, 378, 398, 625, 
641, 887, 936, 950, 952, 1037, 1078, 1106, 1121, 1126, 
1136, 1157, 1162 

DE GRE · 1028, 1047 
DE GROOT · 671, 850 
DE GROOTE · 219, 253, 269, 278, 289, 315, 366, 442, 496, 

522, 529, 552, 562, 597, 598, 601, 635, 644, 689, 691, 
703, 714, 721, 724, 731, 732, 739, 770, 776, 777, 793, 
820, 822, 850, 930, 941, 960, 976, 981, 1008, 1009, 
1023, 1041, 1111 

DE GROOTTE · 483, 610 
DE GRUTERE · 950, 980 
DE GRUUTER · 924, 1016, 1043, 1112 

DE GRUUTERE · 21, 934, 1007, 1032, 1043, 1050, 1065, 
1111, 1112, 1131, 1147 

DE GRUUTHERE · 1005 
DE GRUYTER · 145, 384, 394, 664, 685, 1032 
DE GRUYTERE · 27, 52, 71, 73, 82, 84, 138, 190, 216, 229, 

271, 277, 310, 335, 355, 370, 401, 415, 456, 460, 469, 
489, 506, 509, 525, 534, 556, 593, 611, 1074, 1145, 
1166, 1167, 1186, 1188 

DE GRUYTTERE · 212 
DE HANE · 940, 984, 996, 1001 
DE HARDEWIJN · 969 
DE HARDUYN · 1007 
DE HASE · 912 
DE HAYERE · 40, 47 
DE HAZE · 912 
DE HERTOGHE · 107, 112, 162, 196, 240, 276, 380, 1001, 

1056, 1070 
DE HEYGHER · 291 
DE HOND · 950, 965 
DE HONDT · 859, 933, 939, 946, 963, 972, 976, 978, 994, 

1031 
DE HONT · 914, 922, 923, 976, 980, 1027 
DE HUGHELAERE · 936 
DE HUVETTERE · 976, 1000 
DE HUYVETTERE · 1061 
DE ICK · 1003 
DE JAEGER · 546, 660, 662, 698, 701, 741, 754, 770, 808, 

819, 871 
DE JAEGERE · 302, 320, 322, 530, 652, 662, 671, 687, 696, 

749, 819 
DE JAEGHER · 146, 252, 302, 337, 347, 350, 401, 530, 

546, 556, 708, 736, 858, 899, 1180 
DE JAEGHERE · 114, 115, 226, 231, 302 
DE JAGHERE · 40, 200 
DE JANS · 219, 251, 255, 332, 334, 337, 347, 361, 378, 506, 

517, 572, 574, 579, 593, 739, 793, 828 
DE JONCHEERE · 22, 1134 
DE JONCKHEERE · 80, 160, 232, 879, 886 
DE JONGE · 865 
DE JONGHE · 22, 59, 63, 351, 354, 360, 508, 836 
DE KAMER · 667 
DE KEE · 508 
DE KEER · 521 
DE KEERE · 828 
DE KEGHELE · 109 
DE KEMEL · 943 
DE KEMELE · 996 
DE KEMPE · 336 
DE KEMPENAERE · 697 
DE KEPPER · 649, 833, 835 
DE KEPPERE · 832 
DE KESEL · 532, 684, 747, 805, 829 
DE KESELE · 418, 431, 432, 605, 1166 
DE KETELAERE · 457, 548, 549, 626, 643, 647, 670, 749, 

775, 794, 803, 1001 
DE KEUCKELAERE · 88, 110, 282, 470, 499, 512, 514, 

515, 599, 673, 802, 1017 
DE KEUCKELARE · 90, 987 
DE KEUCKELERE · 90 
DE KEUKELAERE · 401, 445, 457, 539, 656, 782 
DE KEUNINCK · 914 
DE KEY · 55, 75, 917, 942, 962, 1028, 1086, 1109, 1143, 

1148, 1175 
DE KEYSER · 5, 12, 33, 77, 174, 262, 362, 403, 412, 422, 

426, 458, 459, 479, 517, 521, 537, 556, 562, 577, 582, 
592, 619, 637, 643, 654, 667, 683, 734, 736, 763, 782, 
795, 797, 800, 809, 811, 813, 824, 853, 876, 880, 906, 
907, 912, 916, 919, 920, 942, 948, 953, 1035, 1064, 
1066, 1068, 1092, 1112, 1159, 1178, 1182, 1190 
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DE KEYSERE · 35, 50, 74, 77, 87, 99, 195, 199, 230, 244, 
282, 306, 328, 361, 380, 384, 403, 530, 600, 649, 654, 
677, 682, 704, 782, 921, 934, 939, 948, 949, 952, 954, 
955, 956, 957, 959, 972, 974, 975, 977, 983, 988, 996, 
999, 1001, 1064, 1087, 1088, 1109, 1116, 1120, 1131, 
1164, 1166 

DE KEYSERS · 912 
DE KIEN · 395 
DE KIMPE · 296, 340, 352, 362, 398, 443, 792, 892, 895 
DE KIMPENAERE · 689, 772 
DE KLERCK · 16, 357, 508, 532, 553, 594, 622, 635 
DE KLERCQ · 347, 662, 770, 1035, 1057 
DE KNIJF · 1013 
DE KNUYDT · 96 
DE KNUYT · 44, 45 
DE KOCK · 51, 373 
DE KOCKER · 676 
DE KOCKERE · 517 
DE KONINCK · 656 
DE KONNIJNCK · 825 
DE KONNYNCK · 611 
DE KOSTER · 411 
DE KOSTERE · 1060 
DE KRAECKERE · 141 
DE KREMERE · 301 
DE KRIMMER · 184 
DE KRIMMERE · 190 
DE KUECKELARE · 977, 986, 987, 1003 
DE KUEKELARE · 991 
DE KUENIJNCK · 1080 
DE KUYPER · 136, 741, 743, 770, 1024 
DE KUYPERE · 1032 
DE LA FAILLE · 266, 375, 799, 801, 1031, 1144, 1145, 

1175 
DE LA POTERIE · 762 
DE LA RUE · 241 
DE LA SERRA · 364 
DE LA SIERRA · 364 
DE LA VILLETTE · 255 
DE LABIE · 1164 
DE LAFAILDE · 15, 48 
DE LAFAILLE · 14, 66, 114, 115, 270, 453, 1164 
DE LALAINGH · 785 
DE LALING · 734 
DE LAMOOTE · 48, 66 
DE LAMPEREEL · 377, 566, 583, 771, 784 
DE LAMPREEL · 356, 428, 476, 608, 682, 725, 760, 765, 

784 
DE LANCKER · 649 
DE LANCLAU · 1047 
DE LANDGRAEVE · 804 
DE LANDMETRE · 929 
DE LANDTSGRAEVE · 814 
DE LANGHE · 99, 233, 358, 382, 414, 437, 843, 846, 897, 

927 
DE LANNOY · 935, 973 
DE LANOEY · 663 
DE LANSGRAEVE · 359 
DE LANTGRAEVE · 728 
DE LANTSGRAEVE · 720 
DE LASIERA · 452 
DE LATEUR · 293 
DE LATOUR · 520 
DE LAUWERE · 1010 
DE LE BULCKE · 296, 451, 518, 549, 573, 698, 707, 712, 

721, 795, 1192 
DE LEDE · 176, 262, 271, 276, 286, 316, 326, 381, 410, 

422, 444, 476, 1193 

DE LEEUW · 179, 256, 743 
DE LEGHE · 5, 932 
DE LEY · 618 
DE LIE · 798 
DE LOIRE · 325, 326, 329, 367, 396, 857 
DE LOMBAERT · 1125 
DE LOOF · 69, 82, 119, 125, 135, 139, 143, 167, 171, 202, 

250, 307, 428, 455, 461, 462, 467, 542, 543, 557, 579, 
591, 681, 733, 745, 771, 928, 981, 1083, 1086, 1089, 
1146, 1158 

DE LOORE · 208, 326, 344, 419, 604 
DE LOOSE · 81, 89, 108, 142, 149, 151, 172, 192, 193, 211, 

238, 246, 290, 353, 365, 384, 396, 427, 435, 459, 477, 
552, 578, 595, 604, 613, 628, 648, 706, 712, 784, 812, 
853, 882 

DE LOOSSE · 334 
DE LOOZE · 193 
DE LOVENDEGEM · 796 
DE LOVENDEGHEM · 721 
DE LUYCKER · 421, 514, 614 
DE LUYCKERE · 781 
DE MAECHT · 124, 214, 249, 412, 482, 935, 1022, 1024, 

1030 
DE MAEGDT · 769 
DE MAEGHT · 223, 248, 262, 527, 588, 597, 635, 691, 804, 

1071, 1162 
DE MAERSCHALCK · 1193 
DE MAERTELAERE · 459 
DE MAESCHAECK · 182 
DE MAESSCHALCK · 155, 226, 306 
DE MAGHT · 587 
DE MAN · 564, 693, 1104 
DE MANGELAERE · 1194 
DE MANGHELAERE · 883, 1183 
DE MANGHELARE · 36 
DE MARIE · 886 
DE MARLIER · 786 
DE MARRÉ · 816 
DE MEDTS · 300, 345 
DE MEESTER · 48, 172, 220, 225, 227, 244, 258, 286, 340, 

351, 354, 355, 359, 384, 385, 474, 484, 493, 530, 531, 
575, 590, 652, 666, 699, 728, 737, 741, 774, 814, 829, 
889, 911, 913 

DE MEESTERE · 161, 235, 255, 500, 652, 774, 925, 946, 
973, 975, 978, 1187 

DE MEESTRE · 932 
DE MERLIER · 341 
DE MESMAECKER · 76 
DE MESSEMACKERE · 1137 
DE MESURE · 817 
DE METS · 166, 285, 286, 291, 340, 364, 443, 456, 544, 

619, 755, 874 
DE MEULEMEESTER · 56, 1144 
DE MEULENACKER · 572 
DE MEULENAERE · 273, 297, 315, 316, 418, 426, 490, 

560, 838 
DE MEUNCK · 264 
DE MEY · 142, 152, 239, 356, 474, 640, 659, 664 
DE MEYER · 6, 22, 31, 36, 55, 58, 103, 141, 249, 274, 278, 

281, 282, 285, 290, 292, 322, 333, 340, 360, 371, 386, 
408, 411, 418, 428, 433, 435, 438, 443, 455, 463, 467, 
480, 486, 502, 509, 513, 516, 518, 519, 521, 532, 567, 
576, 613, 615, 623, 624, 642, 645, 647, 669, 671, 679, 
682, 683, 687, 690, 691, 698, 708, 709, 720, 723, 732, 
735, 761, 765, 770, 772, 782, 783, 784, 791, 793, 799, 
806, 807, 814, 818, 824, 834, 835, 861, 910, 917, 920, 
951, 1011, 1016, 1022, 1041, 1044, 1045, 1052, 1065, 
1114, 1160, 1175 
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DE MEYERE · 8, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 36, 
39, 40, 41, 54, 55, 62, 65, 66, 67, 69, 75, 76, 77, 81, 82, 
86, 87, 88, 89, 93, 96, 104, 105, 108, 109, 114, 115, 139, 
151, 154, 163, 165, 194, 196, 201, 202, 208, 209, 225, 
232, 233, 236, 240, 241, 246, 249, 258, 261, 265, 267, 
270, 272, 273, 274, 280, 290, 293, 296, 298, 313, 321, 
331, 332, 333, 337, 339, 340, 343, 345, 348, 351, 356, 
359, 360, 363, 368, 369, 377, 389, 390, 404, 405, 408, 
410, 414, 419, 422, 428, 430, 434, 440, 442, 443, 450, 
451, 460, 462, 463, 464, 466, 474, 479, 480, 490, 491, 
492, 497, 500, 506, 509, 515, 519, 520, 521, 528, 532, 
534, 535, 540, 547, 549, 551, 552, 556, 561, 563, 572, 
573, 575, 577, 578, 581, 585, 591, 594, 595, 599, 600, 
606, 608, 609, 610, 613, 618, 621, 640, 643, 644, 651, 
655, 657, 659, 661, 662, 665, 668, 669, 674, 676, 678, 
679, 680, 683, 685, 686, 687, 689, 705, 706, 708, 712, 
717, 726, 732, 735, 741, 742, 747, 750, 753, 758, 774, 
775, 785, 791, 793, 794, 796, 814, 816, 836, 837, 839, 
844, 847, 857, 861, 867, 882, 887, 892, 896, 897, 900, 
910, 943, 947, 959, 962, 963, 966, 967, 976, 982, 983, 
984, 985, 996, 1001, 1004, 1005, 1009, 1010, 1020, 
1021, 1027, 1042, 1044, 1045, 1051, 1052, 1053, 1065, 
1070, 1077, 1079, 1082, 1084, 1085, 1086, 1088, 1092, 
1095, 1096, 1103, 1104, 1112, 1113, 1114, 1117, 1122, 
1133, 1135, 1137, 1152, 1160, 1180, 1187, 1190, 1193 

DE MEYSEERE · 64 
DE MIJTER · 714, 781 
DE MIJTERE · 714 
DE MIL · 893 
DE MILT · 607, 894 
DE MJLDERE · 561 
DE MOERLOOSE · 395 
DE MOL · 460, 699 
DE MOOR · 27, 57, 65, 80, 94, 147, 211, 263, 292, 293, 

311, 313, 335, 340, 345, 386, 398, 411, 418, 443, 455, 
462, 473, 487, 518, 541, 549, 572, 586, 768, 796, 802, 
812, 831, 880, 1085 

DE MOORTEL · 245, 284 
DE MOORTELE · 139, 567, 887 
DE MORÉ · 886 
DE MUELEMEESTER · 940 
DE MUELEMEESTERE · 1002 
DE MUELENAERE · 933 
DE MUELENARE · 1002 
DE MUENCK · 926, 927 
DE MUER · 520, 688, 706, 1047 
DE MULDER · 25, 42, 154, 175, 189, 234, 285, 321, 322, 

327, 330, 360, 370, 390, 393, 396, 407, 409, 424, 439, 
479, 480, 497, 503, 530, 540, 541, 544, 545, 612, 636, 
638, 651, 706, 708, 716, 735, 748, 749, 750, 752, 761, 
795, 805, 812, 818, 823, 825, 870, 873, 882, 1086, 1091, 
1093, 1109, 1113, 1119 

DE MULDERE · 24, 104, 172, 242, 528, 606, 782, 964, 
1105, 1153 

DE MUNC · 938, 976, 1033 
DE MUNCK · 140, 367, 431, 683, 922 
DE MUNCQ · 1157, 1160 
DE MUYNCK · 101, 107, 157, 177, 197, 233, 279, 316, 

363, 368, 369, 373, 374, 410, 417, 418, 419, 431, 454, 
466, 517, 525, 526, 533, 557, 583, 649, 652, 659, 669, 
673, 680, 689, 709, 716, 805, 858, 888, 1157, 1160, 1190 

DE MUYTER · 249, 615, 792, 888, 1069 
DE MUYTERE · 19, 73, 116, 167, 386, 488, 796, 894 
DE NAEGHEL · 220, 277, 554 
DE NAEYER · 524 
DE NAEYERE · 524 
DE NAGELE · 19, 786 
DE NAGHELE · 919 
DE NAMUR · 208 
DE NECKER · 1157 

DE NECKERE · 52, 971, 995, 1157, 1158 
DE NEEF · 266 
DE NEVE · 131, 178, 353, 357, 369, 413, 496, 521, 559, 

806, 859, 949, 1180 
DE NIJS · 402, 404, 496, 503, 628 
DE NIVELLES · 1035 
DE NOBLE · 158, 713 
DE NOLF · 947, 1033, 1089 
DE NOLLET · 314 
DE PAEPE · 65, 102, 129, 144, 155, 165, 216, 235, 238, 

243, 246, 264, 290, 294, 295, 308, 328, 329, 348, 354, 
365, 374, 391, 401, 406, 417, 423, 429, 446, 451, 455, 
459, 465, 477, 485, 510, 518, 522, 530, 542, 583, 594, 
606, 612, 627, 628, 635, 636, 639, 652, 658, 660, 666, 
681, 685, 686, 691, 703, 713, 723, 730, 734, 736, 747, 
764, 766, 774, 817, 820, 822, 826, 833, 840, 896, 1189, 
1191 

DE PAEPPE · 104, 302 
DE PAGTER · 849 
DE PAPE · 15, 76, 114, 125, 131, 137, 264, 269, 294, 329, 

373, 947, 967, 1021, 1026, 1049, 1057, 1089, 1115, 1169 
DE PAPENS · 125 
DE PAPPE · 293 
DE PAU · 317, 350, 442, 874, 1004, 1009, 1010 
DE PAUW · 51, 88, 117, 122, 163, 246, 304, 317, 378, 442, 

536, 581, 589, 623, 650, 669, 711, 729, 749, 780, 798, 
835 

DE PESTE · 272 
DE PESTEL · 46, 84, 388, 686, 704, 799, 806, 899, 910, 

1129 
DE PESTELE · 7, 8, 14, 20, 30, 34, 38, 39, 50, 51, 64, 71, 

72, 73, 84, 85, 90, 94, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 170, 
175, 224, 231, 239, 254, 255, 303, 391, 407, 428, 429, 
462, 526, 561, 571, 596, 621, 670, 686, 715, 730, 794, 
799, 806, 818, 865, 872, 874, 876, 885, 886, 896, 899, 
911, 918, 938, 942, 953, 960, 966, 973, 976, 981, 987, 
990, 1004, 1008, 1009, 1012, 1015, 1019, 1027, 1040, 
1053, 1058, 1059, 1065, 1068, 1081, 1095, 1096, 1099, 
1102, 1105, 1109, 1112, 1120, 1134, 1139, 1149, 1155, 
1162, 1165, 1168, 1169, 1176, 1183 

DE PEYSTER · 917 
DE PIJCKERE · 918 
DE PLAE · 444, 618, 898, 1193 
DE POORTER · 26, 82, 161, 211, 245, 281, 335, 352, 383, 

389, 406, 421, 425, 470, 474, 514, 560, 644, 651, 657, 
671, 681, 732, 748, 776, 868, 891, 1016, 1082 

DE POORTERE · 44, 83, 91, 190, 206, 217, 222, 234, 245, 
251, 254, 276, 282, 296, 299, 389, 453, 460, 509, 527, 
550, 559, 592, 600, 644, 657, 658, 663, 717, 722, 726, 
732, 743, 797, 868, 875, 888, 892, 927, 960, 963, 995, 
1006, 1009, 1092, 1170, 1185 

DE PORTRE · 909 
DE POTTER · 914, 986 
DE POTTER) · 935 
DE POTTERE · 555, 652 
DE POURQUOY · 273, 554, 572, 670, 798, 812 
DE PRAETER · 288, 383, 395, 657 
DE PRAETERE · 15, 210, 663 
DE PRATER · 15, 78, 272, 498 
DE PRATERE · 380, 484, 1137, 1156, 1169 
DE PREST · 806 
DE PREUDHOMME · 678 
DE PREZ · 622 
DE PRIESTER · 197, 228 
DE PRIM · 508 
DE PROOST · 41, 123, 162, 746, 883, 1005, 1087, 1158 
DE PROST · 41, 123, 198, 261, 268, 316, 372, 537, 606, 

633, 812, 1180 
DE PUT · 408 
DE PUYDT · 321, 348, 351, 361, 381, 516, 814 
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DE PUYT · 22, 60, 182, 214, 249, 296, 308, 321, 323, 358, 

367, 467, 504, 522, 523, 550, 646, 682, 684, 690, 743, 
782, 844, 845, 846, 848, 849, 860 

DE RAECK · 729 
DE RAEDT · 68, 121, 128, 238, 249, 267, 270, 273, 276, 

291, 309, 315, 335, 348, 354, 383, 392, 400, 431, 478, 
528, 562, 702, 745, 798, 801, 820, 835, 854, 855, 965, 
973, 1007, 1032, 1084, 1087, 1088, 1141, 1172 

DE RAET · 34, 43, 64, 84, 129, 144, 169, 181, 205, 249, 
261, 267, 268, 270, 284, 287, 293, 305, 324, 335, 456, 
460, 477, 516, 543, 574, 589, 692, 696, 754, 766, 808, 
854, 874, 879, 1020, 1032, 1039, 1049, 1050, 1061, 
1063, 1077 

DE RAEVE · 561, 627, 780, 1167 
DE RAM · 711 
DE RAMMELAERE · 1176 
DE RAVE · 1011, 1021 
DE REU · 333, 360, 376, 404, 413, 417, 418, 515, 526, 543, 

559, 677, 783, 791, 799, 811, 816 
DE REUCK · 452 
DE REY · 717 
DE REYERE · 985 
DE REYLOF · 291 
DE REYTERE · 596, 1105 
DE RICHEBOURCH · 1106 
DE RIDDER · 388, 428, 468, 476, 568, 652, 654, 724 
DE RIDDERE · 228, 568, 652 
DE RIJCKE · 22, 37, 55, 78, 83, 84, 165, 168, 192, 206, 260, 

262, 354, 382, 412, 464, 493, 605, 682, 684, 694, 726, 
734, 752, 756, 792, 797, 813, 819, 825, 861, 894, 913, 
915, 946, 980, 1188, 1193 

DE RIJCKERE · 668 
DE RIJVERE · 1116 
DE ROBEY · 426 
DE RODES · 487 
DE ROECK · 43, 342 
DE RONNE · 347, 361, 390, 402, 596, 609, 613, 696, 797 
DE ROO · 9, 14, 35, 62, 120, 124, 216, 315, 428, 541, 554, 

557, 579, 644, 678, 679, 702, 832, 873, 898, 899, 996, 
1082, 1097, 1175 

DE ROOSE · 13, 98, 168, 266, 275, 280, 311, 344, 348, 349, 
354, 374, 388, 409, 412, 414, 420, 443, 452, 462, 467, 
482, 494, 559, 567, 645, 668, 673, 703, 748, 761, 779, 
810, 871, 881, 888, 947, 1038, 1180, 1188 

DE ROOZE · 944, 946, 947, 993 
DE ROUCK · 326, 438, 777, 871, 1187 
DE ROY · 511, 610 
DE RUDDER · 115, 239, 404, 462, 568, 584, 605 
DE RUDDERE · 392, 399, 400, 404 
DE RUE · 30, 60, 398, 417, 1160 
DE RUL · 718 
DE RUUC · 937, 961, 975, 989 
DE RUUCK · 971, 1013 
DE RUYCK · 63, 165, 180, 199, 225, 245, 254, 269, 284, 

389, 393, 407, 412, 415, 421, 450, 468, 486, 563, 609, 
611, 624, 647, 648, 651, 657, 676, 677, 678, 682, 688, 
752, 756, 763, 773, 782, 816, 900, 1037, 1189 

DE RUYCKT · 180 
DE RUYSSCHE · 784 
DE RUYTERE · 1096, 1105 
DE RYCHEBOURCH · 166 
DE SAER · 98 
DE SAINCT CROURS · 1011 
DE SCEPPER · 926 
DE SCHAEPMEESTERE · 122 
DE SCHEEMACKER · 181, 289 
DE SCHEEMACKERE · 959 

DE SCHEEMAECKER · 202, 226, 327, 335, 397, 444, 456, 
508, 579, 590, 892, 894, 901, 1131 

DE SCHEEMAECKERE · 261 
DE SCHEEMAEKER · 302 
DE SCHEEMAKER · 959 
DE SCHEEMAKERE · 945, 959 
DE SCHEERDER · 1167 
DE SCHENCKELE · 327 
DE SCHEPPER · 11, 37, 55, 84, 172, 252, 330, 356, 399, 

435, 455, 459, 493, 509, 539, 541, 544, 619, 626, 650, 
674, 684, 738, 750, 783, 815, 824, 863, 871, 1016, 1062, 
1106 

DE SCHEPPERE · 180, 192, 193, 211, 215, 244, 307, 443, 
463, 528, 541, 605, 643, 782, 817, 984, 1081, 1103, 
1106, 1107, 1115, 1169 

DE SCHEYTERE · 155 
DE SCHIETER · 528, 1016, 1043, 1058 
DE SCHIETERE · 78, 918 
DE SCHIETTER · 311 
DE SCHIETTERE · 250 
DE SCHIJNCKELE · 412 
DE SCHOEMAKERE · 999 
DE SCHOENMAECKER · 174 
DE SCHRIJVER · 28, 57, 77, 79, 126, 147, 158, 190, 212, 

267, 272, 283, 284, 294, 321, 323, 336, 346, 362, 372, 
378, 399, 404, 425, 442, 446, 465, 476, 481, 483, 489, 
504, 546, 549, 555, 574, 597, 598, 601, 604, 626, 636, 
640, 650, 667, 698, 707, 708, 720, 727, 733, 735, 738, 
741, 768, 771, 782, 783, 788, 799, 809, 815, 827, 829, 
847, 1035, 1056, 1087, 1183, 1194 

DE SCHRIJVERE · 6, 35, 61, 109, 114, 133, 195, 232, 235, 
260, 294, 299, 310, 336, 379, 462, 549, 592, 634, 673, 
675, 688, 712, 788, 795, 801, 804, 809, 819, 1126, 1164, 
1173 

DE SCHRIVERE · 970 
DE SCHUTERE · 935, 941, 951, 967, 969, 972, 983, 991, 

999 
DE SCHUUTER · 1017 
DE SCHUUTERE · 1011 
DE SCHUYMER · 36, 148, 256, 284, 702, 1088, 1092, 1114 
DE SCHUYMERE · 36, 82, 100, 108, 121, 128, 138, 148, 

212, 222, 228, 271, 312, 318, 434, 441, 476, 532, 570, 
672, 732, 786, 864, 879, 1063, 1088, 1125 

DE SCHUYTER · 119, 121, 142, 173, 180, 183, 186, 198, 
272, 313, 321, 325, 345, 349, 350, 365, 370, 376, 408, 
411, 416, 418, 425, 434, 453, 463, 476, 480, 487, 492, 
494, 503, 537, 548, 565, 566, 573, 574, 576, 595, 603, 
637, 654, 684, 698, 716, 735, 750, 751, 757, 764, 770, 
809, 870, 873, 874, 885, 891, 895, 1014, 1041, 1055, 
1123, 1180, 1193 

DE SCHUYTERE · 26, 36, 49, 52, 74, 89, 121, 138, 153, 
166, 204, 223, 239, 242, 247, 298, 301, 304, 308, 309, 
318, 321, 374, 492, 530, 541, 549, 550, 562, 605, 612, 
634, 675, 690, 711, 716, 748, 794, 797, 804, 809, 868, 
876, 893, 1029, 1042, 1080, 1085, 1117, 1122, 1130, 
1152, 1167, 1171, 1175, 1192 

DE SEYN · 351 
DE SIJ · 734, 851 
DE SIMPELS · 387, 509, 531 
DE SLÉ · 405 
DE SLOOVER · 205, 290, 395, 669, 696, 709, 720, 766, 

781, 894 
DE SLOOVERE · 424, 456, 676, 677, 714, 722, 771, 889 
DE SMAELE · 256 
DE SMEDT · 67, 70, 72, 78, 84, 85, 92, 98, 110, 136, 167, 

171, 181, 182, 309, 321, 332, 350, 354, 385, 398, 401, 
410, 431, 450, 465, 478, 480, 481, 495, 504, 523, 528, 
546, 547, 562, 583, 592, 620, 690, 728, 733, 739, 752, 
780, 788, 810, 833, 855, 883, 1175, 1188 
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DE SMET · 30, 50, 58, 62, 64, 72, 74, 79, 97, 110, 116, 125, 
130, 135, 136, 151, 158, 162, 167, 171, 174, 178, 182, 
183, 185, 208, 219, 223, 226, 240, 241, 242, 245, 249, 
269, 278, 282, 288, 291, 316, 320, 385, 390, 409, 427, 
454, 474, 480, 486, 511, 528, 536, 540, 546, 552, 564, 
572, 579, 595, 619, 620, 621, 646, 648, 650, 653, 659, 
670, 676, 681, 695, 705, 708, 718, 728, 749, 763, 779, 
780, 782, 797, 798, 808, 810, 829, 834, 835, 848, 849, 
913, 925, 926, 928, 929, 931, 954, 1025, 1049, 1057, 
1060, 1077, 1084, 1089, 1125, 1137, 1150, 1154, 1172, 
1173, 1175 

DE SMEYTERE · 692 
DE SMIJTER · 692, 752, 781 
DE SMIJTERE · 660 
DE SMITTER · 878 
DE SMUL · 722, 831 
DE SNEIRCK · 528, 547 
DE SNERCK · 101, 121, 142, 151, 242, 287, 479, 621, 723, 

778, 782, 806 
DE SNERCQ · 227, 687 
DE SNOUC · 939, 974, 978 
DE SNOUCK · 81, 85, 994, 1003, 1162, 1169, 1171 
DE SOETE · 925, 1153 
DE SOMER · 718 
DE SOMERE · 1186 
DE SOMMER · 421, 714 
DE SOMMERE · 489 
DE SORGHELOOSE · 925 
DE SPLENTER · 143, 791, 835, 955, 1053, 1058, 1068 
DE SPLENTERE · 54, 195, 323, 441, 931, 951, 959, 961, 

969, 987, 990, 995, 1007, 1011, 1045, 1108, 1124, 1125 
DE SPLENTRE · 948, 955, 969 
DE SPLINTER · 568 
DE SPLINTERE · 532, 864 
DE STAERCKE · 61 
DE STEUR · 501, 695, 701, 782 
DE STOBBELAERE · 608, 636, 782 
DE STOBBELAIRE · 614 
DE STOBBELEERE · 180 
DE STOOP · 257 
DE STOPPELAERE · 47, 673 
DE STOPPELEIRE · 718 
DE SUTTER · 99, 106, 226, 360, 370, 386, 572, 740, 809, 

813, 918, 1013, 1071, 1158 
DE SUTTERE · 87, 142, 372, 524, 549, 952, 1151 
DE SUUTTER · 22 
DE SWAE · 759 
DE SWAEF · 429, 502 
DE SWEEMER · 291, 298, 542 
DE SWEEMERE · 512, 806 
DE TAVERNIER · 586 
DE TEMMERMAN · 678, 791, 1103 
DE THIENNES · 596 
DE TOVAERT · 164 
DE TROOSTER · 185, 324, 597, 620, 622, 637, 736, 745 
DE TROOSTERE · 348, 1134 
DE VADDER · 555 
DE VAERNEWIJCK · 673 
DE VALCKE · 76, 1168 
DE VELAERE · 187 
DE VETTER · 1022 
DE VETTERE · 504, 985 
DE VEUSELE · 176 
DE VEUSERE · 128, 355 
DE VEY · 8, 164, 230, 359, 500, 531, 535, 907, 908, 924, 

925, 930, 939, 941, 962, 966, 970, 975, 980, 990, 1000, 
1014, 1095, 1096 

DE VIJLDERE · 271, 926, 931 
DE VIJVERE · 1119 
DE VILAGIE · 228 

DE VILAIN · 10, 1055 
DE VILDER · 476, 954 
DE VILDERE · 793 
DE VIS · 274, 694 
DE VISCH · 89, 120, 123, 487, 566, 654, 694, 764, 781, 

1191 
DE VLAEMINCK · 887 
DE VLAEMYNCK · 487 
DE VLAMIJNCK · 887 
DE VLEESCHAUDERS · 304 
DE VLEESCHAUWER · 407, 699, 834 
DE VLEESSCHAUWER · 247, 407 
DE VLIEGER · 744, 788, 826 
DE VLIEGERE · 464, 545 
DE VLIEGHER · 314, 332, 394, 429, 464, 466, 485, 499, 

515, 554, 659, 908, 919, 1050, 1064 
DE VLIEGHERE · 103, 126, 171, 407, 464, 495, 942, 970, 

973, 975, 986, 988, 996, 999, 1008, 1053 
DE VOESTER · 409, 446, 522, 639, 822, 854 
DE VOESTERE · 237, 354, 401, 475, 510 
DE VOET · 227, 310, 403, 590 
DE VOGELAERE · 248, 527, 566, 581, 609, 796 
DE VOGHELAERE · 217, 354, 395, 695, 991 
DE VOGHELARE · 991 
DE VOLDER · 172, 173, 277, 356, 384, 395, 411, 455, 573, 

670, 687, 689, 698, 701, 704, 736, 815, 825, 831, 841, 
859, 896 

DE VOLDERE · 173, 271, 307, 559, 670, 689, 725, 752, 
831, 891 

DE VOS · 10, 28, 43, 44, 65, 68, 80, 95, 100, 105, 106, 108, 
111, 114, 126, 129, 132, 136, 138, 148, 150, 176, 181, 
187, 191, 198, 209, 212, 220, 221, 233, 273, 291, 313, 
315, 336, 342, 343, 348, 365, 373, 387, 389, 397, 440, 
441, 446, 456, 465, 480, 481, 489, 491, 495, 500, 504, 
512, 521, 523, 533, 538, 575, 590, 602, 608, 616, 630, 
631, 632, 636, 650, 653, 666, 669, 691, 697, 705, 711, 
731, 734, 745, 750, 755, 756, 763, 778, 784, 788, 790, 
800, 802, 815, 828, 846, 851, 856, 864, 880, 887, 899, 
918, 927, 941, 953, 963, 982, 987, 1006, 1009, 1017, 
1032, 1041, 1043, 1046, 1053, 1055, 1080, 1092, 1106, 
1111, 1124, 1144, 1166, 1174 

DE VREESE · 10, 17, 25, 26, 29, 48, 50, 53, 56, 57, 58, 61, 
66, 72, 74, 77, 78, 79, 82, 88, 93, 98, 108, 114, 115, 131, 
133, 135, 147, 150, 158, 171, 176, 184, 186, 190, 208, 
212, 213, 221, 253, 269, 272, 275, 279, 290, 299, 311, 
330, 345, 347, 349, 351, 353, 360, 375, 385, 387, 402, 
408, 413, 416, 418, 421, 424, 425, 429, 438, 445, 457, 
466, 467, 469, 471, 476, 477, 486, 495, 501, 505, 507, 
510, 511, 512, 513, 514, 521, 526, 535, 552, 559, 560, 
567, 571, 575, 576, 581, 590, 591, 594, 598, 602, 604, 
621, 623, 634, 639, 640, 647, 649, 656, 659, 665, 668, 
677, 689, 690, 695, 699, 701, 710, 717, 720, 728, 742, 
750, 751, 763, 765, 768, 770, 772, 773, 779, 786, 790, 
791, 799, 800, 804, 807, 811, 813, 818, 830, 833, 834, 
835, 844, 851, 852, 861, 865, 874, 882, 886, 896, 897, 
899, 910, 914, 931, 947, 951, 964, 972, 986, 1006, 1012, 
1019, 1027, 1030, 1031, 1051, 1070, 1093, 1142, 1145, 
1157, 1164, 1165, 1172, 1175, 1176, 1177, 1181, 1193 

DE VRIENDT · 22, 178, 322, 396, 403, 406, 492, 522, 633, 
747, 750, 822, 834, 1029 

DE VRIENT · 213, 247, 249, 373, 403, 425, 428, 434, 505, 
578, 639, 688, 701, 712, 721, 726, 796, 858 

DE VRIESE · 26, 39, 51, 53, 56, 93, 135, 586, 868, 869, 870 
DE VRIEZE · 585 
DE VRIJEN · 209 
DE VRIJER · 616 
DE VULDER · 21, 1039 
DE VULDERE · 392, 1034, 1121 
DE VURSELS · 52 
DE VURSSER · 176 
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DE VUSSELE · 163 
DE VUSSER · 184, 630 
DE VUSSERE · 122, 184, 278, 279, 425, 486, 660, 832, 862 
DE VUSTERE · 141 
DE VUYST · 109, 228, 568 
DE WACHTER · 420, 520 
DE WACHTERE · 302, 553 
DE WAEGENAERE · 68, 787 
DE WAEGENEERE · 340 
DE WAEGHENAERE · 81, 183, 191, 195, 231, 438, 471, 

513, 611, 1055, 1171, 1177 
DE WAEGHENEERE · 336 
DE WAELE · 50, 265, 285, 358, 675, 676, 771, 779, 784, 

815, 816, 828, 1060, 1084, 1172 
DE WAELLE · 379 
DE WAEPENAERE · 533 
DE WAGENAERE · 1041 
DE WAGGENAERE · 857 
DE WAGHENAERE · 358, 891, 921, 922, 930, 946, 1041, 

1117, 1171 
DE WALE · 959, 982 
DE WALLE · 172, 580, 1172 
DE WALSCHE · 197, 228, 310, 430, 453, 804, 817 
DE WANDELE · 1167 
DE WANNEMACKER · 291, 542 
DE WANNEMAECKER · 59, 65, 443, 491, 627, 629, 1013, 

1017, 1020, 1021, 1050 
DE WANNEMAECKERE · 1004 
DE WANNEMAKER · 868, 913, 914, 942, 1091 
DE WANNEMAKERE · 927, 943, 950, 980, 986, 992 
DE WAPENAERE · 1098, 1120 
DE WEERD · 750 
DE WEERDT · 8, 140, 160, 161, 201, 209, 212, 217, 218, 

220, 231, 235, 237, 245, 258, 261, 269, 289, 290, 343, 
347, 355, 359, 365, 371, 388, 405, 428, 450, 490, 596, 
598, 601, 640, 652, 691, 709, 727, 739, 744, 803, 805, 
814, 882, 889, 899, 974, 980, 997, 1002, 1029, 1045, 
1067, 1073, 1081, 1165, 1192 

DE WEERT · 7, 13, 14, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 
46, 47, 50, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 70, 71, 80, 93, 
95, 96, 103, 105, 109, 111, 112, 113, 124, 126, 129, 132, 
137, 140, 143, 148, 152, 168, 208, 224, 235, 257, 265, 
276, 282, 283, 346, 349, 373, 417, 419, 437, 438, 454, 
458, 471, 496, 501, 506, 510, 525, 534, 545, 550, 564, 
569, 571, 573, 591, 596, 620, 656, 679, 681, 719, 741, 
752, 761, 774, 777, 793, 795, 802, 808, 815, 817, 831, 
832, 857, 858, 861, 863, 865, 868, 875, 876, 878, 880, 
882, 885, 889, 896, 899, 907, 915, 916, 925, 926, 928, 
929, 938, 941, 946, 947, 948, 956, 968, 978, 983, 985, 
986, 987, 988, 989, 992, 993, 994, 996, 997, 1001, 1002, 
1003, 1004, 1006, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1018, 
1019, 1022, 1031, 1032, 1034, 1040, 1045, 1046, 1049, 
1057, 1058, 1059, 1062, 1063, 1067, 1070, 1074, 1076, 
1078, 1081, 1082, 1090, 1093, 1096, 1099, 1100, 1105, 
1106, 1107, 1108, 1110, 1112, 1114, 1115, 1116, 1118, 
1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1129, 1131, 1134, 1136, 
1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1143, 1144, 1148, 1153, 
1154, 1157, 1159, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1172, 
1182, 1187, 1192 

DE WEESE · 701, 967 
DE WEIRD · 750 
DE WEIRDT · 178, 250, 306, 325, 355, 360, 361, 370, 379, 

387, 395, 408, 490, 514, 576, 734, 744, 761, 805, 814, 
823, 857, 890 

DE WEIRT · 57, 112, 170, 188, 225, 228, 244, 250, 255, 
256, 258, 260, 263, 288, 292, 300, 303, 307, 335, 369, 
380, 408, 439, 455, 457, 467, 510, 512, 513, 516, 540, 
559, 569, 606, 609, 612, 618, 651, 652, 656, 663, 675, 
681, 690, 692, 703, 720, 727, 743, 744, 756, 758, 784, 
795, 1178, 1187 

DE WELDE · 62 
DE WERDT · 8 
DE WERT · 7, 15, 33, 865, 868, 872, 874, 879 
DE WEVER · 286 
DE WEVERE · 16, 177, 385, 485, 669, 738, 889, 1179 
DE WEWAIRE · 804 
DE WEWARE · 955 
DE WEWEIRE · 672 
DE WEYRT · 154, 155, 160, 165, 174, 179, 198 
DE WIERT · 37, 53, 868, 1055 
DE WIJNTER · 1039 
DE WILDE · 318, 344, 364, 555, 560, 600, 911, 925, 931, 

935, 939, 961, 962, 973, 975, 977, 985, 1000, 1123 
DE WINDELE · 311 
DE WINT · 195 
DE WINTER · 43, 287, 306, 312, 361, 380, 421, 473, 495, 

523, 560, 571, 590, 618, 654, 674, 728, 780, 838, 859, 
1032, 1039, 1051, 1115 

DE WINTERE · 30, 128, 148, 203, 209, 306, 353, 437, 477, 
501, 547, 604, 711, 1086 

DE WISPELAERE · 197, 219, 228, 251, 300, 366, 436, 519, 
536, 629, 684, 704, 818, 890, 1160 

DE WITTE · 52, 58, 96, 99, 108, 177, 186, 192, 193, 198, 
214, 222, 264, 266, 285, 295, 307, 362, 372, 381, 385, 
394, 418, 435, 454, 482, 502, 535, 583, 613, 625, 680, 
690, 703, 705, 707, 721, 725, 729, 737, 739, 757, 762, 
771, 781, 789, 820, 823, 824, 826, 827, 840, 844, 845, 
883, 895, 898, 1109, 1117, 1134, 1137, 1138, 1190, 
1191, 1194 

DE WOESTIJNE · 692 
DE WULF · 6, 9, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 31, 38, 39, 41, 51, 

53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
76, 78, 86, 89, 93, 94, 101, 106, 107, 120, 128, 129, 133, 
138, 141, 144, 149, 153, 159, 162, 164, 172, 175, 188, 
196, 200, 201, 203, 206, 218, 219, 232, 235, 241, 243, 
244, 252, 265, 270, 282, 284, 286, 290, 293, 297, 298, 
301, 303, 304, 305, 310, 312, 316, 318, 319, 320, 322, 
324, 327, 329, 330, 344, 349, 352, 355, 359, 360, 364, 
371, 374, 376, 378, 383, 399, 400, 402, 403, 405, 418, 
432, 433, 442, 454, 465, 466, 468, 481, 487, 491, 494, 
496, 497, 507, 518, 528, 529, 546, 551, 555, 561, 568, 
572, 573, 579, 601, 605, 607, 618, 628, 634, 642, 651, 
665, 673, 684, 686, 697, 702, 727, 728, 729, 750, 777, 
780, 782, 787, 817, 825, 835, 852, 855, 857, 860, 861, 
864, 866, 868, 869, 871, 873, 874, 879, 884, 896, 914, 
921, 924, 929, 930, 933, 936, 943, 944, 946, 951, 952, 
953, 954, 969, 973, 974, 976, 981, 983, 985, 986, 988, 
990, 993, 995, 1002, 1007, 1013, 1014, 1015, 1016, 
1019, 1020, 1026, 1027, 1030, 1038, 1042, 1050, 1057, 
1066, 1069, 1081, 1086, 1087, 1092, 1094, 1096, 1097, 
1098, 1100, 1104, 1110, 1113, 1119, 1122, 1123, 1127, 
1132, 1137, 1142, 1152, 1154, 1157, 1158, 1161, 1163, 
1165, 1177, 1189, 1193 

DE WURM · 1016 
DE WURME · 1016 
DE WYNTER · 252 
DE WYSPELAERE · 376 
DE ZOETE · 990 
DE ZUTTER · 106, 205, 493, 900, 950, 964 
DE ZUTTERE · 55, 410, 912, 918, 934, 941, 943, 944, 947, 

949, 952, 953, 954, 965, 967, 970, 985, 989, 999, 1001 
DEBBAUT · 122, 127, 288, 804 
DECAEMER · 773 
DECAMPS · 764 
DECANT · 634 
DECKER · 236, 369, 425 
DEFAUX · 861 
DEGHELE · 920 
DELA FAILLE · 160 
DELABIJE · 150 
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DELAFAILLE · 13, 80, 464 
DELASIERA · 437 
DELBAERE · 194, 298, 421, 759, 790 
DELBO · 333 
DELCAMBE · 821 
DELCAMPE · 234 
DELCEYN · 389 
DELCHUNE · 275 
DELCROIX · 485, 540, 606, 610, 627, 737 
DELEWAERDE · 221 
DELLA FAILLE · 46, 194, 226, 346, 430, 487, 566, 610, 

641, 646, 654, 728, 791, 853, 891, 1028, 1055, 1064, 
1141, 1147, 1167, 1171 

DELLA FAILLIE · 331, 840 
DELLAERT · 177, 759 
DELLAFAILLE · 164 
DELMOTE · 1128 
DELVAL · 215, 381, 463, 505, 532, 566, 588, 593, 663, 

668, 680, 686, 752, 781, 861 
DELWAERDE · 260, 350, 537, 606, 715, 824 
DEMS · 355, 374 
DEN DRIJVER · 141 
DEN DUYTS · 1073 
DEN TROOSTER · 340, 458, 519, 744 
DEN TROOSTERE · 270, 348, 469, 519 
DENEE · 475 
DENEWET · 622 
DENIJS · 11, 209, 211, 483, 681, 711, 875, 999, 1072 
DER STRATEN · 978, 985 
DER VENNE · 1024 
DER VENNET · 1017, 1034, 1049 
DERDE · 933, 947, 949, 969 
DERDEYN · 48, 249, 546 
DERDIJN · 169, 255, 268, 344, 675, 792, 834 
DERVIJN · 531 
DESABLEAU · 466 
DESCALY · 731 
DESCAMPS · 764 
DESCAULX · 668 
DESEYN · 804 
DESPERSIJN · 1168 
DESSALLIJ · 624 
DESSALY · 758 
DESSELY · 718 
DESSEYN · 267 
DESSIJN · 427 
DEUGELAERE · 756 
DEURBROEK · 734 
DEVENIJN · 267, 268, 270 
DEWAELE · 134, 523 
D'HAEMER · 738 
DHAEMERE · 11, 104, 299, 340, 348, 466, 738, 840 
D'HAEMERE · 81, 524, 738 
DHAENE · 207, 362, 423, 459, 676, 677, 712, 731 
D'HAENE · 430, 456, 504, 620 
DHAENEN · 207 
DHAENENS · 50, 58, 61, 73, 74, 88, 104, 119, 130, 132, 

143, 150, 152, 160, 161, 163, 166, 167, 169, 176, 180, 
182, 186, 188, 193, 197, 201, 203, 205, 207, 215, 218, 
222, 223, 227, 243, 247, 252, 255, 266, 269, 270, 274, 
281, 286, 287, 296, 297, 298, 299, 300, 309, 311, 312, 
313, 316, 320, 321, 323, 324, 328, 330, 332, 334, 336, 
347, 348, 352, 354, 355, 362, 363, 368, 378, 382, 383, 
398, 399, 404, 415, 431, 461, 464, 467, 469, 477, 478, 
483, 489, 501, 506, 507, 510, 531, 565, 575, 577, 584, 
588, 601, 605, 628, 635, 637, 664, 665, 672, 681, 684, 
714, 724, 728, 734, 740, 762, 782, 789, 805, 810, 826, 
886, 890, 892, 896, 898, 901, 1028, 1029, 1038, 1052, 
1077, 1164, 1167, 1168, 1171, 1172, 1174, 1175, 1179, 
1191 

D'HAENENS · 208, 412, 418, 458, 459, 468, 477, 483, 484, 
486, 493, 496, 497, 498, 506, 516, 526, 531, 547, 548, 
551, 553, 554, 574, 575, 577, 584, 591, 595, 603, 609, 
625, 637, 664, 672, 675, 716, 737, 761, 777, 811, 826, 
828, 894, 895, 1191 

DHAERS · 1170 
D'HAERTE · 516, 532 
DHAESE · 96, 125, 358, 400, 459, 463, 672, 740, 849, 850 
D'HAESE · 459, 697, 1167 
DHAEVELOOSE · 472 
DHAEYER · 227, 664, 665, 773 
D'HAEYER · 831 
DHAEYERE · 127, 220, 227, 378, 507, 541, 722, 821 
D'HAEYERE · 319, 573, 592 
DHAMER · 1050, 1095, 1115 
D'HAMER · 611 
DHAMERE · 17, 18, 23, 50, 52, 186, 277, 883, 1059, 1060, 

1063, 1084, 1086, 1092, 1105, 1108, 1113, 1114, 1117, 
1120, 1128, 1134, 1153, 1157, 1171 

D'HAMERE · 13, 269 
DHAMERS · 1098 
DHAMMAN · 277, 773 
DHANE · 24, 392, 533, 557, 742, 1061, 1068, 1072, 1147 
D'HANE · 632 
DHANENS · 6, 30, 35, 36, 43, 50, 64, 72, 84, 106, 132, 170, 

180, 197, 247, 867, 873, 877, 884, 1014, 1015, 1020, 
1025, 1028, 1031, 1037, 1039, 1043, 1047, 1048, 1049, 
1050, 1052, 1053, 1056, 1059, 1061, 1064, 1067, 1068, 
1077, 1084, 1087, 1091, 1094, 1095, 1096, 1104, 1106, 
1108, 1139, 1140, 1141, 1142, 1150, 1161, 1168, 1172, 
1179, 1180, 1188 

D'HANENS · 460 
DHANINS · 977 
DHANNENS · 46, 58, 158 
DHARTE · 40, 189, 246, 249, 251, 271, 282, 316, 348, 406, 

431, 702, 733, 767, 810, 863, 1172 
D'HARTE · 72, 639, 663, 755, 768, 773, 830, 835 
DHAVELOOSE · 81, 1169, 1194 
DHAYER · 47, 319, 320, 785, 1082 
DHAYERE · 84, 94, 275, 319, 507, 512, 541, 1090 
D'HAYERE · 512 
DHAYERS · 220 
DHAYRE · 507 
D'HEERE · 559 
DHEMS · 499 
DHERDE · 923, 973, 996 
DHERT · 113 
D'HERT · 119, 135, 148 
DHERTHOGE · 37 
DHERTOGE · 56 
DHERTOGHE · 15, 23, 67, 68, 83, 87, 101, 199, 276, 284, 

329, 333, 346, 466, 1087, 1133, 1148, 1153, 1158 
D'HERTOGHE · 55, 196, 197, 306, 325, 367, 409, 412, 452, 

462, 471, 513, 589, 591, 607 
DHEUNINCK · 220 
DHEYNE · 318 
DHICK · 561 
DHOLYSLAEGERE · 60 
DHOMBRECHT · 101 
DHONDT · 88, 92, 158, 179, 201, 218, 234, 254, 257, 285, 

297, 306, 308, 309, 328, 331, 336, 346, 361, 370, 371, 
404, 405, 416, 437, 446, 456, 459, 477, 478, 497, 512, 
622, 701, 711, 739, 767, 784, 792, 820, 857, 866, 1009, 
1033, 1043, 1048, 1070, 1085, 1086, 1094, 1116, 1188 

D'HONDT · 127, 254, 361, 442, 456, 481, 512, 573, 626, 
662, 665, 666, 704, 725, 764, 800 

D'HONDTalle · 501 
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DHONT · 82, 84, 87, 95, 106, 120, 134, 145, 154, 169, 175, 

178, 185, 187, 199, 201, 202, 210, 216, 218, 233, 260, 
261, 282, 283, 314, 316, 320, 331, 337, 378, 408, 409, 
413, 416, 424, 425, 437, 475, 501, 505, 535, 574, 588, 
665, 681, 684, 701, 732, 740, 746, 748, 760, 763, 767, 
771, 775, 781, 792, 797, 1068, 1100, 1172, 1174, 1194 

D'HONT · 384, 456, 458, 482, 525, 591, 607, 626, 644, 665, 
683, 684, 692, 701, 722, 740, 767, 792, 815, 822, 831, 
832 

DHOOGE · 543 
D'HOOGE · 736 
DHOOGHE · 214, 377, 463, 543, 546, 736, 1007, 1011, 

1023, 1028, 1038, 1138 
D'HOOGHE · 433, 661 
D'HOOMS · 773 
D'HOOP · 744 
DHOORE · 104, 160, 161, 163, 193, 255, 463, 489, 505, 

737, 752, 861, 1186 
D'HOORE · 484, 588, 710 
DHULST · 341, 473 
DHUVETTER · 382 
DHUYGHELAERE · 542 
DHUYNSLAEGHERE · 344 
DHUYNSLAGHER · 307 
DHUYVETTER · 106, 121, 127, 132, 167, 203, 218, 229, 
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DOLISLAGHERE · 962 
DOLLAERT · 864 
DOLLESY · 609 
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DU BOUSIE · 518 
DU CHATEAU · 611, 612, 823 
DU GÉ · 54 
DU GEE · 1132 
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GOEDTHALS · 5, 1000 
GOEGEBUER · 390, 457 
GOEGELUCK · 345, 460, 595, 674 
GOEMAERE · 646, 676, 695, 779, 804, 810 
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HAMELINCK · 659 
HAMELYNCK · 693 
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HAUTEQUIET · 293 
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HEGGHERICK · 592, 807 
HEGGHERICKX · 215 
HEINDRICX · 895, 930, 1002, 1004, 1020, 1032, 1138, 

1151, 1157, 1159 
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HIRPEELS · 823 
HOEBANT · 1074 
HOECK · 254, 513, 517, 562, 612, 857 
HOECKS · 874 
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HOSTE · 26, 156, 170, 183, 191, 222, 229, 231, 262, 279, 

288, 374, 379, 388, 395, 562, 621, 641, 685, 702, 746, 
778, 794, 806, 818, 860, 867, 897, 1014, 1048, 1051 

HOUCK · 229, 254, 314, 455, 596, 599, 1144 
HOUS · 235 
HOUTEKEET · 288 
HOUTEMAN · 251 
HOVAERE · 130, 1043 
HOVAERT · 1122 
HOVARE · 34 
HUBAU · 758 
HUBRECHT · 385 
HUELENS · 1040, 1052 
HUERIBLOCK · 1005 
HUGHEVELT · 425 
HULTEM · 754 
HULTHEM · 209 
HURTBRANT · 88 
HUSSELER · 913 
HUTSEBAUT · 454 
HUUGHE · 1040 
HUWE · 299 
HUYBENS · 35, 150, 172, 1190 
HUYBRECHT · 852 
HUYGE · 711, 754 
HUYGEVELT · 96, 626, 871 
HUYGHE · 81, 89, 105, 226, 261, 264, 270, 283, 289, 300, 

302, 367, 444, 481, 528, 544, 619, 857, 879, 890, 901, 
1107, 1171 

HUYGHEVEL · 204, 1099 
HUYGHEVELT · 37, 187, 195, 626, 862, 1175 
HUYS · 143, 170, 189, 190, 332, 339, 431, 467, 512, 521, 

529, 531, 535, 542, 617, 625, 652, 752, 759, 898, 1056, 
1125, 1159 

HUYSMAN · 496, 637 
HUYSSE · 721 
HUYVAERT · 273 
HUYWAERT · 542 
HYDE · 116, 135, 158, 170, 182, 273, 371, 477, 581, 732, 

956, 1060, 1062 

I 

ICKET · 42, 191, 296 
IDE · 16, 23, 31, 65, 76, 107, 122, 139, 149, 154, 155, 157, 

169, 197, 206, 209, 219, 223, 226, 237, 240, 251, 252, 
255, 274, 276, 333, 335, 340, 370, 371, 380, 386, 430, 
435, 453, 493, 509, 621, 623, 669, 672, 694, 775, 779, 
789, 795, 812, 824, 854, 1017, 1059, 1155, 1184 

IJNGHELS · 1083 
IJSERBIJT · 1035 
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IJSERMAN · 1181 
IKET · 191, 791 
IMBEKE · 155 
IMMELOOT · 941 
IMPE · 518, 573 
IMPENS · 99, 121, 136, 180, 241, 256, 298, 345, 360, 399, 

404, 764, 1080, 1172, 1186 
IMPINS · 964 
IMSCHOOT · 587, 1189 
INGHELS · 30, 79, 86, 1021, 1043, 1155 
INNEBERT · 44 
IQUET · 861 
IRVIJN · 893 
ISEBAERT · 273 

J 

JACOB · 162, 407, 875, 1178 
JACOBS · 98, 275, 517, 524, 530, 532, 657, 770, 1009 
JACQUAERT · 888 
JACQUELOOT · 939 
JACQUES · 30, 291, 1160 
Jan SCHAUT · 1142 
Jan VAN POTTELSBERGHE · 1052 
JANSSENS · 87, 107, 143, 202, 277, 379, 409, 516, 517, 

593, 808, 1047 
JARETH · 430 
JENIJN · 29, 102 
JOCHEM · 1110 
JOCHIM · 678, 679 
JOLIJT · 87, 106, 229, 294 
JONCKHEER · 890 
JONCKHEERE · 251 
JOORIS · 125, 139, 149, 162, 184, 204, 205, 223, 242, 245, 

267, 276, 295, 302, 311, 320, 364, 365, 372, 376, 402, 
421, 422, 434, 499, 500, 514, 542, 545, 627, 629, 734, 
762, 821, 893, 895 

JOOS · 437, 462, 553, 576, 651, 657, 658, 670, 704, 766, 
773, 795, 832, 852, 1188 

K 

KACKAERT · 210 
KACQUAERT · 80 
KAECKAERT · 370, 406, 1024, 1182 
KAKAERTS · 921 
KEERSBULCK · 807 
KEERSSE · 639, 1192 
KEGHELS · 55 
KEINDTS · 649 
KEINTS · 647 
KEIRENS · 1142 
KEIRSSE · 272, 639, 669 
KELLENS · 1054, 1065, 1085 
KELLINS · 946 
KEMPENEER · 596 
KEMPENEERS · 500 
KERCKAERT · 27 
KERCKHOVE · 411, 424, 529, 576, 707, 715 
KERREBROECK · 570, 607, 679, 732 
KERREBROUCK · 1030 
KERREMANS · 341 
KERREMS · 494 
KERRENS · 15, 25, 247, 300, 1165 
KERSBULCK · 270, 470 
KERSSE · 155, 162, 348, 1078 
KERSTELOOT · 281 

KERVIJN · 244, 286, 771, 889 
KESTELOOT · 63, 72, 187, 307, 841, 1168 
KETELAERE · 647 
KETTELAERE · 520 
KEUCKELAERE · 353, 364 
KEUKELAERE · 346, 354, 420 
KEULEBROECK · 625 
KEUTERICX · 57 
KEUTERIX · 627 
KEUTRICX · 147 
KEYSERE · 983 
KEYSERS · 906, 907 
KIMPE · 291, 314, 398, 401, 1191 
KINDT · 86, 325, 1023 
KINT · 647 
KINTS · 559, 676 
KLEEMPUT · 306 
KLERCX · 918 
KNAPAERT · 166 
KNEUVELS · 340, 471, 479, 480 
KNOCKAERTS · 907 
KNUDDE · 34 
KNUYT · 152 
KOCKAERT · 749 
KOCKAU · 822 
KOCKUYT · 77 
KOECKOET · 357 
KOOPMAN · 291, 380 
KORDIER · 357 
KORNOU · 347 
KROOCK · 409 

L 

LA COMBE · 459, 712 
LA FAILLE · 269, 307, 403, 636, 1040, 1127, 1129 
LA FAILLIE · 309 
LA METTRE · 590 
LA MOTTE · 1168 
LA PORTE · 570 
LA ROY · 610, 681 
LABBENS · 573 
LADDERSIE · 138 
LADERSON · 1034 
LADUYCK · 90, 110 
LAEREBECKE · 26 
LAEREBEKE · 274, 368, 435, 558, 564, 581, 592, 642, 694, 

783, 803, 804, 816, 827 
LAEREBEQUE · 866 
LAFAILLE · 83, 166, 240, 408, 749, 754, 889, 1170 
LAGAIGE · 528 
LAGAISSE · 652, 729, 731 
LAGAYGE · 528 
LAGAYSE · 574 
LAGAYSSE · 277, 315, 574 
LAGOEN · 416 
LAGOENE · 446, 451, 534, 587, 627 
LAHART · 95 
LAINSSINS · 968 
LAINY · 392 
LAKET · 861 
LAMAIRE · 135 
LAMBART · 711 
LAMBEGOIS · 1007, 1010 
LAMBERT · 170, 479, 505, 588, 776 
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LAMBRECHT · 96, 109, 151, 157, 158, 233, 297, 331, 367, 
415, 416, 418, 424, 425, 444, 458, 460, 480, 485, 492, 
533, 536, 540, 548, 555, 582, 583, 587, 597, 642, 680, 
681, 682, 684, 691, 703, 728, 761, 776, 792, 800, 806, 
807, 820, 829, 842, 845, 862, 881, 932, 939, 964, 965, 
978, 996, 1047, 1145, 1162, 1169, 1194 

LAMBRECHTS · 999 
LAME · 931, 932 
LAMEIRE · 389, 409, 446, 591 
LAMIS · 340, 348 
LAMME · 10, 11, 12, 23, 24, 31, 32, 40, 41, 45, 46, 49, 51, 

63, 76, 93, 102, 114, 116, 122, 139, 140, 159, 161, 164, 
170, 185, 186, 209, 216, 217, 221, 236, 239, 245, 256, 
279, 294, 304, 351, 355, 360, 362, 369, 373, 375, 388, 
393, 406, 414, 428, 429, 434, 454, 466, 468, 469, 494, 
498, 510, 523, 526, 540, 545, 552, 557, 563, 583, 589, 
640, 648, 649, 690, 708, 732, 756, 783, 785, 789, 796, 
809, 849, 850, 858, 860, 888, 913, 932, 941, 948, 949, 
969, 970, 973, 975, 981, 984, 987, 992, 994, 1003, 1011, 
1022, 1023, 1024, 1030, 1033, 1058, 1059, 1060, 1071, 
1072, 1075, 1076, 1084, 1095, 1103, 1114, 1118, 1131, 
1132, 1133, 1136, 1139, 1146, 1147, 1151, 1175, 1176, 
1180, 1188, 1189 

LAMMENS · 104, 174, 318, 487, 520, 586, 609, 654, 675, 
708, 712, 727, 747, 758, 795, 802, 809 

LAMMERECHT · 329, 870, 884 
LAMOEN · 359, 453, 610 
LAMONT · 1152 
LAMOTE · 208 
LAMOTTE · 74 
LAMPAERT · 183, 305, 528, 572, 731, 910, 966, 1168 
LAMPE · 468, 503, 632, 658, 688, 695, 730, 741, 753, 759, 

795, 816, 895, 900 
LAMPENS · 932, 1149 
LAMPEREEL · 270, 532, 771 
LAMPO · 43, 215 
LAMPREEL · 205, 271, 309, 361, 379, 431, 477, 570, 760, 

780, 792, 864 
LANAUX · 230 
LANCKSCHRAEVE · 470 
LANCKSWEERDT · 763 
LANCKSWEERT · 121, 167, 416, 1038, 1063 
LANCKSWEIRT · 402, 513 
LANCSWEERT · 108, 934, 954, 980, 1109 
LANCZWEERT · 924, 944, 950 
LANDEGEM · 765 
LANDEGHEM · 258, 393, 458, 807, 1189 
LANDTSHEERE · 273, 337 
LANDUYT · 12, 94, 121, 155, 169, 224, 482, 494, 499, 515, 

530, 610, 641, 690, 717, 726, 761, 801, 876, 899, 944, 
1057, 1058, 1095, 1104, 1107, 1109, 1110, 1119, 1132, 
1184 

LANGERAERT · 173, 317, 395, 412, 591, 748, 759 
LANGERAET · 591, 691, 742, 756, 781, 1014 
LANGHERAERT · 111, 374, 411, 546, 939, 1177 
LANGHERAET · 21, 280, 865 
LANNEAU · 541, 605, 684, 701 
LANNOY · 832, 917 
LANSHEER · 228 
LANSHEERE · 230 
LANSZWEERT · 944 
LANTSGRAEVE · 273, 412, 467, 528 
LANTSGRAVE · 852 
LANTSGREVE · 502 
LAQUET · 253, 368 
LAREBEKE · 161 
LAROY · 779 
LAROYE · 614 
LARUE · 185 
LATAIRE · 594 

LATEUR · 536 
LATOURE · 899 
LAUREYNS · 1153 
LAURIJNS · 1125 
LAUTE · 927 
LAUWAERT · 112, 243, 264, 270, 470, 783 
LAUWEREYNS · 167 
LAUWERIES · 430, 464 
LAUWERS · 909, 917, 1085 
LAUWEYTENS · 1143 
LAVA · 460, 478, 584, 670 
LAVAE · 469, 544 
LAVAL · 727 
LE BEGUE · 736 
LE DUCK · 604, 893 
LE DUCQ · 76, 121, 1030, 1043, 1044, 1046, 1058 
LE DUYCK · 384 
LE FEBURE · 570, 706 
LE JEUNE · 418 
LE MAN · 821 
LE PAIRE · 319 
LE PEIRE · 319 
LE PERCK · 800 
LE PERRE · 444 
LE REVERAND · 716, 738 
LE ROY · 507, 664, 823, 828 
LEBET · 1070 
LEBLON · 486 
LECKET · 57 
LECLUYSE · 527 
LEDENT · 734 
LEDERSNIJDERS · 1000 
LEDUCQ · 23, 43, 122, 206, 240, 255, 1023 
LEDUYCK · 158 
LEEMAN · 1145 
LEERSMAN · 919 
LEERSNIJERS · 313 
LEESMAN · 919 
LEEUWE · 71 
LEEUWERGHEM · 805 
LEFEBERE · 724 
LEFEBRE · 527, 619 
LEFEBURE · 706, 771, 776, 799 
LEFEBVRE · 533, 859 
LEFEVERE · 653 
LEFEVRE · 620, 629, 693 
LEGIEST · 645 
LEGUYN · 272 
LEM · 434 
LEMAIEUR · 748 
LEMS · 1025 
LENAERT · 357 
LENNIE · 455 
LEOTHO · 804 
LEOTO · 757 
LEPERCQ · 850 
LEPERIQ · 790 
LEQUIN · 486 
LEROY · 700 
LESSENS · 76, 152, 167, 272, 686, 781, 891 
LESSINS · 969 
LEYBAERT · 518 
LEYDENS · 813 
LEYS · 676 
LEYSEELE · 87, 175, 181, 278, 279, 327, 480, 521, 575, 

621, 701, 734, 784, 864 
LEYSSENS · 504, 1089 
LEYTENS · 287, 339, 567, 618, 753 
LEYTIENS · 158 



 1218 

LIBAERT · 66, 127, 255, 923, 925, 930, 933, 939, 944, 947, 
951, 952, 964, 978, 983, 989, 994, 1003, 1009 

LIBBAERT · 972 
LIBBRECHT · 726 
LICHTERVELDE · 716, 776 
LICHTVOET · 1001 
LIEBAERT · 1021, 1023, 1028, 1030, 1033, 1038, 1043, 

1045, 1078, 1089 
LIEVENS · 58, 59, 75, 101, 107, 113, 152, 157, 159, 165, 

220, 249, 264, 266, 268, 281, 298, 337, 341, 344, 383, 
385, 422, 430, 456, 459, 465, 473, 487, 491, 504, 507, 
533, 535, 541, 560, 570, 571, 572, 600, 616, 629, 640, 
644, 650, 657, 666, 724, 758, 777, 815, 832, 855, 1082 

LIEVETTE · 616 
LIEVEVRAUW · 283 
LIEVIJN · 104, 172, 173 
LIEVIJNS · 242, 508, 859 
LIJBAERT · 9, 27, 40, 50, 56, 57, 61, 66, 70, 77, 81, 85, 89, 

91, 94, 95, 104, 114, 136, 146, 161, 174, 186, 199, 202, 
227, 246, 249, 252, 256, 257, 273, 327, 330, 337, 349, 
355, 359, 362, 392, 397, 405, 472, 484, 503, 508, 538, 
579, 581, 590, 650, 694, 841, 869, 872, 883, 901, 982, 
989, 991, 996, 999, 1011, 1012, 1113, 1144, 1160, 1161, 
1164, 1171, 1176, 1179 

LIJBAERTS · 991 
LIJCKHAERT · 62 
LIJMBROECK · 764 
LIJNIE · 736 
LIJPE · 277 
LIJTTIENS · 165 
LIMNANDER · 244, 324, 342, 566, 571, 572, 641, 695, 

765, 771, 797, 832 
LINOOR · 954 
LIPPENS · 127, 128, 293, 310, 363, 402, 441, 494, 591, 628, 

789, 800, 814, 886, 1060, 1117 
LITS · 539 
LOBBENS · 302, 482, 730, 797 
LOCKET · 49 
LOCQUET · 78, 101 
LODERNY · 1091 
LODUIJCK · 1179 
LOENKENS · 18 
LOENS · 900 
LOENTENS · 871 
LOENTGENS · 19 
LOENTJENS · 615 
LOENTKENS · 871 
LOETE · 385 
LOEYNKENS · 89, 93 
LOINTGERS · 43 
LOINTIENS · 868 
LOINTJENS · 337, 405, 433 
LOKET · 494 
LOMBAERT · 63, 67, 118, 244, 351, 399, 545, 749, 860, 

867 
LOMME · 391, 433, 487, 488 
LONCKE · 241, 1145, 1153 
LOOCKENS · 1031 
LOOCKET · 879 
LOOF · 1110 
LOONCKE · 227 
LOONCKENS · 868, 1027, 1031, 1094 
LOONGIENS · 208 
LOONKENS · 11, 19, 122, 123, 1003, 1004, 1006, 1009, 

1012, 1015, 1016, 1019, 1023, 1025, 1032, 1033, 1040, 
1048, 1051, 1052, 1055, 1059, 1061, 1075, 1122, 1125, 
1130, 1132, 1140, 1143 

LOONKINS · 908, 914, 919, 921, 923, 926, 929, 931, 932, 
935, 942, 943, 944, 946, 949, 951, 957, 958, 959, 960, 
971, 972, 976, 978, 981, 985, 986, 988, 990, 996, 998, 
1002 

LOONTENS · 31, 34, 53, 176, 1008 
LOONTGENS · 19, 22, 27, 33, 37, 38, 45, 46, 53, 54, 55, 

65, 67, 72, 74, 84, 129, 144, 145, 163, 189, 196, 230, 
231, 245, 246, 258, 290, 388, 836, 868, 869, 872, 899, 
1054, 1055, 1063, 1075, 1093, 1099, 1100, 1105, 1113, 
1115, 1116, 1118, 1120, 1122, 1127, 1129, 1130, 1135, 
1141, 1147, 1149, 1157, 1159, 1168, 1183 

LOONTGHENS · 20 
LOONTGIENS · 233 
LOONTIENS · 18, 22, 23, 26, 27, 68, 89, 113, 155, 159, 

163, 188, 210, 248, 254, 255, 283, 289, 292, 303, 308, 
343, 357, 369, 371, 383, 452, 532, 592, 596, 621, 642, 
648, 660, 815, 886, 889, 890, 1115, 1169, 1189 

LOONTINS · 14, 58, 870 
LOONTJENS · 83, 100, 133, 355, 357, 396, 429, 438, 458, 

484, 490, 497, 501, 533, 540, 565, 573, 661, 704, 705, 
732, 745, 750, 778, 788, 791, 805, 810, 813, 834, 835, 
836, 837, 838, 839, 855, 1165, 1168 

LOONTKENS · 74, 106, 1105, 1115 
LOOTENS · 20, 21, 27, 28, 29, 44, 64, 94, 111, 133, 141, 

147, 157, 159, 171, 172, 174, 178, 179, 193, 203, 205, 
217, 220, 229, 259, 274, 278, 280, 297, 307, 322, 325, 
332, 335, 342, 349, 354, 357, 366, 387, 393, 395, 405, 
418, 457, 484, 502, 511, 527, 530, 548, 585, 594, 610, 
636, 675, 676, 677, 702, 703, 709, 724, 773, 808, 822, 
826, 836, 841, 842, 843, 844, 849, 850, 852, 860, 862, 
872, 875, 889, 1005, 1010, 1043, 1058, 1067, 1076, 
1095, 1098, 1103, 1111, 1112, 1130, 1149, 1160, 1192 

LOOTINS · 5, 6, 916, 917, 922, 929, 931, 935, 949, 963, 
983, 985, 1000, 1001, 1002 

LOOTJENS · 404, 1183 
LOOTTENS · 223, 227, 255, 267, 284, 372, 388 
LOOVELDE · 414, 446, 537, 566, 583, 585 
LOQUET · 89, 165 
LORJOU · 330 
LOSSIER · 560 
LOTINS · 909 
LOTTEN · 62 
LOUIS · 455 
LOURTEAUX · 146, 168 
LOUSBERGHE · 489 
LOVAERT · 211, 360, 602, 626, 685, 759, 767 
LOYNTGENS · 317 
LOYS · 748 
LUCK · 33, 72, 750 
LUTEOR · 462 
LUTERAER · 462 
LUTIORS · 802 
LUUCX · 1013, 1018 
LUUX · 964 
LUYENS · 132 
LUYTENS · 130 
LUYTTENS · 208, 251 
LYMNANDER · 381 

M 

MABE · 1103 
MACCOEN · 160, 403, 1126 
MADOE · 520 
MADOEY · 386 
MADOU · 203, 215, 225, 241, 271, 286, 304, 318, 418, 420, 

520, 565, 662, 727, 801, 898, 1175 
MADOY · 386 
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MAEBE · 399, 517, 641, 689, 691, 713, 728, 729, 754, 769, 
778, 807 

MAECHS · 935 
MAEGHERMAN · 438 
MAELBAULT · 951 
MAELBAUT · 920, 951 
MAELBAUTS · 935 
MAELBOUT · 909 
MAELBOUTS · 909 
MAELCAMP · 473, 696, 784, 1036 
MAELFIT · 577 
MAELGHEER · 956, 992 
MAENAUT · 10, 61, 62, 75, 158, 1024 
MAENHAUDT · 142, 190, 246, 247, 430, 813 
MAENHAUT · 34, 49, 55, 73, 76, 93, 106, 141, 142, 147, 

153, 157, 195, 202, 211, 217, 218, 224, 231, 239, 248, 
254, 263, 283, 288, 294, 297, 314, 317, 321, 336, 340, 
353, 354, 356, 358, 369, 371, 375, 381, 385, 390, 401, 
407, 418, 419, 423, 427, 428, 429, 438, 444, 453, 459, 
473, 474, 508, 510, 511, 512, 517, 521, 533, 542, 543, 
555, 558, 561, 565, 568, 572, 576, 581, 583, 588, 590, 
600, 619, 623, 624, 629, 632, 634, 638, 646, 652, 660, 
661, 675, 690, 693, 694, 699, 704, 712, 719, 742, 745, 
746, 750, 763, 779, 803, 804, 813, 824, 826, 832, 833, 
844, 856, 899, 1028, 1081, 1107, 1109, 1160, 1165, 
1168, 1183, 1189, 1190 

MAENHOUDT · 142 
MAENHOUT · 588, 687, 776, 783, 799, 1038, 1047, 1088, 

1100, 1119, 1132 
MAENNOUT · 1024 
MAERE · 23, 258, 516, 745, 864 
MAERSCHALCK · 127, 236, 580, 1050 
MAERSEELE · 404, 503 
MAERTENS · 102 
MAERTHIER · 14, 15, 33, 883 
MAERTIER · 60, 869 
MAES · 13, 19, 31, 45, 87, 96, 99, 102, 110, 122, 126, 177, 

199, 224, 236, 241, 258, 293, 328, 351, 357, 366, 385, 
418, 425, 442, 469, 486, 523, 531, 535, 623, 642, 666, 
668, 669, 673, 682, 685, 713, 738, 763, 766, 853, 858, 
861, 862, 878, 888, 933, 960, 974, 976, 994, 996, 1044, 
1062, 1065, 1069, 1093, 1121, 1136, 1138, 1158, 1169, 
1176, 1194 

MAESEMAN · 242, 287 
MAESSCHALCK · 723, 775, 834, 909 
MAESSEMAN · 287 
MAEYAERT · 948 
MAGGERS · 800 
MAGNUS · 1162, 1169 
MAIRE · 294 
MALCAMP · 382, 399, 860 
MALDEGEM · 758 
MALDEGHEM · 153, 743 
MALFAIT · 617, 619, 759 
MALIER · 776 
MALLECAM · 867 
MALRONT · 101, 102, 112 
MANAUDT · 172 
MANAULT · 950, 951, 972, 999 
MANAULTS · 985 
MANAUT · 75, 147 
MANAUTS · 932 
MANENS · 706 
MANGÉ · 458, 462 
MANGELAERE · 272, 657 
MANGELAERS · 663 
MANGEZ · 744, 802 
MANGINS · 802 
MANHAUDT · 410 
MANHAUT · 24 

MANNAUT · 1088 
MANNOULT · 1024, 1035 
MANOULT · 1011 
MANOUT · 504, 1038 
MANTHEAU · 604 
MANYER · 90 
MARCHAND · 638 
MARCHAUD · 496 
MARCKSCHALCK · 467 
MARECHAL · 679 
MARICHAEL · 587 
MARIEMAN · 149 
MARIMAN · 182 
MARRE · 528, 892 
MARSANT · 1020 
MARTENS · 11, 17, 20, 23, 26, 28, 37, 62, 68, 97, 101, 103, 

106, 107, 111, 128, 129, 132, 136, 143, 144, 146, 152, 
156, 161, 171, 183, 192, 200, 205, 217, 225, 231, 243, 
247, 253, 264, 266, 270, 274, 277, 283, 292, 294, 295, 
303, 304, 305, 311, 315, 326, 328, 337, 342, 350, 355, 
356, 362, 368, 370, 381, 386, 397, 401, 405, 411, 419, 
429, 436, 440, 446, 451, 462, 465, 477, 480, 482, 490, 
491, 494, 495, 497, 501, 505, 507, 521, 529, 533, 538, 
540, 545, 546, 555, 556, 566, 569, 570, 572, 574, 578, 
579, 580, 581, 583, 584, 592, 598, 599, 601, 602, 603, 
607, 609, 611, 613, 614, 616, 623, 630, 631, 632, 633, 
636, 643, 645, 647, 651, 659, 663, 665, 666, 668, 672, 
673, 674, 675, 680, 681, 682, 687, 692, 694, 695, 696, 
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 713, 719, 725, 
728, 729, 730, 735, 736, 737, 739, 763, 765, 766, 767, 
770, 772, 773, 776, 779, 780, 786, 791, 792, 794, 799, 
801, 803, 805, 807, 808, 809, 815, 816, 819, 823, 825, 
829, 832, 837, 855, 856, 857, 859, 866, 869, 890, 894, 
895, 900, 1022, 1023, 1031, 1036, 1047, 1077, 1078, 
1083, 1084, 1098, 1110, 1114, 1126, 1131, 1136, 1139, 
1140, 1141, 1147, 1148, 1149, 1167, 1174, 1184, 1187, 
1190, 1193 

MARTHEYN · 836 
MARTIJN · 1184 
MARTINS · 936, 938, 968, 970 
MASEUW · 281 
MASSEAU · 363, 405, 429, 472, 473, 591 
MASSON · 210, 282 
MATHER · 1010 
MATHEUS · 555, 585, 594, 625, 646, 666, 757, 850 
MATHEYS · 576 
MATHIJS · 114, 287, 564, 882, 910 
MATTHEEUS · 1079 
MATTHEEUWS · 761 
MATTHEUS · 280, 564, 658 
MATTHIJS · 143, 248, 261, 624, 730, 870, 975, 1088, 1092, 

1099 
MATTON · 30, 719, 1171 
MAYGRES · 204 
MAYTEMAN · 968 
MECHELINCK · 425 
MECHIELS · 764 
MEECKX · 878 
MEECX · 22, 104, 117, 160, 840 
MEERE · 7, 51, 297, 608, 947, 950, 1073, 1151 
MEERESONNE · 794 
MEERHAEGHE · 356 
MEERHAGHE · 1167 
MEERSMAN · 254, 354, 650, 939 
MEERSONNE · 799 
MEESMAN · 1177 
MEEUCX · 59, 69, 1163 
MEEUX · 17, 60 
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MEGANCK · 14, 15, 48, 63, 69, 70, 77, 78, 116, 118, 128, 
130, 139, 156, 161, 185, 224, 231, 238, 240, 246, 253, 
265, 272, 277, 317, 328, 331, 335, 354, 357, 374, 386, 
396, 438, 440, 466, 468, 477, 481, 488, 508, 515, 521, 
526, 529, 534, 552, 558, 561, 576, 581, 589, 601, 608, 
609, 617, 621, 623, 624, 630, 642, 646, 647, 648, 660, 
661, 663, 681, 693, 700, 717, 744, 745, 749, 755, 761, 
769, 783, 789, 798, 810, 812, 818, 836, 839, 842, 845, 
876, 877, 880, 886, 890, 900, 1004, 1027, 1058, 1068, 
1076, 1106, 1129, 1161, 1190, 1194 

MEGHANCK · 419 
MEHUYS · 194, 222, 558 
MEIRE · 293, 297, 315, 396, 426, 521, 809, 813, 853 
MEIRESON · 430 
MEIRESONNE · 308, 669, 734, 749, 806 
MEIRISONE · 464, 549 
MEIRSANT · 840 
MEIRSMAN · 102, 719 
MELDERE · 371, 645 
MELIS · 1126, 1139 
MELSENS · 14, 28, 67, 96, 123, 139, 354, 445, 875, 1128, 

1133, 1152, 1175 
MELSSENS · 385 
MENAERS · 286 
MENSSE · 1112 
MENUE · 804 
MERCHIE · 567, 691 
MERCY · 591, 785 
MERE · 1072, 1073 
MERHAEGHE · 767 
MERISIAEN · 504 
MERLIM · 726 
MERRE · 26, 44, 1049, 1052, 1065 
MERRESON · 196 
MERSIE · 754, 899 
MERSSTAERT · 910 
MERTENS · 574, 750, 776 
MESDACH · 917 
MESMACKER · 187 
MESMAECKERE · 66 
MESMAN · 900 
MESSCHAERT · 917 
MESSENS · 1067 
MESTACH · 8, 19, 32, 35, 37, 38, 42, 62, 68, 135, 178, 208, 

229, 326, 615, 829, 910, 912, 914, 935, 940, 945, 948, 
949, 964, 966, 976, 978, 985, 992, 995, 1006, 1013, 
1014, 1018, 1022, 1029, 1033, 1034, 1035, 1039, 1041, 
1046, 1048, 1054, 1057, 1059, 1060, 1066, 1067, 1080, 
1081, 1086, 1087, 1099, 1113, 1124, 1126, 1130, 1140, 
1160, 1161, 1166, 1172 

MESTAGH · 97, 395, 471 
MESTDACH · 190, 199, 281, 285, 297, 845, 865, 871, 919, 

929, 935, 1006, 1008, 1009 
MESTDAG · 91, 418, 537, 650, 744, 747, 751, 772, 825, 

834, 864, 1194 
MESTDAGH · 6, 90, 112, 119, 120, 133, 166, 191, 283, 

327, 329, 349, 355, 361, 386, 390, 395, 397, 402, 408, 
416, 419, 422, 423, 427, 429, 446, 450, 451, 457, 464, 
472, 474, 490, 493, 494, 500, 507, 517, 521, 532, 533, 
535, 539, 541, 548, 549, 551, 555, 556, 561, 566, 574, 
579, 588, 609, 613, 614, 619, 639, 647, 650, 662, 675, 
681, 687, 689, 691, 697, 698, 700, 713, 718, 719, 725, 
735, 744, 755, 758, 768, 771, 772, 775, 785, 786, 801, 
802, 805, 819, 822, 826, 832, 834, 861, 893, 1194 

MESURE · 817 
METS · 802 
MEULEMAN · 404, 427, 555, 640, 642, 723, 837, 887 
MEULEMANS · 866 
MEULEMEESTER · 742 
MEULENACKER · 330, 383, 855 

MEULENAERS · 332 
MEYERS · 49 
MEYNAERT · 69 
MEYNE · 1007, 1027, 1129 
MEYNNE · 14 
MEYS · 557, 680, 761 
M'HERHAEGE · 830 
MICHAEL · 805 
MICHAELS · 423, 653 
MICHAËLS · 819 
MICHEL · 757 
MICHELS · 593 
MICHIELS · 35, 106, 586, 837, 1000, 1037, 1079, 1097, 

1119, 1121, 1133, 1143, 1151 
MIDDELEM · 746 
MIELLEMAN · 325 
MIERLE · 99 
MIJLEMAN · 100, 165, 265 
MIJLLE · 355 
MIJLLEMAN · 51, 165 
MIJLLEMANS · 98 
MIJNCK · 391 
MIJNSBERGE · 776 
MIJNSBERGHE · 136, 570, 777, 778 
MIJS · 1028 
MILLE · 800 
MILLECAM · 486, 533, 561, 796 
MILLICAM · 500 
MILOT · 205 
MINNAERT · 363 
MINNE · 10, 32, 153, 452, 517, 602, 603, 606, 611, 626, 

627, 653, 654, 669, 672, 673, 714, 725, 752, 755, 848, 
849, 899, 1118 

MINNENS · 377, 503, 679, 699, 754, 788, 816, 895 
MINNERS · 429 
MINOOT · 765 
MINSBERGHE · 1178 
MISSIAEN · 687, 806, 820 
MISSIAENS · 97 
MOENS · 47, 250, 854, 938, 1000, 1006 
MOENTGENS · 1101 
MOENTIENS · 44, 304, 313, 327, 370, 617 
MOENTJENS · 395, 402, 509, 513, 518, 562, 610, 651, 655, 

752, 759 
MOENTKENS · 35, 44 
MOERAERT · 197, 228 
MOERE · 726 
MOEREMAN · 352, 368 
MOEREMANS · 1064 
MOERMAN · 11, 30, 36, 51, 59, 92, 98, 124, 137, 170, 205, 

227, 242, 245, 254, 265, 274, 307, 325, 341, 367, 368, 
379, 393, 408, 412, 416, 440, 444, 460, 464, 470, 481, 
494, 537, 580, 594, 596, 603, 630, 670, 703, 713, 716, 
720, 722, 738, 760, 773, 791, 817, 859, 872, 890, 910, 
924, 947, 1017, 1029, 1031, 1037, 1054, 1065, 1078, 
1086, 1090, 1114, 1117, 1161, 1172, 1191, 1192 

MOERMANS · 910, 980 
MOERTIER · 99 
MOETSCHILDER · 1030, 1083, 1105, 1109 
MOEYKENS · 36, 42, 64, 425, 685, 1055, 1101, 1125 
MOLÉ · 805 
MONICHOVE · 1109 
MONTMERENCY · 545 
MOORREM · 16 
MOORTELS · 619 
MOORTGAT · 709 
MOORTHIER · 880 
MORE · 508 
MORÉ · 174 
MORÉE · 263, 886 
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MOREEL · 305, 313, 432, 841, 1107, 1123 
MOREELS · 1067, 1186 
MOREES · 366 
MOREEUW · 515 
MORTGAT · 409, 574 
MORTHIER · 7, 20, 26, 34, 41, 53, 107, 118, 182, 188, 205, 

274, 284, 322, 323, 346, 353, 361, 365, 372, 376, 382, 
390, 393, 422, 450, 493, 508, 560, 597, 598, 600, 601, 
610, 613, 619, 635, 643, 644, 654, 657, 682, 691, 725, 
731, 760, 846, 889, 1058, 1070, 1194 

MORTIER · 5, 14, 15, 19, 20, 33, 51, 85, 86, 90, 97, 99, 
109, 117, 123, 125, 131, 139, 166, 174, 183, 193, 196, 
197, 204, 205, 208, 220, 229, 233, 250, 251, 257, 264, 
267, 270, 275, 293, 308, 310, 329, 349, 359, 365, 373, 
380, 381, 386, 407, 409, 413, 427, 436, 454, 463, 465, 
468, 474, 481, 500, 517, 522, 530, 531, 535, 539, 541, 
551, 555, 567, 569, 572, 574, 578, 586, 592, 621, 623, 
630, 638, 639, 642, 644, 647, 651, 657, 673, 681, 685, 
687, 694, 695, 697, 712, 724, 725, 731, 747, 765, 766, 
767, 768, 770, 782, 785, 790, 796, 798, 799, 800, 822, 
825, 834, 840, 842, 846, 847, 858, 861, 864, 893, 921, 
922, 923, 928, 931, 935, 936, 942, 949, 959, 966, 971, 
975, 977, 980, 981, 986, 989, 993, 1003, 1004, 1008, 
1010, 1011, 1014, 1015, 1024, 1025, 1026, 1030, 1031, 
1042, 1044, 1056, 1061, 1067, 1070, 1073, 1074, 1078, 
1080, 1091, 1099, 1106, 1111, 1112, 1115, 1118, 1125, 
1138, 1142, 1157, 1158, 1159, 1176, 1180, 1181 

MORTIERS · 911 
MORTIRS · 912 
MOTE · 778 
MOUTON · 690 
MOYKENS · 275, 1083 
MOYNTIENS · 484 
MUELDER · 667 
MUELEMAKERS · 884 
MUELEMAN · 955, 956, 957 
MUELEMANS · 955, 956, 957 
MUELENS · 982 
MUELEWATER · 41 
MULDER · 277, 782 
MULDERE · 1137 
MULLAERT · 806 
MURAY · 288 
MURRAY · 235 
MUSAERT · 8 
MUSSCHAERT · 573, 966, 971 
MUSSCHAERTS · 915 
MUSSCHE · 9, 12, 19, 63, 349, 351, 523, 713, 727, 795, 

880, 938, 1113, 1121, 1133, 1140, 1158 
MUYS · 248, 287 
MUYSHONDT · 998, 1158 
MUYSONDT · 1092 
MYNCKE · 927, 1044 
MYNNE · 166 

N 

N BUEREN · 143 
N DALE · 1079 
N DE WALLE · 1107 
N RAVESCHOOT · 923 
NACHTERGAELE · 368 
NAERT · 721, 1123 
NAESSENS · 9, 27, 29, 67, 71, 663, 1141, 1160, 1179 
NASENS · 1149 
NASINS · 870 
NAUTS · 1096, 1123, 1130 
NEELS · 136, 1182 

NEEMGHEER · 940, 999, 1002 
NEERIJNCK · 323, 401 
NEERINC · 971 
NEERINCK · 402, 527 
NEERINCX · 841 
NEESSENS · 633, 746 
NEIRIJNCK · 491, 756, 828, 1181 
NEIRINCK · 377, 402, 527, 603 
NEIRINCKX · 505, 539 
NEIRINCX · 453 
NEIRYNCK · 242, 603 
NELIJS · 14 
NEMEGEER · 1020, 1045 
NEMEGEERT · 201 
NEMEGEIR · 722 
NEMEGHEER · 917 
NESSCHE · 74 
NESSENS · 292 
NEUSKENS · 1155, 1156 
NEVEJANS · 713 
NEVEJANSENS · 52 
NEVELE · 852 
NEYDT · 197, 380 
NEYT · 12, 48, 115, 121, 130, 191, 223, 276, 304, 310, 363, 

402, 412, 426, 437, 441, 579, 613, 614, 659, 707, 738, 
806, 883, 1057, 1082, 1085, 1100, 1101, 1111, 1123, 
1152, 1162, 1192 

NEYTE · 83, 1156, 1170 
NICOLLE · 513 
NIEULANDT · 412 
NIEULANT · 107, 412 
NIEUWESTADT · 70, 187 
NIEUWESTAT · 40, 98 
NIEUWLAND · 762, 785, 788, 831 
NIEUWLANDT · 409, 510, 537, 567, 658, 688, 743, 752, 

756, 762, 763, 851 
NIEUWLANT · 62, 78, 111, 412, 522, 606, 632, 633, 639, 

682, 691, 734, 753, 780, 782, 795, 878 
NIJS · 815, 938 
NIJT · 1051, 1053, 1057 
NOETE · 7 
NOLET · 175 
NOLF · 669, 709, 720, 816 
NOLLET · 175, 230, 362, 612, 633 
NOOT · 1069 
NORMAN · 84 
NOTAX · 206 
NOTE · 7, 8, 29, 836, 1095, 1096, 1102, 1149 
NOTTE · 208, 416, 423, 541, 799, 829, 834 
NUTTIJNCK · 762 
NUTTINCK · 768 
NUYT · 244, 286, 353 
NUYTENS · 598, 808 

O 

ODEVAERE · 65, 84, 85, 209, 223, 295, 319, 321, 331, 382, 
397, 407, 409, 421, 483, 484, 534, 628, 679, 778, 799, 
900, 1102, 1164 

OLDERBEKE · 112, 152, 203, 282, 1147 
OLEVIERS · 432 
OLIVIER · 576 
OLIVIERS · 932, 960 
OLLEVIERS · 431 
ONDERBECKE · 397 
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ONDERBEKE · 102, 117, 118, 123, 138, 152, 172, 206, 
207, 234, 265, 303, 309, 317, 325, 369, 371, 374, 375, 
377, 393, 394, 397, 404, 421, 437, 438, 441, 454, 461, 
471, 473, 493, 501, 509, 510, 512, 525, 539, 589, 635, 
660, 671, 685, 698, 705, 755, 766, 793, 798, 812, 818, 
857, 864, 900, 1182, 1185, 1190 

ONDERHEET · 352 
ONGENA · 675 
ONGENAE · 473 
ONGHENAE · 462, 580 
OORENAERT · 387 
OOST · 1003 
OOSTE · 341 
OOSTERLIJNC · 1018 
OOSTERLIJNCK · 325, 580, 733, 747, 758, 775, 782, 787 
OOSTERLINCK · 554, 782, 787, 825 
OOSTERLYNCK · 487 
OOSTHUYSE · 29 
OOTEGHEM · 1064 
OOTTEGHEM · 379 
OPEEL · 372 
OPPEEL · 260, 382, 569, 658, 670, 695, 701, 784 
OPSOMER · 498, 562, 700, 765 
OPSOMERE · 808 
OPSOMMER · 801 
OPSOMMERE · 808 
OPSTAL · 105 
ORBAN · 637 
OSSELAERS · 212 
OSTE · 19, 113, 127, 341, 939, 965, 966, 981, 994, 995, 

1043, 1085, 1090 
OUTRIJVE · 821 
OVAERE · 69, 114, 125, 139, 165, 246 
OVERACKERE · 81, 1171 
OVERDAM · 565 
OVERWAELE · 10, 30, 137, 323, 360, 366, 516 
OVERWALLE · 166, 300 

P 

PAEPE · 165, 173, 246, 564, 583, 703 
PAEPENS · 291 
PAINDAVIJN · 364 
PAINDUVIN · 499 
PALET · 506, 706 
PANDELAERE · 909 
PANDUVIJN · 499 
PANTINS · 971 
PAPEJANS · 408, 495 
PAPELEU · 634, 723, 734, 799, 833 
PAPELOO · 625 
PAPPENS · 57, 79, 103, 133, 270, 274, 324, 611, 614, 631, 

741, 750, 823, 900 
PAPPINS · 942, 957, 958, 979 
PARCK · 756 
PARET · 1057 
PARETZ · 850 
PARIJS · 243 
PARMENTIER · 101, 269, 392, 408 
PARPET · 41 
PASSIJN · 131, 650 
PATHEET · 875, 1120 
PATHET · 11 
PATIJN · 480, 1177 
PATIN · 16 
PATTEET · 18, 136, 1055 
PATTHEET · 39, 62, 136, 146, 880 
PATTHIJN · 20 

PATTIJN · 11, 111, 1056, 1111, 1177 
PATTIJNS · 11 
PAUTINS · 943 
PAUWELS · 74, 428, 961 
PAYELLE · 1159 
PAYSONNIE · 541 
PEERENS · 650 
PEERSEGAELE · 831 
PEERSSEGAELE · 785 
PEERTSEGAELE · 1162 
PEETERS · 223, 239, 311, 323, 335, 354, 462, 863, 1112, 

1167 
PEHELLE · 24 
PEIN · 263 
PEIRENS · 392, 696, 713 
PEIRRENS · 513, 599 
PEIRS · 743 
PEIRSEGAELE · 782 
PEIRTSEGAELE · 854 
PELECAEN · 365, 863 
PENDAVIJN · 437, 452 
PENDUVIJN · 500 
PENNEMAN · 57, 80, 83, 581, 615, 623, 653, 695, 726, 

888, 962 
PENNIJNCK · 616, 653, 784, 1009, 1011, 1012, 1014 
PENNINCK · 176, 187, 212, 361, 365, 566, 1012, 1031, 

1039 
PENNYNCK · 710 
PERENDT · 11 
PERENT · 11 
PERPET · 883 
PERRE · 27 
PERSIJN · 410, 732, 831 
PERVIJN · 771 
PESTELE · 119, 245 
PETIT · 522 
PETTIJ · 230 
PETUAEN · 437 
PEYFROEN · 707, 789 
PEYN · 81 
PEYPAERT · 863 
PHARASIJN · 321 
PHILIPPO · 425 
PHILIPS · 328, 331, 607, 695, 842, 845 
PICARD · 122 
PIEN · 93, 140, 144, 162, 226, 287, 304, 397, 470, 840, 

1166, 1182 
PIERS · 715, 720, 739, 767, 786, 852, 1113 
PIETERS · 31, 101, 102, 112, 197, 198, 328, 332, 359, 391, 

400, 401, 416, 429, 453, 483, 502, 516, 562, 618, 698, 
708, 714, 722, 770, 777, 813, 877, 921, 931, 976, 995, 
1024, 1047, 1053 

PIETS · 880 
PIFEROEN · 944, 952, 984 
PIFFROEN · 387, 456, 473, 509, 894 
PIFRON · 711 
PIJCKE · 586 
PIJFEROEN · 107, 219, 251, 929, 952, 984, 1079 
PIJFFEROEN · 21, 90, 98, 107, 892, 913, 994, 999, 1001, 

1063, 1090, 1093, 1100, 1101, 1147, 1150 
PIJFFERON · 63 
PIJFFROEN · 168, 411, 443, 517, 1166, 1176 
PIJFROEN · 21, 24, 92, 94, 107, 147, 166, 172, 198, 220, 

395, 885, 1174, 1178 
PIJN · 219 
PIJNAERT · 213, 244, 345, 765, 796 
PIJPAERT · 145, 185, 201, 510, 546, 616, 653, 784, 863 
PIJPE · 10, 808 
PIJPPAERT · 218, 282, 314 
PIJRONNE · 422 
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PILLE · 385 
PILLECAEN · 323, 437 
PILLIN · 1160 
PISON · 574 
PISSIJN · 32 
PISSON · 774, 775 
PISSONIS · 541 
PLAETSAERT · 83, 291, 676, 937, 939, 950, 992, 1028 
PLAETSAERTende · 1028 
PLAHIE · 494, 495, 649 
PLAHIER · 124 
PLANCKAERT · 601, 733 
PLANCKE · 253, 404, 654 
PLANCQUAERT · 1108 
PLASMAN · 44, 45, 77, 99, 103, 111, 178, 343, 363, 380, 

430, 460, 480 
PLASSCHAERT · 177, 286 
PLATSAERT · 1051 
PLATZAERT · 1051, 1052 
PLATZART · 1010, 1025, 1036 
PLAYHIE · 294 
PLETTIJNCK · 1097 
PLETTYNCK · 439 
PLOVY · 201 
POBLAERE · 1092 
PODEVIJN · 206 
POELMAN · 55, 102, 110, 157, 185, 206, 213, 214, 328, 

331, 428, 440, 443, 503, 508, 510, 534, 558, 648, 661, 
685, 719, 839, 842, 845, 883, 929 

POELMANS · 877 
POELVOORDE · 592, 620 
POFFEYN · 1180 
POFFIJN · 1180 
POLET · 274, 367 
POLLET · 65, 80, 274, 291, 303, 312, 478, 545, 697, 1089, 

1144 
POOLMAN · 57 
POPE · 278 
POPPE · 11, 35, 120, 219, 221, 360, 805, 1054, 1116 
PORRET · 205 
PORTOY · 29 
POTTERS · 935 
POTVLIEGHE · 911, 927, 959, 987, 998, 1018, 1049 
POUILLIOEN · 491 
POULLION · 517 
POURQUOI · 319 
POURQUOY · 488, 626 
POURTOY · 29 
PRAET · 14, 20, 38, 47, 62, 68, 69, 74, 193, 201, 209, 373, 

379, 524, 543, 623, 625, 755, 769, 777, 790, 818, 878, 
886, 1010, 1016, 1035, 1047, 1056, 1068, 1078, 1080, 
1081, 1133 

PREENT · 111 
PREUT · 371 
PRIEM · 412, 628, 742, 859, 1112 
PRONNE · 1019 
PRONNIE · 146, 168 
PROOST · 1158 
PROVIJN · 43, 221, 256, 332, 368, 370, 394, 495, 564, 604, 

675, 693, 709, 724, 744, 749, 771, 791, 802, 818, 862 
PROVIJNE · 92 
PROVOOST · 249 
PROVOST · 412, 555, 677, 696, 844 
PRUDHOMME · 732 
PRUYM · 129, 833 
PUMBEKE · 78 
PUT · 885, 1053, 1115 
PUTMAN · 330 
PUTS · 1025 
PUTTE · 183, 278, 349, 360, 404, 430, 1144 

Q 

QACKAERT · 1184 
QIUCKENBORNE · 530, 556 
QUACKEBEKE · 750 
QUAKELBEKE · 637 
QUARIC · 949 
QUARICQ · 977 
QUECKELBERGE · 649 
QUECKELBORNE · 1040 
QUECKENBORNE · 461 
QUEKEBOREN · 273, 274, 284 
QUEKEBUER · 33 
QUEKEBUEREN · 17, 22, 33 
QUEKEBURNE · 1052 
QUEKEBURREN · 11 
QUEKELBORNE · 94 
QUEKENBURNE · 405 
QUEQUEBURNE · 1145 
QUERIJN · 1069 
QUEUCKEBURNE · 876 
QUICKEBORNE · 79 
QUICKENBEURNE · 793 
QUICKENBORNE · 274, 325, 441, 461, 498, 545, 555, 592, 

656 
QUICKENBURNE · 291, 303, 405 
QUINTIN · 828 
QUIQUELBORNE · 911 
QUYNTIJN · 228, 230, 337, 512, 541, 545, 578, 632, 653, 

664, 692, 700, 722, 740, 812 
QUYNTIN · 541 

R 

RAEMAN · 349 
RAEPPAERT · 314 
RAEPSTEEN · 916 
RAES · 58, 108, 146, 168, 278, 282, 301, 338, 463, 491, 

499, 515, 629, 713, 748, 819, 915, 916, 1170 
RAEVERICX · 348 
RAITSAERT · 425, 529 
RAMELAERE · 891 
RAMMELAERE · 406 
RAMON · 343, 353, 363, 380, 427, 430, 754, 812, 824, 833 
RANS · 794 
RANSEN · 394 
RANST · 159, 1177 
RANTSOEN · 309, 704 
RANTSON · 228 
RAPPAERT · 664, 727 
RAUDTS · 420 
RAUTS · 741 
RAVEEL · 571 
RAVERICK · 1027 
RAVERIX · 1027 
RAVESCHOOT · 991 
REGARD · 1029 
REGELBRUGGHE · 490 
REGULE · 536 
REINIERS · 1122 
REKE · 963 
RENIER · 711 
RENIERS · 8, 758 
RENNEKENS · 140, 420, 430, 459, 465, 520, 803, 896 
RENTERGHEM · 31, 32, 35, 63, 90, 435, 574, 842, 954 
REUBENS · 387, 638, 676, 785, 851 
REYBROECK · 879, 893 
REYBROUCK · 1144 



 1224 

REYLOF · 141, 199, 226, 273, 1182 
REYMERY · 738 
REYNACX · 1008 
REYNAERT · 710 
REYNHEERE · 822 
REYNIER · 711 
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VAN DER MANDERE · 728 
VAN DER MAREN · 961 
VAN DER MEER · 870 
VAN DER MEERE · 47, 78, 112, 178, 210, 505, 930, 953, 

974, 992, 1167, 1186 
VAN DER MEEREN · 345, 553, 654, 854, 884, 926, 959, 

963, 975, 1030, 1092, 1093, 1188 
VAN DER MEERS · 147 
VAN DER MEERSCH · 85, 215, 275, 341, 345, 391, 475, 

484, 547, 552, 649, 753, 786, 935, 948, 999 
VAN DER MEERSCHE · 465, 916 
VAN DER MEERSSCHE · 396 
VAN DER MEIREN · 378, 399, 553 
VAN DER MEIRLE · 1183 
VAN DER MEIRSCH · 186, 704 
VAN DER MEIRSCHE · 345 
VAN DER MEIRSSCHE · 385 
VAN DER MERRE · 866, 1049 
VAN DER MERREN · 1034 
VAN DER MERSCHE · 737 
VAN DER MEULEN · 78, 208, 303, 414, 524, 621, 647, 

659, 723, 754, 803, 833, 898, 899 
VAN DER MEYREN · 1173 
VAN DER MEYRRE · 1171 
VAN DER MIERLE · 96, 99, 109, 253 
VAN DER MOERE · 37, 109, 1148, 1155, 1173 
VAN DER MOEREN · 109, 153, 252, 362 
VAN DER MOORTEL · 987 
VAN DER MUELEN · 20, 908, 947, 1038 
VAN DER MUELENE · 947, 955, 985 
VAN DER NAEDT · 908 
VAN DER NIEUWERSTADT · 998, 1147 
VAN DER NIEUWESTADT · 24, 66, 70, 71, 1084, 1086, 

1148, 1163, 1164 
VAN DER NIEUWSTADT · 299, 884 
VAN DER NIEWESTAT · 48, 882 
VAN DER OOST · 9 
VAN DER PAU · 639 
VAN DER PIEDT · 66 
VAN DER PIET · 40, 41, 51, 126, 207, 343, 373, 389, 884, 

1128, 1164 
VAN DER PIETE · 302, 440, 524, 538, 575, 769 
VAN DER PIETS · 26, 872 
VAN DER PIETTE · 167, 485, 1185 
VAN DER PLAETSE · 744, 1177 
VAN DER PLAETSEN · 7, 17, 18, 20, 28, 39, 41, 45, 46, 

59, 102, 106, 114, 115, 118, 123, 124, 134, 137, 140, 
159, 161, 166, 188, 198, 204, 207, 209, 210, 213, 215, 
224, 225, 231, 235, 237, 247, 248, 254, 255, 283, 292, 
300, 323, 325, 338, 345, 350, 352, 354, 357, 366, 373, 
378, 395, 398, 414, 433, 436, 443, 454, 464, 465, 470, 
481, 484, 485, 502, 517, 529, 533, 534, 540, 546, 560, 
564, 565, 572, 574, 576, 577, 582, 585, 589, 594, 608, 
655, 666, 668, 705, 709, 711, 745, 761, 766, 774, 795, 
804, 805, 814, 815, 825, 829, 836, 847, 858, 866, 880, 
883, 890, 895, 899, 925, 931, 936, 954, 968, 984, 990, 
992, 1025, 1031, 1032, 1058, 1065, 1070, 1080, 1081, 
1088, 1094, 1095, 1098, 1105, 1114, 1122, 1125, 1128, 
1132, 1140, 1146, 1165, 1183, 1187, 1191 

VAN DER PLANCKEN · 756 
VAN DER PLATSEN · 1013 
VAN DER PLATZEN · 1022, 1039, 1044, 1045, 1046 
VAN DER POL · 715 
VAN DER ROSTIJNE · 441 
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VAN DER SAEREN · 233, 272, 313 
VAN DER SARE · 1000, 1061, 1072, 1179 
VAN DER SAREN · 63, 940, 1047, 1080 
VAN DER SCHAFFEL · 128 
VAN DER SCHUEREN · 921, 996, 1018 
VAN DER SELE · 49 
VAN DER SICHEL · 557, 711, 819 
VAN DER SICHELE · 809 
VAN DER SIJPE · 323, 884, 928, 1055, 1129 
VAN DER SIJPEN · 984 
VAN DER SLAGHMOELEN · 493 
VAN DER SLIJCKEN · 155 
VAN DER SLOOTEN · 946 
VAN DER SLUUS · 916 
VAN DER SLUYS · 510, 1021, 1160 
VAN DER SPEETEN · 67, 494, 1111 
VAN DER SPURCK · 23 
VAN DER STAELEN · 426 
VAN DER STEDE · 368, 377, 402, 429, 583, 853, 1191 
VAN DER STICHELE · 64, 1035, 1088, 1137 
VAN DER STICHELEN · 7, 953 
VAN DER STRAETE · 1065, 1139 
VAN DER STRAETEN · 11, 38, 156, 178, 196, 276, 292, 

364, 413, 420, 440, 475, 486, 503, 559, 650, 660, 726, 
788, 814, 849, 864, 895, 898, 907, 915, 948, 1012, 1014, 
1015, 1019, 1025, 1027, 1037, 1042, 1049, 1051, 1066, 
1067, 1106, 1113, 1115, 1124, 1129, 1133, 1135, 1139, 
1148, 1165, 1181, 1185 

VAN DER STRATEN · 14, 15, 25, 34, 95, 124, 241, 915, 
917, 927, 933, 934, 962, 989, 1008, 1103, 1134, 1135, 
1159 

VAN DER STRICHT · 442, 669 
VAN DER STUYF · 380 
VAN DER TRIEST · 1117 
VAN DER VAERENT · 408 
VAN DER VAERT · 954 
VAN DER VAET · 925 
VAN DER VARENT · 984 
VAN DER VENNE · 143 
VAN DER VENNET · 5, 6, 9, 16, 19, 34, 51, 55, 60, 61, 63, 

65, 69, 70, 71, 73, 75, 78, 95, 97, 116, 124, 128, 145, 
147, 149, 157, 159, 164, 170, 185, 189, 190, 196, 198, 
199, 213, 214, 216, 234, 238, 239, 247, 258, 263, 268, 
272, 290, 298, 306, 313, 319, 328, 329, 331, 336, 342, 
347, 358, 362, 366, 369, 373, 381, 390, 403, 414, 425, 
428, 430, 444, 454, 463, 467, 496, 503, 508, 509, 510, 
529, 537, 542, 543, 555, 557, 562, 565, 579, 582, 583, 
585, 589, 602, 608, 615, 632, 633, 642, 669, 672, 673, 
684, 688, 693, 709, 712, 718, 719, 772, 775, 780, 782, 
783, 786, 789, 792, 800, 807, 815, 816, 821, 827, 842, 
844, 845, 846, 848, 849, 852, 858, 860, 864, 869, 877, 
881, 898, 914, 937, 978, 993, 1004, 1005, 1006, 1011, 
1013, 1016, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 
1030, 1034, 1036, 1037, 1039, 1041, 1051, 1054, 1073, 
1074, 1081, 1083, 1086, 1093, 1095, 1102, 1109, 1113, 
1116, 1117, 1124, 1138, 1140, 1161, 1163, 1180 

VAN DER VERRE · 1005 
VAN DER VIERE · 672 
VAN DER VINCT · 6 
VAN DER VYNCKT · 55 
VAN DER VYNCT · 1086, 1100 
VAN DER WAERHEDE · 499 
VAN DER WATERMUELENE · 986 
VAN DER WEE · 627 
VAN DER WILST · 1027 
VAN DER WOESTIJNE · 186, 1031, 1040 
VAN DER WOSTIJNE · 950 
VAN DER ZIJP · 536 

 
VAN DER ZIJPE · 994, 1016, 1034 
VAN DER ZUYDT · 1162 
VAN DEYNSE · 336 
VAN DHAELLE · 188 
VAN DHELFT · 499 
VAN DHOORNE · 46 
VAN DICKE · 469 
VAN DIERDONCK · 40, 352, 800, 918, 920 
VAN DIERDONCQ · 644, 963, 976 
VAN DIJCKE · 16, 21, 42, 70, 131, 285, 295, 299, 307, 346, 

359, 360, 367, 455, 490, 535, 595, 618, 674, 680, 697, 
771, 861, 870, 881, 882, 1012, 1179 

VAN DOERENE · 9 
VAN DOOREN · 17, 33, 36, 286, 323, 329, 419, 565, 626, 

868, 869, 870, 876, 879, 1076, 1142 
VAN DOORENE · 105, 873 
VAN DOORESEELE · 722 
VAN DOORESELE · 821 
VAN DOORNE · 9, 18, 46, 65, 67, 74, 80, 82, 85, 100, 104, 

109, 113, 117, 119, 124, 129, 132, 133, 135, 137, 139, 
145, 147, 153, 189, 206, 209, 216, 231, 235, 237, 260, 
267, 289, 297, 302, 308, 331, 335, 336, 337, 341, 347, 
366, 395, 398, 401, 436, 442, 456, 458, 459, 461, 507, 
516, 520, 524, 532, 547, 576, 581, 602, 604, 607, 613, 
614, 620, 621, 623, 641, 648, 659, 663, 672, 678, 679, 
691, 699, 704, 710, 711, 722, 737, 739, 746, 751, 774, 
779, 786, 812, 814, 816, 852, 856, 863, 992, 1007, 1008, 
1015, 1040, 1041, 1042, 1056, 1059, 1064, 1070, 1080, 
1093, 1111, 1113, 1114, 1116, 1120, 1125, 1140, 1148, 
1149, 1150, 1158, 1167, 1172, 1188 

VAN DOORNEVELT · 174, 382, 439, 453, 731, 1165 
VAN DOORREN · 40 
VAN DOORSELAERE · 141 
VAN DOOSSELAERE · 574, 638 
VAN DORPE · 499, 551, 622 
VAN DOUVRIJN · 1087 
VAN DRIESSCHE · 246, 317, 330, 740, 753, 789, 834, 887, 

929, 933, 943, 960, 995 
VAN DUERNE · 120, 352 
VAN DUREN · 940 
VAN DURME · 605, 674, 1071 
VAN DURMEN · 197 
VAN EE · 1013 
VAN EECHAUTE · 331, 498, 920, 1003 
VAN EECHOVE · 495 
VAN EECKELOO · 245 
VAN EECKHAUT · 493 
VAN EECKHAUTE · 282 
VAN EECKLOO · 330 
VAN EECLOO · 302, 311 
VAN EEDE · 1098 
VAN EEGHEM · 195 
VAN EENAEME · 310, 363, 402, 441 
VAN EENHOORNE · 906, 907, 916 
VAN ERSEELE · 677 
VAN ESTEMPUIS · 367, 853, 857, 865, 870, 890 
VAN ESTEMPUS · 477 
VAN ESTENPUE · 879 
VAN EYSTE · 920, 924, 926, 937, 943, 947, 958, 960, 971, 

974, 986, 988, 989, 998, 1002, 1090 
VAN GAEVERE · 541 
VAN GAEVEREN · 469, 560, 647, 690, 820 
VAN GAMPELAERE · 81, 1171 
VAN GAMPELARE · 963 
VAN GANSBECKE · 23 
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VAN GANSBEKE · 14, 23, 49, 52, 96, 97, 105, 139, 141, 
148, 189, 205, 221, 242, 252, 305, 306, 309, 318, 335, 
340, 341, 348, 427, 465, 468, 478, 507, 565, 576, 577, 
589, 609, 619, 637, 663, 681, 682, 692, 696, 699, 705, 
710, 711, 715, 716, 730, 732, 747, 767, 770, 783, 793, 
805, 821, 827, 831, 834, 848, 858, 875, 894, 1086, 1157, 
1179 

VAN GANSBEQUE · 1149, 1156, 1157, 1158 
VAN GAVER · 282 
VAN GAVRE · 927 
VAN GEERSDAELE · 1194 
VAN GEERTRUYE · 630, 858 
VAN GEERTRUYEN · 532 
VAN GEERTRUYT · 260 
VAN GELDER · 627, 629 
VAN GEMBER · 777 
VAN GEMBRE · 422 
VAN GEMMER · 556, 698 
VAN GEMMERE · 857 
VAN GENATTEREN · 893 
VAN GHEHUCHTE · 945 
VAN GHELDRE · 988 
VAN GHEMMER · 556 
VAN GHEMMERE · 685 
VAN GITS · 623 
VAN GOEGHEBUER · 528 
VAN GREMBERGHE · 186 
VAN GROOTENBRIEL · 1102 
VAN HACKERE · 57, 58, 884 
VAN HAECKE · 105, 139, 705, 830 
VAN HAEKE · 718, 835 
VAN HAERDE · 128 
VAN HAEVER · 585, 602 
VAN HAL · 700 
VAN HAMME · 357 
VAN HAUGHEM · 8, 10, 14, 60, 260, 339, 415, 1173 
VAN HAUTE · 92, 121, 125, 167, 170, 171, 233, 411, 424, 

489, 504, 569, 587, 692, 892, 1044, 1111, 1178, 1188 
VAN HAUTEKIET · 1091 
VAN HAUTEPENNE · 105 
VAN HAUTTE · 167, 187 
VAN HAUW · 440 
VAN HAUWE · 59, 103, 112, 168 
VAN HAUWEGHEM · 16, 20, 68, 131, 135, 260, 299, 881, 

936, 1103, 1173 
VAN HAVAECKERE · 865 
VAN HAVERE · 1117 
VAN HAVERSKERCKE · 317 
VAN HECKE · 14, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 38, 58, 

59, 65, 72, 80, 84, 90, 91, 92, 94, 95, 103, 104, 106, 120, 
127, 129, 136, 141, 142, 144, 147, 148, 152, 156, 159, 
170, 172, 174, 195, 205, 221, 225, 239, 244, 251, 252, 
261, 263, 266, 268, 286, 290, 293, 294, 307, 309, 312, 
320, 325, 333, 339, 340, 342, 346, 355, 356, 376, 382, 
401, 405, 406, 413, 423, 436, 443, 478, 484, 489, 506, 
516, 521, 527, 529, 559, 560, 564, 568, 569, 571, 572, 
593, 602, 625, 644, 658, 693, 701, 705, 722, 726, 727, 
730, 745, 753, 764, 768, 782, 784, 785, 791, 795, 806, 
810, 811, 813, 831, 863, 866, 871, 876, 879, 881, 883, 
885, 890, 898, 918, 929, 938, 948, 954, 955, 957, 963, 
964, 965, 968, 970, 978, 980, 981, 982, 994, 999, 1021, 
1025, 1027, 1039, 1042, 1043, 1048, 1050, 1058, 1069, 
1079, 1093, 1097, 1100, 1116, 1127, 1136, 1144, 1150, 
1153, 1157, 1168, 1177, 1187 

VAN HEE · 327, 422, 426, 469, 474, 559, 567, 583, 590, 
647, 653, 747, 751, 1014, 1194 

VAN HEECKE · 197 
VAN HEECKELOO · 85 
VAN HEECKHAUTE · 1083 
VAN HEEDE · 306, 980, 1015 

VAN HEESCH · 88 
VAN HEESE · 481, 613, 1113 
VAN HEIRSEELE · 255, 280, 363, 621, 634, 659, 893 
VAN HEIRSELE · 346, 425 
VAN HEIRWEGHE · 558 
VAN HEIRZEELE · 798 
VAN HEISE · 573 
VAN HEISTE · 339 
VAN HELST · 1051 
VAN HEMBISE · 980, 1102 
VAN HEMELVERDEGEM · 108 
VAN HEMELVERDEGHEM · 263 
VAN HEMSELROO · 559 
VAN HENDE · 77, 678 
VAN HERREWEGHE · 560 
VAN HERSEELE · 274, 326, 363, 466, 492, 530, 566 
VAN HERSSELE · 556 
VAN HERWEGE · 781 
VAN HERWEGHE · 562 
VAN HERZEELE · 624, 774, 819, 897 
VAN HERZELE · 912 
VAN HESE · 347, 442, 484, 529, 593, 675, 737, 739 
VAN HESSCHE · 123, 136, 272 
VAN HEULE · 397, 537, 776, 833, 1033 
VAN HEULLE · 824 
VAN HEYFTE · 341 
VAN HEYSE · 733 
VAN HEYSTE · 11, 17, 21, 23, 88, 102, 126, 169, 171, 176, 

348, 349, 398, 473, 484, 550, 559, 655, 700, 755, 765, 
823, 876, 1003, 1006, 1008, 1013, 1033, 1053, 1055, 
1063, 1072, 1075, 1089, 1090, 1100, 1101, 1104 

VAN HIFTE · 605, 639, 684 
VAN HIJFTE · 236, 279, 534, 554, 1019, 1114 
VAN HIJSTE · 160, 565, 770 
VAN HOE · 406, 516, 569, 733, 765 
VAN HOECKE · 6, 28, 36, 60, 85, 87, 140, 144, 151, 188, 

253, 319, 361, 366, 373, 376, 378, 425, 457, 508, 536, 
603, 605, 651, 654, 657, 684, 716, 731, 747, 816, 899, 
1180, 1184 

VAN HOEKE · 769, 775 
VAN HOENACKERE · 69 
VAN HOET · 830, 831 
VAN HOEVE · 874 
VAN HOFSTALE · 930 
VAN HOLANDT · 813 
VAN HOLDERBEKE · 6 
VAN HOLEM · 756 
VAN HOLLEMAN · 654 
VAN HOLLEMEN · 553 
VAN HOLM · 488 
VAN HOLME · 553, 756 
VAN HOLSBEKE · 162, 166, 169, 215, 505, 566, 588, 593, 

595, 615, 637, 643, 654, 656, 665, 700, 744, 761, 1068 
VAN HOMMELAERE · 62 
VAN HONACKER · 496, 597, 734, 753, 869 
VAN HONACKERE · 120 
VAN HONAEKEN · 688 
VAN HONAEKER · 503 
VAN HONDER · 667, 809 
VAN HONNACKER · 412, 465, 547, 734, 762 
VAN HOOBROECK · 148, 324 
VAN HOOBROUCK · 789, 850 
VAN HOOCHBROUCK · 128 
VAN HOOFT · 667 
VAN HOOGHBROUCK · 562 
VAN HOOLANDT · 343, 489, 809 
VAN HOOLANT · 101, 102, 112, 387, 411, 440, 489, 504, 

600, 634, 810 
VAN HOONACKER · 412 
VAN HOONACKERE · 78 
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VAN HOONAECKERE · 1163 
VAN HOORDEN · 837 
VAN HOOREBEKE · 16, 83, 105, 490, 562, 721, 861 
VAN HOORENE · 197 
VAN HOOREWEGHE · 923, 946 
VAN HOORICK · 264 
VAN HOORN · 9 
VAN HOOTEGHEM · 31 
VAN HOTTACKER · 62 
VAN HOUCKE · 13, 14, 18, 19, 25, 41, 53, 82, 99, 106, 

110, 115, 117, 154, 169, 194, 201, 219, 222, 253, 366, 
393, 417, 508, 522, 528, 556, 576, 587, 598, 737, 859, 
861, 879, 880, 883, 884, 894, 920, 923, 925, 928, 934, 
943, 946, 948, 955, 961, 969, 982, 990, 1023, 1029, 
1031, 1032, 1035, 1062, 1065, 1069, 1076, 1087, 1090, 
1093, 1123, 1125, 1128, 1132, 1133, 1136, 1138, 1158, 
1171 

VAN HOUTE · 120 
VAN HOUTTE · 330 
VAN HOVE · 19, 24, 29, 38, 42, 44, 75, 84, 148, 225, 252, 

273, 276, 277, 278, 288, 291, 312, 339, 358, 369, 385, 
401, 419, 428, 438, 469, 477, 478, 501, 503, 506, 532, 
548, 562, 572, 574, 583, 589, 593, 600, 631, 666, 668, 
669, 671, 686, 709, 710, 719, 720, 722, 740, 745, 749, 
759, 760, 762, 764, 766, 772, 773, 781, 783, 784, 804, 
805, 813, 814, 833, 874, 892, 897, 928, 932, 946, 955, 
956, 984, 1089, 1100, 1105, 1109, 1113, 1119 

VAN HOVENACKER · 191 
VAN HOVERACKER · 12 
VAN HOVERACKERE · 12 
VAN HOVERBEKE · 356 
VAN HOY · 666 
VAN HUELE · 32, 977, 982, 995, 1111 
VAN HUFFEL · 17, 96, 169, 213, 395, 584, 595, 614, 616, 

628, 711, 716, 742, 756, 776, 842, 846, 1128, 1159 
VAN HUFFELE · 10, 14, 34, 53, 345, 407, 433, 479, 505, 

547, 756, 842, 1030 
VAN HULLE · 46, 54, 62, 90, 91, 97, 114, 118, 142, 143, 

159, 202, 221, 239, 248, 257, 261, 270, 284, 324, 334, 
353, 356, 361, 369, 382, 391, 401, 419, 420, 433, 435, 
451, 474, 475, 478, 485, 488, 489, 506, 524, 529, 532, 
544, 547, 554, 559, 561, 583, 593, 599, 603, 618, 629, 
631, 636, 641, 643, 650, 653, 655, 656, 663, 668, 671, 
673, 678, 679, 681, 696, 706, 726, 731, 735, 740, 741, 
750, 751, 762, 764, 768, 770, 771, 780, 784, 787, 788, 
789, 790, 796, 797, 825, 855, 883, 889, 897, 919, 937, 
962, 967, 973, 993, 998, 1003, 1019, 1025, 1036, 1070, 
1101, 1190 

VAN HULTEM · 292, 316, 680, 703, 754, 757, 789, 826, 
1128, 1138 

VAN HULTHEM · 14, 90, 110, 114, 115, 139, 151, 172, 
209, 418, 484, 625, 638, 800, 822, 1175 

VAN HUYSSE · 123, 256, 279, 285, 295, 338, 799 
VAN IDEWAERE · 400 
VAN IJSENDIJCKE · 507, 527, 778 
VAN IJSTE · 974 
VAN IMBEKE · 679 
VAN IMBIESE · 281 
VAN ISEGHEM · 30, 74 
VAN JANBISE · 1060 
VAN KAENEGHEM · 21 
VAN KEIRSBULCK · 641, 647, 664, 828 
VAN KERCHOVE · 916 
VAN KERCKHOVE · 1036 
VAN KERCKVOORDE · 197, 228, 286, 587, 659, 887 
VAN KERKEM · 714 
VAN KERREBROECK · 227, 295, 296, 411, 549, 555, 578, 

591, 613, 625, 674, 680, 697, 703, 736, 765, 766, 785, 
796, 798, 801, 805, 807, 846, 847, 848, 849, 1004 

VAN KERREBROUC · 936, 937, 939, 945, 950, 951, 968, 
972, 993, 999 

VAN KERREBROUCK · 44, 133, 212, 246, 272, 438, 493, 
549, 576, 583, 589, 606, 702, 705, 721, 792, 849, 875, 
913, 914, 1019, 1031, 1044, 1046, 1053, 1056, 1062, 
1103, 1124, 1160 

VAN KERREBROUCQ · 1101 
VAN KERSBULCK · 539 
VAN KIESEGEM · 767 
VAN KIESEGHEM · 244, 251, 286 
VAN LACKE · 267 
VAN LAECKE · 8, 19, 59, 81, 96, 99, 110, 121, 122, 124, 

139, 184, 232, 240, 289, 293, 310, 316, 334, 335, 339, 
366, 382, 390, 451, 561, 580, 639, 642, 645, 651, 657, 
683, 694, 721, 792, 805, 811, 847, 858, 861, 881, 887, 
1035, 1061, 1108, 1141, 1168, 1169, 1175, 1182 

VAN LAECKEN · 272, 295, 355, 439, 473, 645 
VAN LAEKE · 14, 49, 599, 600, 719, 731, 760, 787, 822, 

847, 850, 1162 
VAN LAEKEN · 14, 295, 731 
VAN LAERBEKE · 1174 
VAN LAERE · 90, 110, 151, 182, 254, 267, 729, 780, 1018, 

1149 
VAN LAEREBECKE · 878 
VAN LAEREBEKE · 37, 79, 325, 366, 388, 441, 475, 534, 

585, 690, 793, 805, 839, 1021 
VAN LAEREN · 1080 
VAN LAETHEM · 360 
VAN LAKE · 920, 945, 968 
VAN LAKEN · 23 
VAN LALAINGH · 575 
VAN LANCKER · 701, 724, 830 
VAN LANCKERE · 152, 462, 513 
VAN LANDEGHEM · 173, 174, 175, 191, 192, 203, 207, 

223, 240, 242, 265, 285, 293, 303, 323, 340, 360, 389, 
397, 424, 481, 491, 527, 536, 546, 662, 900 

VAN LANDUIT · 1023 
VAN LANDUYT · 24, 911, 914, 922, 928, 940, 956, 989, 

992, 1005, 1046, 1053, 1075, 1090, 1097, 1103, 1110, 
1111 

VAN LANGENHOVE · 727 
VAN LANGERAECT · 974 
VAN LANGERAERT · 173, 288, 412, 640, 699, 748, 759 
VAN LANGERAET · 716 
VAN LANGHENHOVE · 607, 860 
VAN LANGHERAERT · 104, 172, 205, 363, 399, 412, 452, 

529, 546, 601, 934, 964, 983, 994 
VAN LANGHERAET · 1014 
VAN LANSSCHOOT · 1064 
VAN LARE · 883, 1009, 1010 
VAN LAREBECKE · 26 
VAN LEDE · 476, 1010, 1026, 1062, 1081, 1087, 1106, 

1134, 1136, 1179 
VAN LEEUWE · 452, 935, 1028, 1066, 1092, 1158 
VAN LEEUWEN · 715, 787, 812, 1183, 1194 
VAN LEMBEKE · 529, 658, 743 
VAN LENDT · 296, 888 
VAN LENT · 296, 396, 653 
VAN LERBERGHE · 417, 524, 687, 978 
VAN LESSENBOSCH · 267 
VAN LEYSCHOOT · 573 
VAN LEYSEELE · 31, 42, 43, 117, 175, 203, 229, 324, 327, 

342, 343, 355, 373, 682, 1151, 1189 
VAN LHERBERGHE · 752 
VAN LICHTERVELDE · 310, 363, 402, 441, 695 
VAN LIERE · 429, 528, 719, 786 
VAN LOKENE · 5, 909 
VAN LOKEREN · 909 
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VAN LOO · 72, 88, 116, 145, 151, 154, 155, 175, 176, 205, 
217, 234, 238, 263, 273, 291, 299, 409, 420, 540, 572, 
591, 601, 633, 636, 640, 651, 666, 678, 679, 726, 736, 
746, 753, 780, 801, 854, 874, 1037, 1170 

VAN LOOCKE · 86, 772, 1065 
VAN LOOCKEN · 116 
VAN LOOCKENE · 33, 34, 36, 59, 97, 98, 103, 142, 147, 

160, 162, 171, 174, 181, 239, 309, 478, 856, 875, 876, 
877, 881, 1016, 1024, 1028, 1034, 1039, 1061, 1088, 
1118, 1123, 1127, 1128, 1131, 1139, 1140, 1141, 1144, 
1157, 1161, 1162, 1168 

VAN LOOKEN · 1047 
VAN LOOKENE · 24, 34, 70, 162, 599, 674, 722, 954, 993, 

1003 
VAN LOOVELDE · 470, 534, 558, 585 
VAN LOVENDEGHEM · 277 
VAN MAELE · 32 
VAN MAFFELE · 487 
VAN MALDEGEM · 259, 612, 757, 763, 767, 777, 779, 

796, 806, 846 
VAN MALDEGHEM · 7, 11, 14, 36, 37, 43, 44, 45, 56, 60, 

102, 110, 116, 118, 120, 149, 153, 174, 183, 184, 192, 
201, 208, 213, 232, 252, 257, 259, 296, 314, 316, 320, 
322, 359, 362, 397, 405, 413, 422, 428, 483, 484, 488, 
498, 511, 548, 576, 578, 591, 612, 625, 670, 682, 685, 
695, 706, 715, 726, 728, 746, 761, 765, 767, 808, 824, 
846, 848, 857, 871, 883, 888, 893, 913, 920, 931, 937, 
940, 951, 972, 989, 990, 997, 1003, 1007, 1012, 1013, 
1015, 1019, 1024, 1041, 1045, 1058, 1059, 1066, 1070, 
1073, 1074, 1075, 1080, 1083, 1085, 1105, 1110, 1127, 
1129, 1154, 1187 

VAN MARCKE · 529, 588, 1012 
VAN MARQUE · 1012 
VAN MATEREN · 1002 
VAN MEENEN · 122, 182, 262, 284, 290, 481, 488, 777, 

830, 831, 893 
VAN MEERE · 941 
VAN MEERELBEKE · 770 
VAN MEEREN · 908, 919, 921, 938, 939, 941, 943, 944, 

961, 971, 975, 976, 978, 981, 985, 989, 990, 994 
VAN MEERLE · 284 
VAN MEERLEBEKE · 85 
VAN MEESENE · 1016 
VAN MEIRE · 580 
VAN MELDERT · 457, 584, 675 
VAN MELLE · 452, 714, 733, 744, 751, 759, 772, 785, 788, 

793, 811, 817, 826, 828, 849, 983 
VAN MEULEBEKE · 320, 498, 1151 
VAN MIERLE · 123 
VAN MIJNSBERGHE · 583, 1160 
VAN MIL · 47 
VAN MILLEM · 927 
VAN MOERBECKE · 23, 865 
VAN MOERBEKE · 18, 118, 287, 469, 517, 1029, 1055, 

1138 
VAN MOEREBEKE · 248 
VAN MOORTEL · 749 
VAN MOORTELE · 334 
VAN MOORZEELE · 478 
VAN MULLEM · 927, 956, 964, 965, 973, 978 
VAN NESSCHE · 686, 1112, 1164 
VAN NESTE · 1194 
VAN NEVEL · 192, 193, 209, 223, 224, 248, 261, 279, 343, 

347, 351, 360, 368, 369, 377, 383, 393, 398, 419, 435, 
457, 461, 488, 514, 521, 529, 564, 599, 656, 680, 690, 
703, 708, 716, 717, 728, 745, 751, 770, 783, 787, 793, 
816, 821, 827, 839, 840, 846, 876, 888, 1190 

VAN NEVELE · 19, 33, 48, 62, 76, 112, 115, 118, 156, 161, 
176, 201, 209, 210, 221, 223, 225, 245, 248, 274, 279, 
290, 309, 323, 340, 348, 385, 407, 418, 450, 454, 460, 
464, 466, 478, 498, 515, 521, 530, 534, 540, 545, 547, 
548, 555, 556, 563, 576, 592, 604, 608, 617, 620, 634, 
646, 652, 657, 658, 660, 663, 667, 673, 696, 701, 705, 
708, 716, 717, 737, 745, 774, 790, 796, 800, 801, 805, 
808, 810, 823, 845, 847, 851, 854, 873, 876, 915, 919, 
938, 941, 958, 960, 967, 986, 1039, 1046, 1071, 1132, 
1138, 1161, 1187, 1193 

VAN NIEULANDT · 890 
VAN NIEUWENBORGH · 653 
VAN NIEUWENHUUS · 978, 1012 
VAN NIEUWENHUYSE · 77, 155, 653, 708, 1164 
VAN NIEUWERBURGH · 784 
VAN NIEUWESTADT · 70, 88, 1163, 1164 
VAN NIEUWLANDT · 341, 426, 567, 691 
VAN NIEUWLANT · 406, 618 
VAN NIEUWSTADT · 361, 484, 894 
VAN NOOLANT · 561 
VAN OLDERBEKE · 112, 1139 
VAN OLLEMEN · 487 
VAN OLSENE · 6, 924, 928, 953, 961 
VAN OLSSENE · 941 
VAN ONDER · 704 
VAN ONDERBEKE · 388, 705, 881 
VAN ONDERSEELE · 700 
VAN OOMBERGHE · 50, 175, 218, 350, 386, 1028, 1036, 

1037, 1064 
VAN OOREBECKE · 219 
VAN OOST · 14, 22, 36, 57, 60, 92, 103, 111, 128, 137, 

154, 167, 187, 223, 229, 233, 251, 252, 272, 287, 295, 
298, 299, 307, 313, 316, 329, 342, 358, 367, 377, 379, 
384, 395, 407, 422, 426, 436, 455, 479, 498, 512, 598, 
601, 635, 650, 653, 686, 712, 724, 728, 729, 732, 743, 
767, 812, 838, 840, 865, 867, 873, 879, 925, 1003, 1099, 
1130, 1137, 1180, 1184, 1190 

VAN OOSTENDE · 882 
VAN OOSTHUYSE · 29, 58 
VAN OOTEGEM · 477, 730, 743 
VAN OOTEGHEM · 6, 13, 29, 30, 31, 38, 65, 72, 73, 75, 

79, 91, 94, 99, 106, 116, 144, 153, 156, 159, 232, 234, 
237, 243, 245, 248, 252, 257, 260, 268, 272, 274, 286, 
293, 319, 327, 334, 339, 361, 368, 375, 376, 377, 388, 
393, 401, 427, 441, 453, 461, 478, 482, 517, 526, 533, 
544, 561, 568, 592, 597, 605, 615, 620, 622, 666, 683, 
685, 692, 733, 736, 744, 745, 765, 798, 808, 812, 840, 
853, 856, 886, 892, 907, 916, 917, 926, 929, 932, 933, 
938, 942, 946, 951, 953, 955, 956, 961, 965, 966, 968, 
977, 979, 1005, 1010, 1011, 1014, 1016, 1020, 1026, 
1039, 1049, 1056, 1064, 1078, 1079, 1102, 1145, 1176 

VAN OOTEHGEM · 1017 
VAN OOTTEGHEM · 82, 225, 302, 374 
VAN OTTEGHEM · 49 
VAN OUCKE · 986 
VAN OUSELGEM · 695 
VAN OVERACKER · 422 
VAN OVERACKERE · 81, 175, 1125, 1171 
VAN OVERBECKE · 83, 1170 
VAN OVERBEKE · 47, 83, 120, 143, 236, 243, 310, 339, 

403, 432, 463, 486, 518, 572, 573, 606, 651, 652, 662, 
674, 683, 702, 716, 729, 749, 811, 898, 929, 940, 955, 
984, 996, 1121, 1128, 1135, 1153 

VAN OVERBERGH · 830, 831 
VAN OVERDAM · 294, 300 
VAN OVERWAELE · 10, 74, 145, 222, 264, 317, 443, 1043 
VAN OXCELAERE · 50 
VAN OXELAERE · 695 
VAN OYGHEM · 157, 292 
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VAN PAEMEL · 195 
VAN PAEMELE · 55 
VAN PAMEL · 809 
VAN PAMELE · 526, 848, 915, 916, 945, 970, 999, 1100 
VAN PARIJS · 5, 6, 7, 10, 11, 20, 24, 33, 35, 40, 44, 51, 60, 

64, 71, 78, 79, 82, 83, 98, 102, 105, 117, 118, 119, 122, 
129, 130, 131, 135, 137, 142, 144, 145, 153, 158, 164, 
172, 177, 189, 192, 193, 195, 200, 216, 218, 232, 242, 
244, 246, 248, 249, 252, 268, 285, 290, 293, 296, 309, 
311, 315, 323, 331, 341, 346, 348, 351, 358, 366, 368, 
373, 375, 381, 384, 387, 394, 397, 403, 409, 421, 425, 
450, 464, 481, 482, 489, 502, 504, 509, 522, 531, 540, 
542, 556, 566, 569, 584, 587, 604, 614, 617, 624, 628, 
629, 634, 636, 651, 652, 657, 662, 664, 666, 673, 679, 
728, 742, 752, 778, 785, 787, 789, 790, 804, 814, 816, 
824, 826, 827, 828, 831, 841, 862, 866, 874, 875, 901, 
926, 927, 931, 937, 940, 941, 950, 959, 971, 981, 987, 
989, 990, 992, 993, 995, 996, 998, 1000, 1005, 1010, 
1016, 1018, 1023, 1027, 1030, 1032, 1042, 1049, 1051, 
1062, 1065, 1066, 1068, 1072, 1073, 1079, 1080, 1081, 
1085, 1093, 1098, 1101, 1108, 1112, 1116, 1120, 1121, 
1133, 1134, 1135, 1152, 1162, 1164, 1165, 1167, 1173, 
1177, 1180, 1181, 1182, 1192 

VAN PARRIJS · 243 
VAN PASSENDALE · 1035 
VAN PETEGHEM · 82, 96, 168, 203, 562, 600, 753, 908, 

1016, 1061, 1082, 1170 
VAN PIERONNE · 1166 
VAN PIET · 1151, 1159 
VAN PIJRONNE · 262, 340, 348, 896 
VAN PO. . · 910 
VAN POECKE · 713 
VAN POLLARE · 922 
VAN POTELBERGHE · 304 
VAN POTTELBERGHE · 608 
VAN POTTELSBERGE · 634, 675 
VAN POTTELSBERGHE · 597, 1010, 1035 
VAN POUCKE · 82, 185, 1117 
VAN POUCQUE · 82 
VAN POUCQUES · 884 
VAN PRAET · 193, 333, 411, 465, 684, 821 
VAN PUTTEM · 47 
VAN QAUETEM · 1021 
VAN QUAETEM · 1020, 1022, 1034, 1036, 1037, 1044, 

1050, 1071, 1074 
VAN QUAETHEM · 26, 32, 47, 141, 698, 937, 1094, 1183 
VAN QUAKELBEKE · 826 
VAN QUATEM · 66, 71, 73, 84, 866, 1091 
VAN QUATHEM · 20, 71, 97, 100, 119, 133, 134, 154, 170, 

187, 207, 219, 226, 235, 251, 261, 265, 267, 284, 289, 
302, 332, 393, 403, 463, 489, 644, 698, 702, 709, 710, 
711, 811, 825, 872, 900, 917, 920, 921, 923, 926, 928, 
929, 952, 959, 964, 966, 978, 990, 996, 1007, 1015, 
1020, 1128, 1153, 1156, 1178 

VAN QUCKELBORNE · 367 
VAN QUEBORNE · 1116 
VAN QUECKEBORNE · 86 
VAN QUECKELBERGHE · 649 
VAN QUECKENBURNE · 374 
VAN QUEKEBORNE · 1008 
VAN QUEKEBURNE · 156 
VAN QUEQUEBURNE · 247 
VAN QUICKEBORNE · 325 
VAN QUICKEBURNE · 139, 250, 252 
VAN QUICKELBERGHE · 461 
VAN QUICKENBERGHE · 345 
VAN QUICKENBORNE · 172, 184, 358, 440, 469, 506, 

515, 524, 526, 530, 556, 583, 592, 621, 639, 654, 657, 
660, 663, 667, 686, 730, 757, 768, 794, 806, 812, 821, 
827, 891, 1192 

VAN QUICKENBURNE · 291, 303, 389 
VAN RAE · 89, 285, 472 
VAN RASSEL · 504, 520 
VAN RAVESCHOOT · 906, 912, 928, 932, 983, 991, 996, 

1009, 1022, 1023, 1030, 1033, 1034, 1043, 1084 
VAN RECKHEM · 1167 
VAN RENTEGHEM · 381 
VAN RENTERGEM · 442, 560, 571, 620, 658, 729, 743, 

754, 756, 762, 777, 789, 794, 796, 800, 811, 822, 833, 
850, 871, 872 

VAN RENTERGHEM · 5, 6, 16, 18, 19, 22, 26, 31, 32, 35, 
36, 37, 38, 39, 42, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 70, 
75, 76, 77, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 99, 103, 
104, 105, 107, 108, 122, 123, 125, 128, 130, 139, 142, 
147, 148, 149, 150, 155, 164, 166, 168, 169, 180, 182, 
186, 189, 191, 194, 199, 204, 207, 209, 219, 223, 229, 
234, 236, 239, 245, 255, 260, 262, 263, 277, 278, 281, 
285, 286, 288, 295, 303, 306, 315, 319, 324, 326, 327, 
334, 336, 338, 339, 343, 346, 351, 354, 360, 363, 372, 
373, 377, 380, 388, 397, 403, 414, 415, 421, 426, 429, 
430, 431, 446, 450, 451, 457, 459, 460, 462, 466, 472, 
475, 479, 480, 482, 483, 493, 498, 521, 522, 526, 532, 
534, 544, 545, 551, 561, 563, 566, 567, 574, 575, 578, 
590, 592, 601, 608, 615, 620, 625, 634, 638, 651, 655, 
657, 663, 677, 685, 688, 694, 696, 698, 707, 723, 731, 
765, 772, 775, 779, 800, 818, 823, 827, 830, 835, 841, 
842, 843, 845, 847, 848, 850, 853, 858, 859, 861, 862, 
865, 870, 871, 872, 876, 877, 878, 879, 883, 884, 888, 
890, 895, 906, 907, 916, 919, 921, 922, 923, 924, 932, 
933, 936, 937, 941, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 
954, 957, 958, 959, 960, 963, 970, 971, 972, 975, 977, 
981, 986, 987, 988, 989, 994, 997, 998, 999, 1000, 1002, 
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1010, 1013, 1014, 
1016, 1017, 1018, 1022, 1023, 1026, 1029, 1030, 1032, 
1033, 1034, 1038, 1042, 1044, 1048, 1052, 1058, 1059, 
1062, 1066, 1070, 1071, 1072, 1075, 1076, 1079, 1081, 
1082, 1083, 1086, 1088, 1090, 1092, 1102, 1103, 1111, 
1114, 1118, 1119, 1120, 1121, 1127, 1131, 1132, 1137, 
1139, 1144, 1145, 1151, 1152, 1157, 1159, 1161, 1162, 
1168, 1176, 1178, 1188, 1191 

VAN REYBROECK · 95, 149, 153, 171, 174, 183, 224, 246, 
257, 322, 349, 405, 420, 488, 660, 812, 853, 893 

VAN REYBROUC · 935, 1105 
VAN REYBROUCK · 50, 95, 257, 258, 563, 919, 1030, 

1072, 1106, 1144, 1187 
VAN REYBROUX · 967 
VAN REYGABLE · 915 
VAN REYNSACKERE · 90 
VAN REYSSCHOOT · 180, 395, 411 
VAN RICHEBURNE · 1052 
VAN RIJBROECK · 809 
VAN RIJBROUC · 985 
VAN RIJCKEGHEM · 910, 917, 1103 
VAN RIJCKENDAELE · 527 
VAN RIJSSEGEM · 734, 808 
VAN RIJSSEGHEM · 680 
VAN RISSEGHEM · 141, 309, 394, 401, 421, 478, 536, 

575, 648, 700, 702, 715, 744, 806 
VAN RONSE · 676, 677 
VAN ROOSBEKE · 980 
VAN ROYE · 1043 
VAN RUDDERVOORDE · 323, 1138 
VAN RUYMBEKE · 648, 780 
VAN SACHMOORTELE · 1166 
VAN SACHMORTELE · 57 
VAN SCHAEVERBEKE · 463, 710, 752 
VAN SCHAUBROUCK · 23 
VAN SCHAVERBEKE · 489 
VAN SCHEIRVELDE · 443 
VAN SCHELSTRAETE · 209 
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VAN SCHEYNGEN · 1085 
VAN SCHOONBERGHE · 885 
VAN SCHOONE · 35, 67, 1172 
VAN SCHOONVELDE · 5, 963, 995 
VAN SCHOOT · 736 
VAN SCHUEREN · 959 
VAN SECLIJN · 982 
VAN SELE · 90 
VAN SENTHOMAES · 929 
VAN SENTOMAES · 929 
VAN SERSCAMP · 932 
VAN SEVECOTE · 836 
VAN SEVECOTTE · 836 
VAN SEVEREN · 452, 480, 584, 727, 1158 
VAN SICLERS · 440 
VAN SIJMAERS · 278 
VAN SIJMAIS · 472 
VAN SIMAEY · 739 
VAN SIMAY · 793 
VAN SINAEY · 852 
VAN SINAY · 515 
VAN SINTHOMAS · 938, 939, 946 
VAN SOENSBERGHE · 569 
VAN SPENVOORDE · 945, 972 
VAN SPEYBROECK · 56, 57, 98, 101, 143, 147, 155, 166, 

168, 171, 181, 187, 196, 201, 225, 235, 237, 243, 257, 
280, 288, 292, 302, 307, 317, 323, 337, 347, 349, 364, 
385, 387, 392, 408, 413, 420, 455, 457, 463, 472, 479, 
483, 501, 516, 520, 529, 530, 554, 556, 560, 570, 579, 
580, 587, 601, 621, 634, 647, 675, 686, 708, 714, 735, 
742, 750, 768, 783, 792, 799, 806, 807, 821, 827, 852, 
866, 871, 873, 874, 884, 885, 891, 896, 901, 910 

VAN SPEYBROUC · 933, 946 
VAN SPEYBROUCK · 34, 36, 88, 92, 94, 95, 194, 257, 

267, 300, 307, 308, 329, 502, 584, 590, 867, 879, 913, 
914, 923, 925, 994, 1017, 1018, 1022, 1028, 1029, 1030, 
1034, 1040, 1059, 1062, 1066, 1074, 1093, 1095, 1097, 
1099, 1106, 1125, 1128, 1139, 1140, 1146, 1150, 1157, 
1165, 1170, 1174, 1178 

VAN SPEYBROUCQ · 107 
VAN STEENKERCKE · 485 
VAN STEENKISTE · 641 
VAN SUNAY · 851 
VAN SUYT · 1169 
VAN TENTE · 40, 66, 77, 88, 102, 107, 225, 235, 255, 258, 

355, 405, 454, 761, 882, 1119, 1121, 1123, 1133, 1135, 
1151, 1152, 1158, 1187 

VAN TENTEN · 12, 104, 109, 121, 891, 1078 
VAN TESSEL · 351 
VAN THEEMSCHE · 487, 654 
VAN THEMSCHE · 469 
VAN THENTE · 160, 161, 163, 889 
VAN THENTEN · 20 
VAN THIELOO · 921 
VAN THIENE · 179, 256 
VAN THIENEN · 12, 35, 45, 122, 123, 255, 256, 269, 371, 

389, 468, 475, 491, 493, 550, 585, 588, 605, 684, 690, 
730, 755, 772, 860, 1083, 1125, 1146 

VAN THIENNEN · 766 
VAN THUYNE · 446, 811 
VAN TIEGHEM · 787 
VAN TIELROO · 964 
VAN TOLLEBEKE · 457, 1144 
VAN TORRE · 1014, 1030 
VAN TROOST · 515 
VAN TROYS · 704 
VAN TRUYEN · 604 
VAN TURRE · 1008 
VAN TUYNE · 539 
VAN UFFELE · 1033 

VAN VAERNEWIJCK · 65, 193, 215, 319, 759, 996, 1034, 
1074 

VAN VASSCHENDALE · 1124 
VAN VEERDEGEM · 710 
VAN VEERDEGHEM · 176, 184, 211, 252, 256, 260, 271, 

273, 276, 278, 291, 996, 1014, 1015, 1040, 1142, 1156, 
1179 

VAN VEIRDEGEM · 749 
VAN VEIRDEGHEM · 207, 228 
VAN VERDEGHEM · 5, 39, 87, 88, 121, 210, 494, 875, 978 
VAN VIESELY · 165 
VAN VINCK · 477 
VAN VINCKT · 17, 23, 27, 139, 141, 152, 286, 288, 366, 

374, 377, 386, 388, 461, 521, 529, 530, 535, 552, 556, 
559, 565, 574, 578, 585, 594, 632, 639, 683, 836, 858, 
859, 870, 880 

VAN VINCT · 911, 912, 922, 923, 930 
VAN VISALLY · 1087 
VAN VISSALLY · 1086 
VAN VLAENDEREN · 55, 75, 143, 146, 228, 534, 546, 

930, 1002, 1098, 1108, 1119, 1120, 1130, 1155, 1160 
VAN VLANDEREN · 30, 197 
VAN VOORDE · 863 
VAN VOOREN · 19, 96, 101, 103, 136, 154, 165, 169, 315, 

388, 396, 443, 466, 485, 685, 706, 745, 1037, 1038, 
1110, 1158 

VAN VORMESEELE · 582 
VAN VORMSEELE · 267 
VAN VRIBUSCH · 940 
VAN VURSBROECK · 678 
VAN VUSBROECK · 678 
VAN VYNCK · 340, 474, 526, 599, 665 
VAN VYNCKT · 8, 14, 21, 32, 33, 37, 38, 45, 46, 49, 55, 

67, 69, 76, 87, 114, 115, 116, 118, 122, 124, 140, 146, 
151, 152, 157, 178, 186, 191, 193, 213, 215, 216, 225, 
233, 238, 239, 250, 252, 256, 258, 262, 280, 281, 334, 
343, 367, 385, 424, 462, 466, 470, 474, 517, 546, 555, 
557, 568, 571, 589, 625, 632, 671, 683, 684, 699, 700, 
708, 711, 735, 744, 748, 760, 766, 769, 774, 796, 798, 
816, 818, 836, 838, 840, 848, 850, 859, 881, 1010, 1012, 
1013, 1058, 1128, 1165, 1168, 1175, 1185, 1194 

VAN VYNCT · 933, 937, 947, 948, 951, 955, 957, 962, 966, 
972, 997, 1019, 1044, 1059, 1062, 1063, 1072, 1076, 
1078, 1100, 1105, 1115, 1116, 1118, 1142, 1143, 1149, 
1159 

VAN WAEGEBRUGGHE · 678 
VAN WAELBROECK · 330, 910 
VAN WAELBROUC · 980 
VAN WAELBROUCK · 919 
VAN WAEMBEKE · 606 
VAN WAES · 657 
VAN WAEYENBERGE · 773 
VAN WAEYENBERGHE · 211, 360, 483, 659, 665 
VAN WALEBEKE · 989 
VAN WALEBEKEN · 930 
VAN WALLE · 167, 945, 951, 968 
VAN WALLEBEKE · 444, 1037, 1039 
VAN WAMBEKE · 309, 830, 831, 935, 938, 966, 996, 

1061, 1095 
VAN WANSEELE · 301, 710, 754, 857, 891, 899 
VAN WANZEELE · 301, 669, 752 
VAN WASSENHOVE · 18, 24, 76, 110, 165, 310, 311, 314, 

353, 363, 369, 394, 402, 416, 427, 441, 486, 488, 498, 
536, 564, 578, 583, 601, 610, 613, 620, 646, 657, 663, 
666, 667, 700, 706, 783, 818, 841, 851, 852, 976, 1047, 
1053, 1055, 1089, 1090, 1101, 1107, 1172 

VAN WASSENNOVE · 75 
VAN WATERMEULEN · 391, 1108, 1140 
VAN WELDE · 181 
VAN WELDEN · 228, 238, 243, 511, 854 
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VAN WELDENE · 70 
VAN WEST · 33 
VAN WICHAEGHE · 423 
VAN WIENEGHEM · 1119, 1121 
VAN WIJCHUYSE · 1103 
VAN WIJCKHUYS · 75 
VAN WIJCKHUYSE · 401 
VAN WIJNDEKE · 959 
VAN WIJNSBEIRGHE · 546 
VAN WIJNSBERGE · 748 
VAN WIJNSBERGHE · 23, 303, 496, 511, 629, 748, 847 
VAN WONTERGEM · 582, 685, 686, 705, 706, 740, 783, 

808, 819 
VAN WONTERGHEM · 30, 50, 53, 54, 63, 69, 70, 74, 75, 

78, 91, 113, 120, 140, 204, 220, 221, 227, 228, 248, 257, 
261, 272, 311, 332, 333, 334, 350, 356, 376, 377, 381, 
392, 393, 400, 401, 421, 435, 451, 460, 467, 468, 469, 
474, 475, 478, 479, 481, 486, 499, 506, 529, 551, 554, 
558, 565, 566, 571, 592, 593, 610, 611, 624, 641, 652, 
656, 663, 665, 668, 671, 683, 685, 692, 704, 715, 728, 
731, 767, 784, 786, 798, 809, 830, 831, 863, 864, 866, 
869, 889, 919, 920, 925, 931, 936, 938, 940, 946, 951, 
953, 955, 959, 968, 969, 983, 995, 1024, 1025, 1038, 
1039, 1043, 1051, 1067, 1093, 1095, 1102, 1148, 1163, 
1176, 1181 

VAN WYNGENE · 786 
VAN YDEGHEM · 1005 
VAN YPERSEELE · 513 
VAN ZACHMOORTELE · 969, 977, 985, 996 
VAN ZEELANT · 611 
VAN ZELE · 593 
VAN ZEVEREN · 698 
VAN ZILLEBEKE · 943, 947, 996, 1011 
VAN ZULTE · 786 
VAN ZUYD · 1162 
VAN ZUYT · 60, 85 
VANDER BEKE · 910 
VANDERHAEGEN · 709, 711 
VANDERHAEGHEN · 855 
VANDERMANDEL · 292 
VARENEWIJCK · 98 
VARISEELE · 255 
VASTENAVONT · 17 
VASTERHAEGHE · 98 
VASTERSAEGHE · 339, 349 
VASTERSHAEGE · 695 
VASTERSHAEGHE · 695 
VATIN · 260 
VEECKMAN · 603 
VEEGAETE · 272 
VEERDEGEM · 766 
VEERDEGHEM · 736 
VEEVAETE · 123, 334, 362, 405, 465, 514, 538, 803, 823 
VEEVATE · 650 
VEIRDEGHEM · 791 
VELAERE · 233 
VELCHS · 920 
VELDE · 719 
VELTGANCK · 297, 426, 543 
VENNEMAN · 112 
VENNENS · 60, 1080, 1095, 1178 
VERAERT · 945 
VERBAERE · 28, 148, 180, 187, 190, 252, 329, 435, 450, 

476, 493, 549, 589, 635, 672, 805 
VERBAETEN · 121 
VERBARE · 28, 170 
VERBAUWEN · 10, 29, 31, 67, 71, 84, 87, 88, 107, 114, 

121, 122, 124, 163, 180, 181, 188, 194, 202, 203, 232, 
245, 265, 276, 288, 302, 303, 307, 308, 311, 312, 320, 
327, 335, 336, 337, 352, 380, 396, 397, 414, 415, 422, 

423, 424, 444, 469, 539, 545, 561, 587, 590, 596, 604, 
609, 615, 638, 642, 647, 681, 725, 730, 741, 769, 774, 
783, 790, 801, 802, 811, 816, 824, 828, 839, 862, 870, 
873, 874, 890, 892, 901, 1025, 1051, 1065, 1068, 1082, 
1111, 1141, 1149, 1165, 1190 

VERBECKEN · 645 
VERBEKE · 424, 619, 640, 649, 688, 716, 734, 750, 782, 

824, 858, 892, 895 
VERBEKEN · 297 
VERBERCKMOES · 261, 341, 426, 433, 898 
VERBIEST · 74, 349, 370, 457, 472, 605, 763, 768, 1072, 

1102, 1144, 1164 
VERBORCHT · 146, 245 
VERBORGH · 711 
VERBORGHT · 168, 211, 314, 891 
VERBORGT · 763 
VERBRUGGHE · 866, 1061 
VERBRUGGHEN · 240, 481, 896, 1050 
VERBUST · 214, 295 
VERCAMER · 443 
VERCAMERE · 443 
VERCAUTER · 670, 772 
VERCAUTERE · 331, 1082 
VERCAUTEREN · 626, 716 
VERCRUYSEN · 186 
VERCRUYSSE · 713, 714, 774 
VERCRUYSSEN · 135, 212, 265, 452, 701, 722 
VERDEGHEM · 709, 875, 1015 
VERDONCK · 33, 131, 139, 189, 217, 292, 338, 360, 361, 

393, 422, 434, 436, 471, 487, 672, 689, 750, 838, 1181 
VERDONCKT · 84, 93, 149, 188, 189, 192, 204, 352, 353, 

422, 557, 586, 695, 838, 861, 866, 897, 1181, 1193 
VERDONCQ · 577 
VERDONCT · 189 
VERDURME · 285, 424 
VEREECKE · 182, 576, 638, 659, 710, 715, 771, 804, 847, 

848, 849 
VEREECKEN · 244, 288, 312, 374, 417, 543, 1043, 1152 
VERGAERT · 48 
VERGOTE · 548, 549 
VERGOTTE · 203, 241, 293, 304, 386 
VERGULT · 185, 728 
VERHAEGE · 649, 679, 748, 797 
VERHAEGEN · 797 
VERHAEGHE · 38, 424, 453, 559, 599, 656, 668, 806, 892 
VERHAEGHEN · 83, 140, 211, 323, 880, 896, 1040, 1166 
VERHAEST · 478, 558 
VERHEECKE · 182, 337, 710, 847 
VERHEECKEN · 284, 286, 337, 889 
VERHEEKEN · 539, 542 
VERHEGGE · 266, 689, 697, 738, 755, 787, 804, 809, 826 
VERHEGGHE · 192, 193, 209, 256, 268, 271, 290, 341, 

353, 366, 459, 462, 479, 501, 532, 733, 787, 788, 847, 
1162 

VERHEGGHEN · 70, 152, 172, 440, 481, 486, 501, 882, 
897, 1163, 1169 

VERHELLE · 1078 
VERHELST · 14, 115, 153, 176, 190, 195, 217, 271, 318, 

374, 386, 404, 414, 465, 490, 523, 526, 528, 547, 548, 
555, 561, 583, 585, 590, 597, 599, 617, 622, 635, 638, 
644, 646, 687, 693, 802, 804, 837, 852, 855, 886, 1126, 
1155, 1157, 1174, 1188, 1194 

VERHENNE · 196, 520, 794 
VERHENNEMAN · 586 
VERHEUGE · 291 
VERHEYE · 130, 210, 224, 330, 370, 386, 427, 445, 709, 

711, 731, 743, 751, 756, 762, 777, 833, 850, 890 
VERHEYEN · 315 
VERHIJE · 445 
VERHOEYE · 798 
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VERHOOYEN · 88, 116, 871 
VERHOYE · 120, 195, 395, 458, 551, 626, 744, 798, 812 
VERHOYEN · 178, 692, 893 
VERHULST · 145, 194, 224, 321, 324, 409, 410, 420, 695, 

721, 766, 1160, 1193 
VERKAUTERE · 588 
VERLACK · 612 
VERLÉ · 442, 487 
VERLEYE · 289, 290, 304, 318, 478, 528, 598, 599, 601, 

602, 603, 611, 628, 700, 740, 778, 779, 808, 814, 855 
VERLEYEN · 110, 228, 528, 618, 1105 
VERLEYSE · 778 
VERLIJSSE · 689 
VERLINDE · 816 
VERLINDEN · 223, 397, 398, 487, 1067, 1092, 1111, 1144 
VERLOOS · 636 
VERLOOSE · 523, 577 
VERMAELE · 32, 146, 171, 180 
VERMAELLE · 105 
VERMAERCKE · 208, 899 
VERMAERE · 11, 32, 105, 234, 287, 308, 360, 412, 482, 

1060, 1155, 1160 
VERMANDEL · 132 
VERMANDELE · 515 
VERMEER · 1158 
VERMEERE · 14, 27, 74, 106, 126, 181, 212, 216, 222, 227, 

260, 269, 323, 330, 370, 531, 756, 770, 786, 796, 884, 
974, 1102, 1160, 1187, 1188 

VERMEEREN · 190, 260, 265, 552 
VERMEERS · 1173 
VERMEERSCH · 65, 85, 95, 154, 296, 377, 421, 494, 506, 

518, 544, 562, 571, 573, 605, 641, 685, 719, 739, 762, 
786, 793, 802, 822, 834, 888, 1096, 1152, 1166, 1173 

VERMEIRE · 227, 240, 262, 265, 276, 277, 283, 285, 291, 
319, 322, 326, 332, 334, 352, 362, 363, 365, 370, 380, 
386, 406, 408, 411, 416, 420, 421, 424, 435, 437, 440, 
443, 444, 470, 487, 493, 495, 497, 508, 517, 519, 520, 
525, 526, 531, 539, 551, 552, 553, 562, 587, 588, 592, 
600, 605, 607, 611, 631, 635, 642, 676, 682, 688, 691, 
696, 698, 703, 707, 713, 714, 719, 720, 722, 741, 758, 
762, 781, 786, 796, 807, 808, 813, 828, 833, 855, 859, 
863, 887, 890, 892, 898, 1012 

VERMEIREN · 677, 896 
VERMEIRSCH · 136, 186, 386, 474, 673, 729, 834 
VERMERRE · 14, 65, 270, 867, 1031, 1032, 1070 
VERMERREN · 1188 
VERMERSCH · 100, 222, 743, 758 
VERMEULEN · 305, 318, 419, 423, 445, 468, 480, 571, 

580, 605, 636, 639, 640, 643, 664, 668, 669, 689, 692, 
697, 711, 720, 725, 733, 735, 738, 743, 755, 760, 764, 
779, 792, 801, 804, 810, 815, 824, 825, 828, 831, 837, 
865, 1078 

VERMOTTE · 128, 134 
VERMUELEN · 480, 1056 
VERMUELENE · 1063 
VERNAERT · 1108 
VERNANT · 345 
VERNIER · 39, 72, 201, 762, 794, 1179 
VERNIERS · 203, 215, 335, 392, 451, 455, 456, 591, 598, 

692, 946 
VERON · 726 
VERPIET · 259 
VERPLAETSE · 268, 303, 307, 308, 341, 393, 394, 435, 

494, 514, 523, 538, 540, 571, 582, 601, 602, 604, 617, 
628, 636, 651, 655, 658, 675, 689, 698, 699, 705, 710, 
747, 758, 761, 784, 801, 803, 806, 812, 819, 820, 834, 
1111, 1118, 1119 

VERPLAETSEN · 19, 28, 53, 78, 106, 149, 189, 218, 237, 
253, 273, 274, 329, 338, 339, 368, 370, 379, 386, 419, 
492, 494, 530, 533, 545, 551, 825, 836, 862, 900, 1098, 
1099, 1104, 1125, 1128, 1146, 1150, 1153, 1181 

VERPLAETZEN · 1042, 1046 
VERPLATSEN · 8 
VERPLATZEN · 1039 
VERSCHAEVE · 200, 710 
VERSCHAFFEL · 116, 128, 398 
VERSCHAFFELE · 48 
VERSCHELDE · 205, 323, 335, 348, 354, 381, 401, 461, 

462, 475, 510, 532, 566, 569, 620, 658, 688, 704, 762, 
794, 801, 808, 820, 854 

VERSCHOONE · 14 
VERSCHUERE · 91, 444, 485, 570, 629, 812 
VERSELE · 469, 686 
VERSGEMOEDT · 468 
VERSIJP · 543, 579, 596, 608, 609, 661 
VERSLUYS · 543, 579, 649, 868 
VERSMESSE · 590 
VERSMESSEN · 867, 874, 1144 
VERSPEYEN · 356 
VERSPIJN · 474 
VERSTÉ · 752 
VERSTICHEL · 342, 728, 885 
VERSTICHELE · 116, 270, 285, 295, 307 
VERSTIER · 173 
VERSTRAETE · 110, 131, 236, 410, 419, 420, 520, 526, 

584, 641, 643, 744, 777, 800, 812, 823, 876, 1169, 1178, 
1181 

VERSTRAETEN · 53, 81, 113, 114, 146, 170, 178, 235, 
265, 273, 305, 336, 396, 420, 444, 446, 465, 520, 557, 
722, 736, 875, 892, 1049, 1090, 1098, 1106, 1115, 1127, 
1169, 1180, 1193 

VERSTRATEN · 15, 1140 
VERSTUYFT · 452 
VERSTUYVE · 781 
VERTIERE · 488 
VERTRIEST · 155, 198, 229, 260, 282, 417, 825, 1178 
VERVAERT · 383 
VERVAET · 855 
VERVENNE · 92, 318, 321, 360, 413, 505, 566, 608, 629, 

642, 711, 744, 775, 814, 893 
VERVENNET · 157, 199, 311 
VERVIER · 23, 119, 123, 175, 181, 213, 242, 244, 287, 324, 

327, 369, 374, 456, 475, 486, 538, 547, 639, 864, 895, 
1188, 1189 

VERVIERS · 193 
VERVLIET · 211 
VERVUST · 186 
VERVYNCK · 18 
VERVYNCKT · 169 
VERVYNCT · 1055 
VERWEE · 33, 135, 285, 546, 619, 662, 734, 772, 1037, 

1135 
VERZEELE · 808 
VESGHEMOET · 820 
VESSIAEN · 112, 207 
VETTERS · 475 
VEUGHELAERE · 32 
VEUSELS · 101, 1163, 1178 
VEUSSELS · 1163 
VEYS · 907, 930, 1163 
VIJDTS · 79 
VIJNKIERS · 253 
VIJT · 1184 
VILAIN · 325, 471, 501, 585, 883, 1058, 1096 
VILLAIN · 371, 438 
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VINCENT · 7, 43, 50, 64, 92, 93, 108, 127, 134, 135, 232, 
235, 239, 247, 257, 300, 310, 321, 328, 331, 334, 349, 
352, 392, 400, 440, 445, 460, 547, 550, 553, 556, 580, 
587, 625, 626, 636, 643, 676, 699, 703, 720, 723, 779, 
780, 799, 806, 820, 826, 829, 833, 842, 845, 869, 885, 
892, 1021, 1034, 1035, 1036, 1080, 1088, 1118, 1174, 
1176, 1193 

VINCHENT · 10, 547, 577 
VINCKE · 462, 664, 698, 743, 878 
VINDEVOGEL · 264, 631, 778 
VINDEVOGHEL · 406, 417, 516, 570, 768, 1191 
VINDEVOGHELE · 982 
VISELEER · 202 
VIVEEZ · 475 
VLAEMIJNCK · 197, 356, 525, 668, 791 
VLAEMINCK · 198, 425, 434, 453, 504, 514, 520, 544, 

553, 575, 597, 752 
VLAENDEREN · 607 
VLAMIJNC · 985 
VLAMIJNCK · 748 
VLAMINCK · 654, 792 
VLERIC · 930 
VLERICK · 16, 30, 42, 74, 199, 510, 555, 610, 611, 616, 

716, 915, 924, 926, 961, 1003, 1143 
VLERICQ · 982, 1018, 1038, 1109, 1150 
VLERIX · 961 
VLIEGHERS · 868 
VOET · 220, 227, 572, 636, 703, 720, 730, 767, 801, 817 
VOLCKAERT · 5, 51, 56, 70, 71, 83, 86, 98, 147, 179, 208, 

211, 226, 260, 265, 276, 288, 364, 394, 395, 409, 413, 
420, 423, 474, 487, 520, 553, 582, 590, 600, 619, 654, 
655, 675, 687, 688, 754, 804, 809, 826, 882, 899, 976, 
1024, 1050, 1068, 1156, 1163, 1164, 1170, 1188 

VOLCKART · 170 
VOLCKEMAN · 109 
VOLCKMAN · 322, 405 
VOLDERS · 727 
VOLKAERT · 95 
VOLLAERT · 363, 498 
VOLPOT · 955 
VOLSEMER · 1177 
VOOLCKAERT · 882 
VOORDE · 1194 
VORMESEELE · 356 
VORTHIER · 338 
VOS · 1102 
VOSSAERT · 604 
VRIENDT · 11, 22, 111, 119, 136, 150, 206, 322, 897, 1093, 

1161 
VRIENT · 34, 44, 60, 142, 179, 264, 287, 296, 308, 373, 

385, 561, 844, 1056, 1158, 1166, 1181 
VRIESE · 918 
VRIJBUSCH · 984 
VRINT · 611 
VROYEN · 1029 
VUESELS · 105, 1037 
VULDER · 47 
VURSSELE · 1020 
VUYSSENS · 1102 
VUYTERHOVE · 1178 
VYNCENT · 333 
VYNCKE · 507, 736, 829 
VYNCKIER · 306 
VYNCKIERT · 176 
VYNCKT · 8, 14, 213, 625, 666, 711 

W 

WAEFS · 470, 502, 572 
WAEGEBAERT · 1194 
WAEGHEBAERT · 234, 460 
WAELBROECK · 375, 379, 787 
WAELEBROUCK · 820 
WAELKENS · 257, 349 
WAELPUT · 697 
WAELRONT · 198 
WAEPENHAERE · 494 
WAEPS · 467 
WAERNIERS · 830 
WAETERLOS · 725 
WAEYENBERGHE · 466 
WAGHENAERE · 5, 1055 
WAGHENBRUGGHE · 1082 
WALCKIERS · 297, 426, 464, 612 
WALDACK · 16, 197 
WALEBEKE · 982 
WALGRAEVE · 233, 417, 513, 595, 639, 713, 750, 816 
WALGRAVE · 154 
WALKIERS · 486 
WALLAERT · 183, 289, 294, 330, 338, 464, 472, 512, 584, 

664, 697, 768, 893 
WALLE · 390, 609, 882 
WALLEZ · 736 
WALRAEVE · 417, 513, 569, 672 
WALRAVE · 312 
WALWEIN · 824 
WAMBEKE · 309, 357, 960, 986 
WANDELE · 1167 
WANNEMAECKER · 57 
WANNEMAKERS · 914 
WANNIJN · 333 
WANSEELE · 245, 1054, 1055 
WANSELE · 1078 
WANZEELE · 275, 301 
WARNIERS · 767 
WASSENHOVE · 250, 366, 488, 536, 594 
WATERLEET · 506 
WATERLOO · 305 
WATERLOS · 725 
WATERMEULEN · 398 
WAULTERS · 956, 965, 992 
WAUTERS · 97, 319, 444, 618, 749, 775, 890, 942, 1007, 

1037 
WAUTIER · 1154 
WAUWERAN · 617 
WAVERANS · 759 
WAYSENS · 108 
WEEGGE · 75 
WEERDT · 393 
WEERT · 1073 
WEEWAERE · 489, 504 
WEGGE · 711, 849 
WELTERS · 840 
WELVAERT · 124, 214, 338, 385, 542, 543, 579 
WENNE · 84, 111 
WESTHUYSE · 601, 626 
WETTEBIER · 450 
WEYMAERE · 934, 938 
WEYMAERS · 969 
WEYMARE · 947, 995 
WEYMEERSCH · 1119 
WEYNANT · 930, 945 
WEYNANTS · 981 
WEYNAUT · 211 
WEYNS · 174, 258, 563, 660 
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WEYTENS · 671 
WEYTINCK · 869 
WEYTSENS · 351 
WIBO · 570, 702, 950 
WIEBO · 271, 732 
WIEME · 16, 18, 31, 32, 44, 45, 63, 69, 89, 100, 105, 107, 

108, 124, 133, 178, 184, 213, 239, 283, 321, 333, 336, 
356, 367, 368, 390, 402, 462, 467, 473, 480, 482, 483, 
533, 568, 574, 578, 581, 591, 637, 666, 700, 735, 742, 
778, 791, 879, 880, 945, 956, 979, 989, 999, 1002, 1008, 
1041, 1053, 1094, 1101, 1140, 1155, 1173, 1175, 1182 

WIJCKAERT · 498, 708 
WIJCKHUUS · 75 
WIJCKHUYS · 193, 209, 258, 330, 689, 697, 714, 832 
WIJCKHUYSE · 1191 
WIJLEMAN · 158 
WIJNCKELMAN · 305 
WIJNCKELMANS · 53 
WIJNDELS · 272 
WIJNGAERT · 967 
WIJNKELMAN · 546 
WIJNS · 131 
WIJNSBEIRGHE · 546 
WIJNSBERGHE · 389, 587, 591, 693, 759 
WIJSELINCK · 897 
WIJSSELINCK · 897 
WIJTINCK · 228 
WILLAERT · 1024 
WILLAEYS · 806 
WILLE · 350, 563, 700, 735, 745, 822, 1077 
WILLEKENS · 755 
WILLEM · 985 
WILLEMIJNS · 931 
WILLEMINS · 931, 954 
WILLEMOT · 253, 564 
WILLEMS · 23, 82, 120, 123, 149, 200, 204, 223, 241, 264, 

354, 369, 390, 391, 433, 435, 441, 443, 463, 524, 544, 
550, 560, 681, 696, 697, 724, 737, 745, 746, 751, 770, 
820, 853, 891, 900, 913, 914, 931, 936, 969, 984, 985, 
1014, 1022, 1026, 1041, 1055, 1105, 1159, 1168 

WILS · 180 
WINCKELMAN · 21, 134, 166, 711 
WINCKELMANS · 877 
WINNE · 84 
WISPELAERE · 208, 629, 1184 
WISSAERT · 180, 1186 
WISSELINCK · 436, 667 
WITHOECK · 776 
WITTEVRONGEL · 300, 316, 485, 683, 713, 754, 770 
WITTEVRONGELE · 777 
WITTEVRONGHEL · 20, 43, 106, 151, 155, 157, 178, 220, 

242, 244, 257, 268, 276, 282, 305, 320, 361, 367, 391, 
488, 489, 526, 531, 571, 584, 595, 683, 893, 906, 908, 
913, 961, 1005, 1137, 1161, 1186, 1187 

WITTEVRONGHELE · 6, 13, 20, 29, 46, 58, 90, 109, 157, 
203, 211, 215, 224, 233, 240, 251, 526, 683, 868, 877, 
879, 911, 931, 935, 936, 937, 946, 953, 965, 973, 975, 
986, 987, 990, 994, 1005, 1007, 1008, 1017, 1020, 1025, 
1028, 1041, 1057, 1061, 1078, 1087, 1099, 1115, 1151, 
1154, 1159, 1161 

WONTERGHEM · 342, 472, 486, 656, 801 
WORTS · 394 
WOUTERS · 909, 956 
WUELENS · 1048 
WUELIJNCX · 1023 
WUELINS · 975, 1008 
WUELLYNCX · 1008 
WULPUT · 203 
WULTEPUT · 170, 183, 193, 500, 539, 674, 696, 766, 778, 

781, 790, 800 
WUYTS · 319 
WYEME · 49 
WYLLEMS · 75 
WYME · 103, 352, 367, 415, 950, 1191 
WYNCKELMAN · 284 
WYNCKELMANS · 46, 60, 164 
WYSSELIJNCK · 667 
WYTTEVRONGHEL · 105 
WYTTEVRONGHELE · 20 

Y 

YDE · 31, 54, 59, 63, 78, 86, 102, 127, 145, 157, 162, 186, 
196, 460, 462, 509, 559, 566, 567, 589, 619, 644, 645, 
671, 712, 713, 768, 769, 775, 812, 833, 910, 914, 919, 
930, 935, 939, 947, 953, 957, 958, 970, 972, 973, 974, 
978, 983, 991, 994, 995, 998, 1000, 1009, 1024, 1040, 
1045, 1050, 1060, 1061, 1077, 1082, 1088, 1090, 1137, 
1155, 1178, 1194 

YE · 953 
YPERSELE · 629 

Z 

ZOETAERT · 735 
ZOETE · 873 
ZONNEVILE · 958 
ZONNEVILLE · 957 
ZUARA · 701 
ZUTTERMAN · 6, 28, 38, 54, 70, 85, 87, 140, 286, 321, 

325, 371, 421, 485, 500, 608, 667, 680, 877, 880, 911, 
915, 957, 981, 989, 1002, 1004, 1006, 1009, 1010, 1019, 
1031, 1035, 1055, 1163, 1165, 1166 

ZUTTERMANS · 911, 1047 

 


