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330/288  f. 1/  Staat van goed toebehorende aan Livinus Cornelis Dies omtrent 24 jaar, zoon 
van wijlen Marie Caroline Pycke (dochter van Jean Baptiste en Petronelle Provoost) en Joannes 
Francois Josephus Dies (zoon van Andries en Marie Louise Legerre) bij het overlijden van de 
moeder op 28/12/1783. Deelvoogd Jean Baptiste Pycke, broer van de overledene. Er zijn nog 
twee meerderjarige kinderen Francois Joannes Josephus Dies, meester kleermaker en Francois 
Cornelis Joannes Baptiste Seth, meester broodbakker gehuwd met Joanne Felicitas Dies. 
Bezittingen: een huis in de Langemunt genoemd 'den sleutel' (landboek van de geunieerde 
kasselrije van Sint-Jacobskerk f. 182)  - 1785 januari 4 
330/288  f. 3v/  Jan Baptiste Van Durme (zoon van Jucocus en Marie Joanne Siemoens) 
verklaart een som schuldig te wezen aan Pieter Anthone (°10/03/1773) Joannes Baptiste 
(°14/03/1775) Joanne therese (°26/02/1777) Livinus Franciscus (°04/07/1779) en Jacobus 
Van Durme (°28/11/1784) zijn vijf minderjarige kinderen bij het overlijden van zijn 
echtgenote Marie Joanne de Coster (dochter van Jan en Geeraerdine De Meijer) op 
12/12/1785. Deelvoogd Pieter de Meijer oom materneel. Met prijzije ter greffie.   - 1785 
januari 8 
330/288  f. 4v/  Afstand van successie door Passchasius Hebbelinck causa uxoris oom 
paterneel en deelvoogd over Jacobus, Francisca, Isabella, Marie en Sophia Podevin alle vijf 
minderjarige kinderen van Joannes en Regine Francesca Pyndavijn (ook Pyndavin) bij het 
overlijden van de vader Joannes Podevin  - 1785 januari 8 
330/288  f. 5/  Staat van goed toebehorende aan Joanne Livine 24j oud en Joannes Baptiste 
Aernaut 17j, beide kinderen van Franciscus Jacobus Aernaut uit zijn eerste huwelijk met 
Catharine de Clercq mitsgaders Francisca Aernaut 8j dochter uit zijn tweede huwelijk met 
Catharine Van Damme bij het overlijden van hun vader op 29/12/1783. Deelvoogd Jan 
Bernard Van Cauwenberge cosijn paterneel. Met huwelijkscontract  - 1785 januari 11 
330/288  f. 6v/  Staat van goed toebehorende aan Marie Caroline Baessens ouder dan 24j en 
Cornelis Baessens ouder dan 16j kinderen van Anthonius Baessens (zoon van Philippus) 
weduwnaar met een kind Joannes Baessens bij Marie Delfosse bij het overlijden van hun 
moeder Colleta Rosalia Koku filia Gillis (geboren te Gent en er overleden op 28/01/1784). 
Deelvoogd Gillis Koku, zoon van Gillis, meester potbakker, oom materneel. Er was een 
overleden meerderjarige zoon Gillis Baessens. Met prijzije  - 1785 januari 15 
330/288  f. 8v/  Staat van goed toebehorende aan Isabelle 7j, Catharine Isabelle 4j en Theresia 
Hersijn 3j kinderen van Francies en Marie Jacoba Stuertewaegen bij het overlijden van hun 
vader 07/01/1784. Deelvoogd Francois Hersijn, grootvader paterneel. Bezittingen: twee 
huizen ten voorhoofde van Mannekensaerde  recht over de Lange Munt bij de Vrijdagsmarkt 
(landboek van de stadsceynsen f. 13 en 17), een huis stede en erve met nog twee huisjes bij de 
overledene achterop het erf  in de Wijngaardstraat achter het klooster van Sint-Agneete op de 
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hoek van de straat gaande naar de Bijloke (landboek van de Abdij van de Bijloke f. 101); een 
huis in de IJperstraat op de hoek van het Verckensstraatje (landboek van de Bijloke f. 74), een 
huis in het Verckenstraatje (landboek van de Bijloke f. 74)  - 1785 januari 24 
330/288  f. 9v/  Staat en augmentatie van goed toebehorende aan Louis Maximiliaan de 
Schuyter 13j zoon van wijlen procureur Augustijn de schuyter bij wijlen Marie Jacoba Teirlynck 
en thans bij het overlijden van Isabelle de Buck weduwe van procureur Louis Norbert de 
Schuyter, grootmoeder paterneel op 19/02/1784 zijnde een derde staak met als andere staken 
Marie Catharine en Isabelle Joanne de Schuyter zijn maijen paterneel. Voogd Maximiliaan de 
Schuyter, paternele oom. Met prijzije. Met testament  - 1785 januari 29 
330/288    Afstand van successie door Jacobus Vermeulen, grootvader paterneel en deelvoogd 
over Francois 7j en Anna Vermeulen4j, kinderen van Andries en Joanne Verseghel  - 1785 
februari 4 
330/288  f. 12v/  Pieter Huyghe, oom cuasa uxoris en deelvoogd paterneel en Pieter Stepman, 
oom voogd materneel verklaren een som schuldig te zijn aan Isabelle Thienpont, ongeveer 15j 
dochter van David Thienpont en Marie Stepman uit haar eerste huwelijk, eerst uit de staat van 
goed van haar vader verleden bij de schepenen op 7/04/1780 en thans bij de staat van goed bij 
het overlijden van Marie Stepman (dochter van Anthone en Livine de Rudder) gesloten en 
geliquideert tussen de comparant stiefvader van de wezen Joannes Van Damme en de 
schepenen op 22/01/1785. Met prijzije  - 1785 februari 4 
330/288  f. 13/  Staat van goed toebehorende aan Anne Marie ouder dan 12j, Jacobus Joannes 
ongeveer 6j en Pieter Josephus Rossé ongeveer 3j, kinderen van Joannes (zoon van Pauwel 
Joseph en Marie Francisca Nuyttens) geboortig van Menen en overleden te Gent 22/06/1784 
en Norbertine Catharine Van den Kerckhove (dochter van Elezius en Judoca Verstraeten) 
geboortig van Marie Laethem Lande van Aelst, bij het overlijden van hun vader. Constantinus 
de Wevere, publieke notaris gemachtigt door Carolus Sourmentroun(?) gehuwd  met 
Constancia Xaveria Rossé, volle zuster van de overledene treedt op als deelvoogd. Met 
huwelijkscontract. Met prijzije. Bezittingen: huis stede erve twee woonsteden (genoemd in 
capitel 1)  - 1784 november 22 en 1785 februari 5 
330/288  f. 14v/  Afstand van successie door Laurentius Josephus de la fontaine voor zichzelf 
optredend en Jan Francois Hacquaert procureur d'office als deelvoogd over Anne Marie 
Therese, Nicolaes, Guillaume, Anna Marie la fontaine, alle 5 kinderen (waarvan 4 minderjarig) 
van Pieter Joseh la fontaine overleden op 08/08/1784 en verwekt bij Elisabeth Haijen  - 1785 
februari 10 
330/288  f. 15/  Aldegonde Van Melle (dochter van Guillaume en van Henrica de Neve) 
houderigge bij het overlijden van Pieter Legiest (zoon van Pieter en Barbara de Vos) verklaart 
een som te bezitten toekomende aan Joannes Heynderick °14/02/1776, Petronelle 
°14/07/1777, Pieter Joannes Legiest °18/07/1784 haar drie kinderen bij het overlijden van 
hun vader op 18/05/1784. Deelvoogd Joannes de Meester causa uxoris, kozijn paterneel. Met 
prijzije  - 1785 februari 16 
330/288  f. 16/  Afstand van successie door Laurijns de Kinderen, vaderlijke oom en 
deelvoogd over Joanne en Anne de Kinderen, beide minderjarige kinderen van Francois uit zijn 
tweede huwelijk met Joanne Myte bij het overlijden van hun moeder  - 1785 februari 26 
330/288  f. 16/  Staat van goed toebehorende aan Marie en Isabelle beiden 18j, Joannes 14, 
Francois 9j, Coleta de Meereleere 6j, alle vijf kinderen van Francois de Meereleere (zoon van 
Jan en Isabelle Kerijn) en Joanne de Keijser (dochter van Jacobus en Margarite Adrianssens) bij 
de dood van hun vader op 12/04/1874. Deelvoogd: Livinus de Meereleere, oom paterneel. 
Met prijzije  - 1785 maart 3 
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330/288  f. 17v/  Staat van goed toebehorende aan Josephus Collier 10j en Judocus Collier 
ongeveer 6j, beide kinderen van Joannes Petrus Collier (zoon van Pieter en Joanne Verburght) 
en Anne Marie de Wandele (dochter van Pieter en (niet ingevuld) Rapaille bij het overlijden van 
hun moeder op 22/01/1785. Deelvoogd:  Anthone Waschuet, kozijn materneel causa uxoris. 
Bezittingen: een huis stede en erve op de Reep beneden de watermolenbrug vanouds genoemd 
het Slaghant (landboek van de quotidiane van Sint-Niklaaskerk op een ingestoken blad volgend 
op f. 15). Met prijzije dd 28/02/1785  - 1785 maart 8 
330/288  f. 18v/  Staat van goed toebehorende aan Carolina Josepha 16j, Joannes Ludovicus 
Ignatius 14j, Jacobus Marie 12j, Ludovicus Carolus 11j, Sophia Joanna Maria Le Begue 6j, alle 
vijf kinderen van Ignatius Le Begne, notaris en procureur van de Raad van Vlaanderen (zoon 
van Louis en Carolina Barbarina Van de Vyvere) en Maria Anna Jacoba Blommaert (dochter 
van Jan Louis en Magdalena de Stobbeleene) bij het overlijden van hun moeder op 
17/12/1777. Deelvoogd: Joannes Jacobus Blommaert, advokaat bij de Raad van Vlaanderen, 
raadpensionaris van de Raad Heerlijkhede en Vierschaar van Sint-Baafs, kozijn. Bezittingen: 
een partij bos te Baarle; een huis stede en erve in het Botermanstraatje (landboek van de heer 
Ampman Berlare). Met huwelijkscontract  - 1785 maart 10 
330/288    Joannes de Smul (zoon van Bernardus en Livina Van Callenberghe, dochter van 
Pieter bij Passchyne Verdonck) en Adriaen Boulangier gehuwd met Livine de Smul als ooms 
van Joannes de Smul meer dan 24j, Francois de Smul, ouder dan 22j, beide kinderen van wijlen 
Pieter de Smul en Livine Wille (dochter van Gillis en Joanne Vervaet) geven te kennen de 
successie door het overlijden van Jacobus Van Callenberghe (zoon van Pieter bij de 
voornoemde Passchyne Verdonck) die de volle broer was van de grootmoeder paterneel van de 
wezen waardoor die recht hebben op een vijfde deel  - 1785 maart 15 
330/288  f. 21v/  Staat van goed toebehorende aan Catharina °21/09/1761, Clara Petronella 
Hauneuse(ook Haunuise) °23/07/1763, beide dochters van wijlen Nicolaes Francois 
Hauneuse, koopman en fabriceur in tabak en vrije mercenier en Joanne Adriane Collée bij het 
overlijden van hun vader op 31 mei 1784 samen met hun drie zusters Joanne Josephe, Isabelle 
Petronelle en Marie Joanne Hauneuse. Deelvoogd Pieter Francois Helaudt, koopman vrije 
olieslager en kruidenier, echtgenoot van wijlen Catharine Josephe Haunense, oom paterneel 
causa uxoris. Geen vaste goederen of huis. Met huwelijkscontract. Met prijzije 
  - 1785 maart 23 
330/288  f. 23/  Staat van goed toebehorende aan Livinus 18j, Jeanne ongeveer 17j, Anthone 
ouder dan 13j, Albertus Petrus de Vos ouder dan 12j, alle vier minderjarige kinderen van wijlen 
Cornelis de Vos (zoon van Pieter en niet ingevuld) uit zijn tweede huwelijk met Isabelle de 
Vreese (dochter van Albert filius Pieter en Anne Marie Claerman fa Lieven en Joanna Boone), 
voordien weduwnaar van Livijne de Smet zonder kinderen, bij het overlijden van hun vader dd 
28/08/1782 elk uitmakende een zesde hoofdstaak met als twee andere staken Marie Francoise 
en Francois de Vos (zoon van Cornelis) in huwelijk met Marie De Weert zuster en broer van 
de wezen. Deelvoogd: Francois de Vreeze, oom. Bezittingen: een hofstede, schuur en stallingen 
buiten de Brugse poort op Roijghem Vrije vanouds genoemd "het been" palende ten oosten 
aan de Vaernewyckstraat. Met prijzije  - 1785 maart 30 
330/288  f. 25/  Lucas van Houcke en zijn echtgenote Isabelle Alstyn, tevoren weduwe van Jan 
Francois Goris woonachtig binnen de stede van Iperen, verklaren een som te bezitten 
toekomende aan  Colleta 22j, Marie 21j, Pieternelle Goris 17j, alle drie kinderen van Jan 
Francois Goris (zoon van Pieter Angelus en Clara Anthonia Van Driessche) en Isabelle Alstyn 
uit haar eerste huwelijk, die door het overlijden van hun vader pro parte erfgenamen zijn ten 
sterfhuize van Christiaen Jacobus Goris (ook zoon van Pieter Angelus en Clara Anthonia Van 
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Driessche) bij zijn overlijden op 19/09/1784, waarbij de gemelde wezen een tweede staak 
vertegenwoordigen naast de tweede staak door Gautier de Buck wegens zijn huwelijk met 
Marie Jacoba Goris (ook dochter van Pieter Angelus en Clara Anthonia Van Driessche) als 
enige erfgenaam ten sterfhuize van voornoemde Maire Jacoba Goris op 23/10/1784). Staande 
voogd: Isabelle Van Alstyn  - 1785 april 4 
330/288  f. 25v/  Afstand van successie door Jacobus de Naeijer als oom paterneel voordien 
deelvoogd over Pieternell 20j, Albertus 17j, Caroline Lantheere ongeveer 14j, alle drie kinderen 
van wijlen Marie Anne Agnes de Naeijer en Petrus Lantheere, houder gebleven bij haar 
sterfhuize, bij het overlijden van hun moeder op 22/09/1784  - 1785 april 4 
330/288  f. 26/  Thomas Loridon (zoon van Judocus en Therese Goreels) als houder gebleven 
ten sterfhuize van Therese Barbara de Brauwer (dochter van Martinus en Marie Anne Van 
Doorne), in eerste huwelijk, verklaart een som te bezitten toekomende aan Marie Therese 
Loridon °11/10/1773, zijn minderjarige dochter bij het overlijden van haar moeder op 
12/04/1774 waarvan tussen de houder en de deelvoogd Francois de Brauwer de staat van goed 
geformeerd en gesloten werd respectievelijk in de akten op 9 en 10 april 1784  - 1785 april 9 
330/288  f. 27v/  Staat van goed toebehorende aan Marie Joanne 23j, Therese Petronelle 20j, 
Amandus Josephus 14j, Joannes Baptiste 12j, Pieter 10j en Marie Livine Seij 8j, alle zes 
kinderen van Jan Baptiste Seij (zoon van Albertus en Josyne Marie Van Peteghem) en Anne 
Petronelle Van Praet (dochter van Joannes en Petronelle Depuis bij het overlijden van hun 
moeder op 12/11/1784. Deelvoogd Carel Depuis, kozijn materneel. Bezittingen: een huis op 
de Brabantdam over Schelde voorbij het (Hoyekken eertijds een herberg geweest genaamd 
"den Koninck van Spaignen" (landboek van den Heilige Geest van Sint Baafs f.16); een huis in 
de Sint-Lievensstraat recht over het gesupprimeerde klooster van de Rijke Claren, naast de 
herberg genaamd "den Witten Leeuw" (landboek niet ingevuld); een huis in de Sint-
Lievensstraat (landboek van de Bijloke f. 21). Met prijzije  - 1785 april 11 
330/288  f. 30v/  Joanne Pataer, weduwe van Livinus Vermeulen (zoon van Joannes 
Vermeulen en Marie Van Callenberghe fa Pieter en Passchijne Verdonck) en nu gehuwd met 
Francois Lamont, als moeder en staande voogd over Judocus Vermeulen geeft te kennen dat 
door de dood van zijn vader ook de successie bij het overlijden van Jacobus Van Callenberghe 
(zoon van Pieter en Passchijne Verdonck) broer van Judocus' overleden paternele grootmoeder 
hem toekomt, waarbij Judocus een derde deel in de vierde hoofdstaak vertegenwoordigt naast 
Jacques Van Callenberghe en waardoor hij recht heeft op een som geld  - 1785 april 14 
330/288  f. 32/  Joannes Massart, meester-broodbakker als staande voogd over zijn vier 
minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Pieternelle Haegheman (dochter van Andries en 
Isabelle Baekxstaele) en Albertus Bijl, meester-kleermaker als deelvoogd over de vier kinderen 
zijnde Joanne Pieternelle Massaert °28/01/1775, Jacobus Judocus °13/11/1776, Marie 
Francisca 14/04/1780 en Pieternelle Francisca 27/05/1782 verklaren dat na de dood van hun 
moeder hen ook de successie toekomt van het overlijden van Pieternelle Haegeman (dochter 
van Marcus en Elisabeth de Schrijvere op 11/10/1784) moeders vaders zuster van de wezen 
waarbij de wezen elk een zevende hoofstaak vertegenwoordigen en waardoor hun een som geld 
toekomt  - 1785 april 14 
330/288  f. 33/  Staat van goed toebehorende aan Pieter de Meulenaere °24/12/1780 enig 
kind van Carolus (zoon van Judocus en Marie Anne de Winter) en Jacoba Van den Reusen 
(natuurlijke dochter van Marie Catharine Van den Reusen) bij het overlijden van zijn moeder 
op 30 maart 1785. Kamerdeelvoogd Jan Francois Haequaert. Met huwelijkscontract. 
Bezittingen: een huis in de Sint-Lievensstraat tussen de Lange en de Korte Krevelstege 
(landboek van Sint-Jacobs godshuis f.84). Met prijzije  - 1785 april 18 
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330/288  f. 34v/  Staat van goed toebehorende aan Alimpia Constantia Catharina d'Arfeuille 
°30/04/1766 dochter van heer Francois d'Arfeuille ridder van het Koninklijk en Militaire ordre 
van het H. Ludovicus +19/01/1781 en van Anne Marie Colleta Walwein (dochter van heer 
Christiaen Joseph in zijn leven raedt ordinaire van de Raad van Vlaanderen + 28/04/1742 en 
Marie Coletta Damman +09/03/1727) overleden poorteresse van de stad Gent binnen de stad 
Ieper + 29/12/1783, waarbij de wees een vijfde staak vertegenwoordigt naast de vier andere 
staken vertegenwoordigt door Francois Christiaen Joseph d'Arfeuille, exempt van de Gardes de 
Corps van de graaf d'Artois in Frankrijk, Marie Therese Constantia d'Arfeuille, jonge dochter, 
Catharine Josephine Anthonette d'Arfeuille geallieerd met Louis Jan Baptiste Bernard Walwein, 
heer van Schagteweghe en Marie Anne Francoise d'Arfeuille geallieerd met Augustijn Bernard 
Husman, kapitein in het lijnregiment van zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit, haar broers 
en zusters. Christiaen Maximiliaen Joseph Walwein, ridder heer van Raelins, oom materneel. 
Bezittingen: zaailand in Sleidinge en  Wetteren, een hofstedeken in Drongen, een stuk land te 
Nijghem, een partij land genaamd het goet t'Aveskercke en een partij bos genaamd de 
Caeyneede te Sint-Lievens-Houtem, een partij zaailand te Balegem op het Herremansvelt, een 
partij land en een partij bos genaamd de Vyntjens te Eeghem, een huis te Ieper parochie Sint-
Jacobs  - 1785 april 26 
330/288  f. 41/  Staat van goed toebehorende aan Isabelle Christine Van Loo °19/04/1769 
dochter van Lauryns Van Loo, (fs Jacques Bertholomeus) en Anna Marie Minne (fa Pieter 
Maximiliaen) bij het overlijden van haar vader op 11/06/1784 naast Pieter François gehuwd 
met Anna Van Loo, Joannes Minne fs Adriaen gehuwd met Anthonia Van Loo ook kinderen 
van de overledene, elk een derde staak vertegenwoordigend. Deelvoogd: Pieter Van Loo fs 
Jacques Bertholomeus, vrije visverkoper. Met huwelijkscontract. Bezittingen: een huis met 
achterhuis op de Tichelrei (landboek van stadsceynsen f. 499v); een huis met een grote Boije 
recht over het Groot Vleeshuis aan de Watterstege van ouds genaamd het Groenhuijs 
(landboek Vrij Huis Vrij Erve in den kleynenbouck f. 339); een huisje ook met een Boije 
gelegen als voren van ouds genaamd de Capellecamer (zelfde landboek f. 340 en het landboek 
van de Bijloke f. 251)  - 1785 april 28 
330/288  f. 43/  Staat van goed toebehorende aan Joannes Quaekebeke ongeveer 18j oud 
onwettelijk zoon van Marie Anne Van Slycke (fa Petrus en Elisabeth Schatteman) van voor 
haar huwelijk alsmede Livinus 5j en Anthone Terreur 3j, beide kinderen van Theodor Terreur 
(fs Jooris en Marie Anne Vaentjens) bij het overlijden van hun moeder op 24/02/1785 waarin 
ze elk een derde staak vertegenwoordigen. Deelvoogd: Joannes Van Slycke, oom materneel. 
Bezittingen: een partij zaailand te Destelbergen op Beervelde genoemd de Basehacker; een 
partij zaailand te Destelbergen genoemd de Thijs groen; een huis aan het brugje van Sint-
Jacobsgodshuis (landboek van Sint-Jacobsgodshuis f. 46). Met prijzije.  - 1785 mei 6 
330/288  f. 45/  Eerste augmentatie van de staat van goed toebehorende aan Georgius 
Jacobus, Catharine Albertine Josepha, Petrus Albertus Francies Jan Baptiste, Joanne Judoca en 
Livina, Carolus Albertus en Isabella Jacoba Aelsters, alle zeven minderjarige kinderen van 
Carolus Albertus Aelsters en Livina Josepha Vaernewyck na het overlijden van hun vader, van 
wie zij geen erfgenamen zijn, en heden door de staat opgemaakt bij het overlijden van George 
Jacobus Aelsters hun paternele oom, in zijn leven onderpastoor van Sint-Michielskerk, 
overleden op 21/01/1784. Moeder en staande voogd: Livina Josepha Vaernewyck. Bezittingen: 
een rente op een huis  op het Groot Meerhem bij het klooster van de Paters Chartreuzen en 
naast de herber Leopoldus (landboek van de Heilige Geest van Sint-Michielskerk f. 462); de 
helft van een huis en obligatie gelegen in de Hoogstraat (landboek van de Armenschool f.37). 
Met Prijzije.  - 1785 mei 12 
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330/288  f. 46v/  Afstand van successie door Francois Regnaut, kozijn paterneel als deelvoogd 
over Gregorius Jacobus, Catherine Albertine Josepha, Petrus Albertus Francies, Joannes 
Babtiste, Joanna Judoca Livina, Carolinus Albertus en Isabella Jacoba Aelsters alle kinderen van 
Carolus Albertus en Livina Josephe Vaernewyck  bij het overlijden van hun vader.  - 1785 mei 
12 
330/288  f. 46v/  Staat van goed toebehorende aan Joannes 16j, Jacobus 14j, Carles 10j en 
Marie Delfosse 8j, alle vier kinderen van Carolus en Catharine de Smedt bij het overlijden van 
hun vader op 07/12/1784, waarbij ze elk een zesde staak vertegenwoordigen. Deelvoogd: 
Carolus Delfosse, kozijn paterneel. Met prijzije. Als borg treedt op Francois Delfosse, zoon 
van de houderigge  - 1785 mei 14 
330/288  f. 48/  Staat van goed toebehorende aan Francois Joseph Lesaffre °03/01/1777 enig 
kind van wijlen Jan Francois Lesaffre (zoon van Jan Baptiste en Catharine de Poissounier) en 
Marie Anne De Neubourgh (dochter van Marten en Marie Josephe de Bockstaels geboortig 
van Sillij Lande van Henegouwen), bij het overlijden van hun vader op 15/07/1776. 
Kamerdeelvoogd: Jan Francois Hacquaert, procureur d'office van dit Collegie. Met 
huwelijkscontract. Bezittingen: grond en zaailand binnen de parochie van Commene Noordt 
(geërfd door zijn zuster)  - 1785 (mei) 14 
330/288  f. 49/  Staat van goed toebehorende aan Jonkers Petrus Francies °26/09/1778, 
Gaspar Louis Joseph °20/04/1780, Marie Catharine °08/04/1782, Colleta Josepha Pycke 
°17/08/1785 alle vier kinderen van Jonker Guilielmus Pycke de ten Driessche, advokaat van de 
Raad van Vlaanderen en schepen van de Keure en Marie Catharine Josephe Pieternelle Van der 
Sta bij het overlijden van hun moeder op 14/05/1785 elk voor een vierde staak. Deelvoogd: 
Jonker Gaspard Joseph Jaen Nepomuque Hyancinte Van der Sta de Randerode te Antwerpen, 
oom paterneel. Met huwelijkscontract. Bezittingen: land in de polders van Kalo; land in de 
polders van Borgerweert (jurisdictie van Zwijndrecht); land in Kruibeke; een behuisd 
hofstedeke in Nijlen bij Lier. Met prijzije  - 1785 mei 19 
330/288  f. 55/  Franciscus Ludovicus Ferdinandus en Jacobus Ignatius Van de Vivere, 
respectievelijk wonende in Eeklo en in Gent, kinderen van wijlen Francois Joseph Van de 
Vivere en Livina de Meester alsmede notaris en procureur van deze collegie Lebegue 
vertegenwoordiger bij procuratie van 29/04/1785 van Livina de Meester, weduwe van Francois 
Joseph Van de Vivere als moeder en staande voogd over Petrus Josephus Van de Vivere, jurist, 
die uit onverdeeldheid willen treden en waarbij uit lottrekking de drie gelijke cavels als volgt 
toekomen: cavel A aan de minderjarige zoon Petrus Josephus: land in Zaffelaere, eertijds bos 
genaamd Teirlinck bosch, een partij land nu hofstede in Lochrisi; een stuk land genaamd het 
Scheldeken in Oostakker, een huis gelegen in de Heerlijkheid van Sint-Pieters in de 
Nieuwstraat; cavel B aan Franciscus Ludovicus: een partij zaailand en een partij grond in Zele, 
een huis in de Rudderstraat bij de Ursulinen (samen met achterhuis in landboek Vrij Huis vrij 
Erve onderhouden bij secretaris Vanderbeke f. 242); cavel C aan Jacobus Ignatius Van de 
Vivere: een partij land bij de Smalle Heerweg in Oostakker, ook in Oostakker, een partij land 
gelegen bij de quade verkoping genaamd Papen hofstede , een huis in de Suijverstege (ook 
Zuyverstege)(landboek Vrij Huis Vrij Erve in de tweede grootboek f. 817 onderhouden bij de 
secretaris Vanderbeke); blijft tussen de cavellanten gemeen: een hofstede in Poesel, een partij 
bos in Nevel bij de hofstede genaamd de Kercken Staek  - 1785 mei 11 en 24 
330/288  f. 62/  Pieter Joannes Minnebois (zoon van Geeraert en Marie de Wilde) houder 
gebleven bij het sterfhuis van Marie Josephe Philippine Schutte (dochter van meester Henricus 
Josephus, licentiaat in de medeceynsen en Thereseia Terremol) verklaart een som schuldig te 
zijn aan Therese Franisca Minnebois °06/04/1785, zijn enige dochter, bij het overlijden van 
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zijn huisvrouw zelf enige erfgenaam bij het sterfhuis van haar moeder Marie Josephe Philippine 
Schutte op 15/04/1785. Deelvoogd: meester Henricus Josephus Schutte. Met prijzije  - 1785 
juni 1 
330/288  f. 62v/  Livinus Moerman (zoon van Jan en Catharina de Weird) houder gebleven bij 
het sterfhuis van Marie Anne Verdonck (dochter van Pieter en Marie Anne Caboiters) verklaart 
een som schuldig te zijn aan Marie Jeanne 11j en Pieter Moerman 7j, zijn twee kinderen die elk 
een tweede staak vertegenwoordigen bij het sterfhuis van hun moeder op 24/02/1784. 
Deelvoogd: Gillis Verdonck, moederlijke oom. Met prijzije  - 1785 juni 4 
330/288  f. 63/  Staat en eerst augmentatie van goed toebehorende aan Petrus Ludovicus 
Josephus Marichal °21/05/1770, Jan Baptiste °07/12/1771, Sophie Dominicque Josephe 
Marichal °16/01/1774, Jacobus Anthonius Marichal °21/04/1776 en Isabelle Marisal 
°02/06/1778, alle vijf kinderen van wijlen Pieter Marisal en Petronelle de Meulemeester (fa 
Petrus en Anna Marie Millecam) bij het overlijden van hun vader en moeder en door het 
overlijden van voornoemde Pieter de Meulemeester, grootvader materneel van de wezen op 
26/10/1782 waarbij de wezen een tweede hoofdstaak vertegenwoordigen. Deelvoogd: 
Francois Goemaes, kozijn materneel. Bezittingen: een huis op de Kraanlei genoemd het 
Manneken Pis (leen van de Hove en Castele van Oudburg). Met prijzije. Staande voogd wordt 
Jan Baptiste de Meulemeester, oom materneel  - 1785 juni 4 
330/288  f. 64v/  Staat van goed toebehorende aan Marie Judoca de Lantsheere ° 09/08/1782, 
dochter van Pieter Francois de Lantsheere (fs Jan en Joanna de Pelsmaeker) en Joanna 
Anthonia Francisca Stevens (dochter van Pieter Anthonius en Veronica de Raedt) bij het 
overlijden van haar vader op 13/05/1783 van wie zij enige erfgenaam is. Deelvoogd: Francois 
de Vuyst, oom materneel causa uxoris. Bezittingen: een partij land in Herzele op het Destelvelt. 
Met prijzije  - 1785 juni 3 en 6 
330/288  f. 65v/  Charles Desire Louis Collette Guislain burggraaf van Nieulant ende 
Pottelsberghe, medegezel in wet welke comparant verklaart zowel in eigen naam als als staande 
voogd over Desire Hubert Jean  Nepomucenius Colette Guislain burggrave de Nieulant, 
François Joseph Collette Guislain burggrave de Nieulant, Charles Alexander Fortune Marie 
Hubert Collette de Nieulant, Caroline Josephine Collette Hubertine Guislaine burggravinne de 
Nieulant, zijn broers en zusters, na kennis genomen te hebben van het sterfhuis van Pieter 
Francois burggrave de Vooght, in zijn leven hoogballiu van de stad Brugge en Lande van den 
Vrijen, afstand te doen van successie  - 1785 juni 9 
330/288  f. 66/  Staat van goed toebehorende aan Pieter 21,  Joannes Francois 18j  en Judoca 
Francisca Geeraerts 16j, alle drie kinderen van Pieter Geeraerts (fs Pieter en Marie de 
Baestelier) gestorven op 28/04/1784 en Barbara Theresia Vandenberghe (fa Adriaen) ook 
overleden op 28/07/1784 zijnde haar tweede huwelijk. Door het overlijden van hun 
voornoemde ouders vertegenwoordigen ze in de vaderlijke successie elk een derde hoofdstaak 
en langs moederszijde een vierde hoofdstaak, waarbij de vierde staak vertegenwoordigt wordt 
door Philippe Guillame Vandercruyssen, zoon van Jan Bernard en voornoemde Barbara 
Theresia Van denberghe uit haar eerste huwelijk. Kamerdeelvoogd paterneel: Jan Francois 
Hacquaert, procureur d'office dit collegie en voogd materneel Andries Francois Logé, kozijn. 
Bezittingen: een huis op de Hooiaard, een herberg genaamd De Spijker alsnu het Gaude 
Manneken (landboek van het Klooster van Sint-Benedictus gezegd Onze Lieve Vrouwe ter 
Lasserije f. 158). Met prijzije   - 1785 juni 13 
330/288  f. 67v/  Staat van goed toebehorende aan Francois Woutergeerts °16/08/1784, zoon 
van Philippe en Petronelle Colleta Bettens (fa Petrus) bij het overlijden van zijn vader. 
Deelvoogd: Joannes Carolus Woutergeerts. Bezittingen: een huis in de Zwarte zusterstraat 
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(landboek van de Bijloke f. 283 en 284 en van de Groene Briel f. 636). Met huwelijkscontract. 
Met prijzije  - 1785 juni 13 
330/288  f. 69/  Afstand van successie door Joannes Van der Cruijssen als deelvoogd over 
Petrus Francois, Therese Coleta, Josephus Joannes en Petrus Francois Leonardus Van der 
Cruijssen, alle vier kinderen van Pieter Van der Cruijssen en Anne Marie Petronelle Steemaere 
bij het sterfhuis van voornoemde Pieter Van der Cruijssen aan hem overgegeven door Joanne 
Egidia Erfvelinck als houderigge van het voornoemde sterfhuis  - 1785 juni 17 
330/288  f. 69/  Staat van goed toebehorende aan Isabelle 24j, Colleta 23j, petrus 22j, Rosa 18j, 
Petronella 15j en Carolina Wille 11j, alle minderjarige kinderen van Pieter Wille (fs Joannes) en 
Florence Vereecke (fa Pieter) houderigge ten sterfhuize van dezelfde Pieter Wille overleden op 
07/03/1785. Deelvoogd Pieter Halfmaerte causa uxoris Anna Maria Wille. Met 
huwelijkscontract. De wezen hebben ook recht op hun deel in de successie van hun moeie 
Joanna Wille +08/03/1785. Hun meerderjarige broer Joannes Baptiste Wille wordt samen met 
de moeder aangesteld als oppervoogden  - 1785 juni 17 
330/288  f. 70v/  Marie Anthonia Sergeant (fa Jacobus en Catharine Merckaert) verklaart een 
som schuldig te zijn aan Marie Monica 15j, Josephus Joannes 13j, Joannes Nicolaes 10j, 
Carolus Livinus Josephus 8j, Carolina Josepha 6j en Joanna Sophia Hanssens 3j, haar zes 
kinderen bij wijlen Samuel Hanssens (zoon van Livinus en Jacqueline Rasschaert) bij het 
overlijden van hun vader op 12/01/1785 die elk een zesde staak vertegenwoordigen. 
Deelvoogd: Adriaen Francois de Vos causa uxoris, oom paterneel. Met prijzije.  - 1785 juni  21 
330/288  f. 71v/  Staat van goed toebehorende aan Joanne °23/02/1775 en Regine van 
Fraijenhove, alle twee kinderen van Anthone van Fraijenhove en Francoise Cole (ook Colle) 
(dochter van Pieter en Judoca Everaert) uit haar eerste huwelijk als mede Joannes Josephina de 
Waele °18/03/1783 uit haar tweede huwelijk met Pieter Francois de Waele (fs Jan Baptiste) bij 
het overlijden van Francoise Colle op 18/09/1784 waarbij ze elk een derde staak 
vertegenwoordigen en also ten sterfhuize van Anthone van Fraijenhove een staat van goed is 
opgemaakt over de gemelde wezen Joanne en Regina op 05/10/1780. Joannes van Fraijenhove 
voogd paterneel over de twee eerste wezen en Pieter Colle, grootvader voogd materneel over 
de drie wezen. Met prijzije.  - 1785 juni 23 
330/288  f. 73/  Afstand van successie door Joannes van Loo (fs Pieter Christoffel) oom causa 
uxoris als deelvoogd over Francois Joseph ongeveer 11j, Anne Marie ongeveer 10j, Beatrice 
ongeveer 9j en Isabelle Lemaire ongeveer 8j, alle vier kinderen van Thomas Joseph Lemaire (fs 
Charles en Isabelle Vigueron) en Marie Bernardine Vanhaute (fa Jacobus en Catharine de 
Muyt) bij het overlijden van hun moeder  - 1785 juli 1 
330/288  f. 73/  Staat van goed toebehorende aan Joannes Francies Acket ongeveer 9j, zoon 
van Philippe (fs Pieter en Barbara Delport) verwekt in zijn tweede huwelijk met Joanne Jacoba 
Rijckaert (fa Joseph en Rosa Moncke) bij het overlijden van zijn moeder op 10/11/1784 als 
enige erfgenaam langs moederszijde. Deelvoogd: Francois Clauwaert, oom materneel causa 
uxoris. Bezittingen: een huis met de kelders daaronder in de Kammerstraat (landboek vrij huis 
vrij erve in het tweede grootboek f. 918). Met prijzije  - 1785 juli 2 
330/288  f. 76/  Staat van goed toebehorende aan Guillelmus Joannes de Waele, minderjarige 
zoon van Francois en Marie Arnoldine van Dries door in de plaatsstelling van zijn vader bij het 
overlijden van zijn oudoom paterneel Jacques de Waele (fs Jacobus) overleden op 16/12/1781 
en voorafgegaan door het overlijden van Guillaume de Waele, grootvader van de wees op 
25/05/1773, Adriane Temmerman overleden op 08/08/1779 en Catharine de Waele op 
26/04/1780, beiden oudmoeijen van de wees. Met testament tussen deze vier laatsten. Staande 
voogd en moeder: voornoemde Marie Arnoldine van Dries. Met prijzije  - 1785 juli 5 
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330/288  f. 79/  Staat van goed toebehorende aan Guillielmus Andries Goormachtigh, 
minderjarige zoon van Andries Daniel Goormachtigh, assesseur van het collegie der 
medeceynsen meester apotheker en wijlen Magdalena De Waele, door de dood van zijn moeder 
op 15/11/1764 waardoor ook de successie bij het overlijden van zijn oom materneel Jacobus 
de Waele (fs Jacobus) op 16/12/1781 hem toekomt, voorafgegaan door het overlijden van 
Guillaume de Waele, grootvader van de wees op 25/05/1773, Adriane Temmerman overleden 
op 08/08/1779 en Catharine de Waele op 26/04/1780, beiden oudmoeijen van de wees. Met 
testament tussen deze vier laatsten. Voogd en vader: Andries Daniel Goormachtigh. Met 
prijzije  - 1785 juli 5 
330/288  f. 82v/  Afstand van successie door Pieter Francois Bassée, grootvader materneel en 
deelvoogd over Isabella Cnudde en Dorothea Cnudde, beide minderjarige kinderen van Louis 
Cnudde (fs Louis) en wijlen Rosalie Bassée (fa de voornoemde Pieter Francois) bij het 
overlijden van hun moeder  - 1785 juli 5 
330/288  f. 82v/  Staat van goed toebehorende aan Marie Colette Carpentier °08/09/1760 en 
Joseph Arnoldus Livinus Carpentier °18/03/1762, beiden minderjarige kinderen van Francis 
Louis Carpentier en Marie Catharine Josepha van de Casteele overleden op 21/03/1785, bij het 
overlijden van hun moeder. Deelvoogd: Ferdinand Augustijn de Branbandere, advokaat bij de 
Raad van Vlaanderen causa uxoris kozijn materneel. Met prijzije  - 1785 juli 7 
330/288  f. 83v/  Afstand van successie door Jacobus van de Weghe als vader en staande 
voogd over Livinus van de Weghe, zijn enige zoon uit zijn eerste huwelijk met Jacoba Grenier 
(dochter van Joannes en Marie Joanne Brekelmans) bij het overlijden van Pieter Grenier (ook 
zoon was van Joannes en Marie Joanne Brekelmans) gehuwd met Francoise Jacoba Lippens 
welke staat door zijn weduwe werd geaffirmeerd op 09/08/1784  - 1785 juli 9 
330/288  f. 84/  Staat van goed toebehorende aan Isabella de Moor 15j, tegenwoordig in de 
armenschool genoemd "de roode lijvekens", dochter van wijlen Livinus de Moor en wijlen 
Judoca Ricolle waarbij bij de respectievelijke sterfhuizen geen staat van goed werd opgemaakt 
door de geringe bezittingen, door het overlijden van Jan de Moor op 01/01/1785 haar 
grootvader paterneel, bij wiens sterfhuis ze een achtste staak vertegenwoordigt. Staande voogd: 
Elisabeth Foreth, grootmoeder paterneel. Met prijzije.   - 1785 juli 11 
330/288  f. 84v/  Staat van goed toebehorende aan Carolus Ghyselynck 17j, enig kind van 
Jacques Gyselinck en Marie Catharina Rollée bij het overlijden van zijn vader op 06/05/1783. 
Deelvoogd: Carollus Ghyselinck, oom paterneel. Met prijzije. Grootvader Judocus Ghijselinck 
treed op als borg.  - 1785 juli 12 
330/288  f. 85v/  Staat van goed toebehorende aan Amiens Van Loo 16j, zoon van Ferdinand 
van Loo en Catharina Hanssens (fa Judocus en Marie Van Laere) bij de dood van zijn moeder, 
van wie hij geen erfgenaam is, in de staat gepasseerd voor de schepenen op 29/08/1771 en nu 
bij het overlijden van Jan Baptiste Hanssens, paternele oom overleden op 27/02/1785. Staat 
opgemaakt door Ferdinandus Van Loo, vader van de wees jegens de schepenen en procureur 
Bernard Hanssens zijn zwager. Met prijzije  - 1785 juli 18 
330/288  f. 86v/  Staat van goed toebehorende aan ten eerste Bernardine Cuijl 14j dochter van 
Joannes Augustijn Cuyl (zoon van Francois en Livyne Van Crombrugghe in haar derde 
huwelijk) in zijn eerste huwelijk met Joanne Legiers  in haar tweede huwelijk en ten tweede 
Marie Therese 12j, Godelieve 6j en Francisca Cuijl 5j, alle drie kinderen van voorseide Joannes 
Augustyn in zijn tweede huwelijk met Marie Elisabeth Claeijs, bij het overlijden van hun vader 
van wie zijn geen erfgenamen zijn en de eerste wees ook na de dood van haar moeder volgens 
staat van goed dd 06/01/1772 en die blijft gelden bij het overlijden van voorseide Francois 
Cuijl en Livyne Van Crombrugghe hun paternele grootvader en grootmoeder gestorven in Sint-
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Denijs op 10/12/1783 en 06/08/1784 waarbij de wezen bij het sterfhuis van hun grootvader 
een tweede staak en bij het sterfhuis van hun grootmoeder een vierde staak vertegenwoordigen. 
Dezelfde tweede en vierde staak worden vertegenwoordigd door Joannes Cuyl hun vaderlijke 
oom. De vierde staak wordt verder vertegenwoordigd door de kinderen Agnes gehuwd met 
Francois Vermeire, Coleta en Christine Dupon uit haar eerste huwelijk met Livinus (zoon van 
Simon) en de resterende vierde staak bij Petroneel Therese Heije, huisvrouw van Jacobus 
Ludovicus Spillebant, dochter uit haar tweede huwelijk met Passchier. Staande voogd over 
Bernardine: Livinus Moens causa uxoris oom materneel en Marie Elisabeth Claeijs voogd over 
de ander drie wezen. Met prijzije  - 1785 juli 26 en 29 
330/288  f. 88v/  Staat van goed toebehorende aan Marie Therese ouder dan 17j en Joannes 
Colman ongeveer 16j, alle drie (?) kinderen van Andries Colman (fs Lieven bij Francois(?) de 
Chouf) en Joanna de Bosschere (fa Baudoin bij Livine de Rudder) bij het overlijden van hun 
vader op 02/03/1785 waarvan zij elk een tweede hoofdstaak vertegenwoordigen. Deelvoogd: 
Adriaen Colman, oom paterneel. Bezittingen: een huis in de Sint-Lievensstraat (landboek van 
de heerlijkheid van Raveschote f 14/4 en 15/1). Met prijzije  - 1785 juli 29 
330/288  f. 89v/  Staat van eerste augmentatie van goed toebehorende aan Pieter Anthone 
ouder dan 12j, Jan Baptiste ouder dan 10j, Joanne Therese ouder dan 7j en Lieven Francois 
Van Durme ongeveer 6j bij het overlijden van hun broer Jacobus Van Durme op de leeftijd 
van 8m op 04/06/1785 alle kinderen van Jean Baptiste Van Durme en Joanne De Coster 
(dochter van Joannes en van Gordyne de Meijer) na het overlijden van voornoemde Gordyne 
de Meijer hun grootmoeder op 25/03/1785 waarvan zij enige erfgenaam zijn door het 
overlijden van hun moeder Joanne De Coster waarvan de staat van goed van kracht blijft. De 
vader en Pieter de Meijer, oom materneel hebben de staat van goed opgemaakt. Met prijzije  - 
1875 juli 29 
330/288  f. 91/  Staat van goed toebehorende aan Joanne Pieternelle °05/02/1772, Marie 
Philippine °08/01/1774, Joannes Judocus Constantinus °18/05/1775 en Isabelle Joanne Sartel 
°22/10/1779, alle vier kinderen van wijlen Pieter Judocus Sartel in zijn leven notaris en 
procureur voor dit collegie (zoon van Philippe Albert Sartel en van Anna Francisca de 
Scheemacker) en Joanne Marie Constantia Lippens (fa Jan Philippe en wijlen Joanne de 
Bruijne, geboortig van Moerbeke) beide kort na elkaar overleden in de Sint-Jacobsnieuwstraat 
in oktober 1780. Deelvoogden: Joannes Philippus Sartel, oom paterneel en Philippe Francois 
Lippens te Moerbeke, oom materneel. Bezittingen: een hofstedeke, zaailand, grond, een eiken 
kapbos genaamd Crommen kamerlinck, een eiken kapbos genaamd de Blauwe Causse te 
Moerbeke, een eiken kapbos in Moerbeke polder en een vijfde hoofdstaak bij het sterfhuis van 
Livine Hamelberghe Lippens, maternele moeije overleden in 1784 te Moerbeke waarvan de 
goederen openbaar verkocht werden; een huis in de Sint-Jacobsnieuwstraat achteraan 
uitkomende in de Rudderstraat (landboek van de stadsceynsen f. 220 en 228); een hofstede in 
de parochie van Deerlijk  met partijen land, bos en meers; land en bos te Massemen; een huis 
in het Donkerstraatje (pacht wordt ontvangen door Procureur de Temmerman); twee huizen in 
de Meerschstraat voor het dondersteen recht over de Berg van Barmhartigheid (landboek 
Klooster van den Groenen Briel f.  703 en 709)  - 1785 augustus 1 
330/288  f. 100/  Staat van goed toebehorende aan Franciscus 5j, Jan Baptiste 4j, Charles 't 
Kint 2j, alle drie kinderen van Pieter 't Kint (fs Mauritius) en wijlen Joanne Catharine Bataille 
(fa Adriaen en Brigitta Goeminne) bij het overlijden van hun moeder op 02/02/1785 elk voor 
een derde hoofdstaak. Deelvoogd: Joannes Bataille, broer van de overlede, oom materneel. 
Bezittingen: een huis in de Rode Koninkstraat (landboek van Markies Van Deynse f 56). Met 
prijzije  - 1785 juli 15 en augustus 5 
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330/288  f. 101v/  Marie Schellinck, weduwe en houderige ten sterfhuize van Jacobus Francois 
van Beversluijs (zoon van Jacobus bij Marie van Callenberghe zelf dochter van Pieter en 
Passchyne Verdonck) als moeder en staande voogd over haar twee minderjarige kinderen 
Therese 23j en Marie van Beversluijs 19j samen met nog een broer en twee zuster, verklaart dat 
de successie hen  toekomt bij het overlijden van Jacobus van Callenberghe (fs Pieter en 
voornoemde Passchyne Verdonck), broer van de overleden paternele grootmoeder van de 
wezen waarbij de wezen samen met broer en zussen een derde deel hebben in de vierde 
hoofdstaak (staat van goed dd 05/08/1784) en waardoor zij een som geld krijgen en een vijfde 
deel   bij de verdeling in kavels (met prijzije). Met mede-erfgenaam Jacques Van Callenberghe  - 
1785 augustus 9 
330/288  f. 103/  Staat van goed toebehorende aan Dimphina, ongeveer 25j en Agnes Mast 
22j, beide kinderen van Lucas bij Adriane Jacoba de Sorger bij het overlijden van hun moeder 
op 21/06/1784 elk voor een vierde staak. Deelvoogd:Jacques D'huyvetter oom causa uxoris 
materneel. Pieter Carolus Vercauteren gehuwd met Anna Marie Mast en Jan Baptiste Mast, 
broer en zwager van de wezen. De vader is voordien gestorven. Bezittingen: een huis , een 
klein stuk grond in Oudenburg. Met prijzije  - 1785 augustus 16 
330/288  f. 104/  Staat van goed toebehorende aan an Baptiste Nicolaus Donati ongeveer 20j, 
zoon van Maximiliaen Donati en Anna Marie de Somere (fa Cornelis bij Marie Regine Van de 
Putte) bij het overlijden van zijn vader op 19/07/1785 bij wiens sterfhuis hij de gehele 
successie vertegenwoordigt. Deelvoogd: Joannes Maes, kozijn paterneel. Met prijzije  - 1785 
augustus 17 
330/288  f. 105/  Staat van goed toebehorende aan  Pieter 21, Marie 19j, Paulus van 
Vlierberghe kinderen van (fs Paulus) en Livyne Vermeulen (dochter van Pieter en Marie 
Moens) bij de dood van hun vader en moeder op 10/03 en 10/05/1785 waarbij ze elk een 
derde staak vertegenwoordigen. Deelvoogd: Francois Vermeulen, oom paterneel. Bezittingen: 
een rente bezet op een huis in de Wijngaertstraat gezegd Engelantgat (landboek van de Bijloke 
f. 415 vervolg van 306); een huis in het Engelantgat, een bakkerij zijnde (landboek van het 
Cappittel van Sint-Pharaikdis Nieuwen boek f. 54); een huis zijnde drie woonsteden in de 
Wijngaerdstraat gezegd Engelandgat achteraan uitkomende in de Sint-Michielsstraat (landboek 
van de Bijloke f. 306). Met prijzije  - 1785 augustus 25 
330/288  f. 107/  Livinus de Clercq, houder ten sterfhuize van Joanne de Meyer (dochter van 
Jacobus de Meijer en Livine Huyghe, fa Anthone en Marie Callenberghe) als vader en staande 
voogd over Livina 8j, Livinus 7, Catharina 6j en Marie de Clercq 5j, zijn vier minderjarige 
kinderen uit zijn eerste huwelijk verklaart hen een som schuldig te zijn na de dood van hun 
moeder wegens de staat van goed ten sterfhuize van Joanne Huyghe, dochter van Anthone en 
Marie Callenberghe die weduwe en houderige was gebleven bij het sterfhuis van Livinus de 
Meijer, oudmoije materneel van de wezen gestorven op 15/07/1785 en waarin ze elk een vijfde 
hoofdstaak vertegenwoordigen. De staat van goed werd opgemaakt door Joannes de Meijer.  - 
1785 augustus 26 
330/288  f. 108/  Staat van goed toebehorende aan meester Louis Theodorius advokaat van de 
raad van Vlaanderen °11/09/1763 en Carolus Josephus de Meyere °02/12/1765, beide zonen 
van heer en meester Pieter Thoedor de Meijere, in zijn leven raadpensionaris van de edele 
heren schepenen van de Keure (zoon van heer en meester Cornelis Theodor de Meijere en 
Angeline Van Mechelen) en Isabelle Therese Rosa Damours (dochter van heer Gillevert en 
Isabella Daveloose) bij het overlijden van hun vader op 18/03/1781 waarin de genoemde 
wezen elk een achtste staak vertegenwoordigen waarbij de andere zes staken vertegenwoordigt 
worden door Marie Judoca(,?) Angeline Philippine, Joannes Fidelis Amandus, advokaat bij de 

 11 



De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Boedelbeschrijvingen Gedele -  330/288 (1785) - Regest 

raad van Vlaanderen, Isabelle Marie, Catharine Albertine en Coleta Josepha de Meijere, ook alle 
zes kinderen van heer en meester Pieter Theodorus de Meijere en Isabelle Therese Rosa 
Damours. Kamervoogd: procureur Pieter Benoit Lereverand. Bezittingen: een lusthuis met 
lochting te Gentbrugge (land van Aalst) op de Brusselse heirweg; een partij land en meersen te 
Ruiselede; een partij land te Poeke; partijen partij meers genaamd d'aerdekens en den 
Wisselmeersch of Pastaecke in Sint-Baafs-Vijver; twee hofsteden te Wakke; een huis in Gent 
aan de Poel (landboek van de pastorij van Sint-Niklaas f. 28 en van de Heilige Geest van Sint-
Niklaas f. 158). Met prijzije  - 1785 augustus 27 
330/288  f. 111/  Afstand van successie door Jacobus Verbaere, oom materneel en deelvoogd 
over Joanne Marie Catharine Philippine en Marie Joanne De Coninck, alle drie minderjarige 
kinderen van Joannes de Coninck en wijlen Judoca Verbaere bij het overlijden van hun moeder  
- 1785 september 9 
330/288  f. 111v/  Staat van goed toebehorende aan Marie Regina 17j en Joanna Carolina 15j, 
beide kinderen van Geeraerdine Adam met Catharina Joanna Gheers (fa Charles) bij het 
overlijden van hun moeder op 19/01/1785 met als mede-erfgenaam hun zuster Joanna 
Catharina Adam 25j, waarbij zij elk een derde staak vertegenwoordigen. Deelvoogd: Cornelis 
Francois Geers, oom materneel. Met huwelijkscontract. Met prijzije.  - 1785 september 9 
330/288  f. 112v/  Joannes de Smedt, meester garentwijnder, kozijn materneel over Jacobus 
Joannes de Smedt ongeveer 23 jaar, Pieter Joannes de Smedt ouder dan 21j en Francois 
Josephus De Smedt ouder dan 17j, alle drie kinderen van wijlen Marie Barbara Mote (dochter 
van Jacques Francois Mote en Barbara Rogiers) uit haar eerste huwelijk met wijlen Bauduwijn 
de Smedt, uit haar tweede huwelijk waren geen kinderen en waarbij Jacques Francois Mote was 
zoon van Pieter en Isabelle Spillebaut, dochter van Jan (fs Adriaen) uit zijn eerste huwelijk met 
Catharine Blomme, verklaart dat over de gemelde wezen na de dood van hun vader en moeder 
de successie toekomt bij het overlijden van Marie Cornelia Goossaert, geestelijke dochter 
overleden op 18/06/1784, die dochter was van Pieter en Jeanne Marie Spillebaut, eveneens 
dochter van Jan fs de voornoemde Adriaen uit zijn tweede huwelijk met Marie de Breyne (fa 
Anthone) waardoor zij recht hebben op een som geld. Met prijzije  - 1785 september 17 
330/288  f. 113v/  Staat van goed toebehorende aan Jacobus Joannes ongeveer 23j, Pieter 
Joannes ouder dan 21 en Francois Josephus de Smedt ouder dan 17j, alle drie kinderen van 
wijlen Marie Barbara Mote (dochter van Jacques Francois Mote en Barbara Rogiers) overleden 
op 21/08/1781 in haar eerste huwelijk met wijlen Baudwijn de Smedt, waarbij Jacobus Van 
Belle fs Pieter houderige en bezitter is gebleven zonder dat er in dit tweede huwelijk kinderen 
waren. Deelvoogd: Joannes de Smedt kozijn materneel. Met huwelijkscontract. Bezittingen: een 
partij land  te Wondelgem op de kouter; een huis van ouds een herberg genaamd Sint-Hubert 
met een lage en achteraan ook een lage gebruikt geweest door timmerman Van Damme 
gelegen in de Hoogstraat achteraan uitkomende in het Engelandgat (landboek van de Bijloke f. 
niet ingevuld); een huisje in het Engelantgat (landboek van de quotidiane van Sinte-Pharaildis f 
117 en v.); een huis op de Sint-Elisabethgracht alias Begijnengracht (landboek niet 
ingevuld)(alle voorgaande bezittingen voor de helft aan weduwe Stobbeleere zuster van de 
overledene); een huis in de Keyserstraat (landboek van Jonker Charles Maelcamp f.76); twee 
huisjes in de Pluimstraat recht over de Vogelenzang (landboek van de stadsceynsen f. 470)  - 
1785 september 17 
330/288  f. 116v/  Eerste augmentatie van goed toebehorende aan Isabelle Cornelia en Marie 
Catharina Adriane van der Donckt, alle drie minderjarige kinderen van Jan Baptiste van der 
Donckt bij Catharina Jacoba Mijas (fa Pieter en Joanne Piets) na de dood van hun ouders, van 
wie zij geen erfgenamen geweest zijn en nu bij het overlijden van Susana Myas, dochter van 
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voornoemde Pieter en van Joanne Piets, hun maternele moeije gestorven op 08/06/1784 
waarvan zij erfgenamen zijn en drie delen van vijf vertegenwoordigen waarbij de overige twee 
delen vertegenwoordigd worden door Jan Baptiste en Marie Angeline van der Donckt hun 
broer en zus. Staande en administrerende voogd: Petrus van den Heuvele. Met prijzije.  - 1785 
september 22 
330/288  f. 117v/  Staat van goed toebehorende aan Theresia Francisca Van der maeren 
°26/10/1764, Carolus Josephus Van der maeren ° 17/04/1772 en Ludovicus Hiacintus 
Dominicus Van der maeren °06/08/1775 alle drie kinderen van wijlen Charles Judocus Van 
der maeren (fs Judocus en Joanne Marie Barbara Van de Woestyne) uit zijn huwelijk met Marie 
Therese Thienpont (fa Livinus en Juliana Thienpont) bij het overlijden van hun vader op 
26/05/1785 waarbij zij elk een negenste hoofdstaak vertegenwoordigen naast Jacques Joannes 
Marie Petronelle, Catharine Livine, Colleta Livine, Agnes Philippine Van der Maeren meester 
zilversmid allen broers en zusters van de wezen. Deelvoogd: meester Joannes David Van der 
Woestyne, licentiaat in de medeceyns kozijn paterneel. Bezittingen: een partij bos voordien 
meers genaamd de Parijsen in Latem; in Sint-Pieters-Aalst: een behuisde en beschuurde 
hofstede in de Galgenbergstraat, een partij land gelegen aan de voorzijde in Sint-Pieters-Aalst 
genaamd "de kleine kanule" naast de pastorij van Sint-Pieters, idem een partij land genaamd 
'"de groote Cauweede(?); idem land en hofstede; idem een partij land genaamd "de strepe"; in 
Sint-Pieters-Aaigem: een behuisde hofstede, schuur en stallingen eertijds een herberg geweest 
genaamd "den engel", een partij land genaamd "het wisselgat"; twee partijen land; een huis te 
Mannekensaerde bij de Vrijdagsmarkt (landboek niet ingevuld); een huis vroeger brouwerij 
geweest genaamd "den hoorn" in de Veldstraat (landboek van de Heilige Geest van Sint-
Michielskerk f.227 en het landboek ven de Heilige Geest van Sint-Niklaaskerk f. 84; een huis in 
het Nokerstraatje bij de Veldstraat (landboek van de quotidiane van Sint-Jacobs f.72); een huis 
in de Langemunt (landboek niet ingevuld). Met prijzije  - 1785 september 24 
330/288  f. 122/  Anthonius Charlo (fs Joannes), houder ten sterfhuize van Marie Anne van de 
Geers, grootvader paterneel over Catharine Anthonette 12j, Ludovicus Charlo 9j beide 
kinderen van wijlen Joannes Petrus Charlo bij Marie Therese Calonne, nu huisvrouw van Jan 
Berlandt, verklaart dat na het overlijden van hun vader waarvan ze geen erfgenamen waren, de 
wezen nu bij het overlijden van hun paternele grootmoeder op 19/03/1785 in de successie 
vallen waarbij ze elk een vierde hoofdstaak vertegenwoordigen en daarbij recht hebben op een 
som geld. Andere erfgenaam: Magdalena Charlo gehuwd met Carolus Steemaere, dochter van 
de comparant. Met prijzije  - 1785 september 6, 24 en 16  
330/288  f. 123/  Staat van goed toebehorende aan Desiderius Petrus Maria Ryckaert 
°19/11/1782 enig onwettig kind van Isabelle Joanne Ryckaert fa Jan en Marie Louise Boom fa 
Jan bij het overlijden van zijn moeder op 22/08/1784. Kamervoogd: Jan Hacqaert, notaris en 
procureur d'officie van dit collegie maakt de staat op jegens Jan Ryckaert, notaris en procureur 
als maternele grootvader en meester Jan Baptiste Bernaert (ook Bernard) Rigauts advokaat van 
de Raad van Vlaanderen gehuwd met Catharina Cornelia Coleta Ryckaert, aangetrouwde 
maternele oom. Met testament. (Vermelding bij renten: een herberg genaamd "de baerge" 
sorterende onder de heerlijkheid van Mariakerke Gavers Vaernewyck en onder de heerlijkheid 
van Overbrouck, twee huizen in de Pekelharingstraat sorterende onder het landboek van het 
Klooster en de abdij van de Bijloke f.147 en een hofstede te Oostakker genaamd het Wit 
cruysse). Met prijzije  - 1785 september 26 
330/288  f. 125/  Staat van goed toebehorende aan Coleta Livina °08/03/1763 en Judocus 
Petrus de Sutter °24/04/1775, beide kinderen van Francois de Sutter en wijlen Marie Clara 
Geers bij het overlijden van hun moeder op 22/04/1785 waarbij ze elk een vijfde staak 
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vertegenwoordigen samen met Francois, Isabelle Caroline gehuwd met Pieter Anthone 
Hoogstoel en Jan Baptiste de Sutter, hun broers en zus. Deelvoogd: Livinus Geers, kozijn 
materneel. Met prijzije  - 1785 oktober 6 
330/288  f. 126v/  Staat van goed toebehorende aan Livine 14j en Lauryns de Moerloose 11j, 
beide kinderen van Joannes (zoon van Pieter de Moerloose en Joosyne de Rudder) en Marie 
Anne Dujardijn (dochter van Jan en Isabelle de Poorter) in haar tweede huwelijk en die 
voordien weduwe en houderige was gebleven ten sterfhuize van Livinus Feijs gestorven op 
18/01/1785 en ten wiens sterfhuize zij elk een tweede staak vertegenwoordigen. Deelvoogd: 
Guillaume de Moerloose, zoon van Jan en Marie Beyst, oom paterneel. Joannes de Moerloose 
had ten sterfhuize van de voornoemde Marie Anne Dujardin zijn overleden vrouw geen staat 
van goed opgemaakt waarbij deze successie ook wordt opgenomen en waarin de wezen een 
vierde staak vertegenwoordigen samen met Francois en Anthone Feijs, beide zonen van 
Livinus en Anne Marie Dujardin uit haar eerste huwelijk.  - 1785 september 3 en oktober 7 
330/288  f. 128/  Staat van goed toebehorende aan Pieter Wille °01/09/1765 zoon van 
Adriaan Wille (zoon van Jacques en Joosyntjen Bruyneel, er waren nog twee zonen Guillaume 
en Jacobus, beiden overleden) en Catharina Haelman (dochter van Judocus en Anne Marie 
Cocquyt) bij het overlijden van hun vader en moeder op 12 en 17/04/1785 waarbij de wees 
een zesde staak vertegenwoordigen samen met Catharina getrouwd met Joannes de Buck, 
Therese, Marie, Marie Anne en Colleta Wille, zijn zusters. Deelvoogden: Jacobus Wille, kozijn 
paterneel en Pieter van Gheert causa uxoris oom materneel. Bezittingen: een partij land op 
Sint-Pieters-Aalst in de Steenakker. Met prijzije.  - 1785 oktober 15 
330/288  f. 129/  Staat van goed toebehorende aan Petrus Francois Vincke °25/10/1766, 
minderjarige zoon van Ludovicus Vincke (zoon van Joannes) en Barbara van der Steene (fa 
Jacobus en Joanne) bij het overlijden van hun moeder op 04/04/1785. Deelvoogd: 
Dominincus Begijn, kozijn materneel. Met prijzije  - 1785 oktober 17 
330/288  f. 130/  Guillelmus van der Haeghen (fs Passchier) weduwnaar en houder gebleven 
ten sterfhuize van Joanne van Dest (fa Jacobi) verklaart een som schuldig te zijn aan zijn 
minderjarige zoon Jacobus van der Haeghen bij het overlijden van zijn moeder. Deelvoogd: 
Jacobus van Dest. Met prijzije  - 1785 oktober 25 
330/288  f. 130v/  Afstand van successie door Pieter en Jacobus Francois van Baeveghem, 
beide kinderen van Jan Baptiste van Baeveghem, in zijn leven koopman van wijnen, overleden 
op 30/08/1783 en door Jan Baptiste Tack, baas-brouwer, kozijn paterneel en deelvoogd over 
Francois, Marie Therese en Joanne Caroline van Baveghem met overlating van alles in schade 
en baete aan Marie Petronelle Stevens hun moeder als weduwe en houderige ten voornoemde 
sterfhuize   - 1785 oktober 25 
330/288  f. 131/  Marie Petronelle Stevens, weduwe van Jan Baptiste van Baeveghem, in zijn 
leven koopman in wijnen en staande voogd benoemd over Francois, Marie Therese en Joanne 
Carolina van Baeveghem, haar minderjarige kinderen samen met Pieter van Baveghem, meester 
apothecaris en Jacques van Baeveghem, beide zonen van de voornoemde Jan Baptiste en die 
zich solidair verklaren over hun voorvermelde moeder  - 1785 oktober 25 
330/288  f. 131/  Gregorius Haentjens, kozijn en deelvoogd over ten eerste Louis 22j, Anne 
Caroline van der Steene, 13j, beide kinderen van Cornelis en Joanne Verli (dochter van Louis 
Joannes uit zijn eerste huwelijk met Susanna Nauwinck) en ten tweede over Louis Verli 17j 
zoon van voornoemde Louis Joannes uit zijn tweede huwelijk met Elisabeth Therese van Bever 
verklaart dat door het overlijden van Louis Joannes Verli, zoon van Louis en Jeuneau Jouel op 
20/07/1785 te Oostakker een som toekomt aan de eerste twee wezen samen een vierde staak 
vertegenwoordigend en aan de laatste wees een gelijke vierde staak vertegenwoordigend en aan 
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Louis en Anna Carolina nog een bijkomende som als erfgenamen van hun moeder; de andere 
twee staken ten sterfhuize van Louis Joannes Verli worden vertegenwoordigd  door Louis en 
Elisabeth Verli gehuwd met Albertus Nicaise ook kinderen uit zijn eerste huwelijk met Susanna 
Nauwinck  - 1785 oktober 27 
330/288  f. 132/  Staat van goed en eerste augmentatie toebehorende aan Anne Marie en 
Joannes de Potter, beide minderjarige kinderen van Pieter de Potter en Adriane de Weweire na 
het overlijden van hun moeder (staat van goed 20/10/1770). De staat blijft geldig bij het 
overlijden van Anne Marie Glorieux (fa Simoen en -niet ingevuld- Kimpe), hun grootmoeder 
materneel overleden op 09/02/1784. Vader en voogd: Pieter de Potter. Bezittingen: een huis in 
de Sint-Catharinestraat (landboek van de stadsceyns f. 616). Met prijzije  - 1785 november 4 
330/288  f. 133/  Elisabeth Bruyneel (dochter van Lieven en Livine Tuytschaever) houderige 
gebleven ten sterfhuize van Pieter Roije (zoon van Francois en Caroline Lefevere) verklaart een 
som schuldig ze zijn aan Caroline 7j en Josephus  Augustus Roijen geboren, na de dood van 
zijn vader, op 22/07/1785, haar twee kinderen uit haar tweede huwelijk bij de voornoemde 
Pieter Roije die elk een tweede staak vertegenwoordigen ten sterfhuize van hun vader 
gestorven op 17/12/1784. Deelvoogd: Joannes van Roije, vaderlijke oom. Met prijzije  - 1785 
november 8 
330/288  f. 134/  Staat van goed toebehorende aan Marie 18j, Carel 16j, Henderine 13j en 
Catharina Alasia 10j, alle vier kinderen van Silvester Alasia (zoon van Joannes Michiel en 
Emerentiane van der Strepen) en Marie de Munter (dochter van Anthone in zijn eerste 
huwelijk met Elisabeth van Roijen) zowel na de dood van hun vader van wie zijn geen 
erfgenamen waren als na de dood van Joannes en Marie Joanne Alasia jun oom en moeie 
paterneel en nu zowel bij het overlijden van hun moeder Marie de Munter op 09/11/1784 en 
van Isabelle Adriane Alasia, moeie paterneel op  09/05/1785 ten welke sterfhuizen de wezen 
elk een vierde staak vertegenwoordigen. Deelvoogd: Carel de Munter, moederlijke oom. Met 
prijzije.  
(vermelding bij renten huis en brouwerij genaamd "de tassche" aan 't einde van de Hautleye; 
een huis en herberg genaamd "den Rooden leeuw" in het voorgeborgte van Sint-Lievenspoort)  
-  1785 november 10 
330/288  f. 136v/  Staat van goed toebehorende aan jonker Livinius Franciscus Alphonsius 
Guislenus °03/01/1768 hoir feodal, Josephus Hector Felix °27/06/1773, Henrica Lucia 
°21/09/1774 en Helena Theresia Van Alstein °07/10/1776 alle vier kinderen van jonker Pieter 
Gregorius Van Alstein, in zijn leven secretaris van de Schepenen van de Keure (zoon van 
jonker Pieter Louis en Margarita de Clercq d'hurtebise) en Carolina Jacoba Neyt (fa Joos en 
Joanne Francoise van Coppenolle) bij het overlijden van hun vader op 20/01/1784 waarbij zij 
elk een vierde staak vertegenwoordigen. Deelvoogd: jonker Eduardus Gregorius Van Alstein, 
hoogpointer der Kasselrij van Oudenaarde. Met huwelijkscontract en testament. Bezittingen: 
lenen (geheel of gedeeltelijk) die toekomen aan jonker Livinius Franciscus Alphonsius 
Guislenus als hoir feodal: diverse lenen met heerlijke rechten in de heerlijkheid van Kerckem 
Land van Aalst en een bos genaamd Maerkelen Haut; in Astene: een hofstede "den silveren 
bergh", een hofstede bij de molen en diverse lenen; in Bassevelde een partij grond als leen; in 
Meigem: een hofstede, een partijen meers; in Merelbeke: een partij bos als leen van het Kasteel 
van Oudenburg van Gent (landboek art 1032); in Moorlegem: een partij land als leen gelegen 
op de kouter; te Bellem: een partij land als leen; in de heerlijkheid genaamd den Radepas in 
Moortzele: een hofstede met de motte en partijen zaailand, partijen zaailand, een vijver, bos; 
diverse lenen van de leenhove van Dendermonde (met landceyns op diverse plekken van 
huizen genoemd Overschelde buiten de Brabantse poort; met proces over Goet te Baert in 
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omgeving Tielt en over de e(n)gageire en plantschap van de heerlijkheid van Peteghem bij 
Oudenaarde; twee partijen meers bij Meulestede als leen van de leenhove van Sint-Baafs; 
gronden van erven: partijen land en meers te Meigem, een hofstede te Deurle; land te Merville; 
een meers, zaailand en land in Peteghem bij Oudenaarde; een dreef, hofstede, partijen land te 
Ursel; partijen land en bos te Bellem, een hofstede en land te Vosselare; een partij land te 
Oostakker langs de Dendermondsesteenweg (landboek nr 814); renten aan de Berg van 
Barmhartigheid te Gent; een huis in de Bennesteeg (landboek van de stadsceynsen f. 30 en de 
kleine boek van Vrij huis, vrij erve f. 148); partijen bos te Munte; partijen land te Astene; met 
prijzije  - 1785 november 15 
330/288  f. 158/  Staat van goed toebehorende aan Pieter Bruijneel °03/05/1775, Pieternelle 
°31/01/1777, Livinius °29/09/1778, Catharina °16/10/1780, Franciscus Martinus 
°27/01/1782 en Joannes Bruijneel °16/02/1784, alle zes kinderen van Pieter Bruyneel (fs Jan) 
en Joanna Marie de Buyck (fa Guillielmus) bij de dood van hun vader op 05/10/1784. 
Deelvoogd: Pieter de Vliegher, zwager van de overledene. Bezittingen: een hofstee met land. 
Met prijzije  - 1785 november 18 
330/288  f. 159/  Staat van goed toebehorene aan Joannes Baptiste Petrus °30/06/1762, 
Alexander Francois °03/11/1763, Livina Francesca °03/02/1766, Coleta Clara °11/08/1767, 
Francisca Jacoba °27/08/1769, Josephus Alexander °15/10/1770, Maria Catharina 
°22/12/1771, Jacobus Petrus °02/01/1773, Georgius Livinus Maria °23/04/1774, Ignatius 
Francies °20/05/1775, Theresia Maria Joanna °11/06/1776, Petrus Joannes °16/02/1779 en 
Sophia Joanna de Porre °29/11/1780 alle dertien (in akte worden maar 12 kinderen vernoemd, 
verbeterd via minuten 332/803/10) nog minderjarige kinderen van Marie Catharine Jacoba 
Brant (fa Jan en Pieternelle de Meij) overleden op 13/06/1785 waarbij Livinus De Porre (fs Jan 
en Joanne Bracke), koopman binnen deze stad. Deelvoogd: Alexander Brant (fs Jan) ook 
koopman en maternele oom. Met huwelijkscontract. Met prijzije. Bezittingen: een huis in het 
Gewad  - 1785 oktober 24 
330/288  f. 161/  Joannes Livinus Sulmon, als deelvoogd,  zoon van Pieter Francois en Joanne 
Jacoba Van Maele, houder gebleven bij het overlijden van Francoise Petronellle Carchon (fa 
Pieter en Elisabeth Therese Faurier) verklaart een som in zijn bezit te hebben die toebehoort 
aan Pieter Joannes Sulmon, 3 maand oud en enig kind bij het overlijden van zijn moeder op 
04/09/1785. Met prijzije  - 1785 november 28 en december 5 
330/288  f. 161v/  Staat van goed toebehorende aan Theresia van Lockeren °1783, dochter 
van Jacques van Lockeren en Therese Drieghe, die reeds verscheen bij het overlijden van haar 
moeder op 15/09/1783 van wie ze enige erfgenaam is. Deelvoogd: de procureur van dit 
Collegie Jacques Drieghe als oom materneel. Met huwelijkscontract. Bezittingen: gronden van 
erve en huizen zijnde te Akkergem: een hofstede buiten de Brugse poort aan de Palingshuizen, 
een partij land, twee partijen land binnen de parochie van Mariakerke, twee partijen land 
binnen het vrije van Gent; te Rooigem: een partij land binnen Rooigem; een huis ten 
voorhoofde van de Molenaarstraat (landboek van de gemene kasselrij van Sint-Baafs f. 434 en 
436); een huis in de Veldstraat (landboek van de H. Geest van Sint-Michiels f. 221). Met prijzije  
- 1785 november 22 
330/288  f. 164/  Staat van goed toegehorende aan jonker Joannes Fidelis Amandier Maria, 
ouder dan 16 jaar, Marie Amelia Francesca ouder dan 14 jaar en Sabina Joanna Van derlaen 
ouder dan 13 jaar, alle drie kinderen van wijlen jonker Philippe Theodor Van derlaen, in zijn 
leven heer van ter Meerssche en overleden op 19/02/1784 verdeeld in zijn huwelijk met Marie 
de Scheppere fa meester Joannis BB bij Jacobea de Pascal douariere en houderige gebleven bij 
het voormelde sterfhuis. Deelvoogd: Jonker Joannes Bapiste Petrus Van derlaen, broer van de 
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overledene. Met huwelijkscontract. Bezittingen: lenen hem toekomende als hoir feodal in t' 
geheel schuldig te volgen aan jonker Emanuel (?) Fidelis Amandier Maria Van derlaen te 
Zomergem: een hofstede, de motte of lochting met de helft van de wallen, diverse partijen land 
allen gehouden van de leenhove van de Lande van de Woestijne heerlijkheid van Woeste; te 
Wondelgem: een partij land gehouden van de heerlijkheid en leenhof van Coekelberghe binnen 
de parochie van Lokeren; in Tielt: een hofstede met land, bossen en meersen genaamd het 
goed 't hussenseele, boomgaard en diverse partijen land, meersen, bos gehouden van Tielt ten 
hove genaamd Gruythuyse; allodiale partijen land te Zomergem: deel uitmakende van het goed 
ter Meersche. Met prijzije  - 1785 december 15 
330/288  f. 168/  Staat van goed toegehorende aan Catharina Francisca Voet ongeveer 24 jaar 
en Marie Joanne Voet ongeveer 16 jaar, beide kinderen van Joannes Jacobus (zoon van Jan en 
Marie Joanne Calluijer) en Dorothea Toebent (fa Gabriel en Marie Amelberga Toebent) bij de 
dood van hun moeder Dorothea Toebent op 12/02/1785 waarbij ze samen met hun zuster 
Dorothea Joanne Toebent elk een derde staak vertegenwoordigen. Deelvoogd: Pieter Toebent 
oom materneel. Bezittingen: een deurbrouwerij met voorteken den Lantorne in de Sint-
Jacobsnieuwstraat achteraan uitkomende met een deur in de Houtbriel (landboek van de 
stadsceynsen f. 199v); twee woonsteden in de Sint-Jacobsnieuwstraat, het eerste in gebruik bij 
Louis Tuytens en vrij van huisgeld, het tweede bij Louis Lehembre en vrij van huisgeld aan de 
ene zijde gehuisd de heer Bosquillon en de andere dit sterfhuis (landboek van de stadsceynsen 
f. 200 r en v); een huis in Meerhem naast het gesupprimeerde klooster van de paters 
Chartreuzen (landboek van de H. Geest van Sint-Michiels f 445); een huis op de Houtbriel 
(landboek van de stadsceynsen f. 197); een huis in de Gelukstraat (landboek van de stadsceysen 
f. 102); een huis in de Korte Schipgracht (landboek van het Klooster van Sint-Margriet 
genaamd Groene Briel); een huis in de Sleepstraat met voorteken den Biecorf met achterhuis 
uitkomende bachten Leie (landboek van de stadsceynsen f 757) vrij van huisgeld; een huis in de 
Onderstraat (landboek van het gesupprimeerd klooster der Rijke Klaren f. 122); met prijzije  - 
1785 december 22 
330/288  f. 172v/  Afstand van successie door Josephus Kerre aangetrouwde oom materneel 
en deelvoogd over Barbara, Pieter en Colleta Martens, kinderen van Judocus en Columba 
Joanna Van Linden bij het sterfhuis van voormelde Joaan Columba Van Linden met overlating 
van alles in schade en baete aan de houderige  - 1785 december 31 
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