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Een  aanvulling  op  de  staten  van  goed  van Melle  en  Gentbrugge 
 
Gentse Cadenas – jaargang 22 – nummer 1 januari 2003 
Gentse Cadenas – jaargang 22 – nummer 2 april 2003 
Gentse Cadenas – jaargang 22 – nummer 3 augustus 2003 

door Gontran Ervynck 
 
In 1985 kwam door de goede zorgen van conservator August De Baets de gewaardeerde uitgave van 
de STATEN VAN GOED VAN MELLE EN GENTBRUGGE (2 delen) tot stand.  In Deel 1 ontbreken echter 
de staten van goed over de periode 1691-1701 omdat het desbetreffend "Register Nr. 57 voorlopig 
niet te vinden was in het Rijksarchief". Het bleek thans, na zoveel jaren, opnieuw beschikbaar te zijn 
voor de zoeker (RAG, Fonds Melle-Gentbrugge, Nr.57).  Dit  register,  met  in  totaal  201  beschreven  
folio's,  bevat  een  kopie  van  de  originele losse staten, van deze laatste zijn sommige terug te 
vinden in Bundel Nr. 67 van hetzelfde fonds. Bijna alle staten hebben betrekking op de parochie 
Melle, de staten van de parochie Gentbrugge voor dezelfde periode vindt men in register Nr. 58. 
De  originele  staten  werden  blijkbaar  door  een  latere  greffier  gekopieerd  in  het  register Nr.57. 
Dit heeft enkele gevolgen gehad. Er werd soms een woord vergeten of verkeerd gelezen zodat  thans  
sommige  zinnen  onsamenhangend  zijn  en  moeilijk  te  begrijpen.  Bv.  men  leest dat Jan de 
Lathouwer bij zijn overlijden drie kinderen naliet maar slechts de namen van twee kinderen staan 
vermeld in de tekst (zie Nr. 54 hieronder). Ook worden sommige familienamen verminkt.  Enkele  
voorbeelden:  onder  Nr.  21  is  sprake  van  Cathelijne  van  Beneden  gehuwd met Lieven van Snaeye, 
uit de PR van Melle blijkt dat dit Lieven Versnaeyen is; onder Nr. 46 vindt men de staat van goed van 
Jan van den Ruyse, dit is Jan Vercruyssen; onder Nr. 47 is sprake van Barbel van de Gugde, dit is 
Barbel Verbrugghe! 
 
Hieronder geven we een samenvatting van de inhoud van Register Nr. 57, Staten van Goed  van  
Melle,  1691-1701.  Het  is  ons  een  genoegen  maar  nog  meer  een  eer  aldus  het werk van onze 
goede vriend August De Baets te kunnen aanvullen. 
 

1. SvG  die  overgheeft  Janneken  Vermere  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Lieven  Diereck 
overleden binnen Melle den 20 Feb 1691 hebbende tsamen verweckt een weese Joosken 
audt ontrent een jaer. Marten Backe is apparenten voocht patronel en Passchier Vermere is 
voocht matronel. Fo.1rt - 2rt. Actum den 22 Maart 1691. 

 
2. Requeste  aan  Burgemeester  en  Schepenen  van  Melle  door  Adrianneken  de  Wilde  fa. 

Adriaens,  woonende  binnen  dese  prochie,  weduwe  van  Guillaeme  van  Durme  haeren 
tweeden man, tot aanpassing van de SvG van Joos de Schuyttere haeren eersten man, 
overgegeven den 31 Oct 1680 i.v.m. een schuld aan baljuw Jacqs. Frans Meynaert als 
ontfangher  van  de  fransche  contributie  en  vermindering  van  de  weesepennynghen  van 
de weesen van desen Joos de Schuyttere. Jacqs. de Schuyttere is voocht paterneel van de 
weesen. Actum den 10 Mei 1691. Fo.2rt. 

 
3. SvG die overgheeft Adryaneken van Hecke hauderigghe ten sterfhuyse van Pr. de Beer 

overleden  binnen  Melle  den  30  Sep  1690,  hebbende  tsaemen  verweckt  vier  kinderen: 
Elisabette  (8  jr),  Janneken  (6  jr),  Jan  (3  jr)  en  Pierken  (6  weken).  Voocht  paterneel: 
Pr. de Riddere. Fo.2vs - 3vs. Actum den 22 Maerte 1691. 
Zie  ook  de  requeste  aan  Burgemeester  en  Schepenen  door  Adriaenneken  van  Hecke 
weduwe van Pieter de Beer op fo.16rt en 16vs. 

 
4. SvG die overgheeft Jenne Marie de Vos hauderigghe ten sterfhuyse van Pieter Lammens 

verleden  binnen  Melle  den  13  Sep  1690,  hebbende  tsaemen  verweckt  vyf  kinderen: 
Gheeraert  (9  jr),  Joannes  (7  jr),  Adryanneken  (5  jr),  Frans  (3  jr)  en  Marieten  (1  jr). 
Vocht patronneel: Gheeraert Lammens, voocht matroneel: Lieven de Vos. Fo.3vs - 6vs.  
Actum den 10 Meye 1691. 
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Er zijn gronden van erfve binnen de prochie van Wetteren. 
 

5. SvG ten sterfhuyse van Guillaeme van Durme overleden binnen Melle den 6 Jan 1691, 
achterlaetende twee kinderen  gheprocreert  by  de  hauderigghe  Adriaenneken  de  Wilde 
fa. Adriaens te weten Pieter van Durme (6 jr en half) en Guillae. van Durme (3 jr en half). 
Voocht paterneel: Pr. van Durme. Fo.7rt - 8rt. Actum den 28 Juni 1691. 

 
6. SvG  die  overgheeft  Frans  Lammens  fs.  Geeraert  hauder  ten  sterfhuyse  van  syn  

huysvrauwe  Adrianneken  de  Mey  fa.  Gheeraert  overleden  binnen  Melle  den  16  April  
1691 hebbende tsaemen verweckt vier kinderen: Gheeraert (5 jr), Janken (4 jr), Pierken (2 jr 
6 md) en Francisken (3 md). Voocht patronel: Gheeraert Lammens; voocht matronel: 
Gheeraert de Mey. Fo.8rt - 11vs. Actum den 28 Juni 1691. 
Er zijn gronden van erfven te Oostakker en Wetteren. 

 
7. SvG  die  overgheeft  Janneken  Merelaens  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Jacques  van 

Daele  overleden  binnen  Melle  den  6  Nov  1691,  hebbende  tsaemen  gheprocreert  twee 
kinderen: Jacques (6 jr en 9 md) en Janneken (1 jr en 4 md). Voocht patroneel: Jacques 
Maelge in huwelyck met Livine van Daele. Fo.11vs - 14rt. Actum 20 Dec 1691. 

 
8. SvG  die  overgheeft  Tanneken  Rodriegus  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Gillis  Hack 

overleden den . . . (blanco) Juli 1691 hebbende tsaemen verweckt seven kinderen waervan 
maer vyf meer in leven syn te weten Jan (17 jr), Isabelle (15 jr), Daneel (13 jr), Catharina (9 jr) 
en Niclays (4 jr). Lieven van Gansberghe is deelvooght uytten Collegie. Fo.14rt - 16rt. Actum 
27 Maerte 1692. 

 
9. SvG  die  overgheeft  Jan  Ghyselynck  fs.  Frans  hauder  ten  sterfhuyse  van  syne  tweede 

huysvrauwe Pietronelle Verlynden overleden binnen Melle den 22 Febr(?) 1692 hebbende 
achterghelaeten  ses  weesen  waervan  vyfve  noch  syn  int  leven  te  weten  Jacobus  (13 
jr), Marieken (10 jr), Lenaert (8 jr), Gennoandt (6 jr) en Fransoyseken (2 jr). Vooght 
matroneel: Cornelis Verlinden. Fo.16vs - 19vs. Cathelyne Backers fa. Adriaens was de eerste 
echtgenote van Jan Ghyselynck, waarvan een kind Matheus. 

 
10. SvG die overgheeft Pietronelle Geers fa. Jans hauderigghe ten sterfhuyse van Guillae van de 

Velde overleden binnen Melle den . . . (blanco) Juni 1691 hebbende achterghelaeten vier 
kinderen te weten Jan (7 jr), Jannemarieken (5 jr), Elisabet (3 jr) en Anneken (18 md). Vooght 
patronel: Lieven Roels; vooght matronel: Jan Geers. Fo.19vs - 22vs. 

 
11. SvG die overgheeft Joosynten Coolens hauderigghe ten sterfhuyse van Frans de Smedt fs.  

Pauwels  overleden  binnen  Melle  den  20  Meye  1692  hebbende  achterghelaeten  een 
weese  met  naeme  Barthelomeus  (22  jr).  Vooght  patronel:  Frans  van  de  Putte;  voocht 
matronel: Jan Coolens. Fo.22vs - 25rt. Actum den 3 Juli 1692. 

 
12. SvG ten sterfhuyse van Jacquemyntien Verhoven fa. Jans, overleden binnen Melle in de 

maent April 1692, jonghe dochter dewelcke geene lichaemelijcke hoors heeft 
achterghelaeten. Ten welcken sterfhuyse de aperente deelgenooten syn dese (1) eerst Jan de 
Smedt fs.  Lievens  wesende  eenen  Staeck  (2)  Pr.  Verooten  fs.  Jooris  soo  over  hem  
selven  als vooght over de weese van Jan Verooten fs. Jooris met naeme Pr. Verooten 
ghewonnen by Geelyne Pauwels aut 17 Jaeren den welcken formeert eenen tweeden Staeck 
(3) item Guillae Nope soo over hem selven als vooght over de weese van Lieven Praet 
gheprocreert  by  Elisabeth  Nope  met  naeme  N.  Praet  audt  vyf  jaeren  den  welcken  
formeert eenen  derden  Staeck  (4)  Pr.  Verschueren  wesende  eenen  vierden  Staeck  (5)  
ende  ten lesten Jan Staelhaert Consorten formeert eenen vyfden Staeck. Welcke hebben 
oversien de  Commeren  ende  baeten  gheassestert  met  Rombaut  van  Aelbrouck  ende  
Frans  de Reuse beede gheswooren costumiers ten platten laende. Fo.25rt - 27vs. 
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Er zijn gronden van erfven gelegen binnen Melle en Gontrode. 
De overledene heeft bij testament het derde deel van al haar goederen nagelaten aan de 
weesen van Frans Verhoven gheprocreert bij Pietronelle Deleyn. Actum den 3 Juli 1692. 

 
13. SvG  die  overgheeft  Jan  Haeck  fs.  Gheeraert  hoor  ten  sterfhuyse  bleven  van  Claerken 

Wante synne moeder die overleden is binnen Melle den 11 April 1692 ende by haer oock 
achterghelaeten twee onderjaerigghe weesen met naeme Frans de Smedt fs. Jans die de 
overledene  heeft  gheprocreert  by  het  voorn:  Claerken  Wante  van  den  tweeden  bedde 
audt ontrent de 23 Jaeren mitsgaeders Lieven audt ontrent 17 Jaeren die de overledene 
heeft gheprocreert by Passchier Saye kindt van den derden bedde. Frans van de Putte is  
vooght  patronel  over  Frans  de  Smedt  van  den  tweeden  bedde  ende  Passchier  Saye 
voocht patronel over den derden bedde. Fo.28vs - 30rt. 
Guillae Noppe stelt zich seker ende borghe over de weesepennynghen competerende aen 
Lieven Say. Jan Meulleman, meyer van Melle, stelt zich seker ende borghe voor Frans de 
Smedt. Actum den 3 Juli 1692. 

 
14. Rekenynghe die overgheeft Jr. Jacques Frans Meynaert, bailliu van Melle en Gentbrugge, van 

de administratie die hy ghehadt heeft van de wetthelycke venditie ghehauden den 13 April 
1692 ten versoecke van Jan Haeck als voocht materneel van de achterghelaeten weesen van 
Clara Wante gheprocreert by wylent Jan de Smedt fs. Pauwels ende Passchier Saey.  Jan  
Haeck  is  broeder  ende  voocht  van  de  weesen.  Fo.30rt  -  32rt.  Actum  den  3 Juli 1692. 

 
15. SvG ten sterfhuyse van Pieter Dieraert fs. Gillis, in syn leven meyer van Melle, overleden den 

23 December 1691 alsmede van Jacquemyntien Gueraert fa. Lievens oock overleden binnen 
Melle den 24 Febr 1692 tsaemen achterghelaeten hebbende vier kinderen: Franchois  (10  
jr),  Emanuel  (8  jr),  Therese  (3  jr)  en  Marie  (1  jr)  tsaemen  hoirs  ten  voorn: sterfhuyse  
mitsgaeders  Pieter  audt  14  jaeren  den  welcken  den  overledenen  heeft  gheprocreert  by  
Tanneken  van  de  Sompele  syne  vrauwe  van  den  eersten  bedde.  Voogd paterneel: Jan 
Dieraert fs. Gillis; voogd materneel: Jan Gueraert. Fo.32rt - 44rt. Actum 
den 19 Juni 1692. 
De erfenis omvat een huysstede gheleghen binnen Melle dight aen de kercke ofte plaetse 
wesende  een  herberghe  ghenaempt  de  Roose  groot  met  den  lande  daer  mede  gaende 
85 Roeden die publicqelyck vercocht werd op den 30 April 1692 ten versoecke van de 
vooghden aen Matheus Raes voor de somme van 192-3-0 ponden. 

 
16. SvG ten sterfhuyse van Janneken de Craker fa. Jaecques overleden binnnen Melle den 12 

April 1692 achterlaetende vyf kinderen: Jan (30 jr), Adriaen (28 jr) synde ghetraut, 
Adrianneken  (23  jr),  Cather(ina)  (20  jr)  en  Petronella  (14  jr)  die  de  overledene  heeft 
ghewonnen by Jaspar Pauwels fs. Jans hauder ghebleven ten voorn: sterfhuyse. Voocht 
materneel: Adriaen Pauwels. Fo.44rt - 46rt. Actum den 29 Jan 1693. 
De  erfenis  omvat  een  hofstede  aan  den  Roetschen  heirwegh  groot  neghen  dachwant, 
belast met een rente van 7-7-0 tsjaers aen jufvrauw Hebbelinck begyntien in het cleen 
begynhof ter hoyen. 

 
17. SvG die overgheeft Jan Haeck fs. Anthonis hauder bleven ten sterfhuyse van Joosyntien Smet  

fa.  Gillis,  overleden  binnen  Melle  den  11  November  1692  ende  hebben  tsamen 
gheprocreert  vier  weesen:  Petronelle  (10  jr),  Isabelle  (5  jr),  Gillis  (4  jr)  en  Jan  (2  jr) 
alle  kinderen  van  tweeden  bedde  mitsgs  Cathelyne  die  den  hauder  heeft  gheprocreert 
by Joosyne Daese fa. Lievens kindt van eersten bedde. Voogd matrenel: Pieter de Smet fs. 
Gillis. Fo.46rt - 50rt. Actum 23 April 1693. 
Onder  de  gronden  van  erfven  is  een  partye  saylandt  gheleghen  binnen  Ghentbrugghe 
ghenaempt de acht bunders wesende leen groot een bunder. 
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18. SvG die overgeeft Joosyntien Gyselynck fa. Franchoys hauderigghe ten sterfhuyse van Pieter 
Hauman fs. Frans overleden binnen Melle den 17 Maerte 1693 ende hebben tsamen 
gheprocreert een onderjaerighe weese Jaecquemyne audt ontrent de 13 jaeren. Vooght 
patronel: Cornelis van Leuven; vooght matronel: Jan de Roo. Fo.50rt - 53rt. Actum den 7 
Meye 1693. 
Een hofstedeken gheleghen binnen Melle op de cleynen helsendries groot 80 roeden. 

 
19. SvG ten sterfhuyse van Jan de Weerdt overleden binnen Melle den . . . (blanco) Maerte 1693 

die overgheeft als hoirs tsynen sterfhuyse Charles de Weerdt als wesende syn selfs, 
Bertholemeus  de  Weerdt  wesende  oock  syn  selfs  by  tydelycke  aude,  mitsgs  Marie  de 
Weerdt (24 jr) alle dry kinderen die den overledenen heeft gheprocreert by wylent Janneken 
de Schuytere syne huysvrauwe. Jan Venneman is apparenten deelvoocht. Fo.53rt - 55vs. 
Actum den 19 Meye 1693. 
Een  behuysde  hofstede  gheconquesteert  binnen  huwelycke  gheleghen  binnen  Melle  by 
de kercke noort myn heere van den Vyvere, oost de Schelde, suyt west sheeren straete ofte 
herwech, groot ontrent de seven dachwt 50 roeden. 
Charles en Bertholemeus de Weerdt zijn voochden van hunne minderjarighe suster. 

 
20. SvG die overgheeft Margriete van den Hove hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Hyeman 

overleden binnen Melle den 15 Juli 1691 hebbende tsamen gheprocreert eene weese met 
naeme Barbara Hyeman audt 22 maenden. Voocht patronel: Gillis Hyeman. Fo.55vs - 57rt. 
Actum den 20 Meye 1693. 

 
21. SvG  ten  sterfhuyse  van  Marie  Leus  wed.  van  Adriaen  van  Beneden,  overleden  binnen 

Melle den 22 Meye 1693 dewelcke heeft gheprocreert vyf kinderen te weten Janneken van 
Beneden weduwe Bernaert van Bever, Cathelyne van Beneden in huwelyck met Lieven van 
Snaeye, Joos van Beneden noch jonghman by ghetydighen aude beth als 25 jaer syn selfs 
bedeghen, mitsgrs Lievynne ende Joosyne van Beneden audt 22 a 20 jaeren daer voocht af is 
als naeste bestaende Michiel Leus haeren oom van de moederlycke zyde, ende Jan van Bever 
voocht patroneel causa uxoris als apparenten ende naersten bestaenden ter  vooghdye,  met  
assistentie  van  Adriaen  de  Clercq  als  man  hierover  gheropen  ende ghemonieert. Fo.57vs 
- 60rt. Actum den 1 Juli 1693. 

 
22. SvG die overgheeft Jan Onghenae hauder ghebleven ten sterfhuyse van Jenne Marie de Vos 

overleden den 31 Octobre 1693, dewelcke tsamen hebben ghewonnen een kindt met naeme 
Marie Onghenae audt 20 maenden. De overledene is noch ghetraut gheweest met Pieter 
Lammens waervan achterghebleven vyf kinderen, dan alsoo een van de vyf weesen naer de 
doodt van synen vader is commen te overlyden te weten Marie Lammens, van welcke voors: 
weesen de apparente vooghden moeten wesen Geeraert Lammens voocht patroneel ende 
Lieven de Vos vooght maternel. Den hauder is gheassisteert met Rombaut van Aelbrouck 
ende Frans de Reuse beide gheswooren Coustumiers ten platten lande. Fo.60rt - 66vs. 

 
23. SvG  die  overgheeft  Judocus  van  Kersschaver  fs.  Pauwels  hauder  ten  sterfhuyse  van 

Cathelyne Coorde fa. Passchier syne huysvrauwe die overleden is binnen Melle den 29 
Octobre  1693,  ende  hebben  tsamen  gheprocreert  een  weese  met  naeme  Jan  audt  dry 
jaeren. Voocht matroneel is Passchier Coorde. Fo.66vs - 69vs. 
Gronden van erfven: eenen Coorenwintmeulen met het meulenhuys ende den grondt daer 
het  selve  op  is  staende  groot  ontrent  een  dachwandt  ghestaen  ende  gheleghen  binnen 
de prochie van Melle ghenaempt barbulmeulen die de overledene was competerende by 
versterfte van Joos de Lathauwer man van den eersten bedde van de overledene . . .  ende is 
ghepresen by Jooris Spelman meulemaecker van synen style ter somme van 250-8-10 pond 
gr; het meulenhuys met den grondt is tsamen ghepresen ter somme van 29-10-0 gr. Actum 
den 22 Febr 1694. 
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24. SvG die overgheeft Lieven Schoot fs. Jans hauder ten sterfhuyse van Anthoinette vanden 
Bossche overleden binnen Melle den 24 Jan 1694 ende hebben tsamen gheprocreert een 
weese met naeme Pieter audt dry jaer. Jan van de Velde is voocht matroneel ende Pieter 
Sedan voocht paterneel. Fo.70rt - 72vs. Pr. Cedan fs. Gillis woonende tot Gontrode stelt zich 
seker ende borghe over de weesepennynghen desen 25 Febr 1694. 

 
25. SvG die overgheeft Margriete van den Hoven hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Braecke fs. 

Lievens overleden binnen Melle den 2 Febr 1694 hebbende tsamen gheprocreert eene 
weese met naeme Livinus audt ontrent acht maenden. Voocht patroneel: Joos Hulstaert; 
voocht matroneel: Jan Verhamme. Fo.73rt - 75rt. Actum den 1 Maerte 1694. 

 
26. SvG die overgheeft Joosyntien Venneman gheassisteert met Jan Venneman haeren vader, 

hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Haeck fs. Anthonis overleden den 10 novembre 1693 de 
welcke tsamen hebben ghewonnen een kindt met naeme Pieter Haeck audt twee maenden  
waervan  den  apparenten  voocht patroneel  moet  wesen  Jacobus  de  Mey  ende  Jan 
Venneman voocht matroneel. Voorts heeft den overledenen noch ghetraut gheweest met 
Joosyntken Dhaese waervan is achterghebleven een kindt met naeme Cathelyne Haeck audt 
15 jaeren, ende ten lesten is den voorn: Jan Haeck noch ghetrauwt gheweest met Joosyntien 
de Smet waarvan oock achterghebleven syn vier kinderen te weten Petronelle Haeck (14 jr), 
Elisabeth (6 jr), Gillis (5 jr) ende ten lesten Jan Haeck (3 jr), van welcke vyf weesen Joos 
Vercruysen over het eerste kindt ende Pr. de Smet over de leste kinderen vooghden 
matroneel syn, ende den voorn: Jacobus de Mey jeghenwordich moet wesen voocht 
patroneel. Fo.75vs - 81rt. Actum den 8 Maerte 1694. Er zijn gronden van erfven te 
Gentbrugge en Melle. 

 
27. SvG die overgheeft Jan Gheerts soo over hem selven als vooght over de weesen van Phls. 

Geerts, midtsgs h..?. der weduwe Jan vanden Broucke der W e_Guillame Dhauwe, met noch 
andere medehoirs ten sterfhuyse van Janneken de Roose overleden binnen Melle den 10 
meye 1694 de welcke geene lichaemelycke hoirs heeft achterghelaeten, als noch jonghe 
dochter wesende. Fo. 81rt - 82rt. 
Er sijn eenighe gronden van erfven die ghecommen syn van s'overledene vadere ligghende 
binnen de prochie van Galemaerde op de casselrye van Berghen. 
Ghepresenteert by Jan Gheerts als vooght ende doender, ter assistentie van Jan vanden 
Broucke als naesten bestaenden van d'overledene desen 19 meye 1694. 

 
28. SvG die overgheeft Jaecquemyntien de Vos hauderigghe ten sterfhuyse van Jooris Janssens 

overleden binnen Melle den 28 July 1694 welcke tsamen hebben ghewonnen twee kinderen  
met  naeme  Pieter  Janssens  (7  jr)  ende  Petronelle  Janssens  (2  jr  en  half). De overledene 
heeft vooraf getrouwd geweest met Cathelyne Ghyselynck waarvan twee kinderen Elisabeth 
(14 jr) ende Jan Janssens (11 jr) van welcken den apparenten voocht is Jan Ghyselynck fs. 
Frans vooght patronel, en Geert Versnyckt vooght matroneel. Fo. 82rt - 85rt. Actum den 27 
Jan 1695. 
Er zijn gronden van erfven te Melle op den Destelacker. 
Geeraert  vander  Snickt  en  Jan  Ghyselynck  resp.  voogden  patroneel  en  matroneel  van 
de weesen van Jooris Janssens abandonneren het sterfhuys ter causen der commeren. 

 
29. SvG ten sterfhuyse van Petronelle Janssens fa. P rs_overleden ende verongheluckt binnen 

Melle den 28 Juny 1694 achterlaetende een weese Joannes Coolens alsnu audt beth dan 10 
jaeren die door de troublen van oorloghe ende vlucht ghedoopt is gheworden binnen 
Wetteren, welck kindt sy ghewonnen heeft by Anthone Coolens, welcken staet by desen 
overgheeft  Jan  de  Clercq  fs.  Gillis  hauder  ten  desen  sterfhuyse  aen  Sr.  Jan  Bauwens 
vooght materneel, midtsgr Jan Coolens vooght paterneel. Fo. 85rt - 93rt. 
Zie  fo.85vs  de  tekst  van  het  contract  antenuptiael  tussen  Jan  de  Clercq  en  Petronille 
Janssens. 
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Er  zijn  gronden  van  erfven  te  Melle  en  Rode,  Lemberghe  en  Wetteren  (in  totaal  17 
artikelen). 
Ghepresenteert by den hauder en voogd paterneel, midtsgrs Jeffr. Joanne Janssens by 
procuratie van haeren man Sr. Jan Bauwens oom ende vooght materneel van de weese 
Anthone  Coolens  welcke  gheassisteert  wordt  door  Jan  Bapte  Michiels,  desen  5  Febr 
1695. 

 
30. SvG die overgheeft Adriaen Schatteman hauder ten sterfhuyse van Janneken de Smet 

overleden binnen Melle den 1 Nov 1694 dewelcke tsamen hebben gheprocreert een weese 
Anneken Schatteman aut beth dan dry jaeren waervan den apparenten voocht is Joos de 
Smet s'overledene broeder. Fo. 93rt - 96vs. Actum desen 23 Febr 1695. 

 
31. SvG  die  overgheeft  Geerart  van  Hemschoot  fs.  Geeraert  hauder  ten  sterfhuyse  van 

Jacquemyntien Versluys overleden binnen Melle den 26 Febr 1695, ende hebben tsamen 
gheprocreert vyf weesen met naeme Vyntgien (13 jr), Pauwel (11 jr), Jan (8 jr), Anna Marie  
(4  jr)  ende  Adriaeneken  (18  md).  Pauwel  van  Imschoot  is  gecoren  deelvoocht midts van 
s'overledens syde niemandt bequaem en is omme de deelvoochdye te anveerden. Fo. 96vs - 
99vs. Actum desen 11 Marte 1695. 

 
32. SvG die overgheeft Pieryntien van Ronse hauderigghe ten sterfhuyse van Adr. Venneman fs. 

Prs. overleden binnen Melle den lesten Octobre 1694 de welcke tsamen hebben verweckt 
dry kinderen Joannes (15 jr), Anneken (9 jr) ende Petronelle (4 jr en half). Voorts heeft  de  
overledene  voorafgaendelyck  ghetraut  gheweest  met  Livine  de  Boen  waervan oock twee 
kinders Joos Venneman (33 jr) - NOTA:  Er  staat  "audt  xxxiij  Jaren",  dit kan  een  schrijffout  
zijn  i.p.v.  23  jaar  want  er  zijn  voogden.  -  ende  Franchoyse  (21 jr)  waervan  
d'apparenten  voochden  syn  Pr.  Venneman  fs.  Joos  patroneel  ende  Gillis Baudewyn 
voocht matroneel. Fo.99vs - 105rt. Actum desen 25 Meye 1695. 
Er zijn gronden van erfven te Melle omvattende een hofstede en partyen van lande en 
meerschen. 
 

33. SvG  die  overgheeft  Lievyne  de  Welde  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Lieven  de  Vos 
overleden binnen Melle den 20 Sep 1694 ende hebben tsamen gheprocreert ses kinderen: 
Catharina  wesende  haer  selfs  by  tydelycke  haude,  Lievyne  het  hauwel:  hebbende  met 
Michiel de Bielde oock haer selfs, Marie het hauwel: hebbende met Jacqs. Verget, Francoise 
(20 jr) en Hamelken (13 jr). Michiel de Bielde is vooght patroneel; Pr. Verrooten is voocht 
materneel. Fo. 105rt - 106vs. Actum desen 16 Juni 1695. 

 
34. Rekenynghe die overgheeft Jo r Jacqs. Frans Meynaert bailliu van Melle over tslot van de 

rekenynghe by hem ghedaen den 18 Juny 1693 van de wettel: venditie ghehauden den 12 
Jan 1693 ten sterfhuyse van Adrianeken van Hecke weduwe van Pr. de Beer overleden 
binnen Melle den 7 Jan 1693. Ten overstaen van Pr. de Riddere voocht paterneel ende (in de 
absentie van) Joos de Nesel voocht materneel. Fo. 107rt - 107vs. Actum desen 17 Nov 1695. 

 
35. SvG die overgheeft Janne Marie de Vos hauderigghe ten sterfhuyse van Pr. Lammens 

overleden  binnen  Melle  den  13  Sept  1690  hebbende  tsamen  verweckt  vyf  kinderen: 
Gheeraert  (9  jr),  Joannes  (7  jr), Adriaeneken  (5  jr),  Frans  (3  jr)  ende  Marietjen  (1 jr).  
Geeraert  Lammens  is  voogd  paterneel  en Lieven  de  Vos  is  voogd  materneel.  Fo. 107vs - 
110rt. Actum desen 10 meye 1691. 
Er zijn gronden van erfven binnen Wetteren. 

 
36. SvG  die  overgheeft  Andries  van  Hecke  hauder  ten  sterfhuyse  van  Pieternelle  de  Mol 

shauders leste huysvrauwe overleden binnen Melle den 20 Nov 1692 tsaemen hebbende 
ghewonnen een kindt met naeme Marten van Hecke audt 10 maenden waervan Joos de Mol 
moet wesen vooght materneel. Actum den 15 Jan 1693. Fo.110rt - 112rt. 
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De hauder is geassisteert met Rombaut van Aelbrouck ghesworen costumier ten platten 
lande. 

 
37. SvG die overgheeft Livine Garesmet fa. Jans hauderigghe ten sterfhuyse van Cristoffel Mersie 

overleden den . . . (blanco) Nov 1692 hebbende tsaemen gheprocreert vier weesen te  weten  
Adriaeneken  (11  jr),  Cathelyne  (9  jr),  Jan  (6  jr)  ende  Pr.  (3  jr)  alle  vier kinderen  van  
den  lesten  bedde  midtsgrs  Elisabeth  Mersie  (19  jr)  die  den  overledenen heeft 
gheprocreert by wylent Joosyne Bliecks & thaerl: assistentie Joos Penninck. Actum den 15 Jan 
1693, alles sonder prejuditie van het recht van de voorweese. Fo.112rt - 113rt. 

38. SvG die overgheeft Margariete van den Hove hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Heyman 
overleden binnen Melle den 15 Juli 1691 hebbende tsaemen gheprocreert een weese 
Barbara Heyman audt 22 maenden. Gillis Heyman is vooght paterneel. Fo.113vs - 114vs. 
Actum den 20 meye 1693. 
 

39. SvG die overgheeft Cristiaen Dhondt vooght paterneel ende Jaecques Venneman vooght 
materneel  ten  sterhuyse  van  Pieternelle  Venneman  overleden  binnen  Melle  ..?.  meye 
1692 waervan een kindt Lieven Dhondt (11 jr) twelck de overledene ghewonnen heeft by 
Bertholomeus  Dhondt  overleden  binnen  Gyseele  dewelcke  nogh  heeft  achterghelaten 
twee  kinderen  Cristiaen  ende  Cathelyne  Dhondt  dewelcke  hy  heeft  gheprocreert  by 
Pieternelle  van  Boxstaele  syne  eerste  vrauwe,  beede  haer  selfs  man  en  vrauw.  Actum 
den 30 Juli 1693. Fo. 114vs - 116vs. 
Er is een huys ende stede groot ses daghwt niet verre van den elsdries daer de overledenen 
uut gestorven is. 

 
40. SvG  die  overgheeft  Pr.  Vandesande(n)  hauder  ten  sterfhuyse  van  Pieternelle  de  Smet 

fa. Jans overleden binnen Melle den 10 Dec 1693 hebbende tsaemen gheprocreert twee 
weesen Lieven (2 jr en 5 md) ende Lowis (8 md). Franchois van Menschbrugghe is vooght 
materneel. Fo. 116vs - 118rt. Actum den 28 Jan 1694. 
Overghebrocht  in  de  vierschaere  van  Ghendbrugghe  desen  28  Jan  1694  en  andermael 
ghepresenteert by den hauder desen 28 Juli 1695. 

 
41. SvG  die  overgheeft  Jan  Onghenae  hauder  ten  sterfhuyse  van  Jenne  Marie  De  Vos 

overleden den 31 Okt 1693 dewelcke hebben ghewonnen een kindt Marie Onghenae audt 20 
maenden. Deze overledene heeft noch ghetrauwt gheweest met Pr. Lammens waervan 
achterghebleven syn vyf kinderen volghens den staet van goede danof ghepasseert dan alsoo 
een van de vyf weesen naer de doodt van synnen vader is commen te overlyden te weten 
Marie Lammens. Gheert Lammens is voogd paterneel en Lieven de Vos is voogd materneel. 
Actum den 11 Febr 1694. Fo. 118rt - 123vs. 

 
42. SvG die overgheeft Margareta vanden Hoven hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Bracke fs. 

Lievens overleden binnen Melle den 2 Febr 1694 hebbende tsaemen gheprocreert eene 
weese  met  naeme  Lieven  audt  8  maenden.  Joos  Hulstaert  is  voogd  paterneel  en  Jan 
Verhammen is voogd materneel. Actum den 1 Maerte 1694. Fo. 123vs - 125vs. 

 
43. SvG die overgheeft Marie Keghels hauderigghe ten sterfhuyse van Pr. Anno overleden binnen  

Melle  den  15  Okt  1692  welcke  tsaemen  hebben  verweckt  een  kindt  Joannes Anno audt 
2 jr. en half wanof den apparenten vooght moet wesen Nicolays de Backer tot Burstbeque, 
dan alsoo den selven jeghenwoordigh in dienst is van synne majt: als keurlynck  die  ten  
respecte  van  dien  alhier  niet  present  can  wesen,  soo  versouckt  dat burghmre ende 
schepenen sullen stellen eenen vooght ex officio uut de wet. Dhauderigghe kiest Guilliaume 
van de Walle haeren jeghewoordighen man als vooght materneel. 
Actum den 28 Juli 1695, Rombaut van Aelbrouck, ghesworen costumier, is bystaenden 
vooght by burghmre en schepenen ghedenommeert. Fo. 125vs - 127vs. 
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De  overledene  met  de  hauderigghe  hebben  in  cheynse  ghenomen  voor  den  tyt  van  30 
jaeren  beginnende  met  den  1  meye  1693  eene  onbehuysde  hofstede  groot  ontrent  
een daghwt: gheleghen binnen Melle by de kercke oost den heirewegh, west Philippe 
Meulemeester ende noort Mattheus Raes, competerende Sr. Jan Baptiste Raverycx ten adte: 
van twee ponden gr: sJaers permissie gheldt ende conditie dat op de voors: stede moeste 
ghestelt worden een huys. 
Ghepresenteert den 16 Juni 1695 en andermael den 28 July 1695. 

 
44. SvG  die  overgheeft  Jan  van  Heesvelde  fs.  Jan  hauder  ten  sterfhuyse  van  

Jacquemyntien Colbrant fa. Pieters overleden binnen Melle den 29 Maert 1695 hebbende 
tsaemen gheprocreert twee weesen Jan (5 jr) ende Judocus (2 jr) die ontrent de twee 
maenden ofte bedt naer de doot van syne moeder is commen te overlyden. Guilliaume 
Noppe is vooght materneel. Fo. 127vs - 128vs. Actum den 28 July 1695. 

 
45. SvG ten sterfhuyse van Jan Verstraeten overleden binnen Melle den 20 Jan 1695 alwaer 

hauderigghe bleven is Janneken Marie de Mulder dewelcke tsaemen hebben ghewonnen dry 
kinderen: Livyne (23 jr), Andries (21 jr) ende Elisabeth (16 jr) van welcke dry weesen Jan 
Verstraeten fs. Lieven moet wesen vooght paterneel ende Lieven Venneman vooght 
materneel. Lieven Venneman is s'hauderigghens sone ende sweesen alfven broeder. Fo. 
129rt - 131vs. Actum desen 28 July 1695. 

 
46. SvG  die  overgheeft  Elisabeth  Geerts  fa.  Joos  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Jan  van 

den Ruyse fs. Pieter overleden binnen Melle den . . . (blanco) meye 1695 sonder tsaemen 
eenighe lichaemel: hoyrs, dan is tsynen sterfhuyse hoyr bedeghen syne twee kinderen die hy 
hadde gheprocreert by Janneken Becquaert fa. Danneels met naeme Janneken (13 jr) en 
Marie (10 jr) waarvan . . . (blanco) Becquaert vooght materneel is. De hauderigghe is nu 
getrauwt met Jan Meuleman. Fo. 131vs - 133rt. Adriaen Hebbe is staende vooght uyt het 
Collegie. Actum desen 1 Dec 1695 

 
47. SvG  die  overgheeft  Joosyntjen  Gyselynck  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Lowys  Colman 

overleden binnen Melle den 21 Nov 1695 dewelcke tsaemen geene kinderen hebben 
gheprocreert  dan  alsoo  den  voors:  Lowys  Colman  voorgaendel:  heeft  ghetrauwt  
gheweest  met  Barbel  van  de  Gugde   waervan achtergebleven  syn  twee  kinderen  te  
weten Cathelyne (20 jr) en Jan Colman (15 jr). Voorts heeft desen overledenen nog 
ghetrauwt gheweest met Pieryntjen Lombaerts waervan achterghelaeten syn vier kinderen 
te weten Pr.,  Lieven,  Jacquemyntjen  ende  Janneken  Colman  alghel:  hun  selfs  man  ende  
vrauw bedeghen  by  ghetydighe  aude  ende  hauwel:  staete  wesende  soo  alghel:  
erfghenaemen van desen overledenen welcke voors: twee onderjaerighe weesen van 
eersten(?) bedde is den voorn: Pr. Colman vooght paterneel als wesende alfven broeder 
ende Pr. Craproen vooght materneel. Fo. 133vs - 135vs. Actum den 15 Dec 1695. 

 
48. SvG  ten  sterfhuyse  van  Prn.  (Pieternelle  ?)  Gheerts  fa.  Jans  overleden  binnen  Melle 

den  . . . (blanco)  Nov  1695  welcken  overgheeft  Henderick  Derwed(uwen)  hauder  ten 
desen  sterfhuyse  hebbende  tsaemen  gheprocreert  een  weese  Cathelyne  haudt  ontrent . 
. . (blanco) jaer midtsgrs Jan (11 jr), Janne Marie (9 jr), Isabelle (7 jr) ende Anneken (5 jr) noch 
vier kinderen sy hadde gheprocreert by wylent Guilliame van de Velde wesende van de 
eersten bedde. Jan Gheerts fs. Jans is vooght materneel. Fo.135vs - 138rt. Dese overledene 
was competerende een behuysde hofstede gheleghen binnen Melle ghenaemt den cleenen 
helsdriesch groot 118 roeden. Actum den 26 Jan 1696. 

 
49. SvG ten sterfhuyse van Jan Garesmet overleden in Octobre 1697 binnen Melle dewelcke 

achterghelaeten heeft dry kinderen Jan, Margarite ende Joosyntjen Garesmet hunlieden selfs  
man  ende  vrauw  bedeghen  by  hauwel:  staete.  Item  noch  de  vier  onderjaerighe weesen  
achterghelaeten  by  Livine  Garesmet  in  hauwel:  gheweest  met  Cristoffel  Mercie  
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dewelcke  formeren  eenen  vierden  staeck  waervan  uut  is gheviert  den  voorschreven 
Garesmet materneel (onduidelijke tekst). Fo. 138rt - 139rt. Actum den 9 Dec 1697. 
Overghebracht  by  Jan  Garesmet  fs.  Jans  staenden  vooght  over  de  weesen  Cristoffel 
Mercie  gheprocreert  by  Livine  Garesmet  beneffens  Lieven  Ysebaert  ende  Jan  Dhont 
respective hoyrs ten sterfhuyse van Jan Garesmet d'haude den 29en Dec 1697. 
Een  huys  ende  stede  binnen  Melle  in  den  Gyselhoek  jeghenwoordigh  bewoont  by  Jan 
Dhondt groot 50 roeden. 

 
50. SvG  die  overgheeft  Janneken  Loys  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Jan  Ghyselinck 

overleden binnen Melle den 7 Nov 1697 dewelcke noch tweemael heeft ghetrauwt 
gheweest, eerst met Catthelyne De Backere wanof een kint met naeme Mattheus Ghyselinck 
syn selfs man bedeghen by hauwel: staete, item noch ghetrauwt gheweest met Pieternelle 
Verlinden waervan ses kinderen: Jacobus (18 jr), Lenaert (12 jr), Janneken (11 jr) angaende 
de resterende dry kinderen syn overleden naer de doodt van hunne moeder. Item ende  ten  
lesten  heeft  desen  overledenen  noch  achterghelaeten  een  kindt  het  gonne  hy 
ghewonnen heeft by dese hauderigghe met naeme Gillis (3 jr) van welcke voorschr: dry 
eerste weesen den apprenten vooght moet wesen Cornelis Verlinden broeder van d'eerste 
overledene huysvrauwe Mattheus Gyselinck vooght paterneel van alle de voorschreven 
weesen ende Jan Loys vooght materneel over de leste weese. Fo. 139rt - 141rt. Actum den 
19 Dec 1697. 
D'helft van een onbehuysde hofstede ligghende binnen Melle an den Elsdriesch groot int 
gheheel vier dachwant. 

 
51. SvG die overgheeft Jan Gheers hauder ten sterfhuyse van Livine Sterck overleden binnen  

Melle  den  15 Okt  1697  dewelcke  achterghelaeten  heeft  dry  kinderen:  Pr.  (12  jr), 
Jennemarie  (8  jr)  ende  Jan  (3  jr).  Marten  Coppens  is  vooght  paterneel.  Fo.  141rt  - 
142vs. Actum den 6 Jan 1698. 

 
52. SvG  die  overgheeft  Clara  de  Poorter  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Frans  Lammens 

overleden binnen Melle den 17 Sept 1697 denwelcken voorgaendel: heeft ghetrauwt 
gheweest met Adrianeken de Mey fa. Gheerts waervan achterghebleven syn vier kinderen: 
Gheert  Lammens  (11  jr),  Jan  (10  jr),  Pr.  (8  jr)  ende  Frans  (6  jr)  wanof  Jan  de  Mey fs. 
Gheerdt is den apprenten vooght materneel. Voorts heeft desen overledenen by dese 
hauderigghe noch ghewonnen vier weesen: Jacobus (5 jr), Jan Bapte (3 jr), Pieternelle (2  jr)  
ende  Jacquemyntjen  (5  weken)  van  welcke  vier  leste  weesen  is  Joos  Lammens, 
sweesens oom paterneel, vooght paterneel ende Pr. Michiel vooght materneel. Fo. 143rt - 
147rt. Actum den 26 Febr 1698. Er zijn gronden van erfven binnen Wetteren en Landscauter. 
Gheert Lammens, vader van desen overledenen, is overleden binnen Wetteren vóór de doot 
van synen sone ten wiensen sterfhuyse noyt staet van goede en is ghemaeckt. 

 
53. SvG ten sterfhuyse van D'heer Jan van de Vyfver fs. d'heer Jan overleden binnen Melle den 

15 Nov 1693 die overgheeft Jo e Magdalena Vandermaesen hauderigghe ten selven 
sterfhuyse gheassisteert met d'heer Ferdinand Vandevyvere by Ul: heeren acte van date 19 
Dec 1697 alleenel: deelvooght ghecreert over de achterghelaeten weese Paulus Henricus 
Vandevyvere midts het overlyden van Joannes Ferdinandus synnen broeder naer het 
overlyden van den voorn: d'heer Jan synnen vader. Fo. 147rt - 150vs. 
Overghebracht in de vierschaere van Melle den 17 April 1698. 
Er is een contract antenuptiael dd. 13 Juni 1690. 
Er is een leen binnen de prochie van Puttem en een ander binnen de prochie van Trinite  
gheseyt  mons  de St  Hubert  in  de  casselrye  van  Berghen - Wellicht  bedoelt  men hier 
Mont-St-Aubert nabij Doornik - en gronden van erfven binnen de prochies van Gentbrugge, 
Melle (in den Ghendtbrughschen hoeck) en Merelbeke. 
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54. SvG  die  overgheeft  Joosyntjen  D'hondt  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Jan  de  
Lathauwer overleden binnen Melle den 29 Sept 1697 dewelcke tsaemen hebben 
gheprocreert dry kinderen: Marie (17 jr), Janneken (11 jr) wanof Gillis de Smet is vooght 
paterneel ende Lieven Dhondt vooght materneel. Fo. 150vs - 152rt. 
Ghepresenteert by dhauderigghe ter assistentie van Gillis de Smet deelvooght paterneel 
ende Adriaen D'hondt als bystaenden vooght over d'hauderigghe den 30 April 1698. 
 

55. SvG  ten  sterfhuyse  van  Joos  van  Beneden  overleden  binnen  Melle  in  de  maent  Juny 
1697. Marie Verstighel is hauderigghe ten sterfhuyse, die tsaemen verweckt hebben een 
kindt  met  naeme  Joos  van  Beneden  wesende  ter  doodt  van  synnen  vader  int  lichaem 
van synne moeder. Lauwereyns van Bockstaele is vooght paterneel; Philips Verstigghel is 
voogd materneel. Fo. 152vs - 153vs. 
Ghepresenteert by d'hauderigghe ter assistentie van Joos van Beneden deelvooght ende 
Philips Verstiggheld s'hauderigghe bystaenden vooght den 30 April 1698, ter assistentie van 
Adriaen de Clercq ghesworen prysen. 
Er zijn gronden van erfven binnen Melle op den cant van Ghysele. 
 

31. SvG  die  overgheeft  Gillyntjen  Vervaet  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Jaecques  de 
Schuytere  overleden  binnen  Melle  den  2  Ouste  1697  hebbende  tsaemen  gheprocreert 
vier  kinderen:  Lieven  (14  jr),  Marie  (12  jr),  Pieter  (7  jr)  ende  Anneken  (5  jr)  voorts 
heeft desen overledenen voorgaendel: ghetrauwt gheweest met Gillyntjen van Imschoot 
waer oock achterghebleven is eene weese met naeme Jan (22 jr) van welcke vyf wesen den 
aparenten vooght paterneel is Gillis de Smedt ende Joos Vervaet vooght materneel over de 
leste vier weesen. Fo. 154rt - 155vs. 
Overghebroght by d'hauderigghe in persoone ter assistentie van Pr. van Acker Gillis de Smedt  
Joos  Vervaet  ende  Pr.  Verrooten  fs.  Jooris  sweesens  soo  naerste,  als  in  tweede bedde 
by den overledenen gheprocreert respective paterneele ende materneele staende als 
Deelvooghden den 24 July 1698. 
Gronden van erfven commende van s'overledenen syde die men noemt syhaudende goedt: 
(1) een partye bosch binnen Melle ghenaemt Grauwe Gat groot ontrent een haudt alf 
bunder, belast met een rente van 20 schellynghen gr: tJaers in proffyte van d'hoyrs Gillis 
Destaegher(?); (2) een alf daghwant landts binnen Melle op Dholfkens Cauter onverdeelt met 
Guilliaume Ghyselinck 
Gronden van erfven met desen overledenen en de d'hauderigghe tsaemen gheconquesteert: 
(1) een alf ghemet saijlandt binnen Melle op de wevercautere oost Joe Magdaleene Mattheus  
suyt  dhoyrs  van  Huyghen  de  Schuytere  commende  by  coope  van  Gillis  van Imschoot; 
(2) de dry delen van viere van een partye weede binnen Melle groot ..?.. roeden ghenaemt 
den cleenen tap noordt de straete oost mynheer Vanderbeken suyd Joe  Anna Mattheus 
commende by coope van Lieven de Meyere. 
Men gheeft te kennen dat de voors: twee gheconquesteerde partyen syn ghecocht voor het 
hauwel: met dese hauderigghe maer syn int' gheheele betaelt gheworden gheduerende 
t'hauwel: met dese hauderigghe ende bydien moet ghereckent worden voor 
gheconquesteert. 

 
32. SvG  die  overgheeft  Janneken  Sterck  fa.  Andries  hauderigghe  ten  sterfhuyse  van  Jan 

Ghyselinck fs. Pr. overleden binnen Melle op Ste Mattheus Dagh 1698 dewelcke tsaemen 
gheene lichaemel: hoyrs hebben achterghelaeten. Den overledenen noch heeft ghetrauwt 
gheweest met Adriaeneken Verheyden waervan twee kinderen Philips ende Adriaen 
Gyselinck beede hun selfs bedeghen by hauwel: staete. Dan is den voors: Adriaen Gyselinck 
overleden dewelcken achterghelaeten heeft dry kinderen gheprocreert by Anne Rossaert: 
Joanne (11 jr), Adriaen (9 jr) ende Marie (7 jr) van welcke weesen den apprenten staende 
voogdt moet wesen den voors: Philips Ghyselinck oom van de weesen, ende Marten Coppens  
als  bystaenden  vooght  over  dese  hauderigghe.  Fo.  156rt  -  158vs.  Overghebroght den 11 
Dec 1698. 
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Er zijn gronden van erfven binnen Melle op de cleenen elsdriesch. 
 

33. SvG  die  overgheeft  Bertholomeus  de  Weirdt  hauder  ten  sterfhuyse  van  Adriaeneken 
Coene  overleden  binnen  Melle  den  12  April  1699  hebbende  tsaemen  ghewonnen  een 
kindt Joannes Bapte de Weirdt audt 15 maenden. Jan de Coene oom van de overledene is 
vooght materneel. Fo. 158vs - 160rt. Overghebrocht den 1 July 1699. 
Er zijn gronden van erfven binnen Melle en Laarne. 

 
34. SvG  die  syn  maeckende  de  apparente  hoors  ende  deelghenote(n)  ten  sterfhuyse  van 

Jaspaert  Pauwels  overleden  binnen  Melle  den  22  Nov  1698  dewelcken  achterghelaeten 
heeft vyf kinderen met naem Jan, Adriaen, Adriaeneken thuwel: met Andries van Hecke, 
Cathelyn  &  Pieternelle  Pauwels  al  hun  selfs  man  ende  vrauwe  by  ghetydighen  haude 
ende hauwel: staete behaudens de voors: pre (Pieternelle ?) oud 21 jr. wanof staenden 
vooght is den voors: Jan Pauwels. Fo. 160vs - 161rt. 0verghebrocht den 1 July 1699. 
Gronden van erfven: een behuysde hofstede met de landen daermede gaende groot thien 
daght 52 roeden gheleghen binnen Melle daer den overledene in ghestorven is, west den 
routschen herewegh oost de dreve. 

 
35. Naerderen staet van goede ofte purge die overgheeft Jan Onghenae hauder ten sterfhuyse 

van Jenne Marie de Vos overleden den 31 Okt 1693 ende dat nopende . . .  arl e_onder de 
rub: van Commer ofte Schulden van achterdeelen ghebleven in souffrance by staete van 
goede. Fo.161vs - 162vs. 
Overghebrocht by den hauder in persoone ter assistentie van Joos Lammens staenden 
vooght  van  de  weesen  Pieter  Lammens  gheprocreert  by  Jenne  Marie  de  Vos  staende 
t'eerste bedde den 16 July 1699. 

 
36. SvG  die  overgheeft  Livinus  van  Wilderoo  hauder  ten  sterfhuyse  van  Jenne  de  Vriese 

overleden binnen Melle den 10 Sept 1699 dewelcke hebben gheprocreert twee kinders: 
Catharine  (4  jr)  ende  Pauwels  (18  md)  waervan  Pr.  de  Vriese  vooght  materneel  is. 
Fo.162vs - 164vs. 

 
37. SvG ten sterfhuyse van Pr. Peteghem overleden binnen Melle den 23 April 1699 waervan 

hauderigghe  is  Marie  Stalpaert  hebbende  tsaemen  ghewonnen  dry  kinderen:  Joos  (6 jr), 
Adriaeneken (3 jr) ende Livine (3 md) Van Peteghem wanof Jan vanderst(r)aeten staenden 
vooght paterneel moet wesen, ende Lieven Dregghe vooght materneel. Fo.165rt - 166vs. 
Ghepresenteert in vierschaere den 22 Okt 1699. 
Gronden  van  erfven:  een  hofstede  daer  desen  overledenen  in  ghestorven  is  commende 
uut den hoofde van Elisabeth Lammens s'overledenen moeder. 

 
38. SvG ten sterfhuyse van Pr. Verrooten fs. Jooris wel(cken) Jooris sone was van Passchier, 

overleden  binnen  Melle  den  17  Febr  1700  alwaer  hauderigghe  ghebleven  is  Marie  van 
Imschoot welcke gheen lichaemel: hoyrs heeft achterghelaeten, soo dat alhier hoyrs syn van 
de vaderlycke syde de dry kinderen van Jan van Overtvelt tot Caparyck ghewonnen by wylent 
Pauwelyne Meynaert fs. Lieven gheprocreert by Janneken Leyman die doghter was  van  
Matthys  Feyman - Dit  moet  een  verkeerde  lezing  zijn  van  "Leyman" - & Clara 
Vanderrooten fa. Passchier te weten Lieven (17 jr), Joos (13 jr) ende Pieternelle (11  jr)  &  
van  de  moederlycke  syde  Jan  de  Smedt  tot  Gondtrode  fs.  Lieven  die  sone was  van  Jan  
wel(cken)  de  Smedt  van  gheheelen  bedde  moeder  van  desen  overledenen ende  alsoo  
over  d'helft  van  de  selve  moederl:  syde  eenen  heelen  staeck  alleen  &  nogh eenen  
vierden  staeck  in  de  wederhelft  beneffens  de  volghende  dry  staecken  te  weten 
Guilliame Nope binnen Gondtrode fs. Lieven die kindt was van Jacquemyne de Smedt alfve  
suster  van  s'overledenens  moeder,  Jan  van  Eesvelde  onderjarighe  weese  binnen 
Ghendbrugghe fs. Jan ghewonnen by Jacquemyne Colbrandt wiens moeder was Marie 
Noppe die oock doghter was van de voornoemde Jacquemyne de Smedt alf suster van 
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s'overledenen moeder, Jaecques Praet fs. Lieven onderjarighe weese ghewonnen by 
Elisabeth Noppe overleden binnen dese prochie die doghter was van Guillaume Noppe die 
sone  was  het  voorn:  Jaecquemyntjen  de  Smedt  ende  alsoo  alle  dry  oock  eenen  
vierden  staeck  Daervan  vooght  is  den  voorn:  Guilliame  Noppe  tot  Rode,  voorts  
Jenne(?) Speeckaert  wed e_ Jan  Stalpaert  &  Jan  Coolens  in  hauwel:  hebbende  Marie  
Teerlinck beede  doghters  van  Livine  Paus  wiens  moeder  was  Clara  de  Smedt  oock  
alfve  suster van s'overledenen moeder ende alsoo oock eenen vierden staeck beede 
insetenen deser prochie.  Eyndelynghe  Joanna  Catharine  Verscheueren  onderjarighe  
weese  tot  Ghendt doghter van Anna de Cock wiens moeder was Livine de Smedt die oock 
doghter was van Simoen alfven broeder van s'overledenens moeder oock eenen vierden 
staeck van d'helft . . . (?) moederl: syde, waervan vooght is Jan de Smedt. Fo. 166vs - 171rt. 
Actum den 22 April 1700. 

 
Gronden van erfven: 

 
Eerste Capple; erfgoederen commende van s'overledenen vaderl: syde syn ghesuccedeert 
aen de voors: dry weesen van Pauwelyne Meynaert : 
---  D'helft deurgaende van vyf daght 60 roeden bosch ghenaempt Ste Amants heye binnen 
dese prochie abouterende oost Jo r_Frans Triest suydt de straete west Jo e_Meynaert & 
noort de prochie van Merelbeke wanof de wederhelft voorgaendel: an de voorn: dry weesen 
compiteert 
--- Item  het  vierde  van  twee  ghemeten  landts  wanof  de  dry  andere  deelen  oock  
compiteren an de voorn: weesen abouterende oost & suydt de straete noordt ende west den 
lindebosch 
--- Het  derde  van  de  behuysde  hofstede  daer  den  overledenen  uut  ghestorven  is  
binnen dese prochie by den helsdriesch oost de straete noordt Marten Coppens groot een 
ghemet wanof de twee andere deelen moet ghedeelt worden oock een derde by de voorn: 
dry weesen het resterende derde by de hoyrs van de moederlycke syde als deselve twee 
deelen by s'overledenens vader gheconquesteert by uutgrootynghe 

 
Tweede Capple; erfgoederen commende van s'overledenen moeders syde boven t'derde van 
de stede by het 1e Capple gheroert die syn ghesuccedeert op de hoyrs commende uut dien 
hoofde in t'proemium deser  
--- Alvooren 28 roeden mersch binnen Gondrode wesende leen releverende van het leenhof 
van (den) Abeele abouterende noordt den waterloop suyt oost de wede Jan Venneman west 
desen leenhauder wel(ck) leen ter exclusie van de hoyrs is ghesuccedeert aen Jan de Smedt 
fs. Lieven Dus xxviij R 
--- Er zijn nog twee partyen in de Calverhaeghe binnen Melle 

 
Derde Capple;  van den grondt die den overledenen hadde ghedeelt van de kinderen van 
wylent  Jan  Vanderrooten  ende  die  den  selven  Jan  hadde  gheconquesteert  ergo  alhier 
tusschen d'hoors van den overledenen van de vaderl: & moederl: syde ghedeeligh wesende 
een partye saylandt gheleghen binnen dese prochie aen Schaubosch 

 
39. SvG ten sterfhuyse van Marie de Mol overleden binnen Melle den 18 Febr 1700 alwaer 

hauder  bleven  is  Joos  Lammens  dewelcke  hebben  tsaemen  ghewonnen  vier  kinderen: 
Geert (14 jr), Jenne Marie (12 jr), Jacquelyne (5 jr) ende Marie Claere (2 jr). Andries de Mol is 
vooght materneel. Fo. 171rt - 172vs. Actum den 22 April 1700. 

 
40. SvG ten sterfhuyse van Joosyntjen Venneman fa. Jans alwaer hauder is Jan de Wilde fs.  Jans,  

ende  heeft  d'overledene  achterghelaeten  Pr.  Haeck  (6  jr)  by  haer  ghewonnen in eerste 
hauwelyck met Jan Haeck, midtsgrs in hauwelyck met desen haudere Jan de Wilde (5 jr) ende 
Pauwels de Wilde (2 jr en half). Judocus Venneman fs. Jan is staende vooght  van  de  weese  
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Pr.  Haeck  ende  deelvooght  van  de  weesen  Jan  ende  Pauwels  de Wilde. Fo.172vs - 
176rt. Overghebracht den 27 Maerte 1700. 
Den  hauder  heeft  te  kennen  dat  mits  de  renunchiatie  ten  sterfhuyse  van  Jan  Haeck 
ghedaen by de respect: vooghden van de weesen Joosynten Dhaese Joosyntjen de Smedt 
ende  degonne  by  den  selven  Haeck  gheprocureert  in  derden  bedde  by  d'overledene 
deselve  ten  voors:  sterfhuyse  is  ghebleven  in  baeten  ende  commeren  ende  dat  alsoo 
d'erfgronden  commende  van  de  syde  van  den  selven  Jan  Haeck  midts  den  commer  is 
betaelt staende dit hauwel: met ghemeene baete alhier eensweeghs schuldich syn ghebraght 
te worden als conquesten ghemeene tusschen desen haudere ende de voorseyde weesen 
Bydien wordt alhier voor ghemeene erfgront ghebraght dhelft van een partye leen groot een 
bunder gheleghen binnen Ghendbrugghe daermen t'noemt cleyn conincxdoncq ende van 
desselfs heerelyckhede ghehauden dies de wederhelft compiteert an de weesen van het 
voorn: Joosyntjen de Smedt Dies de deurgaende helft van het selve leen alhier par Memorie 
Het deurgaende vierde van een partye landts wesende erfve ghelegen binnen Melle op den 
cleenen elsdriesch ontrent een bunder jeghenwoordigh in pachte ghebruyckt by Jan van 
Imschoot ten pryse van 15 guldens sjaers waerinne tot ghel: vierde respectivelyck syn 
gherekent de weese Jan de Smedt de weese Pr. Haeck ende de weese van Jacobus de Mey 
Dus alhier tselve deurgaende vierde par Memorie 
Item is den hauder beneffens syne weesen uutten hoofde alsvooren ghereghtight in d'helft 
van een alf dachwant midtsgrs tot de wederhelft by contracte angegaen met Pr. de Smedt 
vooght materneel over de weese Joosyntjen de Smedt gheapprobeert by burgmre ende 
schepenen van Melle tselv: alf daghtwant ghelegen binnen Ghendbrugghe op d’acht bundere 
ghenaemt cleyn conincxdoncq Dus Memorie 

Item is den hauder beneffens de voorn: synne weesen nogh ghereghtight in d’helft van een 
dachwant ghelegen op de acht bunderen danof de wederhelft compiteert Catharine Haeck 
Dus Memorie. 

 
41. SvG  ten  sterfhuyse  van  Lieven  van  Truyen  overleden  binnen  Melle  den  20  Juny  1699 

wanof  hauderigghe  is  Marie  Calle  hebbende  tsamen  gheprocreert  vier  kinderen:  Gillis  
(12 jr), Philipe (8 jr), Martyntjen (3 jr en half) ende Catharine (7 md) van welcke weesen 
gheene vrienden te bevinden syn welcke gheobligiert syn de vooghdye te anveirden. Fo. 
176rt - 177rt. Overghebrocht by d'hauderigghe gheassisteert met Rombaut Aelbroeck 
gheswornen prysen den 19 Meye 1700. 
Den overledenen met d'hauderigghe hebben in cheynse anveirt een partye landts groot 
ontrent dry dachwant compiterende mynheer Dubois in den hautbriel tot Ghendt voor den 
tyt van zes(?) Jaeren het eerste begost 1690. 

 
42. SvG die overgheeft Janneken Speeckaert hauder (sic) ten sterfhuyse van Jan Stalpaert 

overleden binnen Melle den 22 Febr 1700 hebbende tsaemen gheprocreert een kint met 
naeme Charel audt 15 Jaer. Gillis Stalpaert is vooght paterneel en Jan Coolens is vooght 
materneel. Fo. 177vs - 179rt. Overghebrocht dan 19 Meye 1700. 
Gronden  van  erfven:  een  hofstede  daerin  d'overledenen  ghestorven  is,  ghecocht  van 
Lieven de Pauw staende het huwelyck met dhauderigghe. 

 
43. SvG die overgheeft Frans Heyman hauder ten sterfhuyse van Anneken Willems overleden 

binnen Melle den . . . (blanco) April 1700 hebbende tsaemen gheprocreert een weese met 
naeme Frans audt ontrent de 17 jaeren. Lieven Coene is vooght materneel. Fo. 179rt - 181vs. 
Overghebrocht by den hauder ter assistentie van Lieven de Coen vooght materneel en van 
Franchoys de Reuse als pryser, den 9 Juny 1700. 
Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende het hauwelyck: een hofstedeken binnen  
Melle  daer  den  overledenen  uut  ghestorven  is  groot  ontrent  25  roeden  met  het 
waeterstraetjen loopende naer de Schelde noort mynheer Belleman. 
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44. SvG ten sterfhuyse van Adriaeneken Everaert overleden binnen Melle den 6 Nov 1700, 
hauder is Pr. van Imschoot, dewelcke tsaemen hebben ghewonnen vyf kinderen: P wel 
(Pauwel) (17 jr), Janneken (16 jr), Gillis (13 jr), Marie (11 jr) ende Jacobus (9 jr). Pr. Everaert, 
broeder van den overledene, is deelvooght. Fo. 181vs - 183vs. Overghebrocht den 10 Febr 
1701. 

 
Conquesten by den hauder ende dese overledene binnen hauwel: ghedaen waerinne de 
weesen compiteren de deurgaende helft met den last van s'hauders bladt van bylevynghe 
naer costume 
---  Alvooren een huys schuere ende stallen met de landen daermede gaende gheleghen 
binnen Melle groot een haudt bundere west den greffier Vandervennet suydt de straete oost 
de weduwe van den commys Jan Vanderbeken vercreghen by coope van Judocus 
Goedtghebeure met dese twee naervolghende partyen voor de somme van 100 ponden 
groon: vlaems volghens de constitutiebrief danof synde ghepast: voor de wethaude(rs) van 
Melle den 26 January 1688 Dus Memorie 
---  Nog een daght landts binnen Melle op Pethens cauter west d'hoyrs Jaecques Luytens oost 
Franchoys de Schuyter met syne medehoyrs Dus Memorie 
---  Item nogh vyf daght: 33 roedeen landts binnen Melle op de voorn: cauter suyt west het 
voors: Daght: oost den heere van Biese noordt de wed. van den voorn: Vanderbeken by 
coope ende voor de somme hiervooren oock Memorie 
--- Ten  lesten  een  daght:  30  roeden  landts  gheleghen  binnen  Melle  abouterende  oost 
Jaecques Roggheman west den sutterbosch, commende by coope van Marten Hugters 
volghens erfbrief                                                                                     Memorie 
Jan van Imschoot stelt zich seker ende borghe over Pr. van Imschoot synen vader & dat ten 
effecte van by den selven Pr. van Imschoot uut craghte van de staende vooghdye te nemen 
d'administratie van de goederen de weesen synne broeders & susters. 

 
45. Rekenynghe die overgheeft Jacobus Praet in hauwel: met de wed. van Jan Ghyselinck fs. 

Frans over d'administratie by den voors: Gyselinck in syn leven ghenomen als vooght over de 
weesen Jooris Janssens ghecreert by Joosyntjen Gyselinck beede overleden binnen Melle. Fo. 
183vs - 184rt. 

 
46. Rekenynghe die is doende Rombaut van Aelbroeck als daertoe ghepraemt synde by Pr. 

D'heynaert vooght over de weesen Gillis Haek. Het betreft den ontfanck van den coop van  
een  peirdt  ende  kerre  van  Gheert  de  Smet  thauwel:  hebbende  ghehadt  sweesen 
moeder. Fo. 184vs - 185rt. Actum den 14 Meye 1699. 

 
47. Liquidatie  van  de  weesepennynghen  die  Joos  Vlaeminck  in  hauwel:  synde  met  Clara de 

Poortere wed. van Frans Lammens, schuldigh is aen de vier weesen van den voors: Lammens  
die  hy  ghewonnen  heeft  by  Adriaeneken  de  Mey  wanof  Joos  Lammens  is vooght 
paterneel ende Jan de Mey vooght materneel. Fo. 185vs - 186vs. 

 
48. Rekenynghe die overgheeft Pr. de Smedt fs. Gillis tot Oordeghem over alsulcke administratie 

als hy heeft ghehadt in qualiteyt van vooght materneel over de weesen achterghelaeten by 
Joosyntjen de Smedt syne suster was ende verweckt in hauwel: met Jan Haeck, overleden 
binnen Melle den 11 Nov 1694. Fo. 186vs - 190vs. Actum den 1 July 1699. 

 
49. Rekenynghe  die  overgheeft  Joos  Lammens  als  vooght  over  de  weesen  achterghelaeten 

by Pr. Lammens fs. Gheert die hy ghewonnen hadde met Jenne Marie de Vos deselve 
voogdye  by  den  doender  anveirt  ende  gesuccedeert  met  het  overlyden  van  de  voorn: 
Gheerard Lammens s'weesens grootvader. Fo. 190vs - 194rt. 
Ghepresenteert by den doender aen Denys Lammens fs. Gheeraerd & Joos Vlaeminck 
ghetrauwt met de wede Frans Lammens den 16 July 1699. 
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50. Rekenynghe  die  overgheeft  Jan  de  Mey  fs.  Gheeraert  van  syne  administratie  die  hy 
gheduerende synne voogdye heeft ghehadt over de vier weesen achterghelaeten by 
Franchoys Lammens die hy ghewonnen heeft by Adriaene de Mey oock fa. Gheeraert wanof 
een van deselve weesen is overleden den 16 Nov 1700 met naeme Jan. Fo. 194rt - 195vs. 
Actum den 23 Febr 1701. 
 

51. Liquidatie ende overeencomynghe tusschen Marie van Imschoot wed. van Pr. van Rooten fs. 
Jooris ter assistentie van Gheert de Wilde haeren jeghenwordighen man ter eender syde 
ende D'hoyrs van den selven Verrooten breeder ghedenomeert int prohemium van den staet 
van goede tsynnen sterfhuyse ghemaeckt ende alhier ghepasseert den 22 April 1700, ter 
andere. Fo. 195vs - 199rt. 
Overghebraght by Geert de Wilde in hauwel: met Marie van Imschoot wed. van Pieter 
Verrooten fs. Jooris midtsgrs by Jan van Overt'veldt. 

 
52. Rekenynghe die overgheeft Jacques Praet fs. Stevens(?) in hauwel: met Janneken Loys wed. 

van Jan Gyselinck fs. Frans ter causen van d'openstaende memorie by staete van goede  ten  
sterfhuyse  van  den  selven  Jan  Gyselinck  overghebraght  den  19  Dec  1697 midtsgrs 
d'angegaen accorden. Fo. 199rt - 201rt. 
Ghepresenteert by den doender ter assistentie van Mattheus Gyselinck fs. Frans den 4 Meye 
1701. 
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Anno, 43 
Backe, 1 
Baudewyn, 32 
Bauwens, 29 
Belleman, 68 
Bequaert, 46 
Biese, heer van, 69 
Bliecks, 37 
Bockstaele, 55 
Bracke, 25, 42 
Calle, 66 
Cedan, zie  Sedan 
Coene, 58, 68 
Colbrandt, 44, 63 
Colman, 47 
Coolens, 11, 29, 63, 67 
Coorde, 23 
Coppens, 51, 57, 63 
Craproen, 47 
D'heynaert, 71 
De Backer, 9, 43, 50 
De Beer, 3, 34 
De Bielde, 33 
De Boen, 32 
De Clercq, 21, 29, 55 
De Cock, 63 
De Craker, 16 
De Lathauwer, 23, 54 
De Mey, 6, 26, 52, 65, 72, 75 
De Meyere, 56 
De Mol, 36, 64 
De Mulder, 45 
De Nesel, 34 
De Pauw, 67 
De Poorter, 52, 72 
De Reuse, 12, 22 
De Reuse, pryser, 68 
De Ridder, 3, 34 
De Roo, 18 
De Roose, 27 
De Schuyter, 2, 19, 56, 69                                                               
De Smet, 11, 12, 13, 14, 17, 26, 30, 40, 54, 
                56, 63, 65, 71, 73 
De Staegher, 56 
De Vos, 4, 22, 28, 33, 35, 41, 60, 74 
De Vriese, 61 
De Weerdt, 19 
De Weirdt, 58 
De Welde, 33 
De Wilde, 2, 5, 65, 76 
Deleyn, 12 
Derweduwen, 48 

Dhaese, 17, 26, 65 
Dhauwe, 27 
Dhondt, 39, 49, 54 
Dieraert, meyer, 15 
Diereck, 1 
Dregghe, 62 
Dubois, 66 
Everaert, 69 
Feyman, zie  Leyman 
Garesmet, 37, 49 
Geeraert, 15 
Geerts, 10, 27, 46, 48, 51 
Goedtghebeure, 69 
Gyselinck, 9, 18, 28, 47, 50, 56, 57, 70, 77 
Haeck, 8, 13, 14, 17, 26, 65, 71, 73 
Hauman, 18 
Hebbe, 46 
Hebbelinck, 16 
Heyman, 20, 38, 68 
Hugters, 69 
Hulstaert, 25, 42 
Janssens, 28, 29, 70 
Keghels, 43 
Lammens,  4,  6,  22,  35,  41,  52,  60,  62,  64, 
                  72, 74, 75 
Leus, 21 
Leyman, 63                                                                
Lombaerts, 47 
Loys, 50, 77 
Luytens, 69 
Maelge, 7 
Mattheus, 56 
Mercie, 37, 49 
Merelaens, 7 
Meuleman, 46 
Meuleman, meyer, 13 
Meulemeester, 43 
Meynaert, 2, 14, 34, 63 
Michiels, 29, 52 
Noppe, 12, 13, 44, 63 
Onghenae, 22, 41, 60 
Paus, 63 
Pauwels, 12, 16, 59 
Penninck, 37 
Praet, 12, 63, 70, 77 
Raes, 15, 43 
Raverycx, 43 
Rode, 63 
Rodriegus, 8 
Roels, 10 
Roggheman, 69 
Rossaert, 57 
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Saey, 13, 14 
Schatteman, 30 
Schoot, 24 
Sedan, 24 
Speeckaert, 63, 67 
Spelman, 23 
Staelhaert, 12 
Stalpaert, 62, 63, 67 
Sterck, 51, 57 
Teerlinck, 63 
Triest, 63 
Van Acker, 56 
Van Aelbrouck, 12, 22, 71 
Van Aelbrouck, costumier, 43 
Van Aelbrouck, pryser, 36, 66 
Van Beneden, 21, 55                                                                
Van Bever, 21 
Van Boxstaele, 39 
Van Daele, 7 
Van de Gugde, 47 
Van de Putte, 11, 13 
Van de Sande, 40 
Van de Sompel, 15 
Van de Velde, 10, 24, 48 
Van de Vyver, 19, 53 
Van de Walle, 43 
Van den Bossche, 24 
Van den Broucke, 27 
Van den Hove, 20, 25, 38, 42 
Van den Ruyse, 46 
Van der Beken, 56, 69 
Van der Beken, commys, 69 
Van der Maesen, 53 
Van der Rooten, zie  Verrooten 
Van der Straeten, 62 
Van der Vennet, greffier, 69 
Van Durme, 2, 5 
Van Gansberghe, 8 
Van Gheet, 33 
Van Hecke, 3, 34, 36, 59 
Van Heesvelde, 44, 63 
Van Hemschoot, 31 
Van Imschoot, 31, 56, 63, 65, 69, 76 
Van Kerschaever, 23 
Van Leuven, 18 
Van Menschbrugghe, 40 
Van Overtvelt, 63, 76 
Van Peteghem, 62 
Van Ronse, 32 
Van Snaeye, 21 
Van Truyen, 66 
Van Wilderoo, 61 

Venneman, 19, 26, 32, 39, 45, 63, 65 
Verbrugghen, 47 
Vercruysen, 26, 46 
Verget, 33 
Verhamme, 25, 42 
Verheyden, 57 
Verhoven, 12 
Verlinden, 9, 50 
Vermere, 1 
Verrooten, 12, 33, 56, 63, 76 
Verschueren, 12, 63                                                              
Versluys, 31 
Versnoyen, 21 
Versnyckt, 28 
Verstichel, 55 
Verstraeten, 45 
Vervaet, 56 
Vlaeminck, 72, 74 
Wante, 13, 14 
Willems, 68 
Ysebaert, 49 
 
INDEX  DER  TOPONIEMEN  andere  dan  
"Melle" 
 
Abeele, leenhof van den, 63 
Acht Bunders, 17, 65 
Barbulmeulen, 23 
Bergen, 27 
Burstbeque, 43 
Calverhaeghe, 63 
Caparyck, 63 
Cleenen Elsdries, 18, 48, 57, 65 
Cleenen Tap, 56 
Cleyn Conincxdoncq, 65 
De Roose, herberg, 15 
Destelacker, 28 
Dholfkens Cauter, 56 
Dreve (de), 59 
Elsdries, 39, 50, 63 
Galemaerde, 27 
Gent, 63, 66 
Gentbrugge, 14, 17, 26, 40, 53, 63, 65 
Ghendtbrughschen hoeck, 53 
Gijzenzele, 55 
Gontrode, 12, 24, 29, 63 
Grauwe Gat, 56 
Gyseele, 39 
Gyselhoek, 49 
Hautbriel, 66 
Heirweg, 19, 43 
Kerk van Melle, 19, 43 
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Laarne, 58 
Landscauter, 52 
Lemberge, 29 
Lindebosch, 63 
Merelbeke, 53, 63 
Mons-de-St-Hubert, 53 
Mont-St-Aubert, 53 
Oordegem, 73 
Oostakker, 6                                                           
Pethens cauter, 69 
Puttem, 53 
Rotschen heirweg, 16, 59 

Schaubosch, 63 
Schelde, 19, 68 
Ste Amants heye, 63 
Straete (de), 63 
Sutterbosch, 69 
Ter Hoyen, 16 
Trinit'e, 53 
Waterloop (de), 63 
Waterstraetjen, 68 
Wetteren, 4, 6, 29, 35, 52 
Wevercauter, 56

 
 

 


