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De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent
Boedelbeschrijvingen Gedele
330/287 (1784)
Regesten
330/287 f. 1/ Joseph Delveaux (fs Pieter en Joanne van Hove), houder ten sterfhuize van
Marie Hyachinte Mormal (fa Augustijn en Marie Philippine Juliane Becqet) verklaart een som
in zijn bezit te hebben toekomende aan Catharine, oud 18j, Bernard 15 j, Hyachinte 12j en
Therese Derveaux oud 10j, zijn 4 kinderen bij de genoemde Maria Hyachinte Mormal zijn
overleden huisvrouw, langs wie ze na de dood van hun moeder erfgenamen zijn bij het
overlijden van Joan Bernard Joseph Mormal, in zijn leven pastor te Taviers (Éghezée) bij
testament voor notaris le Maire op 12/05/1780 en uit de rekeningen door de comparant op
21/10/1781 met dezelfde notaris gesloten. - 1784 januari 12 en 14
330/287 f. 2/ Afstand van successie door Joseph Barremans, wonende in Bever in
Henegouwen, deelvoogd over Barbara Christina, Carolina en Johannes Fransiscus Deynvaen
(ook Dieynvaen), alle drie minderjarige kinderen van Ludovicus Dieynvaen en Marie Catherine
Borremans (fa Jan Baptiste en Barbara vander Oost) waarbij Ludovicus Dieynvaen houder
bleef ten sterfhuize van zijn overleden huisvrouw - 1784 januari 16
330/287 f. 2/ Staat van goed toebehorende aan Franciscus 17j, Judocus 15j, Pieter Johannes
13j, Jan Martin 12j en Lieven Schellinck 8j, allen kinderen van Jacobus Schellinck en Judoca
Bruyneel bij het overlijden van hun moeder op 13/06/1783 langs wie zij erfgenamen zijn elk
tot een vijfde staak. Deelvoogd: Nicolaas Bruyneel, oom materneel. Bezittingen: een huis in
Huckelram (landboek van de H. Geest van Sint-Baafs f. 63). Prijzije voor Nicolaes Van de
vijver 18/12/1783 dag der scheiding van gemeenzaamheid - 1784 januari 24
330/287 f. 3/ Marie Colette Imschoot, voordien weduwe en houderige ten sterfhuize van
Johannes Erffelinck (fs Franciscus en Joanne Van Loo fa Jan) en nu in huwelijk met Franciscus
Corryn verklaart als moeder en staande voogd over Joanne Marie en Johannes Anthone
Erffelinck haar twee kinderen uit haar eerste huwelijk dat zij hen een som schuldig is door de
successie die hen ten deel valt na het overlijden van hun vader van haar paternele grootvader
op 16/09/1783 waarbij de wezen een zevende hoofdstaak vertegenwoordigen. Met prijzije 1784 januari 31
330/287 f. 4/ Staat van goed toebehorende aan Therese en Marie Conne beide kinderen van
Philippe en Marie Therese Jacoba De Kimpe uit haar tweede huwelijk (er was een derde
gestorven kind) na de dood van hun vader en nu na de dood van hun moeder op 20/08/1783
waarbij ze elk een vierde staak vertegenwoordigen. Deelvoogd: Paulus Fredrickx oom
materneel causa uxoris. Houder ten voornoemde sterfhuis: Joseph Gaston De Comines.
Bezittingen: huis in de Geldmunt (landboek van Sinte-Margarite genaamd Groenen Briel f364),
een huis op de Paddenhoek (landboek O.L.V. ter Radien van Sint-Baafs f260, vrij van
huisgelden), een huis in de Kruisstraat (landboek van de Bijloke f 356); een huis in de SintMichielsstraat gezegd de Poele vrij huis vrij erve (eerste boek f417), een huis naast voorgaande
(landboek van de H. Geest van Sint-Michiels f22, vrij van huisgelden), een huis in de
Wellingstraat zijnde een vrije herberg Gent de Keyserinne met 5 kleine huisjes op hetzelfde erf
gebouwd (landboek der parochiekerk van Sint-Jacobs f 42). In aanwezigheid van Constantin
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Josephus Egels, meerderjarige halfbroer van de wezen. Staande voogd: Jan Egels. Met prijzije.
- 1784 februari 10 en 13
330/287 f. 6/ Afstand van successie door Ignatius Maincq, koopman binnen deze stad, oom
materneel als deelvoogd over Dominicus Franciscus Hoyas (°06/03/1779) en Livinus
Franciscus Hoyas (°05/01/1782) beide kinderen van Louis Thomas Hoyas en zijn "germaine"
zuster Marie Josephe Maincq die overleden is op 19/10/1782 - 1784 februari 17
330/287 f. 6/ Franciscus Vollaert houder ten sterfhuize van Judoca De Raeve (fa Nicolaes en
Marie a Kimpe) verklaart als vader en staande voogd over Isabella, Coleta, Petronella, Marie,
Franciscus en Laureyns Vollaert zijn 6 minderjarige kinderen uit zijn eerste huwelijk met
voornoemde Judoca De Raeve over een som geld te beschikken die hen toekomt uit de
successie van de dood van hun moeder en nu bij het overlijden van Petronelle de Raeve,
dochter van Nicolaes en Marie a Kimpe voornoemd, hun moei materneel gestorven op
22/04/1783 waarbij zij een derde staak langs vaders zijde en een vierde staak langs moeders
zijde vertegenwoordigen, alles ingevolge staat van goed die opgemaakt is op 05/02/1784 1784 februari 17
330/287 f. 7/ Joanne Livine Heylbroeck weduwe van Franciscus Adriaen Van(de) Plassche
als moeder en voogd over Albertus Josephus ongeveer 18j, Anthonius Franciscus ongeveer 15j,
Joanna Catherine ongeveer 12j en Marie Josephe Van(de) Plassche , ouder dan 5 jaar, alle vier
haar kinderen uit haar huwelijk met haar voornoemde man, verklaart een som schuldig te zijn
aan haar voornoemde kinderen als erfgenamen een derde staak vertegenwoordigend ten
sterfhuize van Susanne Catharine Van(de) Plassche, huisvrouwe van Guillaume Aliele
ingevolgde de liquidatie van de staat van goed, waaruit ook blijkt dat de voornoemde wezen
recht hebben op 2/9 ten laste van Biervoerder Persicael, en waarbij zij vraagt het geld te mogen
gebruiken voor de alimentatie van haar kinderen. Na horen van Johannes Van(de) Plassche fs
Pieter, oom paterneel van de wezen, wordt het verzoek ingewilligd. - 1784 februari 18
330/287 f. 7v/ Johanna Therese Callebaut, dochter van wijlen Ignatius Callebaut in zijn eerste
huwelijk met Francoise Verschraegen en Emanuel Callebaut, oom paterneel als deelvoogd over
Anne Marie Callebaut °09/06/1765 ook dochter van voornoemde Ingatius uit zijn eerste
huwelijk en over Brigitte Callebaut °23/05/1773, dochter van Ignatius in zijn tweede huwelijk
met Brigitta Braem bij het sterfhuis van hun vader overleden op 16/05/1783, waarbij ze elk
een derde staak vertegenwoordigen, verklaren na het inzien van de staat van baten en
commeren bij Brigitta Braem als weduwe en houderige gebleven ten zijne sterfhuize, af te zien
van de erfenis van hun vader en alles in schade en bate over te laten aan de houderige, hun
respectievelijke stiefmoeder en moeder, dit zonder prejuditie van hetgene waarop de twee
kinderen uit het eerste huwelijke recht zouden kunnen hebben uit hoofde van hun moeder 1784 februari 19
330/287 f. 8/ Staat van goed toebehorende aan Joanna Livina Vaernewyck 23j, dochter van
Pieter Joseph Vaernewyck en van Anne Catherina Bundervoet (fa Lieven en Joanne De
Smedt) bij de dood van haar moeder op 17/09/1782, waarbij dezelfde wees erfgename is van
een zesde staak. Deelvoogd Jacobus Achtergael, kozijn materneel. Bezit een koornwindmolen
en diverse huizen. Als staande en administrerende voogd wordt Joseph Johannes Vaernewyck,
haar broer, aangesteld - 1784 maart 3
330/287 f. 8v/ Afstand van successie door Jan Baptiste D'hooghe fs Pieter, oom materneel
en voordien deelvoogd over Theresia en Jacobus D'hooghe, minderjarige kinderen van Livinus
D'hooghe fs Jan Baptiste bij Anne Marie Dhooghe fs Pieter, bij het overlijden van hun moeder
- 1784 maart 6
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330/287 f. 9/ Staat van goed toebehorende aan Isabelle ongeveer 23 j, Joannes 19j, Theresia
15j, Livine 13j, Louis De Meyere 11j, uit het eerste huwelijk van Jooris De Meyere (fs Jooris) en
Catharine Cocquyt (fa Abraam) bij het overlijden van hun vader op 31/10/1783 van wie zij
erfgenamen zijn samen met Adriaene Catharine De Meyere, dochter uit het huwelijk met Pr.
Schouwbroeck elk voor een zesde staak. Deelvoogd en naaste bestaande vriend Livinus
Vyncke causa uxoris paterneel. Bezittingen: een huis gelegen op Meulestede naast de kapel
genoemd het Gulden Hoofd bestaande uit twee woonsteden. Met prijzije - 1784 maart 11
330/287 f. 10/ Marie Fertuyn weduwe en houderige ten sterfhuize van Jacobus Callewaert (fs
Jooris en Joanne Marie Paryn) als moeder en legitieme voogd over Joseph en Anne Marie
Callewaert haar twee minderjarige kinderen bij haar voornoemde man in zijn tweede huwelijk
verwekt, verklaart dat na de dood van hun vader aan de wezen een som toekomt door de
successie van voornoemde Jooris Callewaert hun paternele grootvader overleden op
22/12/1783 bij wiens sterfhuis ze elk een derde deel in een derde hoofdstaak
vertegenwoordigen. - 1784 maart 16 en 17
330/287 f. 11/ Staat van goed toebehorende aan Franciscus Dominicus Raeman
°09/10/1782 enig minderjarig kind van Livinus Raman en wijlen Isabelle Stalins fa Ludovicus
bij het overlijden van haar moeder gestorven te Poterie bij Brugge op 06/09/1793. Deelvoogd:
Jan Baptiste Staelins, procureur van de Raad van Vlaanderen, halfbroer van de overledene. Met
huwelijkscontract. Bezittingen: een hofstede en land, meersen en bos in de wijk Stijlvoorde
(Heusden) - 1784 maart 17
330/287 f. 12v/ Marie Louise Van Steenkiste (fa Franciscus), weduwe van wijlen Henricus
Bertrand in zijn leven meester metselaar, als moeder en staande voogd over haar enige
minderjarige zoon Henricus Bertrand, ongeveer 20j) verklaart dat volgens de staat van goed bij
successie van zijn vader op 15/12/1778 zij hem een som schuldig is door zijn aandeel in de
successie van een zesde hoofdstaak langs vaderszijden en een zevenste langs moederszijde bij
het sterfhuis van Caroline Bertrand, zuster van de wees en overleden op 5/08/1783.
Deelvoogd: Petrus De Lille - 1784 maart 17
330/287 f. 13/ Afstand van successie door Engelbert Lieven van Siclers, kozijn materneel van
Isabelle De Zutter, minderjarige dochter van Hugo De Zutter en Marguerite Pieternelle Van
Overloop, die als houderige werd aangesteld, ten sterfhuize van haar moeder - 1784 maart 18
330/287 f. 13v/ Jan Baptiste Dhooge, zoon van Jan Baptiste en Anne Joosyne Van
Vlierberghe, houder gebleven ten sterfhuize van Marie Joanne Masson, dochter van Jan
Baptiste en Anne Marie De Coster, verklaart een som schuldig te zijn aan Marie Petronelle
Dhooge °27/10/1781, zijn enige dochter bij zijn genoemde overleden huisvrouwe verwekt als
enige erfgename van haar moeder die overleden is op 08/11/1783. Deelvoogd: Pieter
Parmentier, causa uxoris kozijn materneel. Met prijzije - 1784 maart 17 en 22
330/287 f. 14/ Staat van goed toebehorende aan Marie 23j, Isabelle 22j, Caroline 20j en Marie
Catherine Adriane Vander Donckt 19j, alle vier kinderen van Jan Baptiste Vander Donckt en
van Catherine Jacoba Myas, (dochter van Pieter en Joanne Piets, en dezelfde Pieter zoon van
Pieter en Marie Francoijs) aan dezelfde wezen toekomende na de dood van haar ouders van
wie zij geen erfgenamen zijn, bij het overlijden van Marie Francisca Myas overleden op
27/07/1783 (dochter van Jan Myas en Joanne Sonneville, en dezelfde Jan zoon van Pieter en
de voornoemde Marie Francois, waarbij deze wezen erfgenamen zijn naast Jan Baptiste Vander
Donckt. Deelvoogd: Johannes De Welle gehuwd met Marie Francoise Myas, kozijn causa
uxoris materneel. De wezen hebben elk recht op een som geld. Petrus Van(de) Heuvel wordt
staande en administrerende voogd - 1784 februari 26 en maart 23
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330/287 f. 15/ Staat van goed toebehorende aan Catherine Francisca Merre 6j, dochter van
Livinus Merre (zoon van Pauwel in tweede huwelijk met Petronelle De Cuypere) en Anne
Marie Bovijn (fa Franciscus en Anne Catherine Van Crombrugghe) bij de dood van haar
moeder overleden op 02/04/1783 van wie zij enige erfgename is. Deelvoogd: Jacobus Bovijn,
broer. Met prijzije - 1783 februari 27en 1784 maart 23
330/287 f. 16/ Afstand van successie door Joannes Verschaffelt, Josephus en Marie
Verschaffelt alle 3 zichzelf vertegenwoordigend en Pieter Maelbrant, cipier van de
stadsgevangenis als kozijn paterneel en deelvoogd over Emanuel, Catherine en Pieter
Verschaffelt, alle drie als nog minderjarige kinderen en schoonkinderen van wijlen Louis
Verschaffelt, overleden op 13/07/1782, en Marie Bauwens, houderige gebleven bij zijn
sterfhuis - 1784 maart 29
330/287 f. 16v/ Afstand van successie door Albertus Byl, kozijn paterneel en deelvoogd over
Joanne 9j, Jacobus 7j, Marie 4j en Petronelle Massart 2j, alle vier kinderen van Johannes
Josephus Massart in zijn tweede huwelijk met Petronelle Francesca Haegeman bij het sterfhuis
van hun moeder - 1784 maart 31
330/287 f. 17/ Staat van goed toebehorende aan Johannes Josephus °21/12/1758, Emanuel
Ignatius °01/01/1762, Isabelle Rosa °22/04/1765 en Amandus Constantinus Fidelis Dullaert
°31/12/1771 alle kinderen van Jan Jacques (fs Jacques en Passchasia De Noose) in zijn tweede
huwelijk met Francisca Josepha Lenoir (fa Philippe Franciscus en Marie Anne Bataille) bij het
overlijden van hun vader op 25/08/1779 waarbij de vier wezen elk een zesde staak
vertegenwoordigen. De andere staken worden vertegenwoordigd door Philippe Franciscus en
Therese Constance Francesca hun broer en zus, beide ouder dan 25j. Deelvoogd: Jan Emanuel
Dullaert te Damme, kozijn paterneel. Met prijzije - 1783 juni 23 en 1784 april 3
330/287 f. 18/ Afstand van successie door Lucas Johannes Lanckweert, koopman, vader en
staande voogd over Augustinus Lanckweert, ongeveer 8j, zijn zoon uit zijn eerste huwelijk met
wijlen Barbara Isabelle De Beer (dochter van Jacobus Joachim De Beer en Isabelle Therese De
Muyter) bij het sterfhuis van voornoemde Isabelle Therese De Muyter, maternele grootmoeder
van de wees, overleden op 1 februari 1783 - 1784 april 3
330/287 f. 18v/ Staat van goed toebehorende aan Guillaume Demanet °27/09/1778, enige
zoon van Guillaume Demanet, meester chirurgijn (zoon van Franciscus Joseph en Joanne De
Waegenaere) en Petronelle Van Melle (fa wijlen Frans Ignatius en Theresia Van Loo) bij het
overlijden van Petronelle Van Melle, zijn moeder op 29/11/1783 en haar enige erfgenaam.
Deelvoogd: Pieter Van Loo, zoon Jacques Jacques Vincent, vrije vleeshouwer en visverkoper,
broer van de moeder van de overledene, oudoom materneel. Bezittingen (bij successie van haar
vader en moeder en van Livine Van Melle, haar zuster): diverse partijen land te Wondelgem,
rente op een huis stede en erve in de Burgstraat (landboek Sint-Pharaïlde f76, landboek van het
kapittel van Sint-Pharaïldis Nieuwen Boek f 144); een rente op een huis in de Burgstraat
(landboek van de infirmerie van het Begijnhof van Sint-Elisabeth f130; huis stede en erve in de
Palinckstraat bij de Groenen Briel (landboek van het klooster van Sint-Margriet genoemd
Groenenbriel f48; een behuisde hofstede met woonhuis te Oostakker aan het Drieselke bij het
dorp; een huis stede en erve aan de Walpoortbrug (landboek van de Heilige Geest van SintBaafs f219-2; rente bezet op een huis in de Koestraat (landboek van de pastorij van Sint-Baafs
f55v); een huis in de Regnessen, achteraan uitkomende met een poortje en achterhuis op het
hof van Sint-Joris (landboek van het begijnhof van O.L.V. ter Hoye f79, landboek van de
stadsceyns f 733, landboek van de Bijloke f334. De houder is een som schuldig aan de wezen 1784 april 3
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330/287 f. 23/ Marie Joseph Delcroix, weduwe en houderige ten sterfhuize van Joannes
Vermaudt fs Philippe overleden op 28/12/1783, verklaart een som schuldig te zijn aan Marie
Judoca Anhonia Vermaut, haar dochter. Deelvoogd: Jan Franciscus Hacquaert procureur van
dit college - 1784 april 5
330/287 f. 23v/ Afstand van successie door Johannes Baptiste Dhondt, kozijn materneel en
deelvoogd over Catharina Joanna Aernout, ongeveer 23j, Monica Magdalena, ongeveer 21j,
Pieter Johannes 17j, Ludovicus, ongeveer 15j en Catharine Aernout , ongeveer 13j, allen
kinderen van Franciscus Aernout en wijlen Catharina Stevens, overleden op 20/11/1779. Met
prijzije van huis en oliepaardenmolen - 1784 april 15
330/287 f. 24/ Staat van goed toebehorende aan Marie Therese Dhollander °19/04/1775
enig minderjarig kind van wijlen Cornelis Dhollanders fs Jacques overleden op15/01/1784
waarbij Isabelle Hoste fa Pieter weduwe en houderige is gebleven en waarbij Jacobus
Dhollander en Johannes Dhollander beide ouder dan 25 jaar en zonen van dezelfde Cornelis
Dhollander fs Jacques uit zijn eerste huwelijk met Marie Lijmbeen fa Theodoor, halfbroers van
de wezen een derde hoofdstaak vertegenwoordigen. Deelvoogd Livinus De Wulf, meester
schoenmaker, gehuwd met Marie Therese Dhollander. Met huwelijkscontract. Na verkoop van
de huizen, steden en erven komt de wezen een som toe.. Met prijzije - 1784 april 15 en 16
330/287 f. 25/ Ambrosius Laurens Defau (fs Jacobus en Judoca Saey) weduwnaar van
Isabelle Jacoba Van Hoecke verklaart een som schuldig te zijn aan zijn zoon Jacobus Josephus
Defau, ongeveer 2j als erfgenaam van zijn moeder (dochter van Pieter Van Hoecke en Joanne
Therese Huughe) overleden op 24 oktober 1783. Deelvoogd: Pieter Franciscus Faeys, causa
uxoris oom materneel. Met prijzije - 1784 april 16
330/287 f. 26/ Staat van goed toebehorende aan Johannes Baptiste, ongeveer 4j en Josephus
Constantinus Vander Schueren 2j 2maanden, beide kinderen van Egidius Norbertus (fs
Judocus en Joanne De Rycke) en Judoca Catharine Christiaens (fa Franciscus en Louise
Helinck) bij het overlijden van voornoemde Judoca Catharine Christiaens hun moeder op 6
augustus 1783 van wie de wezen elk een tweede staak vertegenwoordigen. Deelvoogd: Jan
Baptiste Christiaens oom materneel. Met prijzije oa tabaksfabriek. Een zuster is overleden na
de dood van hun moeder. - 1874 april 22
330/287 f. 28/ Eerste augmentatie van de staat toebehorende aan Ludovicus Johannes
Josephus Bauwens °8/8/1765, jongste zoon van wijlen Jacques Joseph Bauwens in zijn leven
heer van Everstein en zijn tweede huisvrouw Marie Margueriete van Bochaute na de dood van
zijn moeder waarvan een staat van goed werd opgemaakt op 30/9/1780 en nu bij het
overlijden van zijn vader op 28/12/1782 waarbij de wees een vierde hoofdstaak
vertegenwoordigt en de drie andere door Carolus Josephus Antonius, Jacobus Bernardus
Antonius Josephus, advokaat en griffier van de Raad van Vlaanderen en Nicolas Joseph
Guislain Bauwens, zijn drie broers. Deelvoogd: Jacques Merry, procureur van dit college en
notaris. Vereffening volgens rechten van feodale heer. Bezittingen: partijen land gelegen binnen
de parochie en baronie van Laarne volgens de figuratieve kaart van Carolus Benthuys dd
28/10/1762 (kaart nr 1, nr 3), een partij bos doorsneden met dreven bestaande in zeven
sterren (nr 8), diverse partijen kapbos, bos en land; land in Kalken, in Nazareth een
remarkabele hofstede, schuur en stallingen met land en bosonder de kasselrij van Oudenaarde;
maailand in Deinze; eertijds zaailand en nu bestaande uit plantsoenen, haagkwekerijen, dreven
en hovingen binnen de parochie en baronie van Laarne genaamd de Poortacker, een planterij
genaamd de Langen Poortacker, een partij bos, een dreef, partijen land; een huis stede en erve
te Gent over de Walpoortbrug achteraan uitkomende in de Grote Huidevettershoek (landboek
van de kasselrij van Jerusalem in Sint- Baafs f 129v en 130); een huis naast voorgaande en naast
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brouwerij De Sonne, vrij huis vrij erve (minsten boek f 128v); een partij meers (de Gaevers)en
land in de parochie van Ouwegem. Met prijzije - 1784 mei 13
330/287 f. 34v/ Staat van goed toebehorende aan Livinus Josephus 22j en Catharina
Petronella Fermondt 18j, beide kinderen van Judocus en Louise Josepha Hebbelynck bij het
overlijden van hun moeder op 13/01/1779 waarbij elk een vierde staak vertegenwoordigen.
Deelvoogd: Jacobus Coolens, kozijn paterneel. Bezittingen: een bezette rente na verkoop van
het huis op de Grote Korenmarkt op de hoek met de Poeljemarkt (landboek van Kasselrije van
Sint-Baafs f215), een huis stede en erve in de Drapstraat achteraan uitkomende met een
achterhuis op het water (landboek van de infirmerie van het Groot Begijnhof van SintElisabeth f240 en van Sint-Jacobsgodshuis f214, een huis stede en erve op de Lieve zijnde een
herberg van acher uitkomende met een pakhuis in de Tinnenpotstraat en een huisje er naast
(landboek van Sint-Catharina godshuis f39, landboek van de stadsceyns f472), een huis stede en
erve met hof en nog drie kleine huisjes ernaast gelegen tussen de beide Muidepoorten
(landboek van Joannes Franciscus Vander Eecken eertijds toebehorende aan advokaat
Cloosterman f25v), zes kleine huisjes naast elkaar en nog drie nieuwe kleine huisjes van achter
op het erf in de Bogaardstraat over Schelde (landboek van de tafel van de Heilige Geest van
Sint-Baafs f67, 68 en 71 nieuwen boek), twee huizen met 4 nieuwe huizen achter op het erf
gebouwd in het Nieuwpoortje (landboek van de stadsceyns f139). Met prijzije. Philippe Louis
Fermondt wordt vermeld als meerderjarige zoon. - 1784 mei 15
330/287 f. 36v/ Staat van goed toebehorende aan Francisca 23j, Joannes 19j en Emanuel
Hulstaert 16j, alle drie kinderen van Judocus en Joanne De Block (fa Jean Baptiste) bij het
overlijden van hun moeder op 11/08/1783 waarbij ze elk een zesde staak vertegenwoordigen.
Deelvoogd: Guillaume De Block, oom materneel. Bezittingen: vier kleine huisje met ceyns (cap
I) - 1784 mei 22
330/287 f. 37v/ Afstand van successie door Abraham De Jonghe als deelvoogd van Anne
Marie, Livinus, Barbara, Dominicus, Francisca en Sacharias De Jonge, alle zes kinderen van
Joannes De Jonge en Livina Joanna De Potere bij de dood van hun vader - 1784 mei 26
330/287 f. 38/ Petrus Cornelis van Beveren (fs Nicolaes), baas-metser en houder gebleven
ten sterfhuize van Livina Judoca Elewaut (fa Jan) overleden binnen deze stad op 16/11/1783
bekent schuldig te zijn aan Franciscus (°01/01/1781), Judocus (°17/10/1782) en Carolus van
Beveren (°28/10/1789), zijn drie minderjarige kinderen. Met prijzije - 1784 juni 4
330/287 f. 38v/ Eerste augmentatie van de staat van goed toebehorende aan Franciscus
ongeveer 18j, Joannes ongeveer 15j en Pieter vande Velde ouder dan 13j alle drie kinderen van
Jacobus vande Velde en wijlen Isabelle Hoste (fa Franciscus Hoste en Catharine De Man) bij
de dood van voornoemde Franciscus Hoste, grootvader materneel op 23/05/1779 door de
vader opgesteld met verdeling jegens de weduwe en erfgenamen van Joannes Hoste, zoon van
Franciscus. Bezittingen van Franciscus Hoste: land en meers te Sint-Pieters-Aalst - 1784 juni
11
330/287 f. 39v/ Joanne Therese Claes (fa Pieter en Anne Therese Wittevrongel) houderige
gebleven ten sterfhuize van Joannes Geerardus Van Nieuwenhuyse (fs Jan en Marie Ryns)
bekent een som geld schuldig te zijn aan Marie Pieternelle Van Nieuwenhuyse 24j bij het
overlijden van haar vader op 25 januari 1784 en aan Joannes Albertus Van Nieuwenhuyse,
broer. Deelvoogd: Pieter van Nieuwenhuyse, oom paterneel - 1784 juni 12
330/287 f. 40/ Joannes Jacobus Vriest (fs Guillaume en Theresia Loderige), vader en staande
voogd over Philippe Vriest, 23j zijn enig kind uit zijn eerste huwelijk met Pieternelle de
Maertelaere (fa Jan en Judoca Schiettekatte fa Jan en -niet ingevuld- en dezelfde Jan de
Maertelaere zoon van Jan en Margriete Wissaert) en Philippe Acket (fs Pieter en Barbara
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Delport) vader en staande voogd over Franciscus Acket, 19j en ook zijn enig kind in zijn eerste
huwelijk met Joanne de Maertelaere (eveneens fa van Jan en Judoca Schiettekatte) welke beide
verklaren een som geld schuldig te zijn aan deze wezen bij de dood van hun moeders waarbij
respectievelijk een staat van goed werd opgesteld op 20/04/1768 en 28//01/1772 en waarbij
ze elk een vierde staak vertegenwoordigen bij het overlijden van Judoca Schiettekatte hun
maternele grootmoeder, overleden huisvrouw van Francies De Prycker, zonder kinderen
overleden op 15/12/1783. De andere twee resterende staken worden vertegenwoordigd door
Jacobus de Maertelaere (fs Jan en Judoca Schiettekatte) en Dominicus Franciscus en Philippe
De Buck, beide kinderen van Franciscus en Marie De Maertelaere (ook fa an en Judoca
Schiettekatte) - 1784 juni 12
330/287 f. 41/ Staat van goed toebehorende aan Anne Marie Colete Gyseline De Lanfranchy
°29/07/1783 enig minderjarig kind van Max Charles Boromée Alexander Lanfranchy Baron
van Dieghem heer van Kruibeke altena etc (fs Max Emanuel de Lanfranchy en Charlotte
Virginie De Pierremans geboren Baronesse van Dieghem etc) en Marie Anne Philippine
Gyseline Rodrigues Devora y vega (fa Jean Joseph Rodriguez Devora y Vega, heer van
Scheldewindeke, Moortsele etc en Marie Fernandine Josehine Vilain XIIII) bij het overlijden
van haar vader op 22/01/1784. Deelvoogd: Charles Dumont advokaat in de Souvereine Raad
van Brabant te Brussel. Met huwelijkscontract. Bezittingen: heerlijkheid en lenen in de parochie
van Kruibeke (o.a. een hof van Altena in de Broeckhoeck met partijen land en schoor) en een
kasteel genoemd het hof van Sterlandt; een leen in de parochie van Zuyenkerke; een leen in
Diksmuide; een leen in de ambachte van Vladsloo in de parochie van Keyhem; land in de
parochie van Semps; een leen te Haesdonck (Heerlijkheid ten Royen); bezittingen in de
parochie van Diegem (leenhof van Machelen); parochie van Sint-Geertrui (Machelen), parochie
van Merchtem, parochie Braine-la-leux, parochie van Ruisbroek, de parochie van Zaventem,
parochie van Haren, Melsele, Brussel (rente). Met prijzije.
- 1784 juni 16
330/287 f. 51/ Staat van goed toebehorende aan Marie Goethals, ongeveer 10j, enige dochter
van Pieter Goethals (fs Petrus en Petronelle Vande Sype) en Marie Van Loo (fa Geerart en
Catherine Guchteneere) bij het overlijden van haar moeder op 15/06/1783 als enige
erfgename. Deelvoogd: Joseph Vande Velde (gehuwd met Petronelle van Loo, zuster van de
overledene), oom materneel causa uxoris. Bezittingen: een huis stede en erve rechtover het
klooster van de paters Predikheren ter zijde de Engelantierstraat bij het Brouwershuis (naast de
herberg "het crispyntjen")(landboek van het klooster der urbanisten f150v); een huis in
Wetteren werd verkocht op 26/10/1783. Met prijzije - 1784 juni 18 en 19
330/287 f. 52/ Staat van goed toebehorende aan Marie Jacoba Regnant °21/08/1785, enig
minderjarig kind van Franciscus Philibert Emanuel Regnant en wijlen Clara Jacoba Bosteels (fa
Jacobus) bij de dood van haar moeder op 20/08/1782 als enige erfgenaam. Deelvoogd:
Jacobus Bosteels, grootvader. Met prijzije - 1784 juni 19
330/287 f. 53/ Afstand van successie door Judocus Hertschap (fs Franciscus) meestermetser, kozijn als deelvoogd over Ludovicus Joannes, Theresia Francisca, Joannes Emanuel,
Florence Antonia, Engelbertus Josephus en Jacobus De Waegeneire, alle zes minderjarige
kinderen van Joannes De Wageneire, suppoost der nering van maalders en van wijlen
Catherine Francisca Poelman overleden op 02/11/1783. De bezittingen bestaan uit een huis en
molen zijnde gevaarlijke panden. - 1784 juni 19
330/287 f. 53v/ Afstand van successie door Pieter Banneville als voogd over Anne Marie
Thysebaert, enig kind van Joannes Baptiste Theysebaert en Joanne De Bock bij de dood van
haar vader. - 1784 juni 21
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330/287 f. 53v/ Staat van goed en augmentatie toebehorende aan David Frans 24j, Louis 23j
en Laureyns Coppens 14j, alle drie kinderen van Jan Baptiste Coppens en wijlen Marie tKint bij
de dood van hun moeder (staat opgemaakt op 27/05/1772) en nu bij het overlijden van David
tKint en Agnes Verkindert zijn huisvrouw, hun grootvader en grootmoeder materneel. Samen
met Jan Baptiste en Bernard Coppens broers van de wezen vertegenwoordigen zijn een vierde
hoofdstaak, de andere hoofdstaken worden vertegenwoordigd door hun ooms en moei
materneel. Bezittingen: partij meers en huizen in Gent werden verkocht; officie van
kaaimeesterschap - 1784 juni 21
330/287 f. 55/ Afstand van successie door Ferdinand Augustijn de Branbander, advokaat van
de Raad van Vlaanderen gehuwd met Christina Caroline Macqué, als oom paterneel en
deelvoogd over de vier minderjarige kinderen van wijlen Franciscus Livinus Macqué, schepen
van de Keure en Isabelle Eugenia vande Casteele, weduwe en houderige gebleven bij zijn
sterfhuis en dit wegens het huwelijkscontract - 1784 juli 1
330/287 f. 55/ Afstand van succussie door Pieter Tuyttens als deelvoogd over Guillaume
Joannes Tuyttens en Anna Marie Tuyttens, beide kinderen van Jan Baptiste Tuyttens, zijn broer
overleden op 11/12/1783, in zijn eerste huwelijk met Rosa Verhaegen en over Anthonius
Frans Tuyttens ook zoon van Jan Baptiste in zijn tweede huwelijk met Marie Catherine Lion,
weduwe en houderige gebleven bij dit sterfhuis - 1784 juli 1
330/287 f. 55v/ Jan de Smet, houder gebleven ten sterfhuize van Livine De Buck (fa
Guillaume en Livine De Meyer), als vader en staande voogd over Joannes, Livine, Pieter en
Marie de Smet, zijn vier kinderen bij het overlijden van hun moeder en die nu bij het overlijden
van hun grootmoeder Livine De Meyer op 30/05/1784 een vijfde staak vertegenwoordigen
(waarvan een staat is opgemaakt op 20/06/1784) verklaart een som schuldig te zijn aan de
wezen. - 1784 juli 23
330/287 f. 56/ Staat van goed toebehorende aan Jacobus van Vlaenderen °16/10/1761 zoon
van Jacobus en Jacoba Stalens bij het overlijden van zijn moeder op 02/11/1783 als enige
erfgenaam. Deelvoogd: Pieter Franciscus Stalins, kozijn materneel. Bezittingen: een huis stede
en erve op de hoek van de Recolettenbrug zijnde een bakkerij en het huis ernaast waar de
houder nog woont, idem een huis naast het voorgaande, vrij van huisgelden (beide in het
landboek van de Heilige Geest van Sint-Niklaaskerk f149 en 151), een huis in de SintMichielsstraat tov de Sint-Michielskerk op de hoek van de Wijngaardstraat richting Engelantgat
(landboek van de Heilige Geest van Sint-Michielskerk f79, vrij van huisgelden). Met prijzije 1784 juli 2
330/287 f. 57/ Afstand van successie door Paulus De Geyter als deelvoogd over Isabelle,
Guillaume, Alexander, Carolus, Theresia en Pieter De Geyter, alle wezen van Anthone De
Geyter en Isabelle Vermandele bij de dood van hun vader - 1784 uli 5
330/287 f. 57v/ Staat van goed toebehorende aan Anne Marie 16j en Isabelle Joanne Bellon
14j, beide kinderen van Joannes (fs Lieven en Jacqueline Maenhout) en Elisabeth de Clercq bij
de dood van hun vader (staat opgemaakt op 30/05/1776) en die nu elk een derde staak
vertegenwoordigen bij de dood van Anne Marie Bellon, ook dochter van Lieven en Jacqueline
Maenhout op 26/12/1783. De derde staak behoort toe aan Pieter Franciscus Bellon, hun
broer. De staat werd opgebracht door voornoemde Marie Anne Tols, moeder van de wezen
(???-naam komt voordien niet voor en moeder was volgens voorgaande Elisabeth de Clercq).
Bezittingen: een huisje op de Sint-Elisabeth gracht (landboek van het begijnhof van SintElisabeth f67v) - 1784 juli 6
330/287 f. 58/ Staat van goed en augmentatie toebehorende aan Therese en Collette Maes,
twee minderjarige kinderen van wijlen Ge(ra)ert Maes en Livine Schepens bij het overlijden van
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Marie Anne Lemmers (fa Joseph) op 14/06/1784 van wie zij enige erfgenaam zijn. Deelvoogd:
Franciscus Maes, oom paterneel. Bezittingen: een huis stede en erve in de Sint-Lievensstraat
(landboek van wijlen Philippe Franciscus Van(de) Bossche (f72v). Staat opgemaakt op
06/06/1784 - 1784 juli 6
330/287 f. 59/ Marie Catharine De Coen (fa Joannes De Coen en Catharine Verhaege)
weduwe en houderige gebleven van Guillaume Everard (fs Jan en Margarite Etienne) overleden
op 13/04/1784 met achterlating van Marie Amelie Everard °28/09/1764 als enige erfgename,
verklaart haar een som geld schuldig te zijn. Deelvoogd Jan Baptiste Piret causa uxoris oom
paterneel. Met prijzije - 1784 juli 7
330/287 f. 59v/ Afstand van successie door Lauwereyns Simoens, kozijn materneel en
deelvoogd over Marie Anne en Lauwereys Joseph Janssens, beide minderjarige kinderen van
Jean Baptiste Janssens en Barbara Simoens bij het overlijden van hun moeder - 1784 juli 12
330/287 f. 60/ Eerste augmentatie van de staat van goed toebehorende aan Franciscus
Antonius Van(den) Heeke °04/06/1765 en Barbara Josepha Van(den) Heeke °03/10/1766 alle
twee minderjarige kinderen van wijlen Louis Mattheus Vanden Heecke, in zijn leven heer van
Lembeke erfachtige ontvanger der kasselrij Oudburg en Marie Agnes Odemaer (fa George) bij
het overlijden van hun vader op30/12/1778 en nu door de dood van hun kozijn paterneel de
eerwaarde heer Joannes vander Stricht, in zijn leven Proost van O.L.V. te Brugge overleden
aldaar op 01/12/1775. Joannes vander Stricht was zoon van Joannes vander Stricht in zijn
leven heer van het hof van Caeneghem en van Agnes van Callendriesch en deze Joannes was
zoon van Philippe vander Stricht en Josine Macoen, waarbij de wezen door in de plaatsstelling
van hun oudgrootmoeder paterneel Marie vander Stricht echtgenote van Louis Van(den)
heecke die eveneens dochter was van Philippe vander Stricht en Josine Macoen elk een achtste
deel in de helft van een tweede hoofdstaak vertegenwoordigen, de gehele vaderszijde en
waarbij de andere helft wordt vertegenwoordigd door Robertus Jacobus Vanden Heeke, in zijn
leven kanunnik nobel Gradueel van de kathedraal van Sint-Baafs en de resterende tweede
hoofdstaak door Patricus Worth (fs Serisius en Anne Marie van(den) Heecke (fa Louis
voornoemd). Deelvoogd: Marie Agnes Odemaer, hun moeder. (Staat werd opgemaakt te
Brugge om 16/12/1776) Bezittingen: Appelterre: hof ter Elst, een hofstee, land en meers;
Lovendegem: een hofstee; Zomergem: een hofstee; Zaffelare: diverse lenen; Oostkerke ter
parochie van Sint-Catharine buiten Damme: hofsteden; huizen en leen te Damme; Brugge:
huizen - 1784 juli 16
330/287 f. 62/ Tweede augmentatie van de staat van goed toebehorende aan Franciscus
Antonius van(den) Heeke °04/06/1765 en Barbara Josepha vanden Heeke °03/10/1766, alle
twee minderjarige kinderen wijlen Louis Mattheus van(den) Heeke in zijn leven heer van
Lembeke erfachige ontvanger van de kasselrij van Oudburg en Marie Agnes Odemaer (fa
George) houderige ten sterfhuize bij het overlijden van hun vader en van hun kozijn eerwaarde
heer Joannes vander Stricht (staat opgesteld op 30/12/1778 en 16/07/1784) die hierbij blijven
gelden en nu bij het overlijden van hun oom paterneel Robertus Jacobus vanden Heeke, in zijn
leven kanunnik nobel Gradueel van de kathedraal van Sint-Baafs en gestorven op 19/06/1779
waarbij de wezen elk een achtste deel van de successie vertegenwoordigen en de resterende
delen toebehoren aan hun meerderjarige broers en zussen (staat opgemaakt 26/02/1780).
Bezittingen: een hofstede met land en bossen te Kaprijke en Lembeke; een hofstede met
landen, bossen en meersen te Tielt, een hofstede met boomgaard en lochting, land te
Zwijnaarde, een hofsteden met land te Oostwinkel, bossen te Ursel, meersen te Mespelare,
hofsteden en land te Vosselare, land en bos te Oostakker, land te Merendree, hofsteden en land
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te Meulebeke, land te Moerbeke (staat opgemaakt 22/05/1784, voor de verdeling werden
huizen in de Veldstraat verkocht) - 1784 juli 16
330/287 f. 67v/ Marie Alexandrine Josephe Du Rot fa Ulderie en Catharine Francorse
Merchier, geboortig van Gaillaix provincie Henegouwen, weduwe en houderige gebleven ten
sterfhuize van Pieter Bernard Goddefroy, zoon van Pieter en Marie Verwee, verklaart een som
geld in haar bezit te hebben, toekomende aan Pieter Joannes en Josephus Alexander
Goddefroy, respectievelijk 12 en 9 jaar oud, beide kinderen van voornoemde Pieter Bernard
Goddefroy en Marie Alexandrine Josephe De Rot bij het overlijden van voornoemde vader op
17/12/1783. Deelvoogd: Joseph Pypaert. Met prijzije - 1784 juli 21
330/287 f. 68v/ Marie Anne Vermeire, dochter van Joannes en Pieternelle Vercauter
verklaart een som geld in haar bezit te hebben, toekomende aan Ludovicus 15 jaar, Marie 8 jaar
en Franciscus Soetaert 5 jaar, alle drie kinderen van Emanuel Judocus, zoon van Ludovicus
Alexander (zelf zoon van Jan en Petronelle Dorme) en Joanne Sanfort, verwekt bij
voornoemde Marie Anne Vermeire bij de dood van hun vader, waarvan op 22/03/1784 een
staat van goed werd opgemaakt en van wie zij geen erfgenaam zijn als vertegenwoordigers van
een derde staak ten sterfhuize van Vincentius Soetaert die ook zoon was van voornoemde Jan
en Petronelle Dorme bij zijn dood op 25/01/1784 en waarbij de twee andere staken
vertegenwoordigd worden door Marie Josephe Soetaert, weduwe van Pieter De Weerdt en
Joanne Pieternelle Francisca Soetaert, gehuwd met Johannes De Bleye, de wezen hun moei
paterneel - 1784 juli 21
330/287 f. 69/ Afstand van successie door Jan Franciscus Hacquaert, procureur van de
officie van dit college als deelvoogd over Joannes en Jooris Verduere, beide kinderen van
Joannes Verduere en Marie Van Steenbeke, beiden overleden in de parochie van Sint-Marten
op 20/11/1783 en ...1784 na examinatie in zijn hoedanigheid van voogd over de twee
voornoemde minderjarige kinderen van de staat in baeten en commeren van de voornoemde
sterfhuizen geformeerd door Anthone Verduere, van de overleden vader en grootvader van de
voornoemde minderjarige kinderen - 1788 augustus 3
330/287 f. 69v/ Jacoba Livina Stalins, weduwe en houderige gebleven ten sterfhuize van
Ignatius Vereecken verklaart een som in haar bezit te hebben toekomende aan Isabelle 9,5 jaar,
Marie 8,5 jaar, Joannes 5 jaar, Sophia 3 jaar en Coleta Vereecken 3 maand, haar vijf kinderen
met haar voornoemde man, overleden op 27/09/1783, komende van de uitkoop door Joannes
Grossé, kozijn paterneel en deelvoogd. Met prijzije - 1784 augustus 3
330/287 f. 70/ Afstand van successie door Jan Baptiste Mortier als deelvoogd over Pieter en
Anne Mortier, beide kinderen van Jan Frans Mortier, broer van de comparerende, overleden
binnen de parochie van Sint-Martens Akkergem op 19/03/1784 bij zijn eerste vrouw Joanne
Calloo en over Monica Josepha en Joannes Franciscus Mortier, beide ook kinderen van
voornoemde Jan Frans Mortier en zijn tweede echtgenote Pieternelle Dehan (dochter van
Niocolaes en Catharina Beelteras) weduwe en houderige gebleven van hetzelfde sterfhuis 1784 augustus 13
330/287 f. 70v/ Staat van goed toebehorende aan Marie Catharine 23 jaar, Dominicus 21 jaar
en Rosalia Francisca Geerts 15 jaar, alle drie kinderen van Joannes Martinus Geerts (fs Pieter
en Livine Rockers) en Marianne Ferdinandine Schepens (fa Judocus en Livyne Bekaert) bij het
overlijden van hun vader op 04/09/1783 waarbij de genoemde wezen elk een zesde staak
vertegenwoordigen en waarbij de andere drie zesde staken vertegenwoordigd worden door
Marie Livine gehuwd met Emanuel Gevaert, Anne Christine gehuwd met Petrus Franciscus
Vande Broecke en Adriaen Franciscus Geerts, zusters en broer van de wezen. Deelvoogd:
Laurentius De Smedt oom paterneel causa uxoris. Bezittingen: een huis stede en erve, voordien
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een brouwerij genoemd de Raecke gelegen in de Corte Schipgracht aan de voet van de
Chartreusebrug of Hoorinxbrugske met een klein huisje meegaande op het erf gebouwd op het
einde van de Palingstraat (landboek van het klooster van Sint-Margriet genoemd Groene Briel f
88 en landboek van de stadsceyns f658). Met prijzije - 1784 augustus 13
330/287 f. 71v/ Staat van goed toebehorende aan Leander 20 jaar en Leonardus Joannes De
Vos 14 jaar, beide kinderen van Ludovicus De Vos (fs Joseph en Susanne Abel) en Barbara De
Smet (fa Frans en Livine Thienpont) bij het overlijden van hun vader op 17/01/1784 bij wiens
sterfhuis genoemde wezen elk een derde staak vertegenwoordigen en waarbij de derde staak
toekomt aan Ludovicus Franciscus De Vos, broer van de wezen. Deelvoogd: Johannes de
Bleecker kozijn paterneel causa uxoris. Bezittingen: huis stede en erve aan de Muidebrug
komende achteraan op het water (landboek van de stadsceyns f557. Met prijzije - 1784
augustus 21
330/287 f. 72v/ Staat van goed en vierde augmentatie toebehorende aan Marie Therese
Adelaide, Maximiliaen Marie Therese Adelaide, Maximiliaen Joseph Alexander, Therese
Francoise Julie Marie Charlotte Philipinne Felicita en Henriette Sabine Francoise Victoire De
Gellinck, alle vijf weeskinderen van Ancelme De Ghellinck en Marie Therese Robertine Marie
De Fresignies als gelegateerden van de goederen van Marie Petronelle Rosalia De Ghellinck (fa
Adriaen Xaverius De Ghellinck bij leven heer van Elseghem en Therese Joanne De Nieulant)
hun moei paterneel overleden te Brugge op 24/04/1783, dit na het overlijden van hun vader en
moeder respectievelijk op ..1778 en 27/07/1777, als ook van Adrianus Xaverius De Ghellinck
bij leven heer van Elseghem en hun grootvader paterneel overleden op .., en ook van Jacobus
Dominicus De Ghellinck bij leven kanunnik Graduel van het Exempt kapittel van Sint-Baafs
overleden op 11/09/1779. Staande voogd: notaris en procureur Petrus De Temmerman als
geauthoriseerde van Anthone Marin heer van Fresignies, grootvader materneel - 1784 augustus
23
330/287 f. 74/ Staat van goed toebehorende aan Maria ColetaTuyttens (°03/05/1763),
Joannes Baptiste (°15/08/1762) en Livinus Franciscus Tuyttens (°29/09/1763), alle drie
kinderen van Pieter Joseph Tuyttens en Marie Van Driessche (fa Leonardus Van Driessche en
Pieternelle Clauwaert) hun moeder die overleden is op 14/07/1784. Deelvoogd: Livinus Van
Driessche (parochie Evergem) oom materneel. Met prijzije. Diverse renten bezet op hofsteden
in Laarne, Destelbergen, Desteldonk, Lochristi en een rente bezet op een huis in de
Onderstraat (landboek van de Heilige Geest van Sint-Niklaas)en op een huis in het
Engelstraatje (bij de Vrijdagsmarkt (landboek van de Heilige Geest van Sint-Jacobs) - 1784
augustus 28
330/287 f. 76/ Staat van goed toebehorende aan Marie Anne 17 jaar, Bernardus 15 jaar en
Joanne De Meyer 6jaar, alle drie kinderen van Jacobus De Meyer, overleden in de parochie van
Sint-Niklaas op 17/03/1784, uit zijn huwelijk met Joanne van Belle. Deelvoogd: Jan Francois
Hacquaert. Bezittingen: een huis stede en erve in de Molenaarstraat (landboek van het capittel
van Sint-Pharailde f 20), twee huizen stede en erve naast elkaar op de Groenen Briel (landboek
van het klooster van de Groenen Briel f 313). Met prijzije. De houderige geeft te kennen dat
aan dit sterfhuis een officie van vrije voerman der pijnders competeert op het leven van haar
zoon Bernardus - 1784 augustus 30
330/287 f. 76v/ Staat van goed toebehorende aan Joannes Franciscus Jacobus De Smedt
(°22/02/1772), enig minderjarig kind van Olivier Jan De Smedt en Joanna Fernandina
Lammens (fa Petrus Jacobus en Marie Francoise van Melle) bij de dood van zijn moeder in de
Heerlijkheid van Sint-Pieters op de Nederkouter op 13/01/1781. Deelvoogd: meester
Henricus Aloysius Barth, oom materneel. Bezittingen: zaailand in Gavere, Scheldewindeke,
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Dikkelvenne, Vurste, Balegem. Gent: een rente bezet op een huis, stede en erve eertijds een
brouwerij het Anker; een huis stede en erve buiten de Ketelpoort binnen de heerlijkheid van
Sint-Pieters op de Nederkouter naast de brouwerji het Anker. Met prijzije - 1784 september 2
330/287 f. 81/ Staat van goed toebehorende aan Joannes Carolus Van Eeckhaute ongeveer
19 jaar zoon van Jacobus en Marie Josephe Mallego alsook Joannes 13 jaar, Francesca 7 jaar en
Judocus van Driessche 5 jaar alle drie kinderen van Pieter Van Driessche en wijlen Marie
Philippine Van Eeckhaute die ook dochter was van Jacobus en Marie Josephe Mallego die hun
respectievelijke moeder en maternele grootmoeder was en die gestorven is op 30/09/1783 en
waarvan de genoemde wezen erfgenamen zijn voor wat betreft voornoemde Joannes Carolus
Van Eeckhaute voor een vijfde hoofdstaak en de genoemde Joannes, Francisca en Judocus van
Driessche bij presentatie van wijlen hun moeder van wie zij geen erfgenamen zijn met hun drie
ook een vijfde staak vertegenwoordigen, waarbij de andere drie staken toekomen aan
Franciscus Xaverius, Joanne Marie en Marie Pieternelle van eeckhaute gehuwd met Joan
Gabriel Le Coeur, alle drie ook kinderen van Jacobus van Eeckhaute en van de overleden
Marie Josephe Mallego. Deelvoogd: Pieter Joseph Vlieghe (Deinze) kozijn materneel. De
oudste zoon Franciscus Xaverius erft volgens feodaal erfrecht. Bezittingen: partij land (leen)
op Sint-Pieters-Aalst op de wijk van Siclin buiten de Percellepoort vrije van Gent (palende aan
de Galgestraat en de nieuwe Kortrijkse calseideweg deels afhangend van het opperleen van
Sint-Pieters en anderdeels van het leenhof en heerlijkheid van Angerelles); een behuisde
hofstede een vrije herberg genoemd "de Coninck van Vracnkrijck" gelegen zelfde wijk; drie
verschillende woonsteden idem gelegen waarvan een ook een vrije herberg genoemd "het
sonneken", zaailand idem gelegen. Met prijzije. - 1784 september 7
330/287 f. 83/ Jan Joseph De Zadeleere Uyttenhove, kapitein ten dienste van zijne Majesteit
geallieerd met Caroline De heems voordien weduwe van Jacobus Patricius Worth, moeder en
voogdes over Natalia Worth haar minderjarige dochter uit haar eerste huwelijk, verklaart als
gemandateerde van zijn vrouw dat zij bij het sterfhuis van voornoemde Jacobus Patricius
Worth haar dochter geld schuldig is. - 1784 september 12
330/287 f. 84/ Marie Minne (fa Joannes) weduwe en houderige gebleven ten sterfhuize van
Carolus Steyaert (fs Jacobus) overleden binnen de parochie van Sint-Michiels op 22/03/1784
verklaart een som schuldig te zijn aan Franciscus, Josephus en Joannes Steyaert haar drie
minderjarige kinderen. Deelvoogd: Patricus Steyaert oom paterneel - 1784 september 14
330/287 f. 84/ Staat van goed toebehorende aan Cornelis 10 jaar en Isabelle 8 jaar, beide
kinderen van Jacobus Lammens uit zijn tweede huwelijk met Joanne Josephine De Laeter bij
het overlijden van hun moeder op de parochie Sint-Martens Ekkergem op 21/02/1784.
Deelvoogd: Petrus van Haute kozijn materneel. Met prijzije - 1784 september 16
330/287 f. 85/ Staat van goed toebehorende aan Helena Pieternelle 12jaar en Francisca
Joanne Muylaert ongeveer 9 jaar, beide kinderen van Christiaen bij Joanne Marie Van Duyse bij
de dood van hun vader op 31/08/1783 waarbij zij elk een tweede staak vertegenwoordigen.
Deelvoogd: Petrus Hamelinck kozijn paterneel. Met huwelijkscontract. Bezittingen: een huis
stede en erve op de heerlijkheid van Blaisant recht over de Plattensteeg een herberg "het Sas
van Gendt" (landboek heerlijkheid van Blaisant f 97). - 1784 september 18
330/287 f. 86v/ Guillelmus Christianus (°04/05/1777) en Petrus Josephus De Cock
(°02/08/??) beide kinderen van Philippus en Francisca van Deynse (fa Guillelmus) bij het
overlijden van hun moeder op 24/06/1784 waarbij de wezen elk een tweede staak
vertegenwoordigen. Deelvoogd: Petrus Van Deynse oom materneel. In aanwezigheid van
Franciscus De Cock, broer van de houder - 1784 oktober 2
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330/287 Afstand van successie door Jan Francois Dhondt (wonende Sint-Gillis-Waas) oom
paterneel als deelvoogd van Dometica Catharina, Marie Anne Carolina en Coleta Dhondt, alle
drie minderjarige kinderen van Joseph Dhondt en Isabelle Theresia Derveaux bij het overlijden
van hun vader - 1784 oktober 11
330/287 f. 87v/ Staat van goed toebehorende aan Jan Baptiste De Wilde (°06/11/1760),
enige zoon van Andries De Wilde (fs Louis en Livyne Dregghe) en Joanne Catharine Van
Driessche (fa Pieter en Elisabeth De Prick) bij de dood van zijn vader, overleden op
04/08/1776 waarbij een staat van goed werd opgemaakt op 28/11 en nu bij de dood van zijn
moeder op 24/02/1784. Deelvoogd: Jacobus Van Driessche oom materneel. Bezittingen: een
huis stede en erve in de Zonnestraat (landboek van de Heilige Geest van Sint-Niklaaskerk f 72),
hhe huis in de Keizerstraat achteraan uitkomende op de Nederschelde (landboek van de oude
quotidiaene van Sint-Baafs f ..). Staande voogd: Albertus Baert oom materneel causa uxoris 1784 oktober 11
330/287 f. 88v/ Afstand van successie door Pieter Frans Van Loo (fs Jans Pieters) als
deelvoogd over Marie Pieternelle ongeveer 15 jaar en Anthone Eugenius Amelius Van Melle
ouder dan 12 jaar, beide kinderen van Jacobus Van Melle (fs Petrus) en Therese Joanne Van
Loo (dochter van genoemde Pieter Frans Van Loo en Judoca Therese Breeckelmans) bij de
dood van hun moeder die gestorven is op 29/06/1784 en als erfgenamen bij de dood van hun
broer Benedictus Nicolaes geboren op 25/05/1784 en gestorven na de dood van zijn moeder
op 29/07 - 1784 oktober 14
330/287 f. 89/ Staat van goed toebehorende aan Charles Josephus Livinus 7 jaar, Ludovicus
Eduardus 4 jaar en Joannes Marie ongeveer 3 jaar, alle drie kinderen van wijlen Livinus De
Buck (fs Guillelmus en Joanne Thielens) in zijn leven baas Brouwer en overleden op
08/09/1782 en Marie Anne Dootsaert (fa Anthone en Pieternelle Doodsaert) houderige van
dit sterfhuis. Deelvoogd: Joannes De Buck oom. Met huwelijkscontract. Bezittingen: een
hofstede en zaailand in de Schuyterstraat te Drongen; een partij hoveniersland op Sint-PietersAaigem buiten de Percellepoort behorende tot de heerlijkheid van Sint-Pieters; een stuk
zaailand in Zeveneken genoemd "de droge akker"; een partij zaailand te Wetteren genoemd "de
hofstede"; een huis stede en erve een witte en Bruine bier brouwerij genoemd "De
Gaublomme" op het Steendam vanachter uitkomende op de Leie (landboek van stadsceyns f
389v, vervolg van f 141)(Vermelding bij de renten herberg "In het Baergeken" buiten de
Brugsepoort). met prijzije - 1784 oktober 16
330/287 f. 91v/ Afstand van successie door Guillelmus De manez als vader en voogd over
Guillelmus Demanez zijn enig minderjarig kind met wijlen Petronelle Van Melle (fa Franciscus
Ignatius van Melle fs Jans) bij nazicht van baeten en commeren overgegeven bij Elisabeth Tillo,
weduwe en houderige van het sterfhuis van Judocus Van Melle fs Jans opgemaakt op
29/04/1784 waarbij de wees een derde staak vertegenwoordigt - 1784 oktober 16
330/287 f. 91v/ Afstand van successie door Philippus Van Melle fs Jans als deelvoogd over
Judoca De Raeve fa Jooris en Livina Van Melle fs Jans bij nazicht van baeten en commeren
overgegeven bij Elisabeth Tillo, weduwe en houderige van het sterfhuis van Judocus Van Melle
fs Jans opgemaakt op 29/04/1784 - 1784 augustus 12
330/287 f. 92/ Staat van goed en augmentatie toebehorende aan Marie Regine (°25/02/1762)
en Philippe Jacobus Fierens (°10/02/1765), beide kinderen van wijlen Jacobus Fierens en
wijlen Barbara Stuckelinck bij het overlijden van hun moeder op 18/02/1755 (datum
overschreven) waarbij de staat van goed werd overgebracht op 12/08/1765 en nu bij het
overlijden van hun vader op 11/04/1784 waarbij ze elk een tweede staak vertegenwoordigen.
Deelvoogd: Pieter Joseph Schellynck, zoon van Judocus en Isabelle Fierens, kozijn paterneel en

13

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Boedelbeschrijvingen Gedele - 330/287 (1784) - Regest

Jan Baptiste Thienpont, oom materneel wegens zijn huwelijk met Joanne Marie Anne
Stuckelynck. Bezittingen: een huis stede en erve in het H. Geeststraatje (landboek van de
Heilige Geest van Sint-Niklaaskerk f 61), een officie van vrije pijnder, arnasser - 1784 oktober
16
330/287 f. 94v/ Staat van goed toebehorende aan Pieternelle Coleta Gaspartina
(°24/09/1760) en Anne Marie Tant (°24/10/1763) alle twee kinderen van Petrus Jacobus Tant,
overleden poorter van Roeselare te Gent op 11/03/1784, en Anne Marie Therese De Geest bij
de dood van hun vader. Deelvoogd: Joannes Van Neste (fs Joannes), kozijn van de overledene.
Bezittingen te Roeselare. Er is nog een meerderjarige broer Petrus Jacobus Tant (fs Petrus
Jacobus), meester horlogemakter. Met prijsije. - 1784 oktober 21
330/287 f. 96/ Joannes De Keukelaere, houderige gebleven ten sterfhuize van Livine Colle
(fa Livinus en Anne Hamelinck) verklaart een som schuldig te zijn aan Joanne De Keukelaere
(°04/07/1764) zijn minderjarige dochter bij het overlijden van haar moeder op 17/05/1784
waarbij ze een zesde staak vertegenwoordigt. Camerdeelvoogd: notaris en procureur Jan
Franciscus Hacqaert. Met prijzije - 1784 oktober 25 en 28
330/287 f. 99/ Staat van goed toebehorende aan Maria Xaveria (°10/12/1768), Franciscus
Joannes °02/06/1770 en Theresia Criel (°07/05/1772) alle drie minderjarige kinderen van
wijlen meester Frans Criel, in zijn leven licentiaat in de Medicijnen en Anne Marie Josephe
Hamelinck bij het overlijden van hun vader op 11/03/1784 waarbij ze elk een derde
hoofdstaak vertegenwoordigen. Deelvoogd: Jacobus Livinus van Wambeke, griffier van de
parochie en heerlijkheid van Zomergem als oom paterneel door zijn huwelijk met Joanne
Livine Criel. Met huwelijkscontract. Bezittingen: een partij deels bos deels zaailand in
Gentbrugge (het bos werd het Veldeken genoemd), een partij zaailand genoemd de zes
bunders, een partij land genoemd d'acht bunders, een partij deels land deels meers genoemd
het Hellegat, een partij zaailand genoemd het Cautergat (noord en west abouterende aan de
Rijke Klaren), een partij meers genoemd den Opstael, een partij deels meers deels land
genoemd de Putten, een partij zaailand en bos op de Meulenkauter(noord aan de Rijke Klaren),
een partij bos (oost de Rijke Klaren), een partij elsbos, een partij zaailand genoemd het
Biestjen. Met prijzije - 1784 november 13
330/287 f. 101v/ Staat van goed en tweede augmentatie toebehorende aan Marie Francsca
Agon 12 jaar, enig kind van Petrus Agon en Joanne Catherine Speeckaert (fa Jan Franciscus en
Petronella Steyaert na de dood van hun ouders en bij het overlijden van voornoemde Jan
Franciscus Speeckaert haar maternele grootvader overleden te Meulestede op 16/06/1784
waarbij ze een vijfde staak vertegenwoordigt. Deelvoogd: joannes Dossche, kozijn materneel.
De grootvader bezat twee huizen. - 1784 november 16
330/287 f. 102/ Staat van goed toebehorende eerst aan Annemarie 12 jaar, Joannes 11 jaar en
Judoca Ludovica Vockx 7 jaar, alle drie kinderen van Joannes Hendrick Vockx (fs Marcelis en
Marie Janssens) en Christine Roemaet (fa Geeraert en Anne Catharine Alems) in haar eerste
huwelijk en ten tweede aan Anna Coleta Van Huffel 5 jaar dochter van Carolus (fs Adriaen bij
Amelberge Haegeman) en Christine Roemaet in haar tweede huwelijk bij het overlijden voor de
drie eerste wezen van hun vader en moeder en de laatste wees bij het overlijden van haar
moeder. Deelvoogd: Frans Hacquaert procureur d'officie van de schepenen van Ghedeele.
Bezittingen: een huis stede en erve met achterhuis in de Sleepstraat (landboek van stedenceyns
f 760v). Met prijzije - 1784 augustus 8 en november 18
330/287 f. 103v/ Staat van goed toebehorende aan Joannes (°22/05/1767), Marie Joanne
(°03/10/1768), Pieter Judocus (°11/06/1771), Anne Marie (°14/02/1777) en Judocus
Vervalcken (°14/11/1781) alle vijf kinderen van Adriaen Vervalcken (fs Adriaen en Peternelle
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De Rese) uit zijn huwelijk met Livine Van Damme (fa Jan en Marie Leys) die overleden is
binnen de vrije heerlijkheid van Sint-Pieters Ledeberg op 19/07/1784 en bij wiens overlijden
deze wezen elk een vijfde staak vertegenwoordigen. Deelvoogd: Joannes Van Damme,
grootvader materneel. Bezittingen: een behuisde hofstede met een kamer van plaisance en
lochting te Ledeberg eertijds de herberg geweest "de groene lente), een partij land buiten de
Keizerspoort (Ledeberg) genaamd het Sustervelt. Met prijzije - 1784 november 18
330/287 f. 105/ Eerste augmentatie van de staat van goed toebehorende aan Nicolaes 17 jaar,
Marie 14 jaar en Theresia Beauval 10 jaar alle drie kinderen van Antonius Beauval (fs Marcus
Antonius en Catharine Vande Steene) en Marie Rosseel na de dood van hun vader van wie zij
erfgenamen zijn en volgens de staat van goed van 18 november 1778 bij het overlijden van
voornoemde Catharine Vande Steene hun paternele grootmoeder overleden op 02/05/1784
waarbij de wezen een tweede staak vertegenwoordigen (andere staak wordt vertegenwoordigd
door Pieter Beauval hun paternele oom). Bezittingen: een rente op een huis in de Quathem
(Kwaadham) uitkomende met een achterhuis in de Roskamstraat (landboek van het klooster
van Onze-Lieve-Vrouw ter Lazarijen f387) - 1784 november 18
330/287 f. 105v/ Henricus Joannes Bernardus Duermael (fs meester Joannes Judocus,
advokaat van de raad van Vlaanderen en Jacoba Marie van Ronssele) verklaart een som
schuldig te zijn aan Joanna Judoca Catharina (°07/05/1764), Joannes Baptiste Augustus
(°31/05/1766), Isabelle Joanne (°20/03/1768), Frans Maria (°06/05/1770), Maria Philippina
(°21/07/1772) en Coleta Francisca Marina Duermael (°02/11/1779) alle zijn kinderen bij
wijlen Catharina Rosa Belaen (fa Jan Baptiste en Joanna Marie Vincent) overleden op
15/10/1780 hun toekomende bij het overlijden van hun moeder. Met prijzije. Deelvoogd:
Joannes Simoen Belaen - 1784 november 18 en 19
330/287 f. 106v/ Judocus Coppens (fs Hendrick) als vader en staande voogd over Frans
Coppens zijn minderjarige zoon uit zijn eerste huwelijk met Francoise Bracke verklaart een
som schuldig te zijn aan zijn zoon volgens de staat van goed opgemaakt ten sterfhuize van
wijlen Dionysius Petrus Bracke in zijn leven priester en kanunnik van de Sint-Pieterskerk te
Turnhout, aldaar overleden op 20/06/1783 - 1784 november 22
330/287 f. 107/ Staat van goed toebehorende aan Marie Joanne Therese Praet (°16/09/1765)
enig kind van Egidius Praet (fs Pieter Frans en Elisabeth Comans) en Petronelle Van Rijssel (fa
Pieter Maritius en Marie Gares) bij het overlijden van haar vader op 29/08/1783. Voogd:
Joseph van Crombrugghe (ontvanger van de armenschool in Gent); de wees werd
onderhouden in het meisjeshuis. - 1784 november 29
330/287 f. 107v/ Staat van goed en tweede augmentatie toebehorende aan Eugenius,
Franciscus Laureyns en Anna Catharine Elias alle drie minderjarige kinderen van Marinus Elias
en van wijlen Isabelle Catharine De Rudder (fa Lucas en Marie Raes) waarvan de staat van
goed werd opgemaakt in 1774 dit bij de successie op de wezen vervallen bij het overlijden van
voornoemde Marie Raes hun grootmoeder materneel bij wiens sterfhuis de wezen een vierde
hoofdstaak vertegenwoordigen. Bezittingen: rente bezet op een huizen op de Keizerstraat
(landboek van Maelcamp de Schoonberghe f 120 en landboek van de Wolweverskapel f 2 en
3v), 2 huizen in de Sint-Lievensstraat (op de hoek van het Kriekereystraatje)(landboek van
Charles Maelcamp de Schoonberghe f41 en 51), een huis in de Lange Violettestraat nabij de
Sint-Annekapel (landboek van Kerk en de armen en andere membres van Sint-Salvator f 121
relatif tot f 68), een erf of lochting achter het voornoemde huis komende aan het erf van de
Abdij van Nieuwenbos. Met prijzije - 1784 december 1 en 4
330/287 f. 109v/ Staat van goed en eerste augmentatie toebehorende aan Petrus Guislenus
(°16/05/1760), Theresia Joanna Francisca Guislena (°08/04/1764) en Carolus Petrus De
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Loose (05/11/1767) alle drie kinderen van wijlen Pieter de Loose, in zijn leven schepenen van
de keure en Theresia Amelot waarbij ze elk een vierde staak vertegenwoordigen en de vierde
staak toekomt aan Joannes Franciscus De Loose, hun meerderjarige broer, hun toekomende bij
het overlijden van Isabella Francisca De Loose, hun zuster overleden de 04/10/1781. Er is ook
een overleden minderjarige broer Ludovicus Joannes Emannuel De Loose. Bezittingen:
Mariakerke: diverse partijen bos en land; Severen-Vynckt (Kasselrij van Kortrijk): het goed ten
Penninckx (nieuw landboek 2de kanton nr 41) en diverse partijen bos en land; Sleidinge:
maaimeers; een officie van hoûille-colmeter drager en losser binnen de stad Gent; een huis in
de Burgstraat langs achter uitkomende in de Berg (landboek vrij huis vrij erve f 474v); een huis
in het Botermansstraatje (landboek van wijlen Charles De Beerlaere f 4); Merendree: een
hofstede en diverse partijen land; Wondelgem: zaailand; diverse renten op Gentse huizen o.a.
op het Merseniershuis aan de Vrijdagsmarkt, de Papegaai op het Steendam, een herberg in de
Saeymansstraat alias het Land van Herodus genaamd de Ponteniers; een huis in de Burgstraat
(landboek van Sint-Michielskerk f 11) - 1784 december 6
330/287 f. 120v/ Staat van goed toebehorende aan Charles 21 jaar, Benedicta 19 jaar, Joanne
17 jaar en Sophia De Meulemeester 10 jaar, alle vier kinderen van Jan Baptiste De
Meulemeester (fs Jan en Catherine Fol) en Margarita Seiger (fa Charles, advokaat van de raad
van Brabant en Margriete Brugmans) bij het overlijden van Jan Baptiste De Muelemeester op
16/01/1783, waarbij de wezen elk een achtste staak vertegenwoordigen en de resterende vier
staken toebehoren aan Marie Therese Coleta en Catharine Bertrande Coleta De Meulemeester
gehuwd met Jacques Meyer, advokaat van de raad in Vlaanderen, Joannes Ferdinand Joseph en
Caroline Coleta De Meulemeester gehuwd met Louis Lis, koopman in Antwerpen, ook alle vier
kinderen van Jan Baptiste De Meulemeester en Margarita Seiger. Deelvoogd: Petrus De
Meulemeester, pastoor van de parochie Beerst bij Diksmuide, oom paterneel. Met
huwelijkscontract. Bezittingen: een huis in de Veldstraat vanachter uitkomende op de Leie (Vrij
huis vrij erve in den minste boek f 94 et verso). Met prijzije - 1784 december 7
330/287 f. 121v/ Staat van goed toebehorende aan Rogier Christiaen (°14/01/1771), Joannes
Louis (°28/11/1772) en Frans Jacobus Bogaert (°06/05/1776), alle drie kinderen van Rogier
(fs Rogier Bogaert en Marie Catharine Coussyn) en Anne Marie Van Melle (fa Christiaen en
Barbara Coussyn) bij het overlijden van Rogier Bogaert hun vader op 02/11/1782. Deelvoogd:
Thomas Bailly, advokaat van de raad in Vlaanderen in zijn hoedanigheid van vaderlijke
rechtsheer. Anne Marie Van Melle is ondertussen gehuwd met Franciscus Corbesier.
Bezittingen: een hofstede in Nazareth, een partij bos in Sint-Denijs, een huis te Gent op het
Sluizeken genaamd De Gaude Poorte achteraan uitkomende in het Zwanestraatje (landboek
van stadsceyns f 6 van een nieuw ingestoken katern bij voortzetting van f 754), een huis op de
Koornmarkt genoemd het Bourgoens Cruys op de hoek van het Schuddeveestraatje (landboek
van -niet ingevuld), 2 huizen rechtover het huis met de vijf Kaeven (landboek - niet ingevuld).
Met prijzije - 1784 december 9
330/287 f. 123v/ Marie Verriest of Berries dochter van Petrus en Joanne Catharine De Crief
of Vander Crief weduwe en houderige gebleven ten sterfhuize van Cornelis Nellinck (fs
Cornelis en Marie De Groene) verklaart een som in haar bezit te hebben die toekomt aan
Cornelis Nellinck 17 jaar haar enige zoon bij haar voornoemde overleden man hem
toekomende bij het overlijden van zijn vader op 13/10/1784. Met prijzije - 1784 december 11
330/287 f. 124/ Franciscus Verschelde als aangetrouwde oom materneel en deelvoogd over
Catharine De Mytere als nu devotte in de Capotteschool (een gemeenschap voor vrome
vrouwen of kwezels) binnen de stad, dochter van Adriaen De Myter en Joanne Roman (fa
Antone uit zijn eerste huwelijk met Marie De Raedt, fa Gillis en Elisabeth Hebbelinck)
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verklaart dat op de voornoemde Catharine De Myter na de dood van haar ouders de successie
vervallen is bij het overlijden van Joanne De Maertelaere (fa Jan en Petronelle De Raet die ook
dochter was van Gillis De Raedt en Elisabeth Hebbelinck voornoemd) op 19/09/1780 bij welk
sterfhuis de voornoemde Catharine De Myter een derde staak vertegenwoordigt van een eerste
tweede hoofdstaak. - 1784 december 12
330/287 f. 124/ Staat van goed toebehorende aan Joanne Francisca Vander Sluys 12 jaar,
enige minderjarige dochter van Frans Cornelis Vander Sluys (fs Pieter en Judoca De Waele) en
Petronelle Penninck (fa Alexander en Anne Marie van Brussele) bij het overlijden van haar
vader op 03/01/1784 waarbij de wees een derde staak vertegenwoordigt en de andere twee
staken toekomen aan Livinus vander Sluys en Isabelle Pieternelle Francisca Vander Sluys
gehuwd met Pieter De Smet, broer en zuster van de wees ten volle bedde. Deelvoogd: Joannes
De Meulemeester, kozijn paterneel. Beziitingen: een huis in de Yperstraat
(Iepenstraat)(landboek van de Bijloke f 84, 85 en 86). Met prijzije. - 1784 december 13
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