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Beste lezer, 

 

Voor u ligt een nieuwe publicatie van de Heemkundige Kring Oostkamp. 

Het is een mooi voorbeeld van wat men noemt ‘ontsluiting van archiefbronnen’.   

Als men heem- of geschiedkundig onderzoek wil doen, en dit zowel op professioneel als op 

vrijetijdsniveau, moet men bijna altijd de archieven induiken. 

Er ligt immers zeer veel materiaal diep verscholen in de vele, vele boeken en documenten. 

Het doornemen van dat materiaal is een tijdrovende bezigheid. 

En dit is nu net de sterkte van het voorliggend document. 

 

Het is de verdienste van de auteurs – E.H. Alban Vervenne en Marc Verschilde – dat ze deze 

vele documenten hebben doorgenomen, gelezen, geresumeerd en de zo verkregen gegevens op 

een zeer bruikbare manier hebben opgeslagen. 

Zo is het voor de komende onderzoekers veel eenvoudiger om doelgericht de gewenste info op te 

zoeken en onmiddellijk het originele document te gaan raadplegen. 

 

E.H. Alban Vervenne voorstellen hoeft eigenlijk niet meer. Hij heeft reeds menig 

geschiedkundig werk en artikel geschreven (o.a. de 3-delige reeks over Loppem). Zijn jarenlange 

ervaring heeft hij kunnen aanwenden om deze publicatie te schrijven. 

 

Marc Verschilde is reeds jarenlang een trouw lid van onze vereniging. Zijn gedrevenheid, 

vastberadenheid, doorzetting en zin voor nauwkeurigheid zijn terug te vinden in deze 

samenstelling. 

 

Ik wens hierbij ook Wim Deneweth te bedanken. Hij heeft de index samengesteld welke het snel 

zoeken op naam of toponiem mogelijk maakt.   

 

Dit naslagwerk zal voor veel onderzoekers nieuwe poorten openen en hopelijk aanleiding geven 

tot nieuwe ontdekkingen. 

 

Ik wens dan ook beide auteurs te feliciteren met deze publicatie en ben ervan overtuigd dat ze 

een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot het verder toegankelijk maken van deze 

archiefbronnen. 

 

 

 

Jan Demulder 

voorzitter H.K.O. 



 3 

Gebruik 

 

Van de heerlijkheden Oostcamp, Buskensambacht, Erckeghem en Roden-Nieuwenhove is hierbij 

een samenvatting gemaakt van de wettelijke passeringen. 

 

Een aantal akten werd echter niet opgenomen;  

- enerzijds werden de akten betreffende percelen of eigendommen of andere, van  

beperkte grootte (enkele gemeten) niet opgenomen;  

- anderzijds werden de akten betreffende delen van de aangegeven heerlijkheden die zich 

niet op het grondgebied van Oostcamp bevonden  eveneens niet opgenomen. 

 

Zowel bij de persoonsnamen als bij de plaatsnamen werden telkens weer meerdere schrijfwijzen 

vastgesteld. 

Bij de persoonsnamen is de schrijfwijze van de namen zoals deze in de akten voorkomt 

behouden.  

Enkel wat aaneenschrijven en hoofdlettergebruik betreft werd eenvormigheid betracht. 

Bij de plaatsnamen werd daar waar het duidelijk om dezelfde plaats ging, omwille van de 

gebruiksvriendelijkheid, de benaming tot eenzelfde schrijfwijze herleid. 

 

Bij het opmaken van deze samenvatting is, zoveel als mogelijk, de taal waarin de akten zijn 

opgesteld overgenomen. 

Dit bevordert enerzijds het inleven in de situatie, anderzijds beantwoordt de gebruikte taal niet 

aan de huidige taalregels. 

 

Van de persoonsnamen en de plaatsnamen werden voor de verschillende heerlijkheden telkens 

een alfabetische lijst opgemaakt. 

Deze zijn als volgt te gebruiken: 

Na de persoonsnaam/plaatsnaam staat  eerst het registernummer “reg”; daarna wordt de folio 

opgegeven waar de akte terug te vinden is.  

Voorbeeld: Abeele:reg19-f°83 ( persoonsnaam: Abeele; register 19; folio 83) 

Sommige (losse) akten zijn geklasseerd in dozen.  

Voorbeeld: Heerlijkheid Oostcamp; Doos 43, 44 en 45. 

Omwille van de eenvormigheid werd ook hier gekozen voor de aanduiding: “reg”. 

Bij losse akten, waar geen folionummer is aangebracht, is als folionummer de datum of het 

jaartal van de akte opgenomen. Voorbeeld: f° 02/10/1786 

 

 

Voor verder studie is het steeds aangewezen de wettelijke passeringen in zijn geheel door te 

nemen. 

Deze bevinden zich in Rijksarchief te Brugge: 

- voor de heerlijkheid Oostcamp: zie Inventaris 129, deel 10; 

- voor Buskensambacht: Inventaris 30, deel 16 (Gemeentearchief Ruddervoorde); 

- voor Erckeghem: zie Inventaris 129, deel 12; 

- voor Roden-Nieuwenhove: zie Inventaris 129, deel 11. 
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Wettelijke passeringen voor de schepenen van den heerlijkheid  Oostcamp 
(groot 1583 ha alleen op Oostcamp op totaal van 2880 ha) 

R.A. B. Diverse heerlijkheden (nr. 10 heerlijkh. Oostcamp) 
32 Registers nr 11 tot 42 (beginnen 1536 lopen tot 1796) 

Inventaris 129/10, groen 
 

Gedeelten (spleten) van Ruddervoorde (490 ha), Waardamme (187 ha), Wingene (43 ha), Zwevezele (40 ha) en 

Beernem (450 ha) vielen onder de rechtsmacht van de heerlijkheid Oostcamp.  

De bewoners moesten hun wettelijke akten “passeren” voor de schepenen van de heerlijkheid Oostcamp. 

Wettelijke passeringen (koopakten) in deze spleten zijn hieronder niet opgenomen. 

 

register 11 

 

Vanaf  1535 tot 1543 

 

 

f° 1 en 3v Collaert Bryguename (?) x Beatrice s’Deckers (?), poorter van Brugge, verkopen aan jonker Andries 

Doignies, heer van Wandelincourt, poorter van Brugge: 

een pachtgoed met opper en nederhove, scheuren en stallen = ‘tgoet ter Pensée Joyeuse onder Oorscamp 

en Nieuwenhove (onder Oorscamp groot 56 gem. 232 r.), noord van de kerk, ende is de behuysde 

hofstede en woonste van het pacht, met mhr. Van Gruuthuse ande  oostzijde. 

Actum 22 sporcle 1535. 

 

f° 8 Joos Vander Beke x Margriete zijn wijf, lenen tegen een losrente van 20 sch. op som van 16 pgr. bezet 

op 35 gem. 144 r. land en huysen, ende es tgoed daer Pieter Voet de jonge nu woont, met 

Beverhoutsvelt an noordoost zijde.  

Actum 15 mei 1536. 

 

f° 14v Jonker Adriaen De Coste, heer van Belleghem, x Anna Baene, poorters van Kortrijk, verkopen aan 

Maerten Clens (?): 

een stick groot 5 gem. 14 r. onder land en meersch op Oostcamp en Beernem in een jeghenoode 

gheheeten ter  Merkelbeke. 

Gedaen 5 oct. 1536. 

 

f° 19 Adriaen zoon van Olivier Vlieghe x Kallekin zijn wijf, verkopen aan Hendryc Baeren: 

een hofstede 2 gem. ter Zwynhaghe. 

Gedaen 26 nov. 1536. 

 

f° 21v Pieter Voet d’oude, poorter van Brugge, transporteert op Pieter Voet de jonge en Jan Vande Vaerskerke 

als voogden van Tanneke, Mayken, Meeze, Teunyncken, Betkin en Tanneken, (?) kinderen van Pieter 

Voet:  

33 bunderen onder velt en land metten huysen en boomen, ver zuidoost van de kerk op Bulscampvelt 

ende es de hofstede daer Pieter Voet nu weunt. 

Gedaen 12 lauwe 1536. 

 

f° 22 Pieter Danckaert x Claere zijn wijf, poorter van Brugge, verkopen aan Abraham Bighet (schepen): 

 5 gem. 112 r. land en meersch, liggend op Reyacker en es genaempt den Riest. 

Gedaen 17 sporcle 1533. 

 

f° 23v Chartreusinnen ten nieuwen clooster te Brugge lichten geld om de dijken te herstellen en bezetten onse 

meersch met husen en boomen, groot 98 gem. onder Oostcamp in een jeghenoode ghenaempt 

Arssebrouc, verre noordoost van de kerk, tusschen’t Cleen Leycken in de gemeene weede van 

Arssebrouc. 

Gedaen 12 mei 1537. 

 

f° 28 Gillis Wittewegh x Antonine zijn wijf, poorter van Brugge lenen van Adriaen Ymezuene (?), ook 

poorter van Brugge tegen een rente van 20 schgr. een som van 16 pgr. bezet op een hofstede van 14 

gem. 17 r. land. 

Gedaen 16 hoymaent 1537. 
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f° 31 Lauwers Lievins pacht van Jan De Hornewede, ontvanger van jonker René Van Brugghe van 

Gruuthuyse, prince van Steenhuse: de muelen genaempt van Moerbrugghe, toebehorend de voorzeide 

heer, à 6 p. 10 schgr. sjaers. L. Lievens moet borg geven.  

Gedaen 5 hoymaent 1537. 

 

f° 32 Jan Onstamt (?) poorter van Brugge x Barbele zijn wijf, lenen van Symoen Hanske (?) poorter van 

Brugge tegen een rente van 10 schgr. sjaers de som van 8 pgr. bezet op 1/2  hofstede, groot 7 gem. daer 

de comparanten op wonen. 

Gedaen 28 hoymaent 1537. 

 

f° 33 Joos Vander Beke x Margriet zijn wijf, vremde, lenen van Pieter Wittenheins, poorter van Brugge tegen 

een rente van 2 pgr. sjaers de som van 32 pgr. bezet op 35 gem. 144 r. land, gelegen tusschen 

Beverhoutsvelt an noordoost, … 

Gedaen 24 ougst 1537. 

 

f° 35 Gilles Witteweghs x Athonine zijn wijf, poorter van Brugge, lenen van Adriaen Ymezuene, poorter van 

Brugge tegen een rente van 20 sch. de som van 16 pgr. bezet op 14 gem. 17 r. ver zuidoost van de kerk, 

in een jeghenoote ghegeeten Tsrittelaen (?) …. 

Gedaen 16 hoymaent 1537. 

 

f° 43v Hercules Haeghebaert x Jakemyne Vander Wee, verkopen aan Kathelyne Van Beernout, poorter van 

Tielt: 

 1/2 behuysde hofstede groot 4 lijn land, gemeen en onverdeeld met Betkin en Mechelyncke, kinderen 

van Hubert De Cloet, zuid van de kerk; de straete van Oostcamp naer den Dale ande west, met noord 

aen Christiaen Van Dycke hofstede, met zuid aan Abraham Bighet hofstede. 

Gedaen 15 maart 1537. 

 

f° 44 Heer Heylaert Van Zeebrouc, pbr. (pbr.= priester) considerende den goeden en langhen dienst gedaen 

bij Kathelyne Beernout zijn dienstwijf den tijt van 15 jaren …. heeft haar opgedreghen en 

getransporteert een wynckele, …staende int huys toebehorende Hercules Haeghebaert en kinderen van 

Hubert De Cloet …. t’Oostcamp. 

Gedaen 15 maart 1537. 

 

f° 44v Mr. Anchelmus De Boot pbr. licentiaat in beede rechten, poorter van Brugge, verkoopt aan: 

- meester Joos De Boot, mr. Cornelis De Boot pbr. capellaen van O.L.Vr. kerk Brugge. dhr. Jan 

De Boot en dhr. Jacop De Boot, broers, zoon van Symoen: 1/3,  

- voorts mr. Nicase Laducati (?): 1/3,  

- en Jan De Kompes, Anchelmus, Heronimus, Antheunis en Willem De Boot, broers, zonen  

van Willem De Boot, onbejaarde kinderen die hij had bij jonkvrouw Margriete Nyelants, allen 

poorter van Brugge: 1/3,  

van een meersch groot 10 lijn, in Oostcamp, noordoost van de kerk, met noord op de Leye die loopt van 

Assebrouck naer Brugghe. 

Gedaen 16 maart 1537. 

 

f° 45 

 

(interes-

sant!) 

Pieter zoon van Pieter Voet, voogd van Angneesekin, Mayken, Theunken, Lysbetkin en Tanneke, 

kinderen van Pieter Voet d’oude en Lysbette zijn wijf, poorter van Brugge hebben gheannevaert: 

een behuysde hofstede groot 100 gem. velts nu te ruwijne ligghende in Bulscampvelt in de prochie 

Oostcamp, pachtgoet wijlent toebehorende aan Pieter Voet d’oude, annevaert om te verhalen een som 

van penninghen, die Pieter Voet d’oude aan de wezen gehouden was als deel van hun moeder Lysbette. 

…. midts datter grootte reparatie was anne te doene. De pacht brengt niet meer op dan de lasten. 

Toelating om te verkopen 8 mei 1538. 

De voogden verkopen aan Jan De La Court, vremde, 100 gem. onder lant en velt metten husen, ver 

zuidoost van de kerk in de woestine van Bulscamp in een jeghenode gheheeten de Loderhouck … 

Gedaen 11 mei 1538.  

 

f° 47 Cornelis Maleghys zoon van Pieter x Mayken zijn wijf, poorter van Brugghe, verkopen aan Jan De La 

Court:  

velt en busch, ver zuidoost van de kerk, groot 312 gem. al teen an tander tusschen de Bornevijver en de 

Beersvoortvijvers ande oost, streckende zuid en west ant veld van de proost van Hertsberghe, met noord 

ande oude hofstede, Christiaen Vanden Dycke, Jacob Olmeel (?) en Joos, Ghislemus … en kinderen van 

wijlen Pieter Voet d’oude, hofstede. 

Gedaen 12 lauwe 1537. 
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f° 48 Christiaen Gormachtich x Margriete zijn wijf, verkopen aan Hendryc Goekt (?), vrijlaet van Lophem:  

4 gem. 251 r. onder lant, busch en meersch, husen en boomen, oost van de kerk = hofstede daer Symoen 

De Zwaek (?) nu bij pachte op wuent, tusschen de ….-schen heerwegh ande west, tHalve Moerstraetkin 

ande oost en zuid, met noord an Lauwers Lievens hofstede …. 

Gedaen 15 dec. 1536. 

 

f° 52 Melchior Tomelin, poorter van Brugge, verkoopt aan Abraham Bighet, poorter van Brugge:  

een hofstede, oost van de kerk in een jeghenoode gheheeten  Coeldorpe, groot 4 gem. 

Gedaen 6 maart 1538. 

 

f° 54 - Francois Croes x Tanneke zijn wijf, 

- Pieter Croes x Margriete zijn wijf, 

- Jan Vande Moere x Lievijne zijn wijf , allen poorter van Brugge, 

hoirs van het achtergebleven goet van Margriete Bardemakers, twijf van Collaert Incamen (?), verkopen 

aan Matheus De Proost, laet van Buskens: 2 vijvers op Oorscamp en Waardamme: 

1) vijver genaempt de Lychoutvijver, zuid van Obrecht Coolens hofstede. 

2) vijver ghenaempt den Oestene Vijver. 

Gedaen 5 oct. 1538. 

 

f° 54v Mhr. Gheraert Bophore en mhr. Jacop  De Springhe, als voogden van Adriaen Zoetinck, erfachtich 

cappelaen van St Ursule binnen de kercke van Oostcamp, ghegheven hebben in erfeliche cheins aan 

Jacob Mernaile (?) en … zijn wijf:  

250 r. land metten huse daerop, noord van de kerk, tusschen Marijn Van Zeebrouc huys ande zuid, 

Abraham Bighet ande noord, streckend met oost aen Arnout Vanden Dycke land en met west ande 

Curtrycsche heerwech, duer welcke land een veltweg loopt van Brugghe naer Oorscamp, daerop 

dezelfde Jacob nu wuent, voor de som van 3 schgr. sjaers. 

Gedaen 28 dec. 1538. 

 

f° 55v Acte van laetschap, mr. Cornelis Seute doctor in medecine x Maria De Corte, geven te kennen dat zij en 

Willem Bordekin (?) hun beede zuens den 24 sept. 1537, vremde, scheden vande poorterie van Da…? 

jaer …., zijn zeker tijt poorters geweest hadden … issue van heerl. goet zoot behoort …. 

Gedaen 20 sept. 1538. 

 

f° 58 Adriaen Van Zieceele en Tanneke zijn wijf, poorter Brugge, verkopen aan Pieter Rosseels:  

5 gem. land in 6 percelen, oost van de kerk over de Leye. 

Gedaen 3 dec. 1538. 

 

f° 59 - Pieter De Burchgraeve en Maryke zijn wijf, poorter van Sluis (?), 

- Marie, de weduwe van Pieter De Hooghe, vrijlaet van Moerkerke, 

doen afstand ten voordele van Matheus De Pra (?) en Olivier Vande Walle ten behoeve van Joachim 

zoon van Pieter Vande Walle hun wezen en Cornelis J. …. neten, ten behoeve van Abraham zoon van 

Abraham Bighet, poorter Brugge, ook zijn weze:  

3 gem. land onder Oostcamp in een jeghenoode gheheeten de Mossaele (?), tusschen mhr. Vande 

Gruuthuse en die vande Magdaleene land, met zuid ande Curtrycsche heerweg. 

Gedaen 8 oct. 1538. 

 

f° 64 Daneel Van Hecke x Mabelie zijn wijf verkopen aan Jan Cleens (?) de jonghe:  

2 gem. 50 r. land, oost van de kerk en oost bij den Blauw Casteel (rand: in 1673 eigendom van Phil. 

Van Boonem) 

Gedaen 30 lauwe 1538. 

 

f° 65v Mr. Symon Vande Capelle x Vincentine Everbouts, poorter van Brugge, verkopen aan Willem 

Clynckemaille, poorter van Brugge: 

 8 gem. 246 r. land en busch, ver zuid van de kerk, in een jeghenoode gheseyt Hersberge, lettel oost van 

de capelle van Hersberge enz.. 

Gedaen 28 maart 1538. 

 



 11 

f° 67 Philips Pauwels, poorter van Brugge, ten verzoucke van mr. Cornel. Seute, docteur in medecine, belooft 

te leveren aan mr. Cornelis binnen Brugge, tusschen dit en 14 dagen:  

3 balcken, 4 strychoute (?), 200 voeten plaeten, 1500 popelieren bert en 90 rebben, enz …. te Oostcamp. 

Gedaen 13 mei 1539. 

 

f° 72 - Adriaen Ymezuene x Mayken, poorter van Brugge, 

- Mauwers (?) Symon (?) x Mayken, laet van Oostcamp, 

verkopen aan Hendryc Goetyt (?), vrijlaet van Lophem: 7 gem. 232 r. land, busch en meersch met husen 

en boomen, oost van de kerk = hofstede daer Symon De Zwacke (?) last wuende… 

Gedaen 16 mei 1539. 

 

 

f° 79 - Clais Wittebaert x Janneke dochter van Jan Zoete, 

- Adriaene Van Cotymen (?), weduwe van Charles Bourd (?), poorter van Brugge,  

verkopen aan Romein Vanden Banck, poorter van Brugge: 

een behuysde hofstede, ghenaempt te Homelsbrouck, groot 20 gem. 150 r. oost van de kerk in een 

jeghenoode gheheeten Beverhoutsvelt, belast met 13 sch. losrente ten voordele van clooster van de Sint- 

Maertensbroeders, geseyt ten Stalysers, ter cause van 2 messen sjaers …. verkocht 10 april 1529.  

Actum 15 sept. 1539. 

 

f° 80 Romein Vanden Banck, poorter van Brugge is schuldig aan Clais Wittebaert: 

een rente van 18 Karolus guldenen sjaers op een som van 324 Karolus guldenen , bezet op een hofstede 

ghenaempt te Homelsbrouck groot 20 gem. 150 r. in Beverhoutsvelt …. 

Gedaen 15 sept. 1539. 

 

f° 81 Willem Rosseel x Mayken dochter van P. Wittewegh zijn wijf, poorter van Brugge, verkopen aan 

Adriaen Ymezuene, poorter van Brugge: 

3 gem. 19 r. land en busch, ver oost- zuidoost van de kerk in een jeghenoode gheheeten den Drooghen 

Boome, oost van de hofstede van Gilles Wittewegh … 

Gedaen 9 dec. 1539. 

 

f° 83 Jan De La Court, vremde, wonend te Brugge, gheboren te Doornicke, belooft aan Jan Vande Baerskake 

(?) en Pieter zoon van Pieter Voet, voogden van de onbejaerde kinderen van  Pieter Voet d’oude en 

Lysbette zijn wijf: 

de som van 20 pgr. commende van de coope van een behuysde hofstede met velt in een jeghenoode 

gheheeten Loderhouck, door de comparant gekocht van de voogden, te betalen binnen de 4 jaer, bezet 

op al zijn goet, present en toecomende en speciale de voorseyde hofstede. 

Gedaen 11 mei 1538. 

 

f° 84 Jan De Zuttere x Barbele dochter van Gillis Goossins, poorter van Brugge, hoirs van Gillis, verkopen 

aan Antheunis Goossins zoon van Gillis, vrijlaet van Straeten (= St. Andries): 

het deel van Barbele, in ontrent 38 gem. in een jeghenoode gheheeten Beverhoutsvelt, ver oost van de 

kerk, + 2 sticx groot 6 lijn, ver west van de kerk ; voort ten dorpe t’Oorscamp zuid bij de kerk, ter 

hofstede en herberghe gheheeten den Hert. 

Gedaen 10 lauwe(?) 1539.  

 

f° 90 Pieter Van Zantweghe, vremde, x Maroye zijn wijf, lenen van Christiaen Vanden Dycke, poorter van 

Brugge tegen een rente van 30 schgr. sjaers een som van 24 pgr. bezet op een hofstede in een 

jeghenoode gheheeten ten Daele ende es eenen brauwerie groot in erve 6 gem. 60 r. tusschen den 

Daeluynert (?) ande oost ende ant noord den heerwech. 

Gedaen 15 lauwe 1539. 

(rand: tegenwoordig 1882= fort en brouwerij Lootens) 

 

f° 96 - Kaerle Philips(?) x Lysbette zijn wijf, 

- Andries zoon van  Christiaen Gormachtich, poorter van Brugge, 

- Pieter Gormachtich x Margriete zijn wijf, 

verkopen aan Gillis Vande Velde, laet van Oostcamp:  

3 gem. land met woonhuys, pertstalle en coestal, ver oost van de kerke over de Leye in Beverhoutsvelt. 

Gedaen 20 mei 1540. 
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f° 97 Jan De Smet vertooght hoe Pieter De Smet zijn zuene met hem es commen inwuenen en huushouden 

met drie coeyen, twee renders en ander bestalge en diversche partien huuscatelen. 

Ende dat dezelve zuene, hem Jan van oude ontrent 80 jaeren en cleen goet heeft zoo hij zecht, groot 

bystandicheyt, secours en hulpe ghedaen heeft en noch daghelicx doet en ooc zijn cost en noodurft helpt 

winnen. Omme zijn zuene te recompenseren ende vergelden alzo verre alst hem mogelyck is, zo 

verclaert hij dat zijn zuene alsnu overgheeft den helft van alle cathelen, tzij van coeyen, renders, 

zwijnen, bezaytheden of vette op tlant, enz …. 

Actum 18 maart 1539. 

 

f° 104 Jonkvrouw Katheline Matyneie, weduwe van jonkheer Jan Adornes, heer van Winghene, poorter van 

Brugge, verkoopt aan Pieter Van Zantweghe: 

een hofstede ghenaempt brauwerie ten Daele groot ontrent 6 gem. 60 r. zuidwest van de kerk …. Belast 

met een rente van 10 schgr. ten voordele van  t’clooster van Betanien in Brugge, met 3 pgr. ten voordele 

van de capelrie van Jherusalem. … 

(in de rand: verwijzing naar een rente uit 1533 ten voordele van Jeruzalemkerk; de Adornes waren 

patronen van die kerk). 

 

f° 105 Adriaen zoon van Jan  Van Ghystele x Martine zijn huusvrouwe, poorter van Brugge, verkopen aan Jan 

Hernaert, laet van Oorscamp:  

een hofstede groot 12 gem. 175 r. ver zuidoost van de kerk in een jeghenoode ghenaempt Zwinhaeghe, 

palend aan de Zwinhaeghestraete. 

Gedaen  4 ougst 1540. 

 

f° 107 Pieter Ostaert x Kathelyne zijn huusvrouwe, poorter van Brugge, verkopen aan Adriaen zoon van Jan 

Van Ghistele, poorter van Brugge: 

2 delen van 10 gem. 70 r. onverdeeld met de kinderen van Cornelis Van Craybrouck, noord van de kerk. 

Een perceel heet de Warande. Paalt aan de heerweg en aan de Wulckebrouckstraete. 

Gedaen 4 ougst 1540. 

 

f° 109 Pieter Van Zantweghe x Maroye zijn wijf, verkopen aan Matheus De Proost, laet van Buskensambacht:  

een hofstede groot 6 gem. 60 r. en es de herberghe en brauwerie ten Daele, zuidwest van de kerk in een 

jeghenoode ten Daele. Belast met een rente ten voordele van capelrie van Jherusalem in Brugge. 

Gepasseert den 15 dec. 1540. 

 

f° 111 Heer Heylaert Van Zeebrouck pbr. verkoopt aan Heylaerdeken (?) en Claiken zijn naturel. kinderen , die 

hij gheseit heeft bij Katheline Van Beemont:  

een huuseken met erve, ghestaen op de Curtrycsche heerwech bij den Daelmaert, zuidwest van de kerk. 

Indien zijn 2 kinderen overleden zonder kinderen, zo eist Heylaert dat het huuseke succedeert op 

Kathelyne hun moeder, voor de goeden en lange dienst ghedaen, bijzonder in zijn ziekte…. 

Gedaen 8 mei 1538. 

 

f° 112 Gillis De Jonghe x Kathelyne Van Beaumont zijn wijf verkopen aan Arnout zoon van Melchior 

Gheerarts:  

1/2  hofstedeken groot 2 lijn + 1/2 van huusen en boomen, zuid van de kerk bij den dorpe, onverdeeld 

met de kinderen van Hubert De Cloet, met heerweg ande westen, met zuid aan Abraham Bighets 

hofstede …. Belast met 5 den. par. lantsculd ten voordele van mhr. Vanden Gruuthuse, in zijn renteboek 

ghenaempt Zwynspenninck. 

Gedaen 19 sept. 1540. 

 

f° 115 Gillis Vande Velde x Tanneke zijn wijf te Oostcamp, lenen van broeder Carolus De Bruyne, procurator 

van het clooster der Chartreusinnen in Brugge, ten voordele van ‘tzelfde clooster tegen een rente van 10 

schgr. een som van 8 pgr., bezet op 4 gem. land + huysinge, ver oost van de kerk over de Leye in 

Beverhoutsvelt. 

Gedaen 5 wedemaent 1540. 
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f° 117 

 

(onzekere 

lezing !) 

Abraham Bighet, Hendryc Goetynck en Manwers (??) Symoens als ghesworen prysers van de 

heerlijkheid van Oostcamp daartoe ghenomen zoot behoort: om te prijsen …. van lande, huusen en 

boomen, ten verzoucke van Romein Vande Banck ter cause van 2 pgr. sjaers verachterd van een jaar 

rente sedert 24 wedemaent 1538, bezet op tzelfde goet. Genomen in de vierschaere na hun eed: 100 

gem. onder land en velt, huusen en boomen: 

1. 4 lijn land + huusen genaempt Stuyvenberghe, palend aan de Oudenaersche heerwegh. 

2. 99 gem. land en velt op Bulskampvelt, daer wijlen Pieter Voet tzijnen overlijden weundet. 

Romein Vander Banck te gebruucken, ontbladen note en plate (?) of te verpachten tzijnen proffijte …. 

Gedaen 16 dec. 1540. 

 

f° 125 Clais Wittebaert x Thane (?) dochter van Jan Zoetin, poorter van Brugge, verkopen aan Jan Vande 

Walle, laet van Oorscamp:  

1/2  behuysd hofstedeke uit successie van Tanne, zuster van Clais Wittebaert, groot 2 lijn, west van de 

kerk, tusschen Curtrycsche heerweg an oost , mhr. Van Gruuthuse land an noord, ……. 

Gedaen 17 nov. 1540. 

 

f° 128 De piorin en zusters van het clooster der Chartreuzinnen te Brugge, doen te weten dat zij onlangs bij 

den tempeeste van de zee en inbrake van de dycken int quartier van Saeftinghe ….versch maken en 

bedycken moeten theuren coste….lenen geld en bezetten daarvoor 98 gem. meersch ons clooster 

toebehoorende op Oostcamp, ver noordoost van de kerk in een jeghenoode genaempt Assebrouck, 

tusschen t’Cleen Leycken ende ghemeene weede van Assebrouck. 

 (Procuratie (volmacht) verleend op 20 mei 1541). 

Verder: geld geleend van jonkvrouw Adriaene Adriaens, weduwe van Adriaen Ysenbaert, poorter van 

Brugge, tegen een rente van 12 Karolus guldens sjaers op een som van 216 Karolus guldens, bezet op 

98 gem. meersch t’clooster toebehoorende. 

Gedaen 21 mei 1541. 

 

f° 132v Voogden van Hubert en Grietken, onbejaerde kinderen van Gilles Wittenheyts en Anthonine Pils 

krijgen toelating om te verkopen: 

2/3 van 1/2 van een behuysde hofstede groot ± 14 gem., ver oost van de kerk.  

Weduwe Anthonine en haar zoon Gillis Witteheyns, poorter van Brugge, verkopen aan Adriaen  

Ymezuene 8/10 van een behuysde hofstede groot 15 gem. 80 r., zuidoost van de kerk in een jeghenoode 

gegheten Scebbelaere (?) 

Gheleden 13 mei 1541. 

 

f° 139 Loonis Andries x Zoossynke Ustylle (?) zijn wijf, poorter van Brugge lenen van Cornelis Rodonck 

tegen een rente van 10 schgr. een som van 8 pgr. bezet op een behuysde hofstede ghenaempt 

tKernemelckuus, groot 2 gem. noord van de kerk in een jeghenoode ghenaempt te Reydam (?) tusschen 

de Curtrycschen heerwech an oost, land van de Eeckhoutte an west, met noord aan mhr. Wandelincourt. 

Gedaen 9 hoymaent 1541. 

 

f° 162 Loy De Neve x Cathelyne dochter van Jan Wittenheins, poorter van Brugge, lenen van Jan Bruneel, laet 

van Oostcamp, tegen een rente van 10 schgr. een som van 8 pgr. bezet op 8 gem. winnende land = een 

hofstede, zuidoost van de kerk, onverdeeld met Jan Wittenheyns. 

Gedaen 4 maert 1541. 

 

f° 170 Christoffels De Wilde x Zoxyne zijn wijf , poorter van Brugge, verkopen aan Cornelis Rodonck, ook 

poorter van Brugge: 

een behuysd hofstedeken groot 1 lijne, wat noord van de kerk, tusschen de weduwe van Jacop Nyevelt 

land an west en zuid, de kerkweg an oost. 

Gedaen ….. 1539. 

 

f° 171 Jooris Vande Moere x Lysbette zijn wijf, poorter van Brugge, verkopen aan Adriaen Ymerzuene, 

poorter van Brugge: 

3 gem. ver zuidoost van de kerk in een jeghenoode gheheeten Inde Crane. 

Gedaen laatste dag van Wedemaent 1542. 

 

f° 172 Pieter Wayaert x Pieryne zijn wijf, poorter van Brugge lenen van Adriaen Ymezuene, poorter van 

Brugge tegen een rente van 5 schgr. sjaers een som van 4 pgr. bezet op 3 gem. land = een hofstede en 

land, zuidoost van de kerk. 

Gedaen laatste wedemaent 1542. 
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f° 180 Gillis Roegiers, ontvanger van de arme schoolkinderen ten Bogaerde in Brugge, bekent verpacht te 

hebben aan weduwe van Omaer De Smet:  

15 gem. 44 r. land en meersch een lettel zuidoost van het Blauw Casteel, voor 9 jaar à 3 pgr. sjaers + 

planten van 100 wulgepoten, ….. 

Gedaen 21 nov. 1542. 

 

f° 185 Jonkvrouw Katheline Matineye, weduwe van jonkheer Jan Adornes, in leven heer van Nyewerhove, 

poorter van Brugge, leent van dhr. Gabriel De La Coste, poorter van Brugge, tegen een rente van 9 pgr. 

een som van 154 pgr. bezet op 95 gem. 137 r. onder land, busch en meersch, zuid en zuidwest van de 

kerk, an zuid van den Daele, een stuk ghenaempt ’t Cleen Luweghem (?), langs strate vanden goede ter 

Nieuwerburck naer Brugge;  

een stuk ghenaempt Stampaertbusch, den goede daer Kathelyne, weduwe van Jan De Neve wuent, de 

wallen van den goede ter Nieuwerburch, stuk land genaempt de Wallekens die men plach te heeten 

Calle Michiels hofstede rondomme bedolven, paalt ook aan de Curtrycschen heerwech ….. 

Gedaen 12 mei 1543. 

 

f° 188 Philips Vande Velde, poorter van Brugge, verkoopt aan Marc Vanden Velde, zoon van Jooris, zijn 

broer:  

1/2  van 42 gem. land, busch en meersch (bij lote en verdeling van het goed van zijn vader) oost van de 

kerk over de Leye, en heet de Gieregem (?), tusschen weduwe Antheunis Uutenhove noord, tgoed van 

Pieter Wittenheins gheseyt Moraels zuid, met oost ant leen van Jan Steyaert, met west ant goet van 

Pieter Lanchals. 

Gepasseerd 29 mei 1543. 

 

f° 189 Adriaen Knudde x Jossyne Van Wellene zijn wijf verkopen aan Joos De Zwaene, laet van Oostcamp:  

een hofstede groot 5 gem. 1 lijne, ver oost van de kerk ant Beverhoutsvelt. 

Gedaen 11 nov. 1542. 

 

f° 191 Gillis Vande Velde x Tanneke zijn wijf, laeten van Oostcamp lenen van Matheus De Proost, laet van 

Oostcamp: tegen een rente van 15 schgr. een som van 12 pgr., bezet op een behuysde hofstede , groot 5 

gem. gekocht van Matheus De Proost, ver oost van de kerk ant Beverhoutsvelt. 

Gedaen 9 oct. 1541. 

 

f° 192 

 

(geschon-

den) 

Toelating aan Matheus De Proost en Abraham Bighet, voogden van Tanneke, dochter van wijlen 

Hendryc Goetyt, verweest binnen Lophem, om te mogen verkopen: 

een hofstedeke groot 8 lijn. (onverdeeld met de moeder van de weeze) op zuidzijde van de 

Moerbrugghe, op den Oudenaersche herweg. 

Verkocht aan Jan Lochan, laet van Oostcamp. 

Gedaen 21 april 1543. 

 

 

Van 1543 tot 1573 zijn geen registers bewaard gebleven. 

“door troubelen van oorloghe” (godsdiensttroebelen geuzentijd) 
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register 12 

 

Vanaf  1573 tot 1578 

 

Begint met alfabethische tafel op de familienamen opgesteld door greffier Remeeus Dynghels 

Uit de alfabethische tafel: 

f° 135: de wetkamer van Oostcamp, groot 20 roen, voor desen t’Gheetecot. 

Willem De Meester koopt t’Gheetecot. 

f° 142: Blauw Casteel alias Beverhoutsvelt, Hovaertsnest. 

 

f° 7v Jonkvrouw Isabeau Barbesaen dochter van Willem, weduwe van Willem Zorghe, poorter van Brugge, 

gerecht van haar vader, verkoopt aan Jan Barlet, laet van Erckeghem:  

11 gem. 76 r. busch en velt, ver zuid van de kerk in een jeghenoode gheheeten ten Heygher Loo.  

(een deel heet tParadysbusch). 

Dezelfde verkoopt aan Joos Jacquet, vremde: 5 lijn land, ver zuid-zuidoost van de kerk. 

Actum 13 maart 1572. 

 

f° 15 Michiel De Decker x Livine dochter van Pieter Van Ee, staan toe aan Wouter Van Nieumunster, balliu 

van den Houtschen, om een haag en boomen te planten tusschen hun en zijn land. 

Actum 11 maart 1573. 

 

f° 15v Jacob Vande Wijngaerde, capelaen van de cappele van Sint-Ursele binnen de kerk van Oostcamp, geeft 

in erfelijke cijns aan Wouter Van Nieumunster, balliu van den Houtschen, vrijlaet van Nieumunster, 36 

roen land, wat zuid van de kerk, zuidwest van de hofstede van Wouter à 10 sch. par. sjaers. 

Actum 11 maart 1573. 

 

f° 16v Joos De Waesme, laet van Oostcamp, namens mr. Joos Jacqueloodt en Jonkvrouw Susanna Ymmeloot, 

verkoopt aan Jan De Vos zoon van Gillis:  

een behuusde hofstede, ver zuid van de kerk ter plaetse genaempt ter Zwynhaeghe, groot 30 gem. 64 r. 

Paalt aan land van de cappelrie van Hertsberghe, aan de Tieltwech en aan Busscampvelt. 

Actum 15 maart 1573. 

 

f° 21v Simon zoon van Jacob Van Oost stelt zich borg voor Pieter zoon van Willem Vermeulen tegenover 

Gheeraert Govaert als ontvanger van mhr. Van Gruithuse voor pacht van de muelene ter Moerbrugge 

voor 5 jaar, ingaande mei 1574 tegen 5 pgr. sjaers. 

Actum 22 april 1574. 

 

f° 22 Willem Hoone, Jheeroon Casier en Michiel Van Eede elk getrauwd met dochter van Willem Hoone, 

samen eigenaar, verkopen aan Jan Bruneel: 

een behuusde hofstede groot 28 gem. 24 r. (onverdeeld met Olivier Hone) ver zuidoost van de kerk, met 

de hofstede daer Willem op gewoont heeft.  

Paalt aan de hofstede ghenaemt de Dry Conynghen.  

Een stuk land ligt over den Houdenaerschen heerwech. 

Actum 3 mei 1574. 

 

f° 26   

en ook: 38, 

49, 50 en 51v 

5 ingewikkelde akten waarbij Joos Jacqueloot, raed-fiscaal van zijne Majesteit x Susanna Immeloot, 

geld leent van de prior van de Predikheren (Dominicanen) Willem Verheecke S.T.D. (sanctae 

theologiae doctor), voor koop van een hofstede met huusen, scheure, stallen en poesten van Jan Vanden 

Brouck x Lysette Ryckaert  weduwe van Jan Ridtsaert, die er wonen, (5 hoymaent= juli 1573) en voor 

de koop van 6-7-8 gem. land en busch gebruikt door Jan Negheman (8 mei 1574) 

Hofstede gelegen ver zuid van de kerk int gheweste ghenaemt Zwijnshaeghe, in de houc van het 

Bulscampvelt …. 

 

f° 36 Peter Van Doorne x Tanneke dochter van Willem De Busschop zijn wijf, lenen van Arnoudt Negheman 

tegen een rente van 20 schgr. sjaers een som van 16 pgr. bezet op 7 gem. land, genaempt onder ander 

den Langhen en Cleenen Boellaert, den Quaeden meersch en busch, den haeckende, cleenen en grooten 

Hoernacht. 

Actum 13 mei 1573. 

 

f° 39 Aernoudt Bouck verpacht aan Willem Sijs een hofstedekin met 6 gem. land, die er woont, voor 3-6-9 

jaar à 3 p. sjaers + levering van 100 wyntergley 6 palmen dicke. 

Actum 18 wedemaent 1573. 
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f° 41 Alexander Coolens x Jonkvrouw Cathelyne Obrys, poorter van Brugge, lenen van mhr. Nicolays 

Hanchemant, ook poorter van Brugge, tegen een rente van 4 pgr. sjaers een som van 64 pgr. bezet op 84 

gem. met huusen, schueren en stallen genaempt ‘tGoet ter Rime, zuidwest van de kerk, onverdeeld met 

Jonkvrouw Elysabet De Lescluse, moeder van Alexander en Toussain zijn broer, = een hofstede met 

opperhove en bogaert, streckt tot aan de Cortricschen heerweg. 

(+ legger van al het land, 14 blz. lang!)  In totaal 100 gem. 

Actum 4 hoymaent 1573. 

 

f° 52v De voogden van Tannekin dochter van Willem Hoone en Cathelyne Rutentuit zijn wijf, hoir van 1/4 van 

de achtergelaten goedinghe van haar moeder: verkopen aan Jan Bruneel landsman en poorter van 

Brugge 1/4 van de 1/2  (=1/8) van een hofstede van 26 gem. 

Actum 10 hoymaent 1573. 

 

f° 54 Heer Guille Cousijn x Jonkvrouw Cathelyne Vander Woestijne, eigenaar na verdeling tussen de 

comparant en andere hoirs van Jonkvrouw Cathelyne Snouckaert, hun moeder, en van hun oom  

Antheunis Snouckaert in 1569: verkopen aan Christoffel Rudders: 

1. 66 gem. 32 r. op Ruddervoorde en op Nieuwenhove. 

 

f° 59 

 

2. 33 gem. 190 r. op Oostcamp. In pacht gegeven aan Steven Van Rye voor 9 jaar, ingegaan in ougst 

1573. 

Actum  12 sept. 1573. 

 

f° 62 Gheeraert Govaert, ontvanger van Jonkvrouw Cathelyne Van Brugghe, vrouw Van Gruudthuuse, 

verpacht aan Cornelis Landtsocht:  

een behuusde hofstede, oost van de kerk, groot 57 gem. 79 r. land ghenaempt tgoed ter Laere voor 9 

jaar, ingaande half maart 1572. 

Actum 1 oct. 1573. 

 

f° 67 De voogden van Willekin, Thonyncken en Maeyken, kinderen van Willem Phil. Vander Cappelle en 

Barble Van Dycke, geven te kennen dat de wezen gerecht waren in 1/2 van een huuse achter “Den Hert” 

met 1 lijne land (ander 1/2  behoort aan Pieter Ghysels x met hun moeder) met grote kosten van 

reparatien van daken en gelegen langs een quade onghepareerde strate …. 

De voogden verkopen tzelve huus aan Wouter Van Nieumunster, balliu van den Houtschen voor de som 

van 30 pgr. Charles Vande Capelle had het huus gekocht van Jacob Vande Wijngaerde, capelaen van de 

kerk van Oostcamp. 

Actum 23 dec. 1573. 

 

f° 68v Niclaus Vlugghe x Barbele Lamssuene lenen van Niclaus Vande Walle tegen een rente van 2 pgr. sjaers 

een som van 32 pgr. bezet op een behuusde hofstede groot 9 gem. 197 r. noord van de kerk (een stuk 

land paalt aan …. de strate den Quaden Plasch). 

Actum 9 dec. 1573. 

 

f° 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

f° 75v 

Pieter Adornes, doctor rechten en Kan. van Sint-Donaes, en Guillame Van Rockeghem, geven te kennen 

dat na het overlijden van Jonkheer Jan Adornes, heer van Nieuwenhove, en Jonkvrouw Catharine, bij 

verdeling gekomen is op hun zoon Joos:  

1/2  van een  hofstede groot 86 gem. ( 26 gem. op heerlijkheid Oostcamp en 60 gem. op 

Buskinsambacht) onverdeeld met Jonkheer Guillame Van Rockeghem x Johanna Adornes. 

Bij de verdeling was Joos overleden. Zijn deel, 43 gem. erfden Jheronimus, Jacob, Pieter en Johanne 

Adornes elk 1/4 . Dus Guill. van Rockeghem  5/8 en Jeron, Jacob en Pieter elk 1/8  

Op 13 wedemaent 1571. 

     

Zij verkopen aan dhr Jan Breydel 60 gem. land en busch (deel van 103 gem. 97 r.) op Oostcamp en 

Buskens. (Volgt legger van al het land, 9 blz lang !) 

Actum 20 maart 1573. 

 

f° 81 Meerle Bauwens x Willemyne Moerman zijn wijf verkopen aan Jan Hidde x Cathelyne sijn wijf : een 

behuusde hofstede ghenaempt Nedre Stuyvenberghe, groot een half gemet, ver zuidoost van de kerk, 

Vanbueckelaerestraete ande zuidzijde, met oost ande Oudenaersche heerwech. 

Actum 19 wedemaent 1574. 
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f° 90 Margriete, weduwe van Jan Clanx, laetesse van Oostcamp, verkoopt aan Lauwereins Wuelinck, ook laet 

van Oostcamp: 

 een behuusde hofstede met poesten en stallen, groot 6 gem. oost van de kerk an Beverhoutsvelt, daer 

Jeroon Casaer op wuent. 

Actum 28 oct. 1574. 

 

f° 93 Pieter Olbrecht x Tanneke Wittenheyns, op hen verstorven bij de dood van Pieter Wittenheyns, 

verkopen aan Willem Van Renterghem:  

3 gem. 112 r. van de hofstede daer Willem nu wuent, ghenaempt tgoet ter Poele, ver oost van de kerk in 

een jeghenoote genaempt Beverevelt, onverdeeld met Willem Van Renterghem x weduwe van Andries 

Hoonghe, Jan Zoorghe, weduwe Pieter Hanssens, Pieter Wittenheyns en weduwe Glaet (?) Vander 

Mandele. 

Actum 1 ougst 1575. 

 

f° 116v Jan Lambrecht x Cathelyne Schelewaerts, poorter van Brugge lenen van Jonkheer Hendric Ryeel, 

poorter van Brugge tegen een rente van 3 pgr. een som van 48 pgr. bezet op 3/4 van een behuyssde 

hofstede groot 4 gem. zuidoost van de kerk bij der Moerbrugghe, genaempt de Zwarte Leeu, daer de 

comparanten nu wuenen, palend aan de Oudenaerssche heerweg en aan de Leye. 

Actum 1 ougst 1575. 

 

f° 125 Simoen Lantsucht x Willemyne Baert zijn wijf, poorter van Brugge, verkopen aan Gregorius De 

Ramelaere, poorter van Brugge: 

1/5 van een hofstede van 15 gem. 65 r. land, busch, meersch + huusen en boomen, onverdeeld met hoirs 

van Christiaen Lansocht in een jeghenoote ghenaemt de Hasselaerstrate, daer Jooren Van Hee op wuent, 

met Hasselaerstrate an noord, Loy Hoone en Pieter Wittenheyns an zuid, met west an Loy Hoone 

hofstede. 

Actum 5 april 1576. 

 

f° 134 Heer Jacob Vanden Wijngaerde pbr. capelaen en laet van Oostcamp, considerende den goeden en 

getrauwen dienst van Jozijne Vanden Berghe zijn dienstbode en joncwijf den tijt van ontrent 20 jaeren, 

wil haar recompenseren: 

1. laat toe het gebruik van een ceucken in thuus ghenaemt tSchaeck, dat Jeroon Vanden Berghe bij 

pachte ghebruuct, en dit haar leven lanck en niet langher, wel verstaende dat Jozijne gheen 

ghebruuck nochte usufruct van de voorseide ceucken zal hebben, dan naer dat zij van de comparant 

vertrocken en verhuyst zal wesen. 

2. Bovendien belooft de comparant te betalen 16 pgr. bij afgaande payementen, te weten 2 pgr. tot 16 

pgr …….. 

Actum 6 april 1573. 

 

f° 135 Heer Jacob Vanden Wijngaerde pbr. capelaen van Ooscamp verkoopt aan Willem De Meestere x 

Janneke Cools, en Catheline Smeesters zijn moeder, en Monyne Smeesters, zuster van Willem:  

een steenen huus op de plaetse, met een hoveke groot 20 roen, van oude tijden gheheeten tGheetecot, 

met een gemeene muer ten zuiden an thuus genaemt tSchaeck, toebehoorende dhr Jacob Vande 

Wijngaerde en met noord aan de backerie, toebehorende dhr Jacob Vande Wijngaerde, met west op 

Oostcamp plaetse. 

Actum 6 april 1573. 

 

f° 135v - Willem De Meestere x Janneke Cools zijn wijf, 

- Catheline Pauwels, weduwe van Jooren De Meester, moeder van  

- Willem, en Monyne zijn zuster, allen laeten van Oostcamp, 

lenen van Jacob Vande Wijngaerde pbr. capelaen van Sint-Ursele te Oostcamp, tegen een rente van 30 

schgr. sjaers een som van 24 pgr. voor de koop van een huus ghenaemt tGheetecot, bezet op een steenen 

huus en hoveke van 20 r. ghenaemt ghetecot (… zoals hiervoor) en op een hofstedeke groot een half 

gemet belast met 18 sch. par. cijns ten voordele van de cure (pastorie) van Oostcamp, zuidoost van de 

kerk, met noord ande kerkweg die loopt naer de Moerbrugge en met oost ande hofstede gheseyt de 

cappelrye van Onze Vrouwe binnen de kerk van Oostcamp en met west ande Erckeghemsche kerkweg 

en tcijnsland komende van de cure van Oostcamp, toebehorende Jacob Vande Wijngaerde. 

Actum 6 april 1573. 
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f° 137v Jan Bruunkins x Lievyne Coenraert zijn wijf, laeten van Oostcamp, verkopen aan hr. Jacob Vande 

Wijngaerde pbr. capelaen:  

een behuusde hofstede groot 7 gem. onder de prochie van Merberghe (?), oost van de kerk, in een 

jeghenoode gheheeten ten Drooghen Boome bij onze Vrouwelindeke; de hofstede rondsomme in zijn 

dycken 3 gem. met zuid an een straetkin gheheeten het Asselaerstraetkin. 

Actum 12 sporcle 1576. 

 

f° 138v Mhr. Lauweryns De Busschere pbr. prochiepape van Oostcamp geeft in erfelijke cijns aan Jacob Vande 

Wijngaerde, capelaen van Sint-Ursele:  

5 linen land in een stuk, zuid van de kerk, niet ver van reeustroo, palend aan een straetkin lopend van 

reeustroo naar Erckeghem, voor de som van 7 schgr. sjaers mits kwijtschelding van 20 den. par. cijns 

die de pastoor jaarlijks schuldig was aan de capelrie van Sint-Ursule. 

Actum 13 sporcle 1576. 

 

f° 142v Jonkvrouw Gheertrude Dammans, weduwe van Glaude Vander Mandere, poorter van Brugge, is 

schuldig aan Zegher Bisschop, poorter van Brugge: 

een rente van 3 pgr. op een som van 48 pgr. bezet op een hofstede met huusen, schueren, stallen en 

duvecoten, groot 19 gem. 206 r. ghenaemt tHovaersnacht  (Hovaertsnest?), waarvan 5 gem. gepacht 

door Pieter Verwees en 14 gem. 206 r. door Lauwreyns Wullynck, ver oost van de kerk, ghenaemt 

Beverhoutshof, in een jeghenoote ten Blauw Casteel bij Beverhoutsveld. (+ legger van al het land.) 

Gerecht aan Glaude Vander Mandere door koop. 

Actum 11 wedemaent 1575. 

 

f° 145 Gheleyn Neerynck zoon van Hendrik x Passchyne Van Hee, laeten van Oostcamp leent van Jan Taets, 

poorter van Brugge tegen een rente van 20 schgr. een som van 16 pgr. bezet op 3 gem. 250 r. land en 

huusen , ver zuid van de kerk in een jeghenoote ter Swynhaghe = hofstede daer Berthelmeeus Vander 

Muelene op wuendt. (+ legger van het land) 

Actum 9 wedermaent 1576. 

 

f° 147 Antheunis Holman zoon van Pieter x Magdaleene Honeraet, zijn wijf, laet van Oostcamp leent van Jan 

Taets, poorter van Brugge tegen een rente van 10 schgr. een som van 8 pgr. bezet op 5 gem. 200 r. 

busch en meersch, ver zuid van de kerk bij Hertsberghe, ghenaemt den Danaertbusch, palend aan de 

proosdie van Hertsberghe land. 

Actum 9 wedemaent 1576. 

 

f° 150 Gillis Bighet x Peryne dochter van Hercules De Gavere zijn wijf, poorter van Brugge verkoopt aan 

Lucas De Zwaene, laet van Oostcamp 1/2  hofstedeke, groot geheel 7 gem. oost van de kerk. 

Actum 4 hoymaent 1573. 

 

f° 151  Fransoys Bighet x Barbe zijn wijf, poorter van Brugge, gerecht van zijn vader Abraham Bighet, 

verkoopt aan Lucas De Zwaene: 1/2  hofstedeke, groot geheel 7 gem. oost van de kerk. 

Actum 1 dec. 1575. 

(zie ook folio 157) 

 

f° 152 Maryn Vander Meersch x Tanneke zijn wijf, laet van Oostcamp leent van Jooris Mulaert, ook laet van 

Oostcamp tegen een rente van 7 sch. 6 gr. een som van 6 pgr. bezet op een huus met 36 roen land, noord 

van de kerk, palend met oost ande Cortryckschen heerweg. 

Actum 27 oct. 1575. 

 

f° 176v 

 

 

Beernaert zoon van Beernaert Zeghers x Catheline dochter van Cornelis Zeghers (??) zijn vrouw, 

vrijlaet van Lissewege, verkopen aan Beernaert Zeghers d’oude:  

23 gem. 200 r. land + huusen , ver oost van de kerk in een jeghenoote ghenaemt de Craene = hofstede 

daer nu Adriaen De Bie (?) op wuendt.  

Actum 14 jan. 1576. 

(zie ook folio 197) 

 

f° 185 Laureyns Corette x Jozyne De Rue zijn wijf, laeten van Oostcamp, leent van Simon Hanse (Hanssens?) 

poorter van Brugge tegen een rente van 10 sch. sjaers op een som van 8 pgr. bezet op een behuusd 

hofstedeke, groot 24 r. (?), ver oost van de kerk in een jeghenoode ghenaemt ter Moerbrugghe.  

Actum 12 april 1576. 
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f° 186v 

 

 

Glaude Vander Mandere x Jonkvrouw Gheertrude Dammans, poorter van Brugge leent van Jozef 

Vutendale, poorter van Gent, tegen een rente van 15 schgr. een som van 12 pgr. bezet op 12 gem. land 

en busch (onverdeeld van 60 gem. land en busch met weduwe van Pieter Wittenheyns, ghenaemt tgoet 

ten Poele, rondsomme bedolven) 

Actum 4 nov. 1575. 

(zie ook folio 232) 

 

f° 197 

 

 

Bernaert Zeghers x Catherine dochter van Adriaen Wouters zijn wijf, vrijlaeten van Lissewege, 

onterven 23 gem. land zuidoost van de kerk = hofstede met huusen en boomen, palend zuid ande 

Schetelaerestrate. (+ legger van al het land) 

Zij brengen dit land in handen van de schepenen om daerin ghegoed en gheërft te worden  

Pieter Clays x Janneke De Vey, zijn wijf, poorter van Brugge …. 

Actum 2 mei 1576. 

(zie ook folio 176v) 

 

f° 200 Pieter Clays x Janneke De Vey, poorter van Brugge zijn schuldig aan Beernaert Zeghers, vrijlaet van 

Lissewege: een rente van 5 pgr. op een som van 80 pgr. bezet op een behuusde hofstede van 23 gem. 

Actum als vooren. 

 

f° 221 

 

 

- Adriaen De Cnock x Catheline, weduwe van Pieter De Proost, zijn wijf, vrijlaet van Zedelgem, 

- Pauwel Kynt, vrijlaet van Zedelgem, 

gerecht deels bij coope en deels bij succssie van Mayke dochter van Matheeus De Proost, zus van 

Pieter, verkopen aan Jan Van Dierendonck, laet van Oostcamp:  

een vijver ghenaemt de Lietvijvere (?), zuidwest van de kerk, gebruikt tandere tijden onder andere door 

de koper. 

Actum 12 lauwe 1577. 

(zie ook folio 262) 

 

f° 225 Pieter Ghysels x Barbele Van Dycke, poorter van Brugge, verkopen aan Jan Van Cauwenberghe 

(vremde) een behuusde hofstede op 2 lijnen erfve, noord van de kerk in een jeghenoote gheseyt 

sPapenhaghe, met oost langs de kerkweg. 

Actum 3 sporcle 1577. 

 

f° 232 

 

 

Jonkvrouw Gheertrude Dammans, weduwe van Glaude Vander Mandere, poorter van Brugge, stelt zich 

borg over Jan Van Cauwenberghe, stokhouder van de heerlijkheid Oostcamp, voor de betaling van 255 

p. 17 sch. 3d.gr. aan Jan Roels, vrijlaet en ridder van het Heilig Land, voor de koop van opgaande eiken 

op ‘t pachtgoed ghenaemt de Grooten Burckelaere, daer Adr. Vanden Broucke op woont. 

Actum 30 maart 1577. 

(zie ook folio 186) 

 

f° 239v Jan Bruneel x Barbele Immezuene dochter van Pauwel, zijn wijf, poorter van Brugge, verkopen aan 

Staes Van Muelenbrouck, poorter van Curtrycke:  

28 gem. 24 r. land = hofstede daer Cornelis Vyncke nu op wuent (+ uitvoerige legger, met onder andere 

dhofstede daer Willem Hoone op gewuend heeft). 

Actum 1 mei 1577. 

 

f° 243 Staes Van Muelenbrouck x Beelken dochter van Pieter Van Renterghem zijn wijf, lenen van Jan 

Bruneel tegen een rente van 8 pgr. een som van 128 pgr. bezet op 28 gem. 24 r. = hofstede daer nu 

Cornelis Vyncke op wuent …... 

Actum 1 mei 1577. 

 

f° 249 Joos Van Hee x Magdaleene dochter van Hercules Van Gavere zijn wijf, laeten van Oostcamp, die 

erfden van Magdaleene Goetghebuer, weduwe van Joos Bruneel (grootvader van Joos Van Hee) worden 

onterfd van 10 gem. land, busch en meersch, onverdeeld met Pieter Van Hee in 20 gem. ver oost van de 

kerk, om daerin ghegoed te worden Simoen Hanssens, poorter van Brugge ten voordele van de 

ghemeene ambacht en heerlijkheid Oostcamp. 

Actum 29 lauwe 1577. 

 

f° 251 Simoen Hanssens, poorter van Brugge, leent van Joos Van Hee, laet van Oostcamp: de som van 42 pgr. 

voor koop van 5 gem. land, busch en meersch, onverdeeld in meer land met Pieter Van Hee. 

Actum 24 lauwe 1577. 
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f° 253v - Jonkvrouw Margriete Bonnet, weduwe van Jacques Van Hove, 

- Anthoine Hoornebout x Jonkvrouw Levyne dochter van Jacques Van Hove, 

- Jonkvrouw Magdaleene Van Hove, weduwe van Charles De Clercq, 

- Voogden van Magdaleene De Clercq dochter van Charles en meer andere ….,  

allen poorter van Brugge, verkopen aan Jonkheer Jan Van Themseke, schildcnape x Jonkvrouw Joanna 

Vander Lane, poorter van Brugge:  

een casteel met synghelen en huusen en 62 gem. 200 r. land ghenaemt tgoed ter Pensée, noord van de 

kerk, met behuusde hofstede (+ legger van al het land, onder andere een partie land en dreve daer Sint-

Antheunis Cappellekin staet.) met west ande Curterycxschen heerwech  en ’t pachtgoet ter Pensée. 

Actum 1 wedemaent 1577. 

 

f° 256 Pieter Goetheluc (buer ?) x Mayken dochter van Jan Snick zijn wijf (vremde) wonend te Oostcamp, 

lenen van Adriaen Roels, lakensnijder te Brussel tegen een rente van 10 schgr. sjaers, een som van 8 

pgr. bezet op 3 gem. 200 r. gekocht van Pieter Van Pachtebeke en Jozijne Scram, oost van de kerk. 

Actum 20 hoymaent 1577. 

 

f° 261 - Laureyns De Busschere, pastor,  

- Jacob Vande Wijngaerde, capelaan, 

- Christiaen Negeman en Pieter Ghysels, kerkmeesters, 

- Niclaeis Vlugghe en Jan Negeman, notablen van de prochie, 

geven in erfelijke cijns aan Gheeraert Govaert, poorter van Brugge: 1 gem. 186 r. land, oost van de 

kerk, voor 6 schgr. sjaers . 

Actum 11 ougst 1577. 

 

f° 262 

 

 

Sander Cools x Catheline Obrecht(?) zijn wijf, poorter van Brugge lenen van Jan Van Dierendonck en 

Martine zijn wijf, laet van Oostcamp, de som van 32 pgr. over de rest van 54 pgr. voor de koop van de 

Lietvijvere, zuidwest van de kerk, vroeger gebruikt door Mattheus De Proost en andere…. 

Actum 19 oct. 1577. (zie ook folio 221) 

 

f° 263v Christiaen Wittenheins x Aechtien (Aagje?) dochter van Renier De Bake zijn wijf, poorter van Brugge, 

gerecht door successie van vader Christiaen verkopen aan Bertelmeeus Lampsins, laet van Oostcamp:  

280 roen ghenaemt de Mostaertbilck in een jeghenoote ghenaemt de Malenplasch bij de Leemputten, 

rondomme bedolven, oost van de kerk, palend met noord op den waterloop. 

Actum 16 nov. 1577. 

 

f° 267 Jan Hidde zoon van Cornelis x Catheline. De schepenen onterven hen van: 

1. een behuusd hofstedeke groot 1 line (= 100 roen) rondsomme zijn haeghen en canten. 

2. een sticxken land van 50 roen in eeuwigen cijns gehouden van de kerk van Oostcamp 

(samen 150 r.), ver oost van de kerk in een jeghenoote gheheeten Stuyvenberghe, thofstedeke genaemt 

Cleen Stuyvenberghe.  

Omme daerinne ghegoet en geërft te worden Cornelis Lansucht, poorter van Brugge, ten voordele van 

de ghemeene laeten van de ambacht en inwonende. 

Actum 8 lauwe 1578. 

 

f° 268v Cornelis Lansucht zoon van Willem x Lievyne De Neve, poorter van Brugge lenen van Jan Hidde de 

som van 18 pgr. rest van 40 pgr. voor de koop van een behuusd hofstedeke met 150 roen land, bezet op 

een hofstedeke met 150 r. ver oost van de kerk, in de jeghenoote Stuyvenberghe. 

‘t hofstedeke genaemt Cleen Stuyvenberghe. 

 

f° 269 Gheeraert Govaert, poorter van Brugge, verklaart bekomen te hebben van hr. Jacob Vande Wijngaerde 

pbr. capelaen t’Oostcamp: het land en huusijnghe daer Laureins Lievens in wuendt, tegen 12 pgr. sjaers 

(alle maanden 20 sch.) zolang hij leeft … 

Actum 22 lauwe 1577. 

 

  

Er zijn geen wettelijke Passeringen bewaard van 1578 tot 1584 

Register 13 begint eind 1584 

 

Nota: 

Van 1578 tot 1584 was de stad Brugge en ook het Brugse Vrije in de handen gevallen van de 

Calvenisten. 
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register 13 Vanaf  1584 tot 1590 

 
 

register 13.1 

 
Deel 1 

f° 2 Voogden van de kinderen van Andries, Frans en Barble De Neve, poorter van Brugge, verkopen aan 

dhr. Gheeraert Govaert, poorter van Brugge: 

6 gem. land, zuid-zuidwest van de kerk boven in een jeghenoote gheheeten de Asselaere. 

Actum 18 dec. 1584. 

 

f° 17v Jonkvrouw Gheertrude Damman, weduwe van Glaude Vander Mandere, poorter van Brugge, verkoopt 

aan dhr Gheeraert Govaert, Poorter van Brugge: 

23 gem. deel van het pachtgoed gaende met het Blauw Casteel, ver oost van de kerk + legger van al het 

land, onder andere een stuk genaemt tHovaertsnest, ’t Dockestuk, de Poerbeek, een stuk van 4 gem. 285 

r. te middele metten casteele, de gheheele walgracht tot 8 1/2  voet buiten de watere en de uutwech van 

de casteele 2 roeden breet en 12 r. lanck oostwaert daer de poorte opstaet, ende es leen, ende de reste 

metten huuzen, schueren ende stallen mette boomen es erfve ende es de hofstede metten bogaerde ten 

zuiden daer Olivier Vande Walle op wuendt ... 

Actum 18 maart 1585. 

 

f° 32v Guillebert De Wale, poorter van Brugge verklaart gehuurt te hebben van Jan Van Cauwenberghe: 

een huus ghenaemt Oorcamp, noord van de kerk op de Leye, beneden de groote Steenbrugge + land tot 

aan een gracht die loopt in de Leye bachten den huuse, voor 3 jaar beginnend half ougst 1585, à 5 pgr. 

sjaers + planten van een doornhaghe, hoogten effenen en in nering brengen, diltpersennen leggen boven 

2 kamers en keuken, 6 fruitbomen poten, enz .... 

Actum 1 ougst 1585. 

 

f° 40 Matheus Sparcke x Margriete Van Bezien zijn wijf, laeten van Oostcamp, eigenaars deels van zijn 

ouders en deels door uitkoop van medehoirs, verkopen aan Jan Van Thienen, poorter van Brugge:  

2 gem. land + huusen, zuidwest van de kerk, beneden Masekensbergh, tegenover daer de Daelemeulen  

placht te staen met noord op de Vliegherstrate daer de huuse op staen. 

Actum 2 dec. 1585. 

 

f° 41v Lucas De Zwaene en Olivier De Zanghere, voogden van Pierkin zoon van Laureins Van Ryckeghem en 

Margriete dochter van Joos De Zwaene krijgen toelating om te verkopen: 

een behuusde hofstede met 30 gem. land, deels bij de hofstede bij Beverhoutsvelt, deels elders, geërfd, 

van Joos De Zwaene, zijn grootheere en van Jozynke, Mayke, Tanneke, Jooskin zijn oomen en moeyen, 

onverdeeld met Christiaen Lantsocht x Jozijne dochter van Joos De Zwaene. 

Dezelfde, voogden van Olivierkin, kind van Laureins Van Ryckeghem, laet van de heerlijkheid 

Nieuwenhove, verkopen aan dhr. Jacques Van Houfvelde, poorter van Brugge: 31 gem. 295 r. zijnde 

hofstede daer wijlen Joos De Zwaene overleed, ver oost van de kerk bij Beverhoutsvelt, waarvan 1 gem. 

in de Leckerhouck (deels cijnsland van de kerk); 4 gem. genaemt tLichterveltstick; 1 gem. genaemt 

Langhaert; 1 gem. 45 r. genaemt Neckerspit; 1 gem. 40 r. genaemt de Barmbilck; 450 r. geheeten de 

Calamijne; 454 r. land met Pudebrouckstrate ande west en noord; west over de Leye 2 gem. land en 

busch genaemt de Lykebeke; 1 lijne land bij Erckeghemmuelen, enz ... 

Actum 7 Lauwe 1586. 

 

 

f° 85 Adriaen De Bouvere (schepen) verklaart gepacht te hebben jegens Jonkheer Philibert De Pollain, 

zaakvoerder van mhr. van Gruuthuuse: 

een pachtgoed groot 240 gem. voor een termijn van 3 jaar beginnend bamesse 1586 à 50 guldens van 40 

gr. sjaers, te gebruiken als een goede vader. 

Actum 15 sept. 1586. 

 

f° 86 Adriaen Redde en Loys Maleghys, poorter van Brugge, verklaren gepacht te hebben jegens dhr. 

Philibert De Pollain, zaakvoerder van mhr. van Gruuthuuse:  

een pachtgoet van 81 gem. 2 lijn genaemt tgoet ter Maere (?) voor 3 jaar à 7 pgr. sjaers. 

Actum 15 sept. 1586. 
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f° 86v Wouter Van Loo, poorter van Brugge, leent van dhr. Philibert De Pollain: 

de som van 21 pgr. voor de koop van 7 gem. tailliehout à 3 pgr. ‘tgemet, “thende mate, thende ghelde” 

(indien meer ofte min) op tgoet te Langhewalle, toebehorend mhr. Van Gruuthuuse. 

Actum 13 dec. 1586. 

 

f° 91 Aernout Negheman, poorter van Brugge, die beloofd had aan tGodshuus van de Magdalene te Nazarette 

in Brugge, te goeden en te erven ten opziene dat hij aldaer zijn leven lang zoude hebben mondcost en 

andere noodzakelijkheden: verkoopt aan broeder Nicolaes Vande Kerchove , meester van het godshuis 

de Magdalene:  

5 gem. land op Oostcamp ver zuidoost van de kerk bachten de Dry Conynghen te Merberghe, achter 

Pieter Rotsaerts hofstede. A. Negheman was gerecht in dit land bij verdeling onder de hoirs van Mayken 

dochter van Boudewijn De Doeldere, zijn vrouw. 

Actum 19 lauwe 1587. 

 

f° 92 Barble dochter van Willem Van Dycke, weduwe van Pieter Ghyselen, poorter van Brugge, gerecht van 

Pieter Ghyselen, verkoopt aan Pieter Van Heyst, poorter van Brugge:  

10 gem. 55 r. + huus en boomen, zuid van de kerk, in jeghenote ten Dale zijnde hofstedeke daer Jan 

Van Zeebrouck placht te wuenen, met de strate van Sint-Urselevelt ande zuid. 

Actum, laatste lauwe 1587. 

 

f° 103 Jan Enderee x jonkvrouw  Anna dochter van Rogier Vande Pitte, vrijlaeten van Snellegem, eigenaars 

door koop van de hoirs van Jan Van Cauwenberghe, verkopen aan Pieter De Clercq:  

een huus met 2 lijn erfve, noord bij de kerk in een jeghenoote ghenaemt sPapenhaghe ande oost, met 

zuid ande hofstede van Jan Vande Walle, met oost langs de kerkweg van Sint-Joris naar de kerk. 

Actum 9 april 1587. 

 

f° 96 Zegher Cochuut en Jan Negheman, kerkmeesters van Oostcamp, dragen over in handen van Lucas De 

Zwaene:  

1/2 van 14 gem. land en busch, onverdeeld met de kinderen van wijlen Jan Van Ghistele, toebehorend 

aan het sterfhuus van Niclays Vlugghe d’oude, tot verhaal van wat het sterfhuus schuldig was aan de 

kerk. 

Actum 16 maart 1587. 

 

f° 104 - 110 (na lange ingewikkelde kwestie van volmacht) 

 

f° 106v ... Guilliame De Smet; Jan Langheraert x Mayke dochter van Joos De Smet; Gooris De Vleeschauwere, 

zoon van Jan en Catheline Smets (De Smet ?); Margriete De Vleeschauwere, zus van Gooris x Pieter 

Van Landeghem enz .... allen hoirs van Jan Van Cauwenberghe, hun rechtsweer, overleden poorter van 

Brugge verkopen aan Gheeraert Govaert, poorter van Brugge: 

22 1/2  gem. op Oostcamp en elders (Ruddervoorde) (+ 6 blz. lange legger van het land, waarin 

vermeld staan: Zevecootstraetkin, Masekensbergh, Ouden Tieltwech .....) 

Actum 2 maart 1587. 

 

f° 110v Dezelfde als op folio 106v (Guilliame De Smet; Jan Langheraert x Mayke dochter van Joos De Smet; 

Gooris De Vleeschauwere, zoon van Jan en Catheline Smets (De Smet ?); Margriete De Vleeschauwere, 

zus van Gooris x Pieter Van Landeghem enz .... allen hoirs van Jan Van Cauwenberghe), verkopen aan 

Steven De Cuenynck ten voordele van Jan Enderee, vrijlaet van Snellegem:  

een huus met 2 lijn land, noord bij de kerk in sPapenhaghe (zoals hiervoor) 

Actum 2 maart 1587. 

 

f° 111 Dezelfde (Guilliame De Smet; Jan Langheraert x Mayke dochter van Joos De Smet; Gooris De 

Vleeschauwere, zoon van Jan en Catheline Smets (De Smet ?); Margriete De Vleeschauwere, zus van 

Gooris x Pieter Van Landeghem enz .... allen hoirs van Jan Van Cauwenberghe), verkopen aan Barbele, 

weduwe van Willem Van Renterghem, ten voordele van Willem Van Renterghem, haer zuene, poorter 

van Brugge: 

 8 gem. 75 r. land en huusen, commend bij coope van Pieter Ghuusse, Tanneke zijn zuster en andere, 

onverdeeld met Willem Van Renterghem, in een hofstede groot 60 gem. noordoost van de kerk. 

Actum als vooren (2 maart 1587). 
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f° 112v Dezelfde (Guilliame De Smet; Jan Langheraert x Mayke dochter van Joos De Smet; Gooris De 

Vleeschauwere, zoon van Jan en Catheline Smets (De Smet ?); Margriete De Vleeschauwere, zus van 

Gooris x Pieter Van Landeghem enz .... allen hoirs van Jan Van Cauwenberghe), verkopen aan Steven 

De Cuenynck, ten voordele van Roelant Govaert, vrijlaet van Loppem:  

een huus staende op de barm toebehorende aan de stad Brugge, dat wijlen Jan Van Cauwenberghe van 

de stad in cijns genomen heeft à 5 sch. sjaers. 

Actum als vooren (2 maart 1587). 

 

f° 119 Pieter De Clercq x Tanneke dochter van Willem Cockuut, poorter van Brugge, lenen 3 p. 10 schgr. tot 

betaling van de koope van 1 1/2  gem. busch bij tGruuthof, gekocht van de weduwe van mhr. Jan Van 

Dycke, bezet op een huus met 2 lijn land, noord bij de kerk in een jeghenoote sPapenhaghe, met zuid 

aan hofstede van Joos Vande Walle. 

Actum 27 april 1587. 

 

f° 121 Simon Bouts x Pieryne dochter van Cornelis Gillien (?), poorter van Brugge, verkopen aan Jan Van 

Dycke, poorter van Brugge: 

5 gem. 32 r. land en huusen, ver zuidoost van de kerk, op de zuidzijde van de Asselaerstrate. 

Actum 11 mei 1587. 

 

f° 122v Zegher Cockuut x Mayken dochter van Jacob Weestland (?) zijn wijf dragen over in handen van 

Gheeraert Govaert, poorter van Brugge, een losrente van 10 schgr. deel van een rentebrief van 2 pgr. 

bezet op behuusde hofstede groot 28 gem. 190 r. ver oost- zuidoost van de kerk. 

Actum 21 juli 1587. 

 

f° 123v Jan De Veye, laet van Oostcamp bekent ghehuert te hebben van jonkheer Philibert De Pollain, 

zaakvoerder van dhr. van Gruuthuuse, ten persoone van Steven De Cuenynck:  

een coorenwyntmuelen bij de Moerbrugghe voor 3 jaar (begonnen 1 mei laatstleden). Beloofde te 

betalen ’t eerste jaar 2 pgr., tweede jaar 3 pgr., ‘tderde jaar 4 pgr., in 4 betalingen elke 3 maand, en de 

muelen ghetrauwelick te bewaeren ende beschudden van alle kinderlicke inconvementen. 

Actum 1 wedemaent (juli) 1587. 

 

f° 143 Pieter De Wrekere x jonkvrouw Van Wychuuse, vrijlaten van Gistele (die erfde van Jan Roels, zijn 

grootheere materneel) verkopen aan Wouter Van Nieumunster, balliu van de Houtschen:  

1/2  van 8 gemet, onverdeeld met de koper, zuid bij de kerke, met een gheruyneert hofstedeke in de 

noordwest- hoek, palend aan de kerkstrate commende van den Dale naer Oostcamp, met zuid ant 

Marisaelstraetken, met noord aan de capelle van Sint-Ursele. 

Actum 23 nov. 1587. 

 

 

f° 144 Adolf Doen x jonkvrouw Marie De Wrekere, vrijlaeten van Aardenburg (die erfden van Jan Roels, haar 

grootheere materneel) verkopen aan Wouter Van Nieumunster,  

.... 1/2 van 8 gem. onverdeeld met de koper, niet ver van de kerk achter de herberghe ghenaemt den 

Hert, zo men gaet naer den Dale ... 

Actum 17 lauwe 1588. 

 

f° 151v 

 

(interes- 

sant !) 

Met toelating van Bisschop R. Driutius aan mevr. Joanna De Santagadea van Sint-Truyen (Sint- Trudo) 

duer die benauden tyt ende lancduerighe dierste van coorne tzelve clooster in extreme noodt, es niet 

machtich van huer onderhoudt te continueren zonder eenige partien van goede te vercoopen, tot 

becostynge van broode als behouvende ontrent onderhalf hoet de weke voor 44 personen, bedraghen 

hebbende het voorleden jaar 400 pgr. boven de cost van bueter, bier en andere nootzakelicheyt  .... 

vercocht an Colaert Cornelis, coopman van graenen, ontrent 70 gem. mager lant, geweest een hofstede 

voor dezen troublen, liggende bij de Moerbrugghe, geen middel hebbende om de huusen te maken tot 

gebruyck, ende culture vandien gheen pachters zouden connen vynden, daerby dezelve partie zoude 

wederkeeren in heye en wildernisse, enz .... 

Vercoopen voor de som van 130 pgr. ( 50 gem. à 2 pgr. en 20 gem. à 30 sch. (= 1,5 pgr) + 3 hoeden 

inlantsche terwe van de nieuwen wasse. 

Gegeven op 24 sept. 1587. 

De abdes Joanna van Sintegadea vercoopt aan Colaert Cornelis, poorter van Brugge, 70 gem. 105 r. ver 

oost van de kerk, daer laetst by pachte op wuende Pieter De Dobbelaere. (met legger van al het land, 15 

blz. lang) palend onder ander aan wylent dherberghe Stuyvenberghe ... 

Actum 23 nov 1587. 
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f° 161v 

 

 

 

 

(zeer interes- 

sant !) 

Wouter Van Nieumunster, balliu van den Houtschen, oud 60 jaar, 

Steven De Cuenynck, crickhouder van Oostcamp, oud  72 jaar, 

Gheeraert Govaert, pachter van het goed van mhr. van Gruuthuuse, oud 55 jaar, 

Wouter De Clercq, oud 58 jaar, collectuer van het recht van de gruute, competerende dhr. Van 

Gruuthuuse binnen Brugge, 

Jan Lantsocht, balliu van Nieuwenhove, oud 43 jaar, 

attesteren onder eed dat het recht van de gruute van 1 gr. op elcke tonne biers binnen Brugge  en het 

Vrye appendantsche (heerlijkheden) en de cleene geïnclaveerde steden, voor de verwoestinghen van den 

lande, inbrochte jaerlicx 600 pgr. Ende midts het Vrye, appendantsche en cleene steden hebben woeste 

ghelegen sedert de occupatie geschiet in 1583, gereserveert alleene de stede van Damme en Sluus ....  

De voornoemden ... attesteren dat alle de pachtgoeden in Oostcamp en die van dhr. Van Gruuthuuse tot 

7 toe zijn gheruyneert: te weten 3 verbrant en ter neder en de ander geheel in sticken en afghetrocken en 

ooc bij de soldaten binden lant verbrant, welcke hofsteden liggen woest en onghebouwt; zoo oock 

gheruyneert drie wyntmuelens mhr. toebehorend, daerof een tot voorleden jaere es bleven staen en es bij 

de soldaten van ‘sConyncx legher ooc verbrant. Idem boomen, dreven en bosschen in 1581 duer het 

oorlochsvolc van deene en van dander zijde, zodat de lantslieden op de zuudzijde van de Leye 

gheabandoneert zijn voor de Walsche soldaten. 

Ende alle land van de heerlijkheid Oostcamp heeft woest en verlaten gelegen en tegenwoordig noch es 

liggende, zodat mijnheere geen proffijet trekt, dan de vercoop van eenige boschen, waaruit veel hout 

gestolen en genomen wordt duer de viciniteyt ende scamel lieden van Brugge en werklieden van 

‘sConyncx  legher, enz .... 

Goedgekeurd door burgemeester en schepenen van de heerlijkheid Oostcamp.  

8 lauwe 1589. 

(zie ook folio 162 en folio 163) 

 

f° 181v Zijn verschenen voor de vierschare van den Houtschen ten steeghere van Brugge: Adolf Doen x Marie 

De Wrekere, vrijlaten van Aardenburg, die betogen dat Adolf Doen en Pieter De Wrekere zijn zwager 

op 27 juni 1585 verschenen voor burgemeester en schepenen van het Vrije tot liquidatie van de 

goederen van het sterfhuis van Jan Roels, hun grootheere, alwaar Pieter Dewrecker verzocht het goed 

van het sterfhuis te verkopen tot de som van 290 p. om een rente af te lossen van 18 p. 5 schgr. sjaers, 

door Adolf bezet op diverse gronden van wijlen Arnoudt De Wrekere hun vader, enz ....(familietwist)  

verkopen 1/2  van volgende partijen land en bos op Oostcamp: 

- cijnsgrond gaande met het leen te Burckelaere, vroeger gebruikt door Adriaen Vanden Broucke, 

groot 48 gem. oost van de kerk, (+ legger 11. blz lang .....) 

- hofstede ghenaemt de Cleene Burckelaere groot 48 gem. 1 lijne laatst gebruikt door Gooris De 

Ramelaere, ver zuidoost van de kerk in een jeghenoote genaemt de Cleene Burckelaere,  

( + legger van 5 blz. lang) 

- hofstede groot 25 gem. 1 lijne, laatst gebruikt door Pieter Van Zuudhouck, zuidoost van de kerk, 

palend aan Muelenbeekschen heerweg, tot aan Corn. Christiaens busch, daer de beelde van Maria-

Anna staet, (+ legger van 4 blz. lang) 

-  6 gem. busch, geseyt den Clytgatbusch, 

- 9 gem. busch, geseyt de Zeven Gemetebusch, enz ... 

Actum 27 mei 1589. 

 

f° 198 Adolf Doen x jonkvrouw Marie De Wrekere lenen van Jozijne Cochuut, weduwe van Andries Huyghe, 

poorter van Brugge, tegen een rente van 20 sch. sjaers een som van 16 pgr. bezet op 1/2  van 2 

hofsteden, groot:  

1. 48 gem. 1 lijne ghenaemt de Cleene Burckelaere, wijlen gebruikt door Gooris De Ramelaere, ver 

zuidoost van de kerk. 

2. 48 gem. zuidwest van de kerk op Buskensambacht, laatst gebruikt door Jan Phls (Philips ?) 

Actum 10 april 1589. 

 

f° 199 Wouter Van Nieumunster, balliu van den Houtschen, namens jonkheer Pieter Donaes uit Gent, bekent 

dat volgens de verdeling door Joos Donaas en jonkvrouw Anna Lanchals, vader en moeder, dat Pieter 

schuldig was aan Gillis De Keysere en Anna Goethals: een rente van 5 pgr. bezet op 4/5 van een 

pachtgoet groot 104 gem. (1/5 behoort jonkvrouw Anna, zuster van Pieter) en hypotekeert daarvoor 4/5 

van 104 gem. genaemt tgroote goet ten Inchoutte (?) zijnde pachtgoet laatst gebruikt door Pieter 

Cortekene en te vooren door Pieter Imezuene. (familietwist) 

Actum 4 maart 1589. 
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f° 202v Loy Bate, poorter van Brugge, leent van Zegher Bisschop, poorter van Brugge, de som van 8 pgr. rest 

van een meerdere som van afkoop van een lopende schuld, bezet op 6 gem. land , ghenaemt de 

Lindepoel, palend west aan de Hillestrate. 

Actum 13 dec. 1589. 

 

f° 203v 

 

Adriaen Codde en Loy Van Maldeghem, poorter van Brugge, bekennen gepacht te hebben van jonkheer 

Jacques Boy, zaakvoerder van mevrouw van Gruuthuuse, weduwe van de grave van Sint-Amour, het 

pachtgoet ter Mare, voor 6 jaer begonnen bamesse 1589, à 7 pgr. sjaers. 

Actum 15 lauwe 1590. 

(Rand: hofstede De Schepper) 

 

f° 204 Gillis De Bane, vrijlaet van Loppem, bekent gepacht te hebben van Jacques Boy, zaakvoerder van 

mevrouw van Gruuthuuse, weduwe van de grave van Sint-Amour: 80 gem. ghenaemt tgoet ten Steelant 

in Loppem, voor 6 jaar begonnen ougst 1590 à 44 guldens sjaers. 

Actum 5 sporcle 1590. 
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register 13,  

 

 

register 13.2 

 

Deel 2 

Vanaf  1577 tot 1578 (Ontervingen) 

 
f° 1 Jan Van Dierendonck x Martine De Ketelaere zijn wijf, laten van Oostcamp (gerecht door koop van 

Adriaen De Cnock en Catheline De Proost op 12 lauwe 1578) worden onterfd van een vijvere ghenaemt 

de Lietvijvere, zuidwest van de kerk, met veld vroeger gebruikt  door Matheeus De Proost, Jan 

Roodouc, Pieter De Doeldere en de comparant.  

De comparanten stellen het in handen van de schepenen om te goeden Sander Coolens x Catheline 

Obry, poorter van Brugge ten voordele van de laten van de heerlijkheid. 

Actum 19 oct. 1577. 

 

f° 3 - Jan Taets zoon van Cornelis x Tanneke Van Wypen, zijn wijf, poorter van Brugge, 

- Vincent Van Eeghene x Magdaleene De Bake, zijn wijf, vrijlaten van Snellegem. 

Gerecht: Tanneke van haar vader en moeder, Magdaleene van haar vader Adriaen, 

worden onterfd van 6 gem. 2 lijn land, ver zuidoost van de kerk genaemt den Ouden Dyck, brengen in 

handen van de schepenen om te goeden Berthelmeeus Lampsins x Passchyne, poorter van Brugge, ten 

voordele van de laten van de heerlijkheid. 

Actum 7 sporcle 1578. 

 

f° 4 Jonkheer Hendric Ryeel x jonkvrouw Susanne De Mueninc (De Muynck ?), poorter van Brugge, 

jonkheer Jan Van Marivoorde x Anna De Moseron, 

jonkvrouw Anna Van Marivoorde, allen vrijlaten van Gistele 

gerecht door succesie van jonkvrouw Isabeau De Barbesaen, weduwe van Willem Zoorghe, te vooren 

van Gauthier De Massiet, hun moye, werden onterfd van 29 gem. 8 r. land met huusen, op Oostcamp en 

deels op Erckeghem, ver zuid-zuidoost van de kerk en west van de hofstede op Erckeghem, zijnde 

hofstede daer Jan Ghys op wuent. ( + legger van al het land) 

Verkocht aan Lodewijck Van Male x Jacquelyne Smessen (?), poorter van Brugge ten voordele van de 

laten van de heerlijkheid. 

Actum 13 sporcle 1578. 

 

f° 7 Lucas De Zwaefve x Tanneke dochter van Olivier Ysebout zijn wijf, laten van Oostcamp, worden 

onterfd van 50 roen cheinslant met huusen, noord van de kerk, met west ande Curtricschen heerweg en 

met zuid ande herberghe ghenaemt Sint-Jooris, belast met 2 schgr. cijnsrente ten voordele van de 

capelrie van Sint-Ursele, om te goeden Willem Loosvelt, poorter van Brugge ten voordele van de laten 

van de heerlijkheid. 

Actum 10 sporcle 1578. 

 

f° 8v  Jacob Vande Wijngaerde pbr. capelaen van Oostcamp, gerecht door koop van Jan Bruutkins x Lievine 

Coenraets zijn wijf wordt onterfd van een behuusde hofstede groot 7 gem. bij Merberghe oost van de 

kerk in een jeghenoote gheheeten ten Drooghen Boome bij Onze Vrauen Lindeke; brengen in handen 

van de schepenen om te goeden Cornelis Sys x Mayke Wittenheins; poorter van Brugge, ten voordele 

van laten van de heerlijkheid. 

Actum 8 sporcle 1578. 

 

f° 12v Aernoudt Van Zeebrouck, jongman, die erfde van Babeken vrouw van Laureins Lievens, zijn 

grootvrauwe, wordt onterfd van 1/8 van 3 gem. land en huusen, oost van de kerk zijnde een hofstedeke 

daer Laureins Lievens op wuende en nu Lieven Verstrate, brengt in handen van de schepenen, om te 

goeden dhr. Gheeraert Govaert, poorter van Brugge, ten voordele van de laten van de heerlijkheid. 

Actum 12 mei 1578. 

 

f° 15 Jacob Vande Wijngaerde pbr. capelaen, gerecht door koop van Laurein Lievens, wordt onterfd van: 

1. 1/2  hofstedeke daer Laureins Lievens wuendt (geheel het woonhuus en de helft van het land); 

ander 1/2  behoort Berthelm. Mesdach met zijn weese, met 3 gem. land liggend bij den Asselt,  

2 sticken land genaemt den Peldere. 

2. 4 1/2  gem. land en huusen in jeghenoote gheheeten Coeldorpe, oost van de kerk, om gegoed te 

worden dhr. Gheeraert Govaert, poorter van Brugge x jonkvrouw Gilline Vander Mandere. 

Actum 22 lauwe 1577. 
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register 13  

 

 

register 13.3 Deel 3: vervolg van deel 1 

 
 

f° 1 

 

Simon Bouts, burgemeester van Erckeghem, namens de crediteuren van het becommerde sterfhuus van 

Lieven Van Rye x Catheline Van Ghistele, te vooren weduwe van Hendric Van Dycke, 

en van gevluchte en insolvente personen, 

- verkoopt aan Pieter Knudde en Thomas De Wachtere, poorter van Brugge, 8 gem. 164 r. land en 

busch te Waardamme, 

- aan Simoen Blanckaert, poorter van Brugge, bij overlating van Thomas De Wachtere en Pieter 

Knudde: 8 gem. 39 r. land en busch, 

- draagt over aan Pieter Knudde en Thomas De Wachtere, poorter van Brugge, een cijnsrente van 12 

sch. 2 gr. omwille van 6 gem. 77 r. vroeger in cijns gegeven door Willem Van Dijcke x Jozijne De 

Doeldere aan Pieter Holman in 1547, die de achtergestelde rente schuldig bleef. 

Actum laatst van wedemaent 1590. 

 

f° 3v Christiaen Baert x Tanneke Van Ghistele, te vooren weduwe van Lucas De Zwaene, laten van 

Oostcamp, lenen van Jan Negheman en Jan De Doeldere, kerkmeesters van Oostcamp, tegen een rente 

van 20 sch. sjaers, de som van 16 pgr. die de comparant verachterd was aan de kerk van Oostcamp, 

bezet op 27 gem. land waarvan 6 gem. op Oostcamp noord van de kerk, de rest op de heerlijkheid Sint-

Jooris te Sijsele, onverdeeld met de hoirs van Christiaen Negheman en dhr. Hendrick Ancheman. 

Actum 12 sept. 1590. 

 

f° 6 Jan De Doeldere x Anthonyne Vande Walle, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Nicolays Vande 

Walle x Elisabeth Van Wansbeke, poorter van Brugge, een lijfrente van 15 schgr. sjaers ten voordele 

van de langstlevende, ingaande maart 1591, voor een huus int Mande Vispaenstraetkin te Brugge. 

Hij was gerecht van Hubrecht De Doeldere x Janneke, vader en moeder, en  bezet daarvoor 1/2  van 16 

gem. land en huus (ander 1/2  behoort Pieter De Groote zijn zwager causa uxoris) deels op Oostcamp en 

deels op Nieuwenhove in een jeghenoote geseyt de Reyacker, met noordwest ande Wulckebrouckstrate, 

noordwest van de kerk in de Wulpenbrouck, enz .... 

Actum 23 sporcle 1591. 

 

f° 8 Adolf  Doen x jonkvrouw Marie De Wrekere, laten van Aardenburg, verzekeren voor de Raad van 

Vlaanderen, ten voordele van arme schoolkinderen van meyskins en knechtkins van de stad Brugge:  

een rente van 20 schgr. sjaers, bezet op 1/2  van 25 gem. 119 r. met huusen en boomen (onverdeeld met 

jonkheer Pieter De Wreker, na overlijden van Jan Roels zijn grootheere) zuid van de kerk zijnde een 

hofstede daer Pieter Van Zuuthoucke laetst bij pachte wuende, zuid ant houtten cruce, over den 

Muelebeecschen heerwech, tot aan Cornelis Christiaens busch, daer de beelde van Marie Anna staet, 

enz ... 

Actum 26 lauwe 1591. 

 

f° 9 Niclays Vlugghe bekent in pacht genomen te hebben van jonkheer Jacques Boy, zaakvoerder van mevr. 

van Gruuthuuse, weduwe van de grave van Sint-Amours:  

een pachtgoet bij de Moerbrugghe daer Zegher Van Houtte op ghewuent heeft, voor 9 jaar ingaande mei 

1591 à 56 guldens sjaers. 

Hij mag gebruiken zijn wuenste de voorpoorte van de casteele tOorscamp maar moet zorg dragen voor 

de busschen van de warande en tlant houden in goede staat en aan niemand overlaten. 

Actum 11 maart 1591. 

 

f° 15 Willem Vanden Driessche x Janneke De Grieck zijn wijf, laten van Oostcamp, lenen van Jan Beerblock, 

poorter van Brugge, 20 p. 3 sch. 3 dgr. om te betalen ’t rantsoen van de viant te Oosthende en’t coopen 

van twee peerden om zijn labeur mee te doen, bezet op hun gheruyneerde hofstede, groot 25 gem. (17 

gem. op Oostcamp, de rest op Beernem) zuidwest van de kerk, op zuid van de Leye bij de 

Ghevaertsbrugghe. Hofstede de laetst toebehoorde aan Simon De Grieck, vader van Janneke. 

Actum 26 sporcle 1592. 

 

f° 16v Gheeraert Govaert x jonkvrouw Gilline dochter van Glaude Vander Mandere, poorter van Brugge, 

verzekeren Jan Voet x jonkvrouw Margriete dochter van Gheeraert Govaert, te vooren weduwe van 

Pauwels Snouck:  

een som van 200 pgr. gelicht uit de handen van Margiete Govaert als wezepenningen van Tanneke, haar 
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dochter bij Pauwels Snouck, na het overlijden van haar vader. Bezetten daarvoor 87 gem. waarvan 14 

gem. onder de heerlijkheid Sint-Joris ten Distele en 73 gem. onder de heerlijkheid Oostcamp, deels op 

Ruddervoorde, noord bij de Oostmuelen. 

Legger van al het land, onder ander de hofstede daer Jan Beyaert placht te wuenen, palend aan 

Curtrycschen heerweg, in een jeghenoote Hertsberghe, ...... 

G. Govaert was gerecht voor de 1/2 door koop van Willem Van Dycke in 1581, en de andere 1/2 door 

overlaten van wijlen Pieter Van Cauwenberghe, met legger van 22 gem. land gekocht van Adriaen Van 

Wype, ver oost van de kerk, bachten Stuyvenberghe zijnde hofstede daer Loy Van Wype overleed .... 

Actum 20 wedemaent 1592. 

 

f° 21v Jan Voet x Margriete Govaert, te voren weduwe van Pauwels Snouck, poorter van Brugge, staan af aan 

Jacques Van Peperzeele x weduwe van Anthone De Schietere, poorter van Brugge, een hypotheek door 

Gheeraert Govaert aangegaan, om te verzekeren een kapitaal van 200 pgr. + intrest ten voordele van 

Tanneke dochter van Pauwels Snouck, na overlijden van haar vader. 

Actum als hierboven. 

 

f° 22 Akkoord gesloten op 21 juli 1593 tussen: 

- Wouter Van Nieumunster, balliu van de Houtschen, wonend binnen Brugge en  

- Jan Negheman en Jan De Doeldere, kerk-en dismeester van Oostcamp,  

na afspraak met Jacques Boy, zaakvoerder van mevrouw van Gruuthuuse, vrauwe van Oostcamp; met 

voorweten van Jan Lantsocht gemachtigd door Laurens Silvius, pastor van Oostcamp, nu canoninck 

residerend te Curtrycke; met autorisatie van de wet van de heerlijkheid, zijn tot een vergelijk gekomen: 

- Wouter Van Nieumunster vraagt in eeuwige en erfelijke cijns 1 lijne land, daer wijlen een huus op 

stond, verbrant duer de oorloghe int jaer 1587, dat aan hem toebehoorde, achter de de herberg den 

Hert, omsloten door Nieumunsters land. 

- Wouter Van Nieumunster zal de kerk geven een groote yseren kiste met 7 yseren banden , om 

daerinne te bewaeren de bewijsen en de juweelen van de kerk. 

Actum int Gruuthuus te Brugge op 26 hoymaent 1583. 

(nogal ingewikkelde akte zodat de juiste betekenis soms onduidelijk is) 

 

f° 27v Jonkheer Pieter De Wrekere x Anna Van Wychuus, vrijlaten van Ghistele, geërfd van Jan Roels, zijn 

grootheere, verkopen aan Jan Van Thienen, poorter van Brugge: 

1/2  van 16 gem. lopend land (ander 1/2  behoort Adolf  Doen causa uxoris) onverdeeld, ver zuidwest 

van de kerk in een jeghenoote gheheeten Zevecote.  

Actum 3 maerte 1594. 

 

f° 28 Glaude Vander Donck, de jonge, greffier en clercq van het becommerde sterfhuus van Gillis Pierins, 

poorter van Blankenberge, verkoopt aan Adriaen De Corte ten voordele van Charles Vanden Berghe, 

laet van Ruddervoorde:  

1 1/2 gem. land in een jeghenoote gheheeten Reyacker, noordwest van de kerk, achter de scheure 

toebehorend tclooster vanden Eeckhoutte. 

Actum 14 maart 1594. 

 

f° 30 Gillien Byghet x Pierynkin dochter van Hercules Van Gavre zijn wijf, laten van Oostcamp, geven te 

kennen dat zij verkocht hebben in de maent sporcle 1587 aan mr. Pieter Adriaen:  

8 gem. land en meersch, op Oostcamp, en deels op Nieuwenhove en betaalden 1/2  in gereet geld en 1/2  

met een obligatie van 10 schgr. bezet op een behuusd hofstedeke groot 2 gem. zuid bij de kerk, met west 

op de Curtrycschen heerweg, met oost de kerkweg van Oostcamp naer den Dale. 

Geërfd van Abraham Byghet zijn vader, die het kocht op 12 wedemaent 1517. 

Actum 16 april 1594. 

 

f° 32 Jan Hillebrant, weduwnaar, laet van Oostcamp, geassisteerd met Steven Van Cauwenberghe zijn vriend, 

Lysbetken dochter van Jan Bogaert, geassisterd met Jan Bogaert zoon van Mattheeus, haar voogd en 

Bastiaen De Beste, haar vriend, geven te kennen geconcipeerd te hebben een wettelyk huwelyk volgens 

de wetten van onze moeder de Heilige Kerk, en met een contracte antenupial met volgende punten .... 

Actum 22 oct. 1594. 

 

f° 37 Pieter De Groote x Catheline dochter van Hubrecht De Doeldere, canoninclaten in Oostcamp (gerecht 

door erfenis van Hubrecht De Doeldere) verkopen aan Charles Vanden Berghe, laet van de heerlijkheid 

Hertsberghe gheseyt Coebrouck in Ruddervoorde:  

6 gem. 18 r. land op Oostcamp noordwest van de kerk. 

Actum 7 april 1595. 
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f° 46v Pieter De Zwarte zoon van Jacob, jongman, laet van Oostcamp, gerecht door erfenis van Jan De Zwarte, 

zijn broer, verkoopt aan Adriaen Roels, poorter van Brugge: 

ontrent 3 gem. zijnde dhofstede daer Jan De Zwarte op woonde, ver oost van de kerk over de Leye niet 

ver van de Moerbrugghe. 

Actum 5 maart 1595. 

 

f° 47 Tanneke dochter van Jacob Immezuene, weduwe van Jan Frans, poorter van Brugge, geassisteerd met 

Pieter Frans haer zuene, en Amand  Immezuene haer rechtzweer, gerecht van haer vader Jacob en haer 

broer Laurens, ongehuwd, verkoopt aan Christiaen Lantsocht, poorter van Brugge: 

een vervallen hofstedeken met 7 gem. ver oost van de kerk bij Beverhoutsvelt anden Leckerhouck, 

‘tmeeste deel liggend vague en zeer vergroyt van ruaige midts dattet veel jaeren onghebruuct heeft 

gheleghen duer de oorloghe. 

Actum 1 sporcle 1597. 

 

f° 48 Laureyns De Busschere pbr. en pastor van Oostcamp en ook canoninck binnen de onzevrauwe kercke te 

Curtrycke, geeft te kennen dat hij uit jonste en affectie tot de kercke van Oostcamp, alwaer hij pastor es 

gheweest 36 jaeren, geeft ten voordele van kerk en armen, op volgende conditien: 

- de som van 52 pgr. waarop de pastoor een lijfrente op 30 pgr. heeft elk jaar vallend op 23 maart en 

september, 

- van de verlopen rente zullen de dismeesters doen celebreren een eeuwig jaargetijde met 6 lessen 

(lezingen) op verkoren maandag na 13-dag, met een disch provenen (armendelen) à 15 schgr. te 

weten 10 sch. in vleesch en 5 sch. in geld, 

- en alle jaren op aswoensdag en op palmzondag distribueren aan armen: 100 haringen en 5 sch. in 

geld, enz .... 

Actum 24 mei 1597. 

 

f° 49v - Anthonette dochter van Walram Verbeke, wonend te Gent, weduwe van Pieter Leisy (?) en 

natuurlijke moeder van Hans, haar bastaardzoon, overleden mei laatst, van een quetsure in zijn 

slynkere arme bij Maryn Cane (of Cauwe ?). 

- Betkin dochter van Jan Calewaert, weduwe van Antheunis Cane en nu van Olivier Wandele komen 

akkoord ter cause van de manslacht door Maryn Cane op Hans, zoon van Anthonette. 

Olivier en Betkin betalen aan Anthonette in naam van alle vrienden en maghen: de som van van 4 p. 15 

schgr. 

Actum 1 oct. 1597. 

 

f° 50 Pauwels De Bats x Aernoudyne Boogaerts, vrijlaten, gerecht van jonkheer Jan Van Dycke zijn cosijn en 

door uitkoop van mede-erven, staan af aan Jan Landtsocht een rentebrief van 15 schgr. sjaers met 

achterstellen, bezet op een behuusd hofstedeke met 4 gem. 6 r. zuidoost van de kerk, op de heerlijkheid 

Erckeghem. Rentebrief gepasseerd voor de schepenen van Erckeghem op 2 nov. 1533. 

Actum laatste dag van sept. 1597. 

 

f° 51v Dezelfde Pauwel De Bats staat af aan dezelfde Van Dycke een rentebrief van 10 sch. bezet op 5 gem. 

ver zuid van de kerk op  Erckeghem in den Langhen Acker. Rentebrief van 14 april 1532. 

Actum als boven. 

 

f° 52 Jan Van T(h)ienen x Agniet Imbrecht, poorter van Brugge, staan 4 eigendomstitels (chaertre van gifte) 

af aan Symoen Vande Walle, koster van Oostcamp, en poorter van Brugge: 

1. 2 gem. met huusen en boomen, zuidwest van de kerk beneden Masekinsberch tegenover waar de 

Daelemeulen placht te staan, op 2 dec. 1585 gekocht van Mattheus Sparke x Margriete Van Besien, 

laten van Oostcamp. 

2.  2 gem. lopend land, west van de kerk, gekocht van Jan De Clercq x Pauline Vande Ryne, 

canonincklaten in Coolcerke. 

3. 1/2  van 16 1/2  gem. land (ander 1/2  behoort Adolf Doen) zuidwest van de kerk in jeghenoote 

Zevecote, nabij ’t Magdaleenepachtgoet op Oostcamp en Buskensambacht, voortijts totter generale 

vlucht gepacht door Aernout Vander Wede. Gekocht van Pieter De Wreker, geërfd van Jan Roels, 

zijn grootvader materneel, ter cause van zijn vrouw Marie De Wrekere. 

4. 5 gem. 250 r. land en meersch op Ruddervoorde, gekocht door Gheeraert Govaert, krikhouder van 

de heerlijkheid Oostcamp. 

Actum 28 oct. 1597. 
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f° 53v Symoen Vande Walle x Christine dochter van Olivier De Zanghere, poorter van Brugge, geven te 

kennen dat zij verkocht hebben aan Jan Van Tienen x Agniete, poorter van Brugge:  

een lijfrente van 7 pgr. te betalen aan Jan Van Tienen en Agniete zolang zij leven, telken 1 april en 1 

october, bezet op al hun goederen meuble en immeuble: 2 gem. zuidwest van de kerk, 2 gem. lopend 

land, 16 1/2  gem. land. (zie ook  folio 52) 

Actum als boven. 

 

f° 55v Jan Van Dycke x Ja. Laureyns, gerecht van zijn ouders, staan af aan Cornelis Driesschaert, vrijlaet van 

Lissewege:  

2 rentebrieven (elk van 5 schgr. iedere 12de maart), bezet op een hofstede in een jeghenoote genaemt ter 

Swynhaghe(?) groot 12 gem. toebehoord hebbende Adriaen Van Ghistel en Martyne. 

Zonder datum. 

 

f° 56 Christiaen Van Altere x Gilline dochter van Loy Soles(?), poorter van Brugge, verkopen aan Pieter 

Andries, poorter van Brugge: 

2 lijn land, lettel west van de kerk ande oude processiewech gaende naer Masekinsberch, met oost ande 

Curtrycschen heerweg. 

Actum 26 dec. 1597. 

 

f° 56v De kerkmeesters verpachten aan Guille Ondereet en Antheunis Kempe gheseyt Cleye:  

de thiende van de kerk van Oostcamp gelegen binnen Hyseghem (Izegem) voor een termijn van 3 jaar à 

12 pgr. + een oude rente ten voordele van het kapittel van Sint-Pieterskerk te Cassel. 

Zonder datum. 

 

f° 57v Jan De Clercq x Janneke Van Peteghem, poorter van Brugge, gerecht van zijn vader Aernoudt, verkoopt 

aan Amand Immezuene, poorter van Brugge:  

6 lijnen (= 2 gem.) land, ver oost van de kerk in jeghenoote Stuyvenberghe, waar op wijlent een 

herberghe genaemt Groot Stuyvenberghe, nu duer de oorloghe afghebroken en gheruyneert. 

Actum 26 lauwe 1598. 

 

  

De akten van 1598 tot 1612 ontbreken. 
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register 14 Een grote warboel van losse bladen, “acten vande tijt vande grootsten oorloghe, als wanneer de 

origenele verbrand ofte verloren zijn” 

Later heeft men geprobeerd daarop alfabethische tafels te maken.  

Herzien door H. Claeys, notaris. 

  

Over de jaren 1612 tot 1624:  269 folio’s in afdalende orde gerangschikt van 269 tot 1. 

 

f° 1 Claeys Vanden Abeele en Clays zijn zoon, verkopen aan Pieter Slock: 

1 lijne land bij Beverhoutsvelt à 30 schgr.  

Actum 5 april 1612. 

 

f° 2 Jan Knouse x Bettelyn ....? verkopen aan Colaert Cornelis x Anna Inbona:  

een huus op cijnsgrond, zuidwest over de Leye en ver oost van de kerk bij de Moerbrugghe, op de west 

van de straete, door de comparanten ghemaetst en ghetemmerd. 

Actum 18 juli 1616. 

 

f° 3 Colaert Cornelis x Anna Inbona, poorter van Brugge, gerecht door successie na overlijden van Colaert 

Cornelis zijn vader, die kocht van het convent van Sint-Truuden op 24 november 1587, verkopen aan 

Joos Van Hamme, poorter van Brugge: 

112 roen land, zuidoost van de kerk in een jeghenoote de Ghevaert. 

Actum 28 juli 1616. 

 

f° 4 Verschenen voor de schepenen van Oostcamp en van den Hove: Maerten De La Meere en Lieven De 

Bouvere x Francoise De La Meere, poorter van Brugge, gerecht in 1/2 van 2 hofsteden, verkopen aan 

Mr. Antheunis De Vuldere, raedt(lid) van de Raedt van Vlaanderen:  

1/2 van 2 behuusde hofsteden: 

1. Groot 48 gem. onder Buskinsambacht (Houtschen) waar nu woont Francois Rosseel. 

2. Gheheeten Cleene Burckelaere, ook groot 48 gem. nu gebruikt door Joos De Decker, ver oost 

van de kerk. 

Actum 28 sept. 1616. 

 

f° 9 Jacques De Vueghelaere x Loyse dochter van Gillis Bighet, poorter van Brugge, lenen van Adriaen 

Pollet, poorter van Brugge, tegen een rente van 2 pgr. op een som van 32 pgr. bezet op een hofstede 

zuid van de kerk. 

Actum 12 nov. 1616. 

 

f° 10 Adriaen Bighet, jongman gerecht in 3/4 van land verkregen van Antheunis De Vaere x Claysyne 

dochter van Gilles Bighet en van  Passchier De Backe x Magdaleene dochter van Gillis Bighet en door 

successie na overlijden van Gillis Bighet en ....  Van Ghaever, zijn vader en moeder, verkoopt aan 

Jacques De Vueghelaere, zijn swaegher: 

3/4 van land, onverdeeld met de koper en de kinderen van Jan De Ruwe x Loysche dochter van Gillis 

Bighet. Zuid bij de kerk zijnde een hofstedeke groot 2 gem. tusschen de kerkweg van de kerk naer 

Maesekensberch en de Curtrycxsche heerweg. 

Actum 12 nov.1616. 

 

f° 11 Pieter Van Hove, laet van Oostcamp, stelt zich borg voor Joos Galle, ghevanghen, ten versoucke van 

Jan Le Doulx in de vierschaere op 21 nov. 1616, ten voordele van Le Doulx en ten laste van  J. Galle, 

nopens een jaar pacht vervallen op Sint-Maertensdag 1616 voor de hofstede waar Galle woont en Le 

Doulx toebehorende, bezet op 2 coyen Joos toebehorende (een grijsde en een swarte) 2 gem. besaythede 

met winterrogghe, 1 garderobe coutse .... 

Actum 22 nov. 1616. 

 

f° 19 Jacques De Vueghelaere leent van Symoen Vande Walle, tegen een rente van 4 p. 3 sch. een som van 

400 guldens, bezet op 12 gem. land + 2 gem. +7 lijnen .... (16 gem. 100 r.) 

Actum 17 lauwe 1617. 

 

f° 20 Jan Aerts x Janneke De Vriese, laeten van Oostcamp, lenen van Symoen Vande Walle, poorter van 

Brugge, tegen een rente van 20 sch. sjaers een som van 16 pgr. bezet op 2 woonhuusen de comparanten 

toebehorende bij de Moerbrugghe, oost van de kerk, oost over de Leye, waarvan één huus bewoond 

door de comparanten, oost van de calsyde, op stedegront van Brugghe. 

Actum 21 lauwe 1617. 
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f° 21 Anthone Lhermyte x Jacquemyncke De Gorre, om te verzekeren de persoon van Colaert Cornelis, de 

som van 100 guldens als borge van de comparanten tegenover dhr. Boudewijn Cornette, priester en 

capelaen van Sint-Francisens , te Armentiers, bezet op hun huus en backerie bij de Moerbrugghe, oost 

over de Leye op stedegront van Brugghe. 

Actum 25 jan. 1617. 

 

f° 22 

 

?? 

Anthone Lhermyte x Jacquemyncke De Gorre, tot effecte van beneficie van respecte, door hem onlancx 

vercreghen van Joos Nollet en Gillis Pot voor de teyt van 2 jaar een huus en backerie ten Moerbrugghe. 

Actum 30 lauwe 1617. 

 

f° 23 Verpacht aan Thomas Boulaere de rest van een hofstede zijnde goet ter Maere, behorend aan de dhr. 

baron Van Hobeque (Hoboken?): met volgende condities: 

- prisie van het huus, stroodack, vette, betaald aan de afgaande pachter, 

- pacht van 9 jaar (1ste jaar à 10 pgr. de overige à 12 pgr. ingaande mei 1617), 

- pachter heeft geen recht op hout; zijn beesten mogen niet in de Warande en geen schade doen aan 

de schoten. 

Actum 31 lauwe 1617. 

 

f° 26 Agniete Foors, vrouw van Jacques Temmerman geeft te kennen dat Colaert Cornelis, brauwer ande 

Moerbrugghe te goed heeft van haar man de som van 43 pgr. voor levering van bier sedert 30 juni 1610 

tot 4 mei 1616, enz .... 

Actum ... 1617. 

 

f° 27 Jan Vertriest lansman te Oostcamp is schuldig aan  

- Sieur Godefroot Van Utrecht, agent en ontfanger van baron Van Hobecque, de som van 4 p. 7 sch. rest 

van een meerdere som voor de koop van een partie tailliehout van G. Van Utrecht in de Warande van 

Oostcamp. 

- de som van 7 p. 10 sch. 18 gr. aan Adriaen Goormachtich voor de koop van diverse thiende-vruchten. 

- de som van 3 p. 2 sch. 6 gr. aan Symoen Bouuaert voor de koop van een waeghen van Gilles Wouters. 

Bezet op 3 peerden:  een swart bayde, een hard ...?, een swart bayde merrie,  

2 grijsde coyen: 1 valuwe ?, een swart stert coe? 

2 waghens: 1 beslegen voor en achter, 1 alleen van voor. 

Actum 13 maart 1617. 

 

f° 28 - Pieter Ghijsels x Janneke dochter van Jan De Doelder, 

- Jan Ghijsels jongman, Mayke Ghijsels jonge dochter, 

- Lambrecht Maertens x Pirynke Ghijsels, 

- Michiel Van Ecke x Tanneke Ghijsels,  

allen hoirs van Pieter Ghijsels en Janneke Vervloet, gerecht in een hofstede en herberghe door successie 

van Pieter Ghijsels, verkopen aan Maurus Wiesum(?), smet, op deze heerlijkheid een huuseke-

herberghe van oude tijden ghenaemt de Hert, met 3 gem. land, bij de kercke, op de platse. 

Actum 13 maart 1617. 

  

Maurus Wiesum (?) x Mayken De Coster, zijn schuldig aan Pieter, Jan, Mayken Ghijsels, Lambrecht 

Maertens en Michiel Van Ecke, x met dochter Ghijsels en Janneke Vervloet:  

de som van 29 p. 3 sch. voor de koop van huus en herberghe met land, van oude tijden genaemt De 

Hert, bij de kercke op de platse ..... 

Actum 13 maart 1617. 

 

f° 38 Thomas Boulaere, lansman te Oostcamp, leent van Sr. Godefroot Van Utrecht, agent van mhr. de baron 

Van Hoboquen: 

de som van 10 pgr. voor 1 jaar pacht van een hofstede daer Boulaere op woont, met 17 pgr. voor de 

prisie van de huusynghe, en met 9 pgr. voor prisie van vette bij zijn opkomen gevonden; bezet op 2 

peerden met hun harnas (een bayde rune peerd, het ander een swarte bluste?), nog een bayde voel 

(veulen?) met een blethe van 1 jaar; 5 melcoyen (1 brune, 1 swarte schille, 1 swarte blaerde, 1 doncker 

heyde?, 1 swarte met stercke?  

Voorts 1 herse ? calfdraghende vaerse, 2 swarte jaerlinghen en 5 calvers. 

Voorts 2 swinghen?, daarof een met 4 vigghens ofte jonghen, zijne plough, eegde, waeghen, 5 coperen 

ketels, 3 coperen hakers, 4 tinnen platteelen, 1 garderobe, 1 tafel, 1 vat bier, 1 bedde met 2 spaensche 

zarghen, 1 paar slaplakens, 8 gem. onder winterrugghe te velde, haever, vlas enz ... 

Actum 5 juni 1617. 
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f° 43 Dhr. Pieter Sucx x Barbele Stochove, poorter van Brugge, gerecht door koop van de Gouverneur van de 

arme knechtkens schole ten Bogaerde, (nu Stedelijke Nijverheidsschool) verkopen aan Christiaen 

Lantsocht, poorter van Brugge: 7 gem. 10 r. oost over de Leye. 

Actum 4 nov.1617. 

 

f° 45 Voogden van ......? verkopen aan Anthone Merchier: 5 gem. 85 r. land, meersch en busch, ver zuidoost 

van de kerk in jeghenoote te Zwynhaghe, onverdeeld met Omaert De Zanghere, Francois Van 

Ryckeghem, Adriaen Hoormachtigh en de hoirs van Jan Rosseel. 

Actum 17 nov. 1617. 

 

f° 46  

 

ook 44 

Jan De Backer en Jan De Vos, voogden van de kinderen van Jacques Vanden Driessche en Gilline De 

Vos, laten toe aan Berthelmeeus Van Hulle en Berthelmeeus Sansen, steenbackers, om aarde of leem te 

delven tot backen van steen, uit 1 gemet land van de hofstede de wezen toebehorende liggend aan de 

Ghevaertsbrugghe. Dit gemet strekt van het fort langs de Leyebarm en zuidoost ande strate. Te betalen 

ten voordele van de wezen: 24 pgr. eens of jaerlicx 30 sch., aan Jan Beerblock of andere rechthebbende 

op deze hofstede + 5000 steen ten voordele van de wezen en andere condities en borgen ... 

Gedaen  18 nov. 1617. 

 

f° 49 Cornelis De Backere x Pierynke De Schuuttere, gerecht door koop van Jacob De Zwaef, als voogd van 

de kinderen van Sebastiaen Vande Cappelle en ook van de kinderen van Jan De Vloo, verkopen aan 

Anthone Lefevre, vrijlaet van Zedelgem:  

een huus en herberghe van oude tijden gheheeten ’t Oude Leckercken met 56 r. erve, ver oost van de 

kerk, ande noord van Beverhoutsvelt in de Leckerhouck, komend met zuidoost an Beverhoutsvelt. 

Actum 2 lauwe 1618. 

 

f° 50 Jan Nayaert, poorter van Brugge x Tanneke De Zanghe, gerecht van Clement haar vader en door 

uitkoop van Gillis De Baene x Loyse Wittenheyns, verkopen aan Anthone Lefever ( namens Cornelis 

De Backer):  

5/8 van een huys en herberghe, oost van de kerk bij Beverhoutsvelt, onverdeeld met de voornoemde 

(Le)Fevere voor de resterende 3/8. 

Actum 12 lauwe 1618. 

 

f° 59 Pieryncke Gillis, weduwe van Simoen Bouts en haar zoon Jan Bouts, gerecht na het overlijden van 

Symoen, verkopen aan Guillaume Claeys, laet van Erckeghem:  

1/2  en 1/4 van 6 gem. van een behuysde hofstede, groot 12 gem. op Oostcamp en deels op Erckeghem, 

onverdeeld met de koper. 

Actum 2 april 1618. 

 

f° 72 Jonkheer Charles Van Boneem, schepen van het Vrije x Jacquelyne Van Theimsche, lenen van Anthone 

Lantsocht, poorter van Brugge, tegen een rente van 11 pgr. een som van 76 pgr. bezet op 53 gem. land, 

deel van ontrent 100 gem. waarvan 47 met het casteel ghenaemt Blauw Casteel, ver oost van de kerk ten 

westen van Beverhoutsvelt. 

Actum 15 sept. 1618. 

 

f° 83 Symoen Vande Walle, lansman te Oostcamp, bekent gepacht te hebben van Godefroot Van Utrecht, 

agent van mhr. Baron Van Hobecque: 

een hofstede liggende ter heerlijkheid Oostcamp, ghenaemt tgoet te Lieverstede, groot 240 gem. land, 

velt en busch + 20 gem. saylant, 9 gem. meersch, voor termijn van 6 jaar, ten prijse van 75 pgr.  

( + allerlei pachtvoorwaarden, onder andere houtgewas) 

Actum 1 sporcle 1619. 

 

f° 84 Christiaen Verheye x Josynke De Wilde, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Cornelis Van Tolhuyse, 

meester van het Godshuus Sint-Juliens, een rente van 4 pgr. sjaers, voor de koop van een vervallen 

hofstede met 9 gem. land ter heerlijkhede van Oostcamp en Walschen ... 

Actum 23 sporcle 1619. 

 



 34 

f° 85  

 

en 86 

De voogden en meesters van Sint-Juliens te Brugge (thans V.T.I.) verklaren dat aan het godshuus Sint- 

Juliens toebehoren 71 gem. 115 r. geldende sjaers 45 p. 8 sch. boven 2 vervallen hofstedekens, d’een 

groot 9 gem. te Oostcamp, d’ander 25 gem. te Beernem. 

Vraag om te mogen verkopen, uter hand ofte by den stocke, ten profyt van het godshuus (27 juli 1617). 

Verkopen aan Christiaen Verheye, poorter van Brugge, een geruyneerde hofstede met 9 gem. land, ver 

oost van de kerk ter heerlijkheid Oostcamp en Walschen te Beernem. 

Actum 23 sporcle 1619. 

 

f° 87 Jonkheer Cornelis Bertholf, heer van Scilthove en schiltcnape, x Jonkvrouw Petronelle Van Themsche, 

poorter van Brugge, voor zichzelf en namens Jonkheer Melchior Palant x Joanna van Temsche.... 

verkoopt aan Jonkheer Charles Van Boneem, schepen van het Vrije x Jacquelyne Van Themsche, mhr. 

Jacques Tristan x Jonkvrouw Livine Van Themsche:  

1/4 van een casteel met synghelen, huusen, schueren en stallen, gerecht door succesie van wijlen Marie 

Van Themsche, zus van Petronelle en door koop van Jonkheer Jacques Tristan en Livine Van Themsche 

op 19 hoymaent 1606 en nog 1/4 hem competerende van wijlen Jonkvrouw Joanna Van Laene, weduwe 

van Jonkheer Jan Van Themsche, moeder van Petronelle. 

Charles Van Boneem x Livine Van Themsche, mhr. Jacques Tristan  kocht ten stocke van Andries Van 

Wijns, stockhouder van de stad Brugge en van de heerlijkheid: een casteel met 62 gem. genaemt tgoet 

ten Pensée, noord van de kerk, onverdeeld met de koper ter cause van zijn huysvrauwe, ook dochter van 

wijlen Jan Van Themsche en Joanna Van Laen, daerin ook gerecht elk 1/4. 

Actum 27 sporcle 1619. 

 

f° 95  

 

en 91 

Jacques Schoevlieghe x Neelke dochter van Arnout Kerchof, gerecht in 1/2  van een vervallen 

hofstedeke met materialen, verkopen aan Jan Verecke, laet van Oostcamp, op de heerlijkheid 

Nieuwenhove, groot 8 gem.   

Actum 25 mei 1619. 

Jacques Schoevlieghe, voogd van de kinderen van Ferdinand Vande Steen, ten versoucke van 

Bertelmeus... medevoogd en Silvester Schoevlieghe medevoogd:  

een vervallen hofstedeke met materialen op heerlijkheid Nieuwenhove, groot 8 gem. voor de som van 

25 pgr. boven alle verlopen renten. 

 

f° 97 

 

Charles Van Boneem, schepen van het Vrije x Jacquelyne Van Themsche, gerecht in 1/2 van het 

casteelgoed door koop op 7 sporcle laatstleden van Cornelis Bertholf x Petronelle Van Themsche, 

verkoopt aan vrauw Livine Van Themsche, voor haar en ten voordele van mhr. Jacques Tristan, rudder 

(ridder):  

1/2 van een casteel met synghelen en ontrent 62 gem. 2 lijn land, genaemt tgoed de Pensée, noord van 

de kerk, onverdeeld met de kopers. 

Actum 5 juni 1619. 

(Zie ook folio 109 en 87) 

 

f° 102 

 

 

 

Anthone Lermythe x Jacquelyncke De Gorre deden verkopen ten stocke aan Joris Nollet en Gillis hun 

woonhuus op cijnsgrond, oost van de kerk over de Moerbrugghe, om daermee te verhalen hun 

respective schulden, die de comparanten ten achter waren. 

f° 107 Joos Nollet x Catheline  Janssins, poorter van Brugge, verkoopt aan Colaert Cornelis, poorter van 

Brugge, een woonhuus op cijnsgrond, oost van de kerk over de Moerbrugghe, daer nu Anthone Lermyte 

woont (Lermyte of Lhermyte). 

Actum 19 ougst 1619. 

 

f° 108 Joos Van Craienbrouc x Janneke Pieters, laet van Oostcamp, is schuldig aan Symoen Vande Walle, 

poorter van Brugge, een rente van 20 sch. sjaers bezet op een hofstedeke met .. gem. op Beverhoutsvelt. 

Actum 28 sept. 1619. 

 

f° 109 

 

 

Vrauw Levine Van Thimschen, echtgenote van  Jacques Tristan, rudder, gerecht in ’t volgende 

casteelgoet (1/2 door koop van Charles Van Boneem  x Jacquelyne Van Thimschen op 5 mei 

laatstleden, ander 1/2 door successie) verkoopt aan eerw. heer Bisschop van Brugge:  

een casteel met singhelen, huusen en 62 gem. 2 lijn, deel van 84 gem. genaemt tgoet de Pensée, noord 

van de kerk, ... wesende een behuusde hofstede en wuenste, genaemt de Pensée. 

Actum 30 oct. 1619. 

(zie ook folio 97) 
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f° 111 - 112 

 

(zeer 

onduidelijk) 

- Anthone Triest, bisschop van Brugge, te ener zijde, 

- Michiel De Coste x Martynke Westlant, poorter van Brugge, ter andere,  

veraccorderen zich nopens de cessie van 2 hofstedekens op Nieuwenhove. 

- Anthone Triest, bisschop van Brugge, ter ener zijde, 

- Guillaeme De Craene, pastoor van Oostcamp, en Godefroot Van Utrecht, crickhouder van de 

heerlijkheid, en Joos Van Renterghem kerkmeester, permutatie (verwisseling) onder elkaar van de 

Wulckenbrouckmeersch op Nieuwenhove. 

Actum 10 sporcle 1620. 

 

f° 121 Jonkheer Charles De Vos, ontfanger slands van de Vrijen x Jonkvrouw Maria De Smout, geven te 

kennen dat zij verkocht hadden ten voordele van eerw. heer Bisschop van Brugge, al sulck recht en 

beneficie in een gemeene weede liggende neffens het casteelgoet de Pensée , van oude tijden ghenaemt 

de Reymeersch , zo ist dat zij omme de voorsijde eerw. heer .... ontervende, ontvutende (verkopen), 

ontgoeden ten voordele van eerweerdicheyt ..... 

Actum 20 maart 1620.  

 

f° 123 - De heer Cornelis Van Torre, namens Anthone Triest, bisschop van Brugge, enerzijds 

- Octaviaen Van Moersschenachten (?) over de prelaet-coadjutor van het clooster van den 

Eeckhoutte, ten andere,  

geven te kennen dat zij veraccordeert waren nopens het vrijdom dat het voornoemde clooster hadde in 

de gemeene weeden, ghenaempt de Bernaersche, bij de 2de comparant ande 1ste  heer comparant gedaen, 

volgens notariële acte van 28 sporcle 1620. 

 

f° 124 - De heer Cornelis Van Torre, namens eerw. heer Anthone Triest, bisschop van Brugge, ter ener 

zijde, 

- Jan De Doeldere x Anhonyne Vande Walle, ter ander zijde,  

geven te kennen dat zij geacordeert waren over de cessie en vuutcoop van de eerw. heer 1ste comparant 

jegens de 2de comparant, gemaecht van huerlieden beneficien en vrijlaten (?) van de gemeene weede 

ghenaemt de Ryemeersch, vutenhoofde van de hofstede toebehoorende Hubert De Doeldere, daer nu 

weduwe Jan De Paepe woont. (Reymeersch?) 

 

f° 126 (Onduidelijke tekst nopens een uitkoop door mhr. Jacques Van Volden van gronden.) 

neffens het casteelgoet ghenaemt de Pensée gelegen onder Nieuwenhove, daer nu Pieter De Vriese 

wuent. 

Actum 31 juli 1620. 

 

f° 127 Heer en meester Pieter Trauwant, capelaen van de collegiale kerk van Onze Lieve Vrouw Brugge, 

gerecht door verkaveling tussen broers en zusters op 31 oct. 1619, verkoopt aan Cornelis De Raet, laet 

van Oostcamp: 1/2 van 38 gem. bij  ‘t Blauw Casteel, onverdeeld met Adriaen Trauwant. 

Actum 13 april 1620. 

  

f° 133 - Franciscus Vander Muelen, prior van de Chartreuzen, binnen Brugge, en toesiendre van 12 arm 

provenierighen in het Godshuuze vande capelle van Jherusalem. 

- Jonkheer George Lambert Adourne, heer van Nieuwenhove, Nieuvliet ect. als patroon van kapel en 

godshuus geeft volmacht aan mr. Gillis Pierins ten voordele van het godshuus om te verkopen: 

een hofstede groot 49 gem. 292 r. in Oostcamp onder de heerlijkheid Nieuwenhove, om de verlopen 

rente van 2 pgr. sjaers ten voordele van godshuus: namelijk 1/2 van 1/16 deel van land genaemt de 

Reymeersch, gelegen bij de groote Steenbrugge (andere 1/2 behoort de kinderen van Jan Stockhove, de 

jonge). 

Actum ... 1620. 

 

f° 137 Abraham Vereyste, jongman, gerecht door successie van Jan Vereyste x Susanne De Rycke, vader en 

moeder, verkoopt aan Joos Van Renterghem, laet van de heerlijkheid Waelschen in Beernem:  

1/5 van een behuysde hofstede, groot geheel 31 gem. 88 r. op Oostcamp en deels op Beernem. 

Actum 27 juli 1620. 

 

f° 146 Jan Vande Walle zoon van Pieter, weduwnaar is schuldig aan Pieter Durynck: een rente van 20 sch. 

sjaers op een som van 16 pgr. ingaande 1 nov. 1620, bezet op een behuysd hofstedeke, ver oost van de 

kerk, over de Leye, in een jeghenoote den Leckerhouck ant Beverhoutsvelt. 

Actum 27 oct 1620. 
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f° 152 Jan Libaert lansman te Oostcamp, om schadeloos te stellen Symoen Vande Walle en Willem Van 

Renterghem als borgen voor Adriaen Trauwant, van 30 pgr. voor een  jaer pacht, bezet op 2 peerden, 

een bruun runpeerd met lange staert en lange manen, een brun peerdt met korte steert; een swarte coy en 

swarte blaerde coy, een swarte witsteert coy, een root ofte met witte plecken van 2 jaer, een witricte, 

zwarte osse van 1 jaer; waghens, plough, eeghde en harnas. 

Actum 1 maart 1621. 

 

f° 156 Jacques Abraham Weert, wonend een jeghenoote gheheeten Schaepstick, bekend schuldig te zijn aan 

Colaert Cornelis, poorter van Brugge, en brauwer op de Moerbrugghe, namens zijn vrouw Jonkvrouw 

Anna Inbona, de som van 35 pgr. sedert diversche jaeren, te betalen aan Colaert Cornelis, bezet op 2 

coyen: een swarte blaerde en een blaere veerse, een witricke coye en nog een swarte osse; voorts een 

plumen bedde met witte charsijn, houtte coffer, 2 tafels, platteelen, enz ... 

Actum 20 april 1621. 

 

f° 159 Wouter Westlant x Mayken Aernouts, laeten van Oostcamp cedeert en transporteert ten voordele van 

Symoen Paridaen, poorter van Brugge zijn deel in een hofstede groot 21 gem. onverdeeld met de koper 

onder Oostcamp en Erckeghem. 

Actum 8 mei 1621. 

 

f° 168 Barbara Verbeke, laetesse, weduwe van Antheunis Van Cnock, over : 

- Pieter Verbeke x .... Hullebusch, 

- Boudewijn Van Pachtebeke x Tanneke Verbeke, 

- Loys Verbeke x Nelleke Brouckere, 

- Oste Verbeke x Tonyncke Van Keirsbilck, 

- Carel Verbeke x Jacquemyncke Claeys, 

- Adriaen De Fort x Claerke Verbeke, 

- Daniel Mercht x Josyne Verbeke,  

allen hoirs van Barbara Verbeke  

verkopen aan Rogiers Ramaersx (?), poorter van Brugge:  

12 gem. 170 r. onder land en busch, op Oostcamp en deels op Waardamme. 

Actum 5 lauwe 1622. 

 

f° 173 Paschyne Vanden Brouck, weduwe van Cornelis De Raedt, om te verzekeren de voogden van Hansken 

haer minderjaerig kind:  

de som van 45 p. 10 sch. 10 gr. weesepenningen, na liquidatie van haer staat van goed op 7 dec. 1620, 

bezet daarvoor haar halve deel van 19 gem. land deel van 39 gem. oost over de Leye bij Beverhoutsvelt, 

onverdeeld met Adriaen Trauwant, zijnde hofstede daer Jan Lybaerts op overleden is. 

Actum 16 sporcle 1622. 

 

f° 179 Philips Pieter Waes, namens Wouter Bauwens, poorter van Brugge, tot verhaal van een losrente, 

volgens letteren van afwininghe op 1 maart 1621 ... 

vercoopt 3 cleene sticxkens (?) op een vervallen hofstede gheheeten van oude tijden het Hooghe 

Schaeck met 7 gem. 1 lijn  (onduidelijke betekenis, om achterstellen terug te winnen ??). 

Godefroot Van Utrecht (geldschieter ?) verkoopt aan Wouter Bauwens poorter van Brugge, de 

vervallen hofstede en herberghe van oude tijden ‘tHoog Schaeck. 

Actum 18 juli 1622. 

 

f° 180 Jonkheer Joan. Francisco De Goria, om de goede jonste en affectie tegenover ‘t clooster van de 

Carmelitessen te Brugge, in recompense van de diensten ontvanghen geduerende eenighe jaeren aldaer 

gewoont, zoo in zieckte, crancheden als gezontheden .... jont, gheeft, cedeert ten title van liberale ghifte 

inter vivos metter (warmer) handt: een hofstede groot 77 gem. 1 lijne, zuid-zuidoost van de kerk in een 

jeghenoote diemen heet de Zwynhaghe.  

Gerecht van zijn moeder Margriete Anchemant, die gekocht had op 21 lauwe 1597. De baten en 

proffyten zijn voor de comparant zijn leven lanck, en na zijn aflyvicheyt voor het clooster. 

Actum 6 sept. 1622. 

 

f° 190 Jan Van Brychove, poorter van Brugge, jongman, is schuldig aan Pieter De Voocht, poorter van Brugge, 

een rente van 7 p. 6 sch. sjaers op een som van 160 pgr. bezet op een behuysde hofstede van 24 gem. 34 

r. waarvan 6 gem. op Oostcamp, ver oost van de kerk in de Moerbruggheacker. 

Actum 4 sporcle 1623. 
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f° 192 Jacques Temmerman x Agniete dochter van Frans Dhont, laet van Oostcamp, verkopen aan de weerde 

heeren van de Raad van Vlaanderen: 

een huus en herberghe met peertstal, hondecot en rechtbanck gheheeten De Keyser, waer de comparant 

woont zuidwest over de Leye, beneden de Moerbrugghe, west van de strate en ’t Clooster van Dune 

land. (Ter duinen ?) 

Actum 2 maart 1623. 

 

f° 193 - Jan Aerts, weduwnaar van Janneke De Vriese, 

- Pieter, Jacques, Christoffels, zonen van Jan, 

- Jan Malegien x Catheline dochter van Jan,  

verkopen aan Jacques Timmerman, laet van Oostcamp:  

een huus en herberghe met cijnsgront, (Jan 1/2 en elk 1/6 van de andere 1/2) gheheeten Zwarte Leeu, 

oost over de Moerbrugghe, noord van de calsyde. 

Actum 20 maart 1623. 

 

f° 195 Rochus Columbier hem gheneerend met te soecken onder de compagnie van de here Du Hey (?) 

liggende tusschen de Gevaertbrugghe ende Moerbrugghe, is schuldig aan Sr. Colaert Cornelis, brauwer 

van de Moerbrugghe een som van 100 guldens voor de koop en levering van bier binnen een jaer, bezet 

op 8 melkcoyen, te weten een swart blaerde, 2 brunne, 1 witrick, 1 swart molde, 2 roode renders van 2 

jaer, 2 bonte van 2 jaer, 2 jaerlyngen d’eene roo blaerde, d’ander brunewaert ... 

Actum 27 maert 1623. 

  

f° 204 Jonkvrouw Anna Vander Burgh, geassisteert met Jonkheer Pieter Vander Burgh haar broer, heer van 

Moutricourt, om te vuterven 18 of 20 gem. land, die Pieter De Jagher en Philips De Beer in pachte 

hebben, worden verkocht aan Adriaen Willaert à 10 pgr. tgemet “tende mate tende ghelt” (de situatie 

aanvarend). 

Actum 27 juli 1622. 

 

f° 208 

 

 

Ten versoucke van Jacques (?) Timmerman, weduwnaar, lansman te Oostcamp attesteert .... waarachtig 

te wesen en dies goet onthout hebbende dat de comparanten ......  ghehoort en ghesien hebben dat 

deselve .... ten decrete van tzelfs Timmermans huus en herberghe genaemt de Keyser, staende te 

Oostcamp op de Moerbrugghe ... (verwarde tekst!). 

Actum 19 sept. 1623. (zie ook folio 192, 193) 

 

f° 212 Steven Van Aelst lansman te Oostcamp is schuldig aan Godefroot Van Utrecht als stockhouder van de 

heerlijkheid: 8 p. 3 sch. 8 gr. spruutende van diversche goederen gekocht ten stocke, bezet op 2 witricte 

coyen, 1 swarte coye, 2 witricte veesen en 1 swarte; 2 hoyhoopers en het cooren in dhofstede. 

Actum 7 nov. 1623. 

 

f° 220 Jonkvrouw Catharine Blootacker, namens Julio Melho (?), coopman binnen Antwerpen x Marie Mans, 

weduwe van Alexander Colyns, verkoopt aan Adriane Colyns, dochter van Alexander:  

een huus int dorp int ghewas van houtte staende. 

Actum 3 sporcle 1624. 

 

f° 223 Jan Maertens namens Barbara Van Bassevelde (in den Wijngaert?) geeft metten warmer hand of 

tusschen levenden an Jan, Jacques en Edewaert, kinderen van Pieter Van Bassevelde:  

3/4 van 3 gem. land bij den Quaden Plasch (noord van de kerk) rontsomme bedolven.  

Gerecht vercreghen van Claeys Aernts en Maria Inboona en ander ...... 

Actum 6 maart 1624. 

  

f° 225 Ten versoucke van Joos De Decker zoon van Joos, lansman op hofstede genaemt Cleene Burckelaere, 

toebehorend aan Michiel De Radtsheere, vuldere ...... attesteert dat in de maent ougst 1622 Joos schuere 

en stallen met alle de vruchten daerinne wesende bij de vyant afghebrant zijn geweest, immiers(?) es tot 

nochtoe noyt anders connen achterhaelen of de zelve brant ghesticht is gheweest bij de voornoemde 

vyant, ende ook nietsulcx(?) de ghemeene faeme zulcx is ...... 

Actum 23 maart 1624. 

 

f° 231 

 

Adriaen Trauwant x Mayken Van Dunslagher, poorter van Brugge, gerecht van Tanneke Lampsens zijn 

moeder, verkopen aan Jacob Bauwens, laet :  

1/2 hofstede (onverdeeld met Cornelis De Raedt) ver oost van de kerk bij Beverhoutsvelt. 

Actum 22 april 1624. 
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f° 247 - Tanneke, vrouw van Jan Nayaert, 

- Gilles Nayaert x Barbeken Teerlynck, 

- ..  Nayaert x Cecilia Vander Kercke, zijn wijf,  

zonen van wijlen Jan Nayaert d’oude, verkopen aan Hendryc Willems:  

2 gem. 144 r. lopens land in jeghenoote Stuyvenberghe. 

Actum 20 mei 1624. 

 

f° 256 Gilles Nayaert x Babeke Teerlynck, gerecht van vader Jan, verkoopt aan Jan Rommens, lansman: een 

huus en herberghe van oude tijden gheheeten Sint-Jooris met 1/16 deel van een bogaert, noord van de 

kerk, waar de koper nu woont. 

Actum 1 juli 1624. 

 

f° 257 Jan Rommens x Janneke (?), gerecht door de koop van Gilles Nayaert, kind van Jan Nayaert, verkoopt 

aan Loys De Fricht (?) poorter van Brugge:  

1/4 van een huus en herberghe noord van de kerk, van oude tijden gheheeten Sint-Jooris en 1/8 van 4 

lijn land onder bogaert, onverdeeld met weduwe en kinderen van Jan Nayaert. 

Actum 1 juli 1624. 

 

f° 258 

 

 

- Jacques Bauwens x Jacquemyncke Vande Walle, laeten van Oostcamp, geven te kennen dat zij 

gekocht hebben van Adriaen Trauwant 1/2 hofstede bij Beverhoutsvelt, groot 38 gem. onverdeeld 

met weduwe van Cornelis De Raedt. 

- Carel Van Renterghem, voor hemzelf en als voogd van Hanske, onbejaerd kind, heeft den coop 

ghecalengiert (betwist). 

(zonder datum) 

(zie ook folio 231) 

 

f° 259 Maerten Kempe x Janneke Andries, gerecht van haar vader Pieter Andries, verkopen aan Pieter Van 

Renterghem: 

 5 gem. land en meersch, eertijts geweest en behuusd hofstedeken, ver noord van de kerk in een 

jeghenoote Reydam, de Curtrycsche heerweg op oostzijde, de Wulckenbrouckstraete op zuidzijde. 

Actum 3 juli 1624. 

 

f° 264v Jan Vereek (?) oud 74 jaar en Jacques Dicx, oud 68 jaar, laeten geweest schepenen 13 jaar geleden, 

attesteren dat Cathalyne Boel (?) huusvrouw van Loys Gheeraert zich beklaagde voor de vierschaere dat 

Steven Van Haelst haer zoude gedaen hebben eenige disterie ofte vrauwecracht, op welcke clachte Van 

Haelst ter vierschaere gedaegt wierd en zoo hij niet compareerde dat hij was gheabandonneert ...... 

Van Haelst heeft daarna doen oorconden in contrarien van ’t voorseide faict, daerme de zake wierd 

gesloten. 

Actum 28 maart 1640. 

 

f° 266 - Joos De Decker x Mayke ......, zijn wijf, 

- Adriaen De Decker x Piryncke Scel (?), laten van Oostcamp,  

gerecht van Math. De Ruwe, verkopen aan Adriaen Van Ghistele, schepen: 

1/4 van een hofstede, groot 15 gem. noord van de kerk in een jeghenoote de Quaden Plasch, onverdeeld 

met de koper. 

Actum 23 sept. 1624. 

  

f° 267 Jacques Temmerman x Agniete Dhont, laeten van Oostcamp, wonend oost over de Leye an de 

Moerbrugghe, omme goede jonste en affectie voor Pieter, Thomas, Cornelis, Olivier, Janneke, Josyne 

en Jacquemyncke Temmerman geven bij donatie mette warmer hand: 

11/12 van een woonhuys en herberghe met cijnsgrond gheheeten dan Zwarte Leeu, oost over de 

Moerbrugghe, noord van de calsyde, onverdeeld met Rynks (?) en Naesken, onbejaerde kinderen van 

Jan Aerts en Jannicke De Vriese (?), elk 1/12. 

Actum 16 nov. 1624. 
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register 15 Vanaf  1625 tot 1629 

Losse, soms beschadigde bladen omgekeerd genummerd van 236 tot 1 

 
 

f° 5 Jonkheer Charles Van Boneem x Jacquelyne Van Thimsche, gerecht deels door koop van Sr. Pedro De 

Valencia en deels van de gouverneurs van de aerme knechtkens schole ten Bogaerde te Brugge, 

verkopen aan Jonkheer Jan Eraert Van Boneem hun zoon als advancement van successie: ontrent 48 

gem. 81 r. land oost van de kerk ant Beverhoutsvelt, wesende deel van het casteelgoet gheheeten 

Beverhoutshof. 

Actum 8 sprockel 1625. 

 

f° 10 Cornelis Pieters, lansman te Oostcamp over de Leye, oud 35 jaar, ten versoucke van Joos De Decker, 

lansman zuid over de Leye, alwaer men geen contributie betaalt, getuigt op zijn eed, waarachtig 

wesende en goed onthout hebbende: dat hij 4 à 5 dagen na het afbranden van requerants schuere hem 

was vyndende binnen de stadt van Sluus ende aldaer bij occasie was drynckende met de ghone die 

daeghelicx vuyghynghen om buut, als te weten Coppen Verkynder, paepe, ende eene ghenaempt Dries, 

met noch meer andere, gheschiet te zijn dat onder diversche coutenantien, dezelfve vutganghers aldaer 

verhaelen nopens hunne buten dat zij corts te vooren hier en daer ghecreghen hadden, dat zij aldoen 

oock seyden en verclaerden: ost (?) naervolgende woorden:  

Wij ontbooden Joos Burckelaere .. denoteren de requerant omme bij 3 zoo 4 sticken van achten ende hij 

ontboodt dat sij ons niet senden en wilde, ende hebben bij 3 zoo 4 daeghen daernaer zijn schuere in 

brand ghestocken, etc ..... 

Actum 28 april 1625. 

 

f° 11 Charles Monbailly, lansman te Oostcamp oost over de Leye, is schuldig aan Symoen Bouuaert, 

ontvanger van de heerlijkheid, tot vinden van de quote in het milioen gulden;  

voorts van de prochiecosten tot 21 gulden in de eerste derde betaling aan het Vrije over het jaar 1623 de 

som van 4 p. 10 sch. 10 gr. en van het beschrijfven van het peert van de comparant. 

Actum 13 mei 1625. 

 

f° 12 Jan Vande Walle, weduwnaar wonend te Oostcamp, oost over de Leye, is schuldig aan Willem Van 

Renterghem, poorter van Brugge en schepen van Oostcamp, de som van 16 pgr. tegen een rente van 20 

schgr. bezet op zijn behuusd hofstedeke met 6 gem. land, oost over de Leye. 

Actum 31 mei 1625. 

 

f° 20 Anna Lantsocht, jonge dochter, gerecht door verkaveling onder broeders en zusters ten sterfhuuse van 

Jan Lantsocht en Anna Adornes, vader en moeder, op 16 dec. 1624. 

Verkoopt aan Cornelis Vander Plancke, poorter Brugge, 1/2 van een busch, groot 4 1/2 gem. ver zuid 

van de kerk bij Ertsberghe, onverdeeld met de koper. 

Actum 17 juli 1625. 

 

f° 21 Maerten De Rycke, poorter van Gent, weduwnaar van Mayke Verhulst en voogd van zijn dochter 

Livine (?), gerecht in 4/5 van een hofstede door successie van zijn vader Maerten De Rycke; 1/5 behoort 

zijn dochter. Verkoopt aan Joos Van Renterghem, laet van het Waelsche in Beernem:  

4/5 van een hofstede groot 32 gem. onverdeeld met de koper, gelegen op de heerlijkheden Oostcamp en 

Waelschen, meest op Oostcamp, zuid van de kerk bij de Moerbrugghe. 

Actum 19 ougst 1625. 

 

f° 25 Guillaeme Bourgeois steenbacker, wonend te Oostcamp is schuldig aan Aernout De Ghersem de som 

van 36 p. 5 schgr. voor de pacht van een lot land, daervut hij tleem is delvende tot backen van brycken, 

levering van broot, vleesch, bier en andere waeren, noodich tot onderhout van zijn wercklieden, te 

betalen voor 1 nov. bezet op alle gebacken brycken ....   op te richten tusschen Moerbrugghe en 

Ghevaertsbrugghe op de zuidzijde van den barm. 

Actum 13 sept. 1625. 

 

f° 27 Heer Baron Van Hobocque te Oostcamp, verpacht aan Jan De Manghelaere: 

 een coorenwyntmuelen bij de Moerbrugghe voor termijn van 6 jaar (ingaande 1 sept. 1626) voor de 

som van 31 pgr. sjaers om de 4 maanden te betalen. + allerlei pachtcondities. 

Actum 20 sept. 1625. 
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f° 35 Sr. Johan Van Brychove, poorter van Brugge, jongman, gerecht ten sterfhuuse van mhr. Frq. (?) Van 

Brychove en Cathelyne Vande Casteele, vader en moeder, die cochten van Symoen, Pieter, Hanskin, de 

kerckmeesters van Sint-Michiels en van de gouvernuers van de aerme knechtkens schole ten Bogaerde 

te Brugge, verkopen aan Jan Van Renterghem, poorter van Brugge:  

een hofstede groot 21 gem. 231 r. ver oost van de kerk, over de Moerbrugghe. 

Actum 21 lauwe 1626. 

 

f° 36 Jan Van Renterghem x Mayke Michiels, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Johan Van Bryhove: 287 

p. 12 schgr. voor de koop van een behuusde hofstede groot 21 gem. 231 r.  

(200 p. comptant en de rest binnen een jaar). 

Actum 21 lauwe 1626. 

 

f° 46 Pieter Verleye x Magdaleene Michiels, lenen van Jacques Trauwant, poorter van Brugge, een som van 

64 pgr. tegen een rente van 4 pgr. bezet op hun hofstedeke, groot ontrent 10 gem. oost van de kerk over 

de Leye, gerecht van Christiaen Verleye en Tanneke Hanse, zijn vader en moeder. 

Actum 16 maart 1626. 

 

f° 47 Jan De Backe en Jan De Vos, voogden van Maryn, Joos en Jaspar, 3 onbejaerde kinderen van Jaspar 

Vanden Driessche en Gilline De Vos, laten toe aan Berthelmeeus Van Halle, een steenbacker, om te 

delven 2 lijn land uit de hofstede die aan de wezen toebehoort, nodig tot het backen van steen (west van 

1 gemet door Van Halle en wijlent Berthelmeeus Stanse (?) vutghedofven .....) 

Actum 27 maart 1626. 

 

f° 48  

 

- 49 

Alphonse Spillebeen x Barbara dochter van Joos Scapelynck, tevoren weduwe van Amant Immesuene, 

en Amant Hilderson x Cathelyne Vermeersch (ziek), poorter van Brugge:  

Gerecht: 

- Amant 1/2 door koop van Jan De Clerck en Janneke Van Peteghem op 25 lauwe 1598,  

- Spillebeen 1/2 door successie van zijn vrouw en haar eerste man A. Immesuene,  

verkopen aan Mattheeus Van Hove:  

2 lijn daerop wijlent een herberghe was staende, gheheeten Groot Stuyvenberghe, nu in voorgaende 

troublen afgebrocken en gheruineert, tusschen land van den disch ande zuidzijde, een stratken aan de 

noordzijde, met west aan Jan Van Hove land, met oost ande Oudenaerschen heerewech. 

Actum 28 maart 1626. 

Mattheeus Van Hove x Tanneke Van Slünburch(?), zijn schuldig aan Alphonse Spillebeen en Amant 

Hilderson een rente van 2 pgr. op een som van 50 pgr. voor de koop van 2 lijn, daerop wijlent een 

herbergh gheheeten  Groot Stuyvenberghe nu in de voorgaende afgebrocken, bezet op huus, scheure en 

stallen ..... 

 

f° 51  

 

G. Bourgeois steenbacker is schuldig aen Aern. De Gheerssen: de som van 60 pgr. voor levering van 

hout, broot, bueter, caes ..... 

Actum 3 april 1626. (idem als folio 71) 

 

f° 71 Guillaeme Bourgeois, steenbacker tusschen de Moer- en Ghevaertsbrugghe, is schuldig aan Aernout De 

Gheersschen:  

107 pgr. voor levering van hout nodich tot stoken van zijn steenhovens, als verhael van broot, bueter, 

caes bij de comparant afghehaelt tot behoufve van zijn wercklieden, te betalen voor kersmesse 1626. 

Actum 30 sept. 1626. 

 

f° 76 Jacques Timmerman x Agniete De Hont, zijn schuldig aan Colaert Cornelis, poorter van Brugge, de 

som van 50 pgr ..... nadat Colaert gestact zal hebben zijn neerynge van brauwen, daerin verbindende 

zijn persoon en goed, landen, huus en herberghe, oost van de Moerbrugghe, daer zij inne wonen, 

gheheeten de Zwarte Leeu met de cheynserfve  ... 

Actum 5 nov. 1626. 

 

f° 77 Jan zoon van Gilles De Clerck x Adriaenck Vertomme, Adriaen Deck x Piryncke dochter van Gilles, 

laeten van Oostcamp, gerecht in een hofstedeke door koop van Pieter Ghys x Elisabeth Van Vlaenderen, 

verkopen aan Pieter Van Hove, laet van Oostcamp:  

een behuysde hofstede groot 1 lijne, wesende een herberghe in zijn haeghen en canten, gheheeten Nedre 

Stuyvenberghe met 25 r. erfve, eertijts geweest een backerie, ver oost van de kerk in een jeghenoote 

Stuyvenberghe, palend aan de Oudenaersche herwech. 

Actum 21 nov. 1626. 

 



 41 

f° 96 Eerw. heer Guillaeme De Craene, pastor van Oostcamp, gerecht door koop van Jan De Breucq x 

Johanna De Rebreviettes op 2 mei 1624, verkoopt aan Gilles Vlietynck, ten voordele van abdes van 

Sint-Truden: een stick land van 11 lijn 84 r. (= 3 gem. 294 r.). 

Actum 17 april 1627. 

 

f° 97 Jacques De Nys wonend op Nieuwenhove heeft verkocht aan Omaert De Sanghere:  

een stick land groot 4 linen in zijn grachten ghenaemt Boensseble (?), ver zuid van de kerk bij 

Schaepers beit (?).  

Gerecht 1/2 door koop van Franchoys Ramondt en 1/2 van Piryntje Wittenheyns, die erfde van Andries 

Goormachtigh, haer grootheere. 

Actum 22 april 1627. 

 

f° 103 Jacques De Nys x Piryne Wittenheyns, laeten van de heerlijkheid Roden, gheseyt Nieuwenhove, zijn 

schuldig aan Omaert De Zanghe(re), laet van Roden: een rente van 2 pgr. op een som van 32 pgr. bezet 

op .... land, geerfd van Jacob Wittenheyns, vader van Peryne. 

Actum 22 april 1627. 

 

f° 111 - Pieter De Chastelet, beenhauwer wonend  beneden de Moerbrugghe, over d’oostzijde, oud 44 jaer, 

- Rogier Van Vrybusch, smet, wonende beneden dezelfde Moerbrugghe, oud 33 jaer, 

- Guillaume Den Olieslaegher, lansman, wonende oost over de Leye, oud 40 jaer, 

- Gilles Vanden Broucke, lansman, wonende over dezelfde sijde van de Leye, oud 58 jaer, 

- Mattheeus Vanden Abeele, lansman, wonend op het Blauw Casteel, neffens Beverhoutsvelt, oud 35 

jaer, 

ghetuygen op haerlieden eedt dat Jan zoon van Willem Van Renterghem, lansman wonend oost over de 

Leye, noyt anders eenighe peerden vutghedaen heeft tot het trecken van eenighe schepen die ghelaeden 

waeren met bagagie ofte andere zaken die tot dienste waeren van het oorlochsvolck van dese sijde, 

daertoe ghecommandeert vande hooghe en stercke kant .... ende heeft moeten vacieren met zijne 

peerden ten tijde van Don Inigo De Borgia (ge)leden ontrent 4 jaeren, vertrack met alle zijne bagagen 

van Brugghe naer Gendt ..... 

den Marquis Spinola kerende van Dunckerke zonder dat Jan ...... enz ... 

Actum 22 mei 1627. 

 

f° 116 Symoen Paridaen, poorter van Brugge, weduwnaar van Cathelyne Dassonville, gerecht door koop van 

Jacques Everaert en Neelke Pierst(?) op 23 wedemaent 1608, verkoopt zijn deel van een hofstede groot 

11 gem. ver oost van de kerk, in de Moerbruggheacker, bij tBlauw Casteel. 

Actum 17 juli 1627. 

 

f° 123 Jacob Van Doorne lansman, weduwnaer binnen Oostcamp, geassisteert van zijn zoon Pieter en Jacques 

Knockaert zijn vriend, ter ener zijde, 

en Franchyne De Ruwe, weduwe van Niclaeys Rotsaert, geassisteert van Pieter Rotsaert, haar zwager 

ter andere zijde. Volgen allerlei punten uit het huwelijkscontract. 

Actum 2 ougst 1627 

 

f° 127 Mayken dochter van Jan De Tollenaere, vrouw van Berthelmeeus Van Halle, steenbacker, 

jeghenwoordig int quartier van het conincryck van Cordova in Spagnen, is schuldig aan Jan De 

Tollenaere, haar vader: 60 pgr. voor de steenbackerie, bezet op een steenen caemere die zij heeft op de 

Leyebarme ontrent de Ghevaertsbrugghe (Beernem?) en op al het gebacken en ongebacken steen, in of 

buiten de ovens + alle de aerde ofte leem. 

Actum 2 oct. 1627. 

 

f° 130 Jacques Petyt, greffier van de auditie militaire gehouden te Brugge, verkoopt aan Colaert Cornelis, 

poorter van Brugge, namens Anna Inbona zijn vrouw:  

10/12 van een huus wesende herberghe beneden de Moerbrugghe, ghenaemt de Zwarte Leeu, 

onverdeeld met Pyrcken en Naeseken, onbejaerde kinderen van Jan Aerts en Janneke De Vriese. 

Actum 27 oct. 1627. 

 

(item als boven) .... auditie militaire, aanveerdende het becommert sterfhuys van wijlen Jacques 

Temmerman, ten voordele van de gemeene crediteuren en overleden soldaat onder de compagnie van 

mhr. Robert Van Maldeghem, rudder, in garnisoen van Brugge:  

10/12 van huus en herberghe beneden de Moerbrugghe, genaemt de Zwarte Leeu, onverdeeld met 

Pyrcken en Naesken, onbejaerde kinderen van Jan Aerts en Janneke De Vriese. 

Actum 27 oct. 1627. 
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f° 144 Joos Vanden Broucke, jongman, is schuldig aan Janneke Schacht, jonge dochter, een rente van 2 pgr. op 

een som van 32 pgr. bezet op 1/4 van 34 gem. 119 r. onverdeeld met zijn 3 zusters op Oostcamp en 

Buskensambacht. 

Actum 4 dec. 1627. 

 

f° 173 Adriaen Van Ghistele, schepen, x Magdalene Van Renterghem, poorter van Brugge, gerecht door koop 

van Jonkvrouw Gillette Laurent De Promonteaulx, weduwe van Jonkheer Jan Van Dyck op 30 oct. 

1613, verkoopt aan Jan Vereecke, laet en burgemeester van de heerlijkheid, 10 gem. 175 r. land. 

Actum 10 juni 1628. 

 

f° 174 - Passchier Vlugghe x Tanneke Vande Walle, poorter van Brugge,  

- Jan en Niclays Vlugghe, jongmans, laeten van Oostcamp, 

- Amant Bauters x Barbe Vlugghe, poorter van Brugge, 

- Gillis Vanden Berghe x Cathelyne Vlugghe, vrijlaet van Lissewege.  

Gerecht door successie van Niclays Vlugghe, hun vader, verkopen aan Adriaen Van Ghistele, poorter 

van Brugge en schepen van de heerlijkheid Oostcamp:  

1/8 van een hofstede ten Quaden Plasch, daer Mares Fiers nu woont, noord van de kerk, groot geheel 12 

gem. 

Actum 10 juni 1628. 

 

f° 175 Anthone Blanckaert x Magdaleene De Pachtere, poorter van Brugge gerecht door koop van Lieven 

Anckaert x Cathelyne Broucmes (?) en van Vincent Van Wambeke x Tanneke Anckaert in 1627, 

verkopen aan Walrain De Fontaine:  

8 lijn 55 r. oost van de kerk over de Leye an Beverhoutsvelt, sijnde hofstede daer Joos De Wilde nu 

woont. 

Actum 1 juli 1628. 

Walrain De Fontaine x Margriet Beervelt, is schuldig aan Anthone (Blanckaert) een rente van 3 p. 10 

schgr. op de som van 56 pgr. voor de koop van 8 lijn 55 r ..... (zoals hierboven) 

 

f° 186 - Jonkvrouw Cathelyne Zeghers, weduwe van dhr. Jan Godefroot, poorter van Brugge, 

- Dhr. Beernaert Vuterwulghe, vrijlaet van Lissewege, 

- Christoffel Van Berchem x Maria Vuterwulghe, 

gerecht van Jonkheer Vincent Zeghers, schepen van het Vrije, verkopen aan Joos Van Dorpe:  

1/2 hofstede, groot geheel 30 gem. 285 r. meest op Oostcamp en deels op Beernem, ver zuidoost van de 

kerk, west van de Ghevaertsbrugghe. 

Actum 10 lauwe 1628. 

 

f° 213 - Jan Rosseel x Janneke Slocq, poorter van Brugge,  

- Joos van  ....   x Mayken Rosseel, laet van Beernem, 

- Pieter Malmaison x Loyse Rosseel, 

hoirs van Jan Rosseel en Mayken Negheman, verkopen aan Guillaeme De Back, laet van Oostcamp: 3/8 

van 1/4 van een hofstede, groot geheel 50 gem. waar de koper nu woont, ver zuid vande kerk in een 

jeghenoote Zwynhaghe op de heerlijkheden Oostcamp en Erckeghem. 

Actum 14 april 1629. 

 

f° 216 Melchior Bertholf namens Jonkheer Guilebert Van Claerhout x Marie Van Loo verkoopt aan Cornelis 

Bertholf, rudder, heer van Schilthove, poorter van Brugge x Jonkvrouw Petronelle Van Thimseken:  

1/9  van een hofstede met 100 gem. land ter heerlijkheden van Oostcamp en Nieuwenhove.  

Gerecht door successie van Jonkheer Sampson Van Claerhout x Jonkvrouw Mayken Van Aertrycke, 

vader en moeder. 

Actum 19 mei 1629. 

 

f° 220 De voogden van het hospitaal Magdaleene ten Nazarethen in Brugge, en broeder Lauwereyns 

Carpentier, meester van het godshuus, geven aan Jonkheer Jan Gonsalis De Saldaigne in eeuwige cijns 

1 lijne land, ver noordoost van de kerk in een jeghenoote de Reymeersch, met oostzijde aan de 

Leyebarm, met westzijde aan de Cortrycxschen heerweg. 

Actum 30 juni 1629. 
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f° 221 Op 27 juni 1629 hebben pastoor Guillaeme  De Craene en Jacques Van Doorne kerkmeester, verpacht 

aan Symoen Bouuaert:  

een hofstede groot 13 gem. ten oosten van de platse van Oostcamp ghenaemt het Schaeck, wesende een 

herberghe daer de pachter nu woont voor een termijn van 7 jaar (zoals alle kerk- en dischlanden) voor 

de som van 23 pgr. bij zoverre men in het huus van Christiaen Van Dycke daer jeghens over staende 

geen herberghe ofte taveerne hielde of bier tapte. 

Gevolgd door meerdere pachtcondities ..... 

Actum  9 juli 1629. 

 

f° 226 Symoen Vander Muelen x Mayken Cnockaert, vrijlaeten van Dudzele, 

Jeroon De Groote x Maryte Loys, laeten van Lissewege, gerecht van Maerten Dhaemer, oom materneel, 

verkopen aan Jan De Ramelaere, laet van Oostcamp:  

een hofstede groot 29 gem. 257 r. ver zuid van de kerk, in jeghenoote Swijnshaeghe. 

Actum 6 oct. 1629. 

 

f° 228 Jan De Ramelaere x Betken Vercaemer, laeten van Oostcamp, lenen van Jonkvrouw Mary Busschere, 

weduwe van Valentyn Claeysman, tegen een rente van 8 pgr. op een som van 133 pgr. bezet op hun 

hofstede met 29 gem. 257 r. ver zuid van de kerk in jeghenoote Zwynhaeghe. 

Actum 13 oct. 1629. 

 

f° 229 Franchoys De Ruwe x Tanneke dochter van Symoen Bouuaert lenen van de kerk en disch van 

Oostcamp de som van 64 pgr. bezet op een hofstede groot 15 gem. 2 lijn, ver noord van de kerk, gerecht 

van Pieter De Ruwe, zijn vader. 

Actum 15 oct. 1629. 

 

f° 231 Berthelmeeus De Spieghelaere x Marie Visir, brauwere wonend ande Ghevaertsbrugghe, lenen van Jan 

Ockier, poorter van Brugge, tegen een rente van 6 pgr. de som van 96 pgr. bezet op een steenen 

woonhuys onlancx opgerecht op cheinsgront op Beernem ande Ghevaertsbrugghe op de barme aldaer ... 

Actum 13 nov. 1629. 

 

f° 233 Cornelis Blondeel, namens Diego Van Houtvelde, koopman te Snellegem en namens Jonkvrouw 

Anthonia Van Houtvelde, weduwe van Daniel Jeeyot (?) transporteert ten voordele van Jacomo De 

Cachiopy (?), hun schoonvader: een hofstede groot 32 gem. over de Leye bij Beverhoutsvelt. 

Actum 28 nov. 1629. 
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register 16 Vanaf  1630 tot 1637 

(Omgekeerd genummerd van 159 tot 1) 

 
 

f° 5 Dhr. Cornelis Van Torre in naam van E.H. Anthonius Triest, bisschop van Gent, geeft te kennen dat 

wijlen heer en meester Jacques Van Volden, raadsheer van de hoge Raad van Mechelen, kocht van de 

bisschop (alsdan) van Brugge het casteelgoet de Pensée met de Reymeersch, gereserveert 1/17 part. 

Actum 15 sporcle 1630. 

 

f° 8 Jacob De Groote x Janneke De Ruwe, laeten van de heerlijkheid Roden, geseyt Nieuwenhove, gerecht 

door successie van Marijn De Ruwe haar oom: verkopen aan Adriaen Van Ghistele, schepen deser 

heerlijkheid: 1/2 gemet land in jeghenoote Quaden Plasch. 

Actum 11 maart 1630. 

 

f° 9 Guillaeme De Craene, pastor Oostcamp, en Jacob Van Doorne en Pieter Wytynck, kerkmeesters, 

hebben in pacht gegeven aan Guillaeme Everaerts en Adriaen Sap:  

een tiende gelegen binnen Yseghem toebehorend aan de kerk van Oostcamp, te vooren verpacht aan 

Pauwels Tanghe, voor een termijn van 6 jaar (ougst 1630-36) à 50 pgr. sjaers, te betalen telken 

kersmesse en paesschen ( + allerlei pachtvoorwaarden). 

Actum 12 maart 1630. 

 

f° 10 Joos De Wulf, lansman te Oostcamp op Erckeghem, stelt zich borg voor Jan De Ramelaere, lansman te 

Oostcamp, voor de som van 489 guldens, te betalen bij sententie (vonnis) van de Raet van Vlaanderen, 

aan Christiaen Ghijsens, te betalen 189 gulden half sept. 1630 en 100 gulden om half het jaar. 

Actum 20 maart 1630. 

 

f° 12 Joos De Wulf staat borg voor Jan De Ramelaere x Betken Van Caemere, laeten van Oostcamp, ten 

voordele van Christiaen Ghysens, bezet op 2 peerden (1 grauwe en 1 voste), 1 zwart van 2 jaer,  

6 melkcoyen (2 zwarte witrick, blaerde hooft, vale, grijsde, zwarte sterre), 1 veerse, enz ... 

Actum 25 maart 1630. 

 

f° 16 Francois De La Torre, rudder-schepen van het Vrije, x Marie Roose verkopen:  

17 gem. lopend land, oost over de Leye, nu verpacht aan Jan Van Renterghem zoon van Willem, aan 

Jan-Eraerdt Van Boonem, ook schepen van het Vrije.  

Gerecht door koop van het bestuur van de aerme knechtkens schole te Bogaerde. 

Actum 16 april 1630. 

 

f° 27 Symon Bouuaert in naam van: 

- Jan Ledoulx x Philipote De Pachtere, 

- Adriaen Ledoulx x Anna Vanden Berghe, 

- Claeys Vleys x Cathelyne Ledoulx, poorter van Brugge, 

kinderen van Jan Ledoulx en Isabeau Van Dorpe, verkopen aan Joos Ledoulx:  

28 gem. 2 lijn land, busch, meersch en velt bij de Moerbrugghe in jeghenoote gheheeten Stuyvenberghe. 

Gerecht door successie van hun vader en moeder. 

Actum 12 sept. 1630. 

 

f° 33 Colaert Cornelis, poorter van Brugge, verpacht aan Jooris Styl, wonend te Dudzele:  

een brauwerie, west van de Moerbrugghe met huus, halam, mouterie, rosmuelen, schuer, stallen, 

waghencot, erfve en 2 bilcken, groot 25 gem. voor een termijn van 6 jaar à 50 pgr. sjaers.  

(+ allerlei pachtvoorwaarden) 

Actum 2 dec. 1630. 

 

f° 34 Germain Crabbe x Janneke De Weert (weduwe van Steven Gous) gerecht door Janneke van Lowys De 

Weert, haar vader, verkopen aan Jacques Maertens, poorter van Brugge x Marie Mellynck:  

1/2 van een hofstedeke, groot geheel 12 gem. 163 r. onverdeeld met de kinderen Crabbe, zuidwest van 

de kerk. 

Actum 12 dec. 1630. 
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f° 37 Jan De Ramelaere x Betken Vercaemer, laeten van Oostcamp, gerecht door koop van Symon Van(der) 

Meulen en Mayken Knockaert, verkopen aan Pieter Van Aelter, poorter van Brugge: 

een hofstede groot 29 gem. 257 r. ver zuid van de kerk in jeghenoote Zwynhaeghe. 

Actum 3 sporcle 1631. 

 

f° 42 Pieter Everaert x Mayke dochter van Simon Hanssins, laeten van Oostcamp, lenen van Jan Van 

Renterghem en Pieter Wytynck, kerkmeesters, de som van 34 pgr. tegen een rente van 30 sch. sjaers 

bezet op 1/2 van 9 gem. 130 r. ver noordoost van de kerk, oost van de Moerbrugghe over de Leye, 

gerecht door successie van Simon Hanssins, vader van Mayken. 

Actum 3 maart 1631. 

 

f° 43 Ten versoucke van Jan Lansins attesteren burgemeester en schepenen van Oostcamp dat Jan 

woonachtigh bij Beverhoutsvelt met vrouw en kinderen den tijt van 10 jaer, doende ‘tambacht van 

cleermaecker, zonder eenighe clachten, hen ghedreghen als een goet eerlick prochiaen en met zijn 

ghebueren onderhouden alle vrientschape, en betaelt alle zijne quote. 

Actum 11 maart 1631. 

 

f° 47 Eerweerde vrauwe in Gode zuster Magdalene Verplancke, prioresse van de Carmelitessen in Brugge, en 

meer andere zusters, geven te kennen dat op 6 sept. 1622 Jonkheer Jan Francisco De Soria, rudder, gaf 

inter vivos, een hofstede groot 77 gem. zuid-zuidoost van de kerk in jeghenoote Zwynhaghe, als jonste 

en affectie in recompense voor diensten van het klooster ontvangen. 

Hij woonde er eenige jaren in ziekte en cranckheden als gesondhede, enz .... 

Actum 29 maart 1631. 

 

f° 50 Jonkheer Francisco De Soria, poorter van Brugge, leent van de dischmeesters van O.L.Vr. Brugge: een 

som van 112 pgr. tegen een rente van 7 pgr. sjaers, bezet op hofstede, gerecht door successie van 

Margriete Anchemant zijn moeder, groot 69 gem. 214 r. land, busch en meersch, zuid-zuidoost van de 

kerk in een jeghenoote die men heet Zwynhaghe. 

Actum 8 mei 1631.  

 

f° 51 Guillaeme Soete lansman x Janneke Reeper (?) te Oostcamp zijn schuldig aan Christiaen Joncheere, ook 

lansman te Oostcamp: een som van 18 p. 16 sch. 8 gr. + intrest voor de landpacht, zuid van  de kerk, 

zuidwest van de hofstede daer Cornelis Storme .... 

Actum 3 juli 1631. 

 

f° 57 Ten versoucke van Bertram Vande Weghe, pachter van de maelderie der heerlyckhed Oostcamp, 

hebben ghetuyght dat over de latste tocht van de vyant: vele persoonen hun hove verlieten binde 

voorseyde prochie, metsgaeders oock van Wardamme zijn ghefailliert ende insolvent gheworden en 

naemelick diversche herberghen afghebrocken en verbrant, ende ter heerlyckhed van Erckeghem, 

Beverhoutsvelt, Moerbrugghe en Ghevaertsbrugghe, alwaer totte grond afgebrant zijn dherberghe van 

Lyon Dompae (?), Joos Waefelaere, zoodat de lieden verloren hebben al het tgone zij hadden roerend 

waeghens (?) twelcke zij apparentlyck niet en zullen becommen, nochte ......(?) in vele jaeren. 

Actum 20 ougst 1631. 

 

f° 64  

 

 

Adriaen Van Gistele x Magdalene dochter van Jacob Van Renterghem, poorter van Brugge, gerecht 

door successie en koop van een hofstede groot 11 gem. 50 r. noord van de kerk in jeghenoote ten 

Quaden Plasch, met recht van vrij bejagh in een ghemeene weede gheheeten den Reymeersch, nefvens 

het casteelgoet de Pensée, verkopen het voornoemde recht van vrijhede op hun hofstede aan dhr. 

Niclaeys Van Volden, poorter-schepen van Brugge. 

Actum 1 oct. 1631. 

( zie ook folio 96 ) 

 

f° 71 Dhr. Guillaeme Simple, ontvanger van de heer baron Van Hobocque ter ener zijde, en Joos De Decker 

zoon van Jan ter ander, bekennen dat 1ste comparant verpacht aan 2de comparant: een coornewyntmuelen 

aan de baron toebehorende, waarop nu maalt Daniel Temmerman voor termijn van 6 jaar, ingaande 1 

sept. 1632 ten prijse van 36 pgr. sjaers, volgens pachtbrief van Jan De Maeghelaere (?) van 20 sept. 

1625 (medecomparanten en borgen Loys Calewaert en Adriaen Snauwaert). 

Actum 19 lauwe 1632. 
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f° 80 Joos Van Renterghem x Ampleunie Vande Rostune, poorter van Brugge, verkopen aan Mayken Van 

Crayebrouck, weduwe van Willem Van Renterghem:  

4 gem. 138 r. land ver oost van de kerk ant Beverhoutsvelt, gerecht van Symon Hanssens en Gheeraert 

Ghovaert, hoirs van Jan Van Cauwenbergh en deels van zijn ouders. 

Actum 3 juli 1632. 

 

f° 94 Christiaen Baert x Joryncke Vermuelen, laeten van Oostcamp, te voren weduwnaer van Tanneke Van 

Ghistele ter ener zijde, en Adriaen Van Ghistele ter andere zijde, komen accoord in zeker proces ter 

vierschaere van Oostcamp nopens een partie land van 4 gem. gheheeten de Coebilck voor het hof van 

Christiaen, door de wet veroordeeld tot afstand .... 

Actum 26 sporcle 1633. 

 

f° 96 - Pieter zoon van Christiaen Baert, jongman 

- Maryn Fiers x Margriete dochter van Christiaen, 

gerecht door successie van Barbele Gheeraerts, weduwe van Maryn De Ruwe in 1/8 van een hofstede 

groot geheel 11 gem. 50 r. noord van de kerk in jeghenoote Quaden Plasch, met vrij bejagh in een 

ghemeene wee gheheeten de Reymeersch, nefvens het casteelgoet de Pensée, verkopen aan Niclaeys 

Van Volden, poorter en schepen van Brugge (het graasrecht?) op 1/8 deel van de hofstede. 

Actum 5 maart 1633. 

( zie ook folio 64 ) 

 

f° 104 Jan Van Renterghem x Mayken Michiels, laeten van Oostcamp, gerecht door successie van Willem zijn 

vader, verkopen aan Jan De Clercq, vrijlaet van Dudzele:  

1/12 van een hofstede groot geheel 43 gem. gheheeten tgoet ten Poele, ver oost van de kerk ant 

Beverhoutsvelt, onverdeeld met de weduwe van Willem Van Renterghem en broers en zusters van Jan 

Van Renterghem. 

- Voorts 1/12 van 2/3 van een hofstedeke op Beernem. 

Actum 28 mei 1633. 

 

f° 109 Joos De Wilde x Margriet Beerevelt, laeten, zijn schuldig aan Christiaen Dobbelaere:  

een rente van 2 pgr. sjaers op een som 36 pgr. voor gereed macken van ... gem. en levering van bier, 

bezet op 1/2 van 2 hofstedekens, ver oost van de kerk over de Leye bij Beverhoutsvelt, waar Walrain 

overleden is, 

- het ene ghenaemt het Oude Leckercken groot 56 roen, 

- het andere het Nieuwe Leckercken, groot 2 lijn, 

gerecht aan Margriet na dood van Walrain De Fontaine, haar overleden man in 1624. 

Actum 26 juli 1633. 

 

f° 115 Michiel Vande Velde is schuldigh aan Roelant De Gras, rudder, 102 p. 3 sch. 4 gr. voor 2 jaar pacht 

over 1632 en 1633 van een hofstede daer hij woont, bezet op zijn coybeesten (meerendeel swarte, 

behalve 1 witte, 1 grijsde, 2 swarte veersen, 4 ossen, enz ....). 

Actum 22 nov. 1633. 

 

f° 126  

 

- 127 

 

 

 

Jonkheer Pieter Adornes, heer van Poelvoorde, poorter van Brugge, jongman, is schuldig aan Jan 

Courteville, greffier crimineel, de som van 25 pgr. tegen een rente van 4 pgr. bezet op 78 gem. land en 

busch, noordwest van de kerk, zijn deel van de hofstede gheheeten Nieuwburgh, gerecht door successie 

na dood van Anchelmus Adornes, ridder, heer van Marcquet, Nieuvliet, ect. ... zijn vader. 

Actum 10 mei 1634. 

 

f° 127 Jan Courteville leent de som van 536 pgr. van de prelaet van de abdij van Eename; op 30 april 1622 is 

de rente reeds 5 maand en 20 dagen verachterd. 

 

f° 128 Pieter Van Hove, lansman, nu wonend te Ruddervoorde, te vooren op Oostcamp, is schuldig aan de 

kerkmeesters van Oostcamp: de som van 13 p. 8 schgr. voor de koopvan taille (hout) in 460 roen busch 

van de kerk, geïnclaveert in de hofstede van het Magdaleenhospitaal Brugge, daer Pieter Ghijsels op 

woont. 

Actum 22 mei 1634 
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f° 133 Pieter Temmerman x Tanneke Lampsens te Oostcamp, verkopen aan Joos Tanghe, brauwer ande groote 

Steenbrugghe:  

een woonhuus op cijnsgrond bij de Moerbrugghe, ande zuidoostzijde van de calsyde, nu door Pieter 

bewoond en door hem eenighe jaeren opgherecht. 

Actum 15 juli 1634. 

 

f° 136 

 

 

 

 

Pieter Van Aeltere x Margriet Van Damme, poorter van Brugge, gerecht door koop van Jan De 

Ramelaere x Betken Vercaemere op 3 sporcle 1631, verkoopt aan Jacques Vanden Hende, onderballiu 

van Casselrie Cortryck:  

een hofstede groot 29 gem. 257 r. ver zuid van de kerk in jeghenoote Zwynhaeghe. 

Actum 24 oct. 1634. 

 

f° 136v Jonkheer Jacques Van(den) Hende, onderballiu van de Casselrie Cortryck is schuldig aan Pieter Van 

Aeltre, de som van 164 pgr. (volgens arrest van 328 p. 8 schgr.) voor koop van hofstede, ver zuid van de 

kerk in een jeghenoote Zwynhaeghe, groot 29 gem. 257 r. 

 

f° 140 Rochus De La Riviere, weerd en temmerman op Beernem, ande Ghevaertsbrugghe, is schuldig aan 

Christiaen Dobbelaere, brauwer op de Moerbrugghe: 30 pgr. voor levering van bier, bezet daarvoor zijn 

huus en herberghe ande Ghevaertsbrugghe, daer hij woont. 

Actum 29 oct. 1634. 

 

f° 142 Charles Dhuyst (?) x Adriaeneke Meyaert, laet van dese heerlychede, gerecht door successie van Jan 

Dhuyst (?) vader, en van Mayken zijn zuster, verkoopt aan Adriaen Goormachtigh, laet van dese 

heerlychede, zijn deel van een hofstede groot 18 gem. onverdeeld met de koper. 

Actum 25 mei 1636. 

 

 folio 144 - 153 maken een geheel uit (jan - febr 1637) 

 

f° 144 Mhr. Franciscus De La Torre, ridder, schepen van het Vrije x Marie Rose, gerecht door koop van 

Jonkheer Jan Jacqueloot, oom materneel, verkoopt aan Cornelis Vander Plancke, poorter van Brugge:  

3 gem. 105 r. op heerlijkheid Erckeghem, ver zuidoost van de kerk in jeghenoote de Langhen Acker. 

Actum 23 lauwe 1637. 

 

f° 145 Dezelfde (Mhr. Franciscus De La Torre, ridder, schepen van het Vrije x Marie Rose) verkoopt aan Jan 

en Cornelis Vander Plancke, poorter van Brugge: 513 roen busch en meersch op Erckeghem. 

Actum als boven. 

 

f° 146 Dezelfde (Mhr. Franciscus De La Torre, ridder, schepen van het Vrije x Marie Rose ) verkoopt aan 

Niclaeys Willaert: 8 gem. 126 r. busch. 

Actum 6 sporcle 1637. 

 

f° 147 Dezelfde (Mhr. Franciscus De La Torre, ridder, schepen van het Vrije x Marie Rose ) verkoopt aan Jan 

en Cornelis Vander Plancke: 6 gem. 20 r. meersch en busch. 

Actum 16 lauwe 1637. 

 

f° 148 Joos De Wulf x Cathalyne De Nys, laeten van de heerlijkheid Erckeghem, verwisselen met Cornelis 

Vander Plancke: 4 gem. 206 r. (= 1/4 van 17 gem. 177 r. onverdeeld met Adriaen Goormachtigh) uit 

hofstede daer Jan Tacq woont op Erckeghem. 

Actum 23 lauwe 1637. 

 

f° 149 Cornelis Vander Plancke x Isabeau Lantsocht, poorter van Brugge, gerecht door successie van zijn 

vrouw en door koop van Anna Lantsocht, haar zuster, en door koop van Lambrecht Sproncholf, 

verwisselen met Joos De Wulf, laet van Erckeghem ..... 

Actum als boven. 

 

f° 150 Joos De Wulf x Cathelyne De Nys, gerecht door koop van Cornelis Vander Plancke, verkopen aan Jan 

en Cornelis Vander Plancke: 4 gem. 176 r. busch, ver zuid van de kerk in jeghenoote Hertsberghe. 

Actum 24 lauwe 1637. 
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f°151 Mhr. Franchoys De La Torre, ridder, schepen van het Vrije, x Marie Rose, verkopen aan Niclaeys 

Willaert en zoon Franchoys:  

1 gem. busch, ver zuid-zuidoost vande kerk, noord van de hofstede daer weduwe van Jan Rosseel 

woont. 

 

f° 152 Dezelfde verkoopt aan dezelfde 6 gem. 22 r. busch. 

 

f° 153 Dezelfde, (Mhr. Franchoys De La Torre, ridder, schepen van het Vrije, x Marie Rose) gerecht door 

uitkoop van jonkvrouw Anna Jacqueloot, weduwe van Pieter ..... verkoopt aan Cornelis Blommaert, 

poorter van Brugge:  

een hofstede, ver zuidoost van de kerk in een jeghenoote Zwynhaghe, groot 24 gem. 293 r. land, 

meersch en busch. 

 

f° 154 Mayken Bouts, weduwe van Anthone Merchier, poorter van Brugge (wegens grote ouderdom 

onbekwaam haar zelf te onderhouden) staat af aan Christiaene (De) Joncheere, poorter van Brugge, een 

hofstede ver zuid vande kerk in een jeghenoote Zwynhaghe in noordhoek van Bulscampvelt, groot 30 

bunder (ongeveer 90 gem.) liggende tusschen dycken ...... 

- Voorts mager velt, groot 300 gem ...... (moeilijk leesbaar) 

Actum 19 sept. 1637. 
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register 17 

 
 

register 17.1 Deel 1: Vanaf  1635(?) tot 1641 

 
Met alfabetische tafel gemaakt door Fr. Wauters, greffier deser heerlijkheid Oostcamp in 1748. 

 
f° 1 Mayken Bouts, weduwe van Anthone Merchier d’oude, poorter van Brugge, enerzijds, 

Mayken Braem, weduwe van Anthone Merchier de jonge, poorter van Brugge, anderzijds,  

geven te kennen dat zij sedert t’overlijden van Anthone d’oude bezaten onverdeeld diverse hofsteden 

van het sterfhuus. 

- Mayken Bouts bezat de helft en Anthone Merchier de jonge, de wederhelft, na zijn overlijden 

zonder kinderen kreeg Mayken Bouts de 1/2 van de 1/2 en 3/4.  

- Mayken Braem het resterende 1/4. 

Cavel A: 

1. hofstede groot 30 bunderen (79 gem. 260 r. in jeghenoote Zwynhaghe in noordhoek van 

Bulscampvelt, ver zuid van de kerk, gebruikt door Jacques Sollemyn. (+ uitvoerige legger) 

2. Een partie velt groot 300 gem. met 6 vijvers daarin gelegen, van oude tijden  gheheeten 

Malechys velt in noordoosthoek: de Diepe Vijver, de Cromme Vijver, de Claeren Vijver, de 

Rootvijver. 

3. 3 gem. 2 lijn eertijds een hofstede duer de voorleden troublen gheruineert, oost van de kerk. 

Cavel B: 

 1/4 part zijnde een hofstede van 11 gem. 225 r. in jeghenoote Zwynhaghe, door Passchier 

Vande Respaille placht te wonen enz .... 

Actum 17 hoymaent 1635. 

 

f° 20v  

 

en 21 

Lieven De Vriese x Pieryncke Walevelt, laeten deser heerlijkheid, zijn schuldig aan Cornelis Vanden 

Hende, poorter van Brugge, de som van 32 pgr. voor de koop van een erfve groot 75 roen, oost over de 

Moerbrugghe, bezet op erfve van 75 r. met materialen van steen van het afghebrant huus eertijts daer op 

ghestaen. 

Actum 23 sporcle 1635. 

 

f° 24 Francois De Rue x Betken dochter van Daniel Neve, laeten van Oostcamp, 

Niclaeys Boussens, voogd van Claeysken en Pieryncke, kinderen van Francois De Rue en Tanneke 

Bouuaerts, zijn eerste vrouw. 

De wezen bezitten 260 roen ( 1/2 van 520 r.) deel van een hofstede groot 15 gem. 244 r. waar laatst de 

weduwe van Jan Bogaert, zijn moeder woonde. Gerecht door successie van Pieter De Rue en Mayken 

Cockuut, vader en moeder, en deels van Adriaen De Rue zijn broer. 

Verkoopt aan Claeys De Rue en Jan Van Zeebrouck, laeten van Oostcamp, 757 r. uit de hofstede van 15 

gem. 244 r. onverdeeld met dhr. Pauwel Sproncholf. 

Actum 5 mei 1635. 

 

f° 28v Joos Tanghe x Mayken De Neve, brauwer ande Groote Steenbrugghe, gerecht door koop van Pieter 

Temmerman x Tanneke Lampsins op 15 juli 1634, verkopen aan Jacob Gheluck, voogd van de kinderen 

van Tanneke Waeselaers, weduwe van Maerten Symoens:  

een woonhuuseken op cheynsgront, waar zij woont, bij de Moerbrugghe ande zuidoost zijde van de 

calsyde. 

Actum 23 juli 1635. 

 

f° 29v Jan Ledoulx x Philipotte De Pachtere, 

Adriaen Ledoulx x Anna Vanden Berghe, 

Catharine Ledoulx, allen kinderen van Jan Ledoulx d’oude en Isabeau Vanden Dorpe, poorter van 

Brugge, verkopen aan Joos Ledoulx hun broer: 3/5 van 28 gem. 2 lijn land, busch en meersch bij de 

Moerbrugghe op Stuyvenberghe, ghebruikt door Joos Van Dierendoncq. 

Gerecht van vader en moeder (+ uitvoerige legger van het land). 

Actum 12 sept. 1630 (?) 

 

f° 35 Guillaeme Ledoulx, poorter van Brugge, verkoopt 1/5 van een behuusde hofstede met 28 gem. bij de 

Moerbrugghe (de andere 4/5 behoren aan zijn broer Joos) gebruikt door Joos Van Dierendoncq. 

(zie hierboven) 

Actum 8 april 1636. 
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f° 39v - Berthelmeeus Vanden Bogaerde x Agniet Calewaert, poorter van Brugge, 

- Jooris Vanden Bogaerde, jongman, poorter van Brugge, 

- Adriaen Calewaert x Tanneke Vanden Bogaerde, poorter van Brugge, 

- Guillaeme Vanden Bogaerde en Jacques Bauters, voogden van Tanneke, kind van wijlen Jooris 

Vanden Bogaerde en Tanneke Bauters, zijn 2de vrouw  

verkopen aan Marijn De Corte, poorter van Brugge:  

2 hofsteden, groot 44 gem. ver oost van de kerk ant Beverhoutsvelt en 6 gem. op Beernem. 

Actum 11 maart 1634. 

 

f° 42v Mayken Bouts, weduwe van Anthone Merchier, poorter van Brugge, leent van Christiaen Joncheere, 

laet van Oostcamp, 96 pgr. tegen een rente van 6 pgr. sjaers, bezet op een hofstede groot 30 bunderen (= 

79 gem. 260 r.).  

Gerecht door vercaveling ten sterfhuuse van Anthone Merchier d’oude, haar man en daarna van 

Anthone Merchier de jonge, haar zoon en Mayken Braem, en nog bezet op 3 gem. 2 lijn eertijts een 

hofstedeke. 

Actum 29 oct. 1635. 

 

f° 43v  

 

en ook 46 

Maryn Van Zeebrouck x Cecilia dochter van Joos De Decker, laeten van Buskinsambacht, 

Philips Danekin x Tanneke Van Zeebrouck,  

gerecht door successie van Guillaume Van Zeebrouck, vader, die kocht van Jan De Vrekere en mede-

erven in 1604 en 1614, verkopen aan heer en meester Michiel Laporte, presbiter, als voogd van de 

kinderen van Ferdinand Dubaey en Catherine Pot:  

2/3 van 1/2  van een van een behuusde hofstede groot geheel 9 gem. onverdeelt met Catharine Naeyaert, 

zijn moeder en broers en zusters, op de heerlijkheid Oostcamp en op Buskinsambacht. 

Actum 17 nov. 1635 en 1 sporcle 1636. 

 

f° 45 Dhr. Pieter De Voocht x Marie Ysenbaert, poorter van Brugge, staan af aan Marie Ghyselbrecht, 

weduwe van Olivier Reylof ten persoone van Joos Ghyselbrecht, haar broer:  

een rente van 6 p. 5 schgr. sedert 10 lauwe 1635 bezet op een hofstede met 24 gem. land en busch, ver 

oost vande kerk in de Moerbruggheacker. 

Actum 12 lauwe 1636. 

 

f° 54 - Pieter Dhulstere x Catharina Rycx,  

- Anthone en Charles Dhulstere, Tanneke Dhulstere, 

- Jacques Wauters x Jacquemyne Dhulstere,  

- Boudewijn Van Pachtenbeke x Passchyne Vanden Abeele, weduwe van Christiaen Dhulstere 

en kinderen Guillaeme, Michiel, Mayken, Livine en Barbara,  

- Michiel en Anthone Vermeersch kinderen van Jan en Elisabeth Dhulstere  

verkopen: 

1. Een hofstede groot 25 gem. deels op Oostcamp, zuidoost van de kerk en deels op heerlijkheid 

Erckeghem, daer Gillis Michiels woont. 

2. Land op Sint-Jooris en op Oedelem. Samen 67 gem. 260 r.  

aan Anthone Blanckaert en Jan Ledoulx, elk 1/2 (+ uitvoerige legger van al het land). 

Actum, laatste van wedemaent 1636. 

 

f° 63  

 

 

Jacques Vander Moortele x Tanneke Mestdach, laet van Oostcamp, lenen van Joos De Grieck, poorter 

van Brugge, een som van 72 pgr. tegen een rente van 4 p. 10 schgr. sjaers voor de koop van een 

hofstede groot 13 gem. 268 r. op de heerlijkheid Oostcamp en op Nieuwen te Beernem, bezet op deze 

hofstede. 

Actum 25 mei 1637. 

 

f° 64 Joos De Grieck x Livine De Rudder, poorter van Brugge, verkopen aan Jacques Vermeersch: hofstede 

groot 13 gem. 268 r. (zoals hierboven). 

 

f° 67 

 

Jan De Fraye x Catharine Nayaert, laet van Oostcamp, gerecht van Guillaeme Van Zeebrouck, haar 

eerste man, die kocht van Jan De Vrekere en Pirynke Semeyn en andere op 21 juli 1606 en 28 april 

1614, verkopen aan heer en meester De La Forte, presbiter, voogd van de kinderen van Ferdinand 

Dulaey en Catharine Pot:  

1/2 van een behuusde hofstede, groot 9 gem. onverdeelt met de wezen, op Oostcamp en meest op 

Buskinsambacht. 

Actum 10 mei 1636. 

(zie ook folio 43 en 46) 
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f° 69 Cornelis Vereecke en Carel Van Renterghem hebben verpacht aan Maerten De Velaere:  

een thiende op Yseghem, toebehorend aan de kerk van Oostcamp, te voren verpacht aan Guillaeme 

Everaerts en Adriaen Sap, voor een termijn van 6 jaar (1636-42) (+ allerlei voorwaarden). 

Actum 27 juni 1636. 

 

f° 71 - Dhr. Anthone Blanckaert x Magdalene De Pachtere, poorter van Brugge, 

- Jan Ledoulx, weduwnaar,  

zijn schuldig aan Pieter Dhulstere en Passchier Vanden Abeele, voogden van Guillaeme, Michiel, 

Mayken, Livine en Barbara, kinderen van Christiaen Dhulstere:  

de som van 224 pgr. die de comparanten ingehouden hebben in mindering voor de koop van een 

hofstede, groot 60 gem. ver zuidoost van de kerk op de heerlijheden Erckeghem en Oostcamp, bezet op 

deze hofstede. 

Gerecht van Pieter Dhulstere en Catharine Rycx. 

Actum laatste juli 1636. 

 

f° 77v Jonkvrouw Anna Inbona, weduwe van Colaert Cornelis, poorter van Brugge, verkoopt aan Anna 

Cornelis x Christiaen De La Fontaine, ontvanger van de casselrie Veurne (vervangen door mr. 

Guillaeme Inbona): 

- 1/2 van een huus-herberghe op heerlijkheid Erckeghem (gerecht in 1624), 

- 1/2 van een brauwerie met 20 gem. land, vast ande Moerbrugghe,  

gebruikt door Christiaen Dobbelaere en Niclaeys Van Grimberghe. De brauwerie heeft Anna Inbona 

samen met haar man doen maken en is gerecht in het land door distyncte ghiften (= kopen):  

4 gem. op cijnsgrond van de abdy van Dunen in 1618; 10 gem. 214 r. in 1617; 4 lijn in 1626 enz .... 

Actum 8 ougst 1637. 

 

f° 82 Christiaen Dobbelaere en Niclais Van Grimberghe, brauwers wonend ande Moerbrugghe, zijn schuldig 

aan Jacob zoon van Herman De Smet, laet van Oostcamp, de som van 176 p. 13 sch. 7gr., rest van de 

koop van een huus en erfve gheheeten Hoogh Stuyvenberghe (te betalen 76 p. 13 sch. 3 gr. compant, 55 

pgr. te mei 1638 en 55 pgr. te mei 1639) bezet op een huus en herberghe, scheure en stallen, zuidoost 

van de kerk ande Audenaerschen heerweg, geheeten Hoogh Stuyvenberghe, daer Jacques Ghelinck nu 

woont. 

Actum 15 juni 1637. 

 

f° 88 Sr. Jan De Nayere en kinderen verkopen aan meester Pieter Sproncholf, griffier van de stad Brugge: 

- 8 gem. 164 r. meersch, ver oost van de kerk over de zuutleye, genaemt de Paependriesch, 

- 18 gem. 214 r. ver oost van de kerk over de Leye ant Beverhoutsvelt zijnde hofstede daer 

Guillaeme De Meyere nu woont. 

Actum 12 dec. 1637. 

 

f° 90v  Jacques Roels x Anna Van Dorpe, poorter van Brugge, verkopen aan de generale en ghemeene 

aenbortighen van de groote en cleene ghemeene weeden .....:  

een behuusd hofstedeke met 20 gem. land, nu verpacht aan Guillaeme De Meyere. 

Actum 9 lauwe 1638. 

 

f° 93 Mevrauwe Marie Rose, weduwe van mhr. Franchoys De La Torre, ridder en overleden schepen van het 

Vrije geeft te kennen dat mhr. Franchois op 10 dec. 1636  verkocht heeft:  

een hofstede met 101 gem. 222 r. onder land, busch, meersch, vijver en velt ghenaemt het goet ten 

Duyfhuyse in de jeghenoote gheheeten de Zwynhaeghe, gebruikt en bewoont door Jacques Follemye (?) 

of Selewyn (?). 

Actum laatste april 1638. 

 

f° 94 Dezelfde mevrauwe (Marie Rose, weduwe van mhr. Franchoys De La Torre ) verkoopt aan Anna 

Wittebroot, poorter van Brugge, weduwe van Cornelis Blommaert:  

een hofstede groot 28 gem. 150 r. in jeghenoote Zwynhaghe (+ uitvoerige legger van het land), ver 

zuidoost van de kerk en west-zuidwest van de hofstede toebehorende aan Guillaeme De Baeke causa 

uxoris, daer Jacques De Clerc woont. 

Actum laatste april 1638. 
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f° 98 Alonze Spillebeen x Barbara Schapelynck, poorter van Brugge, geven te kennen dat zij voor de 

vierschaere in wette op 25 mei 1609 hadden gegeven bij donatie onder levenden aan Tanneke, 

natuurlijke dochter van Barbara een lijfrente van 12 pgr. die besloot zich te begeven tot de geestelicke 

staet in het begijnhof van Brugge; lijfrente bezet op een 1/2 hofstede + 2 partien lopend land uit 29 gem. 

13 r. onverdeeld met Amant Helderson, gelegen op de heerlijkheden Oostcamp en Erckeghem.  

+ Uitvoerige legger van al het land, ver zuidoost vande kerk, een luttel zuidoost van de Moerbrugghe, 

noordoost van de herberg genaemt Stuyvenberghe. Hofstede daer Charel Pyton nu woont. 

Actum 22 mei 1638. 

 

f° 109 Mevr. Marie Rose, weduwe van mhr. Franchois De La Torre, rudder, oud-burgemeester en schepen van 

het Vrije, gerecht door koop van jonkheer J. Jacqueloot, verkoopt aan jonkvrouw Marie De Bourges, 

jonge dochter:  

een hofstede van ontrent 100 gem. onder land, busch, meersch, vijvers en velt  

+ materialen van huusen. (+ uitvoerige legger van al het land), ver zuidoost van de kerk: de hofstede 

daer Jaecques Seelewyn (?) op wuendt. (Duyfhuyse?) 

Actum 3 maart 1640. 

 

f° 114 Mhr. De La Torre, rudder x Marie Rose, gerecht door koop van jonkheer J. Jacqueloot, zijn oom 

materneel, verkopen aan Sr. Nyclaes Willaert, laet van Cortemark:  

9 gem. 158 r. zuidoost van de kerk, zuidoost van de hofstede van Jacq. Selewyn (?) .... genaemt het goet 

ten Duyfhuyse. (+ legger van al het land) 

Actum 6 sporcle 1637. 

 

f° 132 Jan Nieuwlant x Marie Dumont machtigen Sr. Francois De Coelders (Keulders), ontvanger en 

rentmeester van baron De Hobocque om 1600 guldens te bezetten landerijen te Beernem en te 

Oostcamp ande Ghevaertsbrugghe, enz ... 

Zijn schuldig aan Sr. Jan Vander Plancke, muntmeester der stad Brugghe: een rente van 16 p. 13 sch. 4 

gr. sjaers op een som van 266 p. 13 sch. 4 gr. bezet op hun hofstede ontrent de Ghevaertsbrugghe. 

Gerecht door successie van Anne De Mon, haar zuster. 

 

f° 140v Jan Snauwaert, poorter van Brugge, jongman, gerecht door successie van Passchynke Craeye zijn 

moeder, verkoopt aan Jacob Bauwens, burgemeester en laet van Erckeghem:  

1/3 van 1/4 van 8 gem. 57 r. land, onverdeeld met de koper causa uxoris = dochter van Symoen Vande 

Walle en andere kinderen Vande Walle. 

Actum 18 april 1639. 

  

Voortaan bevat elke verkoopakte volgende formule: “na eed de verkochte goederen niet te laeten komen in “dooder 

handt” (dwz kloosters, kerken, disschen ......)” 

Placate uitgevaardigd op 24 nov. 1638. 

 

f° 145 Walram De Fontayne x Martyncken De Backer, laet van Oostcamp, gerecht door successie van Walram 

zijn vader en Jan zijn broer, verkopen aan Joos De Wilde, laet van Oostcamp:  

1/12 en 1/5 van 1/12 van een herberghe met 4 gem. ver oost van de kerk ant Beverhoutsvelt gheheeten 

het Leckercken, onverdeeld met de koper voor de 1/2 causa uxoris zijn huusvrauwe, weduwe van 

Walram en kinderen. Groot 2 gem. 56 r. waarop het huus en de herberghe staet, genaemt het Oude 

Leckercken en het Nieuwe Leckercken. 

Actum 16 juni 1636. 

 

f° 162 Mevr. Marie Roose, weduwe van mhr. Francois De La Torre, oud-burgemeester van het Vrije, verkoopt 

aan Touchain De Meestere, poorter van Brugge:  

een behuusde hofstede met 18 gem. 60 r. land en busch, ver zuid van de kerk in een jeghenoote 

Zwynhaeghe.  

Gerecht door koop van dhr. Daneel Stevens en Cornel. Vanden Hende. Het verkochte goed was groot 

20 gem. 60 r. + 2 gem. “ten quaden tytel aengetrocken bij den heer proost van Hertsberghe”. 

Actum 14 april 1640 

 

f° 165 Pieter Wiesme x Peryncke Cnockaert, laet van Oostcamp, zijn schuldig aan Antheunis Dhulstere:  

een rente van 2 pgr. op een som van 32 pgr. bezet op de helft van 2 hofsteden op heerlijkheden: 

- Erckeghem: groot 16 gem. 255 r. gheheeten de Wildeman, daer Pieter Vande Walle nu woont, 

- Oostcamp in een platse die men heet Hertsberghe: groot 16 gem. 2 lijn, noordoost bij de Capelle 

van Hertsberghe, daer Jacques Opstael nu woont. 

Actum 23 juni 1640. 
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f° 167v  

 

 

Christiaen Joncheere x Mayken Braem, gerecht van Mayken Boudts, weduwe van Anthone Merchier 

d’oude in 1637, bij denominatie van dhr. Gheeraert Vanden Bogaerde, verkopen aan Sr. Jacques De 

Beste, ten voordele van de paters van de Societeyt Jesus:  

30 bunder land, busch, meersch, vijvers en 300 gem.velt, genaemt van oude tijden Malegys Velt, ver 

zuidoost van de kerk, in jeghenoote Zwynhaeghe in noordhoek van het Bulscampvelt, gebruikt door 

Jacques Solemyn  

(+ uitvoerige legger van het land) ...... palend aan ouden Tieltwech. 

Actum 6 juli 1640.  

(zie ook folio 42v) 

  

Laatste acte van reg. 17 = 20 dec. 1640. 
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register 17 

 
 

register 17.2 Deel 2: Vanaf  1641 tot 1648 

 
 

f° 14v Jan Van Renterghem, zoon van Jan, poorter van Brugge is schuldig aan Jacques Van Renterghem, 

onbejaerd kind van Jan en Catharina Vanden Bussche, de som van 42 p. 8 schgr. weesepenningen na 

overlijden van zijn moeder, bezet op 1/8 van een hofstede groot 21 gem. ver oost van de kerk, oost over 

de Moerbrugghe. 

Actum 1 maart 1642. 

 

f° 25 Jan Francois De Soria, poorter van Brugge, is schuldig aan heer en meester Adriaen De Brouckere, 

pastoor van Suywenkercke: een rente van 40 pgr. sjaers op de som van 640 pgr. (losselijk de penning 

16), bezet op 77 gem. busch en land, ver zuid van de kerk in jeghenoote genaemt de Berckenbrugghe 

(volgens de oude legger genaemt Truydenmeersch). 

Actum 3 nov. 1642. 

 

f° 26v Jan Francois De Soria, poorter van Brugge, is schuldig aan heer en meester Adriaen De Brouckere, 

pastoor van Suwenkercke: een rente van 40 pgr. op een som van 720 pgr. (losselijk de penning 18) bezet 

op 77 gem. busch en land (zoals hierboven). 

Actum 24 dec. 1642. 

 

f° 30v Jacob Gheluck x Mayken Wafelaere, laet van Oostcamp, verkopen aan Franchois Fontanne, adjudant 

van het regiment van de grave van Meyghem:  

een huuseke zuid bij de Moerbrugghe ande capelle, op cijnsgrond van weduwe van Colaert Cornelis. 

Gerecht door koop van Bavo Mincke (?) x Perincke Verdonck, soldaet onder capitan Coudenburck op 

22 mei 1641. 

Actum 3 sporcle 1643. 

 

f° 35 Jan Dobbelaere lantsman, laet van Oostcamp x Mayken Merchier (weduwe van Jan Van Renterghem) 

zijn schuldig aan Jonkvrouw Marie Ghysbrecht (weduwe van dhr. Olivier Reylof) poorter van Brugge: 

een rente van 2 pgr. op een som van 32 pgr. bezet op een hofstede van 24 gem. 23 r. ver oost van de 

kerk in de Moerbruggheacker + 2 partijkens busch.  

Gerecht door koop van Jan Brychove, poorter van Brugge op 20 lauwe 1626. 

Actum 7 maart 1643. 

 

f° 40 Roelant De Gras, heer van Nokere, oud-burgemeester van de stad Brugge, x Marie De Montaigne, 

verkoopt aan jonkheer Jacques Anchemant: 38 gem. velt. 

Gerecht door successie van zijn moeder Marie Anchemant. 

Actum 2 mei 1643. 

 

f° 47v Pieter Impens lantsman x Janneke Vande Royen, laet van Oostcamp, zijn schuldig aan Joanna Babe, 

weduwe van Jacques Boussier: een rente van 8 p. 6 sch. 8 gr. op een som van 800 gulden, bezet op een 

behuysde hofstede groot 8 gem. ver zuidoost van de kerk ande de Haelarstraete, gerecht door koop van 

Guille Clays, poorter van Brugge. 

Actum 9 dec. 1643. 

 

f° 48v Simon Hanssens, lantsman te Oedelem x Jacquemyncke Haeck, zijn schuldig, een rente van 4 p. 10 

schgr. sjaers op een som van 90 pgr. bezet op 1/2 van 9 gem. 129 r. land, onverdeeld met Pieter Everaert 

x Margriete Hanssens, zuster van Simon. 

Gerecht door successie van Simon Hanssens, vader. 

Actum 24 dec. 1643. 

 

f° 51 Hubrecht Lonniquy, weerdt te Oostcamp x Elisabeth Van Loo zijn schuldig aan heer en meester 

Christoffel De Vonck, pastor, Pieter Verheye en Maryn Nayaert, kerkmeesters:  

een rente van 1 p. 10 sch. sjaers op een som van 24 pgr. bezet op 50 roen land genaempt tDischhoveke 

en op de herberghe Sint-Hubrecht genaempt, noord van de kerk. 

Actum 10 febr. 1644. 
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f° 58v De Nys Roelfoort, lantsman op  Sint-Pieter op den Dyck x Mayken Van Renterghem, verkopen aan 

Willem Van Renterghem, haar broer:  

2/12 van een hofstede genaempt te Poele, groot 42 gem. bewoond door de koper, onverdeeld met 

Mayken Van Craeyenbrouck, weduwe van Willem Van Renterghem, d’oude, zijn moeder, broers en 

zusters, gelegen oost over de Leye bij het Beverhoutsvelt. 

Actum 27 febr. 1644. 

 

f° 68 Jan Vereecke d’oude, schepen van de heerlijkheid Oostcamp x Tanneke Craye, verkopen aan Laureyns 

Vande Walle, lantsman te Oostcamp:  

1/2 van een hofstede met 21 gem. 103 r. onverdeeld met de kinderen van Adriaen Van Ghistele, Carel 

t’Jonck en Jan Snauwaert, onder de heerlijkheid Oostcamp en deels ten Walschen. 

Actum 11 april 1644 

 

f° 69 Andries Kesteloot, burgemeester van de heerlijkheid Houtschen x Tanneke Vande Walle, verkopen aan 

Jan Vereecke d’oude:  

12 gem. land in de hofstede daer de koper nu woont, zuidwest van de kerk. 

Gerecht door successie van Simon Vande Walle, haar vader. 

Actum 11 april 1644. 

 

f° 75v Heer en meester Christoffels De Vonck, pastor Oostcamp, geeft aan de weesen van Mattheus Van Hove 

in eeuwige cijns een dreve ofte straetkin, t’oostende streckende op Mattheus Holmans hoofstede, 

t’zuythende ant land van Cornelis Van Dycke (= t’Wulfforreest), ande noortsijde Franchois De Bake 

busch, tegen de som van 12 gr. sjaers. 

Actum 11 oct. 1644. 

 

f° 76 Mayken Crayenbrouck, weduwe van Willem Van Renterghem, verkoopt aan Willem Van Renterghem, 

haar zoon, lansman te Oostcamp :  

1/2 van een hofstede groot 42 gem. oost over de Leye in jeghenoote genaempt de Poele.  

Gerecht door koop van diverse personen. 

Actum 15 oct. 1644. 

 

f° 76 Guille Snauwaert, poorter van Brugge x Josyne Van Renterghem dochter van Willem, verkopen aan 

Willem Van Renterghem, lantsman te Oostcamp:  

1/8 van een hofstede groot 42 gem. oost over de Leye in jeghenoote de Poele. 

Actum 15 oct.1644. 

 

f° 78  

 

en 81 

Heer en meester Pieter Sproncholf, griffier van de stad Brugge, geeft te kennen dat hij verkocht heeft op 

22 ougst 1636 aan Jacques De Nys:  

25 gem. 260 r. busch onder deze heerlijkheid en deels onder Nieuwenhove.  

Betwisting over 7 gem. 275 r. door Pieter Ghysels, gehuwd met weduwe van Jacques De Nys. 

Actum 18 jan. 1645. 

 

f° 80 - Jan Dyserynck x Josyne Ramaert,  

- Rogier Ramaert x Petronelle Rotsaert,  

- Louys Ramaert x Josyne Daneels,  

verkopen aan Lieven Dhont, burgemeester van de heerlijkheid Sysseele:  

1/6 en 1/5 van een hofstede op Oostcamp en Waardamme en de heerlijkheid Nieuwenhove (1/6 en 1/5 

behoort aan Joos Ramaert en de rest aan de koper). 

Actum 18 jan. 1645. 
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f° 85 

 

 

 

 

 

 

 

f° 85 

- Lonys De Hase,  

- Hendrick Kerchove x Madelene D’hase,  

- Josyne De Hase jonge dochter,  

verkopen aan Charles De Vrekere:  

een huys ghenaemt de Swaene + erfve groot 2 lijn, oost van de kerk, tussen dhofstede van de ceure van 

Oostcamp ande noordsijde, met de zuidsijde ande hofstede van Rogier Veeleneve, nu de kerke, 

ghenaemt het Schaeck. 

Actum 20 mei 1645. 

 

Charles De Vrekere x Mayken Stassinion, zijn schuldig aan Jan Vereecke, oud-schepen van de 

heerlijkheid Oostcamp: een rente van 2 p.1 sch. 8 gr. op een som van 200 gulden, bezet op hun huus 

ghenaemt de Swaene + erfve van 2 lijn, oost van de kerk ... (zoals hierboven). 

Gekocht van Lonys De Hase ... 

Actum 20 mei 1645. 

 

f° 90v Passchyne Vanden Broucke, weduwe van Cornelis De Raet, laet van Oostcamp, verkoopt aan Carel Van 

Renterghem, laet van Oostcamp: 

1/4 van 38 gem. land bij ’t Blauw Casteel.  

Gerecht door koop van heer en meester Pieter Trauwant, capelaen van O. L. Vr. kerk Brugge. 

Actum 18 juli 1645. 

 

f° 97v Charles De Vrekere x Mayken Tassillion, verkopen aan Balthazar Dupon:  

een partijken land en huus, groot 62 roen, gheheeten het Dischhoveke, door de comparant genomen in 

eeuwige cijns van de disch van Oostcamp voor 3 sch. sjaers in 1617. 

Actum 26 sporcle 1646. 

 

f° 98v Pauwels Van Hove, lantsman te Oostcamp x Janneke De Vryese, lenen van Lenaert Vande Weghe, 

natuurlijke zoon van Gelyncke Vande Weghe, een rente van 2 pgr. op een som van 32 pgr. bezet op een 

1/2 behuysde hofstede op 5 gem. 146 r. op heerlijkheid Oostcamp en Nieuwenhove.  

Gerecht door successie van Pauwels Van Hove en Catharine dochter van Jan De Doeldere, vader en 

moeder. Clays De Vriese, lantsman op Oostcamp en laet van der Houtschen stelt zich borg. 

Actum 14 april 1646. 

 

f° 100 Jonkheer Jan Frans De Soria, weduwnaar, proprietaris van een hofstede, groot 70 gem. onder lant, 

vijvers, busch, velt en meersch, genaempt Truydenmeersch, geeft te kennen dat hij daarop bezet heeft 

ten voordele van heer en meester Adriaene De Brouckere, pastor van Zuwenkercke een rente van 40 

pgr. sjaers, verachterd sedert 24 mei 1643 en veilt de hofstede op 14 april 1648. 

 

f° 104 Jonkheer Jan De Soria, poorter van Brugge, verkoopt aan Sr. Jan Gillon:  

een hofstede in jeghenoote genaemt de Berckenbrugghe en in de ouder legger genaemt de 

Truydenmeersch, ver zuidoost van de kerk, groot 77 gem. 224 r.  

Gerecht door successie van jonkvrouw Margriete Anchemant, zijn moeder, die verwierf van de weduwe 

van Jan De Brabander in 1597. 

Actum 27 oct. 1646. 

 

f° 105 Philips Caluwaert x Pierencke Dhou (?) leent van Jan Toen een som van 48 pgr. tegen een rente van 3 

pgr. bezet op een hofstede groot 28 gem. meest op Oostcamp en deels op Beernem.  

Gerecht door successie van Loys Caluwaert zijn vader in 1642, die kocht van Jacques Trauwant in 

1625. 

Actum 8 dec. 1646. 

 

f° 109 Jonkvrouw Livine Vander Venne dochter van Gillis x Geraert De Groote, is schuldig aan meester 

Charles Stalpaert, advocaat van het Vrije en greffier van den Houtschen: een rente van 9 pgr. op een 

som van 144 pgr. bezet op 30 gem. land en bosch, ver noord van de kerk in jeghenoote den Reyacker, 

west aan de Wulckebrouckstrate.  

Gerecht door successie van jonkvrouw Barbara De Bisschop, weduwe van Charles Vanden Berghe. 

Actum 4 april 1647. 
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f° 110 

 

Mhr. Gheert Van Volden, heer van Cringen x Maria-Charlotte Van Craenendonck, verkoopt aan heer en 

meester Niclaes Van Houtte, lic. rechten:  

een huus van plaisance met nederhof, ghenaemt de Pensée, bij de Steenbrugghe ter heerlijkheid van 

Nieuwenhove, groot 94 gem. 217 r.  

(zonder datum). 

(doorstreept zie deel 3 folio 1 en 5) 

 

f° 111 

(doorkruist) 

Heer en meester Niclaes Van Houtte, heeft ontvangen een huus van plaisance met nederhof, .... enz 

(zoals hierboven) en blijft schuldig aan Gheert Van Volden: een rente van 500 gulden op een som van 

8000 gulden.  

(zonder datum). 

 

f° 113 Christyncke Jovryncke Vermeulen, weduwe van Christiaen Baert, verkoopt aan jonkheer Charles 

Huerblocq:  

1/2 van een hofstede, noordoost van de kerk groot 40 gem. daer de comparante laatst woonde.  

Gerecht door koop door haar man in diverse kopen. (andere 1/2 behoort de kinderen Baert) 

Actum 1 juni 1647. 

 

f° 115v 

 

 

Lievine Vander Venne x Gheert De Groote is schuldig aan meester Charles Stalpaert:  

een rente van 4 pgr. op een som van 64 pgr. bezet op 30 gem. land. 

Actum 13 sept. 1647. 

(zie ook  folio 109) 

 

f° 116v Josyncke, weduwe van Joos Wulfelaere, anmerckende hare groote ouderdom en cleene winninghe, haer 

bevyndende bloot van enich tijdelijk goet en niet en can winnen haren cost, als alleenelijk maer hebben 

een woonhuys op de Moerbrugghe op de westsijde van de vaart op den barm van de Suytleye, met 

ontrent 12 roen lants zijnde cheins der stede van Brugge à 5 stuvers elcke roede .... verkoopt haar cijns 

aan Joos Wafelaere (?). 

Actum 26 nov. 1647. 

 

f° 119v Lievine Vander Venne x Gheeraert De Groote is schuldig een rente van 7 pgr. aan Andries Kesteloot, 

burgemeester van den Houtschen, op een som van 80 pgr. bezet op 30 gem. land en busch, ver noord 

van de kerk, in een jeghenoote de Reyacker, oost ande Wulckebrouckstrate.  

Gerecht door successie van Barbara Bisschop, weduwe van Charles Vanden Berghe. 

Actum 26 febr. 1648. 

 

f° 121v Mattheus Van Hove x Tanneke Gauweloose, verkopen aan Sr. Lucas Croes:  

een hofstedeke groot 8 gem. ver zuid van de kerk bij Hersberghe, gerecht door successie van Mattheus, 

zijn vader, die erfde van Pieter Holman in 1628. 

Actum 28 april 1648. 

 

f° 122v Lievine Vander Venne x Gheeraert De Groote  blijft schuldig aan A. Kesteloot:  

128 pgr. tegen een rente van 8 pgr. 

Actum 5 mei 1648 

 

f° 123 Lievine Vander Venne is schuldig aan Jan Vereecke, d’oude, burgemeester en schepen van de 

heerlijkheid Oostcamp: een rente van 7 p. 9 sch. 4 gr. op een som van 119 p. 10 sch. 2 gr. bezet op 8 

gem.  land, zuid van de kerk, in een jeghenoote genaemt De Messaele (?) (tusschen de Cortrycxsche 

heerwech en de Claeren Vijver). 

Actum 5 mei 1648. 

 

f° 126 Hubrecht Tollaers x Franchoise Boudry, zijn schuldig aan Balthasar Dupon:  

een rente van 3 pgr. op de som van 48 pgr. bezet op het Dischhoveke groot 62 roen. 

Actum 18 juli 1648. 
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register 17  
 

register 17.3 

 
Deel 3: Vanaf  1648 tot 1654 

 
 

f° 1 

 

Mijnheer Gheeraert Van Volden, ridder van Cringen x Charlotte Van Craenenbrouck, verkopen aan 

heer en meester Niclays Van Houtte, licentiaat rechten:   

een huus van plaisance met nederhof, gelegen bij de Steenbrugge, op den heerlickheid Oostcamp en 

Nieuwenhove groot 95 gem. 279 r. genaempt de Pensée (met legger van al het land). 

Actum 18 dec. 1648. 

(zie ook deel 2, folio 110 en 111) 

 

f° 5 Heer en meester Niclays Van Houtte x Joanna Marie Heylinck, blijven schuldig aan Gheeraert Van 

Volden: een rente van 500 guldens sjaers op een kapitaal van 8000 guldens, rest van de koopsom voor 

een huus van plaisance met nederhof, genaempt de Pensée. 

Actum 18 dec. 1648. 

 

f° 11 - Pieter Van Renterghem x Cathelyne Sabbe, op 15 mei 1649, 

f° 24 - Loys Ghysels x Neelken Van Renterghem, op 26 oct. 1649, 

f° 24v - Adriaen Boens x Adriaen Van Ghistele, op 9 nov. 1649, 

f° 29 - Jan Van Poucke x Tanneke Van Ghistil, op 25 lauwe 1650, 

verkopen aan Passchier Vanden Bussche:  

1/8 van 5 gem. deel van 13 gem. 226 r. oost over de Leye, gerecht van haar vader Pieter Van 

Renterghem 

 

f° 26 Jan Lepiere x Martyne Herrebout, verkopen aan Frans Onnaert:  

5/6 van een huus met 36 roen erfve, achter de kerk bij het panhuus: 1/6 behoort Anna Lepiere; haar 

voogden verkopen aan Jan Cools (bij naerhede) (voorrang dichte familie). 

Actum 11 jan 1650. 

 

f° 29 Jacques Eynsens, jongman, verkoopt aan Maryn De Jagere zijn deel in 8 gem. 261 r. land ver oost van 

de kerk.  

Gerecht door successie van Michiel Eysens en Mayke Van Cranenbrouck, zijn vader en moeder.  

Actum 12 sporcle 1650. 

 

f° 29v Frans Heynssens, oom en voogd van de onbejaerde kinderen van Michiel Heynssens, overleden poorter 

van Damme, verkoopt aan Jan De Jagere, zoon van Maryn, hun deel in 8 gem. 261 r.  

(zoals hierboven) 

 

f° 30v Joos Snauwaert, voogd van de onbejaerde kinderen van Philips Caluwaert, verkoopt aan Sieur Jan 

Gilson, poorter van Brugge:  

11 gem. 229 r. land: 1/2 hofstede sijnde d’oostcamer van de huuse, kelder, stal tot de halve cave, 

waghecot, 1/2 van de hove, fruytboomen en dreve, 400 plantsoenen (onverdeeld met Pieter Ghevaert).  

Gerecht door successie ten sterfhuyse van Loys Caluwaert op 27 april 1642. 

Actum 15 febr. 1650. 

 

f° 50 Mevr. Margriete Budsin, weduwe van Jonkheer Hendrick Anchemant, oud-burgemeester der stad 

Brugge, heeft op 26 november 1635 gegeven als donatio inter vivos aan Jacques Anchemant, haar zoon: 

een behuysde hofstede op Oostcamp en Beernem met 46 gem. 230 r.  

Deze gift onder levenden bleek echter niet geldig en werd nu vernieuwd op 6 aug. 1650. 

 

f° 52 Jonkvrouw Anna Marie Vande Voorde x Sieur Michiel Basselier geeft als donatie inter vivos (metter 

warmer handt) aan jonkvrouw Marie De Grieck:  

- 1 gem. + 6 gem. 1 lijne bij Hertsberghe Cappelle,  

- behuysd hofstedeke groot 5 gem. 2 r.,  

- hofstedeke groot 5 gem. 131 r. (samen 17 gem. 233 r.). 

Actum 1 sept. 1650. 
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f° 54v Passchier Jacobs x Janneke De Sanghere, verkopen aan Jaspar Storme:  

1/14 van een hofstede onder heerlijkheid van Oostcamp, Houtschen (deels Loppem) en Nieuwenhove en 

1/14 busch op Erckeghem (zonder landmaten).  

Gerecht van haar moeder Passchyncke Braet en haar grootmoeder Cathelyne Mulaert. 

Actum 22 nov. 1650. 

 

f° 56 

 

 

Niclays Van Grimberghe x Anthonette Lemaire zijn schuldig aan Sieur Jan De Vlieghere, poorter van 

Brugge, een rente van 6 pgr. op een som van 96 pgr. voor levering van graan beset op hun huus met 

brauwerieketel, cuypen, coelbacken, bij de Moerbrugghe, achter de herberghe nu toebehorende Gillis 

Vande Walle.  

De brauwerie is door de comparant bewoond en gebouwd op cijnsgrond van de tresorie van Brugge. 

Actum 13 dec.1650. 

(zie ook folio 92) 

 

f° 57v Jan Lepiere x Martyne Errebout zijn schuldig aan Sieur Jan De Vlieghere, poorter van Brugge: een rente 

van 10 schgr. op een som van 8 pgr. bezet op hun huus, staende ande voet vande Moerbrugge, op 

cijnsgrond van de tresorie van Brugge. 

Actum 13 dec. 1650. 

 

f° 58v Jonkheer Melchior Lepoyvere is schuldig aan Andries De Graeve: een rente van 3 pgr. op een som van 

48 pgr. bezet op 7 gem. 187 r. genaempt de Grooten Suudtacker met een elsen haghe te middele, een 

beke ande noortzijde. 

Actum 20 oct. 1650. 

 

f° 60  Boudewijn Rogiers x Janneke Van Renterghem, verkopen aan Charles Paesens:  

een hofstede (zonder landmate) bewoond door Pieter Van Renterghem; het deel dat Janneke erfde van 

haar vader Jan Van Renterghem. 

Actum 20 nov. 1650. 

 

f° 61v Pieter Ghevaert, lantsman te Beernem x Mayken Meulenaers, zijn schuldig aan Jacques Abstaele: een 

rente van 5 p. 10 schgr. op een som van 88 pgr. als borg voor Andries De Muelenaere, bezet op 5 gem. 

deel van 15 gem. (deel van 18 gem.) meest op Oostcamp, deels op Beernem, ver zuid-zuidoost van de 

kerk.  

Gerecht door verkaveling ten sterfhuyse van Pieter Gevaert en Tanneke Calewaert, vader en moeder, en 

Cornelis Calewaert, oom materneel, samen met Gheraert en Adriaen, broers. 

Actum 28 jan. 1651. 

 

f° 64 Jan Lepiere x Martyne Errebout zijn schuldig aan Jan Bakeroot de som van 24 pgr. voor de koop van 

een bejaerde merrye peert, bezet op zijn huus staande ande voet vande Moerbrugghe, op cijnsgrond van 

de tresorie der stede van Brugge. 

Actum 31 lauwe 1651. 

 

f° 64v Idem, (Jan Lepiere x Martyne Errebout) zijn schuldig aan Joos Willems een rente van 90 sch. 10 gr. op 

een som van 16 p. 13 sch. 4 gr. bezet op een huus ande voet van de Moerbrugghe op cijns van de 

tresorie van Brugghe. 

Actum 4 febr. 1651. 

 

f° 70 Gheert De Groote, weduwnaar van Lievyne Vander Venne en hoirs, verkopen aan Jan Vereecke d’oude:  

een stuk zaailand groot 8 gem. ver zuid van de kerk in jeghenoote genaempt de Mossaele, tussen  de 

Cortricxschen heerweg en de Claeren Vijver.  

Gerecht door successie van Barbara De Busschop, eertijts vrouw van Charles Vanden Berghe, moeie 

van Lievyne Vander Venne. 

Actum 4 juli 1651. 

 

f° 77v Daniel Schippens x Adriaeneke De Zanghere (uit Ruddervoorde?) verkopen aan Jaspar Storme: 1/14 

van een hofstede groot 42 gem. Gerecht door successie van Passchyncke Braet, moeder van Adrianeke, 

en van Cathelyne Braet, grootmoeder.  

Liggend op Oostcamp en Lophem, onder heerlijkheid van Oostcamp, Houtschen en Nieuwenhove. 

Actum 26 sept. 1651. 
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f° 79v Gheraert De Groote, weduwnaer van Lievine Vander Venne en meerdere hoirs, verkopen aan Lieven 

Dhondt zoon van Lieven, wonend te Oostcamp:  

14 à 15 percelen zaailand en busch, groot 30 gem. in een jeghenoote genaempt de Reyacker bij de 

Steenbrugge, gebruikt door Jan Van Zeebrouck. 

Gerecht door koop tegenover elkaar. (zonder datum) 

 

f° 88 - Louys Brant x Mayken De Sanghere, dochter van Jan, 

- Jacques Vander Respaillie x Cathelyne De Sanghere, 

- Jan Gilliaert x Tanneke De Zanghere, 

verkopen aan Pieter Vande Walle d’oude:  

hun deel van een hofstede, geërfd van Jan De Sanghere en Passyncke Braet, vader en moeder, en van 

Cathelyne Mulaert, grootmoeder. 

Onder de heerlijkheden Oostcamp, Houtschen op Loppem en Nieuwenhove (zonder lantmaat). 

Actum 30 lauwe 1652. 

 

f° 92 

 

 

Niclaes Van Grimberghe x Anthone Lemaire zijn schuldig aan Sieur Jan Imbona d’oude, poorter van 

Brugge: een rente van 1 p. 16 sch. 8 gr. voor de som van 29 p. 8 schgr. voor levering van moudt, bezet 

op hun huus met brauwerie, ketels, cuypen, coelbacken, bij de Moerbrugghe achter de herberghe 

toebehorende Gillis Vande Walle; de brauwerie nu bewoond door de comparanten en nieuw laten 

maken op cijnsgrond van de tresorie van Brugge. Ook bezet op een schuere op cijnsgrond van de 

tresorie ande voet van de Moerbrugghe tegenover het huus van Gillis Vande Walle. 

Actum 5 maart 1652. 

(zie ook folio 56) 

 

f° 96 Jan Lepiere x Martyne Herrebout zijn schuldig aan Pieter Antra een rente van 20 sch. 10 gr. voor een 

som van 16 p. 13 sch. 4 gr. bezet op een huus ande voet van de Moerbrugghe op cijnsgrond van de 

tresorie van Brugge, door hen nieuwelicx doen maken. 

Actum 19 maart 1652. 

 

f° 98 Arrest: G. Vanden Berghe, baljuw van Oostcamp, laat beslag leggen op verzoek van Sieur Christiaen 

Dobbelaere, op een huus ande Moerbrugghe, een schip aldaer int watere, 2 koopen ongemest steen, 

toebehorend aan Jan Lepiere, om te verhalen de som van 17 p. 4 sch. 5 gr. 

Actum 18 maart 1652. 

 

f° 105 Inghelbert Vande Velde x Susanna Van Renterghem verkopen aan Passchier Vanden Bossche:  

1/8 van 1/3 van een hofstede groot 13 gem. 225 r. oost over de Leye, gebruikt door de koper.  

Gerecht door successie van Pieter Van Renterghem, haar vader. 

Actum 18 juni 1652. 

 

f° 109v - Jonkvrouw Margriete Boeteman, weduwe van Sieur Jan Fatery: over 1/2, 

- Sieur Arnout Willays en Jan Cobrysse met 3 onbejaerde kinderen,  

verkopen aan heer en meester Pieter Knudde, canoninck der cathedrale, voogd van de vier onbejaerde 

kinderen van Cornelis Vande Woestyne:  

1/4 van een hofstede genaempt het goet de Riviere onder de heerlijkheid Oostcamp en deels den 

Houtschen en deels op Waardamme, groot 116 gem. 46 r.  

Gerecht door successie van Jonkvrouw Marie Baeke, weduwe van Guille Fatery, zijn moeder. 

Actum 5 oct. 1652. 

 

f° 117 Jan Goethals x Tanneke Verlaeck zijn schuldig aan Symoen Cartier, poorter van Brugge:  

een rente van 10 sch. sjaers voor de som van 8 pgr. voor de heure van een schuute + kosten, waartoe 

Goethals veroordeeld werd, bezet op een huus staende op de barm van de zuutleye ande 

Ghevaertsbrugghe op cijnsgrond van de tresorie van Brugge. 

Actum 15 febr. 1653. 

 

f° 121 Dhr. Pieter Michiels, crickhouder van het Vrije, en ander erfgenamen Michiels, verkopen aan Gheleyn 

Vereecke burgemeester van den Houtschen:  

17 gem. 13 r. land zuidwest van de kerk. Gerecht van Dhr. Ferdinand Michiels d’oude en Margiete 

Voet, vader en moeder die erfden van Jan Voet, grootvader materneel. 

Actum 20 mei 1653. 
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f° 128 Dhr. Rogier De Geldere x Catherine Dammaert, zijn schuldig aan Jan Vande Kerchove gheseyt Vander 

Varent, heer van Cauwendaele x Adriane Leonore De Gros:  

een rente van 33 p. 6 sch. 8 gr. voor een som van 533 p. 6 sch. 8 gr. bezet op een behuysde hofstede, 

genaemt het Grote goet bij Meerberghe, groot 108 gem. 210 r. op Beernem en Oostcamp, an 

s’gravensstraete, nu gebruikt door Laureyns Boye.  

Gerecht door koop van jonkheer Jan Nieulant en jonkvrouw Marie De Mont op 20 dec. 1640. 

Actum .... 1653. 

 

f° 132 - Jan Van Poucke x Janneke Van Ghistele, dochter van Adriaen, 

- Adriaen Boens x Tanneke Van Ghistele, dochter van Adriaen, 

- Jacques Steyaert x Passchyne, dochter van Adriaen, 

en meer andere hoirs van Adriaen, verkopen aan Marijn Fiers:  

7/10 van een hofstede, noord van de kerk, genaemt de Quaden Plasch, groot geheel 12 gem. 125 r.  

Gerecht van Adriaen Van Ghistele, vader, die kocht van diverse personen in 1624 en 1627. 

Actum 31 oct. 1653. 

 

f° 134v Marijn Fiers is schuldig aan de hoirs van Marijn (Adriaen ?) Van Ghistele, een rente van 11 p. 10 sch. 

tot voldoeninghe van de koopsom. 

 

f° 136 Laureins Dhondt is schuldig aan heer en meester Guillame Inbona, namens weduwe van de heer 

Christiaen De La Fonteyne, heer van Saxbrouck, de som van 126 p. 5 sch. 3 gr. voor verlopen pachten 

van hem en zijn broer, medepachter Passchier Dhondt, voor een hofstede à 50 pgr. sjaers + 18 pgr. voor 

vroegere pachten. 

Beslagname door de stockhouder op 2 boyde ruynpeerden, 1 moerde peert, 8 melckcoyen, 2 vaersen van 

2 jaer, 3 calvers, 2 seughen, al het harnasch, waghen, ploughen, eegde, meubelen ten huuse, besaythede 

20 gem. coorne en terwe, 2 hoyhoppers op d’hofstede. 

Actum 7 jan 1654. 

 

f° 138 Symoen Hansen x Jacquemynke Haecx verkopen aan Pieter Everaert, oost over de Leye: 

groot 9 gem. (onverdeeld met de koper). Gerecht door successie van hun vader Symoen. 

Actum 26 jan. 1654. 

 

f° 139v - Geraert Gevaert x Tanneke Van Hove, 

- Adriaen Gevaert x Mayken Gailliaert,  

verkopen aan Sieur Jan Gilson, poorter van Brugge:  

10 gem. land = 2/3 van 15 gem. = 1/2 van een hofstede, groot 30 gem. op Oostcamp en deels Beernem, 

gebruikt door Jooris De Ruwe.  

Gerecht van Tanneke Calewaert hun moeder. 

Actum 16 mei 1654. 

 

f° 144 Jan Gilson x Francoise De Vriese is schuldig een rente van 3 p. 4 sch. 7 gr. voor een som van 51 p. 13 

sch. 5 gr. aan Jacques De Cueninck, poorter van Brugge, bezet op een hofstede op Oostcamp, gebruikt 

door Lieven Van Maldeghem. 

Actum 15 juni 1654. 

 

f° 148 Heer en meester Niclaes Van Houtte, licentiaat beide rechten, is schuldig aan Gheleyn Maelfeyt, poorter 

van Brugge, een rente van 12 p. 10 schgr. voor een som van 200 pgr. bezet op hun huus van plaisance 

met nederhof bij de Steenbrugghe, groot 95 gem. 10 r. ver noord van de kerk. 

Actum 22 juni 1654. 
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register 18 

 
 

register 18.1 

 
Deel 1: Vanaf  1654 tot 1660 

 
 

f° 5 Lenaert Cools x Jacquemyne Baert, verkopen aan jonkheer Charles Hueribloc, poorter van Brugge:  

1/5 van 1/2 en 1/3 van een hofstede, groot 40 gem. noord van de kerk.  

Gerecht door successie van Christiaen Baert, vader van Willemyncke Baert. 

Actum 14 nov. 1654. 

 

f° 24v Pieter Everaert x Margriet Hansen, is schuldig aan Daneel Plasschaert, poorter van Brugge, een rente 

van 3 pgr. voor een som van 48 pgr. bezet op 1/2 van 9 gem. 130 r. ver oost-noordoost vande kerk, oost 

bij de Moerbrugghe over de Leye. 

Actum 20 juli 1655. 

 

f° 25v Bertholomeus De Spieghelare x Perynke Bouuaert, verkopen aan  Sieur Jan Wouckier, poorter van 

Brugge:  

een huus wesende herberghe genaemt het Trompette bij de Gevaertsbrugghe, west van de vaart, op cijns 

van de stad Brugge à 16 schgr. sjaers.  

Gerecht door koop van Symoen Bouuaert, vader. 

Actum 20 juli 1655. 

 

f° 26v Baljuw van Oostcamp en Erckeghem, legt beslag ten versoucke van Sieur Pieter Isenbaert en Niclaes 

Nollet, op alle land, busch, meersch en vijvers, toebehorend aan Pieter Verdyckt x Catherine Ysenbaert, 

weduwe van Adriaen De Jode, genaemt Goed ten Eede (Ten Heede?), om te verhalen de som van  

1198 p. 13 sch. 6 gr. 

Actum 9 oct. 1655. 

 

f° 27v - Maryn De Sanghere x Janneke De Witte, 

- Rycquaert De Sanghere x Peryncke t’Jonck, 

- Omaert De Sanghere x Mayke Bellaert en andere, 

verkopen aan Frans Van Ryckeghem :  

- 6/8 van 1/4 van een hofstede groot geheel 47 à 48 gem. op Oostcamp en deels op Erckeghem, 

ver zuidoost van de kerk, onverdeeld met de kinderen van Adriaen Goormachtigh d’oude en 

met de koper. 

- 6/8 van 1/5 van een hofstede groot geheel 10 gem. 185 r. ver zuid vande kerk. 

Gerecht door successie van Omaert De Sanghere en Cathelyne Neghemans, vader en moeder. 

Actum 19 oct. 1655. 

Frans van Ryckeghem, jongman, leent van Andries Balsar 200 pgr. 

 

f° 30 Dhr. Loys Ledroict, ontvanger van Conrard, grave van Ursel en Hobocquen, geeft in erfelijke en 

eeuwige cijns: 3 gem. land op Maesekensberch, west van de kerk, à 20 sch. sjaers, na het uitsterven van 

de cijns voor 21 jaar aan Andries De Rudder, samen met de Meulenwal van de grave. 

Actum 18 dec. 1655. 

 

f° 30v Juffrouw Magdalene Van Ghistel verkoopt aan Passchier Vanden Bussche:  

1/5 van 1/3 van een hofstede groot 13 gem. 221 r. ver oost van de kerk, oost van de Moerbrugghe. 

Gerecht door successie van Jacob Van Renterghem en Pieryncke Vermeulen, haar vader en 

grootmoeder. 

Actum 24 dec. 1655. 

 

f° 31 Jonkvrouw Anna Cornelis, weduwe van Christiaen De La Fonteyne, heer van Saxbrouck, verkoopt aan 

Jonkheer Nicolays Gabriel Lernout:  

1/2 van een hofstede groot 70 gem. gebruikt door Laureins Dhondt, oost van de kerk bij de 

Moerbrugghe. 

Actum 8 lauwe 1656. 

 

f° 31v Beslagname op hofstede groot 12 gem. toebehorend aan Jonkheer Jacques Lennes, die er nu woont, bij 

den Daele, ten versoucke van heer en meester Eugenius De Vicq, voogd van de kinderen van Albert de 

Vicq, om te verhalen de som van 5868 guldens tekort op de rekening van Jacques Lennes. 

Actum 10 lauwe 1656. 
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f° 33 Jonkheer Frans Maries Fiesco, heer van de Walschen Beernem, x Margriete Therese Vanden Broucke, 

verkopen aan Cornelis Vande Respaillie:  

een partie velt groot 27 gem. genaemt Spaignaertsvelt, ver zuid van de kerk. 

Actum 7 maart 1656. 

 

f° 34 Jan De Cnock x Petronelle Van Renterghem, verkopen aan Jan Dobbelaere:  

1/16 van een hofstede groot 24 gem. ver oost van de kerk, oost over de zuytleye bij de Moerbrugghe, 

bewoond door Pieter Van Renterghem. 

Actum 29 april 1656. 

 

f° 35 Cornelis zoon van Frans Van Ryckeghem, leent van Andries Balsar 50 pgr. bezet op 1/4 van 47 à 48 

gem. 

Actum 18 mei 1656. (zie ook  folio 27v) 

 

f° 35v 

 

 

Joos Willems x Elisabeth Vander Respaillie transporteren op Jan Van Hecke:  

een rente van 20 sch. 10 gr. bezet door Lieven Lepiere en Martyne Errebout op een huus ande voet van 

de Moerbrugghe op cijnsgrond van de tresorie van Brugge. 

Actum 15 juli 1656. 

(zie ook folio 58) 

 

f° 38 Lenaert De Croo x Jacquemyncke Baert, verkoopt aan Jonkheer Charles Heuribloc, poorter van Brugge: 

1/10 van de 1/2 van een hofstede groot 40 gem. noord van de kerk. 

Gerecht door successie van Joos Baert, haer neve. 

Actum 24 juli 1656. 

 

f° 45v 

 

 

Gheert De Wilde x Janneke Stubbelare, verkopen aan Joos Van Houderive (Outryve):  

een huus en herberghe genaemt het Leckercken met erve groot 5 lijn, oost over de Leye palend an 

Beverhoutsvelt. Gerecht door successie van Joos De Wilde en Margriet Beervelt, vader en moeder. 

Actum 28 nov. 1656. 

(zie ook folio 63) 

 

f° 47 Sieur Christiaen De Dobbeleere is schuldig aan Jonkvrouw Anna Carlier:  

een rente van 2 pgr.voor een som van 32 pgr. bezet op een huus en herberghe, ande heerwech west van 

de kerk op 5 lijn land bij de hofstede van Maryn Nayaert, genaemt Sint-Hubrecht.  

Gerecht: 

- 1/2 door koop van Elisabeth Verloo, weduwe van Hubrecht Loneny (?) en  

- 1/2 door koop van Niclaes Van Grimberghe. 

Actum 6 maart 1657. 

 

f° 52 Christiaen Baert x Margriete De Cock verkoopt aan Jonkheer Charles Heurbloc:  

7 1/2 gem. land uit een hofstede groot 40 gem. Gerecht door koop van broers en zusters Baert. 

Actum 30 april 1657. 

 

f° 58 

 

 

Jan Vanden Hecke x Tanneke Cneyst (?) transporteren op Pieter Gevaert x Tanneke Van Hulle: een 

rente van 20 sch. 10 gr. ten voordele van Joos Willems door Lieven Lepiere, bezet op een huus ande 

voet van de Moerbrugghe op cijnsgrond van de tresorie van Brugge. 

Actum 11 aug. 1657. (zie ook folio 35v en 69) 

 

f° 59 De baljuw van Oostcamp laat beslag leggen ten versoucke van mevrouw Machtel Del Rio, weduwe van 

Jonkheer Guille Anchemant, heer van Marque:  

land en busch groot 42 gem. toebehorend aan Jonkheer Frans Van Wychuuse, in de handen van weduwe 

Simoen Bouuaert, pachteresse van het busch, die schuldig is een rente van 4 pgr. sjaers sedert 1650 tot 

1657. 

Actum 9 aug. 1657. 

 

f° 63 

 

 

Joos Van Oudtrive x Jacquemyncke Burret is schuldig aan Cornelis Valcke:  

een rente van 2 pgr. voor een som van 32 pgr. bezet op een huus en herberghe genaemt het Leckercken 

op erfve van 5 lijn land, oost over de Leye, palend an Beverhoutsvelt.  

Gerecht door koop van Geert De Wilde en Janneke Stubbelaere. 

Actum 8 sept. 1657. 

(zie ook folio 45v) 
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f° 65 Jan Blomme x Anthonette Lemaire, verkopen aan Sieur Joos Bultynck x Adrianeke De Dobbeleere:  

een huus en brauwerie ande Moerbrugghe over de Gentsche Leye + brauwketel, cuype, coelback en 

halam, nieuw gemaeckt door Anthone Lemaire en ..... Grimberghe, op cijnsgrond van de tresorie van 

Brugge à 8 schgr. sjaers. 

Actum 3 nov. 1657. 

 

f° 67 Laurens De Weert x Lievyne Herweghe, om te verzekeren aan Jan De Vrient de som van 8 pgr. 

schuldigh voor huushuere en geleent ghelt, bezet op een huus daer zij woonen door hen nieuw gemaakt, 

staende ande Ghevaertsbrugghe op cijns vande 4  leden slants van Vlaenderen, met een bedde, coutse, 

schapra, droog vlas. 

Actum 17 nov. 1657. 

 

f° 68 

 

(doorkruist) 

Laureyns Vande Walle x Barbara Van Renterghem zijn schuldig aan Maerten Vande Steene:  

een rente van 8 pgr. voor een som van 800 gulden, bezet op 1/2 van 21 gem. 103 r. onverdeeld met de 

kinderen van Adriaen Van Ghistele, en 4/6 van de ander helft.  

Gerecht door permutatie met Jan Vereecke d’oude. 

Actum 23 nov. 1657. 

 

f° 69 

 

 

Carel Salens, brauwer te Sint-Michiels x Anna Vlietynck transporteren op Pieter Gevaert x Tanneke 

Van Halle:  

een rente van 20 sch. 10 gr. bezet ten voordele van Pieter Antra door Jan Lepiere in 1652 op hun huys 

ande voet vande Moerbrugghe op cijnsgrond van de tresorie van Brugge in 1653. 

Actum 9 febr. 1658. 

(zie ook folio 35v en 58) 

 

f° 74v Charles Mombailly x Jacquemyncke De Sanghere zijn schuldig aan Gheleyn Vereecke, burgemeester 

van den Houtschen:  

een rente van 20 schgr. bezet op een nieuw huus door de comparanten doen maken, daer hij woont, 

wesende brauwerie genaemt Schaepersbergh + 450 r. land en meersch.  

Gerecht door successie van haar grootvader en grootmoeder Omaert De Sanghere en Cathelyne 

Negheman en deels door koop van Pieter De Sanghere en andere. 

Actum 27 april 1658. 

 

f° 76 

 

 

Jonkheer Charles Dominicus Van Boonem, jongman is schuldig aan Sieur Charles Van Eendro: een 

rente van 6 p. 5 schgr. voor een som van 100 pgr. bezet op 48 gem. 81 r. land, ver oost van de kerk ant 

Beverhoutshof, gaende met scomparant casteelgoet, geheeten Beverhoutsvelt ofte Blauw Casteel.  

Gerecht door successie van vader en moeder. Jeghenwoordige pachter Jan Dobbelaere. 

Actum 27 april 1658. 

(zie ook folio 87) 

 

f° 81 Dezelfde (Jonkheer Charles Dominicus Van Boonem) is schuldig aan Pieter Bouvry, poorter van 

Brugge:  

een rente van 3 pgr. voor een som van 48 pgr. bezet op 19 gem. gaende met sijn casteelgoet ...... over de 

Leye ofte vaert Brugge-Gent.  

Gerecht door successie van Jonkheer Geraert Van Boonem x Cather. Sproncholf, vader en moeder, die 

kochten van Frans De La Torre en Marie Roose. 

Actum ......? 1659. 

 

f° 82 

 

 

Charles Momballiu zoon van Charles x Jacquemynke De Zanghere, zijn schuldig aan Paulynken Van 

Loo, weduwe van Charles Momballiu d’oude:  

de som van 17 pgr. (rest van een meerdere som). Bezet op een brauwcuype, coelback, 4 tonnen en 5 

halve tonnen enz .... bed, klederen, huisraad; een huys door hen doen maken, wesende herberghe-

brauwerie genaemt Schaepersbergh met 450 r. land, enz .... 

Actum  9 april 1659. 

(zie ook folio 74v) 

 

f° 84 Balliu van Oostcamp op versouck van Philips Vande Casteele legt beslag op roerende en onroerende 

goederen van Charles Momballiu, komend van Omaert De Zanghere om te verhalen de som van 12 p. 

10 sch. 

Actum 9 april 1659. 
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f° 85v Joos De Pregt, laet van Oostcamp, is schuldig aan Pieter De Sanghere, ten sterfhuyse van Pieter Vande 

Walle:  

de som van 3 x 18 pgr. over drie jaar pacht van een hofstede, vraagt quitschelt ter causen van verlies 

geleden in sijn vruchten door de volcke van oorloghe tjaer 1658 + 12 pgr. aan de hoirs Vande Walle 

over prijsie van vette in de put en land. 

Actum 13 mei 1659. 

 

f° 87 

 

 

Pieter Bourry x Jacquemyncke Moens, poorter van Brugge, transporteren op Janneke Vermeulen, 

weduwe van Adriaen Van Troostenberghe:  

een rente van 3 pgr. bezet door Charles Dominicus Van Boonem op 19 gem. land gaende met 

Beverhoutshof ofte Blauw Casteel, oost over de vaart Brugge-Gent. 

Actum 26 mei 1659. 

(zie ook folio 81) 

 

f° 90 

 

 

Jonkheer Charles Dominicus Van Boonem, jongman is schuldig aan Jonkheer Charles Van Eendro: een 

rente van 3 p. 2 sch. 6 gr. voor een som van 15 pgr. bezet op 48 gem. 81 r. land, ver oost van de kerk 

over de zuytleye ofte Gendtsche vaart, gaende met sijn casteelgoet genaemt Beverhoutshof ofte Blauw 

Casteel.  

Gerecht door successie van Jonkheer Jan Van Boonem x Catherina Sproncholf, vader en moeder. 

Actum 7 juli 1659. 

(zie ook folio 76) 

 

f° 92 Heer en meester Niclaus Van Houcke, licentiaat rechten, weduwnaar van A. M. Hellynck, verkoopt aan 

Ludovicus Anthonius Van Houcke, sijn zoon:  

een schoon parceel ende huys van plaisance, genaemt de Pensée met nederhof, groot 95 gem. 179 r. 

deels onder de heerlijkheid Oostcamp en deels Nieuwenhove.  

Gerecht door koop van Geeraert Van Volden, heer van Cringen, en Marie Van Craenendoncq op 8 dec. 

1648. Kwam aan de comparant ten sterfhuyse van A.M. Hellynck. 

Actum 29 juli 1659. 

 

f° 100 

 

 

Jonkheer Charles Dominicus Van Boonem, jongman is schuldig aan Chales Van Eendroo, koopman in 

Brugge:  

een rente van 6 p. 5 schgr. voor een som van 100 pgr. bezet op 19 gem. land, deel van sijn casteelgoet 

genaemt het Blauw Casteel, ver oost van de kerk, op oostijde van de Leye ofte vaert Brugge-Gent. 

Actum 9 oct. 1659. 

(zie ook folio 81) 

 

f° 103 Beslagname op een hofstede en land toebehorend de weduwe van Pieter Adornes, genaemt het goed te 

Nieuburgh (Nieuwburgh), om te verhalen 48 pgr. met croisen sedert aug. 1655, ten versoucke van 

Boudewijn Loons en Jacques Van Toers. 

Actum 19 nov. 1659. 

 

f° 104 

 

 

(Magdaleene) jonge dochter van Jonkheer Jacques Leenocx is schuldig:  

een rente van 3 pgr. voor een som van 50 pgr. aan Sieur Charles Eenderoo, poorter van Brugge, bezet 

op een huys ende goet genaemt Sint-Antheunis ten Daele met 10 gem. land, zuid van de kerk op den 

Cortrycschen heerweg.  

Gerecht nevens haar broer ..... Leenocx door successie van haar vader Jacques Leenocx. 

Actum 22 nov. 1659. 

(niet gepasseerd zie folio 112) 

 

f° 107 Mhr. Geeraerd Van Volden, is schuldig een rente van 500 gulden aan meester Niclays Van Houctte, 

bezet op een huys van plaisance groot 95 gem. 179 r. ( 79 gem. 264 r. op heerlijkheid Oostcamp, de rest 

op heerlijkheid Nieuwenhove) (betreft de Pensée?) 

Actum 6 dec. 1659. 

 

f° 108 Charles Mombailliu x Jacquemynken De Zanghere, verkopen aan Philips Vande Casteele:  

een huys sijnde herberghe genaemt Schaepersbergh door de comparant nieuwe ghedaen maecken met 

brauwerye en erfve 3/4 van 1,5 gem. + zijn deel in een hofstede daer hij woont over d’ander sijde van 

de straete.  

Gerecht: herberg nieuwe ghedaen maecken; hofstedeke door successie. 

Actum 6 dec. 1659. 
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f° 109 Ludovicus Anthonius Van Houctte, gerecht van zijn vader Niclays geeft te kennen dat het goet en huys 

genaemt de Pensée  met nederhof met 94 gem. 189 r. land bezet was met een rente van 500 gulden ten 

voordele van mhr. Gheeraert Van Volden, heer van Crynghen, als deel vande coopprijs, met nog andere 

renten. 

Actum ...? dec. 1659. 

 

f° 112  Jonkvrouw Marie Magdaleene Leenocx en haar broer Jacques zijn schuldig aan Guido, Marie-Joanne, 

minderjarige kinderen van Guido Strabant:  

een rente van 4 p. 3 sch. 4 gr. voor de som van 66 p. 13 sch. 4 gr. bezet op een huys ende goedt  

Sint-Antheunis ten Daele met 10 gem. land, zuid van de kerk, op westzijde van de Cortrycsche heerweg.  

Gerecht door successie van jonkheer Jacques Leenocx hun vader. 

Actum 7 sporcle 1660. 

(zie ook folio 104) 

 

f° 113  

 

en 114 

Tanneke Van Halle, weduwe van Pieter Govaert, verkoopt aan Jan Vanden Heecke, amman van de 

heerlijkheid Oostcamp:  

een huys en erfve ande voet vande Moerbrugghe, op de zuydsijde van de Gentsche vaert ofte Zuidtleye, 

voor de som van 550 gulden en + 20 gulden voor de kinderen van Tanneke + 2 pgr. ter taefele, op 

cijnsgrond van de tresorie van de stad Brugge. 

Actum 13 sporcle 1660. 

 

f° 116 De hoofdmannen vande gemeene weede op Assebrouck en Sint-Catherine, bezaten te Oostcamp 20 

gem. land, daer een hofstede placht te staen, die in maart 1659 afgebrand is bij de vijanden ende 

Franchoysen gepasseert hebbende de zuydtleye, bij coope en erfenisse gedaen ande voorsaeten van de 

comparanten in 1638 door Jacques Roels en Anna Vanden Dorpe, ...... zijn schuldig aan Aernout en 

Daniel Plasschaert, zoon van Anthone: een rente van 9 pgr. voor een som van 144 pgr. bezet op de 

voorseyde hofstede, oost over de Leye ofte vaert. 

Actum 28 sporcle 1660. 
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register 18  

 

register 18.2 

 
Deel 2: Vanaf  1660 tot 1662 

 

 
f° 33 Gillis Dobbelaere x Maeyken De Swaef te Oedelem, verkopen aan Lieven Dhondt, poorter van Brugge 

en schepen van de heerlijkheid Oostcamp, en Maeyken Michiels, weduwe van Jan Dobbelaere, zoon 

van Gillis:  

1/2 van 13 gem. land, daer eertijden een hofstede placht te staen, nu loopend land, ver oost van de kerk 

over de Leye ofte vaert, niet ver van de Moerbrugghe, onverdeeld met Maeyken Michiels.  

Gerecht van Jan Dobbelaere, zijn zoon overleden zonder kinderen. 

Actum 22 sporcle 1661. 

 

f° 38 Francois Van Ryckeghem, vrijlaet van Oostcamp, jongman, is schuldig aan Andries Balsar, meester-

chirurgijn te Brugge:  

een rente van 4 pgr. voor een som van 64 pgr. bezet op een hofstede met 26 gem.  

Gerecht deels door successie van Pieryne Neghemans zijn moeder, deels door uitgroting van zijn 

medehoirs ten sterfhuyse van Omaert De Sanghere, die erfde van Jan Neghemans. 

Actum 22 maart 1661. 

 

f° 51 Pieter Bauwens x Jacquemyncke Van Renterghem zijn schuldig aan dhr. Joos Woulters:  

een rente van 6 pgr. voor een som van 96 pgr. bezet op 1/2 van 30 gem. 44 r. land, ver zuidoost van de 

kerk, deel van een hofstede op de heerlijkheid Erckeghem, neffens de Audenaersche heerweg.  

Gerecht door successie van Jacques Bauwens en Jacquemyncke Vande Walle, vader en moeder en deels 

door uitgroting van medehoirs. 

Actum 31maart 1661. 

 

f° 51v Dhr. Pieter Michiels, crickhouder van het Vrije, Jan-Lowys, Marie-Anne, Francoise en Cathelyne, 

minderjarige kinderen van Pieter Michiels, verkopen:  

een partij busch groot 8 gem. 81 r. ver zuidoost van de kerk, bij  Hertsberghe capelle, genaemt de 

Vossenberghen + 2 partijkens busch, ver zuidwest van kerk, groot 2 gem. 119 r. enz ....  

Gerecht van Ferd. Michiels en Margriete Voet, vader en moeder. 

Actum 31 maart 1661. 

 

f° 55v Willem Van Renterghem x Mayken Van Heule, poorter van Brugge, wonend te Oostcamp, zijn schuldig 

aan Laureyns Snauwaert:  

een rente voor een som van 116 pgr. ten voordele van Pieter Heynekens, weduwnaer van Josynke Van 

Renterghem, bezet op 1/9 van een hofstede met 42 gem. genaemt te Poele, oost over de Leye. 

Actum 23 ougst 1661. 

 

f° 58v 

 

Lening bezet op bovenstaande hofstede (te Poele). 17 sept. 1661. 

f° 62 Betwisting nopens deze lening ten voordele van Charles Snauwaert x Marie Heynkens  

(te Poele) 

Actum 5 nov. 1661. 

 

f° 61 Jan Baptist Carlier, poorter van Brugge, klaagt dat de voogden van het Sint-Janshospitaal hadden 

gemaakt een deure ofte poorte en een voetbrugghe over de gracht uitgevende op zijn dreve, enz ... 

Actum 23 dec. 1661. 

 

f° 65 Dhr. Anthone Blanckaert, schepen van Brugge, verkoopt aan Jonkheer Jacques Van Weynssone x 

Cathar. Van Houtvelt:  

7/8 van een hofstede met 24 gem. 86 r. groot geheel 29 gem. 292 r. op Oostcamp en Beernem, oost over 

de Leye ofte vaert, gebruikt door Jacques De Smedt. 

Actum 2 dec. 1661. 
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f° 65v Josyne en Jacquemyne dochters van Andries Vermeulen geven metter warmer handt aan Philip, Marie, 

Anna en Adriaen, 4 kinderen van Jacques, zoon van Andries Vermeulen: 2/6 van de helft (= 1/6) van: 

- 8 gem. 128 r. land genaemt de Meulenacker gebruikt door Gillis Boone, 

- 524 roen (1 gem. 224 r.) lant genaemt Sint-Maertensbilck, 

- 1 gem. 92 r. land genaemt het Lindestuck, enz ..., 

palend aan de gemeene weede die men heet de Laere. 

Gerecht door successie van Joosyne Hoorneweder, hun moeder. 

Actum 5 dec. 1661. 

 

f° 66v Pieter Fiers x Tanneke De Ruwe; Joos De Wulf x Marie Fiers; Joosyncke Fiers dochter van Maryn Fiers 

en Margriete Baert, + minderjarige kinderen bezaten gemeen en onverdeeld een hofstede met 12 gem. 

125 r. genaemt de Quaden Plasch, noord van de kerk, onder de heerlijkheid Roden geseyt Nieuwenhove 

en deels Gentbrugghe + legger van het land en verdeling in 4 kavels. 

Actum 1 dec. 1661. 

 

f° 70v Lucas Croes x Petronelle De Vos, poorter van Brugge, verkopen aan Christoffel De Wispelaere, poorter 

van Brugge:  

een hofstede van 8 gem. land, ver oost van de kerk, niet ver van Hertsberghe capelle.  

Gerecht door koop van Mattheus Van Hove en Janneke De Gauweloose in 1648 en 1658. 

Actum 10 dec. 1661. 

 

f° 71v Joos Van Outryve, weduwnaar van Jacquemyncke Buccle is schuldig aan Cornelis Valcke de som van 

21 p. 6 sch. 8 gr. voor levering van bieren, bezet op: 

- een coutse, bedde, plateelen en meubelen,  

- een calf van 1 jaar, swart van hair met een stryepe,  

- een huys en herbergh ghenaemt het Leckercken, aan de westsijde van het velt + 5 lijn land. 

Actum 10 dec. 1661. 

 

f° 78v Sieur Jan Gilson x Franchoyse De Vriendt zijn schuldig aan Anthone Houvenaghel, poorter van Brugge:  

een rente van 3 p. 4 sch. 7 gr. voor een som van 51 p. 13 sch. 5 gr. bezet op 1/2  en 2/3 van de andere 

1/2 (samen 5/6) van een hofstede van 28 gem. land, ver oost van de kerk, gebruikt door Jooris De Ruwe 

à 20 pgr. sjaers.  

Gerecht:  

- 1/2 door koop van de kinderen van Philips Calewaert in 1650,  

- 2/3 van 1/2 door koop van Geeraert Ghevaert in 1654. 

Actum 26 lauwe 1662. 

 

f° 82 Samenvoeging van land op Oostcamp, toebehorend aan de distributie van Ruiselede. 

Actum 7 sporcle 1662. 

 

f° 87 Guille Snauwaert x Joosyncke Ramault doen afstand ten voordele van Margriete De La Neve, poorter 

van Brugge:  

1/5 van een som van 116 pgr. tegen een rente van 11 sch. 7 gr. bezet door Willem Van Renterghem x 

Mayken Van Heule op 9/12 van een hofstede met 42 gem. land, oost over de Leye ofte vaert in ougst 

1661. 

Actum 25 ....? 1662. 

 

f° 98 4 Staken ten sterfhuyse van Jan Vereecke x Tanneke Craye, burgemeester van de heerlijkheid Oostcamp 

1. Gheleyn Vereecke zoon van Jan, Burgemeester van den Houtschen, weduwnaer van Cornelie 

De Clercq. 

2. Pieter Vereecke, laet van Oostcamp, zoon van Cornelis en Mayken Van Daele, 

Niclays Haeneca x Mayke Vereecke, dochter van Cornelis en Mayken Van Daele. 

3. Mattheus Logghe x Janneke Vereecke, dochter van Joos en Magdalene Vlietynck en  

Jan Vereecke, minderjarige zoon van Joos en Magdalene Vlietynck. 

4. Voogden van 3 minderjarige kinderen van Jan Roels en Janneke Vereecke, dochter van Jan. 

Bezitten onverdeeld een hofstede op de heerlijkheid van Oostcamp en Houtschen op Loppem, geschat 

op 1049 p. 4 schgr. dus 352 p. 6 schgr. per stake + legger van het land en verdeling in 4 cavels.  

Verpacht aan Mattheus Logghe. 

Actum 9 mei 1662. 
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f° 113 De hoofdmannen  en de anborghers van de gemeene en looweeden op Assebrouck stellen te koop:  

een hofstede met 20 gem. land op Oostcamp, oost over de Leye tegenover het Beverhoutsvelt, om te 

betalen een schuld van 305 p. 5 sch. 10 gr. voor aflossing van renten en onkosten. 

Verkocht aan Anthone Plasschaert, poorter van Brugge, een hofstede genaemt het Cleen 

Hommelbroucxken ofte de Poele, hebbende vrijdom in het Beverhoutsvelt met soveele beesten als de 

pachter heeft mits betaling van 1 grooten per jaar. 

Actum 15 juli 1662. 

 

f° 113v Maeyken Soetaert geeft volmacht aan Jan Vriendt haar man, die bekent dat Gillis De Dobbelaere zich 

borg stelt ten voordele van heer Lowys Ledroict als ontvanger van de grave van Ursel, heer van 

Oostcamp, voor de som van 75 pgr. voor de thiendepacht door Jan Vriendt aangegaan en verbindt 

daarvoor hun meubelen, beesten (2 melkkoeien, 1 veerse), 2 koetsen en 2 bedden, 3 koperen ketels, 3 

yseren potten, 40 stukken tin, al zijn vruchten, besaytheden te velde (5 gem. boekweet, rogge en vlas), 

een huys op cijnsgrond van de 4 leden en geestelicken slands van Vlaanderen op Beernem ande 

Gevaertsbrugghe. 

Actum 11 juli 1662. 

 

f° 114 Janneke Van Renterghem, vrouw van Jan Vande Walle, vrijlaet, verkoopt aan Laureyns Vande Walle, 

wonend te Oostcamp ter heerlijkheid de Walschen:  

5 gem. 101 r. land (deel van 10 gem. 291 r.) deel van een hofstede daer de koper  woont, oost over de 

Leye ter heerlijkheid de Walschen.  

Gerecht door successie van Joos Van Renterghem, vader. 

Actum 19 juli 1662. 

 

f° 118v Guille De Baeke, laet van Oostcamp is schuldig aan Andries Balsar meester chirurgijn te Brugge: een 

rente van 30 schgr. voor een som van 24 pgr. bezet op 8 gem. 86 r. zijnde 1/6 van een hofstede ver zuid 

van de kerk. Gerecht door successie van Petronelle Neghemans, zijn moeder in 1660. 

Actum 16 sept. 1662. 

 

f° 121 Voogden van Ignatius-Anselm, Marie-Agnes, Petronelle-Francoyse en Isabelle-Loyse, 4 minderjarige 

kinderen van Pieter Adornes en M.-Agnes De Beer, verkopen aan Jan Neyts, poorter van Brugge:  

48 gem. 90 r. ver zuid vande kerk zijnde het goet en hofstede genaemt Nieuwburgh, onder de 

heerlijkheid Oostcamp en op Buskensambacht ter heerlijkheid Houtschen. 

 Gerecht door successie van Pieter Adornes, hun vader. 

Actum 13 oct. 1662. 

 

f° 130 - Passchier Allais, weduwnaer van Anthonyne Knockaert (1/2), 

- kinderen van Carel Van Damme x Anthonyne Knockaert (1/2), 

verkopen aan Gilles Keersgaever 1/2 van een hofstede met 8 gem. 129 r. ver zuidoost van de kerk en 

niet ver van Hertsberghe.  

Gerecht door successie van Carel Van Damme en Anthoyne Knockaert, vader en schoonvader, die 

erfden van Jacques Knockaert. 

Actum 23 oct. 1662. 

- Gillis Keersgaever is schuldig aan Jacques Haeghebaert, poorter van Brugge: een rente van 3 pgr. voor 

de som van 48 pgr. 
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register 19 Vanf  1662 tot 1678 

 
 

f° 1v - Jacques Snellaert x Elisabeth Bulcaris, 

- Elisabeth en Marie Snellaert, 

verkopen aan Pauwels Lecluyse, laet van Oostcamp:  

een hofstedeke groot 11 gem. 102 r. bij Hertsberghe cappelle + 5 gem. 131 r. int velt. Gerecht door 

successie van Sr. Michiel Baceler en Abraham Snellaert x Anna Van Makenbergh, vader en moeder. 

Actum 23 dec. 1662. 

 

f° 3v Jonkheer Jacques-Robert Leenocx, logeerend te Brugge in de Olyphant, namens Marie-Magdaleene 

Leenocx, dochter van Jacques, is schuldig aan jonkvrouw Anna Carlier, devote:  

een rente van 6 p. 5 schgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een huys en goet genaemt  

Sint-Antheunis ten Daele met 10 gem. zuid van de kerk, op westzijde van de Cortrycsche heerweg.  

Gerecht door successie van jonkheer Jacques Leen(ocx), hun vader. 

Actum 17 sporcle 1663. 

 

f° 6 

 

 

Philip Rodts x Tanneke Pauwels, vrijlaten van Clercken, verkopen aan Lodewyc Van Houtte, poorter 

van Brugge:  

een huys ende woonstede op erfve van 1/2 (?) gem. genaemt Nedre Stuyvenberghe zuid (?) van de 

Moerbrugghe, palend oost aan de Audenaersche heerweg.  

Gerecht door koop van Pieter Van Hove x Mayke Van Doorne. 

(zie ook folio 293v) 

 

f° 7 Ludovicus Van Houtte x Cathelyne Verschoodt lenen 84 pgr. bezet op een huys ghenaemt Nedre 

Stuyvenberghe, noord (?) van de Moerbrugghe. 

 

f° 14 De voogden van de minderjarige kinderen van Noel Chastelet en Martynke Claerhout vragen om te 

verkopen:  

1/2 van een huys beneden de Moerbrugghe, ghenaemt van oude tijden het Bourgoins Cruysse 

(onverdeeld met de kinderen van Adriaen Van Reedt en Martynke Claerhout) palend oost aan de Leye, 

zuid ande barm ofte straete, op cijnsgrond van de tresorie van Brugge. Kostprijs 108 p. 10 sch. 

Actum 19 juni 1663. 

 

f° 25v 

 

 

 

 

Pieter Ryckaert x Anna De Raedt verkopen aan Joos Vanden Bussche, poorter van Brugge:  

4 gem. 71 r. (1/9 van 40 gem.) van een hofstede daer Caerel Van Renterghem woonde (8/9 behoren aan 

de koper en Passchier Vanden Bussche x Mayken De Raedt, zus van Anna, dochters van Jan De Raedt 

en Anthonyncke Bogaert), oost over de Leye ofte vaert. Gerecht van Anthonynke Bogaert, hun moeder. 

 

f° 26v Joos Vanden Bussche leent vande aerme meyskensschole te Brugge 112 pgr. bezet op 5 gem. 81 r. land. 

Actum 13 nov. 1663. 

 

f° 27v Pieter Ryckaert x Anna De Raedt, poorter van Brugge, verkopen aan Passchier Vanden Bussche: 1/4 

van een stuk land met huys en scheure onlancx daerop ghemaect als een hofstede met 16 gem. 286 r. 

land, oost over de Leye, bewoond door Jan De Graeve.  

Gerecht van Jan De Raedt en Anthonyne Bogaert, haar vader en moeder. 

Actum 13 nov. 1663. 

 

f° 29 - Joos Vanden Bussche x Pieryncke De Wulf, 

- Passchier Vanden Bussche x Mayken De Raedt, 

- Voogden van Joosken, Passchierken en Magdaleene Vanden Bussche, 3 onbejaerde kinderen van 

Joos Vanden Bussche en Anthonyncke Bogaert, 

geven te kennen dat zij op 1 sept. 1663 hebben vercavelt 40 gem. land met huysinge, ver oost van de 

kerk over de Leye bij Beverhoutsvelt ende Casteelhouck = hofstede gekomen van Jan De Raedt en 

Anthonynke Bogaert. Cavel B = 16 gem. 281 r. enz .... 

Actum 27 nov. 1663. 
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f° 40v Joos Van Oultryve x Jooryncke Gheuns, laet van Oostcamp, geven te kennen dat Carel Van Renterghem 

op 8 maart leende aan Catherine Van Tricht, weduwe van Cornelis Valcke wonend op Sevecote bij 

Brugge:  

een rente van  2 pgr. voor 44 p. 11 schgr. + 6 jaar verlopen croysen, bezet op een huys en herberghe 

genaemt het Leckercken op 5 lijn land, oost over de Leye bij Beverhoutsvelt. 

Actum 11 maart 1664. 

 

f° 41v Adriaen Vereecke x Cornelie De Daine, laet van Oostcamp, verkopen aan Gheleyn Vereecke, 

burgemeester van den Houtschen:  

een hofstede op heerlijkheid Oostcamp en deels op den Roden gheseyt Nieuwenhove, groot 66 gem. 

+1/3 van een rente van 2 pgr. ten laste van Charel De Vrekere, bezet op zijn huys op de plaetse ande 

noordoostsijde, ghenaemt De Swaene.  

Gerecht door successie van Jan Vereecke x Tanneke Craye, zijn grootvader en grootmoeder. Verkocht 

voor 110 pgr. 

Actum 11 maart 1664. 

 

f° 46v Dhr. Pieter Michiels, crickhouder van het Vrije, en jonkvrouw Mary-Anne, Franchoise en Catherine-

Margriete Michiels, jonge dochters zijn schuldig aan Elisabeete Jacobs, weduwe van Jan Vander Meere, 

poorter van Brugge:  

een rente van 6 p. 5 schgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een behuysde hofstede met 14 gem. 251 

r. bij Stuyvenberghe, gebruyckt bij Pieter De Pré.  

Gerecht door successie van Ferdinand Michiels en Margriete Voet, vader en moeder en uitkoop van Jan-

Louys Michiels alferis (vaandeldrager)  ghereformeert ten dienste van Z. K. Majesteyt. 

Actum 17 mei 1664. 

 

f° 48 Geeraerd Lallemand, sergeant-major van het regiment van Conte De For, x Mary D’Auxy, geven 

volmacht aan Gaspar Vanden Berghe, baljuw van Oostcamp, om te verkopen aan Andries Van Maele, 

oud-schepen vande heerlijkheid:  

een hofstede met 40 gem. land, ver zuid van de kerk, genaemt De Swynhaghe. 

Actum 10 juni 1664. 

 

f° 53 Heer en meester Jan Anthone Van Volden, licentiaat rechten en advocaat in Hoge Raad van Mechelen, 

x Barbara Kimpe verkopen aan Eerwaarde heer en meester Petrus Van Volden, canonynck van Sint-

Donaas:  

107 gem. 204 r. deel van 2 hofsteden (samen groot 130 gem. 162 r.) gelegen onder heerlijkheden Roden 

gheseyt Nieuwenhove, Ghendtbrugghe, ’t Hof te Ruddervoorde en den Houxschen (sic).  

Gerecht ten sterfhuyse van Anthone Van Volden, zijn vader, en door verwisseling met zijn zuster Marie 

Jacqueline. 

Actum 9 sept. 1664. 

 

f° 57 Magister Jan Baptiste De Camargo S.J. (Jezuiet) te Leuven, verkoopt aan de meestbiedende sijnde 

mevr. Jehenne De Schietere, vrauw van Caprijcke, weduwe van Joos De Seclyn:  

4 gem. busch sijnde 1/4 van 15 gem. 1 lijn, genaemt de Rietmeersch oost over de Leye.  

Gerecht door Charles De Vos, zijn grootvader. 

Actum 10 jan. 1665. 

 

f° 58 Volmacht gegeven te Amsterdam: Sr. Lowys Crayens, curatuer over de insolvente boedel van wijlen 

Jan Thylly x Emerentiana Hermans ter ener sijde en Sieur Everaert Van Linteloo, gevolmachtigd van 

Maximiliaen Sproncholf x Isabella Carré ter andere zijde. 

 

f° 58 

 

 

Sieur Guille Vander Perre verkoopt aan Joseph Franciscus Peralta, poorter van Brugge:  

een schoon parcheel ende huys van plaisance ghenaemt de Pensée met nederhof (gereserveert het 

schaepsstal door de pachter gebouwd en het brauwhalam staende op het neerhof aan de pachtere 

competerende) groot 95 gem. 179 r. onder de heerlijkheid Oostcamp en deels Nieuwenhove (14 gem.). 

Jan Thylly was gerecht ten tytel van purge van decrete bij meester Geeraert Van Volden op 6 dec. 1659 

en 20 maart 1660. (onduidelijk van betekenis) 

Actum 20 jan 1665.  

(zie ook reg. 18.1  folio 107, 109 en reg. 19  folio 62) 
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f° 60 

 

 

Jan De Cock x Jacquemijncken Braems, poorter van Brugge, verkopen aan Jacquemyncke De Visch, 

jonge dochter, poorter van Brugge: een hofstedeke met 14 gem. 272 r.  

Gerecht door successie van Maeyken Braems, haar zuster. 

Actum 20 jan. 1665. 

(zie ook folio 80) 

 

f° 60v Jacquemyncke De Visch (zoals boven) verkoopt aan Anthonette De Reghel, poorter Iperen:  

een hofstedeke met 14 gem. 272 r. ver zuidoost van de kerk.  

Gerecht door koop van Jan De Cock-Braems. 

Actum 24 jan. 1665. 

 

f° 62 Lodewyc Anthone Van Houctte, zoon van Niclays x Cathelyne Verschoot, gerecht in een huys van 

plaisance van zijn vader Niclays in 1659, geven te kennen dat het huys van plaisance genaemt de Pensée 

met nederhof met 94 gem. 179 r. was bezet met een rente van 500 gulden ten voordele van Geeraerd 

Van Volden, als deel van de koopprijs, + een rente van 12 pgr. ten voordele van Gheleyn Malfaict, tot 

verhaal van achterstel van rente sedert 2 sept. 1652, voor verkoop van de Pensée en nederhof groot 79 

gem. 264 r. op Oostcamp en 14 gem. 225 r. op Roden geseyt Nieuwenhove in 1658. 

De rente van 12 pgr. ten voordele van Gheleyn Malfaict was getransporteert ten voordele van wijlen 

heer Jan Tylly, coopman te Amsterdam, die door middel van purge ofte opleg vande verloopen en 

capitaele penningen van 500 gulden voor Gheeraert Van Volden in 1659, enz ... 

Actum 21 sporcle 1665. 

 

f° 65v Guilliaeme De Baeke x Tanneke Roosebeke, laet van Oostcamp, verkopen aan Jan Vervisch, poorter 

van Brugge:  

8 gem. 86 r. deel van een hofstede, en 1/3 van 7 gem. land, onverdeeld met Cornelis en Frans Van 

Ryckeghem, halfbroers, ver zuid van de kerk, in jeghenoote Zwynhaeghestraete. 

Gerecht van wijlen Guilliaeme d’oude, vader. 

Actum 13 april 1665. 

 

f° 66 Charles De Wrekere, x Mayken Stasinen, laet van Oostcamp, verkopen aan Lodewyc Anthone Van 

Houcte:  

een woonhuys op 52 r. erfve, deel van 2 lijnen genaemt de Swaene (de rest behoort aan de comparant), 

oost achter de kerk tegen de plaetse, met west tegen de heerweg ofte de straete van Oostcamp naer 

Brugghe, tot voorbij de waterput ten ghemeene dienste, en zuid ‘t landt van de herberghe het Schaeck, 

toebehorend aan de kercke.  

De 52 roen is verdeeld in 2 delen: 

- zuiderste met een woonhuyseke gebruikt door Cornelis De Jode, 

- noorderste weesende een bleecpleyn en blomhof tot voorbij de waterput. 

Gerecht door koop van Lodewyc Dhaese. 

Actum 21 april 1665. 

 

f° 67v - Anna Van Utrecht, weduwe van Jonkheer Abraham De Scheppere, overleden capiteyn van Z. M. 

- Marie Magdaleene en Anna Therese De Scheppere, dochters van Anna, 

verkopen aan Jan Baptist Carlier, poorter van Brugge:  

een huys van plaiscanse met 11 gem. bogaert, busch en land, niet ver zuid van de kerk ande plaetse.  

Belast met een zwynepenne rente (?) van 6 den. par. enz ....  

Gerecht door gift onder levenden door Anna Van Peene, weduwe van Guilliaeme Simpele aan wijlen 

Abraham De Scheppere in 1643. 

Actum 2 mei 1665. 

 

f° 71 Niclais Haeneca x Maeyke Vereecke te Varsenare (op Hof  Nieuwenhove te Varsenare), zijn schuldig 

aan Anna Joos, poorter Brugge:  

een rente van 3 pgr. voor de som van 48 pgr. bezet op 16 gem. land ter heerlijkheid van Oostcamp en 

deels Roden gheseyt Nieuwenhove.  

Actum 9 mei 1665.  
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f° 76v - Pieter De Jaeghere x Barbara Lambrecht, 

- Passchier De Jaeghere x Lievyne Van Wassenhove, 

- Jan De Jaeghere, 

- Lucas De Grysse x Joanne De Jaeghere, 

- kinderen van Maryn De Jaeghere, enz .... 

verkopen aan Frans Roelens, poorter van Roeselaere:  

1/2 van een huys-hofstede genaemt Puyenbrouck met 2/3 van 7 gem. land noord van het 

Beverhoutsvelt.  

Gerecht door successie van Jan De Jaeghere en Josynce Rotsaert, vader en moeder. 

Actum 4 juli 1665. 

 

f° 78v Frans Roelens, jongman, poorter van Roeselaere is schuldig aan jonkvrouw Marie Waukier, poorter van 

Brugge:  

een rente van 6 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een behuysde hofstede op 7 gem. land zuid (?) 

van het Beverhoutsvelt.  

Gerecht 1/2 en 1/3 van Jan Van Wassenhove x Joosyne Willecom en andere. 

Actum 18 juli 1665. 

 

f° 80 

 

 

Anthonette De Seghel, weduwe van J. Van Waterleet, poorter Brugge, verkoopt aan Jan De Cock, 

poorter Brugge:  

een hofstede met 14 gem. 272 r. zuidoost van de kerk. 

Gerecht door koop van Jacquemynke De Visch. 

Actum 21 ougst 1665. 

(zie ook folio 60) 

 

f° 83 Adriaen Abeele x Margriet Vande Zande, schenken aan hun dochters: 

- Marie Abbeele, vrouw van Joos De Cock, poorter van Brugge en  

- kinderen van Jeanneke Abbeele, vrouw van Jan De Vos, 

elk 1/2 van een herberghe genaemt de Schaere met 11 gem. land, gelegen huys en deel van het land 

onder heerlijkheid Oostcamp en de rest onder heerlijkheid van de Houtschen. Gerecht door koop ..... 

Actum ...... 1665. 

 

f° 84 Anna Marie Van Nieuwmunster, weduwe van jonkheer Jacques Van Crombrugghe, vrijlaet van 

Nieuwmunster, verkoopt aan Jan Baptist Carlier, poorter van Brugge:  

9 gem. 293 r. zuid vande kerk. 

Gerecht door successie van haar vader Silverster van Nieuwmunster. 

Actum 29 aug.1665. 

 

f° 86 

 

(doorkruist) 

Willem Van Renterghem x Mayken Van Nevele, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Ferdinand 

Daelman, poorter van Brugge:  

een rente van 4 pgr. voor een som van 64 pgr. bezet op een hofstede met 36 gem. 160 r.  

(plachtte 43 gem. 247 r. te zijn, de rest ging naar zijn broer Carel Van Renterghem).  

Gerecht door successie van Guille Van Renterghem, vader. 

Actum 9 sept. 1665. 

 

f° 86v 

 

 (doorkruist) 

Jan Vervecht (Vervisch ?) x Josyncke Dhondt, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Ferdinand 

Daelman, poorter van Brugge, een rente van 3 p. 12 sch. 6 gr. voor een som van 50 pgr. bezet op 8 gem. 

86 r. land, deel van een hofstede, ver zuid van de kerk, in jeghenoote Zwynhaeghe.  

Gerecht door koop van Guille De Baeke. 

Actum 19 sept. 1665. 

(zie ook folio 65v) 

 

f° 93v Hoofdmannen van de gemeene weyden in Assebrouck hadden in 1638 gekocht:  

een hofstede van 20 gem. west ant Beverhoutsvelt met 400 roen land genaemt het Callaigne stuck, 

beschadigt gedurende de troubbels van oorloghe in 1658 door de invasie van de Fransman, die 

d’hofstede total hebben gheruineert door de brandt ....  

De ontvanger bleef met 431 p. 14 sch. 9 gr. schulden.  

Bieden te koop aan de meestbiedende ...... zijnde Christoffel De Conynck, poorter van Brugge en 

meester van Z. Majesteyt. geldmunte. 

Actum 19 maart 1666. 
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f° 103 Pieter Vereecke x Clara De Matanca, laet van Oostcamp verkopen aan Gheleyn Vereecke, burgemeester 

van den Houtschen:  

2 gem 2 r. deel van 8 gem. 40 r. ande Messaele, zuid van de kerk, onverdeeld met Niclais Haeneca. 

Gerecht van zijn grootvader Jan Vereecke. 

Actum 22 juni 1666. 

 

f° 111 Jan Van Hecke, amman van de heerlijkheid in naam van E. H. Diego Van Houctvelde, pr. (priester) te 

Brussel en jonkvrouw Antonia Van Houctvelde, weduwe van Daniel Guiot (?) verkopen aan dhr. 

Anthone Blanckaert, poorter van Brugge:  

2/16 van een hofstede met 24 gem. 86 r. op Oostcamp en Beernem, oost over de Leye, gebruikt door 

Pieter Verhelle. Gerecht van hun moeder. 

Actum 9 nov. 1666. 

 

f° 113 Roelant Meyaert x Jeanneke Allaert, vrijlaten van Loppem, verkopen aan Adriaen en Jenne-Marie, 2 

minderjarige kinderen van Adriaen Van Haveskercke, heer van Zwevezele:  

een hofstede met 73 gem. 49 r. (waarvan 50 gem. onder Oostcamp, 4 lijn onder Wynendale, de rest 

onder Ruddervoorde) met een hofstede op Ruddervoorde, gebruikt door Adriaen Van Hoenackere, 

baljuw van de heerlijkheid Ruddervoorde. (+ legger van alle land, 10 blz.)  

Gerecht door successie van Gheleyn Meyaert, zijn vader. 

Actum 27 nov. 1666. 

 

f° 118v 

 

 

Marie Roels minderjarige dochter van Jan en Pieryncke Paene, gerecht in 1/4 van 16,5 gem., deel van 

een hofstede groot geheel 64 gem. verkocht aan Mattheus Logghe, gebruiker, vrijlaet van Zedelgem: 11 

gem. onder heerlijkheid Oostcamp, de rest onder Roden geseyt Nieuwenhove.  

Gerecht van haar moeder Pieryncke Paene, dochter van Maerten Paene en Tanneke Vereecke, dochter 

van Jan Vereecke, burgemeester van Oostcamp. 

Actum 4 dec. 1666. 

(zie ook folio  184) 

 

f° 120 Pieter Vereecke zoon van Cornelis x Clara Estiene De Matanca, verkopen aan Gheleyn Vereecke, 

burgemeester van de Houtschen:  

6 gem. 50 r. land zijnde 1/2 van 12 gem. 1 lijn, onverdeeld met Niclays Haeneca, gelegen deels onder 

heerlijkheid Oostcamp en deels Roden geseyt Nieuwenhove.  

Gerecht door successie van Jan Vereecke en Tanneke Craye, zijn grootvader en grootmoeder. 

Actum 29 maart 1667. 

 

f° 133v Isabelle Cath. dochter van Gonzales De Saldaigne, weduwe van Charles Van Peene, heer van 

Cruyneghem, geeft te kennen dat haar vader Jan bij testament begeerden een jaargetijde op 25 jan. in 

het klooster van de paters Augustijnen (uitvoerig beschreven !).  

Zij voorziet daarvoor een jaarlijkse rente van 5 pgr. bezet op een schoon notabel huys van plaisance met 

54 gem. 281 r. land bij de Steenbrugghe.  

Gerecht van haar vader en haar moeder, Barbara Van Doorne. 

Actum 28 juni 1668. 

 

f° 135 Mattheus Logghe x Tanneke Vereecke, laet van Oostcamp, zijn schuldig aan Joos Woulters en andere 

erfgenamen van heer en meester M. Woulters, pastor van Sint-Salvators Brugge:  

een rente van 3 p. 2 sch. 6 gr. voor een som 50 pgr. bezet op 1/2 van 16 gem. 91 r. op Oostcamp, 

behalve 450 r. op Roden -Nieuwenhove. 

Actum 24 febr. 1668. 

                     

f° 139v Pieter Plasschaert, advocaat van Brugge, is schuldig aan de dischmeester van O. L. Vr. Brugge:  

een rente van 3 pgr. voor een som van 48 pgr. bezet op 14 gem. 11 r. zijnde de  hofstede daer weduwe 

van Carel Vernacht op wuendt, in jeghenoote genaemt Arselaerestraete.  

Gerecht door successie van Daniel Plasschaert, vader. 

Actum 10 juli 1668. 

 

f° 147 Passchier Vanden Bussche x Mayeken De Raedt, poorter van Brugge, verkopen aan Joos De Wulf, laet 

van Erckeghem:  

een hofstedeke met 5 gem. 120 r. oost over de Leye in een Casteelhouck bij Beverhoutsvelt, bewoond 

door Jan De Graeve. Gerecht door successie van Jan De Raedt, vader. 

Actum 24 nov. 1668. 
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f° 157 (na 15 blz. lange inleiding) 

 Talrijke erfgenamen van Marie Cecile Willaert verkopen aan Sebastiaen Bucquoy, poorter van Brugge:  

een hofstede, meest onder heerlijkheid Oostcamp en klein deel onder Erckeghem, groot 123 gem. 43 r. 

met 2000 boomen en plantsoenen, genaemt het goet te Duyfhuyse, verpacht aan wijlen Andries Van 

Maele à 48 pgr. sjaers + het Cleen Duyfhuyse, groot in velt, busch, vijver en mager landt 21 gem. (deel 

van de 123 gem.) (gevolgd door legger 9 blz. lang). 

Actum 17 juni 1670. 

 

f° 172v Vincent Blondeel x Martynken De Vroe, verkopen aan Vincent ....? vrijlaet van Ysendycke:  

3/4 van een hofstede met 17 gem. land, onder heerlijkheid Buskensambacht, Oostcamp en 

Nieuwenhove.  

Gerecht door koop van David De Ruwe, die kocht van Joos Van Wyndeke en Marie Maertens. 

Actum 30 aug. 1670. 

 

f° 175v 

 

 

Meester Gillis Clayssone x Joanna Eleonora Gilson, doen afstand, verlaten ten voordele van de 

schuldeisers ...... een hofstede, ver zuidoost van de kerk, groot onder land, busch, vijvers en velt 77 gem. 

224 r. gekomen van wijlen jonkheer Frans De Soria in 1642 ten voordele van Jacques Claysonne, vader 

van Gilles. 

Actum 24 sept. 1670. (zie ook folio 220) 

 

f° 184 

 

 

Mattheus Logghe, laet van Oostcamp, weduwnaar van Janneke Vereecke is schuldig aan Jacob Lievens, 

vrijlaet van Zedelgem:  

een rente van 5 pgr. voor som van 500 guldens, bezet op 16 gem. 103 r. zijnde 1/4 van een hofstede daer 

de comparant op woonde, op Oostcamp en deels op Roden -Nieuwenhove. Gerecht door koop van Jan 

Roels en kinderen in dec. 1666. 

Actum 21 jan 1673. (zie ook folio 118v) 

 

f° 188v - Jonkvrouw Adriaene Van Liebeke, weduwe van heer en meester Lambrecht Sproncholf, 

- Laureyns Sproncholf, zoon van Lambrecht x Margriete Roelof,  

- Guille De Boodt x Cathelyne Sproncholf, dochter van Lambrecht, 

- Charles Van Maldeghem x Anthonette Sproncholf, eveneens dochter van Lambrecht, 

verkopen aan Niclays De Ruwe (schepen) en Pieter De Ruwe:  

1/6 van een hofstede met 15 gem. 54 r. op Oostcamp, behalve 200 r. op Roden-Nieuwenhove, ver 

noordwest van de kerk.  

Gerecht door successie van vader Lambrecht. 

Actum 13 dec. 1670. 

 

f° 203 

 

 

Mhr. Philip Lougyn, heer van Lyer, x Anna Christina Inbona, zijn schuldig aan Sr. Jan Neyts, poorter 

van Brugge:  

een rente van 25 pgr. voor een som van 400 pgr. bezet op een schoon hofstede groot 61 gem. 7 1/2 r. 

toebehorende aan weduwe van dhr. De La Fonteyne, zuidoost van de kerk en zuid van de Moerbrugghe 

zijnde hofstede daer Laureyns Dhondt en Pieter De Wulf op wonen. (+ legger van al het land)  

Gerecht na overlijden van Christiaen De La Fonteyne, haar vader in 1661. 

Actum 1 sept. 1671. (zie ook folio 228) 

 

f° 207 Godefroid De Nys x Tanneke Van Watermeulen, laeten van den Houtschen, verkopen aan heer en 

meester Philips Van Volden, advocaat van Brugge:  

4 gem. 280 r. op Oostcamp, deel van 11 gem. 68 r. waarvan 6 gem. 88 r. op Roden-Nieuwenhove, 

Oostcamp en Waardamme, ver zuid vande kerk.  

Gerecht van Jacques De Nys, zijn vader. 

Actum 5 sept. 1671. 

 

f° 210 Voogden van Marcus en Janneke, 2 onbejaerde kinderen van Mattheus Stappen en Marie Vanden 

Bussche, die 2 à 3 gem. in een hofstede bezitten, vragen toelating om die te belasten met 20 sch. sjaers 

op een som van 16 pgr. om de wezen te besteden op een ambacht en te voorzien in kleederen, lynwaet 

en andere noodzakelijkheden (actum 7 sept.1671), bezet op 1/6 van de helft van een hofstede, groot 

geheel 35 gem. 240 r. (andere 5/6 behoren aan neven), oost over de Leye, ande noordsijde van de strate. 

Gerecht van Passchier Vanden Bussche, d’oude, vader van Marie. 

Actum 3 febr. 1672. 
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f° 211 Niclais de Mûelenaere x Isabelle Marchalck, verkopen aan Pieter De Ruwe, ook poorter van Brugge, 

wonend te Oostcamp:  

een vervallen hofstedeke, noordwest vande kerk in jeghenoote de Quaden Plasch, groot 9 gem. 237 r.  

(+ legger) 

Gerecht door successie van Anna Van Volden, moye materneel van Niclais. 

Actum 20 febr. 1672. 

 

f° 212v Pieter De Ruwe x Tanneke Haeneca, zijn schuldig aan Lucas Senepart, poorter van Brugge:  

een rente van 7 pgr. voor een som van 126 pgr. bezet op een vervallen hofstedeke, noordwest vande 

kerk in jeghenoote Quaden Plasch, groot 9 gem. 237 r. 

Actum als boven. 

 

f° 214v Pieter Balsar x Catharine Latré, poorter van Brugge zijn schuldig aan Jacques Joos, poorter van Brugge: 

 een rente van 2 p. 1 sch. 8 gr. voor een som van 33 p. 6 sch. 8 gr. bezet op 1/10 van een herberghe 

genaemt de Dry Conynghen op Oostcamp en deels op Beernem.  

Gerecht door successie van Andries Balsar, vader x Catharine Villers. 4/5 van de helft behoren aan 

broers en zusters. 

Actum 31 maart 1672. 

 

f° 218 Pieter Verheye x Fransynke Aerden en Niclaeys zoon van Pieter, poorter van Brugge, zijn schuldig aan 

Franchoys, Petronelle en Margriete, 3 minderjarige kinderen van Jacques Verhamme en Joosynke 

Verheye, vrijlaet van Praet in Oedelem:  

een rente van 4 p. 10 schgr. voor een som van 90 pgr. bezet op 1/2 van 9 gem. 129 r. land (onverdeeld 

met hoirs van Pieter Everaert), ver noordoost van de kerk over de vaert.  

Gerecht door koop van Pieter Everaert en Margriete .....(?). 

Actum 14 juni 1672. 

 

f° 220 

 

 

Gilles Clayssone, greffier van het graafschap Everghem x Joanna Gilson geven te kennen dat 

jonkvrouw Franchoyse Isabelle dochter van Jan Gilson, religieuse in het klooster van Sint-Trudo in 

Brugge, het derde part van haar goederen gegeven heeft aan de kinderen van G. Clayssone met last van 

jaarlijks een lijfrente van 10 pgr. zolang zij leeft, te betalen in 2 payementen, bezet op een behuysde 

hofstede groot 26 gem. 262 r. ver zuidoost van de kerk langs de Aeselaerstraete, door Jooris Maertens 

op ghewoont heeft, behorend aan heer en meester Charles Clayssone causa uxoris, dochter van Jan 

Gilson, op Oostcamp en deels op Beernem.  

Gerecht van wijlen Sr. Jan Gilson en jonkvrouw Francoyse De Vriendt, haar ouders. 

Actum 14 aug.1672. 

(zie ook folio 175v) 

 

f° 226 Pieter Ghevaert, weduwnaer van Maryke Muelenaers, laeten van Beernem, verkopen aan Bartholomeus 

De Syrant, poorter van Brugge:  

5 gem. 160 r. wesende 1/3 in de 1/2 van een hofstede groot 31 gem. ver zuidoost van de kerk. Gerecht 

door verkaveling in mei 1672. 

Actum 28 sept. 1672. 

 

f° 227 - Pieter Coirens x Jacquemyncke Traen, poorter van Cortryck, 

- Guille Van Haesebrouck x Catherine Tijtgat, laet van Oostcamp, 

verkopen aan Frans Vande Walle, poorter van Brugge:  

een hofstede met 33 gem. 194 r. land (24 gem. 1 r. op Oostcamp en 9 gem. 193 r. op Ruddervoorde).  

Gerecht door koop van weduwe en hoirs van Adriaen Beernaert. 

Actum 29 oct. 1672. 

 

f° 228 

 

 

 

Op 23 juli 1672 heeft Anna Christina Inbona, weduwe van jonkheer Philip Longyn, heer  van Lier, 

verkocht:  

een woonhuys gheheeten Leopoldus bij de Moerbrugge aan zuidwestsijde van de vaert langs 

Audenaersche heerweg, noord en west palend aan land van haar brauwerye, zuid aan mhr. Douvines 

bogaert. Verkocht à 60 pgr.  

Gerecht na overlijden van dhr. Christiaen De La Fonteyne, haar grootvader. 

Actum 29 dec. 1672. 

(zie ook folio 203) 
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f° 241 Meester Joannes Baudens, licentiaat medicijnen, x Anna De Cock, poorter van Brugge, verkopen aan 

Anthone Duwier, vrijlaet op Sint-Pieters :  

een hofstedeke met 13 gem. 272 r. (16 gem ?) zuidoost van de kerk in jeghenoote Zwynaeghestraete. 

Gerecht door successie van Jan De Cock, vader die kocht van Andries (?) De Jode en Pieter De Soete, 

hoirs van Joos De Soete. 

Actum 29 april 1673 

Anthone Duwier x Mary De Clercq, wonend op Sint-Pieters, leent 100 pgr. voor koop van een 

hofstedeke met 16 gem. in het geweste Azelaerstraete, bezet op een hofstedeke met 16 gem. 272 r. 

 

f° 252 Niclais Haeneca x Maeyken Vereecke, vrijlaeten, zijn schuldig aan jonkheer Justo De Tollenaere, 

poorter van Brugge:  

een som van 193 pgr. rest van diverse jaren pacht van een hofstede van 70 gem. op Varsenare, bezet op 

8 gem. 66 r. op Oostcamp, deels op Roden-Nieuwenhove (uit een verkaveling tussen Gheleyn Vereecke 

en Niclais Haeneca in 1666 van 16 gem. land, busch en meersch).  

Gerecht door successie van Jan Vereecke en Tanneke Craye, haar grootvader en -moeder. 

Actum 17 febr. 1674. 

 

f° 257 

 

 

Jonkheer Audardus Dominicus Schinckele x Anna Christina Inbona, lenen 600 pgr. bezet op een 

hofstede groot 27 gem. + brauwerie, ver oost van de kerk bij de Moerbrugghe, in pacht gebruikt door 

Adriaen Vander Stichele + nog een hofstedeke groot 9 gem. 76 r., oost niet ver van de kerk, gebruikt 

door Joos Lanckriet.  

Gerecht door successie van dhr. Christiaen De La Fonteyne, heer van Saxbrouck, grootvader materneel 

van Anna Christina Inbona. 

Actum 25 juni 1674. 

(zie ook folio 228) 

 

f° 259v Idem (jonkheer Audardus Dominicus Schinckele x Anna Christina Inbona) blijft schuldig aan Anna-

Therese Lernout, stiefdochter van dhr. De La Fontaine:  

de som van 216 pgr. 13 sch. bezet op behuysde hofstede met 27 gem. + brauwerie, ver oost bij de 

Moerbrugghe.  

Ook bezet op hofstedeke met 8 gem. 178 r. ver oost van de kerk. 

Actum als hier boven. 

 

f° 261 Gaspar Vanden Berghe, balliu van de heerlijkheid Oostcamp x Anna Cathar. Van Ballemberghe, zijn 

schuldig aan Jan Neyts:  

een rente van 6 p. 5 schgr. voor een som van 100 pgr. bezet op 3 gem. land, oost bij de Plaetse, niet ver 

van de kerk, noord palend aan de strate naar Moerbrugghe (gekocht van Pieter De Pré in 1669):  

ook bezet op een woonhuys-herberghe genaemt Leopoldus, ver oost van de kerk bij de Moerbrugghe. 

Palend noord en west aan de brauwerie van Audardus Dominicus De Schenkel causa uxoris Anna 

Christina Inbona. 

Actum ......?  1674. 

 

f° 262v Dhr. Anthone Van Houtte, greffier van de heerlijkheid Ercquechem (sic) x Joanna Blomme, poorter van 

Brugge, verkopen aan Jan Vanden Berghe:  

een woonhuys met 75 r. land, oost achter de kerk, met westsijde ande platse tussen de kerckstichel en 

het heck (?), palend aan de Swaene (eigendom van Jan Vanden Berghe) en aan t’Schaeck (nauwkeurige 

beschrijving van de ligging).  

Gerecht door koop van Charles De Vreker en Mayken Stasinen (?). 

Actum 21 aug. 1674.   

 

f° 263 Jan Vanden Berghe leent 25 pgr. van Sr. Leenaert Saisson (?) poorter van Brugge, bezet op 2 lijn land, 

waarvan 75 r. met huys. 

 

f° 270v Jan Van Slambrouck x Mayken De Sanghere, dochter van Joos-Pieter De Sanghere, zoon van Joos, 

vrijlaeten van Zedelgem, verkopen aan Cathelyne De Villers, weduwe van Andries Balsar, poorter van 

Brugge:  

1/8 van 17 gem. zijnde de hofstede gebruikt door Frans Van Ryckeghem, ver zuidoost van de kerk. 

Gerecht door successie van Cathelyne Neghemans, weduwe De Sanghere, haar moeder. 

Zonder datum. 
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f° 271 Niclais De Ruwe x Mayken Rosseel, poorter van Brugge, zijn schuldig aan de Gilde van O.L. Vrouw 

gefondeert in de kerk van Oostcamp, present Pieter De Daine, gildemeester:  

een rente van 3 p. 12 sch. 11 gr. voor een som van 58 p. 6 sch. 8 gr. waarvan 25 pgr. voor mhr. 

Alexander De Bysthove als aflossing van een rente .... bezet op 6 gem. land, deel van 16 gem. zijnde 

een hofstede in de Wulckebrouckstraete. Gerecht van zijn moeder Pieryncke Cochuyt. 

Actum 27 april 1675. 

 

f° 272 Dhr. Albert Snouckaert Van Schouwenburgh, baron van Dornstadt bij sHertogenbosch, grontheere, x 

Anna Margriete Van Randwijck, lenen:  

2000 pgr. bezet op 2 hofsteden  

(een op Oostcamp, groot 23 gem. 166 r. (+ legger) daer Jan De Vriendt op woont, ver zuidoost van de 

kerk over de Leye, en een op Beernem, groot 37 gem. 47 r. en veel andere eigendommen) . 

Gerecht door successie van mhr. Maerten Snouckaert, zijn vader. 

Actum 11 mei 1675. 

 

f° 281 

 

 

Philips Vande Casteele uit Ettelgem x Joanne (Van) Herrewyn verkopen aan Pieter Millecamp, laet van 

de Houtschen:  

een huys sijnde herberghe genaemt Schaepersbergh en brauwerije  met 3/4 van 1,5 gemet erfve  

(1/4 behoort aan de wezen van Jan De Sanghere) daer Lieven De Dryghere en Jan Vermeersch op 

wonen, liggend over d’ander sijde van de strate tegenover de herbergh-brauwery.  

Gerecht door koop in 1659. 

Actum 19 oct. 1675. 

(zie ook folio  316) 

 

f° 286v Marie Margriet Vallejo (?), weduwe van Jan Jacq. Hovyne, heer van Montenberghe, verklaart dat haar 

man heeft achtergelaten op Oostcamp:  

- 13 gem. 224 r. verhuurt aan Pieter De Pré,  

- een bosch van 8 gem. genaemt Nieuwacker,  

- een bosch genaemt Brombilck groot 11 gem.,  

- een vervallen hofstede zonder huysynghe genaemt het goet te Laere, groot 60 gem. 10 r. 

verhuert aan Jan Goormachtich, 

- 4 gem. 42 r. verhuert aan Joos Lankriet,  

- een stuk land in cijns gegeven aan Jan Vanden Hecke, enz .... 

aan haar gegeven ter testament van haar man (Mechelen 1667).  

Zij wil die goederen geven aan haar oudste dochter Marie Jehenne Hovyne. 

Actum 12 mei 1676. 

 

f° 289 Guille Millecamp x Joosyne Fraet, laet van den Houtschen, lenen van Adriaen Verstechel, brauwer, 160 

pgr. bezet op een nieuw huys, zuid van de kerk, bij den Daele op cijnsgrond. 

Actum 14 juli 1677. 

 

f° 293v Voogden van: 

- Anna-Cath., Adriaen en Mary-Lowyse, 3 minderjarige kinderen van Ludovicus Anthonius 

Van Houtte en Catherine Verschoot (1ste vrouw) en van  

- Joanna, Isabelle, Pieternelle, Guilliaeme en Antoinette, 5 minderjarige kinderen van 

Ludovicus-Anthonius en Joanna Blomme (2de vrouw),  

geven te kennen dat Ludovicus in 1674 geleend heeft van Jan Malfaict:  

200 pgr.(met Dominicus De Smedt  als borg) + 25 pgr. van Jonkvrouw .... Malfaict, bezet op een huys 

met 6,5 gem. land op Stuyvenberghe, ver zuidoost vande kerk, genaemt Nedre Stuyvenberghe, palend 

oost ande Audenaerschen heerweg, zuid ande Beukelaerstraete. (+ legger) 

Gerecht door koop van Philip Rodts en Janneke Pauwels in 1663. 

Actum 16 jan. 1677. 
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f° 300 Joos Bultynck x Adriaene De Dobbelaere, poorter van Gent, wonend te Oostcamp, hebben op 9 febr. 

1676 afgewonnen (zijn buitengezet ?) door Anna Schaerssens, weduwe van Jan De Vlieghere een huys 

en herberghe met brauwerie bij de Moerbrugghe genaemt Sint-Aernoudt.  

Zij waren op 9 maart 1676 en op 6 sept. 1676 veroordeeld om het huis te verlaten, schuldig van 

huyshuere: 6 p. 5 schgr. sjaers over 5 of 6 jaar.  

Zij verkopen daarom aan Anna Schaerssens, poorter van Brugge:  

huys, schuere, stallynghe van steen, teghels, pannen, stroodacken, houtwerck, brauwketel, brauwhalam 

door wijlen haar vader Christiaen De Dobbelaere daarin gestelt, op cijnsgrond van de prelaet van de 

abdie van Duynen voor een termijn van 40 jaar, waarvan 22 jaar verlopen à 4 guldens sjaers.  

In pacht gebruikt eerst door Christiaen De Dobbelaere,daarna door Cornelis De Kempe. 

Gerecht door successie van Christiaen De Dobbelaere, als hoir unique, mits renuntiatie van jonkvrouw 

Joossyne De Dobbelaere, bagijne in het begijnhof  Elisabeth te Gent. 

Actum 20 febr. 1677. 

 

f° 301v Anthone Blanckaert, schepen van Brugge x Anna Michiels, poorter van Brugge geven te kennen dat zij 

meester Anthone Blanckaert, zoon, student in H. Godheit tot Loven, voorzien een rente van 30 pgr. 

sjaers voor zijn onderhoud, bezet op een behuysde hofstede groot 24 gem. 85 r. oost over de Leye ofte 

vaert, gebruikt door Pieter Verhelle. (+ legger) 

Gerecht in 7/8 door verkaveling in 1661 en 1/8 door koop van E. H. Van Houctvelde. 

Actum 6 maart 1677. 

 

f° 306 Jonkvrouw Adriaene Dhondt, weduwe van Geleyn Vereecke (burgemeester van de heerlijkheid 

Oostcamp) is schuldig aan Joanna Christiaens, jonge dochter, poorter van Brugge:  

een rente van 12 p. 10 schgr. voor een som van 200 pgr. bezet op een hofstede, schoone ende 

welbehuyst (palend aan het land van Jan De Doeldere), met 70 gem. meest onder de heerlijkheid 

Oostcamp en deels op Waardamme en Ruddervoorde en deeltje onder Roden-Nieuwenhove, bewoond 

door Adriaenke Dhondt, langs de Wulckebrouckstraete.  

Gerecht door successie van Lieven Dhondt, haar vader die verkavelde onder zijn kinderen in 1661. 

Actum 15 mei 1677. 

 

f° 311v Jacques Jonckheere leent 200 gulden om te betalen een som van 145 p. 19 sch. 6 gr. als slot (tekort) op 

zijn rekening als ontvanger van de “Donckercaemer” (gevangenis) op 15 juli 1677, enz ....,  

bezet op een hofstedeke met 10 gem. 184 r. land, daer Joos Talloen placht te wonen , ver zuidoost van 

de kerk in het gewest van Aselaere.  

Gerecht door koop van de hoirs van Jan Gilson (o.a. Gillis Claysonne x Joanna Gilson).  

Zonder datum (1677). 

 

f° 316 

 

 

Pieter Millecamp x Mary Van Neste, laet van Oostcamp is schuldig aan Maryn, Philips, Geeraert en 

Elisabeth Vande Casteele, 4 minderjarige kinderen van Philip en Joanne Van Herrewyn:  

een rente van 2 p. 3 sch. 6 gr. voor een som van 35 p. 10 sch. voor de koop van een huys en erve; bezet 

op een huys sijnde herberghe genaemt Schaepersbergh met brauwerye + 3/4 van 1,5 gemet (1/4 behoort 

aan de wezen van Jan De Sangher) + 256 r. noord van de Schaepersbergh.  

Gerecht door koop van wijlen Philips Vande Casteele. 

Actum 11 dec. 1677. 

(zie ook folio 281) 

 

f° 321 (Sr. Jan Plante te Brugge namens) jonkheer Michiel Houvines x Clara Isabella De Flou, om te 

vezekeren 2939 gulden, zijn schuldig aan Noël De Pre (secretaris van de balliunage (?) van Doornik), 

bezet op 1/3 van een hofstede groot 25 gem. 215 r., gebruikt door Laureins De Raedt, oost van de kerk, 

niet ver van het casteel genaemt het Gruythuys. (+ legger van het land)  

Gerecht door successie van heer Maximiliaen Ovines, vader. 

Actum 28 mei 1678. 

 

f° 322v Sr. Sebastiaen Bucquoy x Marie Anne De Paepe, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Pieter Baghaert, 

poorter van Brugge:  

een rente van 45 pgr. voor een som van 900 pgr. (ontvangen met wisselbrieven van 1183 p. 6 sch. 8 gr. 

te Amsterdam), bezet op een schoone, groote en notable en een cleene hofstede, groot samen 123 gem. 

43 r. waarvan enkele gemet op heerlijkheid Erckeghem, gebruikt door Andries Van Maele à 40 pgr. 

sjaers. (Duyfhuyse?) 

Gerecht door koop van de hoirs van jonkvrouw Marie Cecile Willaert. 

Actum 24 juni 1678. 
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f° 326 Engel Eeckaert (schepen) x Maeyke De Baene zijn schuldig aan Pieter Werbrouck te Gent:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op hun hofstede met 14 à 15 gem. (9 gem. op 

Oostcamp, d’hofstede op Zwevezele).  

Gerecht van Cornelis Van Dierendonck, 1ste man van Maeyke De Baene. 

Actum 1 juni 1663. 

 

f° 332 Isabelle Cath. De Saldaigne, weduwe van jonkheer Pieter Van Peene, heer van Cruyneghembrouck, 

poorter van Brugge, is schuldig aan jonkvrouw Magdaleene de Cridts, poorter van Brugge:  

een rente van 10 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op 1/2 van een hofstede en huys voor plaisance 

met 54 gem. 281 r. land bij de Steenbrugghe, ver noord van de kerk en oost niet ver van de 

Steenbrugghe.  

Uit de legger: 27 r. zijnde het casteel rondt in sijn wallen met dreve voor de poorte lopend tot de 

Beernemse heerweg enz .... 

Gerecht van wijlen mhr. Jan Gonzales De Saldaigne, haar vader. (andere 1/2 behoort Barbara Van 

Doorne, weduwe Jan Gonzales) 

Actum 24 sept. 1667. 

 

f° 334 Pieter Verheye, poorter van Brugge, wonend op ......, is schuldig aan Francois, Petronelle en Margriete, 

minderjarige kinderen van Jacques Van Hamme en Joosynke Verheye:  

een rente van 4 pgr. voor een som van 72 pgr. bezet op 1/2 hofstede van 18 gem. 187 r. daer hij woont, 

ver oost van de kerk, oost van de Moerbrugghe. (+ legger)  

Gerecht door successie van vader en moeder (andere 1/2 behoort aan kinderen van zijn eerste vrouw). 

Actum 20 april 1769. 

 

f° 343 Niclais De Ruwe (schepen) x Mayken Rosseel, buiten woonende poorters van Brugge, zijn schuldig aan 

Alexander de Bysthove (gehandtekend: Bisthove) poorter van Brugge:  

een rente van 1 p. 11 sch. 3 gr. voor een som van 25 pgr. bezet op 6 gem. land, deel van 16 gem. 

(onverdeeld met Jan Bogaert, zoon van Jan en Pieryncke Kochuyt, moeder van Nic. De Ruwe, en met 

Pieter Van Hove x Passchynke De Ruwe) zijnde hofstede in de Wulckebrouckstraete.  

Gerecht van Pieryncke Cochuyt, zijn moeder. 

Actum 29 april 1673. 

 

f° 344v Isabelle Cathelyne , dochter van Jan Gonzales De Saldaigne, weduwe van Charles Pieter Van Peene, is 

schuldig aan jonkvrouw Marieken, enig kind van jonkheer Pieter De Melgar en Honorine De Lorras (?):  

een rente van 50 pgr. voor een som van 800 pgr., deel van 1200 pgr. die Isabelle en haar man Charles 

Pieter Van Peene geleend hadden van Jan De Melgar, grootvader van Marieke, bezet op een casteelgoet 

ofte een notabel en schoon huys van plaisance met 54 gem. 281 r. oost over de Leye ofte vaert, + 

schoone partije busch genaemt de Goughegaever (of Goesegaever), groot 32 gem. 153 r. behorend aan 

hoirs van Jan Gonzales De Saldaigne. 

Gerecht: 1/2 door successie van Jan Gonzales, schoonvader, 

 1/2 met busch successie van Barbara Van Doorne, moeder. 

Actum 22 jan. 1670.  

 

f° 351 Pieter Balsar x Cathel. Latré (of Hatré), lenen 33 pgr. bezet op 1/10 van een herberghe, genaemt de Dry 

Conynghen met 7 gem. land op Oostcamp en deels op Beernem (herberg Meerberghe). 

Actum 2 mei 1671. 
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register 20 Vanaf  1678 tot 1686 

Erg beschadigd door vocht: folio 1-9 onleesbaar, folio 10-14 moeilijk leesbaar 

 

 

f° 11 

 

 

Voogden van de kinderen van Ph. Lougyn en Christina Inbona, hen competerende een brauwerye met 

25 gem. land ande Moerbrugghe, gebruikt door Adriaen Verstechel, brauwer (vremde) wonend te 

Oostcamp: hofstede en brauwerye + 25 à 26 gem. belast met meerdere renten, onder andere door Anne 

Christina Inbona in haar 2de huwelijk. 

Actum 16 mei 1679. 

(zie ook folio 29) 

 

f° 19 Gillis Eeckelaere, namens Jacques Eeckelaere x Petronelle Rots, en als voogd van de kinderen van 

Philip Rots en Tanneke Pauwels, eist betaling van 5 p. 5 schgr. ten laste van Lodewyck-Anthone Van 

Houtte, bezet op een huys, ver oost van de kerk, + 5 gem. land. 

 

- Charles Vande Pitte x Mary Bultynck, weduwe van Dominicus De Smedt, 

- Balduinus Bultynck, canonynck van Sint-Pieters Middelburg, voogd van de kinderen De Smedt. 

verkopen aan Jacques Eeckelaere x Petronelle Rots, voogd van de minderjarige kinderen van Philip 

Rots en Tanneke Pauwels:  

een huys en woonst genaemt Stuyvenberghe met 6,5 gem. land, ver oost van de kerk. 

Actum 13 sept. 1679. 

 

f° 20 Ydron (?) Madou x Laureynse Wiesme, poorter van Cortryck, verkopen aan dhr. Gaspar Vanden 

Berghe, baljuw van Oostcamp:  

1/6 van een hofstedeke met huysynghe en smesse, met 4 gem. land op de plaetse, voor tijden ghenaemt 

den Hert, noord ande kerckplaetse, oost jeghens de kerckwegh van Erckeghem, zuid jeghens de 

pastorie, west over de Cortrycxschen heerweg.  

Gerecht door successie van Jan Wiesme, haar vader. 

Actum 19 sept. 1679. 

 

f° 22 Maerten Crickelion x Jacquemynke Nieuwmunster, om te verzekeren Heyndryc De La Porte, ontvanger 

van Z. Exc. graaf van Monterey, baron van Maldeghem, nopens landpacht van de hofstede, verbindt 1/8 

van een hofstede en busch groot 76 gem, gekomen van Sr. Jan Gilson, ver zuid van de kerk in 

jeghenoote de Trudo-meerschen, nu de Berckenbrugghevoorde.  

(+ legger 5 blz.) met onder andere het “Duyfhuyse”. 

Actum 28 nov. 1679. 

 

f° 29 

 

 

- Jan Plante namens jonkheer Michiel Hovine x Isabelle Le Floy: 1/3 en 

- Anthone Dhovine en Marie Joseph Dhovine 2/3,  

verkopen aan Adriaen Verstichele (vremde) wonend bij de Moerbrugghe:  

een hofstede met 25 à 26 gem. ver zuidoost van de kerk, niet ver van de Moerbrugghe.  

Gerecht door successie van Louis Hovines, vader en grootvader. 

Actum 5 jan. 1680. 

(zie ook folio 11) 

 

f° 29v Adriaen Verstichele x Cathelyne De Vueghelaere zijn schuldig aan Thomas Neyts, poorter van Brugge: 

 een rente van 15 p. 11 sch. 6 gr. voor een som van 250 pgr. bezet op en hofstede met 25 à 26 gem. niet 

ver van de Moerbrugghe.  

Actum 5 jan. 1680. 

 

f° 30 Adriaen Van Keersgaever en Gilles Dhondt verkopen aan Adriaen Van Aelst, laet van Oostcamp:  

een hofstedeke met 7 gem. 29 r. land ver zuidoost van de kerk en oost van Hertsberghe capelle.  

Gerecht door successie van Gilles Keersgaever binnen zijn huwelijk met Janneke Timmermans, 

grootmoeder van Gilles Dhondt. 

Actum 20 jan. 1680. 

 



 82 

f° 32v Philips Houvenaghel x Laureynse Willems, poorter van Brugge, verkopen aan Quyssens, laet van 

Oostcamp:  

5,5/8 van een hofstedeke met 8 gem. ver zuidoost van de kerk, in een gewest Stuyvenberghe.  

Gerecht door successie van Joos Willems, haar vader en Heyndryc Willems, haar broer, onverdeeld met 

Michiel Bauwens x Susanne Verbeke, weduwe van Heyndryc Willems (+ legger); 

luttel zuid van de Moerbrugghe en noordoost van de herbergh  Stuyvenberghe. 

Actum 26 maart 1680. 

 

f° 36 Adriaen en Pieter Cools, voogden van Carel Cools, verkopen aan Pieter Valentyn, poorter van Brugge:  

3/6 van een hofstede met 7 lijnen (2 gem. 100 roeden) genaemt Hooghen Daele, zuid van de kerk, .... 

Gerecht van Elisabeth Lievens, hun moeder. 

Actum 6 april 1680. 

 

f° 40v Joos Vanden Bussche x Adriaeneke De Wulf, poorter van Brugge en meer andere vrijlaten van 

Lapschuere, verkopen aan Pieter Van Hove x Mayke Rosseel, weduwe van Niclais De Ruwe, laet van 

Oostcamp:  

1/6 van een hofstede met 15 gem. 244 r. op Oostcamp, preter (= min) 150 r. op Roden-Nieuwenhove.  

Gerecht na overlijden van Jan Bogaert, halfbroer van Joos Vanden Bussche. 

Actum 8 juni 1680. 

 

f° 43 Joos Vanden Bussche x Adriaeneke De Wulf en meer andere verkopen aan Pieter Van Hove:  

1/6 van 15 gem. 244 r. (150 r. op Roden). Gerecht als hier boven. 

Actum 15 juni 1680. 

 

f° 43v Mhr. Frans De Vulder, rudder, heer van Zynghem, schouteet van Brugge, weduwnaar van Marie 

Franchoise Snouckaert, is schuldig aan Marie, Cathelyne, Anna, Joannes en Therese, 5 minderjarige 

kinderen van Nicl. Inble?? en Magdaleene Collyns:  

een rente van 40 pgr. voor een som van 800 pgr. bezet op een hofstede met 98 gem. 34 r. land, busch en 

meersch, genaemt de Cleene Burckelaere, ver oost van de kerk.  

Gerecht door verdeling van jonkvrouw Anna De Vulder, zus van Frans (weduwe van wijlen jonkheer 

Jacq. Lams ??? aan jonkvrouw Anna ten cavel gevallen ten sterfhuyse van Joanna Wyckhuys, vrouw 

van Anthone De Vulder, staetsraedt van Z. M. over de Nederlanden, † Madrid april 1642)  

Actum 13 juli 1680. 

(+ legger  10 blz. 27 juli 1680) 

 

f° 56 Joos Vanden Berghe (notaris te Gent) namens Marie-Anne Lottyn, die uyt pure jonste en affectie tot 

Anna-Marie en Charlotte-Therese Van Marrivoorde, dochters van Guislain en Charlotte-Philipole 

Lottin, haar nichten, geeft metter warmer handt: haar goederen komend van Joosyne Van Wyckhuyse, 

haar moeder, en van Guislain Lottin, haar broer: 

- 1/4 van een hofstede groot 104 gem. te Manneskensveere, 

- een hofstede op Oostcamp, zuid van de kerk, groot 28 gem. gebruikt door ...., 

- lopend land op Oostcamp en Waardamme, samen groot 28 gem. (+ legger) 

Actum 7 sept. 1680. 

 

f° 60 Cornelis Mombailliu x Petronelle Dobbelaere, laet van Oostcamp, zijn schuldig aan Pieter en Jacques 

Dobbelaere, 2 minderjarige broers van Petronelle, kinderen van Pieter Dobbelaere:  

een rente van 1 p. 10 schgr. voor de som van 24 pgr. bezet op 1/3 van 11 gem. 18 r. wat ver noordoost 

van de kerk bij de Quaden Plasch. Gerecht van Marie Baert, hun moeder. 

Actum 29 oct. 1680. 

 

f° 62v - Sr. Pedro Ignatio Vande Velde x Gabriele Tacquet, 

- Jacques Vande Velde wonend te Sivilia in Spagnen, en daer ghenaemt Diego Del Campo, 

weduwnaer van Dona Josepha De Natera, 

- Sr. Charles Van(der) Heyde x jonkvrouw Cathar. Vande Velde, 

allen kinderen van Gabriel Vande Velde en Cathelyne De Meester, poorter van Brugge, verkopen aan 

Pieter Solleville op heerlijkheid Ercqueghem: 

een hofstede met 20 gem. 60 r. land, ver zuidoost van de kerk.  

Gerecht door successie van Gabriel Vande Velde en door uitkoop van Cathelyne De Meester, vader en 

moeder.  

Actum 12 oct. 1680. 

(+ legger van het land -15 sept. 1680) 
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f° 77 Voogden van Franchoys, Anhone en Florence, 3 minderjarige kinderen van Bartholomeus De Sirant en 

Anthonette De Vey, verkopen aan Joanna Eleonora Gilson:  

5 gem. 160 r. zijnde 1/3 van de 1/2  hofstede van 32 gem. ver zuidoost van de kerk, onverdeeld met mr. 

Gillis Clayssone, overleden man van de koopster. Gerecht door koop door Bartholomeus De Sirant in 

1672. 

Actum 2 nov. 1680. 

 

f° 81 Michiel Vander Plancke, coopman in Brugge, curator van Ignatius Aerts, zoon van Jooris en Barbara  

Vander Plancke, geeft te kennen dat Ignatius Aerts enige jaren uytten lande was zonder taal of teken en 

dat zijn moeder onlancx was overleden. Hij moet echter meerdere lasten betaelen en daarom laeten de 

gemeene erfgenamen enige onroerende goederen verkopen ten stocke, onderandere: 

- 1/2 van een schoon notabel huys, genaemt de Rooden Steen neffens de Sint-Jansbrugge (Brugge) 

- meerdere huizen en land, 

- te Oostcamp: een hofstede met land groot 26 gem. 148 r. onder heerlijkheid Ercqueghem, wordt 

verkocht aan Frans Speelman à 296 pgr. 

Gerecht door successie van Barbara Vander Plancke, zijn moeder. 

Actum 11 nov. 1680. 

 

f° 84, 2de 

 

- Louys De Laere x Tanneke Symoens,  

- Jan Landuyt x Marie Symoens,  

- Voogden van  3 kinderen van Pieter Symoens, 

verkopen aan Adriaen Thoen:  

een woonhuys met 4 lijn land, ver zuid van de kerk, bij d’heerlijckhede van Erckeghem, palend aan 

Haeselaerestraete, daer Pieter Symoens gestorven is.  

Gerecht door successie van hun vader Pieter Symoens, elk voor 1/6, die kocht van Symoen Sabbe en 

Cornelis Rotsaert. 

Actum 26 nov. 1680. 

 

f° 84v Voogden van Anna, Pietronelle en Pieter Servaes, 3 minderjarige kinderen van Laurens Servaes en 

Barbele Lepiere, gerecht naast hun broers en zusters en hun vader in 3 gem. land met huyssyncke en 

smisse, oost over de Gendtschen vaert jeghens den barm ontrent de Moerbrugghe, verlangen te verdelen 

in 2 cavels (vader en kinders).  

De 3 wezen krijgen elk 1/3 van de smisse en keuken .....”seer periculeus staende van brandt of ruyne 

van quaetdoenders, als ligghende inde passagie van alle menschen gaende en commende van Gendt naer 

Brugghe”, enz ....De wezen zijn gerecht van hun moeder Barbara De La Piere. 

Actum 18 dec. 1680. 

 

f° 86 Gillis Vande Walle x Pieternelle De Gode zijn schuldig aan de 3 wezen van Laurens Servaes en Barbara 

De La Piere, zijn 1ste vrouw: een rente van 3p. 6 sch. 8 gr. voor een som van 60 pgr. zijnde de koopprijs 

van 92 roen land, oost over de Leye bij de Moerbrugghe met smisse en keuken, elk 1/3. 

Actum 18 dec. 1680. 

 

f° 88 Jacques Lecluyse (vremde gecommen uyt Vranckeryck, woonende te Morsselede, casselrie Yperen) 

verkoopt aan Pieter Maes (vremde uyt casselrie Audburgh van Gendt, woonde te Oostcamp):  

een hofstedeke met 6 gem. ver zuidoost van de kerk, niet ver van Hertsberghe cappelle.  

Gerecht door successie van Passchier Lecluyse, zijn vader en medehoirs. 

Actum 19 dec. 1680. 

 

f° 88v 

 

 

 

 

 

 

De voogden van de 6 kinderen van jonkheer Philips Longyn en Anna Christina Inbona, belast met 

zware schulden (tafelkosten en kapitalen) ± 900 pgr. vragen om te mogen verkopen:  

een hofstede op Oostcamp groot 66 gem. gebruikt door Guille Van Renterghem à 40 pgr. sjaers. 

Toelating om te verkopen een schone notable hofstede met huysynghe en 61 gem. land, aan Guilliaeme 

zoon van Pieter Van Renterghem, poorter van Brugghe, wonend te Oostcamp à 12 pgr./ gemet. 

Gerecht door successie van Anna Christina Inbona, hun moeder. 

 

f° 90 Dezelfde (jonkheer Philips Longyn en Anna Christina Inbona) verkopen:  

een hofstedeke groot ± 9 gem. (8 gem. 178 r.) gebruikt door Joos Lanckriet à 9 pgr. sjaers, oost van de 

kerk, verkocht aan Joos Lanckriet, laet van de casselrie Cortryck. 

Actum 11 jan. 1681. 

Joos leent 74 pgr. bezet op hofstedeke groot ontrent 9 gemet ...... 
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f° 91 Guille Van Renterghem x Maria Vande Walle, poorter van Brugghe, zijn schuldig aan Thomas Neyts, 

vrijlaet van Suywenkercke:  

een rente van 11 p. 5 schgr. voor een som van 180 pgr. bezet op een schoone notable hofstede met 61 

gem. 

Actum 11 jan. 1681. 

(+ los blad: aflossing van de hypotheekrente in 1749) 

 

f° 101 Sr. Philips Bierewaert, zoon van Philip en Anna Janssens, ( en talrijke medehoirs) geven te kennen dat 

Gregorius Gilson op 24 sept. 1670, namens Gilles Clayssone en Joanne Leonora Gilson als voogden van 

Isabelle Gilson, allen kinderen van Jan Gilson, heeft afgestaan een schoone notable hofstede met 77 

gem. 224 r. onder saylant, busch, vijvers en velt, ver zuidoost van de kerk in jeghenoote de 

Berckenbrugghe, bezet met een rente van 40 pgr. door Frans De Soria in 1642, aan de hoirs van heer en 

meester Adrianus De Brouckere, pastor van Suywenkercke, enz .... (met legger, 5 blz) in totaal 77 gem. 

224 r. volgens de rentebrief  van Frans De Soria, opgemeten ter presentie van Pieter De Ruwe zoon van 

Sebastien , oud 63 jaar, van kyndtsaf altijd woonachtich aen het goedt, genaemt ten Duyfhuyse  in een 

jeghenoote genaemt Berckenbrugghe, en ter presentie van Beernaert Kasier, oud 50 jaar, en oock van 

jonck kyndts af ghewoont ontrent de voornoemde bosschen. 

Actum 29 maart 1681. 

 

f° 104 Maerten Crickelioen x Jacquemyncke Nieuwmunster, vrijlaeten van Uytkercke, verkochten aan Sieur 

Philip Bierewaert, poorter van Brugge:  

1/8 van een hofstede met 76 à 77 gem. land, busch en vijvers, ver zuid van de kerk in het gewest van 

Aeselaerstraete. 4 andere delen of 1/2 behoren aan de koper, en 3 andere delen van de wederhelft aan de 

kinderen van Adriaen Van Houtte, aan Jacob Baets, aan Lowys Keller (?) als erfgenamen van dhr. 

Franchois De Brosshere, ...... 

Actum 17 mei 1681. 

 

f° 105 Adriaen Van Aelst x Joosyncke Van Keerssebilck, vrijlaeten van Loppem, hebben gekocht van Adriaen 

Keersgaever en ..... Dhondt:  

een hofstedeke met 7 gem. 29 r. (bezet met een rente van 3 pgr. sjaers).  

Verkopen aan Jacques Haeghebaert, poorter van Brugge: hofstedeke van 7 gem. 29 r. ver zuid van de 

kerk, oost van Hertsberghe cappelle. Gerecht door koop zoals hierboven. 

Actum 12 mei 1681. 

 

f° 106 

 

 

 

 

 

Catelyne De Villers, weduwe van Adriaen Balsar, poorter van Brugge, verkoopt aan Sr. Sebastiaen 

Bucquoy, poorter van Brugge, coopman:  

24 gem. 255 r. land, deel van een hofstede groot 48 gem. (de rest behoort aan de hoirs van Daniel 

Goormachtich) in het gewest Swynhaeghestraete, ver zuid van de kerk. (met legger) 

Gerecht van haar man Andries en door uitkoop van ander. 

Actum 27 juni 1681. 

 

f° 109 2de Legger van de zelfde hofstede:  

een woonhuys daer Frans Van Ryckeghem woont ...... en meer land gelegen op de heerlijkheid 

Erckeghem. (gemaakt door Pieter Lust op 3 juli 1681) 

 

f° 113v Joos Bultynck x Adriaencke De Dobbelaere, poorter van Gent, zijn schuldig aan Jan-Bapt. Carlier, 

poorter van Brugge:  

een rente van 20 schgr. bezet op een huys, niet ver noord van de kerk in ‘tghescheet van de 

Cortrycxsche heerwegh en de kerckwegh, genaemt Sint-Hubrecht.  

De rente is 8 jaar verlopen en onbetaeld sedert maart 1672.  

Ook bezet op een ander huys bij de Moerbrugghe. 

Om kosten te voorkomen zijn de comparanten gheaccordeert met Jacques Tanghe, die 24 pgr. willen 

neertellen om de verlopen rente af te lossen.  

Zij beloven een jaerlijkse rente van 1 p.10 schgr. voor de som van 24 pgr. bezet op het huys genaemt het 

Pannehuys (= Sint-Hubrecht ?) staende tusschen de voorseyde twee weghen, noord niet ver van de kerk, 

en op een schoon notabel parcheel van een huys-herberghe-brauwerie genaemt Sint-Arnoult ande 

Moerbrugghe, dichte ande oostsijde van de Leye ofte vaert, west ande dycke ofte barm van de Leye.  

Gerecht door successie van Christiaen De Dobbelaere, vader van Adriaenke. 

Actum 14 oct. 1681. 
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f° 114 Na een ingewikkelde erfeniskwestie ...... verkoopt Adriaen Cools aan Rogier Goethals (vremde uit 

casselrie van Audenburgsche van Gent) x Cornelie Vanden Abeele:  

een huysseken met 1 gem. land, ver zuid van de kerk, niet ver van de pellerine (schandpaal) van 

Nieuwenhove. 

Actum 29 oct. 1681. 

 

f° 115v Anna De Rycke, weduwe van Frans Van Walleghem, en voogden van Elisabeth, haar enig minderjarig 

kind ...... (volgt een lange erfeniskwestie), verkoopt aan Pieter Valentyn, brouwer op Oostcamp en 

poorter van Brugge:  

4/8 van de 1/2  en 7/8 van de wederhelft van 4 lijn (de rest behoort aan Philips Dhondt, ter cause van 

zijn vrouw Pieryncke Van Renterghem) noord van de kerk ande Cortrycxschen heerwegh, met oost en 

noord ande beke, zuid ande Wulckenbrouckstraete. 

Gerecht door successie van Frans Van Walleghem, enz .... 

Actum 2 dec. 1681. 

 

f° 117 (na lange inleiding)  

Heer en meester Georgius Alberthus Van Peene, priester zoon van Charles-Pieter, burgemeester van 

Brugge, hoir unique door renunchiatie van zijn broers en zusters en kinderen, verkoopt aan Gillis 

Saelens, laet van de casselrie Cortryck:  

een woonhuys en brauwerie en mouterie en brauwhalam met 3 gem. meersch en land, ver noord van de 

kerk, zuid van de groote Steenbrugghe. 

Gerecht als hoir unique van Pieter Van Peene en Isabelle Gonsales De Saldaigne, vader en moeder, die 

kochten van diverse personen. 

Actum 31 dec. 1681. 

 

f° 118v Volmacht voor Henricus De Melgar, priester, als voogd van Marie, enig minderjarig kind van Pieter De 

Melgar en Albertine Lorran, die een rentebrief bezit van 50 pgr. sjaers ten laste van weduwe Charles-

Pieter Van Peene, bezet op haar goet van playsance bij de groote Steenbrugghe  

(dat vorige maand dec. verkocht werd ten stocke aan Jonkheer Martin Leo De Torres x moeder van de 

weze (Alberine Lorran). 

Het huys van playsance met opperhof en neerhof op 52 gem. 252 r. 

De rente is ook bezet op 2 partien busch en meersch, genaemt de Goesegaever, groot 32 gem. ten 

voordele van paters Augustijnen voor een eeuwig jaargetijde, enz .... 

Actum 15 jan. 1682. 

 

f° 120v Heer en meester Gregorius Albertus Van Peene verkoopt aan jonkheer Robert De La Villette, schepen 

van het Vrije:  

4/5 (1/5 behoort jonkheer Heyndryc ......?) van een hofstede, groot geheel 42 gem. 124 r. waarvan 11 

gem. 20 r. op de heerlijkheid Oostcamp en 31 gem. 104 r. met de hofstede op de heerlijkheid 

Nieuwenhove. (met legger)  

Gerecht 4/5 als hierboven (folio 117), 1/5 door successie van Anna De Vos, vrouw van Maximiliaen 

Dimbise. 

Actum 17 jan. 1682. 

 

f° 133 Volmacht van Jacques Eeckelaere x Petronelle Rodts, als voogden van Anna en Victoria Rots, kinderen 

van Philips, minderjarige zusters van de comparante, geven te kennen dat zij verkocht hebben: 

een huys wesende herberghe genaemt Stuyvenberghe met half gemet erfve, zuidoost van de kerk. 

Gerecht van Philip Rodts en Tanneke Pauwels, vader en moeder. 

Zonder datum. 

 

f° 141v Frans Onghenaert x Anna Haenecart, laet van Oostcamp, zijn schuldig aan dhr. Ml. Vander Plancke, 

tresorier van Brugge:  

een rente van 6 p. 5 schgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een huys en herberghe op 73 roen land, 

niet ver noord van de kerk, genaemt het Swarte Gat, palend oost ande Cortryckschen heerweg, noord 

ande straete van de heerweg naer de Wulckebrouckstraete; en ook bezet op 2 gem. land onder 

Nieuwenhove.  

Gerecht door successie van Frans Ongenaert zijn vader, en uitkoop van zijn halfzusters, kinderen van 

vader en Marie Mesmaeker. 

Actum 1 febr. 1683. 
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f° 142 - Pieter Michiels, krickhouder van het Vrije x Mary Persyns, 

- Louis Michiels, alferis van Z. Maj. ghereformeert (afgezwaaide vaandeldrager), 

- Marie Anne Michiels, jonge dochter, ook namens Cathelyne Michiels, 

- Jan De Moor, advocaat en taelman  (tolk ?) van het Vrije x Barbara Michiels, 

- Jan Lobrecht x Anna Francoise Michiels, beide dochters van Pieter (1ste comparant), 

allen kinderen en neven en nichten van Fere Michiels en Marie Voet, poorter van Brugge, zijn schuldig 

aan Christine, dochter van Christiaen Calloen:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 20 pgr. bezet op een behuysde hofstede met 14 gem. 251 r. bij 

Stuyvenberghe, gebruikt door Pieter Rolté, oost-zuidoost van de kerk en zuid van de Moerbrugghe in 

jeghenoote genaemt Stuyvenberghe.  

Gerecht door successie van Fere (Ferdinand) Michiels en Marie Voet, hun vader- grootvader en 

moeder, en door uitkoop van Jan Louys, die erfde van Franchoise Michiels, zuster van Pieter en moeye. 

Actum 12 dec.1682. 

 

f° 144 Christiaen Van Hecke x Marie Haeneca, laet van Oostcamp zijn schuldig aan Pieter Valentyn, poorter 

van Brugge en schepen van Oostcamp:  

een som van 40 p. 10 schgr. voor koop en levering van bier, bezet op 1/6 van een schoon en notabel 

huys-herberghe, ande zuidwestzijde van de Moerbrugghe ande voet van diere, met oost langst de Leye 

ofte vaert. Gerecht van Janneke De Knuyst, zijn moeder.  

2/6 Behoren aan 2 broers en 3/6 of 1/2 aan Jan Van Hecke, zijn vader. 

Actum 19 jan. 1683. 

 

f° 147 - Pieter De Wulf x Christine De Decker, 

- Joos Rotsaert x Jaenneke De Wulf, 

kinderen van Pieter, laeten van Erckeghem verkopen aan Jan-Philip Van Boonem, heer van 

Beverencourt, schepen van Brugge:  

3 gem. 288 r. over de vaert, west van het Beverhoutshof, wat west van het Blauw Casteel.  

Gerecht van Carel Van Renterghem en Jacquemyncke De Raedt, zijn grootvader. 

Actum 13 maart 1683. 

 

f° 151 Jan Vanden Bussche x Clara (of Sara?) Wispelaere, poorter van Brugge verkopen aan Pieter Maes, laet 

van de casselrie Oudenburgsche van Gent, wonend te Oostcamp, bij De Hertsberghe cappelle:  

een hofstedeke met 8 gem. ver oost van de kerk, niet ver van de capelle van Hertsberghe, palend aan de 

Thieltwech.  

( Toponiemen: Aernouts van Vijfvenshofstedeken het Wulfforreest).  

Gerecht van Christoffel De Wispelaere, haar vader, die kocht van Lucas Croes en Petronelle De Vos. 

Actum 19 juni 1683. 

 

f° 160 Pieter Steyaert x Cathelyne De Pré, laeten van de casselrie Audenburgsche van Gent, wonend te 

Oostcamp, zijn schuldig aan Joosken Everaert, zoon van Joos en Tanneke De Pré, greffier van 

Oudenburgh:  

een rente van 3 p. 2 sch. 6 gr. voor een som van 50 pgr. bezet op 1/4 van een hofstede met 17 gem. 18 r. 

ten meerdere deel op Oostcamp en deels op Ruddervoorde. ( + legger) 

Gerecht met mede-erfgenamen van Pieter De Pré en Livinke De Knuyst, vader en moeder. 

Actum 6 mei 1684. 

 

f° 164v Jonkheer Frans Anthone Tacquet, heer van ter Helst, namens heer en meester Frans De Moncheau, 

provinciale raed van Vlaenderen x Marie Van Volden, verkoopt aan Joannes Van Hecke, laet van 

Oostcamp:  

9 à 10 gem. land met de verbrande ende onverbrande huysynghe, scheure en stallynghe en 

d’overgebleven materiaelen van steen, en fruytboomen, wesende het Goedt ghenaemt Sint-Antheunis 

ten Daele, wat ver zuid van de kerk, in pacht gebruikt door Pieter Vereecke. 

Actum 2 dec. 1684. 

 

f° 170v Frans Van Houlte (of Van Houtte ?) x Anne Valkaert, vrijlaeten van Suywenkercke, geven te kennen 

dat zij getransporteert hebben aan Joanna-Francois en Anna-Mary dochter van Michiel Meesman:  

een rente van 7 p. 16 sch. 3 gr. bezet op een behuysde hofstede met 48 gem. te Steene.  

Verzekeren deze rente met 1/16 van een hofstede van 77 gem. 224 r. ver zuidoost van de kerk. 

Actum 7 febr. 1684. 
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f° 171v Barbel Van Renterghem, weduwe van Laureins De Vriese en van Pieter Vande Walle, laet van 

Oostcamp, verkoopt aan Jan De Backere, laet van de casselrie van het Oudenburgsche van Gent:  

1/4 van een hofstede met 11 gem. 8 r. met nog 2 lijn, ver oost van de kerk over de Leye ofte vaert.  

Gerecht van haar vader Guille. 

Actum 24 maart 1684. 

 

f° 174v Ooms en voogden van Elias, Jan, Andriesyne, Anna, Jacquemyncke en Marie, de 6 minderjarige 

kinderen van Jacques Van Maele en Joorynke Vande Walle (ghepraemt door Frans en Judocus 

Blommaert, proprietarissen van de hofstede daar Jacques en Joorynke gestorven zijn, tot betaling van 17 

pgr. verachterde landpacht), verkopen aan heer en meester Joannes Franc. Blommaert, capelaen van 

Sint-Donaas, en Judocus Blommaert, hoofdman van Brugge:  

7 gem. 108 r. land en busch met 1/6 van de 1/2 van een hofstede, ver zuidoost van de kerk, in het 

quartier van Hertsberghe cappelle. (met legger) Gerecht van Jacob (Jacques) Van Maele, hun vader. 

Actum 13 juni 1685. 

 

f° 179v Andries Vande Voorde in naam van jonkvrouw Anna Van Blommeghem, geestelijcke dochter, verkoopt 

haar bezit aan haar erfgenamen: 

- 1/2 van vaderlijke zijde:  - Anna Van Blommeghem, weduwe van Louis Bacchuys, 

      - Catheryne-Ther. Van Blommeghem, vrouw van Pieter Neyts,  

beide kinderen van Jacques Van Blommeghem 

- 1/2 van moederlijke zijde: namen aan haar bekend. 

op Oostcamp. 6 gem. 22 r. lopend land, ver zuidoost van de kerk en zuid van de Moerbrugghemeulen. 

Actum 13 oct. 1685. 

 

f° 184v - Jan Logghe, jongman, vrijlaet, 

- Jan Meulemeester x Cornelie Logghe, 

- Pieter Lannoy x Jaenneke Logghe, dochter van Mattheus Logghe, 

- ook namens Pieter Logghe, uytlandighe broeder, 

verkopen aan Magdaleene Vlietynck, weduwe van Jacob Lievens, vrijlaet:  

21 gem. 46 r. land en busch, deel van een hofstede met 26 gem. waarvan 4 gem. 290 r. ter heerlijkheid 

van de Roden geseit Nieuwenhove, zuidwest van de kerk. (met legger) 

Gerecht door successie van vader Mattheus. 

Actum 2 april 1686. 

 

f° 195 Jan Bapt. Carlier x Therese Dulay, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Carolus Potvlieghe, 

minderjarige zoon van Guille: 

een rente van 12 p. 10 schgr. voor een som van 200 pgr. bezet op een schoon woonhuys van playsance 

op 11 gem. land, niet ver zuid van de kerk, langs de kerkwech van Oostcamp plaetse naer den Daele.  

Gerecht door koop van mevr. Anna Van Utrecht, weduwe van Abraham Scheppers in mei 1665. 

Ook bezet op een hofstedeke met 9 gem. 293 r. zuid bij de kerk, langs dezelfde kerkweg.  

Gerecht door koop van mevr. Anne Mary Van Nieuwmunster, weduwe van Jacques Van Crombrugghe 

in aug. 1665. 

Actum 19 febr. 1686. 

 

f° 197 Dezelfde (Jan Bapt. Carlier x Therese Dulay) zijn schuldig aan meester Francois Louys De Lampreel, 

advocaat van Brugge:  

een rente van 18 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op 11 gem. 57 r. met een huys van playsance, op 

heerlijkheid Oostcamp en deels den Houtschen, oost over de Wulckebrouckstraete, palend aan 

Cortryckschen heerweg.  

Gerecht deels door omwisseling met de voogden van het Magdaleene Godshuus in 1657, en deels door 

successie van Ferdinand Dulay, haar vader. 

Actum 16 maart 1686. 

 

f° 200 Guille Vande Walle x Pieternelle Sneyaert zijn schuldig aan Jacques Anchemant:  

een rente van 2 p. 10 schgr. voor een som van 40 pgr. voor het kopen van 800 pannen tot decken vande 

huuse; bezet op: 

1. een notabel huyse wesende herberghe ande Moerbrugghe ande oostzijde, ten deele op den dyck 

en ten deele op grond van Hendrik Vanden Dorpe, samen 60 roen, gebruikt door comparanten.  

2. op 3 gem. 50 r. land ver zuidoost vande kerk. 

Gerecht bij verdeling ten sterfhuys van Gillis Vande Walle, zijn vader en deels door uitkoop van broers 

en zuster. 

Actum 2 sept. 1686. 
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f° 204 Judoca Clara Carlier, weduwe van Jacques Bouchier, voogd vande kinderen van Jacques Bouchier en 

Isabelle De Meyere (1ste vrouw) en Judoca Carlier (2de vrouw), verkoopt aan Ferdinand Verstraete, 

poorter van Brugge:  

een behuyst hofstedeke groot 8 gem. op Erckeghem en deels op Oostcamp, paelend aan 

Haeselaerstraete.  

Gerecht door wettelijke abandonnement door Maria Vanden Broucke, weduwe van Pieter Impens en 

kinderen. 

Actum 23 nov. 1686. 

 

f° 206 Frans Van Haute x Anna Volckaert, vrijlaet van Zuenkercke, verkopen aan Ferdinand Vander Straete, 

poorter van Brugge:  

1/16 van 64 gem. 288 r. deel van een hofstede groot 77 gem. 224 r. (de rest is bosch en veld) onder de 

heerlijkheid Erckeghem.  

Gerecht door koop van de hoirs van Jan Glosson. 

Actum 3 dec. 1686. 

 

f° 210 

 

 

Guiliaeme Millecamp x Joosynke Fraedt, verkopen aan Adriaen Verstichele, laet van Oostcamp: 

een schoon en notabel huus wesende herberghe genaemt den Gouden Leeuw, daer de comparanten 

woonen, niet ver zuid van de kerk, west vande heerweg Brugghe-Corteryck, op cheyns van de heer 

grave van Ursel, groot 82 roen (1680). Hebben nieuwelicx doen maecken. 

Actum 21 jan. 1687. 

(zie ook reg. 21 folio 55) 

 

f° 215 Mary De Grieck, weduwe van Daniel Pluvier geeft te kennen dat Pieter Pluvier, haer cousijn, intentie 

heeft priester te worden. 

 Zolang hij geen beneficie heeft, wil zij voorzien in onderhoud en alimentatie met een som van 33 p. 6 

schgr. sjaers bezet op 1/2 van een behuysde hofstede groot 67 gem. 242 r. op heerlijkheid Oostcamp, 

Walschen en de Nieuwen in Beernem, maar meest op Oostcamp.  

Gerecht door verkaveling in 1653 ten sterfhuyse van Joos De Grieck causa uxoris, haar vader, tussen 

Joos zoon van Joos en haar zelf. 

Actum 10 mei 1687. 

 

f° 217 Catharina De La Riviere, weduwe van Pieter Cools, is schuldig aan haar zoon Adriaen:  

de som van 41 p. 11sch. 2 gr. en transporteert op hem 2 melkkoeien, 2 kalvers, 2 zwijnen, 2 

gepluimeerde peerden, 3 ketels, 3 yserenpotten, 16 tinne patelen, 15 teloren, pinten, 4 matale (metalen) 

kandelaars, 2 banken, 1 cleen scrappa (scappra ?), 1 kiste ...... 

Actum 16 mei 1687. 

 

f° 218 Jan Plante namens jonkheer Anthone Jos. Hovines x Marie-Joseph Dhovines is schuldig aan de weduwe 

van dhr. Guido Vanden Boogaerde:  

4000 guldens, tegen een rente van 200 guldens sjaers, bezet op een schoone behuysde hofstede gelegen 

deels op Oostcamp en deels op Beernem, samen groot meer dan 100 gem. waarvan 18 gem. onder 

Erckeghem. (Duyfhuyse?)   

Gerecht door successie van zijn vader Louys Joan. Dhovines. 

Actum 23 sept. 1686. 
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register 21 Vanaf 1687 tot 1694 

 

 

f° 1 Jan Bapt. Carlier x Therese Dulay, verkopen aan jonkheer Louys Lepoivre:  

een behuysd hofstedeke met 9 gem. 293 r. land zuid bij de kerk, langs de kerkweg van de plaetse naer 

den Daele.  

Gerecht door koop van Anna Marie Van Nieuwmunster, weduwe van Jacques Van Crombrugghe. 

Actum 4 febr. 1687. 

 

f° 23 Dezelfde (Jan Bapt. Carlier x Therese Dulay), poorter van Brugge, verkoopt aan Frans Louys De 

Lampereel, poorter van Brugge:  

13 gem. 43 r. land, deel van 41 gem. 253 r. met huys van plaisance ter heerlijkheid den Houtschen, met 

enig land onder Roden-Nieuwenhove.  

Gerecht door omwisseling met voogden van het Magdaleene-Godshuys en deels door successie van 

Frans Dulay, haar vader. 

Actum 4 maart 1687. 

 

f° 25 

 

 

 

Dezelfde (Jan Bapt. Carlier x Therese Dulay) verkoopt aan meester Christoffel Vander Wonde, baljuw 

van de heerlijkheid Oostcamp:  

een huys van plaisance, met 11 gem. 189 r. land; 

- aan jonkheer Albert De Bare: 4 gem. 10 r. met het huys van plaisance, deel van 11 gem. 189 r. daer 

Albert De Bare woont, zuid bij de kerk, tussen de kerkweg van de platse naer de Daele en de 

Cortyckschen heirweg. Gerecht door erfenis in 1662. 

+ lening van 100 pgr. (zie folio 27v) 

Actum 27 mei 1687. 

 

f° 26 Martin Vander Wonde verkoopt aan Marie en Adriaen Vander Meulen:  

7 lijn 30 r. (=2 gem. 130 r.), ook deel uit 11 gem. 189 r., noord bij de meulen van Oostcamp, palend aan 

de Meuleweg.  

Gerecht door erfenis in 1662. 

Actum 27 mei 1687. 

 

f° 36 

 

Frans Van Walleghem verkoopt aan Jan De Jonckheere:  

een huys wesende herberghe genaemt de Groeden (?) Leeuw, palend oost aan de Cortrycksche heerweg, 

noord anden ouden Rysselschen heerweg, groot 1 gem. 100 r. belast met cijnsrente ten voordele van 

Eeckhoutabdij in Brugge. 

Actum 15 sept. 1687. 

 

f° 37 Jan De Jonkheere blijft schuldig een rente van 15 pgr. voor een som van 106 pgr. bezet op een huys en 

stede aan de Steenbrugghe, wesende herberghe genaemt den Rooden Leeuw, met 1 gem. 100 r. 

 

f° 39 Jonkheer Jan Anthone Gonsales De Saldaigne, geeft te kennen dat zijn vader Frans Gonzales De 

Saldaigne in febr. 1646 verkocht heeft, maar nooit wettelijk aan Cornelis Vander Plancke:  

10 gem. 48 r. busch (juridische kwestie).  

Wordt nu wettelijk verkocht aan Michiel Vander Plancke, zoon van Cornelis: 10 gem. 48 r. gelegen 

onder heerlijkheid Ghentbrugghe, parochie Ruddervoorde, ver noord van de kerk en zuid van de capelle 

van Hertsberghe. 

Actum 17 sept. 1687. 

 

f° 50 Sr. Sebastiaen Bucquoy x Anna Marie De Pape verkopen ten stocke aan Pieter-Adriaen L’Espée, 

schepen van Brugge:  

een hofstede, merendeel ter heerlijkheid van Oostcamp, cleen deel ter heerlijkheid Ercqueghem, groot 

onder land, busch, meersch en velt 123 gem. met 1200 boomen, ver zuidoost van de kerk in jeghenoote 

Swijnhagestraete. (Duyfhuyse?)   

Actum 8 nov. 1687. 

 

f° 51 Voogden van Pieter Wiesme, zoon van Jan, verkopen aan Jacques De Smet en Pieternelle De Deyne:  

5/6 van een huys met 3 gem. land (1/5 behoort aan Anna Van Ballenberghe, weduwe van Jaspar Vanden 

Berghe) gelegen zuid nevens de platse van Oostcamp.  

Gerecht door successie van vader Jan. 

Actum 11 nov. 1687. 
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f° 53 Pieter-Adriaen L’Espée verkoopt hofstede groot 123 gem. 43 r. (zie folio 50)  

aan d’heer Francisco Van Hove, poorter van Brugge. (Duyfhuyse?)   

Actum 13 dec. 1687. 

 

f° 55 

 

 

Adriaen Verstichele x Catheline Vereghelars (gehandtekend: Voghelaere) geven te kennen dat zij op 1 

febr. 1681 een hypoteek namen tegen een jaarlijkse rente van 7 p. 5 sch. 10 gr. ten voordele van 

weduwe Trappequiers, bezet op een brauwerije met 27 gem. land en op een hofstedeke met 9 gem. 76 r. 

Vernieuwt de hypoteek ten voordele van Jacobus Trappequiers, bezet op een schoon en notabel huys 

wesende herberghe genaemt de Gouden Leeuw, nu bewoond door Guille Millecamp, gelegen langs de 

Cortrykschen heerwegh, ande oostsijde de costerye van Oostcamp. 

Actum 24 jan. 1687 (= 1688 ?). 

(zie ook reg. 20, folio 210) 

 

f° 60v Jacques De Smet x Petronelle De Deyne blijven schuldig aan de weduwe van Jaspar Vanden Berghe en 

heer en meester Jan Bapt. Vanden Berghe, pastoor Van Houthave: een som van 55 pgr. ...... 

Actum 14 febr. 1688. 

 

f° 66v Gilles Saelens x Tonyncken De Ruwe zijn schuldig een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. 

bezet op een woonhuys en brauwerie met moutterie en 3 gem. land bij de groote Steenbrugghe. 

Belast met een cijnsrente van 20 schgr. daerop huys, rosmeulen en moutterie ten deele staen. 

Gerecht door koop van weduwe van Charles-Pieter Vande Peene in 1681. 

Actum 21 april 1688. 

 

f° 68 Jonkheer Anthone Jos. Dovine x Marie Joseph Dovines zijn schuldig aan jonkvrouw Jacqueline de 

Cridts, weduwe van Guido Vanden Booghaerde de som van 2000 gulden, tegen een rente van 16 p. 13 

sch. 4 gr. sjaers, bezet op 24 gem. 224 r. (+ 40 gem. 123 r. op Beernem). 

Gerecht door successie van zijn vader Laureyns. 

Actum 25 april 1688. 

 

f° 70v Cornelis De Kimpe x Anna Van Renterghem zijn schuldig aan jonkheer Louys Lepoivere: een rente van 

2 pgr. voor een som van 40 pgr. bezet op 7 gem. 275 r. + deel van een woonhuys, daer Jan Dhondt 

woont, oost over de Leye.  

Gerecht door verkaveling ten sterfhuyse van Carel Van Renterghem. 

Actum 10 juli 1688. 

 

f° 80v - Voogden van Michiel Duwier, zoon van Anthone en Jeanneke De Buysere, 

- Joseph en Catheline Duwier, kinderen van Anthone en Marie De Clercq, 

- Anna Duwier xx Jan Caneyt, 

bezitten een hofstedeke groot 15 gem. 86 r. zuidoost van de kerk, seer groote reparatie nodigh, waarvoor 

de wezen de penningen niet hebben, vragen toelating om te verkopen aan de meest biedende. 

Gerecht door successie van vader Anthone Duwier. 

Actum 18 jan. 1689. 

 

f° 88 Joos Bultinck x Adriaeneke De Dobbelaere, poorter van Gent, zijn schuldig aan Jacques Tanghe: een 

rente van 1 p. 10 schgr. voor een som van ......? bezet op een schoon notabel huys en herberghe met 

brauweye, genaemt Sint-Aernoudt, + nog een huys tusschen het gescheet van de Cortrycxschen 

heerwegh en de kerckwegh, genaemt Sint-Hubrecht, staande op 2 gem. 83 r. oost van de kerk.  

Gerecht van Christiaen De Dobbelaere. 

Actum 26 mei 1689. 

 

f° 95 Jacques Tanghe x Josyne Verhaghe, laet van Oostcamp, geven te kennen dat Joos Lancquerit x Livine 

Vanden Bogaerde:  

een rente van 4 p. 13 schgr. bezaten ten voordele van Thomas Neyts, bezet op een hofstedeke, oost van 

de kerk, groot 9 gem. 246 r. waarvan 40 roeden erf en bogaert, daer wijlen Jan Wiesure een smisse had, 

met voorhoofd op de platse, ......  

Gerecht door successie van Joos Lancqueret en Livine Vanden Bogaerde en door uitkoop van de andere 

hoirs. 

Actum 26 mei 1689. 
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f° 96v Volmacht: (Vertaald uit het Spaans) 

Wij Don Francisco Anthonio De Peralta, marquis van ..., heer van ... schout van de staet Murcia, en  

Don Joseph Ferdinand De Peralta, raet van S. Maj. en rechter van de conincklycke huysse van Indien  

geven alle onse maght aan Jan Vincque der stad Antwerpen om in onze naam te verkopen: een 

huysinghe ende sterck casteel ghenaemt het Pensée met sijn landerijen. 

Jan Vincque leent de som van 9000 guldens van zijn broer Carolus Vincque, rekenmeester van S. 

Majesteyts rekencamer van Brabant. 

 

f° 100 Maerten Verbiest, pachter, namens de heer Don Francesco Ferdinand De Peralta verkoopt aan de heer 

Charles Vincque, rent-en rekenmeester van S. Maj. rekencamer van Brabant:  

een schoon huys van plaisance, genaemt de Pensée met nederhof en land en vijver, groot 95 gem. 179 r. 

onder de heerlijkheid Oostcamp en Rooden-Nieuwenhove (14 gem.). (+ legger folio 101 tot 105) 

Gerecht door koop van dhr. Maximiliaen Sproncholf die gerecht was ten insolvente boedele van Jan 

Tilly en Emerentiana Heremans (?) in 1685, die gerecht waren ten tytel van purge van decrete door 

Geraert Van Volden. 

Actum 1 juni 1689. 

 

f° 112v Isabelle Anthonette Du Breuck, weduwe van Jan Baptist Vuystaert, is schuldig aan Franchoise De 

Meulenaere:  

een rente van 10 pgr. voor de som van 200 pgr. bezet op 78 gem. 75 r. bosch op Oostcamp en 

Waardamme. Gerecht door successie ten sterfhuyse van haar broer Louys Du Breuck. 

Actum 18 febr. 1690. 

 

f° 118 Dezelfde, uit jonste en affectie tot haar dochter Louise Dorothea De Groote, vrouw van Hoflande, x 

Anthonius Ignatius Damaryn, schenkt inter vivos (= metter warmer handt): 29 gem. 243 r. land en 

bosch, onder de heerlijkheid Oostcamp, gaende met het casteelgoedt (kasteel Breda te Loppem ?). 

Actum 30 juni 1690. 

 

f° 124 Jan Bapt. Hanssens x Joanna Bultynck verkoopt aan Sr. Gilles Van Tours, poorter van Brugge, 69 /100 

(31/100 behoren aan de koper):  

een hofstede met 23 gem. land op Nieuwenhove, gebruikt door Monbaillie (+ andere eigendommen op 

Ruddervoorde en Hertsberghe). 

Gerecht door successie van Jooris Phariseau, die kocht van Pieter Hubrecht in 1602. 

Actum 12 ougst 1690. 

 

f° 127v - Anthonette Isabelle Du Breucq, weduwe van Jan Bapt. Vuystaert, 

- Anthone Ignatius Dameryn x Louise Dorothea De Groote, 

lenen van de religieuzen van Inghels Clooster inde Carmenstrate: 200 pgr. tegen een jaarlijkse rente van 

10 pgr. bezet op 48 gem. 12 r. land en bosch. 

Actum 19 juli 1690. 

 

f° 141v Anna Annet, weduwe van Frans Honghenaert, laet van Oostcamp, bezit een huys en herberghe genaemt 

het Swarte Gat met hovynghe op de heerlijkheid Oostcamp, en 2 gem. land op heerlijkheid 

Nieuwenhove, bezet met een rente van 8 p. 7 sch. 8 gr. ten voordele van Michiel Vander Plancke te 

Brugge, op een som van 133 p. 6 sch. 8 gr. Die rente was verachterd sedert ..... tot heden.  

Anna, onvoorzien van penninghen om de verachterde croisen te betalen, verkoopt huys en herberghe 

aan Michiel Vander Plancke.  

Gerecht tot de 1/2 van Frans Honghenaert d’oude, haar schoonvader, en wederhelft door uitkoop van 

Jan Claus, meester cherurgien en minderjarige kinderen in 1681. 

Actum 10 april 1690. 

 

f° 150v Jan Bapt. Feneau in naam van talrijke erfgenamen ten sterfhuyse van jonkvrouw Adriaene Vander 

Meulen (10 blz.!) verkoopt aan Gilles Vander Trappen:  

8 gem. 127 r. land en busch, zuidwest van de kerk.  

Gerecht nevens haar broer en zusters, van wie zij hoir unique was, door successie van Joosyne 

Boornweede (?) (= Hoorneweder), weduwe van Andries Vander Meulen, haar moeder en bij donatie 

inter vivos van Josyne (?) Vander Meulen, haar moye in 1661.  

Actum 25 sept. 1691. 
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f° 157v Dezelfde (Jan Bapt. Feneau in naam van talrijke erfgenamen ten sterfhuyse van jonkvrouw Adriaene 

Vander Meulen) verkopen aan Joannes Vanden Hecke, greffier van de heerlijkheid Erckeghem: 

8 gem. 226 r. (den Oostcampsche Meulenacker) + 9 gem.70 r. (de Doncker Stucken). 

Gerecht door successie van Josyne Hoorneweder, haar moeder, die kocht van Adriaen Ysenbaert en 

Marie Rogiers in 1683, en door koop van dhr. De Genellis in 1682. 

Actum 18 dec. 1691. 

 

f° 161 - Guille De Baeke, jongman, ook namens zijn broers Jan en Lieven, zoons van Guille en 

Tanneke Van Roosebeque, 

- Walrant Brouttain x Helena De Baeke (De Bake), 

- Jan Vanden Bussche x Pieternelle De Bake, 

verkopen aan Livine Van Vlaenderen, weduwe van Jacques Maertens:  

een hofstedeke met 14 gem. land, deels op heerlijkheid Oostcamp en Erckeghem.  

Gerecht door successie van Guille De Bake d’oude, hun vader. 

Actum 11 jan. 1692. 

 

f° 162v Maria Farasin, weduwe van Philip Bierwaert, poorter van Brugge, geeft te kennen dat zij schuldig is aan 

Frans en Philip Bierwaert, haar 2 minderjarige kinderen:  

de som van 400 gulden, deel van 600 gulden, die haar man ontvangen had van Catharine Bierwaert ten 

voordele van haar kinderen, bezet op 5/8 van 77 gem. op Oostcamp en deels op Erckeghem.  

Gerecht 1/2 als hoir van heer en meester Adrianus De Brouckere, pastor van Suwenkercke. 

Actum 14 febr. 1692. 

 

f° 163 Dezelfde (Maria Farasin, weduwe van Philip Bierwaert) leent van Philip Van Tours (Van Toers), 

poorter van Brugge: 100 pgr. om te bezetten op 77 gem. tegen een jaarlijkse rente van 6 p. 5 schgr. 

 

f° 169 

 

 

Jan Lantschoot en Pieter Vande Cappelle x Livine Lantschoot, voogden van Heyndrick, Joannes en 

Jacobus, 3 minderjarige kinderen van Christiaen Lantschoot en Elisabeth Van Damme, geven te kennen 

dat de wezen bezaten:  

1 gem. land met 1/2 huys (andere 1/2 behoort Cornelis Van Renterghem) genaemt het Leeckeren (= het 

Leckercken ?) dat zij verkocht hebben aan Pieter De Corte, de pachter , à 25 pgr. 

Actum 11 maart 1692. 

(zie ook reg. 22, folio 15) 

 

f° 182 Joos Van Loo x Livine Ballegheere, weduwe van Maerten Gheuens, geven te kennen dat Livine uit 

hoofde van haar 1ste man Maerten Gheuens:  

bezat 1/8 van een hofstedeke van 10 gem. land, oost over de vaart, en dat zij nu verkopen aan Guille De 

Brabander (onverdeeld met de koper).  

Gerecht van Niclays Verheyde. 

Actum 21 febr. 1693. 

 

f° 187 Pieter Vande Walle, poorter van Brugge, verkoopt aan Anthone De Vettere op Sint-Catharine buiten 

Brugge:  

een hofstedeke met 8 gem. 1 lijne land ontrent Beverhoutsvelt, oost over de vaert, genaemt het Oude 

Hof, zuid van de strate van de Moerbrugghe naer Beverhoutsvelt.  

Gerecht door koop van diverse personen. 

Anthone De Vettere x Catharine Hulstaert blijven schuldig aan Pieter Vande Walle 48 pgr. voor koop 

van het hofstedeke tegen een rente van 3 pgr. sjaers. 

Actum 11 maart 1693. 

 

f° 193v Pieter Zeebrouck x Marie Vande Walle, laet van Oostcamp, verkopen aan Janneke Van Zeebrouck, 

weduwe van Andries Vande Walle:  

1/6 van een hofstede met 50 gem. land, oost over de vaert, ontrent de Moerbrugghe, gebruikt door de 

koopster (onverdeeld met haar kinderen, met Jan Vande Walle, de wezen van Cornelis Vande Walle, 

Joos De Wulf x Apolonia Vande Walle en Joos De Nys x Barbara Vande Walle, elk 1/6).  

Gerecht van Laureins Vande Walle en Barbara Van Renterghem, haar vader en moeder. 

Actum 18 maart 1693. 
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f° 202 Philip Salens, burgemeester van de heerlijkheid, namens het becommerde sterfhuys van Adriaen 

Verstighele (door Gillis Vande Walle gheabadonneert) verkoopt aan Gillis Voet, poorter van Brugge:  

een schoon en notabel huys wesende herberghe genaemd de Gouden Leeuw, op de Cortryckschen 

heerwegh, niet ver zuid van de kerk, ter westsijde van de errewegh van Brugghe naer Cortryck, op cijns 

van de grave van Ursel, groot 82 roen.  

Verstighele was gerecht door koop van Guille Millecamp. 

Actum 28 april 1693. 

 

f° 212v Heer en meester Jan De Moor x Barbara Michiels, 

Anthone Malfait, curateur van Catharine Michiels crancksinnighe, verkopen aan Frans Lobbrecht, 

landmeter van het Vrije:  

een hofstedeke groot 15 gem. 110 r. (behalve 1/16 dat de koper behoort) gelegen op Stuyvenberghe bij 

de Moerbrugghemeulen, gebruikt door Pieter Rotty.  

Gerecht van Ferdinand Michiels d’oude, Pieter, Franchoise, Marianne, Jan-Louys Michiels. 

Actum 14 dec. 1693. 

(met legger: zie folio 217v) 

 

f° 217 Guilliame zoon van Guilliame Millecamp, laet en herbergier deser heerlijkheid, verklaart 

getransporteert te hebben aan Gillis Voet te Brugge:  

brauwhalam bestaende in ketel houdende 10 tonnen, cuppe, coelbacken ten huyse van de comparant, 

ande zuidsijde van de Gouden Leeuw, herberg door de comparant bewoont, voor de som van 20 pgr. 

Actum 16 febr. 1693. 
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register 22 Vanaf  1694 tot 1701 

 

 

f° 14 

 

 

Joannes De Pré x Petronelle De Kimpe verkopen aan Joos Everaert, greffier van Oudenburg :  

1/4 van een behuysde hofstede met 18 gem. ontrent de Moerbrugghe (waarvan 8 lijnen onder 

Erckeghem) gebruikt door Pieter Steyaert à 12 pgr. sjaers + 2 gem. 1 lijn (deel van 7 gem.). 

Actum 18 mei 1694. 

(zie ook folio 30) 

 

f° 15 

 

 

Pieter De Corte, laet van Oostcamp, weduwnaer van Laureynse Verhelle, bezit 1/2 van een huys en 2 

gem. land (ander 1/2 behoort Cornelis Van Renterghem) genaemt het Leckercken, verkoopt aan 

Maerten Maertens, laet van Oostcamp.  

Gerecht door koop van de voogden van de onbejaerde kinderen van Christiaen Lantschot (ook 

Lantsocht) en Elisabeth Van Damme. 

(zie reg. 21,  folio 169) 

 

f° 17 Maerten Maertens blijft schuldig aan Pieter De Corte een rente van 20 sch. voor de som van 17 pgr. 

bezet op een huys met 2 gem. (zoals hoger). 

Actum 29 mei 1694. 

 

f° 19 

 

(doorkruist) 

Jacques Guyssens x Livine Herremans, laet van Oostcamp, zijn schuldig aan Jacques Mortier, greffier 

van de heerlijkheid, de som van 32 pgr. tegen een rente van 2 pgr. bezet op een behuysde hofstede met 

10 gem. int quartier van outs ghenaemt Stuyvenberghe, ver zuid van de kerk en noordoost van de 

herberghe ghenaemt Stuyvenberghe, een lettel zuid van de Moerbrugghe daer wijlen Jan Van Roussele 

(of Van Ronssele) op woonde, langs de Beuckelaerstraete.  

Gerecht door koop: 7 gem. 201 r. van Philips Houvenaghel, poorter van Brugge in 1680, en 2 gem. 150 

r. van Michiel Bonduwe x Susanna Verbeke in 1681. 

Actum 13 juli 1694. 

 

f° 23 Cornelis Monbailleu (of  Monbailliu) x Petronelle Dobbelaere, laet van Oostcamp veroordeeld door de 

wet van de heerlijkheid Nieuwenhove te betalen aan heer en meester Philip Van Volden, greffier van 

Brugge, de som van 93 p. 13 sch. 10 gr. over landpacht (sedert het overlijden van Pieter Dobbelaere, 

haar vader). 

Bezet ten voordele van Van Volden op haar cavel ten sterfhuyse van Pieter Dobbelaere x Marie Baers, 

groot 7 gem. 52 r. 

Actum 12 nov. 1694. 

 

f° 24 Jan Van Beveren x Elisabeth Van Renterghem, weduwe van Jan Boy, en anderen, bezitten een hofstede, 

oost van de vaert, bewoond door Guille Lagast, (geen grootte), gekomen van Pieter Verheye. 

Actum 18 dec. 1694. 

 

f° 30 

 

 

Joannes Vanden Hecke, burgemeester van de heerlijkheid Oostcamp, namens Joannes De Prez, zoon 

van Pieter en Petronelle De Kempe, verkoopt aan Joos Everaert:  

1/4 van een behuysde hofstede met 18 gem. land ontrent de Moerbrugghe, waarvan 8 lijn onder 

Erckeghem, gebruikt door Pieter Steyaert à 12 pgr. sjaers.  

Gerecht door successie van Pieter De Prez en Adrianke Verhelst, vader en moeder. 

Actum 18 maart 1695. 

(zie ook folio 14) 

 

f° 49 Jan Baptist Fourbisseur, baljuw van de heerlijkheid Oostcamp, namens dhr Francois, grave van Ursel, 

baron van Hobocque, enz .... geeft in erfelijke cheyns voor 27 jaar:  

10 gem. land, deel van en hofstede genaemt de Lange Pype, oost van de vaart, ten voordele van Pieter 

Ignatius Martens à 4 gulden/gemet sjaers. Maertens zou er geirne maecken een vrije swannerie ofte 

voghelcoye + vrijdom van jaght, mits octroy van S. Majest. en moet jaerlijks leveren binnen Brugge 12 

koppels eyntvoghelen (eenden ?).  

Dit cijnsland mag bedolven en beplant worden en daerop gemaeckt een huyseken met scheure en 

stallinge ten gerieve van de zelve canarie  ofte voghelcoye. 

Heden 22 nov. 1695. 
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f° 52 Sr. Joannes Vanden Hecke, burgemeester van de heerlijkheid van Oostcamp, verkoopt namens het 

bekommerd sterfhuys van Guilliame Vande Walle aan Hendrick Vanden Dorpe:  

een huys en herberghe ten voorhoofde ande Moerbrugghe, oost van de vaart, alwaar G. Vande Walle 

overleden is, behalve het brauwhalam, staende op cijnsgrond van de tresorie van Brugge,  

+ 60 roen erfve, waarop de herberg deels op staat en deels op cijnsgrond.  

Gerecht door successie van Gillis Vande Walle en Pasynken Van Damme, vader en moeder, die het huis 

deden maken. 

Actum 23 jan. 1696. 

 

f° 54 Jan De Corte x Janneke Fiers, geeft te kennen dat hij op 26 oct. 1695 ter vierschare koper was van 6 

gem. land (deel van 15 gem. 244 r.) + 1/2 van een woonhuys.  

De andere 1/2 behoort Pieter De Ruwe die zijn recht van naerhede opeist op deze 15 gem. 244 r.  

Pieter De Ruwe geeft te kennen dat Jan De Corte hem 6 gem. land (deel van 15 gem. 244 r.) afghestaen 

heeft ...... 

Actum 27 febr. 1696. 

 

f° 57 Jonkheer Nicolaes Vander Woestijne, ook namens zijn broer Francois, leent en bezet een som van 100 

pgr. op 1/2 van een behuysde hofstede groot 110 gem. tegen een rente van 5 pgr. ten voordele van Marie 

De Crits: gelegen ontrent het casteelgoet van Thomas Neyts en de busschen van de grave van 

Montheye, bewoond door Jeroen Van Hove. 

Gerecht door successie van jonkheer Nicolaeys Vander Woestijne, zijn vader. 

Actum 9 juni 1696. 

 

f° 59v Charles Lootens x Marie Verberghe en meer andere erfgenamen van Laureynse Lootens, weduwe van 

Jan Lovier, verkopen aan jonkheer Elias Albertus De Bie, schepen van het Vrije:  

1/2 van 19 gem. 225 r. meersch, genaemt de Goesegaever, ver oost van de kerk over de Leye, met 

uitweg op het Beverhoutsvelt.  

Gerecht door successie van Laureynse Lootens , weduwe Jan Lovier, die erfde van Jacques Lootyns, die 

kocht van heer en meester Gregorius Albertus Van Peenen in 1682. 

Actum 23 juni 1696. 

 

f° 62v Sieur Joannes Vanden Berghe en ook namens Jacques Billiet, greffier van Tielt, om te voldoen aan de 

wil van heer en meester Jan Bapt. Vanden Berghe, overleden pastor van Houtave, verkoopt aan de disch 

van Houtave:  

5/6 van een huys + 3 gem. land, zuid van de platse van Oostcamp.  

Gerecht van Jacques De Smet en Pieter De Deyne in 1688 (mits recht van naerhede). 

Actum 6 oct. 1696. 

 

f° 69v Ferdinand Vander Straete verpacht aan Jan De Vaere een hofstedeke op Oostcamp, deels op 

heerlijkheid Erckeghem, groot 8 gem. gebruikt door ..... à 6 pgr. sjaers. 

Actum 2 maart 1697. 

 

f° 73v Jacquemyncke Guissens, minderjarig kind van Jacques en Livine Herremans verkoopt aan Joos Sabbe:  

een hofstedeke met 9 gem. 57 r. deel van 10 gem. 7 r. (de rest ligt op Erckeghem), ver oost van de kerk 

op Stuyvenberghe, noord oost van de herberg Stuyvenberghe, palend aan de Beuckelaerstraete ...... 

Gerecht door koop van Pieter Houvenaghel voor 5/8: 2 gem. 150 r. van Michiel Bondewee ...  

 

f° 75 Jan Sabbe leent van Jan Van Hecke, greffier van de Houtschen, de som van 64 pgr. tegen een rente van 

4 pgr. sjaers, bezet op bovenstaend hofstedeke van 10 gem. 72 r. (1 gem. 156 r. op Erckeghem). 

Actum 6 juli 1697. 

 

f° 80 Alexander Van Maekelberghe namens schuldeisers van weduwe van Philip Bierwaert verkopen aan dhr. 

Pieter Van Toers en zijn broer Philip:  

een behuysde hofstede met 77 gem. 274 r. land, meest op heerlijkheid Oostcamp, deels 12 gem. 65 r. op 

Erckeghem. Phil. Bierwaert was gerecht door koop. 

Actum 26 oct. 1697. 
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f° 85 Voogden van de wezen van Adriaen Cools en Petronelle De Spieghelaere lenen van Jacques Mortier 54 

pgr. bezet op een vervallen brauwerye, met een schoone scheure, gedeckt met teghelen, op Beernem, 

ande Gevaertsbrugghe, op zuidsijde van de Leyebarme, en een notabel huys wesende herberghe 

ghenaemt den Prince Cardinal op Beernem, waarvan 884 roen land op Oostcamp bij de hofstede van 

mhr. Francois  De Vuldere, daer Jacques D’Hoedt als casteleyn op woonde. 

Actum 21 jan. 1698. 

 

f° 92 Voogden van Joanne en Petronelle, kinderen van Guille Verschoot en Anna De Vriese, die gerecht zijn 

in 10/16 van huyssinge, scheure en bogaert van een hofstede groot 15 gem. 244 r. (de rest behoort aan 

de koper), verkopen aan Jan De Cloet (Jan Verhulst had zijn recht van naerhede doen gelden).  

Gerecht 1/2 uit hoofde van Anna De Vriese; de andere 1/2 van Guille Verschoot, vader. 

Actum 15 febr. 1698. 

 

f° 93v Adriaen Malfeyt, laet van Oostcamp staat af aan Jacques Desquien:  

2 peerden (boeyde ruyn 9 jaar, swart ruyn 16 jaar), 6 melkkoeien (3 swarte en 3 roo), 2 renders, wagen, 

ploeg, eeg, ketel, aker, 2 yseren potten, om te verzekeren een som van 8 pgr. an Malfeyt in lening 

gegeven en 24 pgr. die Marten Laros, afgaande pachter verachterd was. 

Actum 1 maart 1698. 

 

f° 94v Philip Salens, burgemeester van de heerlijkheid Oostcamp, namens het becommerde sterfhuys van 

Adriaen Verstichele, verkoopt aan jonkvrouw Catharina Tylly, weduwe van Pr. Anth. Laderiere: een 

notabel behuysde hofstede met 25 gem. 215 r. voor desen geweest een vermaerde brauwerye, ten 

voorhoofde op de Leyebarm, belast met en cijnsrente van 18 gr. die men gelt ande tresorie van Brugge, 

daerin het watergheschep van de brauwerye, ....   

Gerecht door koop van heer en meester Pr. Maes, pastor van Lissewege, als voogd van de minderjarige 

kinderen van Philip Longyn en Anna Christiana Inbona. 

Actum 1 maart 1698. 

 

f° 96 Pieter Albreght x Cornelie Reynaert, weert in den Daele ter heerlijkhede van Buskensambacht 

verkochten op 28 dec. 1697 aan Louis Van Male:  

een hofstede met 18 gem. 8 r. waarvan 10 gem. 285 r. ter heerlijkhede van den Houtschen in 

Buskensambacht en 7 gem. 23 r. ter heerlijkhede van Oostcamp, zuidwest van de kerk, palend aan het 

casteel genaemt Tughem van Thomas Neyts. (+ legger) 

Gerecht door successie ten sterfhuyse van Pieter Albreght d’oude die het hof kocht.  

Verkocht aan 14 pgr./gemet.  

De hofstede met 8 gem. 1 lijne gebruikt door Arnout Wallyn à 6 pgr. sjaers, die nog een pacht heeft tot 

bamesse 1699.  

De  rest wordt gebruikt door de comparant, behoudens 3 gem. door Pieter Kerrebrouck (Kerrebroek?). 

Actum 4 maart 1698. 

 

f° 102 Lieven Loontiens uit Ruiselede en Pieter Bauwens schepen van de heerlijkheid Oostcamp, bezitten 

samen met anderen, een hofstede op Oostcamp en deels op Erckeghem, groot 12 gem. nu bewoond door 

weduwe van Pieter Bauwens d’oude. Lieven laat zijn 1/5 over aan Pieter à 15 pgr.  

Lieven is gerecht door successie van Tanneke Bauwens, zijn moeder. 

Actum 7 april 1698. 

 

f° 103 Marie Haghebaert, geprofest in het orde van Ste. Begga ten begijnhove van Brugge, verkoopt aan 

Josyne De Clerck, weduwe van Pieter Maes:  

een hofstedeke met 7 gem. oost van de capelle van Hertsberghe. Gerecht ten sterfhuyse van Jacques 

Haghebaert, vader die het verwierf met een rentebrief (obligatie) van 48 pgr.  

Actum 9 april 1698. 

 

f° 112 ? 

 

 

Dischmeesters van Houtave geven te kennen dat overleden pastor Jan-Bapt. Vanden Berghe gelegateerd 

heeft aan de disch 5/6 van een huys + 3 gem. land (6 oct. 1696) 

(dus in dode hand gebracht, wat verboden was door het Oostenrijks bestuur).  

De dischmeesters brengen het terug in levende hand, door het te verkopen aan Philips Salens, 

burgemeester van de heerlijkheid Oostcamp. Het overige 1/6 behoort aan Anna Van Ballenberghe, 

weduwe van Jaspar Vanden Berghe. Gestaen dight ande platse zuidoost van de kerk, wesende een 

pennewaryewynckel, bewoond door weduwe van Jan Vanden Berghe. 

Actum 12 april 1698. 

(zie ook reg. 22,  folio 62v) 
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f° 117 Jonkheer Martyn Leo De Torres, raetasseur (?) van Z . Maj. artillerie te Brussel x Albertine Laurent, 

verkopen aan Marie Magdaleene De Melgar, jonge dochter:  

een huys van plaisance + nederhof met 52 gem. 252 r. ver oost van de kerk, oost over de Leye bij de 

groote Steenbrugghe. (+ legger):  

Casteel rondtsomme in sijn wallen, met boomgaarden, palend langs de Beernemse errewegh.  

Koopprijs 900 pgr. Gerecht in openbare verkoping van de goederen ten sterfhuyse van Charles Pr. Van 

Peene en Isabella Cathelyne Gonzales De Saldaigne, ten vervolghe van heer en meester Gregorius 

Albert Van Peene, zijn hoirs unique in 1682. 

Actum 12 sept. 1698. 

 

f° 120 Jonkvrouw Marie Magd. De Melgar vraagt heer en meester Franciscus Xaverius Huwyn 

raadpensionaris van Brugge als borg. 

Actum 12 sept. 1698. 

 

f° 121v Idem (jonkvrouw Marie Magd. De Melgar), als hoir unique van heer en meester Heyndrick De Melgar, 

transporteert aan dhr. Lucas Mortier, surintendant van de Bergh van Bermerticheyt verschillende 

obligaties, en bezet daermede haar huys van plaissance. 

Actum 11 oct. 1698. 

 

f° 126 - Jan Vereecke x Marye Bodaerts, 

- Jacob Mackhou x Marie Vereecke, 

- Lieven Vereecke,  jongman, 

- Louys De Roo x Adriaene Vereecke, 

- Anna Vereecke,  jonge dochter, enz ...., 

verkopen aan Jan De Meulemeester, landsman te St Andries:  

11 gem. land, deel van 26 gem. west van de kerk à 10 pgr./ gemet.  

Gerecht door successie van Magdaleene Vlietinck, weduwe van Jacob Lievens, hun grootmoeder. 

Actum 4 nov. 1698. 

 

* Verkeerd ingebonden: folio 134 - 142, volgen na folio 150 ! 

 

f° 139 Anna Van Renterghem, weduwe van Jan De Baekere zoon van Lieven, verkoopt aan Pieter De Deyne 

d’oude, laet van Oostcamp:  

7 gem. land zijnde 1/2 van een hofstede genaemt Lettenburgh, noordoost van de kerk over de vaart, 

gebruikt door de koper. (+ legger) 

Gerecht door successie van Willem Van Renterghem, haar vader. Vercavelt in 1690. 

Actum 28 febr. 1699. 

 

f° 141 Pieter De Deyne d’oude x Veronica De Vooght, laet van Oostcamp zijn schuldig aan Anna Van 

Renterghem voor koop van 7 gem. zijnde 1/2 van een hofstede van oudts genaemt Lettenburgh:  

een rente van 3 pgr. sjaers voor een som van 60 pgr. bezet op 7 gem. noordoost van de kerk. 

Gerecht door koop van Anna Van Renterghem. 

 

f° 144 Jonkvrouw Isabelle Lepavere, begijn in begijnhof O.L.Vr. ter Hoye (?) te Gent verkoopt aan Jan Hespel 

te Oostcamp:  

een partie velt en vijvers groot 90 gem. niet ver van Hertsberghe + 4 lijn bosch op Ruddervoorde. 

Actum 28 april 1699. 

 

f° 148 Jan Verhelle x Adriane Verguerne (?) verkoopt aan Pieter Cauwe, laet van Oostcamp:  

een hofstede van 10 gem. 150 r. over de Leye (1 gem. 150 r. genaemt Emelrycke: 2 gem. genaemt 

Berckenhaghe).  

Actum 26 mei 1699. 
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f° 149 - Sr. Joannes Van Mauresse jongman, 

- Charles Franc. Lambrecht x Anna Mauresse, 

verkopen aan Lodewijk De La Barre, canoninck van O.L.Vr. Brugge:  

1/4 van een hofstede groot geheel 48 gem. 264 r. (waarvan 38 gem. 264 r. op heerlijkheid Oostcamp, de 

rest op andere heerlijkheden), palend aan de hofstede van Pieter Boele, procureur van de Raed van 

Vlaanderen te Gent, west aan de straete van Waerminne naer Swevezele, noord ande herberghe de 

Waerminne.  

Gerecht door successie van Isabella Gloribus hun moeder (De overige 3/4 behoren aan de koper door 

successie van Nicolais en Godelieve De Moor, zijn halve oom en moye in 1689). 

Actum 12 juni 1699. 

 

f° 150 Jonkheer Jan Anth. Vander Leepen kocht ter publicque veylynghe een vervallen hofstede met 26 gem. 74 

r. waarvan 14 gem. 42 r. op Ruddervoorde en de rest op den Houtschen.  

Verkoopt die nu aan Sr. Francois Tortelboom.  

Zijn vader Jan was gerecht door successie van Anthonette Van Praet, zijn moeder in 1684.  

Actum 27 juni 1699. 

 

f° 151 Guilliame De Brabander, coster van Sysseele x Sara De Clerck, geeft te kennen dat hij als weduwnaar 

van Martyncke De Dobbelaere, verzekert zijn 7 minderjarige kinderen in 1694, de som van 48 p. 9 schgr. 

bezet op 5/8 van een vervallen hofstedeke groot 10 gem. oost over de Leye, bewoond door Nicolais 

Verheye, nu gebruikt door Ferdinand Van Houterive.  

Gerecht uit hoofde van zijn vrouw M. Dobbelaere. 

Actum 22 ougst 1699. 

 

f° 155 Joannes Vanden Hecke, greffier van den Houtschen, geeft in cijns aan Jan Gaer, timmerman:  

een stuk land, groot 2 gem. 150 r. (helft van 5 gem.) palend west ande Cortrycsche heerweg voor termijn 

van 30 jaar à 3 p. 10 schgr. sjaers. 

Actum 9 sept. 1699. 

 

f° 160v Amatus De Boot x Magdaleene Anneca, poorter van Brugge verkopen aan dhr Jacques Mortier, greffier 

van de heerlijkheid Oostcamp:  

8 gem. 56 r. land, niet ver van de kerk over de Cortryckse heerweg, recht over herberg de Gouden Leeuw, 

palend oost aan land van de herberg het Schaeck, ook op Maesekensberg, enz ....verkocht à 71 pgr.  

Gerecht door successie van Nicolais Anneca en Marie Vereecke, vader en moeder van Magdaleene. 

Actum 19 sept. 1699. 

 

f° 162  Pieter De Deyne, de jonge namens Pieter De Pré, jongman, verkoopt aan heer en meester Robertus Maes, 

licentiaet in de medecijnen:  

1/4 van een hofstede groot geheel 18 gem. waarvan 14 gem. op deze heerlijkheid, en de rest op 

heerlijkheid Erckeghem.  

Gerecht door successie van Pieter De Pré x Adriancke Verhelst, zijn vader en moeder. 

Actum 13 oct. 1699. 

 

f° 163 Gillis Saelens, weduwnaar van Tonincken De Ruwe, verkoopt aan Jan Staessens, mouter binnen Brugge:  

een huys, brauwerye, mouterie, ketels en cuypen + 3 gem. land niet ver van de groote Steenbrugghe  

(+ legger), belast met meerdere renten.  

Gerecht door koop van de weduwe van jonkheer Charles Van Peene op 31 dec. 1681.  

Verkocht voor 225 pgr.  

 

f° 165 Jan Staessens blijft schuldig 100 pgr. tegen een rente van 5 pgr. ten voordele van Gillis Saelens en leent 

150 pgr. van Philip Salens tegen een rente van 9 p. 7 sch. 6 gr. 

Actum 7 nov. 1699. 

 

f° 167 Macharius Smissaert, zoon van Marten x Jacquemintien Lapoot, leent van Guilliame De Smet als voogd 

van de wezen van Taechyn De Mey en Jacquemintien Dhondt:  

een som van 32 pgr. tegen een rente van 2 pgr. bezet op een huys wesende herberge + 150 r. land, ver 

zuid van de kerk in jeghenote genaemt Stuyvenberghe, bewoond door de comparant, oost langs de 

Beuckelaerstrate; ook bezet op 2 gem. land. 

Gerecht: 

- de herberg door koop van de hoirs van Philip Rots in 1682, 

- 2 gem. land door koop van Jan De Deckere. 

Actum 10 nov. 1699. 
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f° 169v 

 

(doorkruist) 

Vrouw Marie Anna Vanden Berghe, gheseyt Van Praet, weduwe van jonkheer Jan Albert Baeré (of 

Barré) leent van Jacques Mortier, greffier van de heerlijkheid Oostcamp:  

een som van 100 pgr. tegen een rente van 6 p. 5 schgr. bezet op een schoon notabel huys van plaisance 

met 4 gem. 10 r. land niet ver vande platse, zuid dight ande kerk, bewoond door Jacques Mortier, 

tusschen de kerkweg van de platse naer den Daele en de Cortrycsche heerweg. 

Gerecht door koop van Charles Vande Woude uit de boedel van Jan Bapt. Carlier in 1687. 

Actum 4 jan. 1700. 

 

f° 171v Jan Bapt. Jordans x Adriane Wouckier, poorter van Brugge, verkopen aan heer en meester Jacques De La 

Villiete, raedspensionaris van het Vrije:  

1/2 van een hofstede met 32 gem. 85 r. deels op Oostcamp en deels op Beernem, ver zuidoost vande kerk 

en west vande Ghevaertsbrugghe daer Adriaen Gaillaert woont. (+ legger)  

Gerecht Adriaene Wouckier door successie van Jacques Roels, die erfde in 1629 van .... ?? 

Actum 9 jan. 1700. 

 

f° 175v 

 

 

Jonkvrouw Marie Magdaleene De Melgar verkoopt aan Jan Bapt. Vleys:  

een huys van playsance + nederhof met 52 gem. 252 r. land, ver oost van de kerk over de Leye bij de 

groote Steenbrugghe, belast met een rente van 27 pgr. ten voordele van Lucas Mortier, + cleen huyscken 

achter het casteel, bewoond door Adriaen Van Steendam. Kostprijs 750 pgr. 

Gerecht door koop van jonkheer Martijn Leo De Torres in 1689 (?) 

Actum 11 jan. 1700. 

(zie ook reg. 20, folio 118v) 

 

f° 183 Adriana-Martina en Susana-Isabella Snoeckaert wonend op het casteel te Heese (bij s’Hertogenbosch) 

hebben verkocht aan dhr Jan Bapt. Vleys:  

38 gem. 267 r. samen 2 hofstedekens (1ste 23 gem. 166 r., 2de 15 gem. 46 r.) op Oostcamp en deels op 

Beernem, heerlijkheid Waelschen, voor een som van 525 ducaten, boven 4 pistolen (=geldstukken) op 17 

nov. 1699.  

Zij gaven volmacht aan hun broer Carel, baron van Heese.  

Gerecht door successie van Albert Snoeckaert Van Schauwenburgh en Anna Margr. Van Raedewyck, hun 

vader en moeder. 

Actum 6 maart 1700. 

 

f° 185v Francois Verhaene, oud-schepen van Brugge, verkoopt aan heer en meester Pieter De Cuyper, advocaat 

Brugge:  

een hofstede genaemt het Groot Duyfhuyse, ver zuid van de kerk, groot onder land, meersch, bosch, 

vijvers en velt 123 gem. 40 r. (klein deel onder Erckeghem). (zie ook Duyfhuyse) 

Gerecht door koop van Pieter Adriaen L’Espée, poorter van Brugge. 

Actum 8 maart 1700. 

  

f° 189 - Jan en Joos De Vos, zonen van Jan en Anna Wittynck, 

- Jan Baute x Anna De Vos, dochter van Jan, 

bezitten een huyseke met 2 lijn erfve, niet ver oost van de kerk, nevens de Gansestrate, zuid van de strate 

van Oostcamp naer het Gruythuys ofte Oostcamp casteel.  

Laten het over aan Roghier De Baecke, laet van Oostcamp, omwille van verachterde rente sedert april 

1697 ten voordele van ......? 

Gerecht door successie van Marie De Clerck, vrouw van Pieter Wittinck. 

Actum 27 maart 1700. 

 

f° 190 - Joannes Vanden Hecke x Marie Hooghstoel, 

- Marie Roelefoot, weduwe van Jan Vanden Hecke, d’oude, en zoon Guilliame, 

- kinderen van Christiaen Vanden Hecke, zoon van Jan, 

verkopen aan Jan Bapt. Fourbisseur, baljuw van de heerlijkheid Oostcamp:  

een huys wesende herberghe van oudts genaemt den Witten Leeuw en brauwerye, ten voorhoofde ande 

Moerbrugghe op cijnsgrond van de tresorie van Brugge, ter zuidsijde van de vaert.  

Gerecht van Jan Vanden Hecke, d’oude. 

Actum 27 april 1700. 
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f° 191 - Jan De Ruddere, zoon van Andries, 

- Jacob Grauwet, voogd van Carel Janssens, enig kind van Guilliame en Catharine De Ruddere, 

- Jacques Simoens, voogd van Andries, Pieter, Anna, Cecilia en Joanne, 5 minderjarige wezen van 

Carel De Ruddere en Petronelle Berrens, 

verkopen aan Joos Van Pachtenbecke:  

5/6 van een coorenwindtmeulen genaemt den Daelemeulen + drayende wercken + hoveke 150 roen 

staende op cijns van de grave van Ursel, heer van dese heerlijkheid, verleend op 10 sept. 1640 voor 27 

jaar te diverse stonden vernieuwt à 8 pgr. sjaers. 

Gerecht 5/6 door successie van Andries De Ruddere en Marie Heyns, vader en moeder, en door uitkoop 

van hun zuster Janneke. 

Actum 30 april 1700. 

 

f° 194 

 

(doorkruist) 

Joos Van Pachtenbecke x Joanna Fynaert, laeten van Oostcamp, meulenaere, lenen van Sr. Jacques 

Mortier, greffier van de heerlijkheid:  

de som van 124 pgr. tegen een rente van 7 p. 15 schgr. bezet op 5/6 van een coorenwindtmeulen, van 

oudts genaemt den Daelemeulen  + drayende wercken, gestaen op 150 r. cijnsgrond van de grave van 

Ursele à 8 pgr. sjaers. 

Actum 7 mei 1700. 

 

f° 195v 

 

(doorkruist) 

Dezelfde (Joos Van Pachtenbecke x Joanna Fynaert) blijft schuldig aan Jan De Rudder 100 pgr. tegen een 

rente van 6 p. 5 schgr. bezet op een coorenwindtmeulen op Masenkensbergh genaemt den Daelemeulen + 

drayende wercken + huysinghe + 150 r. cijnsgrond van de here deser prochie à 8 pgr. Gerecht door koop 

van Jan De Rudder. 

Actum 7 mei 1700. 

 

f° 201 Lieven De Baeckere, burgemeester deser heerlijkheid, namens het becommerde sterfhuys van Francois 

Roelens, verkoopt op publicke veyling aan jonkvrouw Marie Van Isendooren, weduwe van Hubrecht 

Tollaerts, in naam van Jan Dhondt:  

een hofstedeke, oost van de vaart, met 7 gem. land, belast met een rente ten voordele van Marie 

Waeckier. 

Actum 4 sept. 1700. 

 

f° 202 - Voogden van de kinderen van Jacques Tanghe x Josynke Verhaghe, 

- Voogden van de kinderen van Pieter Sonneville x Cathelyne Tanghe, 

- Maryn Van Renterghem x Marie Tanghe, 

- Lauweryns De Raet x Jacquemintien Tanghe, 

verkopen aan Cornelis Moreel, poorter van Brugge :  

een behuysd hofstedeke met 9 gem. 236 r. niet ver oost van de kerk, dight ande dreve van de grave van 

Ursele, bewoond door Adelyn De Smedt. (+ legger) 

Gerecht als hoirs van Jacques Tanghe en Josynke Verhaghe, vader en moeder, die kochten van de 

kinderen van Philip Loegyn (?) in 1681. 

Actum 13 oct. 1700. 

 

f° 205 Dezelfde: 

- Voogden van de kinderen van Jacques Tanghe x Josynke Verhaghe, 

- Voogden van de kinderen van Pieter Sonneville x Cathelyne Tanghe, 

- Maryn Van Renterghem x Marie Tanghe, 

- Lauweryns De Raet x Jacquemintien Tanghe, 

verkopen aan Jacques Tanghe zoon van Jacques, in naam van Lieven Tanghe:  

een huys ten voorhoofde op den Gentsche vaert, niet ver van de Moerbrugghe, bewoond door Jacques 

Tanghe, op 75 r. erfve op cijnsgrond van de tresorie van Brugge, à 4 schgr. sjaers.  

Gerecht door successie van Jacques Tanghe en Josynke Verhaghe, vader en moeder, die het nieuw deden 

maken op erfve gekocht van Philip Lougyn (?). 

Actum 13 oct. 1700. 

 



 101 

f° 212 Jonkheer Emmanuel De Vooght x Marie Joanne De Gras, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Jacques 

Mortier, greffier deser heerlijkheid:  

een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op een behuysde hofstede met 80 gem. waarvan 

d’huysinge en 36 gem. land op heerlijkheid Erckeghem, over de Audenaersche heerweg (+ legger) 

pachter van Guilliame De Smedt. 

Gerecht door successie van jonkheer Jan Alphonse De Gras en Margiet Isabelle De Boergoigne dit De 

Herlaer, haar vader en moeder, in 1693. 

Actum 27 nov. 1700. 

 

f° 219 

 

 

Voogden van de minderjarige kinderen van Jacques Tanghe en Josynke Verhaghe enz .... verkopen aan 

Joris De Clerck:  

een huys op 40 roen erfve (deel van de boomgaert waarop wijlen Jan Wiesme een smisse had) staende ten 

voorhoofde op de platse, bewoond door de koper, nevens het kerckstrateken van de platse naer het huys 

van mevr. Baerré, nevens het land en boomgaert van de disch van Houtave, gekocht van pastoor Jan Bapt. 

Vanden Berghe, komend van de hoirs Wiesme, ten westsijde van de smisse waer Jan Reynaert woont.  

Gerecht door successie van Jacques Tanghe, die kocht van Jan Wiesme in 1686. 

Actum 18 febr. 1701. 

(zie ook folio 202) 

 

f° 223 Joris De Clerck x Elisabette Roelens, laet van Oostcamp, lenen van heer en meester Joannes De Vini, 

pastor, tegen een rente van 2 pgr. voor een som van 32 pgr. bezet op: 

1. een huys op 40 r. erfve (zoals hierboven) en ook 

2. op een huys op cijnsgrond van de disch à 4 sch. sjaers, niet ver vande platse, bewoond door 

Adriaen Livevrauwe, ten voorhoofde ande kerckstrate van de platse naer Brugschen heerweg. 

Gerecht: 

1. door koop van de hoirs van Jacques Tanghe, 

2. 1/2 door koop van Jan De Backe en 1/2 van de wezen van Hubrecht De Massy (?) 

Actum 8 febr. 1701. 

 

f° 224 Jonkvrouw Joanne Steyaert, ghedevorceerde huysvrauwe van dhr. Lauwerijns L’Espée, geeft te kennen 

dat L’Espée niet wil bijdragen in de schulden gemaakt gedurende hun huwelijk.  

Daartoe verbindt zij een hofstede met 18 gem. niet ver van de Moerbrugghe. 

Gerecht door koop van Pieter De Pré in 1695 en 1699. 

Actum 11 sporcle 1701. 
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register 23 Vanaf 1633 tot 1700 (deel 1 en 2) 

naerder ghevonden acten sedert 10 ougst 1633 tot 30 sept. 1700 

 

 

register 

23.1 

 

 

Deel 1: Vanaf 1633 tot 1640 

 

f° 1  Tanneke Waefelaers dochter van Joos, weduwe van Maerten Symoens, is schuldig aan Jan Van 

Renterghem en Claeys Vanden Bussche:  

de som van 28 p. 10 schgr. voor levering van coorneschooven aan Maerten Symoens in 1632:  

gebruuct tot onderhout van zijne schaepen, belooft te betalen en verbindt daeran haer kudde schapen, 

consisterende in 150 stucks, voorts 4 melckcoyen: 2 grijsde, 1 swarte gr. en 1 swarte stier.  

Voorts .... allerhande huyscatheylen ten sterfhuyse. 

Actum 11 ougst 1633. 

 

f° 11 Dezelfde (Tanneke Waefelaers dochter van Joos, weduwe van Maerten Symoens) is schuldig aan 

Niclaeys Vanden Bussche:  

de som van 12 p. 3 sch. 4 gr. (zoals hoger) uit 1632, belooft te betalen en verbindt daeran 4 melckcoyen: 

1 grijsde, 1 swarte grimmelde, 1 swarte, haar bedde en bulstere (?) en allerhande huyscatheylen.  

Stelt als borghe de som van 100 guldens, enz ... 

Actum 25 sporcle (febr.) 1635. 

 

f° 12 Francois De La Torre, ridder, schepen van het Vrije, x Marie Rose, is schuldig aan Cathelyne Zeghers:  

een rente van 6 p. 5 schgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een hofstede, ver zuidoost van de kerk, 

groot 20 gem. 60 r. 

Geen datum. 

 

f° 13 

 

 

 

 

 

Brief aan burgemeester en schepenen van de heerlijkheid Oostcamp: 

Francois De Ruwe, laet van Oostcamp, heeft 2 wezen van zijn 1ste vrouw Tanneke Bouvaerts (Bouuaerts), 

die 260 r. land bezitten, onverdeeld met zijn 757 r. (= 2 gem. 157 r.) deel van een hofstede groot 15 gem. 

244 r. waar laatst de weduwe van Jan Bogaert woonde, zijn moeder. Hij heeft die 757 r. verkocht aan 

Pauwels Sproncholf voor 30 p. 10 schgr./gemet; belast met 50 p. 11 schgr.  

Vraagt toelating om het deel van de wezen te mogen verkopen. 

Actum ter vierschare 18 dec. 1634. 

(zie ook folio 19) 

 

f° 15 Pieter Everaert x Mayke Hanssens, laet van Oostcamp is schuldig aan Passchier Vanden Bussche, laet 

van Oostcamp, een rente van 2 pgr. voor een som van 40 pgr. bezet op 1/2 van 9 gem. 129 r. ver 

noordoost van de kerk, oost over de Moerbrugghe.  

Gerecht Mayke door successie van vader Symoen Hanssens en door uitkoop van haar moeder Cathelyne. 

Actum 2 april 1635. 

 

f° 19 

 

Francois De Ruwe x Betken De Neve, laet van Oostcamp en de onbejaerde kinderen van zijn 1ste vrouw 

Tanneke Bouuaerts, verkoopt aan Claeys De Ruwe en Jan Van Zeebrouck, laet  Oostcamp, 2 gem. 157 r. 

Actum 15 mei 1635. 

(zie ook folio 13) 

 

f° 21 

 

 

 

 

 

Verkaveling tussen: 

- Mayken Bouts, weduwe van Anthone Merchier (of Mersy) d’oude: cavel A = 3/4, 

- Mayken Braem, weduwe van Anthone Merchier (of Mersy) de jonge: cavel B = 1/4. 

Cavel A: (3/4) 

- 30 bunder onder land, busch en vijvers= de Veltse (?) komend van Loys Caluwaert, 

- een partie velt van 300 gem. met 6 vijvers, 

- 3 gem. 2 lijn an d’Asselaerstrate bij de hofstede van Pieter Hempens, daer hij wuent. 

Cavel B: (1/4) 

- Hofstedeke ter Swynshaeghestrate groot 11 gem. 225 r. (min 40 pgr. naar cavel A, ter cause dat 

cavel B zoveel beter is). 

Actum 4 juli 1635. 

(zie ook folio 110) 
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f° 28 - Maryn (Van) Zeebrouck x Ces .... dekar (?), laeten van Buskensambacht, 

- Philip Danneke (?) x Tanneke Van Zeebrouck, 

erfgenamen van Guilliame Van Zeebrouck, hun vader, verkopen aan Niclaes De La Porte, als voogd van 

de onbejaerde kinderen van Ferdinand Dulaey (?) en Cathel. Pot (?), 2de vrouw:  

2/3 van de 1/2 van een behuysde hofstede groot 9 gem. 1 lijn, onverdeeld met Cathelyne Nayet (?), 

moeder van de comparanten, onder de heerlijkheid Oostcamp en deels Buskensambacht, een luttel west 

van de kerk, ....  palend aan Wulckebrouckstraete. 

Actum 17 nov. 1635. 

 

f° 32 

 

 

Mayken Bouts, weduwe van Anthone Merchier d’oude, poorter van Brugge, is schuldig aan Christian 

Jonchere, laet van Oostcamp:  

een rente van 3 pgr. voor een som van 96 pgr. bezet op een hofstede groot van oude tijden 30 bunder  

(volgens de legger gemaakt in 1620 = 29 gem. 260 r.) in jeghenoote genaemt Zwynshaeghe, noordhoek 

van het Bulskampvelt. 

Actum 29 dec. 1635. 

(zie ook folio 21) 

 

f° 33 De eersaeme Pieter De Vooght x Marie Ysenbaert, poorter van Brugge, transporteert op Marten 

Ghysebrecht, weduwe van Olivier Reylof ten persoone van Jooris Ghysebrecht, zijn (?)  broer:  

een rentebrief van 7 p. 5 schgr. bezet door Jan Van Bryhove op een hofstede met 24 gem. ver oost van de 

kerk op de Moerbrugghe + 2 partijkens busch. 

Actum 12 lauwe ( januari) 1636. 

  

f° 35 Charles (Carel) Van Zeebrouck x Tanneke Hanckaert, laeten van Middelburg, gerecht door successie van 

Guilliame Van Zeebrouck, zijn vader, verkoopt aan de eersaemen Jooris Ghysebrecht, ten voordele van 

de minderjarige kinderen van Ferdinand Duloy (?) en Catheline Pot (?) zijn 2de vrouw: 2/3 van de 1/2 van 

een behuusde hofstede groot 9 gem. 88 r. onverdeeld met Cathelyne Naynt (?), Carels moeder, op de 

heerlijkheid Oostcamp en deels op Buskensambacht, luttel west van de kerk. 

Actum 1 febr. 1636. 

 

f° 42 Mhr. Francois De La Torre, ridder en schepen van het Vrije x Marie Rose, is schuldig aan Cathelyne 

Zeghers, weduwe van Jan Godefroot, haar zoon:  

een rente van 33 p. 6 sch. 8 gr. voor een som van 533 p. 6 sch. 8 gr. bezet op hun hofstede, ver zuidoost 

van de kerk in jeghenoote ten Zwynhaeghe. 

Actum 8 maart 1636. 

 

f° 43 Dezelfde (mhr. Francois De La Torre, ridder en schepen van het Vrije x Marie Rose) is schuldig aan 

Cathelyne Zeghers:  

een rente van 10 p. 8 sch. 4 gr. voor een som van 166 p. 13 sch. 4 gr. bezet op hofstede ver zuidoost van 

de kerk in jeghenoote genaemt Zwynhaghe, groot 28 gem. 293 r. 

Datum als boven. 

 

f° 56 Cornelis Vereecke en Carel Van Renterghem, kerkmeesters, verpachten aan Maerten De Velaere: 

een thiende binnen Yseghem, toebehorend aan de kerk van Oostcamp (te vooren gepacht door Guillame 

Everaert en Adrian Sap) voor 6 jaar à 60 pgr. sjaers ...... 

Actum 28 juni 1636. 

 

f° 57 Anthone Blanchaert x Magdalene De Pachtere, poorter van Brugge is schuldig aan Pieter Dhulster en 

Passchier Vanden Abeele, voogden van Guillame, Michiel, Mayken, Lieven, Barbara, kinderen van 

Christiaen (?) Dhulster:  

een rente van 14 pgr. voor de som van 224 pgr. voor de koop van een hofstede, groot onder land, busch 

en meersch 60 gem. ver zuidoost van de kerk op de heerlijkheid Erckeghem en Oostcamp, bezet op 

genoemde hofstede. 

Actum laatsten juli 1636. 

 

f° 81 Francois De Keulders, ontvanger van mhr. Coenraerdt van Ursele, baanderheer van Hobocque, heer van 

Oostcamp, verpacht aan Roelant Hovaert:  

2 meerschen (Quatbrugghemeersch en Crommemeersch) deel van 9 bilcken, à 8 pgr. sjaers, voor 6 jaar. 

Actum 6 april 1637. 
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f° 91 

 

(beschadigd 

en moeilijk 

leesbaar) 

- Willem Van Renterghem, zoon van Joos, 32 jaar, metgezel-schepen, 

- Wabram De Fontaine, 41 jaar ontvanger van de contributie vande ingezetenen van Oost over  

de Leye  aan de Staten-generaal van de verenigde Nederlanden, om getuigenis gevraagd door mhr. 

Gonzales De Saldaigne, sijn domicilie houdende ... ten hove .... te staeke staende op de oostzijde van 

aldaer schot ..... Steenbrugge  den heer requirant toebehorende lot ....  gene hoiren .... gelyck alle de inde 

... ver ... inge..voors. prochie oost over de Leye hebben verclaert ende geattesteert mits desen in handen 

van schepenen onder eedt, dat de voornoemde mhr. Jan Gonzales De Saldaigne heeft betaalt over lange 

jaren en noch jeghenwoordelick continueert te betalen sijn contingent in de voors. contributie .... en dat 

voor ‘t doen gebruycken, bauen, sayen ende mayen let dan 80 gem. lants en dat vuyt crachte van 

sauvegarde de boyest (?) ...... 

Geen datum. 

 

f° 92 

 

(bescha-

digd) 

Christiaen Dobbelaere en Niclaeys Van Grimberghe, brauwers te Brugghe lenen van Jacob De Smet, laet 

van Oostcamp:  

76 p. 13 sch. 4 gr. tegen een rente van 2 p. 10 schgr. voor koop van huys en herberghe geheeten Hoogh 

Stuyvenberghe, zuidoost van de kerk ande Oudenaersche heerweg, daer Jacques Geluck bij pachte in 

woont. 

Actum 15 juli 1637. 

 

f° 97 Francois De Keulder, ontvanger van Conraert van Ursele, heer van Oostcamp, geeft in cijns aan Jan 

Knoust, schoelapper te Oostcamp, voor termijn van 25 (of 27) jaar:  

een erfveke wesende deel van een straete bij de Moerbrugghe, lanck 12 roen, breet 3.5 roen daerop hij 

een huyseke op gebaut heeft en zijn styl van schoelapper in doende, ten prijse van 4 schgr. sjaers. 

Actum 28 sept. 1637. 

 

f° 108 Pieter Steen en Loys Paesschesuene verpachten een huus en herberghe de Grauwe Valcke, zuid bij de 

kerk met 15 gem. land en busch, tot heden gebruuct geweest bij wijlen Thomas Anthierens, de jonge, à 17 

pgr. sjaers + jaarlijks verleggen op huys, scheure en stal 6 vaemen stroo of gheley + jaarlijks planten van 

6 plantsoenen. 

Actum 24 april 1640. 

 

f° 110 

 

 

Christiaen Joncheere x Mayken Braem, poorter van Brugge, gerecht door transport van wijlen Mayken 

Bouts, weduwe van Anthone Merchier d’oude, verkopen aan Jacques De Beste, ten voordele van paters 

van Societeyt Jesus te Brugge:  

30 bunderen land, busch, meersch, vijvers en velt + 300 gem. velt gelegen in Bulscampvelt, voor de som 

van 600 pgr. + 2 dobbel ducaten voor vercoopers huusvrauwe. 

Samen groot ontrent 380 gem. ofte bet (= groter): 

- 30 bunder, ver zuid-zuidoost van de kerk in jeghenoote te Zwynhaeghe in noordhoek van 

Bulscampvelt. 

- 300 gem. = Malegis of Malegys Velt, van oude tijden.... verkocht door Jan De La Court (???)  x 

Peryne zijn wijf aan Jan Jacqueloot op 12 sporcle 1546. 

Jonkvrouw Marie De Bourges over de hoirs van Jacques De La Torre, moest uitweg geven aan 

Willem Van Dycke. 

Actum 11 juli 1640. 

(zie ook folio 21) 

 

f° 114 Joonas Herrebaert x Lysbette Vande Walle, poorter van Brugge, gerecht door verdeling van Jan 

Herrebout en Elysebette Willems, zijn vader en moeder, verkoopt aan Cornelis en Pieter Herrebout: 

elk 1/2 van 1/3 van 2 behuusde hofsteden, groot 36 gem. onverdeeld met de kopers die elk 1/3 hebben. 

Actum 29 oct. 1640. 
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register 23   

 

register 

23.2 

 

Deel 2: Vanaf 1641 tot 1700 

 

f° 1 Jan De Ruwe x Jacq  ...  laet van de heerlijkheid Nieuwenhove, is schuldig aan Jeronimus .....  kerk-

meester, ten voordele van de kerk van Oostcamp:  

een rente van 2 pgr. voor een som van 32 pgr. bezet op 2 gem. 186 r. busch en velt, zuid van de kerk in 

jeghenoote Schaepersbergh ..... 2/3 van 5 gem. 62 r .....  (onvolledig) Zonder datum. 

 

f° 5 Janneke Vande Roye, vrauw van Pieter Impens, ghevanghen liggend tot Sluys, belooft schadeloos te 

indemeeren volgende personen:  

Joos De Wulf, Maerten Cortois, Pr. Van Reybrouck, Carel Vernacht, Joos Talloens, Boudewijn Craye, 

Lieven Mortier en Jacques Sollewyn (?) voor wat zij soude te coste wezen int lossen van de voorseyde 

Pieter Impens, haer man, vuyter vanghenesse.  

Zij verbindt haar goederen en van haar man, bijzonder de hofstede daar zij woont, zuidoost van de kerk. 

Actum 15 april 1642. 

 

f° 10 Jonkvrouw Anna Van Peenen, weduwe van dhr. Guillame Simpele (?) om de groote jonste en affectie van 

hr. Abraham De Scheppere, capiteyn ten dienste van sijne Majesteyt, en Anna Van Utrecht, haer nichte, 

geeft in donatio inter vivos (= metter warmer hant):  

een huis van plaisance, zuid van de kerk, daerinne zij jeghenwoordig is woonende, met 11 gem. land, wel 

verstaende met conditie van de byleefte haer leven lanck. 

Zonder datum. 

 

f° 11 - Heden zijn veraccordeert Maerten Strubbe, ter presentie van Claeys De Vriese en Michiel Ghysels, 

voogden van de kinderen van Pieter De Vriese en Lynken Baerts, ter ener zijde, 

- en Pieter De Doeldere, ter andere zijde, 

te weten dat Pieter De Doeldere, ghetraut ghehadt hebbende Lynken De Vriese, zuster van de wezen, sal 

betaelen ten voordele van de 2 wezen elk de som van 24 pgr. ter cause van uytcoop van de successie van 

Lynken De Vriese, soo van catheylen, muelen, gronden, waarvoor Pieter De Doeldere blijven (be)zitten 

en behouden alle goederen.  

Voorts wordt Pieter De Doeldere gehouden vanaf hedent te betaelen intrest van 48 pgr. ten voordele van 

de wezen. 

Maryn Nayaert en Adriaen Voormachtigh stellen zich borg voor de 48 pgr. die Pieter De Doeldere bezet 

op een hofstede daer hij op woont, onverdeeld met de hoirs van Jan De Doeldere, gelegen op heerlijkheid 

Oostcamp en Nieuwenhove. 

Actum 23 juni 1643. 

 

f° 20 Legger van bossen toebehorende Lodewijk Van Doorne x Lysbette Forlingier op Ruddervoorde, 

Waardamme en Oostcamp (art. 8 tot 27), groot 58 gem. 142 r. 

 

f° 21  

en 22 

Pieter Sproncholf, greffier civil van Brugge, verkoopt aan Jacques De Nys:  

25 gem. 260 r. busch op heerlijkheid Oostcamp en deels op Nieuwenhove. 

Actum 16 jan. 1645. 

 

f° 39 Jan Lepire is schuldig aan Niclays Van Grimberghe:  

een rente van 1 p. 11 sch. 3 gr. voor een som van 25 pgr. bezet op een huys staende op de Leyebarm ande 

voet van de Moerbrugge op de zuidzijde, door hem nieuw opgetimmert en gemaect op cijnsgrond van de 

tresorie van Brugge à 25 schgr. 

Actum 4 april 1651. 

 

f° 42 Geert De Groote, poorter van Gent, weduwnaar van Lievyne Vander Venne, vader van Bertholomeus en 

Joanna, en 3 kinderen van zijn zoon Adriaen, en meer andere ....  

verkoopt aan dhr. Lieven Dhont, laet van Oostcamp:  

14 stukken saylant en 2 busschen, samen groot 30 gem. in jeghenoote genaemt de Reyacker bij de 

Steenbrugghe, gebruikt door Jan Van Zeebrouck, overgenomen van Niclais De Rue, die te vooren pachte 

van Andries Kesteloot, burgemeester van de Houtschen.  

Gerecht door successie van Lievine Vande Venne, die erfde van Agenes De Bisschop, zijn huysvrauwes 

moye. 

Actum 14 nov. 1651. 
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f° 45 J. B. Vande Zype, secretaris van de bisschop van Brugge, verpacht aan Joos Vereecke, Willem Van 

Renterghem en Gillis Vande Walle:  

het tienderecht van de bisschop, voor het jaar 1647 voor de som van 2000 gulden + 4 pgr. wijngelt. 

Actum 5 juni 1647. 

 

f° 46 Pïeter Millecamp x Godelieve Gortdans (?) verkoopt aan Maryn Vande Casteele en zijn zuster Elisabeth, 

kinderen van Philip Vande Casteele:  

een woonhuys, voor desen herberghe genaemt Schapperskelegh (?) met erf groot 1 gem. 150 r. zuid van 

de kerk op de Cortryckschen heerweg. (Schaepersbergh?) 

Actum 20 nov. 1686. 

 

f° 47 - Marie Constance De Smidt, weduwe van Melchior Arents, advocaat inde Raede van Vlaenderen, 

- Franchoise De Smidt, jonge dochter van Remy De Smidt, 

verkopen aan Sr. Donaes Plowyts , poorter van Brugge:  

1/2 hofstede met 13 gem. 229 r., andere 1/2 ligt onder Nieuwenhove, (+ legger) gebruikt door Jan De 

Ruywe.  

Gerecht van wijlen Isabelle De Smidt in jan. 1682, die erfde van haar man vader Remy De Smidt. 

Actum 9 dec. 1686. 

 

f° 49 Pieter Verhelle x Joosyne Van Binnebeke, laet van Oostcamp zijn schuldig:  

een rente van 1 p. 10 schgr. voor een som van 24 pgr. aan Sr. Bernaert Vanden Broucke, poorter van 

Brugge, bezet op 2 gem. 150 r. zaeylant en meersch, ver zuid van de kerk.  

Gerecht aan Joosyne: 

- 1/4 vanwege haar moeder Willemyncke Willems,  

- 2/4 door koop van Jan Van Ackere en Adriaen Craeye, 

- 1/4 van Frans Schramp en Pieternelle Binnebeke, 

allen hoirs van Willemyncke Willems. 

Actum 26 juni 1687. 

 

f° 54 Joannes De Blessy, pbr. licenciaat theologie canoninck van Sint-Donaes en aartspriester van het bisdom 

Brugge, is schuldig aan het capitel:  

een rente van 5 p. 11 sch. 8 gr. voor een som van 132 pgr. die de comparant heeft beloofd aan het capitel 

om te funderen een jaargetijde voor hem, zijn ouders en vrienden, een disch van 52 prouvenen à 6 gr. elk 

(= maaltijd voor de armen), bezet op 9 gem. 237 r. land op Oostcamp en 5 gem. 52 r. busch op 

Ruddervoorde. 

Gerecht: 

- 9 gem. 237 r. door koop van Pieter De Ruwe en Janneke Hamide, (?) 

- 5 gem. 52 r. door koop van  ...  Michiels in 1670. 

Actum 28 nov. 1689. 

 

f° 56 Josynke De Clercq, weduwe van Pieter Maes, komt overeen met Jan Maes als voogd van de onbejaerde 

kinderen Joannes, Pieter, Jacob, Josyne, Anna en Petronelle van Pieter Maes en Josynke De Clercq: 

bezitten 1/2 van 7 gem. 1 lijne, zuid van de kerk; de andere 1/2 behoort aan de comparante. 

Zij koopt haar kinderen uit ......  op 6 febr. 1690. 

 

f° 61 Jan Servaes, laet van Oostcamp, is schuldig aan Gillis Vande Walle uit Beernem:  

de som van 19 pgr. voor coop van thuys daer hij woont sijnde een smisse, ande Moerbrugghe ande 

oostzijde van de vaert, staende op gront van G. Vande Walle en een scheure op cijnsgront van de tresorie 

van Brugge. 

Jan Servaes kan Vande Walle niet voldoen en verzekert hem met het voornoemde huys en scheure, voorts 

een ketel, coutse en bedde, schapra, cuypen, stande en smissehalam. 

Actum 24 dec. 1692. 

 

f° 66 Catherine De La Reviere, weduwe van Pieter Cools, geeft volmacht aan ..... (niet ingevuld), om te 

verkopen:  

3 gem. 2 lijn, nevens de dreve van Jonkheer Anthone De Vulder, en helft van een huys en brauwerie, 

gelegen ande Gevaerts, bewoont door Adriaen Cools, haar zoon. 

Actum 16 maart 1694. 
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f° 70 Fedinand Van Meuninckove x Clara Rielant, verkopen aan Jacques De La Villiette, raetspensionaris van 

het Vrije, in naam van Christiaen De Grave:  

16 gem. = 1/2 van een vervallen hofstede, groot geheel 32 gem. 

Actum 30 sept. 1700. 

 

f° 71 Procuratie (volmacht) van het voorgaande. 

Jacques De La Villiete geeft volmacht aan Christiaen De Grave, om te kopen van Ferdinand Van 

Meuninckove: 16 gem. = 1/2 van een vervallen hofstede, groot geheel 32 gem. 

Actum 20 sept. 1700. 
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register 24 Vanaf  1701 tot 1711 

 

 

f° 3 Anna-Marie Vanden Berghe, gheseyt Van Praet, weduwe van jonkheer Jan-Albert Barré, is schuldig aan 

heer en meester Lodewicus Collaert, canoninck van Sint-Donaes:  

een rente van 9 p. 7 sch. 6 gr. voor de som van 150 pgr. bezet op een schoon notable en wel gheleghen 

huys van plaisance met 4 gem. land, bewoond door de greffier deser prochie, niet ver van de platse.  

Gerecht door koop van mr. Charles Vande Woude, die kocht ter veylinghe van de goederen van de heer 

Jan-Baptist Carlier in 1687. 

Actum 22 juli 1701. 

 

f° 4 Anna Van Renterghem, weduwe van Cornelis De Kimpe, nu x Francois Dousselaere, geeft te kennen dat 

Cornelis De Kimpe voogd was van Pieter Bidou, zoon van Gillis en Stevenie Kimpe en had een som van 

30 pgr. van de wezen en een obligatie van 21 pgr.  

Anna heeft die 2 sommen bezet op een woonhuys met 80 r. land = deel van meerdere huysinghe en erfve 

(waarvan de rest behoort de weduwe van Pieter Bauwens) en ook bezet op 8 gem. land, oost van de 

Gentsche vaert, oost van de hofstede genaemt de Ravenbusch, enz ....  

Gerecht door successie van Carel Van Renterghem en Jacquemynke De Raet, haar vader en moeder in 

1669. 

Actum 4 ougst 1701. 

 

f° 5 Gillis Voet x Petronelle Seruit, poorter van Brugge, verkopen aan Guilliame Verschilde, laet van 

Oostcamp:  

een welgeleghen huys wesende een herberghe, zuid van de kerk, laatst gebruikt door Pieter De Baecke en 

nu door de koper, op cijnsgrond van de grave van Ursele, van oudts genaemt den Gouden Leeuw, + 1 

gem. 1 lijn land, oost ten voorhoofde van de Cortycschen heerweg, west land van het clooster van de  

Magdaleene, noord land van Frans Van Honackere daer de scheure op staet.  

Gerecht door koop ten stocke uyt het becommert sterfhuys van Adriaen Verstighele ten jare 169.. (?) en 

het land door koop van de weduwe van Jan Vereecke, die erfde van Jan Vereecke in 1696.  

Actum 5 ougst 1701. 

 

f° 6 Guilliame Verschilde x Jacquemincke Heytens, blijven schuldig aan Gillis Voet, poorter van Brugge:  

een rente van 5 pgr. voor koop van huys en herberghe + 4 lijn land, bezet op dit huys en herberghe.  

(zoals hierboven) 

Actum 5 ougst 1701. 

 

f° 7v - Jonkvrouw Anna Bousseur, weduwe van Gillis Van Trappen, poorter van Brugge, 

- Gillis Van Trappen, zoon van Gillis en Ignaciana De Witte, poorter van Brugge, 

- Jacob Bousseur en Gillis Van Trappen, voogden van Jacob Van Trappen, zoon van Gillis, 

verkopen aan Joannes Vande Hecke, greffier van de Houtschen:  

8 gem. 127 r. (waarvan 7 gem. 127 r. op Oostcamp en de rest op  Rooden geseyt Nieuwenhove), zuidwest 

van de kerk. (+ legger); koopprijs 100 pgr.  

Gerecht 1/2 ten sterfhuyse van haar man en hun vader, die kocht ten stocke van de hoirs van jonkvrouw 

Adriaene Vander Meulen. 

Actum 10 sept. 1701.  

 

f° 11v Jonkheer Albert Brilmaen x Marie Thily, poorter van Brugge verkopen aan Sr. Pieter Loveny,  poorter 

van Brugge:  

1/2 van 19 gem. 235 r. busch en meersch van oudts genaemt de Goesegaever, oost van de Ghentsche 

vaert (andere 1/2 behoort jonkheer Albertus De Roie (?) burgemeester van het Vrije).  

Gerecht door successie van Jacques Lootens, die kocht ten stocke uit de goederen van jonkheer Charles 

Pieter Van Peene in 1682. 

Actum 8 jan. 1702. 

 

f° 14  

  

-15 

Nicolaes Vande Woestyne x Clara Therese L’Espée, zijn schuldig aan dhr. Baudewyn L’Espée:  

een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op 1/2 van een hofstede met 107 gem. 117 r. land, 

busch, meersch en velt, gebruikt door Jeroen Van Hove d’oude (de wederhelft behoort jonkheer Francois 

Judocus De La Vilette) zuid van de kerk (+ 9 blz. legger!) deels op Nieuwenhove en palend aan 

Cortryksche heerweg. 

Actum 17 febr. 1702. 
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f° 21v Guillame Vande Walle x Petronelle Zeebrouck, zijn schuldig aan Jan Verhulst, weert in de Cleene 

Hucker te Brugge:  

een rente van 4 p. 10 sch. gr. voor een som van 72 p. bezet op 10 stukken land, samen .....  groot (niet 

ingevuld) palend aan de Wulckebroucken. Gerecht van zes erfenissen. 

Actum 16 maart 1702. 

 

f° 24v 

 

 

- Jan De Kimpe x Anna Vande Walle en 

- Jeronimus Van Hove de jonge x Josyne Vande Walle,  

verkopen aan Jan Everaert, coster deser prochie:  

elk 1/6 van een huys met scheure en stallynghe, gebruikt door de koper op 7 gem. 2 lijn land (waarvan 2 

lijn meersch onder Nieuwenhove) palend zuid ant kerckhof, tusschen de kerckweg ande oostsijde, 

Cortryschen heerweg ande westsijde op Masekensbergh. (+ legger) 

Gerecht door successie ten sterfhuyse van Simoen Vande Walle, hun vader, die erfde van Pieter Vande 

Walle, zijn vader in 1661. 

Actum 29 april 1702. (zie ook folio 52v) 

 

f° 43 16 jan. 1703: Toelating om de 100ste penning te mogen lichten op alle geldverrichtingen, in faveur van de 

schepenen deser heerlychede 4089 guldens. 

 

f° 45v Adriaen Vermaire x Anna De Vettere, laet van Oostcamp, is schuldig aan Charles De Brabandere, op 

Sint-Cathelyne:  

een rente van 1 p. 11 sch. voor een som van 33 p. 6 sch. 8 gr. bezet op een 1/3 van 9 gem. oost van de 

Gentsche vaert (onverdeeld met Andries Vermaire x Jacqueminke De Vettere), gebruikt door Marten De 

Brabandere en Pr. Cauwe.  

Gerecht door successie van Anthone De Vettere en Cathelyne Hulstaert, haar vader en moeder. 

Actum 17 maart 1703. (zie ook folio 59) 

 

f° 52v Simoen Vande Walle, jongman, zoon van Simoen, verkoopt aan Jan Everaert, coster deser prochie: 1/6 

van een huys, gebruikt door de koper, op 7 gem. 2 lijn land, à 23 p. 13 sch. 4 gr.  

Gerecht zoals hierboven folio 24v. 

Actum 19 mei 1703. 

 

f° 53v Mr. Louis Ignace Van Essen, advocaat namens Jan Baptist Vleys, admoniator (administrator ?) van Z. 

Maj. Domeinen, waaronder het stragiers goedt bij faute van hoirs; verkoopt de achtergebleven goederen 

van jonkvrouw Marie Issendooren:  

een behuyst hofstedeke met 7 gem. land, oost over de Gentsche vaert, aen Francois Mayaert, poorter van 

Brugge.  

Gerecht jonkvrouw Marie Issendooren , door koop ten stocke van het becommert sterfhuys van Frans 

Roelens in 1700 à 92 p. 16 sch. 7 gr. 

(Volgt een ellenlang familieverband van enkele verre erfgenamen Kerckhof en Raison) 

Actum 19 mei 1703. 

 

f° 59 Andries Vermaire x Josyne De Vettere te Sint-Kruis Brugge, zijn schuldig aan Charles De Brabandere op 

Sint-Cathelyne:  

een rente van 1 p. 11 sch. 4 gr. voor een som van 33 p. 6 sch. 8 gr. bezet op 1/4 van 9 gem. oost over de 

Gentsche vaert (onverdeeld met Adriaen Vermaire en Jacquemyncke De Vettere).  

Gerecht door successie van Anthone De Vettere en Cathelyne Hulstaert, haar vader en moeder. 

Actum 14 juni 1703. (zie ook folio 45v) 

 

f° 67 Pieter De Deyne d’oude x Veronica De Vooght, laet van Oostcamp verkopen aan Maryn Van 

Renterghem d’oude, ook laet van Oostcamp:  

7 gem. = 1/2 van een hofstede genaemt Lettenburgh, noordoost van de kerk over de Gentsche vaert, 

gebruikt door de comparanten.  

Gerecht door koop van Anna Van Renterghem, weduwe van Jan De Backere in 1699, die erfde van 

Willem Van Renterghem, haar vader in 1690. 

Actum 12 april 1704. 

(zie ook folio 72) 

 

f° 69 Jonkheer Philip De La Thour, namens Philippine Dorothea De Massiet, weduwe van Charles De Malinez 

(gerecht tot 1/4) en namens Pieter Adriaen De La Tour (gerecht tot 3/4), verkoopt aan heer en meester Jan 

Francois Balliencourt, aartsdiaken van Sint-Donaes:  

8 gem. land, deel van een hofstede groot 60 gem. in leen gehouden van de Burg van Brugge, oost van de 
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Gentsche vaert, niet ver van het Beverhoutsvelt, gebruikt door Joos Van Renterghem, zoon van Joos. 

Gerecht door successie van mhr. Walter De Wasquechol. 

Actum 26 april 1704. 

 

f° 75 Zelfde acte als folio 69 

 

f° 72 Maryn Van Renterghem, zoon van Joos x Marie Tanghe, laet van Oostcamp, zijn schuldig aan Pieter 

Vlitinck, landsman te Sint-Cathelyne:  

een rente van 7 p. 10 schgr. voor een som van 150 pgr. bezet op 7 gem. = 1/2 van een hofstede genaemt 

van oudts Lettenburgh, bewoont door Adriaen Honacker, en het land gebruikt door Pieter De Deyne 

d’oude, oost van de vaert, noordoost van de kerk.  

Ook nog bezet op 15 gem. 109 r. land en busch ver noordoost van de kerk over de vaert. (+ legger) 

Gerecht:  

- 7 gem. door koop van Pieter De Deyne, die kocht van Anna Van Renterghem in 1699, 

-  het overige land door successie van Joos Van Renterghem d’oude. 

Actum 15 april 1704. 

(zie ook folio 67) 

 

f° 77 

 

(doorkruist) 

Jacques Tanghe x Marie Ruys , laet van Oostcamp zijn schuldig aan de Gilde van Onse Lieve Vrauwe 

binnen Oostcamp, ter acceptatie van Gillis Vande Walle en Marten De Backere, gildemeesters:  

een rente van 2 pgr. voor een som van 40 pgr. bezet op een welgebaud huys,  soo het van onder tot boven 

ende van achter tot vooren ghestaen en ghelegen is, dight ande Moerbrugghe met 75 r. erve, bewoond 

door de comparanten, palend zuid en west ande gracht van de hofstede voor desen een brauwerie 

competerende weduwe van Anthone Laderiere, noord en oost over de Leyebarm.  

Gerecht door koop van zijn medehoirs van Jacques Tanghe d’oude, zijn vader in 1700. 

Actum 19 juli 1704. 

 

f° 82v Joannes Vanden Broucke x Marie Florence De Motte transporteren op Joos De Brabandere:  

een rente van 2 pgr. ten laste van Charles Dhondt voor een som van 32 pgr. bezet op een woonhuys met 2 

lijn hovinge, zuid bij de kerk, en 1 gemet land, oost niet ver vandaer bij het Maeselstraetken.  

Gerecht van zijn vader Bernaert Vanden Broucke en zijn zusters Marie en Petronelle, religieuzen in ’t 

clooster van de Jacobinessen in Brugge. 

Actum 6 juni 1705. 

 

f° 84 Joos Sabbe x Anna Van Nieuwenhuysse + 1 minderjarig kind, verkopen aan Jacques De Smedt, laet van 

Oostcamp:  

een hofstedeke met 10 gem. 7 r. land, waarvan 8 gem. 51 r. onder Oostcamp en de rest onder Erckeghem, 

à 15 pgr. Gerecht door koop van Jan Quissens in 1697. 

Actum 21 juli 1705. 

 

f° 86 - Guilliame De Mey, zoon van Toucheyn en 

- Joos Vanden Abeele x Helena De Mey, 

transporteren op Guilliame De Smedt:  

een rente van 2 pgr. ( voor een som van .... ? ) ten laste van Macharius Smissaert en vrouw, bezet op een 

huys wesende herberghe op 250 r. land, in jeghenoote genaemt Stuyvenberghe, bewoond door weduwe 

M. Smissaert, oost langs de Audenaersche heerweg, + 2 gem. land bij de Oostmeerschen. 

Actum 8 dec. 1705. 

 

f° 93 Dhr. Jan Bapt. Vleyts, administrateur generaal van Z. Maj. domeynen, weduwnaar van Margeritte Vander 

Meulen, ook namens meerder- en minderjarige kinderen geeft te kennen dat de voogden van het 

Godshuys van Sint-Magdeleene in Brugge hebben gecedeert aan de comparant:  

1 gem. 83 r. saylant buiten de Catharinepoorte en is daarvoor schuldig aan het godshuys een eeuwige 

cijnsrente van 20 schgr. sjaers, bezet op zijn casteelgoed + nederhof met 52 gem. 252 r. land gebruikt 

door Guilliame De Deyne, ver oost van de kerk over de Gentsche vaert dight ande groote Steenbrugghe, 

enz .... 

Gerecht door koop van jonkvrouw M. Magd. De Melgar in 1698. 

Actum 27 febr. 1706. 

 

f° 98 Anna Van Renterghem, weduwe van Cornelis De Kimpe, laet van Oostcamp en nu gedevorceerde 

huysvrauwe van Francois Dousselaere, gerecht door successie van haar vader Charles en haar moeder 

Jacquemyntien De Raet in een woonhuys op 80 r. land = 1/2 van een meerder huys (de rest behoort 

weduwe Pr. Bauwens) bewoond door Jan Everaert, oost van de Gentsche vaert.  



 111 

Zij declareert ook te bezitten 7 gem. 277 r. land, oost van de vaert, waarop haar man verzekerde een som 

van 30 pgr. als voogd van Pieter Bidou, zoon van Gillis en Stevine De Kimpe in 1688.  

(+ legger van de 7 gem. 277 r.) 

Actum 12 maart 1707. 

 

f° 100 Guilliame Verschilde x Catheline Millecamp verkopen aan Gillis Biebuyck, brauwer ande Steenbrugghe 

op Sint-Michiels:  

een wel geleghen huys wesende herberghe, zuid van de kerk, bewoont door de comparant op cijns van de 

grave van Ursele + 1 gem. 1 lijn land, ten voorhoofde op de Cortryschen heerweg. (zie ook folio 5) 

Gerecht door koop van Gillis Voet in 1701. Verkocht voor het kapitaal van de cijns en erfelijke rente en 

levering van 55 thonnen goedt bier en 5 thonnen cleen bier, gheextimeert tot 66 pgr. 

Actum 5 april 1707. 

 

f° 107 Jonkvrouw Eleonora Gilson, weduwe van G. Claissone, in leven greffier van het graafschap Everghem, 

wonend in ’t Cleyn begijnhof deser Stadt (Gent?) verkoopt aan Jonkheer Frans Van Haveskercke x 

Jacqueline Claissone:  

een behuysde hofstede met 33 gem. land en busch, ver zuidoost van de kerk. (+ legger)  

Gerecht door koop tijdens het leven van haar man en door successie van Jan Gilson haar vader. 

Actum 16 april 1707. 

 

f° 111 Jonkheer Frans Van Haveskercke x Jacqueline Claissone zijn schuldig aan Frans Van Beversluys, 

ontvanger-generaal van het Vrije:  

een rente van 9 p. 7 sch. 6 gr. voor de som van 150 pgr. bezet op een wel behuysde hofstede met 33 gem. 

land en busch, in pacht gebruikt door Adriaen Thoen, op Oostcamp en deels op Beernem.  

Gerecht door successie van G. Claissone haar vader en Eleonora Gilson, weduwe van G. Claissone. 

Actum 16 april 1707. 

 

f° 121 Heer en meester Joannes Vini, afgaende pastor deser prochie, verkoopt aan heer en meester Gillis Van 

Coppenolle, licentiaet in de Godtheyt en pastor deser prochie:  

1 lijne land wesende een planterie van eecken en andere boomtjens, weinig oost van de kerk, dicht an het 

pastoreel huys.  

Gerecht door koop van Jan Wieme en Pieter De Deyne, voogden van de kinderen van Jan Wieme in 

1686. Actum 9 juli 1707. 

 

f° 127 - Adriaen Gouuaert x Joanna Van Lesberghe, 

- Pieter De Wulf x Marie Van Lesberghe, 

- Petronelle Van Lesberghe, jonge dochter, 

verkopen aan Jan Clays, hooftman ter prochie van Sint-Cruys:  

hun aandeel in een hofstede met 34 à 35 gem. ver zuid van de kerk, gebruikt door Andries Van Maele, 

zoon van Andries, + 1 gem. 2 lijn busch (omgeving proosdij van Hertsberghe), koopprijs 32 pgr. 10 

schgr. Actum 8 oct. 1707. 

 

f° 131 Guille Gernaert x Anna Vereecke, laet Oostcamp, geeft te kennen dat competeert  aan Joannes Ghernaert, 

zijn zoon, uit hoofde van zijn moeder:  

1/2 van een hofstede met 77 gem. land, meest onder heerlijkheid Oostcamp en een klein deel onder 

Nieuwenhove, langs de Wulckebrouckstraete, geheel door de comparant gebruikt en bewoond.  

(De wederhelft competeert Michiel Standaert, Pieter Manhout x Adriana Standaert, Jan Gailliaert x Marie 

Standaert en Pietere De Meyere x Joanna Standaert, kinderen van Jan Standaert en Marie Vlietynck). 

Joannes Ghernaert hypotekeert met een jaarlijkse rente van 2 p. 15 sch. de helft van de hofstede groot 54 

gem. die hem toebehoort; de andere helft pacht hij van de mede-eigenaars. 

Actum 3 nov. 1707. 

 

f° 133 Legger van het land (2, 3, 16 en 19de begin) deels op Waardamme. 

 

f° 136 Heer en meester Joannes Vini, pbr. capelaen van het H. Bloed te Brugge, verkoopt aan Philip Bouckhout , 

laet van Oostcamp:  

70 roen land met een huyseke, dicht oost van de kerk, separerende de haeghe staende ande hovinghe van 

de herbergh het Schaeck (bewoond door Jan Wegghe) en separerende het huys van de comparant, nu 

bewoond door weduwe van Jan Claus.  

Gerecht door abandonnement van een rente ten laste van weduwe Jan Vanden Berghe. 

Actum 22 nov. 1707. 
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f° 140 Gillis Vande Keere, weduwnaer van Paeschintien Martens en Pieter De Langhe, weduwnaar van Marie 

Martens, geven te kennen dat Lieven Martens, zoon van Jacques, hun zwagher, hen op 3 april 1707 

overgaf de staet goederen achtergelaten door Livine Van Vlaenderen, weduwe van Jacques, hun moeder:  

een hofstedeke met 14 gem. land, waarvan 3 gem. onder Erckeghem, belast met swaere reparatien en 

erfelijke renten, het jaerlijcke incommen daertoe niet souffisant sijnde. Lieven Martens wil het hofstedeke 

overnemen voor de last van de renten en reparatien, omde comparanten te ontlasten ...... 

Gerecht van hun moeder Livine Van Vlaenderen. 

Actum 7 jan. 1708. 

 

f° 154 Frater Leo Van Maele, novice in d’abdie van de Eeckhoutte te Brugge, rendant ten sterfhuyse van zijn 

moeder Jacquelyne Herrebout, weduwe van Louys Van Maele, geeft volmacht aan Jan Bouvy, om te 

verkopen aan Theresia De Witte:  

7 gem. 23 r. land, deel van 18 gem. 8 r. (de rest behoort aan zijn zuster Marie Anna) met een hofstede ter 

heerlijkheid Buskensambacht, gebruikt door Jan Van Gaevere. (+ legger)  

Gerecht door successie van zijn vader, die kocht van Pieter Albrecht en Cornelie Reynaert in 1698. 

Actum 14 ougst 1708. 

 

f° 161v Nicolaes De Pestele, adv. (?) zoon van Z. Maj. Grooten Raede te Mechelen verkoopt aan Norbert Van 

Voorspoedt, raedsheer van de Grooten Raed (hier vervangen door de greffier van Nieuwenhove):  

een hofstede met 36 gem. land, gebruikt door Michiel De Meyere, oost van de kerk ( in 2, 15, en 18de 

begin), deels op Nieuwenhove gebruikt door Pieter Van Dierendonck x weduwe van Joannes Vande 

Walle; tegen een som van 116 pgr. 

Actum 16 febr. 1709. 

 

f° 170 Maryn Van Renterghem x Marie Tanghe zijn schuldig aan Pieter Vletinck, landman te Sint- Michiels:  

een rente van 1p. 10 schgr. voor de som van 30 pgr. bezet op 7 gem. land = 1/2 van een hofstede genaemt 

Lettenburgh, bewoond door de comparanten, oost van de Gentsche vaert, ver noordoost van de kerk.  

Gerecht door koop van Pieter De Deyne d’oude in 1702. 

Ook bezet op 15 gem. 109 r. land, oost over de vaart.  

Gerecht door successie van Joos Van Renterghem haar vader en deels door koop van diverse personen. 

Actum 23 maart 1709. 

 

f° 178 Pieter Ouwe x Marie Mechelaere verkopen aan Carel Erpoel, schaper, wonend met Maryn De Wulf:  

een hofstedeke met een camerken, ver zuid van de kerk en oost bij Ertsberghe capelle langs landweg van 

Hertsberghe capelle naer Bulscampvelt en naer Dry Conynghen. (+ legger, zonder opgave van totale 

grootte.) Koopprijs 32 pgr. 10 schgr.  

Gerecht door successie van Marie Hubrecht, laet van Oostcamp, zijn grootmoeder in 1706. 

Actum 17 april 1709. 

  

f° 180v Sr. Jan Staessen x Helena Carette, laet van Oostcamp, geeft te kennen dat hij met zijn eerste vrouw Anna 

Samyn, geleend heeft van Marcus Ketele:  

de som van 200 pgr. tegen een rente van 12 p. 10 schgr. obligatie die nu behoort aan Sr. Jan Van 

Thinnevelt (hantekening: Jan Tienevelt) x Mecheline Samyn, weduwe van M. Ketele, vermeerderd met 

104 p. 14 sch. 4 gr. tot samen 304 p. 14 sch. 4 gr. bezet op een huys, wesende een vermaerde brauwerie 

met mouterie, brauketels, cuype, coelbacken en brauhalam, met 3 gem. land en meersch, niet ver van de 

groote Steenbrugghe te zuidsijde, op de barm van de Gentsche vaert en palend aan het casteelgoedt 

genaemt de Pensée; bewoond door de comparanten.  

Onder de lasten staat o.a. vermeld: een herberghe genaemt de Dry Conynghen staende rechtover de 

Steenbrugghe bewoond door Gillis Biebuyck / een rosmeulen staende binnen de brauwerie. 

Actum 8 juni 1709. 

 

f° 186 - Carel Bauwens x Marie Coppens, 

- Lieven Bauwens x Lauwerynse Joossens, 

- Anna Bauwens, weduwe van Pieter Van Pachtenbeke, 

- Voogden van 5 kinderen van Joos Bauwens en Petronelle Cools, 

- Voogden van de 6 kinderen van Pieter Bauwens en Marie Van Renterghem, 

- Judocus Verschave x Marie Van Renterghem, 

- Voogden van de 4 kinderen van Jacob De Schaepdrijvere en Peternelle Bauwens 

- en veel meer andere ...   

allen erfgenamen van Pieter Bauwens d’oude en Marie Jacquemintien Van Renterghem 

verkopen aan jonkheer Adriaen Joseph De Villegas:  

een behuysde hofstede, onder de heerlijkheid Erckeghem met 10 gem. 12 r. land, de rest onder 



 113 

heerlijkheid Oostcamp (deels Ruddervoorde) 28 gem. 102 r. (samen 38 gem. 114 r.), zuidoost van de 

kerk, west van de herberg Stuyvenberghe. (+ legger) 

Gerecht van Pieter Bauwens en Marie Van Renterghem. 

Actum 3 aug. 1709. 

 

f° 202 Judocus Lust x Petronelle Vande Walle uit Ruddervoorde verkopen aan Pieter Rotsaert, laet van 

Oostcamp, ..  gem. land = hofstede onverdeeld met de hoirs van Joos Vande Walle, gebruikt door Jacob 

De Deyne, ver oost van de kerk.  

Gerecht door successie van Cornelis Vande Walle, haar vader en door uitkoop van medehoirs. 

Actum 20 sept. 1709. 

 

f° 203 Andries Van Maele, laet van Oostcamp, staat borg voor zijn swaegher Lieven Martens voor een som van 

47 pgr. schuldig aan heer en meester Pieter De Cuypere adv. te Brugge, voor pacht van een hofstede door 

hem (L. Martens) bewoond, en voor een som van 10 pgr. voor thiendepacht schuldig aan de ontvanger 

van het bisdom.  

Daartoe staat hij af aan L. Martens: zijn meubelen en beestialen: 1 slabinck (?) ketel, 2 iseren potten, 

melckkeirne, trogh, grauw werckpeirdeke, 3 melckcoien (roo blaerde, roo griemelde, roo met een sterre), 

waeghen, ploegh, eeghde met arnas, 300 coorneschoven in de scheure, 600 averschoven met 600 hoy. 

Actum 5 oct. 1709. 

 

f° 208 Jonkvrouw Livine Vander Wante, weduwe van Cornelis Moreel, poorter van Brugge, verkoopt uit het 

sterfhuys van haar man aan jonkheer Frederic Anthone De Villegas:  

een hofstede met 9 gem. 235 r. niet ver oost van de kerk, dicht bij de dreve van de Grave van Ursele 

tussen de platse en de Moerbrugghe, bewoond door Adelyn De Smedt.  

Gerecht van haar man, samen gekocht van  de hoirs van Jacques Tanghe in 1701.  

Koopprijs 93 p. 1 sch. 8 gr. 

Actum 9 nov. 1709. 

 

f° 209 Jonkvrouw Catherine De Tilly, weduwe van Anthone De Laderiere, geeft te kennen dat zij met haar zoon 

Jan Frans, geleend heeft van Sr. Joos De Meulenaere uit Brugge: de som van 800 pgr. bezet op:  

- hofstede te Lissewege, groot 69 gem., 

- hofstede te Maldegem, groot boven de 70 gem., 

- hofstede te Oostcamp, groot 27 gem. voor desen geweest een vermaerde brauwerie, nu gebruikt door 

Pieter Livevrauwe à 16pgr. sjaers ghedeurende de jaeren van oorloghe en 20 pgr. ten tijden van peys. 

Gelegen te voorhoofde ande Moerbrugghe op de leybarm. (+ legger)  

Gerecht door koop ter publicque veylinghe van de becommerde boedel van Adriaen Verstighele, die 

kocht van heer en meester Petrus Maes, pastor te Lissewege, als voogd van de kinderen van Philippe 

Longyn en Christiane Inbona in 1698. 

Actum 16 nov. 1709. 

 

f° 214 Jonkvrouw Marie Dorothea Collaert, jonge dochter, hoir unique van heer en meester Lodevicus Collaert, 

canoninck van Sint-Donaes, haar oom, geeft te kennen dat Marie-Anna Vanden Berghe, weduwe van 

jonkheer Jan Albert Barre in 1701 erkend heeft ten voordele van Canoninck Collaert:  

een erfelijke rente van 9 p. 7 sch. 6 gr. bezet op haer huys, dight ande platse, met 4 gem. land.  

De rente zou toekomen aan haar die ten dienste heeft gestaen ......  enz .... 

Actum 16 nov. 1709. 

 

f° 220 - Heer en meester Philip Oleviers, greffier van het Vrije, x M. A. Vander Plancke, 

- Sr. Christiaen Haghetuyte, namens Charles Jacobs x Barbare Vander Plancke, 

- Joanna Clara Vander Plancke, weduwe van Mauritius Vander Haerpt, 

- Voogden van de kinderen van Frederick Ign. Vander Plancke en Jenne Therese Van Wel, 

verkopen aan Joos De Keysere:  

een huys wesende herbergh met hovinge en peirtstal, gebruikt door Eustachius Naessens à 7 pgr. sjaers, 

niet groter dan 73 roen, niet ver noord van de kerk, oost ande Cortryschen heirwegh, noord een straetken 

langs het huys naer de Wulckebroeckstrate.   

Gerecht door successie van Michiel Vander Plancke, vader, die gerecht was door abandonnement tsijnen 

profijte door weduwe van Francois Honghenaert in 1691. Koopprijs 108 p. 2 schgr. 

Actum 20 dec. 1709. 

 

f° 222 Heer en meester Joannes Vini, pbr. capelaen van het H. bloed, verkoopt aan Charles Vanden Berghe, laet 

van Oostcamp:  

een woonhuys met hovinge groot 60 à 70 roen, gebruikt door Lieven Vande Keere à 3 p. 13 sch. 4 gr. 
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dight ande kerckstighel, zuid van het huys van Philip Bouckhoudt, noord ande pastorie, oost aen erve en 

huys van Vini bewoont door Michiel Caluwaert, west ande kerkwegel. 

Actum 4 jan. 1710. 

 

f° 222v Charles Vanden Berghe blijft schuldig aan J. Vini een rente van 20 schgr. voor een som van 17 pgr. voor 

een koop van een huys en erve, bezet op dit huys met 60 à 70 roen erfve. 

 

f° 233v - Pieter Binneman x Therese Van Renterghem (1/6), 

- Passchier Van Renterghem, jongman (1/6), 

- Jaspart Boydens x Godelieve Vermeersch (1/6), 

- Wynock Vermeersch, jongman (1/6), 

- Voogden van Pieternelle Vermeersch (1/6), 

verkopen aan Sr. Laureyns Fynaert, poorter van Brugge:  

5/6 van land op Oostcamp, deels onder Nieuwenhove, en deels op Waardamme, ver zuid vande kerk in 

jeghenote genaemt de Galghenacker. (+ legger, zonder landmate) 

Gerecht door successie van Lonis Verpoort, hun grootvader.  

Het resterende 1/6 behoort aan de kinderen van Jacob Slype. Koopprijs 38 pgr. 

Actum 30 aug. 1710. 

 

f° 235 Marie Joanna De Gras, weduwe van Emmanuel De Vooght, is schuldig aan Jacques Mortier, greffier van 

Oostcamp:  

een rente van 5 p. 16 sch. 8 gr. voor een som van 116 p. 13 sch. 4 gr. bezet op een behuysde hofstede met 

80 gem. land waarvan de hofstede gelegen onder Erckeghem. 

Gerecht door successie van jonkheer Alphons De Gras, heer van Bouchaute en Margrite Isabelle De 

Bourgonge, dit Heilar (?) en van Catharine Cave, weduwe van Alphons De Gras, haar vader en moeder, 

grootvader en grootmoeder. 

Actum 10 sept. 1710.  

 

f° 246v Jan De Vooght transporteert op Sr. Joannes Issenbaert, ontvanger van de heerlijkheid Oostcamp:  

zijn meubelen, bestialen, 2 werckepeirden (swarte merrie en bayde ruyn), 3 coeien (1 roo, roo grimelde 

en swart grimelde) met 2 calvers; ketel, 2 ackers, 8 gem. besaeyde vruchten te velde, waghen, ploegh, 

eeghde, arnassen, voor de som van 31 p. 10 schgr. schuldig aan de ontvanger (belasting van 1708 en 

1709). 

Actum 24 jan. 1711. 

  

f° 260 Guilliame De Smedt en Jan De Corte, kerkmeesters, schrijven aan de Vicarissen van het openstaande 

bisdom:  

De kerk bezit een woonhuys met 60 r. erfve, belast met 13 sch. grondrente en 4 gr. ten voordele van den 

disch, gebruikt door Anthone Sorge (?) à 4 pgr. sjaers.  

Het is in slechte staat en reparatie zou meer dan 25 pgr. kosten. Vragen toelating om te verkopen aan 

Jacob Morieuw tegen een jaarlijkse rente van 2 p. 3 sch. 4 gr. 

Kerkmeesters krijgen toelating om te verkopen aan Jacob Morieuw, laet van Oostcamp:  

woonhuys met 62 1/2 r. loogtinck (= tuin), noordwest van de kerk in 1ste begin, tussen kerkwegel en 

Cortrysche heerweg. De koper mag een rente van 2 p. 3 sch. 4 gr. aflossen met 50 guldens.  

Gerecht ten titel van decrete (?). 

 

f° 262 Jacob Morieuw (of Morreeuw) x Barbara Vande Walle, laet van Oostcamp, blijft schuldig aan de kerk 

een rente van 2 p. 3 sch. 4 gr. voor een som van 32 pgr. 13 sch. 4 gr. bezet op zijn huis. 

Actum 21 maart 1711. 

 

f° 273 Anna Marie Vanden Berghe, geseyt Van Praet, weduwe van jonkheer Jan Albert de Barre, verkoopt aan 

heer en meester Joannes Vini pbr. capelaen van het H. Bloed:  

een notabel huys met 4 gem. land, waghecot, peirdstal, niet ver van de platse, zuid bij de kerk, met de 

dreve utcommende op de platse, meerder deel boogaert en saylandt (15de begin) tusschen Cortrysche 

heerwegh en kerkwegh.  

Belast het huys van plaisance met grondrente en andere ......   

Haar ouders waren gerecht door koop van Charles Vander Woude, die kocht uit de becommerde boedel 

van Jan Bapt. Carlier. 

Actum 18 april 1711. 
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register 25 Vanaf  1711 tot 1717 

 

 

f° 3 Anne Maximiliane D’Amman, weduwe van Marcq Anthone de Prudhomme d’Hailly, baron van Poucque 

.... en Marie Florence D’Amman, dochters van Jaspar, burggrave van Oomberghe, verklaren gegeven te 

hebben metter warmer handt, aan Marcq Anth. Albert de Prudhomme, burgemeester van het Vrije, haer 

tweede zone en neve:  

het goedt en leen t’Inchoutte, groot onder leen en erfve ± 150 gem. gebruikt door Jan De Baeckere, zoon 

van Lieven.  

Gerecht door successie van vrauw Jenne Philippe Langhals, burggravine van Oomberghe, hun moeder. 

Zijnde een notabele hofstede met 150 gem. ver oost van de kerk, oost over de Gendtsche vaert, niet ver 

van de Moerbrugghe, waarvan 2 lenen gehouden door het leenhof  Burgh van Brugghe, groot 25 + 18 

gem. zijnde een behuysde hofstede met een moteken. 

Actum 18 juli 1711. 

 

f° 9 Helena Carette, weduwe van Sr. Jan Staessens, brauwer ande Steenbrugghe, exhiberende (?) zeker acte 

van renovatie van hoirie door Francois Beghin en Catherine Staessens, ook als voogden van Mechilia en 

Threse Staessens, 

Laureyns De Vos x Joanna Staessens, Anthone De Grof x Agnes Staessens en Jacob De Brauwere x Anna 

Marie Staessens; allen kinderen van Jan Staessens, 

verkopen aan Sr. Jan Van Thieneveldt, coopman in Brugge: 

een huys wesende een vermaerde brauwerie, moutterie, rosmeulen, scheure, stallinge, brauketels ...... 

 + 3 gem. land, ver noord van de kerk, zuid bij de groote Steenbrugghe, ten voorhoofde op de leybarm, 

van achter utcommende met een poort op de Cortrykschen heerweg, door de comparanten bewoond; 

palend aan een meersch van het casteelgoedt genaemt de Pensée van de heer Charles Vincke te 

Antwerpen. 

Belast met een cijnsrente van 2 pgr. ten voordele van de abdie van den Eeckhoutte, (20 sch. op de 

genoemde brauwerie en 20 sch. op de herbergh  genaemt de Dry Conynghen  dicht bij de groote 

Steenbrugghe, ook brauwerie, bewoond door Gillis Biebuyck) (20 sch. = 1 p.). 

Ook belast met een half hoet terwe op de rosmeulen in de brauwerie, ten voordele van de watergrave, enz 

.... Gerecht aan haar man door koop van Gillis Salens in 1699. 

Actum 19 sept. 1711. 

 

f° 19 Marie Van Maele, weduwe van Jan Claeys en nu ghedevorceerde huysvrauwe van Donaes Braesman, 

verkoopt aan Guille Seynnaeghele:  

1/2 (naast haar kinderen) van een hofstede met 34 à 35 gem. land, ver zuid van de kerk, gebruikt door 

Andries Van Maele; 1/2 van 4 gem. 75 r. van 1 gem. 2 lijn busch en van 5 lijn busch genaemt de 

Steenvoordebusch. 

Gerecht aan haar man door koop van diverse personen en deels door successie van haar ouders en 

grootouders. 

Actum 30 jan. 1712. 

 

f° 26 - Carel Bauwens x Marie Coppens, 

- Lieven Bauwens x Laureinse Joossens, 

- Anna Bauwens, weduwe van Pieter Van Pachtenbeke, 

- en voogden van minderjarige kinderen,  

verkopen aan Jan Everaert:  

1/2 van een hofstedeke, groot geheel 13 gem. oost van de Gentsche vaert (andere 1/2 behoort Jacques 

Beuselinck, vercavelt in 1669), in de Blauw Casteelhouck, nevens het Beverhoutsvelt, bewoond door de 

koper. (+ legger) 

Gerecht door successie van Carel Van Renterghem en Jacquemyncke De Raet in 1661. 

Actum 11 juni 1712. 

 

f° 45 Jacques Mortier, greffier van heerlijkheid Oostcamp x Marie Margareta De Cock, uit liefde en affectie tot 

den disch en aermen van de prochie, geven bij liberaele ghifte:  

een hofstede met 25 gem. 215 r. nu bewoond door Jan De Grande d’oude, à 18 pgr. sjaers in tijde van 

oorloghe en 16 pgr. in tijde van payse + verleggen van 100 gheley stroy als de noodt het vereyst + 3325 

houtte Oostcampsche taillie; zuidoost van de kerk, niet ver van de Moerbrugghe, in 4de begin (+ legger), 

ver van het casteelgoedt genaemt het Gruythuys. 

De comparanten behouden hun leven lang het vruchtgebruik (de helft na eerste overlijden), met last van 

een jaargetijde met 3 lessen en het dekken van de disch voor 30 aermen met ieder een wit brood ..... 

Actum 7 nov. 1712. 
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f° 54 Guilliame Sinaghel x Joanna Rubbens geven te kennen dat zij in jan. 1712 in erfvenisse ontvangen 

hebben van Marie Van Maele, weduwe van Jan Claeys en nu gedevorceerd van Donaas Braeshem 

(Braesman ?), nevens haar kinderen:  

1/2 van een hofstede met 34 à 35 gem. land, ver zuid van de kerk; 1/2 van 4 gem. 75 r. van 1 gem. 2 lijn 

busch, waarvan Jan Claeys en zijn 2 minderjarige broers, kinderen van Jan en Marie Van Maele, 

verkochten aan de comparanten ..... (zie ook folio 19) 

Actum 21 jan. 1713. 

 

f° 56 

 

(beslag-

name) 

Gillis Biebuyck, weert en brauwer te Steenbrugghe verkoopt aan Fransois De Beer te Kneselare:  

1/14 deel van een hofstede en brauwerie met 14 gem. wesende een vermaerde herberghe van oudts 

genaemt de Dry Conynghen, op Oostcamp en deels op Beernem.  

Gerecht ten titel van decreet ter vierschaere van Oostcamp, ten laste van Pieter Cools op 25 juni 1710; 

Komend van Anna Vande Wiele, zijn vrouw, die erfde van Tanneke Verhulle, vrouw van Guilliame 

Vande Wiel, haar moeder. Koopsom 14 pgr. 

Actum 4 febr. 1713. 

 

f° 58 Jacques Mortier, greffier van de heerlijkheid Oostcamp, transporteert ten voordele van Guilliame De 

Smedt:  

een rente van 5 p. 16 sch. 8 gr. ten laste van Maria Joanna De Gras, weduwe van Emmanuel De Vooght, 

bezet op een notabel welbehuysde hofstede met 80 gem. land en busch, ver zuid van de kerk, waarvan de 

edificien staan ter heerlijkheid Erckeghem; belast met 2 jaar 6 maand 20 dagen crois, en meer andere 

renten ..... 

Actum 1 april 1713. 

 

f° 60 - Joannes Vanden Hecke, bailliu van de heerlijkheid Nieuwenhove en greffier van Erckeghem x Marie 

Hooghstoel, 

- Guilliaeme Vanden Hecke, greffier van den Houtschen, zijn zoon, zijn schuldig aan Jacques Mortier, 

greffier van de heerlijkheid Oostcamp: een rente van 15 pgr. sjaers voor een som van 300 pgr.  

Bezet op een welbehuysd goedt van playsance van oudts genaemt Sint-Antheunis ten Daele rondom in 

sijn wallen, bewoond door de comparant Joannes Vanden Hecke, met 9 gem. 52 r. land, ten west met een 

eecken dreve naer de Eeckenackere ten Daele, en een nieuw beplante abeele dreve op de Cortryckschen 

heerweg.  

Gerecht door koop van heer en meester Frans De Monchau x Marie Van Volden op 2 dec. 1684. 

Ook bezet op 8 gem. 226 r. land genaemt het Oostcampse Molenackerken, en op 9 gem. 70 r. genaemt de 

Doncker Stucken en op 1/2 van 2 gem. 177 r. busch. 

Gerecht door openbare koop ten sterfhuyse van Adriaene Vander Meulen in 1691. 

Actum 4 april 1713. 

 

f° 70 - Lieven Bultynck x Joanna Carelsiboens, ook namens Christiaen Bultynck x Elisabeth Van Nyversele, 

- Pieter Bultynck x Marie Van Peene , poorter van Brugge, 

verkopen aan Joos Bultynck, hun broer, laet van Oostcamp:  

een herberghe en brauwerie van oudts genaemt Sint-Aernoudt, ande Moerbrugghe, oost over de Gentsche 

vaert, west tegen de barm van de Leye, deels op cijnsgrond van de geestelicke en leden slands van 

Vlaenderen à 4 schgr. sjaers. 

+ 2 gem. land, zuid van de vaart, niet ver van de Moerbrugghemeulen. Koopsom 45 pgr. 

Gerecht van Joos Bultynck en Adriaene Dobbelaere, hun vader en moeder, die erfde van Christiaen 

Dobbelaere. 

Actum 5 juni 1713. 

 

f° 71 - Anthone Landtsucht x Catrine (Catharine) Profentier (Proventier ?), 

- Jacob Landtsucht x Roosa Hoevenaghel, 

- Joannes Axer x Joanna Landtsucht, 

- Anna Landtsucht x Gabreel Bryl, 

verkopen aan dhr. Jacques Mortier, greffier van Oostcamp: 8 gem. land, ver oost van de kerk over de 

Gentsche vaert (+ legger), verpacht aan Ferdinand Hoetine (?). 

Gerecht: 

- Anthone en Jacob, elk 1/6 door successie van Jacob Landtsucht en Anna Verdonck, hun vader en 

moeder, 

- Joanna ook 1/6 door successie en 2/6 door koop van Pieter en Joannes Landtsucht in 1710, 

- Anna ook gerecht in 1/6. 

Koopsom 82 pgr. 

Actum 22 juli 1713. 
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f° 73 - Pieter De Cloet x Joanne Vande Walle, dochter van Simoen, 

- Voogden van Guilliame en Adriaene Vande Walle, kinderen van Pieter en Pieternelle Thoen, 

- Jan Dhont x Josyne Vande Walle, 

- Jacob Vande Walle, jongman, 

verkopen aan Jan Everaert, coster deser prochie:  

2/3 van een huys met 10 gem. 62 r. land, noord van de kerk, + cleen huyseke. Belast met 1 sch. 1 d. par. 

genaemt de swynepenne (?); 3 hennen sjaers .... 

Gerecht:  

- Joanne 1/3 van haar vader Simoen en Tanneke Rups haar moeder, 

- De wezen en Jan Dhont samen ook 1/3, 

- Jacob ook 1/3 van Simoen en Tanneke Rups, zijn vader en moeder. 

Koopsom: 68 p. 15 sch. 4 gr. 

Actum 29 juli 1713. 

 

f° 73v Laureins Focquedey x Christine Brouckaert, weduwe van Jacob De Keysere, verkopen aan Jacob 

Monballiu en Francois Hellebuick, haar schoonzonen:  

een 1/2 van een huys wesende herberghe + hovinge + ovenbeur, groot 75 roen, bewoond door Laureins, 

ten voorhoofde op Cortryckschen heerweg, van oudts genaemt het Swarte Gat, niet ver noord van de 

kerk, noord een straetken naer de Wulckebrouckstraete.  

Gerecht Christine Brouckaert door koop door haar eerste man Joos De Keysere van de hoirs van Michiel 

Vander Plancke op 20 dec. 1709. 

Actum 7 ougst 1713. 

 

f° 75 - Jacob Monbailliu x Joanne De Keysere, dochter van Joos, 

- Fransois Hellebuick x Godelieve De Keysere, dochter van Joos, 

zijn schuldig aan Godelieve Dousselaere, weduwe van Jan De Ceulenaere:  

een rente van 4 pgr. voor een som van 80 pgr. bezet op een huys en herberg het Swarte Gat. (zoals 

hierboven) 

Actum 11 ougst 1713. 

 

f° 77 - Pieter De Cloet x Joanna Vande Walle, 

- Balthazar Boymont x Pieternelle De Cloet te Sint-Andries, 

- Pieter Lust x Joanna De Cloet,  

kinderen van Jan De Cloet verkopen aan Jan Verhulst te Brugge: 14 gem. land. (zie legger) 

Gerecht door successie van Jan De Cloet en Pieternelle Van Zeebrouck hun moeder, die erfde van haar 

moeder Passchyne De Ruwe in 1693 en deels door koop in 1683. 

Actum 16 sept. 1713. 

 

f° 85v - Alphonse De Coloma x Barbara Lepoivre, 

- Jan graeve van Carnin Staeden x Marianne Lepoivre, 

- Joanna Lepoivre, dochter van Louys, 

- voogden van Charles Louys Lepoivre, zoon van Louys en Eleonore Vanden Berghe, 

verkopen aan Laureins Gailliaert, laet van Oostcamp en burgemeester van Erckeghem:  

een hofstede met 114 gem. 63 r. land gebruikt door de koper, waarvan 23 gem. 178 r. onder Erckeghem. 

Gerecht door decreet (beslagname) ten laste van jonkheer Fransois heer van Bossut, hoir van zijn vader 

Anthone, tot verhaal van 2 verlopen renten (100 en 200 guldens sjaers) in 1710. 

Actum 13 (jan ?) 1714. 

(Gevolgd door legger 114 gem. 63 r. land: folio 90-94). 

 

f° 95 Laureins Gailliaert x Catrine Hellebuick, laet van Oostcamp zijn schuldig aan Franciscus, Joannes, 

Josephus, Petrus en Anna Veranneman, minderjarige kinderen van Jacques en Marie Monica Roussel:  

een rente van 25 pgr. voor een som van 400 pgr. bezet op 90 gem. 148 r. deel van een hofstede, groot 

geheel 114 gem. 36 r. waarvan 23 gem. 178 r. onder Erckeghem. 

Actum 13 (jan) 1714. 

 

f° 104 Huwelijkscontract tussen Lieven De Backere 25 jaar, zoon van Lieven en Magdalena Vlietynck, x Anna 

Vande Walle, 24 jaar, dochter van Andries en Joanna Van Zeebrouck. 

Actum 14 april 1714. 
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f° 106 Jacob De Deyne x Joanna Van Seebrouck, weduwe van Laureins Vande Walle, laet van Oostcamp, zijn 

schuldig aan de dismeesters van Sint-Andries:  

een rente van 2 p. 10 schgr. voor een som van 50 pgr. bezet op 1/6 van een hofstede groot 50 gem. ver 

oost van de kerk, oost van de Gentsche vaert, onverdeeld met zijn voorkinderen Vande Walle.  

Het huys staat onder de Walschen in Beernem. De disch had die 50 pgr. gekregen van Pieter Timmerman 

met last van een maandelijkse mis op elke eerste dinsdag. 

Actum 5 mei 1714. 

 

f° 121 Huwelijkscontract tussen Joannes Lammertijn, 28 jaar, zoon van Joannes x Anna De Croy, 25 jaar. 

Actum 25 ougst 1714. 

 

f° 132 Joos Van Pachtenbeke zoon van Heindryck x Joanna Finaert, proprietarissen van de meulen ten Daele, 

geven te kennen door het onghestumich weder en grooten windt in de maent april ter aerder is gesleghen 

de meulen, den welcken de comparanten alsnu door Louys Ketels, meester-meulewercker van sijnen style 

te Brugge, hebben doen oprechten, ter somme van 120 pgr. 

Louys Ketels x Isabelle Noelf, die geld nodig hebben in nature ofte specie, dreigen met beslagname. 

Daarom hypothekeren de eigenaars de meulen met een rente van 6 pgr. sjaers.  

De molen is belast ten voordele van zijne Ex. Albert, graeve van Ursele, ter cause van de wynt.  

Zij zijn gerecht in de meulen door koop van Jan De Ruddere in april 1700. 

Actum 18 oct. 1714. 

 

f° 136 Gillis Biebuyck x Antonette Verstraete geven te kennen dat zij op 5 april 1707 erfden:  

een huys en herberghe genaemt de Gouden Leeuw met 1 gem. 1 lijne, niet verre zuid van de kerk, 

bewoond door Guilliame Verschilde, belast met een rente van 5 pgr. sjaers op een som van 100 pgr. die 

zij leenden van Jacques Mortier, greffier van de heerlijkheid Oostcamp. 

Actum 7 nov. 1714. 

 

f° 139v Jan De Grande x Cornelie De Clercq, laet van Oostcamp, verkopen aan Jacques Mortier, greffier van 

Oostcamp:  

een woonhuys + ovenbeur + koestal + 225 r. land, deels cijnsgrond van de tresorie van Brugge, ter 

zuidsijde van de Gentsche vaert, dicht bij het revierbrugsken. Koopprijs 21 pgr.  

Gerecht door successie van zijn vader Jan en deels door koop van medehoirs. 

Actum 1 febr. 1715. 

 

f° 142 

 

(door-

kruist) 

Francois Lobbrecht, landmeter x Catharine De Smidt, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Jacques De 

Smidt, zoon van Jacques, laet van Oostcamp:  

een rente van 10 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op een behuysde hofstede met 15 gem. 110 r. 

gebruikt door ...... oost-zuidoost van de kerk en zuid van de Moerbugghe in jeghenote genaemt 

Stuyvenberghe. 

Gerecht door koop van heer en meester Jan De Moor x Barbara Michiels en Catharina Michiels, 

krankzinnige, in 1693. 

Actum 9 maart 1714 (?) (= 1715). 

 

f° 145 Jan Espel, weduwnaar, laet van Oostcamp, verkoopt aan Nicolaeys Kesteloot, laet van Oostcamp: een 

behuysde hofstede met 51 gem. 207 r. gebruikt door de koper, deel van een meerder deel, afghecavelt 

door Joos Maes en Andries De Lanoo, gehuwd met dochters van Jan en hoirs van Anthonette Heyn (?) 

hun moeder.  

Ghelegen onder heerlijkheid Oostcamp, behalve een deel onder Gentbrugghe en onder heerlijkheid 

Nieuwen op Beernem. (+ legger) 

Koopsom 20 pgr. + 2 sch. 4 gr. ter Gode + 8 sch. ter tafel.  

Gerecht door koop van de hoirs Huyghe, Lecluyse en Isabelle Lepoivre. 

Actum 14 maart 1715. 

 

f° 155 Fransois Hellebuick x Godelieve De Keysere verkopen aan Jacob Monbailliu:  

1/2 van een huys en herberghe genaemt het Swarte Gat (andere 1/2 behoort de koper) met 75 roen erfve, 

niet ver noord van de kerk.  

Gerecht door successie van Joos De Keysere hun schoonvader en door koop van Lawreins Focquedey x 

Christina Brouckaert in 1713. Koopprijs 65 pgr. 

Actum 29 april 1715. 

(zie ook folio 73 en 75) 

 



 119 

f° 156 Jacob Monbailliu x Joanne De Keysere te Waardamme zijn schuldig aan Jacques Mortier, greffier van 

Oostcamp;  

een rente van 7 pgr. voor  een som van 140 pgr. bezet op: 

- een huys en herberghe genaemt het Swarte Gat met 75 roen erfve, niet ver noord van de kerk, 

- bezet op 2 gem. 76 r. busch, zuid van de kerk (15de begin) ver noord van het kasteel Gruythuys, 

- huys en herberghe genaemt de Croone, bewoond door de comparant, met 1 gem. 220 r. op 

Waardamme. 

Gerecht : 

- Swarte Gat: 1/4 door successie van Joos De Keyser, 1/4 door koop van Laureins Focquedey en 

Christine Broucquaert, weduwe van Joos De Keyser, 2/4 door koop van Francois Hellebuyck x 

Godelieve De Keyser, 

- 2 gem. 76 r. busch door koop van Philip Dobbelaere in 1711, 

- De Croone door koop van Philip Vande Walle in 1714. 

Actum 29 april 1715. 

 

f° 158 Dhr. Guilliame Van Hecke x Marie Coolens verkopen aan heer en meester Francois Louys De Lampereel, 

greffier van wezen (wezerij) van het Vrije: 

1. 8 gem. 242 r. land, zuidwest van de kerk, genaemt het Meulenackerken. 

2. 1 gem. 87 r. busch, zuidwest van het Meulenackerken. 

3. 109 r. cijnsland gegeven aan Francois Lanssens in 1707 met een huyseken bewoond door Anthone 

George, dicht bij herberg den Daele. 

Gerecht: 

1.   Meulenackerken door koop van Adriaene Vander Meulen in 1691. 

3.   Cijnsland, door koop van heer en meester Francois De Monchau en Marie Van Volden in 1684. 

Koopprijs: 1. 12 p. 5 schgr. en 3. 16 p. 10 schgr. 

Actum 24 mei 1715. 

 

f° 160 Dhr. Guilliame Van Hecke x Marie Coolens verkopen aan heer en meester Ignatius Van Toers:  

9 gem. 70 r. land en busch, ver zuidwest van de kerk, genaemt de Daenckerstucken. 

Gerecht: 

- 1/2 door koop van de hoirs van  Adriaene Vander Meulen in 1691, 

- 1/2 door successie van Maria Hooghstoel, zijn moeder. 

Actum 24 mei 1715. 

 

f° 164 Pieter Amerlynck x Joanna Maria Van Hecke, ook in naam van: 

- Joannes Van Hecke, zijn schoonvader, 

- Guille Van Hecke, greffier van Ruddervoorde x Marie Magdalene Coolens, 

verkopen aan dhr. Jacques Mortier, greffier van Oostcamp:  

11 gem. 193 r. lopend land, gebruikt door Marijn Van Renterghem, oost van de Gentsche vaert in de 

Leymeerschen. (+ legger) 

Gerecht door koop tijdens zijn  huwelijk met Marie Hooghstoel en deels door successie van Jan  

Van(den) Hecke d’oude, zijn (schoon)vader. Koopprijs 175 pgr. 

Actum 5 juni 1715. 

 

f° 172 Jonkvrouw (Marie) Vanden Dorpe, geestelijke dochter te Brugge, verkoopt aan Pieter Van Hevele, weert 

en brauwer ande Moerbrugghe:  

een welgeleghen huys wesende herberghe, ver oost van de kerk, over de Gentsche vaert, ten deele op de 

leybarm, ten deele op cijnsgrond van de comparante en van de tresorie van Brugge, op 60 roen erfve, 

bewoond door Jan De Graeve, de jonge. 

Zonder datum. (zie verder folio 193v) 

 

f° 188 Albertus Van Ysacker x Josyne De Spyghele te Beernem, verkopen aan Guilliaeme Cappaert te 

Erckeghem:  

75 roen land met een woonhuys ende peerdesmisse, door de comparanten nieuwelicx ghemaeckt, ten 

oostsijde van de vaert, dicht aende Moerbrugghe, waer voor desen oock een huyseken met een smisse 

placht te staen, in 27ste begin; met de leybarm ande westsijde, cijnsland van de abdie van Duyne ande 

noordsijde, met noordwest ande Oudenaersche heerwech.  

Gerecht door koop van Gillis Vande Walle in 1715, die erfde van zijn vader Gillis. Koopprijs 50 pgr. 

Actum 14 dec. 1715. 
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f° 188v Guilliaeme Cappaert x Joanna Civile op Erckeghem zijn schuldig aan Jacques Mortier, greffier van 

Oostcamp:  

een rente van 1 p. 10 sch. voor een som van 30 pgr. bezet op 75 roen land met woonhuys en 

peerdesmisse, oost van vaert dicht ande Moerbrugghe, waer voor desen een huyseken met peerdesmisse 

placht te staen.  

Gerecht door koop van Albertus Van Ysackere, nieuwelicx ghebauwt. 

Ook bezet op een ander woonhuys en peerdesmisse op Erckeghem, nu door de comparanten bewoond en 

nieuwelicx ghedaen maecken op een stuck land groot 400 roen, van oudts genaemt het Meulenstuck, aan 

de comparanten in cijns gegeven door Guilliaeme De Smet voor 50 jaar vanaf 1710. 

Actum 14 dec. 1715. 

 

f° 193v Dhr. Jooris Vanden Dorpe in naam van Barbara Vanden Dorpe, zijn huysvrauwe, en Marie Vanden 

Dorpe, jonge dochter, verkoopt aan Pieter Van Hevel, weert en brauwer ande Moerbrugghe:  

een welgheleghen huys wesende herberghe, ver oost van de kerk over de Gentsche vaert, ten deele op de 

leybarm, bewoond door de koper, met 60 roen erfve, en ten deele op cijns van de comparante en van de 

tresorie van Brugge, palend met zuid en oost ande Oudenaersche heerweg, met west ande barm van de 

Leye. 

Gerecht door successie van Heindryck Van Dorpe, broer van Barbara en Marie, die kocht uit het 

becommerde sterfhuys van Guilliaeme Vande Walle in 1696. Koopprijs 200 pgr. 

Actum 2 mei 1716. 

(zie ook folio 172) 

 

f° 194 Pieter Van Hevele x Godelieve Dousselaere, laet van Oostcamp, is schuldig aan Jacques Mortier, greffier 

van Oostcamp:  

een rente van 5 pgr. voor de som van 100 pgr. bezet op huys en herberghe met nieuwe brauwerieketel, 

kuype en brauwhalam, nieuwelicx door de comparant aenghemaeckt en ghestelt, op 60 roen erfve. 

(ligging zoals hierboven) 

Gerecht door koop van de hoirs van Heindryck Vanden Dorpe, die kocht uit becommerd sterfhuys van 

Guilliaeme Vande Walle. 

Actum 2 mei 1716. 

 

f° 195v - Joos Smissaert zoon van  Macharius x Anna De Deyne, 

- Pieter Steyaert en Fransoise (?) Smissaert,  

verkopen aan Jan Smissaert zoon van  Macharius, hun broer:  

2/3 van een huys wesende herberghe genaemt Stuyvenberghe op 150 r. land, laatst bewoond door hun 

moeder; tussen den Audenaersche heerwech  ten oost, de Burckelaerstraete ten zuid, en meer land. 

Gerecht 2/3 door successie van vader Macharius en moeder Jacquemyncke Lapoot (ander 1/3 behoort de 

koper), die kochten van hoirs van Philip Rots en Joos De Deckere. Koopprijs 111 p. 2 sch. 3 gr. 

Actum 2 mei 1716. 

 

f° 196v 

 

(door-

kruist) 

Jan Smissaert x Marie De Graeve, laet van oostcamp, is schuldig aan Jacques Mortier, greffier van 

Oostcamp:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 110 pgr. bezet op een huys en herberghe van oudts genaemt 

Stuyvenberghe, laatst bewoond door zijn moeder, op 150 r. land + 1 gem. 1 lijne + 200 r. met een 

huyseke rechtover de herberghe.  

Gerecht door koop van Joos Smissaert en Anna De Deyne, die erfde van zijn vader en moeder. 

Actum 2 mei 1716. 

 

f° 203 Jonkheer Joseph Philip Dhovyne, en Jan Charles De Calonne x Anna Cornelia Dhovyne, verkopen aan 

Jan Bapt. Fourbisseur, bailliu van de heerlijkheid Oostcamp: 

1. 28 gem. 54 r. land en bosch in 7 partijen , alwaer eertijts een hofstede gestaen heeft, palend zuid 

ande Processiewech, oost ande Gansestraete ..... (+ legger). 

2. 3 gem. 170 r. land, ver oost van de kerk, dicht bij de Moerbrugghe op zuidsijde van de vaert. 

Koopprijs samen 343 p. 6 sch. 4 gr. 

Gerecht door successie van zijn ouders, die ook erfden .... 

Actum 1 sept. 1716. 
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f° 205v Jonkheer Joseph Philip Dhovyne, en Jan Charles De Calonne x Anna Cornelia Dhovyne, verkopen aan 

heer en meester Ignatius Van Tours: 

1. 7 gem. 260 r. zaailand, ver oost van de kerk. 

2. 3 gem. 220 r. bosch, oost-noordoost niet ver van de kerk, gebruikt door Jacob Bosseur. 

3. 4 gem. 268 r. land en bosch. 

4. 4 gem. 150 r. land, noordwest ande reviere, tot ande dreve van de graeve van Ursel en ande 

Gentbrugghe. 

Koopprijs samen 186 p. 9 sch. 5 gr.  

Gerecht door successie van zijn ouders, die ook erfden van oude immemoriaele (onheugelijke) tijden. 

Actum 1 sept. 1716. 

 

f° 208 Jonkheer Joseph Philip Dhovyne, en Jan Charles De Calonne x Anna Cornelia Dhovyne, verkopen aan 

Jan Bapt. De Crits, raetpensionaris van Brugge:  

11 gem. 174 r. zaailand en bosch, niet ver .... van de kerk. Bosch in cijns gegeven voor 40 jaar sedert 

1685. Koopprijs 75 p. 5 sch. 4 gr. 

Actum 26 sept. 1716. 

 

f° 209v Jonkheer Joseph Philip Dhovyne, en Jan Charles De Calonne x Anna Cornelia Dhovyne, verkopen aan 

Pieter Vander Heught, poorter van Brugge:  

10 gem. 51 r. zaailand en bosch, noord bij de kerk in 4 partijen, gebruikt door Jacob Bosseur.  

Gerecht door successie van zijn ouders, die erfden van zijn ouders sedert immemoriaele tijden.  

Koopprijs 152 p. 8 sch. 8 gr. 

Actum 26 sept. 1716. 

 

f° 212 Jonkheer Joseph Philip Dhovyne, en Jan Charles De Calonne x Anna Cornelia Dhovyne, verkopen aan 

Rogier De Baeke, laet van Oostcamp: 

- 2 gem. 117 r. niet ver oost van de kerk, bij het hofstedeke door de koper bewoond, 

- 1 gem. 250 r. zaailand, oost van de kerk. 

Koopprijs 50 p. 11 sch. 5 gr. Gerecht zoals hoger. 

Actum 1 sept. 1716. 

 

f° 214 Jonkheer Joseph Philip Dhovyne, en Jan Charles De Calonne x Anna Cornelia Dhovyne, verkopen aan 

heer en meester Ignatius Van Tours te Brugge:  

3 gem. 110 r. land en meersch, ver oost-zuidoost van de kerk. Gerecht zoals hoger. 

Actum 19 sept. 1716. 

 

f° 216 Jonkheer Joseph Philip Dhovyne, en Jan Charles De Calonne x Anna Cornelia Dhovyne, verkopen aan 

Frans Van Hoonacker, advocaat van de Raad van Vlaanderen, greffier van den Houtschen: 

- 2 gem. 172 r. zaailand, niet ver .... met de meulenweg ande zuidzijde, met oostsijde an 

d’hofstede daer de meulenaere woont. Koopprijs 38 p. 15 sch. 6 gr., 

- 2 gem. 218 r. land, zuidoost bij de kerk, palend an d’hofstede van Maurus Wieme, genaemt den 

Hert, gebruikt door Jacques Bassens. 

Gerecht zoals hoger. 

Actum 19 sept. 1716. 

 

f° 218 Jonkheer Joseph Philip Dhovyne, en Jan Charles De Calonne x Anna Cornelia Dhovyne, verkopen aan 

dhr. Jacques Mortier, greffier van Oostcamp: 

- 2 gem. 188 r. ver oost van de kerk, zuid over de dreve van de graeve van Ursel, lopend van 

Moerbrugghemeulen naer Gruydthuyse, gebruikt door Jan De Raet. Koopprijs 34 p. 2 sch. 11 gr. 

Actum 19 sept. 1716. 

 

f° 221 Jonkheer Elias Albert De Bré, oud-burgemeester van Brugge x Trista Van Altere, verkopen aan Pieter 

Loveny, poorter van Brugge:  

9 gem. 262 r. wesende dhelft van 19 gem. 225 r. meersch genaemt de Goesegaever, ver oost van de kerk, 

oost over de vaert, in 24ste begin (ander 1/2 behoort de koper).  

Gerecht door koop van de hoirs van jonkvrouw Laureynse Lootyns, weduwe van Jan Lovier in 1696, die 

erfde van Jacques Lootins, die kocht van heer en meester Gregorius Albertus Van Peene in 1682. 

Koopprijs 112 pgr. 

Actum 12 sept. 1716. 

 



 122 

f° 224 Gaspar en Jan-Bapt. Billiet, zoon van Jacques en Susanna Vanden Berghe, hoirs van Jan-Bapt. Vanden 

Berghe, verkopen aan Cornelis Van Renterghem:  

een huys dicht bij de Moerbrugghe, van oudts genaemt Leopoldus, voor desen geweest een herberghe, 

palend oost aan de Audenaersche heerweg en boomgaerd van dhofstede van weduwe Joos Everaert 

gebruikt door Jan De Raet, palend aan het huys bewoond door de koper.  

Koopsom 128 p. 10 schgr. 

Actum 30 sept. 1716. 

 

f° 232 Marie-Margareta De Cock, weduwe van Jacques Mortier, greffier van Oostcamp.  

In 1714 verkochten zij aan Jan Verhaeghe, landmeter:  

een huys wesende herberg de Schaere op Ruddervoorde met 13 gem. land in 14 partijen ( 1 op Oostcamp, 

7 op Ruddervoorde, 4 op Jonckersambacht (Ruddervoorde) en 2 op Ghentbrugghe (Ruddervoorde)) voor 

de som van 1000 guldens. 

Actum 13 nov. 1716. 

 

f° 235 Guilliaeme Van Hecke x Marie Coolens, greffier van den Houtschen, verkopen aan heer en meester 

Guilielmus Hooghstoel, pastor van het Begijnhof de Wijngaert te Brugge, oom materneel van Guille Van 

Hecke :  

Een welgeleghen huys en goedt van playsance rontsomme in sijn wallen, groot 9 gem. 251 r. daer de 

comparanten nu wonen, in 19de begin in het gewest ten Daele (+ legger) van oudts ghenaemt  

Sint-Antheunis ten Daele. 

Belast door saysissement (beslagname) door de deurwaerder van de Raet van Vlaenderen, ten versoucke 

van Augustijn De Groote in 1715; Guille Dominicus De Pape in 1716; Jacques Trapequiers in ... 

Koopsom: 153 p. 17 sch. 6 gr. 

Gerecht 1/4 door successie van Marie Hooghstoel, hun moeder en resterende 3/4 door uitkoop tegenover 

Joannes  Van Hecke en Pieter Haemerlynck en vrouw, hun vader , suster en swager op 31 dec. 1714. 

Actum 29 dec. 1716. 

 

f° 247 Franciscus Errebout, lic. medecinen x Catlyne De Blou, poorter van Brugge zijn schuldig aan jonkvrouw 

Anna Roussel:  

een rente van 13 p. 6 sch. 8 gr. voor de som van 266 p. 13 sch. 4 gr. bezet op 1/2 van een rente van 40 

pgr. ten voordele van Frans De Vuldere, aangegaan in 1680, tot verhaal van 100 pgr. achterstallig sedert 

1708. 

Gerecht 2/5 door koop van Michiel Vander Plancke, voogd van zijn vrouw en 3/5 door successie van haar 

minderjarige zusters. 

Actum 28 april 1717. 

 

f° 251 Jan Frans De Cuupere, jongman verkoopt aan Pieter Vander Heught:  

een welgheleghen hofstede genaemt het goedt ten Duyfhuyse, waer nu Lieven Maertens woondt, met 80 

gem. 203 r. ter heerlijkheid Oostcamp en een cleen gedeelte ter heerlijkheid Erckeghem, ver zuidoost van 

de kerk in een jeghenote genaemt Swijnhaeghestraete. (+ onvolledige legger) 

Zonder: Gerecht van .... 

Actum datum (zie folio 256 –259). 

 

f° 254 Jonkvrouw Isabella en Anthonette De Ladderie, dochters van Anthone en Catherine De Tylly, hun 

moeder, verkopen aan Jan Verhulst d’oude als voogd van Isabella Snaet, enige minderjarige dochter van 

Jan en Brisitte Verhulst, dochter van Jan:  

een behuysde hofstede in gewest Moerbrugghe, zuid van de Gendtsche vaert, voor desen geweest een 

brauwerie, voorhoofde op de barm van de Leye of vaert, recht over de Moerbrugghe, groot 26 gem. 162 r.  

Gerecht van hun moeder, die zelf kocht in 1698 van burgemeester Philips Saelens uit het becommerde 

sterfhuys van Adriaen Verstichele. 

Actum 19 juni 1717. 

 

f° 256 Jan Frans De Cuupere, jongman verkoopt aan Pieter Vander Heught:  

een welgeleghen hofstede genaemt het goet ten Duyfhuyse waer nu Lieven Maertens woont, met 80 gem. 

203 r. ter heerlijkheid Oostcamp en een cleen gedeelte ter heerlijkheid Erckeghem, ver zuidoost van de 

kerk, in jeghenote genaemt Swijnhaghestraete, tgoedt ten Duyfhuyse  daar Andries Van Maele wijlent 

overleden is en nu Lieven Maertens woont, groot 61 gem. 185 r. onder Oostcamp, de rest onder 

Erckeghem. (+ volledige legger, ook deels op Beernem)  

Gerecht door successie van heer en meester Pieter Decuupere en Marie Fransoise Triestram, zijn vader en 

moeder in 1712, die zelf kochten van Franscois Verhouve in 1700. Koopsom 840 pgr. 

Actum 17 juli 1717. 
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f° 268v 

 

 

? 

 

Carel Van Bouchoutte x Isabella Gotelynck en xx Adriaeneke ’t Jonck, dochter van Marie Fierens, ook in 

naam van Jan De Raet uit Damme en Cathelyne Fontaine, dochter van Marie Fierens verkopen aan Jan 

Van Coppenolle uit Damme:  

hun deel in 1/6 van een coornenwyntmeulen genaemt den Daelemeulen + het draeyende werck + hoveke 

groot 150 roen, op cijnsgrond van hertog en prins van Ursel, heer van Oostcamp in 1640, voor 27 jaar en 

diversche malen vernieuwd à 8 pgr. sjaers. 

Gerecht door successie van Jan De Keyser, vader van de vrouw van de koper in juli 1689, zoals in de 

koopakte staat: 

- Carel Van Bouchoutte verkoopt zijn deel van een wyntmeulen, genaemt ten Daele, hem gesucedeert 

na overlijden van Joannes, Nicolaeys en Roelandt De Rudder en van Marie Fierens, haar 

competerende na dood van de zelfde Roelandt De Rudder, haar mans halfbroer en aan Jan De 

Keyser, zoon van Jan in 1699. 

Actum 23 oct. 1717. 
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register 26 Vanaf  1718 tot 1726 

 

 

f° 2v Maerten De Schapdriver x Adriaenke Boy (dochter van Jan en Elisabeth Van Renterghem) geven te 

kennen dat zij in 1712 verkocht hebben aan weduwe en kinderen van Jan Van Haecke x Mary Boy 

dochter van Jan:  

hun deel komend van Jan Boy (= 1/2) van een huys met 16 gem. 150 r. land. Koopsom 80 pgr. 

Actum 28 jan. 1718. 

 

f° 10 

 

(door-

kruist) 

- Marie Van Torre dochter van Anthone en Clara De Landee, gerecht in 7/10, 

- Pieternelle Heintjens, weduwe van Francois Beyts en Marie en Joanne Ther. Beyts, jonge dochters, 

gerecht in 2/10 van  

een rente van 5 p. 4 sch. 4 gr. transporteren die op heer en meester Carolus De Bailliencourt, canon. van 

de kathedraal, bezet op een hofstede met 42 gem. land, genaemt de Poele, oost van de vaert. 

Actum 22 maart 1718. 

 

f° 11 Jacques Tanghe, bailliu en Pieter De Peneche (?), procureur van den Houtschen, wonend te Oostcamp, 

verklaren dat Jan Van Hecke, weert en brauwere ande Moerbrugghe, overleden in 1699, lange jaren 

pachter was van de ammanie van de heerlijkheid Oostcamp en van de visscherye op de Gruythuysdyck, 

toebehorend aan de grave van Ursel à 15 pgr. sjaers. 

Sedert dien alleen geadministreerd door de ontvangers van de grave; soms verpacht aan Jacques Tanghe 

tot 1710, aan Jan Cuelenaere in 1711-16 à 12 pgr. en opnieuw Jacques Tanghe in 1718 à 14 pgr. gezien 

het vangen van vis (belemmerd?) door het varen van schepen en lossen van hout en vette. 

Francois Bierwaert pacht de ammanie in 1715-17. 

Actum 26 april 1718. 

 

f° 14v Frans Erreboudt, lic. medecinen, x Catlyne Du Blou, poorter van Brugge transporteren op Anne Roussel 

dochter van Jan:  

1/2 van een rente van 40 pgr. bezet op 98 gem. 34 r. land in 1680, belast met 13 p. 6 sch. 8 gr. voor een 

som van 266 p. 13 sch. 4 gr. ten voordele van Anne Roussel. 

Gerecht: 

- 2/5 door koop van Michiel Vander Plancke, voogd van Catl. Du Blou en  

- 3/5 door successie van Marie, Anne en Therese Du Blou, de 3 minderjarige zusters van Catlyne. 

Actum 4 juni 1718. 

(zie ook reg. 25, folio 247) 

 

f° 17 Cornelia De Roose, geestelijke dochter te Gent, verkoopt aan Therese Van Volden, weduwe van Frans 

Van Caloen, heer van Nieuwenhove, en aan Isabella Clara Van Volden, poorter van Brugge:  

14 gem. 131 r. deel van een behuysde hofstede, de rest op Erckeghem, à 14 pgr. ter gode, 2 pistolen voor 

een hooftcleedt boven de 290 pgr., verpacht aan Joos Rots. 

Gerecht van Petronelle Vander Plancke, weduwe van Frans Speelman, naast Jan-Bapt. De Roose, 

advocaat van de Raad van Vlaanderen, samen hoirs van de 1/2.  

De wederhelft behoort Charles Jacobs x Barbara Vander Plancke. Frans Speelman kocht van Anna en 

Veronica, 2 kinderen van Philip Rots en Tanneke Pauwels in 1680. 

Actum 23 juli 1718. 

 

f° 22v Frans De Cuypere, jongman verkoopt aan Pieter Vander Heught:  

23 gem. 145 r. busch, velt, vijver en meersch, gebruikt door de comparant, van het goet ten Duyfhuyse, 

behorend aan de koper. (+ legger)  

Gerecht door successie van vader Pieter de Cuypere en moeder Marie Francoise Tristram. 

Actum 17 dec. 1718. 

 

f° 28v - Andries Vermeire x Josina De Vettere,  

- Anna De Vettere, weduwe van Adriaen Vermeire, verkopen aan Charles De Brabander:  

2/3 van een hofstedeke met 8 gem. 1 lijne land, ontrent Beverhoutvelt. (+ legger)  

Gerecht elk in 1/3 door successie van Anthone De Vettere, vader die kocht van Pieter Vande Walle in 

1693. 

Actum 25 febr. 1719. 
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f° 30 Charles De Brabander, zoon van Carel en Joanne Vermeire, te Sint-Cathelyne Brugge, zijn schuldig aan 

Maryn Verpoorter:  

een rente van 2 pgr. voor een som van 40 pgr. bezet op een hofstedeke met 8 gem. 127 r. oost over de 

vaert bij het Beverhoutsvelt, genaemt het Oude Hof, palend zuid ande straete van de Moerbrugghe naer 

het Beverhoutsvelt. (+ legger)  

Gerecht door koop van Andries Vermeire x Josina De Vettere en van Anna De Vettere, weduwe van 

Adriaen Vermeire. 

Actum 25 febr. 1719. 

 

f° 33 Mathilde Semain, vrouw van Jan Van Thienevelde, poorter van Brugge, geeft te kennen dat haar zoon 

Hubertus Ketele uit haar 1ste huwelijk met Marcus Ketele, nu 24 jaar en student-priester, nodig heeft een 

tytel clericael van 200 gulden.  

Zij bezet daarvoor een huys, wesende een vermaerde brauwerie, mouterie, rosmeulen, met brauketels, 

cupen en halam + 3 gem. land en meersch, ver noord van de kerk, zuid bij de groote Steenbrugghe ten 

voorhoofde op de leybarm. Nu bewoond door Jacob Bousseur.  

Gerecht voor burgemeester en schepenen op 19 sept. 1711. Belast met een grondrente ten voordele van de 

abdie van de Eeckhoutte, en met een half hoet terwe om de rosmeulen ande watergrave, enz .... 

Actum 1 maart 1719. 

 

f° 45 Paulus Noppe x Barbara Swartvaghere, poorter van Brugge, verkopen aan Jan Smissaert zoon van 

Macharius:  

2 lijn land genaemt het Groot Stuyvenberghe, ver oost van de kerk, daer voor desen een herberghe heeft 

opgestaen, met oost ande Thielschen herrewegh.  

Gerecht door successie van weduwe van Adriaen De Graeve, die gerecht was ten decrete van de 

vierschaere op 25 mei 1685. Koopsom 11 p. 5 schgr. 

Actum 20 mei 1719. 

 

f° 47v - Joannes Van Renterghem zoon van Maryn x Elisabeth Gailliaert, 

- Lieven Loontjens x Marie Van Renterghem, 

- Cornelis Van Renterghem; Abel Huys x Elisabeth Van Renterghem, 

- Boudewijn Boone x Joanna Van Renterghem, 

- Magdalena Van Renterghem, oud 28 jaar, 

- Voogden van de minderjarige kinderen van Maryn Van Renterghem, 

- Voogden van de 4 minderjarige kinderen van Gillis Vande Walle x Adriane Van Renterghem, 

verkopen aan Jacques Beuselynck:  

7 gem. met huyssingen ..... zoals het aan de comparanten verkocht is door Anna Van Renterghem, 

weduwe van Jan De Backere in 1699, wesende dhelft van een hofstede genaemt Lettenburgh, noordoost 

van de kerk, oost over de Gentsche vaert, gebruikt door de comparanten, oost bij de Moerbrugghe, daer 

Willem Van Renterghem gewoond heeft en nu {(Jacob Beuselynck zie folio 50): geschrapt} de 

comparanten. Koopsom 112 pgr.  

Gerecht elk in 1/11 part door successie van Maryn Van Renterghem hun vader, die kocht van Pieter De 

Deyne d’oude en Veronica De Vooght in 1704. 

Actum 4 juli 1719.  

 

f° 50 

 

(doorkruist) 

Jacques Beuselynck x Marie Tanghe, zijn schuldig aan jonkheer Augustijn Pacificq De Groote dict 

(geseyt) de Brederoo:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op 7 gem. land met huyssynghen  

= 1/2 van een hofstede genaemt Lettenburgh, bij de Moerbrugghe, daer Willem Van Renterghem 

gewoond heeft, nu de comparanten. 

Actum 8 juli 1719. 

 

f° 52 

 

(doorkruist) 

Anna Threse Claysoone, weduwe van Frans Van Haveskercke, is schuldig aan Pieter Van Haesbrouck:  

een rente van 9 pgr. voor een som van 195 pgr. bezet op een welbehuysde hofstede met 33 gem. land en 

bosch, gebruikt door Pieter De Cloedt op Oostcamp en deels Beernem. 

Gerecht door successie van Gillis Claysoone, vader en Eleonora Gilson, moeder. 

Actum 19 aug. 1719. 

 

f° 53 Jonkheer Maerten en jonkvrouw Marie-Francoise De Vuldere, kinderen van Frans en Marie-Francoyse 

Snouckaert, stichten in de kloosterkerk Sint-Margriet geseyt Groenebriele binnen Gent:  

een eeuwige dagelijkse couventsmis. Daertoe voorzien zij een rente van 60 pgr. sjaers op een kapitael van 

2400 pgr. bezet op diversche partijen land en bosch komend van hun ouders, getekend op 2 kaarten 

1. met 78 partijen groot 100 gem. 104 r. 
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2. met 10 partijen groot 6 gem. 213 r. + 250 r. meersch op Erckeghem (1ste begin). 

d’hofstede is leen van de Burg van Brugge in 37 partijen, groot 65 gem. 144 r. = schoone notable 

hofstede, groot 170 gem. op zuidsijde van  de vaart tussen: 

- de Moerbrugghe en de Ghevaertsbrugghe, 

- vaert ofte traghel en Audenaerschen heerweg, 

gebruikt door Adriaen Gailliaert à 104 pgr. sjaers. Gerecht door successie van hun ouders. 

Actum 25 aug. 1719. 

 

f° 59 Jacop Mombaillieu x Joanna De Keyser verkopen aan Jacob Bousseur:  

een huys en herberghe genaemt het Swarte Gat met 75 r. erfve, niet ver noord van de kerk, ter noordsijde 

een straetken naer de Wulchebrouckstraete, met oost ande Cortrycksche heerweg. Koopsom 150 pgr.  

Gerecht door successie van Joos De Keyser in 1715. 

Actum 21 jan. 1720. 

 

f° 62 Jooris De Clercq x Elisabeth Roelens, laet van Oostcamp, zijn schuldig aan Maryn De Smidt:  

een rente van 1 p. 12 schgr. voor een som van 32 pgr. bezet op: 

1. een huys op 40 roen erfve ten voorhoofde op de platse nevens het kerckestraetken van de platse  

voorbij het huys van mevr. Barré naer den Cortrycksen heerweg. 

2. ook op 1/2 van een huys op cijnsgrond van de disch, niet ver van de platse, bewoond door Bavo 

Dierendonck, scheedend met het Marichaelstraetken van de platse naer de Brughschen heerweg. 

Gerecht door koop: 

1. Van de hoirs van Jacques Tanghe, die erfde van het zelfde sterfhuys. 

2. Van Jan De Baeke (ander 1/2 behoort aan de weze van Hubrecht  De Massye en Elisabeth 

Roelens). 

Actum 23 maart 1720. 

 

f° 63 Bovenstaande rente van 2 pgr. bezet op hofstedeke van 8 gem. 127 r. transporteren Maryn Vander Poorte 

x Pieternelle Swaels op Prosper Constant.  (Betreft: Oude Hof, zie folio 30). 

Actum 5 april 1720. 

 

f° 75 Therese Claeyssonne, weduwe van jonkheer Frans Van Haveskercke en Jacoba Claeyssonne 

oppignoreren (hypoteken ?) ten voordele van de hoirs van Passchasia Cath. Dujardin, begijntjen in cleen 

begijnhof van Gent:  

een hofstede met 34 gem. land op Oostcamp bij de herberghe genaemt de  Dry Conynghen, deels onder 

Erckeghem competerende elk de helft, om te verhalen wat Passchasia schuldig was aan Therese en 

Jacoba Claeyssonne.  

Gerecht elk 1/2 door successie van Gillis Claeysonne, hun vader. 

Actum 29 maart 1721. 

 

f° 78v Dischmeesters vragen toelating om te verkopen een huyseken (bewoond door Michiel Caluwaert) door 

pastor Joannes Vini geschonken aan de disch met last van jaerlijksche misse.  

Het huyseke is teenemaele ruineus ende vervallen op 70 r. erfve, oost bij de kerke.  

Verkocht aan Guilliaeme Verschoot ten voordele van Pieter Parmentier. 

Actum 29 april 1721. 

 

f° 81 

 

(doorkruist) 

Pieter Clays en Jacquemyntien De Vettere zijn schuldig aan de voogden van de weze van Pieter 

Breusschaert en Jacquemyntien De Vettere:  

de som van 40 pgr. bezet op 1/3 van een hofstedeke met 8 gem. 1 lijne land ontrent het Beverhoutsveldt, 

oost over de vaert, genaemt het Oude Hof; met zuid ande straete van de Moerbrugghe naer 

Beverhoutsveldt. (+ legger) 

Gerecht 1/3 van de vader en moeder van Jacquemynt. Devetter, die kochten van Pieter Vande Walle in 

1693. De comparanten verkochten ’t hofstedeken aan Carel De Brabander uit Sijseele à 40 pgr. 

Actum 10 mei 1721. 

 

f° 89 Nicolays Lobbereght x Marie De Prez geven volmacht aan Georges Pauwels, pr. (procureur?)  van het 

Brugse Vrije om te verkopen:  

1/4 van 14 gem. 251 r. oost van de kerk in ’t gewest Stuyvenberghe, daer Jacob Ventioen op woont , aan 

Sr. Jan Charles Faignaert als voogd van Maria Josepha, dochter van Frans Lobbereght en Catharina De 

Smidt, die 1/24 bezit door successie van Maria Anna Lobbereght, haar halfzuster. 

Nicolays Lobberecht is gerecht door successie van zijn moeder Anne Michiels en van zijn zuster Marie 

Anne. 
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f° 94v - Sr. Emmanuel t’Lam koopman te Gent, 

- Joannes Blanckaert te Gent x Mary Dhooghe, 

in naam van de crediteuren (schuldeisers) uit de inboedel van Lieven Mortier en Mary Dhooghe, 

verkopen aan Mary Margareta De Cock, weduwe van Jacques Mortier, overleden greffier van Oostcamp:  

7 gem. 213 r. oost over de Ghentsche vaert, ver oost van de kerk, in 29ste begin (+ legger), gebruikt door 

Pieter Van Speybrouck à 5 p. 5 sch. sjaers.  

Gerecht door successie van Jacques Mortier zijn neef, man van de koopster, die kocht van Anthone 

Lantsoght in 1713. Openbaar verkocht op 5 sept. 1721 à 76 p. 17 schgr. 

Actum 26 sept. 1721. 

 

f° 96 - Sr. Emmanuel t’Lam koopman te Gent, 

- Joannes Blanckaert te Gent x Mary Dhooghe, 

in naam van de crediteuren (schuldeisers) uit de inboedel van Lieven Mortier en Mary Dhooghe, om te 

verzekeren de weduwe van Jacques Mortier, wijlent greffier van Oostcamp en poorter van Brugge, tegen 

alle schuldeisers ten gevolge van de sententie tegen hem uitgeproken door het magistraat van Brugge, 

betreffend de helft van een rente van 1400 gulden, rest van 300 pgr. ten laste van Joannes en Guille Van 

Hecke, bezet op een notable huys van playsance (de andere 1/2 behoort aan zijn weduwe) .... 

Actum 26 sept. 1721. 

 

f° 100 Guilliame Capaert, laet van Erckeghem, verkoopt aan Marten Van Lerberghe, wonend ande 

Moerbrugghe:  

75 roen land met daerop een woonhuys en peirdesmisse nieuwelyckx ghemaeckt, oost van de vaert, dicht 

bij de Moerbrugghe, waer voor desen oock een huyseken met smisse placht te staen (27ste begin), met 

noordwest ande Audenaerschen herrewegh, à 55 pgr. 

Actum 31 oct. 1721. 

 

f° 130 Geeraert De Muytere, weduwnaer van Marie Ellebuyck, is schuldig aan zijn nog 5 levende wezen:  

23 p. 15 sch. 3 gr. bezet op een huys en 259 r. erfve bij den Quaden Plasch. 

Actum 31 oct. 1722. 

 

f° 131 

 

(interes-

sante  

akte) ! 

Joos Van Pachtenbeke, laet en keurbroeder (schepen ?) van de heerlijkheid Oostcamp, meulenaere, 

woonend te Colckercke ten Vrijen, ook namens zijn weesen bij Joanna Fynaert, ook namens Joannes 

Fynaert en Pieter Van Eenoo, voogden van de wezen.  

Hij geeft te kennen dat hem en de weesen competeert een coorenwintmeulen genaemt de Daelemeulen, 

belast met diverse renten en cijnsen die jaarlijks moeten betaald worden, boven de nodige reparatien aan 

de meulen en de edificien ten deele vervallen. Ten sterfhuyse van zijn vrouw zijn diversche onbetaelde 

schulden, onvoorzien van ander baten.  

Hij heeft nu de favorable occasie om de meulen te verkopen ten hoogste prijse, en vraagt toelating aan 

burgemeester en schepenen  als oppervoogden van de wezen, samen met Pieter Van Eenoo x Catharina 

dochter van Joos Van Pachtenbeke bij Joanna Fynaert, om het sterfhuys te ontlasten van openstaande 

schulden. 

Toelating en octroy verleend op 11 juli 1722. Koopcontract gesloten op 2 jan. 1723 tussen de verkopers 

en de koper Frans Vande Velde, inwoner van Leke:  

een coorenwyntmeulen”mitsgaders draeyt en waeyt” genaempt de Daele meulen met dry woonhuysekens, 

backeucken ende schure, allegaeder staende op cheyns .... voor de somme van 550 pgr. boven 2 pistollen 

voor drynckghelt en 10 schgr. voor lijfcoop. Joseph De Brauwere jeghenwoordigh pachter van  meulen, 

meulenhuys, backeucken en schure tot 1 mei 1724. 

Actum 16 jan. 1723. 

 

f° 133v Dhr. Francois Vleys x Marie Wouters, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Joanna Terwe, weduwe van 

heer en meester Jacques Van Hoqueroot, (Van Octerhout) advocaat bij de Raad van Vlaanderen:  

de som van 500 pgr. tegen een jaarlijkse rente van 20 pgr. bezet op een huys van plaisance op een erfve 

van 54 gem. 52 r. oost van de kerk, oost over de Leye bij de groote Steenbrugghe, palend aan Sint- 

Trudoweg. (+ legger)  

Gerecht van zijn vader, die kocht van Marie-Magdalene De Melgar, jonge dochter van jonkheer Pieter in 

1700. 

Actum 16 febr. 1723. 
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f° 140 Pieter Haeghetuyte namens Pedro Bachuus wonend te Cadix (Sp.) maar geboren te Brugge, zoon van 

Lowys en Marie Matin en andere broers ( 5 blz. inleiding) verkoopt aan Jacob De Smet, laet van 

Oostcamp:  

meerdere partijen land, groot 10 gem. 180 r. = hofstede daer Jacques Andries op woont, palend aan 

d’Haeselaerestraete (+ legger), in 10de begin. 

Actum 8 april 1723. 

(zie ook folio 169v) 

 

f° 144 

 

(doorkruist) 

Jan-Baptist, Cathalyne, Marie en Petronelle De Deyne, kinderen van Pieter en Joosyntien Rotsaert, zijn 

schuldig aan Jacques De Smet, laet Oostcamp:  

de som van 30 pgr. (door vader Pieter geleend in 1720) tegen een rente van 30 schgr. bezet op een 

steenen huys op 281 r. ter oostsijde van de Gentsche vaert, palend aan de Audenaersche herreweg; ook 

bezet op 1 gem. 2 lijn land palend met noordsijde ande dreve en land genaemt het Weerewindt.  

Gerecht van Pieter De Deyne. 

Actum 29 mei 1723. 

 

f° 150v Guille De Deyne, burgemeester van Oostcamp, weduwnaer van Cathelyne Vande Walle en voogd van 

zijn 7 kinderen + 2 voogden, Joannes Rots en Jan Rotsaert, bekennen dat hij en zijn kinderen bezitten een 

huys op de leybarm van de Gentsche vaert.  

Omwille van proceskosten willen zij het huys verkopen aan Frans De Smet voor een som van 100 pgr. 

zoveel als G. De Deyne het gekocht heeft in 1720 ten decrete van dese vierschaere. 

Actum 26 juni 1723. 

 

f° 157v 

 

(doorkruist) 

Francois Vande Velde x Marianne Van Winnezeele leenden van Sr. Joannes Windelinus Guillianus, 

vrijlaet van Oostcamp:  

de som van 100 pgr. tegen een rente van 5 pgr. bezet op een coorenwindtmeulen genaemt ten 

Daelemeulen + draeyende wercken + huysinghe op 160 roen erfve in 19de begin: de meulen staet op 

perpetueel cijnsland van de hertog van Ursel à 8 pgr.  

Gerecht door koop van Joos Van Pachtenbeke in jan. 1723, behalve 1/18 deel waarover een proces loopt 

tussen de comparanten en Van Pachtenbeke. 

Actum 15 oct. 1723. 

 

f° 164 Pieter Claeys, laet van Oostcamp, weduwnaar van Anna Van Renterghem, ook in naam van zijn dochter 

Marie, + 2 voogden en veel andere, geven te kennen dat de weese bezit:  

1/2 van 7 gem. 241 r. land, deel van een behuysde hofstede groot 31 gem. 186 r.  

De comparanten willen per opbod verkopen ter belle van Brugge, omdat de pacht nauwelijks de 

reparaties en de renten kan opbrengen: een hofstede groot 32 gem. 130 r. = het goed Ter Poele binnen 

Beveren alias Oostcamp-oost, gelegen aan ’t Beverhoutsvelt (24ste begin) gebruikt deels door Pieter 

Vermeire en Philips Van Daele. (+ legger)  

Gerecht van hun ouders en voorouders, hoirs van Willem Van Renterghem ..... 

Verkocht aan Enghelbrecht Blanckaert, greffier van de tresorie van het Brugse Vrije, à 7 p. 10 schgr. per 

gemet “t’eynde maete-t’eynde ghelde”...... 

Actum 29 jan. 1724. 

 

f° 169v Sr. Pieter Haeghetuyte namens Pedro Bachuus, wonend te Cadix (Sp.) en geboren te Brugge, 

testamentuitvoerder van zijn broer Jacob Bachuus, canoninck van Sint-Salvator Brugge,  verkoopt aan 

Cath. Verbiest, weduwe van Jan Van Steenlandt:  

3 gem. 214 r. land en busch langs de Haeselaerstraete, ver zuidoost van de kerk in 10de begin, gebruikt 

door Jacob Andries. 

Gerecht door successie van Lowys Bachuus, vader, in 1678, die kocht van Jacques Jonkheere, die kocht 

van heer en meester Gillis Claysone en Joanna Gilson in 1672. 

Actum 4 maart 1724. 

(zie ook  folio 140) 

 

f° 175 Heer en meester Ignatius Van Tours, lic. die beide rechten, poorter van Brugge, verkoopt aan Pieter 

Louys en zijn zoon Philip Joseph Van Borsele:  

52 gem. 38 r. land, busch en meersch (zonder ligging) à 2990 gulden. Gerecht door successie en koop. 

Actum 11 maart 1724. 

(zie ook  folio 182) 
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f° 189 Pieter Vande Walle in naam van heer en meester Guillielmus Hooghstoel, oud-pastor van het Begijnhof 

de Wijngaerde, eigenaar van een huys van plaisance met ontrent 10 gem. + dreve, noordwest van de 

Daele, bewoond door Guille Vanden Hecke, grefier van Ruddervoorde, bekomen van de schepen van 

Oostcamp op 29 dec.1716, uit pure minnelijke affectie en gheneghenteyt tot de 4 kinderen van Guille 

Vanden Hecke, zijn neve, en Marie Magd. Colens, geeft hij bij donatie inter vivos of metter warmer 

handt, aan Guillielmus, Marie, Therese en Jan Baptist: het huys + 10 gem. op voorwaarde dat zij het niet 

laten vervallen. 

Actum 12 dec. 1724. 

 

f° 194 - Cornelis Herswinckel, zoon van Jan en Barbara Verfaillie, poorter van Brugge, 

- Marie Caroline Siboens, jonge dochter van Carel en Barbara Verfaillie, 

verkopen aan Philips Bouchaut, schoenmaker te Oostcamp, laet van Torhout:  

een behuysde hofstede groot 12 gem. 98 r. in 10de begin, ver zuid van de kerk in jeghenote de 

Swynhaeghestraete, (+ legger) dhofstede daer Joos Patthyn woont.  

Gerecht door successie in 1661 van hun voorsaeten Jacques Claus en Jacquemyntien Valcke, en in 1701 

van Adriaen De Grouve. Koopprijs 100 pgr. 

Actum 11 april 1725. 

 

f° 203v - Jan-Bapt. De Deyne x Isabella Waerlop, 

- Petronelle De Deyne, jonge dochter, 

- Jan De Keulenaere, laet van Oostcamp x Catherine De Deyne, 

- Francois Hoste te Koolkerke x Marie De Deyne, 

verkopen aan Pieter De Jonghe, laet van Oostcamp:  

een huys en erfve van 282 r. binnen Beveren alias Oostcamp-oost, dicht oost bij de Moerbrugghe, palend 

aan de Audenaersche heerweg. 

Gerecht door successie van Pieter De Deyne, vader, die erfde van zijn vader Pieter, die kocht van de 

prelaet van Duynenabdye in 1684, bezet met een rente van 50 pgr. ten voordele van Jacques De Smet 

sedert 1723. 

Actum 7 juli 1725. 

 

f° 221v Jeronimus Van Hove x Joosyne Vande Walle op den Houtschen, zijn schuldig aan weduwe van Jacob 

Vande Kerckhove te Brugge:  

een rente van 2 p. 10 schgr. voor een som van 50 pgr. bezet op een huys met 1 gem. 28 r. land west ande 

Cortrycksche heerweg (15de begin); hofstede met 2 gem. 38 r. daer Jerom Verduyn woont genaemt 

Schaepersbergh; 1 gem. 294 r. (17de begin) en 1 gem. 136 r. (samen 6 gem. 200 r.). 

Gerecht door successie van Jeron Van Hove d’oude, hun vader. 

Actum 1 dec. 1725. 

 

f° 224v 

 

(doorkruist) 

 

Jan De Vlieghere, laet van Oedelem te Sint-Michiels x Joosyne Gailliaert zijn schuldig aan Martineke De 

Neve, weduwe van Jan Standaert:  

een rente van 3 p. 15 sch. op een som van 75 pgr. bezet op 1/16 deel van een hofstede (zonder juiste 

ligging; op Beernem?).  

Gerecht van haar moeder Marie Standaert, dochter van Jan en Marie Vlietynck. (een hele stamboom) 

Actum 24 dec. 1725. 

 

f° 239 Steven Craye x Cathelyne Dhont, laet Zuienkerke, verkopen aan Adriaens Reyghers, laet van Oostcamp:  

een huyseke op 430 roen, oost over Ghentsche vaert, niet ver van het Blauw Casteel, bewoond door Jan 

David à 26 gulden sjaers (28 en 29ste begin). Koopprijs 34 p. 8 schgr. + 100 gley stro.  

Gerecht aan zijn vader door koop van Joos De Decker in 1693. 

Actum 5 maart 1726. 

 

f° 242 Catherine De Mey, weduwe van Lucas Dumortier, verkoopt aan Anna Dorothea Le Blon:  

1/2 van 6 gem. 76 r. oost over de vaert, gebruikt door Joannes Van Renterghem zoon van Marijn.  

Koopprijs 56 p. 5 sch. 7 gr. 

Actum 23 maart 1726. 
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f° 244v Openbare verkoping:  

1/2 van een notabel huys, herberghe en brauwerye, genaemt den Spieghel ande Moerbrugghe binnen 

Beveren alias Oostcamp-oost, oost over de vaert; gheabandonneerd van Anna Marie Verguldt, weduwe 

van Pr. Van Hevel, brauwerigghe en herbergierigghe geweest, + brauwcuyppe, coelback, brauwketel en 

steenput op erfve van 60 roen; met zuidsijde ande leybarm van de Gentsche vaert, oost ande 

Audenaersche heerweg. (De andere 1/2 behoort Jan De Ceulenaere uit hoofde van zijn moeder Godelieve 

Van Douselaere, eerste vrouw van Pr. Van Hevel in 1716). 

Staat deels op cijnsgrond van de stad Brugge. 

Koper: Jan De Ceulenaere à 108 pgr. 

Actum 15 mei 1726. 

{Zie ook Kroniek van Oostkamp( blz. 178) Georges Claeys} 

 

f° 247 Jan De Ceulenaere x Cathelyne De Deyne verkopen bovenstaande herberghe en brauwerye (den 

Spieghel)  aan Joos De Blaere, laet van Oostcamp:  

een wel ghebauwt huys, herberghe en brauwerye met brauwketel, cuype, onderput en coelback, met een 

kast, fournoys en rooster;  

Verpacht voor 3 jaar aan Jacob Lagast. 

Gerecht: 

- 1/2 door successie van zijn moeder Godelieve Van Douselaere, die kocht met haar man Pieter Van 

Hevel van dhr. Jooris Van Dorpe in 1716, 

- 1/2 door koop uit de gheabandonneerde goederen van Anna Marie Vergult, weduwe van zelfde Pieter 

Van Hevel. 

Actum 15 mei 1726. 
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register 27 Vanaf  1726 tot 1733 

 

 

f° 1 Marye Vermeire, weduwe van Carel De Brabandere en kinderen: 

- Pieter Debrandere x Marye Hudde, 

- Joanna Debrandere, jonge dochter, 

- Carel Van Bellegem x Vironica Debrandere, 

- Adriaen De Rycke x Adriaene Debrandere, 

- Marye Debrandere, jonge dochter, 

verkopen aan Pieter Van Haesebrouck, poorter van Brugge:  

een hofstede oost over de Ghentsche vaert daer men noempt Beveren alias Oostcamp-oost, groot 8 gem. 

127 r. (+ legger) bij het Beverhoutsvelt genaemt het Oude Hof, palend ande straete van Moerbrugghe 

naer Beverhoutsvelt. (29ste en 30ste begin). 

Gerecht aan Carel door koop van dhoirs van Andries Vermeire en Anthone De Vettere, die kochten van 

Pieter Vande Walle, die kochten van Jooris Lantsocht. Koopsom 125 pgr. 

Actum 15 juni 1726. 

 

f° 5 - Sr. Jan Vander Straeten x Barbara Ketels, poorter van Brugge, 

- Sr. Andries Follet x Marie Vander Straeten, poorter van Brugge, 

verkopen aan Francois Dhondt, wonend op heerlijkheid Erckeghem:  

een hofstede, zuidoost van de kerk (10de begin) (+ legger), groot 20 gem. 111 r. waarvan 243 r. onder 

Erckeghem. 

Gerecht van hun vader Ferdinand Verstraete, die kocht van Daniel Plasschaert en Pieter Impe. 

Koopprijs: 7 p. 2 sch. 1 gr. per gemet = 103 p. 18 sch. 10 gr. 

Actum 27 juli 1726. 

 

f° 14 

 

(doorkruist) 

Joannes Gairnaert zoon van Guille, vrijlaet van Sint-Andries, is schuldig aan Ignatius Vande Keere: een 

rente van 10 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op rechter 1/2 van een hofstede groot ± 52 gem. daer 

Guille Gairnaert woont, met west ande Wulckebrouckstraete. (+ legger) 

Gerecht in 1/2 uit hoofde van Anna Verheecke zijn moeder, vrouw van Guille Gairnaert, vader. 

Actum 3 febr. 1727. 

 

f° 21 Frans Verbiest, koster van Sint-Michiels, geboren te Oostcamp: op hem is getransporteerd 1/3 op 2 

renten: 

1. 33 p. 6 sch. 8 gr. ten laste van Francois Vande Velde, bezet in 1723 op coorenwintmeulen 

genaemt den Daelemeulen. 

2. 23 p. 6 sch. 8 gr. ten laste van Joannes Sonneville, weduwe van Jan Vande Walle, laet van 

Oostcamp, bezet in 1722 op 8 gem. 141 r. land. 

Samen 56 p. 13 sch. 4 gr. Frans Verbiest heeft die overgenomen van Joannes Boussen en Mary Killianus, 

erin gerecht van Joannes Wendelinus Killianus en Mary De Matanee.  

Staat nu die 2 renten af aan Victoria Vander Maire. 

Actum 14 maart 1727. 

 

f° 26 Sr. Pieter Van Haesebrouck, jongman, vrijlaet van het ambacht Straeten, uit liefde en affectie tot Jooseph 

Millaert, zijn minderjarige neve, geeft metter warmer handt (inter vivos): 

- een behuysde  hofstede met 35 gem. land, met 2 woonsten, gebruikt door Pieter Vermeire en 

Philips Van Daele, gelegen bij Beverhoutsvelt.  

Gerecht door koop van Pieter Clays en Pieter Vermeire in 1724. 

- 5 lijn land, deel van 2 gem. 156 r. in dezelfde hofstede, gerecht door koop van de hoirs van 

Pieter De Deyne in 1724, 

- een hofstedeke met 8 gem. 73 r. gebruikt door Guilliame Gailliaert.  

Gerecht door koop van weduwe en kinderen van Carel De Brabandere in 1726. 

Mits het vruchtgebruik ten voordele van de schenker sijn leven lanck. 

Actum 2 sept. 1727. 

 

f° 29 Z.E.H. Joannes Bernardus De Villegas, proost van het kapittel van O.L.Vr. Brugge, verkoopt aan 

Angeline Theresia Pattyn, weduwe van heer en meester Anthone Dhooghe, poorter van Brugge:  

63 bunder (= ±190 gem.) velt en 6 vijvers, zuid in 13de begin.  

De vijvers groot 30 gem. 70 r. genaemt ’s Heerens Campvelt (+ legger) = Nieuwenhovevijver, 

Boomackervijver, Lycklaeckvijver, Rietvijver en Boomvijverke en een morasscherie.  

Gerecht in de helft uit hoofde van zijn moeder door vercaveling in 1716, die gerecht was van de weduwe 

van Charles Lantsocht. De andere helft behoort aan de kinderen van de koopster, zodat de 63 bunder en 6 
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vijvers nu haar toebehoren. Koopprijs 25 pgr. 

Actum 8 nov. 1727. 

 

f° 38 - Guilliame Biebuyck, zoon van Gillis, baes-brauwer te Sint-Michiels, poorter van Cortryck, x 

Joanna Vande Keere, 

- Isack Verstraete, voogd Materneel van Jan Bapt. en Anna-Marie Biebuyck, wezen van Gillis en 

Anthonette Verstraete, 

bezitten 11/16 van 2 herbergen: 

1. een brauwerye bij de Steenbrugghe genaemt de Dry Conynghen. 

2. andere genaemt de Gouden Leeuw, ten voorhoofde op de Cortrycksen eerdewegh. 

vragen toelating om te verkopen ..... aan Attanasius Van Neste, weduwnaar van Anthonette Verstraete: 

11/16 (andere 5/16 behoren de koper) van een brauwerye en herberghe gebruikt door Guille Biebuyck,  

en een welgelegen huys en herberghe de Gouden Leeuw, zuid van de kerk, groot 280 roen met oost ande 

Cortrycksche heerweg, deels op cijnsgrond 82 roen. 

Actum 21 febr. 1728. 

 

f° 43 Matilde Samyn, vrouw van Jan Van Thienevelde, te voren weduwe van Marcus Ketele, vrijlaet van 

Torhout, wonende te Brugge.  

Gezien haar man nu ettelycke tyt crancksinnigh is ..... en dat haar zoon Hubertus Ketele zoon van Marcus 

zal aenveirden den priestelycken staet (nu reeds pastor te  Oostkerke), wil zij sijnen clericalen titel 

verbinden aan een huys en brauwerye ande Steenbrugghe en vraagt daarom toelating om te verkopen 

huys en brauwerye daarin gerecht door koop in 1711 à 200 pgr. ...... 

Verkocht aan Guilliame Biebuyck te Sint-Michiels, brauwer in de brauwerye genaemt de Dry Conynghen 

ande Steenbrugghe: een notabel huys, vermaerde brauwerye, mouterye, rosmeulen, scheure .... groot 3 

gem. 20 r. in 3de begin. (+ legger) 

Gerecht door koop van Elena Carette, weduwe van Jan Staesens in 1711.  

Koopprijs 2000 guldens + 2 pistolen in specie voor haar zoon Geeraert Ketele + 10 sch. voor haer 

dienstmaerte. Pachter Jan (?) De Keulenaere. 

Actum 24 maert 1728. 

(Geregistreerd in 1728 ter gelegenheid van de verkoop aan Attanasius Van Neste) 

 

f° 47v Guilliame De Deyne, weduwnaer van Catherine Vande Walle en meerdere medehoirs, verkopen aan 

Pieter Reybrouck:  

een behuysde hofstede met 3 gem. 34 r. land binnen Beveren alias Oostcamp-oost, oost over de vaart. 

(+legger)   

Verpacht aan Guille Everaert à 8 pgr. sjaers, tot Bavo 1728.  

Gerecht door successie van Gillis Vande Walle, die erfde van Lauwereyns Servaes en Gillis Saelens in 

1680. Koopprijs 800 guldens. 

Actum 3 april 1728. 

 

f° 50 

 

(doorkruist) 

Pieter Reybrouck, zoon van Jacob x Joanne Bauwers, inwoners ter Moerbrugghe op Beveren alias 

Oostcamp-oost, zijn schuldig aan Joannes Daneels te Oedelem:  

een rente van 3 pgr. voor de som van 60 pgr. bezet op een behuysde hofstede met 3 gem. 34 r. land , 

gekocht van Guille De Deyne e.a. oost over de vaert (+legger) = hofstede voor desen een smesse daer 

Guille Everaert nu woont.  

Actum 3 april 1728. 

 

f° 54 Pieter De Smet x Passchasia Van Renterghem, zijn schuldig aan Pieter Van Houtrieve: een rente van 4 

pgr. voor een som van 80 pgr. bezet op: 

- 1/4 van een hofstede + land onder Beveren alias Oostcamp-oost (andere 3/4 behoren aan broer 

en zusters) gerecht van hun vader en grootvader, 

- 1/8 van landen in jeghenote Puyenbrouck (25ste begin) onder Beveren alias Oostcamp-oost. 

Gekocht door zijn vader in 1719. 

Actum 5 juni 1728. 

 

f° 58 Dezelfde Pieter De Smet x Passchasia Van Renterghem, vrijlaet van Coebrouck onder Ruddervoorde, om 

aan Pieter Van Houtrieve te voldoen van wie zij 80 pgr. leenden, .... hypotekeren zij meerdere percelen 

land...... 

f° 59v belast met een rente van 15 pgr. ingegaan in 1688 (zie aldaar) ten voordele van Jan Charles Joos, bezet 

op een behuysde hofstede groot 30 gem. 30 r. noordwest van de kerk in het gewest ten Berghe, daer Jan 

De Rycke placht te wonen ...... 

Lobberecht was erin gerecht door successie van Barbara Van Cuul (?) grootmoeder van de  vrouw van 
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Lobberecht en deels door koop van Jan De Moor en Barbara Michiels. 

Actum 5 juli 1728. 

 

f° 70 - Guille De Grande x Adriaene Van Renterghem, dochter van Joos, 

- Lodewijck De Muynck x Petronelle Van Renterghem, 

- ook als voogden van Maria-Anna Van Renterghem, 

- Cornelis Vanden Bussche x Jacquemyncke Van Renterghem, 

- en talrijke medehoirs ...... verkopen aan: 

Gillis De Nys x Marie De Graeve, te voren weduwe van Cornelis Van Renterghem :  

een notable huys en erfve, zuid van de Gentsche vaert, beseyden de Moerbrugghe (4de begin), groot 78 

roen, voortijts een herberghe genaemt Leopoldus, daer Jan Van Hecke gewoont heeft. 

Gerecht van Cornelis Van Renterghem, die erfde in 1716. 

Actum 5 febr. 1729. 

 

f° 77 Franse akte: Eerwaarde pater Jacques Vranx, proost van de proosdij van Hertsberghe van de abdij van 

Cysoing (Fr. Vl.) vraagt te registreren een arentement (cijnspacht ?) door hem gedaan op 24 maart 1725 

met Joseph Weyts (de akte is van 14 dec. 1728):  

Joseph Weyts, eigenaar, doet gift inter vivos van land, vijvers en bosch, genaemt de Wintervijver groot 9 

gem. 166 r. op Hertsberghe, voor termijn van 99 jaar begonnen in 1725, ten voordele van de proosdij, 

tegen  1 gulden 6 patacons 6 den. sjaers. 

De proost betaalt liever eenmalig voor 99 jaar. 

Actum 22 maart 1729. 

 

f° 79 Gillis De Nys en Ignat. Vande Keere, dismeesters, stellen de voorwaarden vast tot verkoop van een 

woonhuys op 45 roen land, dicht bij de hofstede waar Laureyns De Corte overleden is. 

Verkocht aan Joos Pattyn, laet van Oostcamp. 

Actum 4 april 1729. 

 

f° 100v Pieter De Wulf te Beernem; Albert Sabbe x Marie Everaert; Laureyns Craymeersch x Joanna Everaert te 

Oostcamp; Elias Craymeersch zoon van Carel x Petronelle Everaert (zie folio 99):  

erfgenamen van Marie De Wulf, weduwe van Sigismund Van Lesberghe, verkopen:  

een behuysd hofstedeke bij d’herberghe genaemt het Leckercken tegen Beverhoutsvelt met 4 gem. land 

(29ste begin) gebruikt door Alexander Van Daele, laet van Oostcamp, à 5 p. 3 sch. 4 gr. sjaers. 

Hoogstbiedende Alexander Van Daele: 23 p. 2 schgr.  

Gerecht van Marie De Wulf, weduwe van haar eerste man  Joos Verstraete in 1714. 

Actum 23 febr. 1730. 

  

f° 102v 

 

(doorkruist) 

Alexander Van Daele x Petronelle Oorickx, wonend op Beveren alias Oostcamp-oost, zijn schuldig aan 

Sigismund Van Lesberghe, laet van Oostcamp:  

een rente van 3 p. 15 schgr. voor een som van 75 pgr. bezet op behuysd hofstedeke onder Beveren alias 

Oostcamp-oost over Ghentsche vaert bij Beverhoutsvelt, gebruikt door de comparanten, in 24ste begin. 

Actum 23 febr. 1730. 

 

f° 114v Petronelle De Deyne, jonge dochter, verkoopt:  

een woonhuys op eeuwige cijnsgrond op de leybarm, zuid van de Gentsche vaert ande Moerbrugghe, 

bewoond door schoenlapper Joannes Jacobus Ockerhout (tusschen het huys van Jacques Tanghe oost en 

het huys van Joos De Grande west). 

Ingesteld door Jacob Anthone Verschilde op 15 pgr. 

Verhoogd door Joos De Grande tot 20 p. 10 sch. 

Actum 12 april 1730. 

 

f° 119v 

 

(doorkruist) 

Guilliame Biebuyck x Joanna Vande Keere, wonend te Oostcamp, poorter van Cortryck, zijn schuldig aan 

heer en meester Baudewijn Wauters, prebister te Brugge:  

een rente van 12 p. 10 sch. voor een som van 250 pgr. bezet op een notabel huys, vermaerde brouwerye, 

mouterey, rosmeulen, brauwketels op 3 gem. 20 r. zuid bij de Steenbrugghe, in 3de begin. 

Het huys is ook herberghe genaemt de Swaene, tussen de leybarm oost van de Gentsche vaert, west van 

de Cortrycksche heerweg, noord de hof van de Rooden Leeuw van de weduwe van Jan Jonkheere, palend 

aan een weide van het goed de Pensée. Gerecht door koop in 1728. 

Actum 24 mei 1730. 

 



 134 

f° 124v Attenasius Van Neste, poortier van Sint-Cathelyne poorte te Brugge x Marie De Ruddere, wonend in het 

poortiershuys, verkopen aan Jacob Lagast, vrijlaet te Oostcamp en procureur van den Houtschen: een wel 

gelegen huys en heirberghe, deels op cijnsgrond: genaemt den Gauden Lieuw, (zie Gouden Leeuw) zuid 

van de kerk, op erfve van 280 r. in 19de begin palend oost ande Cortrycksche heirwegh.  

Gerecht voor 5/16 van zijn eerste vrouw Anthonette Verstraete, weduwe van Gillis Biebuyck en voor 

11/16 door koop van de kinderen Biebuyck – Verstraete in 1728.  

De Gauden Lieuw nu verpacht aan Jan Goormachtigh. 

Koopprijs 75 pgr. + 1 pistole in specie voor verkopers vrouw, + 1 pistole ter tafele (Spaanse munt ?). 

De pachtere moet zijn bruin bier halen bij Joseph Adins, brauwer in de Dry Conynghen bij de 

Steenbrugghe op Sint-Michiels. 

Actum 16 juni 1730. 

 

f° 151 Francois Vande Velde x Marie Anna Van Winnezeele, laet van Oostcamp zijn schuldig aan Marten De 

Weirt, vrijlaet van Oostcamp, als voogd van de wezen van Pieter De Weirdt en Isabelle Van Meesen:  

de som van 28 p. 6 sch. tegen een rente van 1 p. 8 sch. 3 gr. bezet op een coorenwintmeulen met alle 

draeyende en staende wercken, genaemt ten Daelemeulen op 160 roen erve in 19de begin, palend oost 

ande Cortryckschen heerwegh; de wal is perpetuelen cijns van de hertog van Ursel + de wint à 8 pgr. 

sjaers.  

Belast met 100 pgr. in 1723 ten voordele van Joannes Windelinus Killianus. 

Actum 4 ougst 1731. 

 

f° 155v (folio 152v – 158v = 12 blz. lange akte) betreffende 1/2 van een hofstede met 75 gem. op heerlijkheid 

Oostcamp, Ruddervoorde en Nieuwenhove van de hoirs van Marie Vlietynck, weduwe van Jan  Standaert 

(andere 1/2 behoort Joannes Geernaert) verkocht aan Joannes Geernaert te Sint-Andries. 

Actum 5 oct. 1731. 

 

f° 159 Joanna De Smet, weduwe van Anselmus De Ketelaere met 11 pgr. schulden, wil openbaar verkopen: 

een hofstedeke met fraey huys, boomgaert en 4 gem. land (in lovende bewoordingen) cijnsgrond van de 

hertog van Ursel, zuid achter de kerk, achter d’herberghe genaemt ten Daele, in 15de begin.  

Instel op 26 sept. 1731 ten huyse van Pr. Christiaens in het wethuys van Oostcamp.  

Verhoogd door Nicolays Coppens uit Oostcamp tot 28 p. 15 schgr. 

 Actum 30 oct. 1731. 

 

f° 168 Francois Verbiest, coster van Sint- Michiels x Isabella Vande Casteele verkopen aan Jacob Anthone 

Verschilde zoon van Guille, vrijlaet van Oostcamp:  

1/3 van 1 gem. 279 r. met huys, deel van 2 gem. 160 r. (de rest behoort aan Judocus Dhondt) in 19de 

begin, palend oost ande Cortrycksche heerweg.  

Gerecht van Joannes Bouson en Marie Rosa Killianus. 

Actum 7 dec. 1731. 

 

f° 174v Joannes Geernaert x Cornelie Paene zijn schuldig aan dhr. Gilliame en Pieter Drubbele zonen van Ignace, 

poorters van Gent, wonend te Brugge:  

een rente van 30 pgr. voor een som van 600 pgr. bezet op een notable hofstede groot 65 gem. deels op de 

heerlijkheid Oostcamp en deels op Nieuwenhove.  

Gerecht 1/2 van hun moeder en 1/2 door koop van de hoirs van Marie Vlietynck. 

Actum 7 maart 1732. 

 

f° 177v Jan Baptist Ghys x Catharina De Witte, koopman te Gent, is schuldig aan Marie Francoise Mattheus, 

weduwe van Jacobus Quirin Vander Delft (?): de som van 300 pgr. tegen een rente van  

15 pgr. bezet op: 

- 3 huysen te Oostende, 

- 7 gem. 130 r. land te Aartrijke, 

- behuysde hofstede groot 18 gem. 8 r. op Oostcamp ter heerlijkheid den Houtschen, gebruikt door 

Nicolays Coppens à 9 p. 10 schgr. sjaers. 

Gerecht aan Catharine door haar vader, grootvader en ooms. 

Actum 2 mei 1732. 

(zie ook  folio 205) 
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f° 182 - Theresia Clayssone, weduwe van Francois Van Haveskercke, 

- Jacoba Clayssone, haar zuster, dochters van Gillis, vrijlaeten te Brugge, 

verkopen aan Joseph baron Van Haveskercke, burggrave van Zeelant:  

een behuysde hofstede groot 35 gem. op Oostcamp (25 gem. 2 r.) en op Beernem (5 gem. 214 r.)  

en 1 partij op Erckeghem. (+ legger) 

Gerecht in 1707. Verpacht aan Jan Van Renterghem. Kooprijs 350 pgr. 

Actum 20 sept. 1732. 

 

f° 186v Marie-Josephe Lobbrecht, jonge dochter te Brugge, verkoopt aan Jacques De Smet, vrijlaet Oostcamp:  

1/4 en 1/24 van een behuysde hofstede groot 14 gem. 251 r. (onverdeeld met de koper), zuidoost van de 

kerk op Stuyvenberghe. (+legger) 

Gerecht 1/4 geërfd in 1721 en 1/24 door successie van Marianne Lobbrecht, haar halve zuster. 

Actum 25 oct. 1732. 

 

f° 194v Pieter De Vos x Petronelle Huys, vrijlaeten te Oostcamp, verkopen per opbod:  

een huys, ovenbeur, scheure, stallynghe, swynscoten en boomgaert groot 78 r. wat zuid van de kerk, met 

west ande Cortrycksche heerweg, met oost ande straete naer de kerk, met noord an Marissaelstraetken, nu 

3 woningen. Bewoond door: de koper, Pr. De Wapenaere en weduwe Marie Tack.  

Verkocht aan Jan Finaert, vrijlaet Oostcamp, à 51 pgr. 

Actum 20 dec. 1732. 

 

f° 195 Jan Finaert x Marie Picko, lenen van Willem Drubbele 52 pgr. tegen een rente van 3 p. 5 schgr. bezet op 

dit huis. 

 

f° 196v Jooris De Grave, balliu van Oostcamp stelt zich borg voor een som van 119 p. 18 sch. 7 gr. voor zijn zoon 

Jooris wonende te Oostcamp x Catharina Landuyt, weduwe van Joos De Blaere, schuldig aan 2 

minderjarige kinderen De Blaere. 

Geeft als borg: 1/2 van een huys wesende herberghe, die behoort aan Catharine door koop samen met 

haar overleden man.  

De 119 p. 18 sch. 7 gr. worden bezet op een huys met brauwerye, met brauwhalam ......  op een erfve van 

50 roen in 26ste begin, met zuidoost ande Audenaersche heerweg, met west ande barm van de Leye, een 

herberghe voor desen genaemt den Blenden Ezel, nu den Spieghelen, op cijnsgrond ter tresorie van 

Brugge.  

Catherine is gerecht voor de 1/2 vanwege haar man in 1726. 

Actum 14 jan. 1733. 

 

f° 205 Jan Baptist Ghys x Catharine Ther. De Witte ......  moeten verkopen om te voldoen aan de schuldeisers:  

een behuysde en bewalde hofstede, groot 18 gem. 8 r. ter heerlijkheid van den Houtschen, gebruikt door 

Nicolays Coppens, nu Geeraert De Muytere. (zie folio 208 onderaan) 

Verkocht aan Francois Vande Velde  te Oostcamp voor 186 p. 8 sch. 8 gr. (+ legger) 

Gerecht Catharina De Witte door koop tijdens haar minderjarigheid van frater Leo, zoon van Louys Van 

Maele, novice van de abdij den Eeckhoutte te Brugge in aug. 1708.  

Louys erfde van Pieter Albrecht en Cornelie Reynaers in 1698, die erfden van Jan Gysselynck en Susanna 

De Sutter. 

Actum 7 febr. 1733. 

(zie ook folio 177v) 

 

f° 210 Francois Vande Velde x Marie Winnezeele te Oostcamp, zijn schuldig aan Cornelis Van Houtrieve:  

een rente van 10 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op een behuysde en bewalde hofstede ver zuidwest 

van de kerk; ook bezet op een coorenwintmeulen met draeyende en staende wercken + huys + berck 

daerop de meulen is staende, genaemt den Daelemeulen, groot onder erfve 160 roen in 19de begin, 

wesende cijnsgrond van de hertog van Ursel. 

Actum 7 febr. 1733. 
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register 28 Vanaf  1733 tot 1738 

 

 

f° 1  Dhr. Jacques Tanghe, balliu van den Houtschen x Marie Rensvoet, vrijlaet van Oostcamp wonend te 

Brugge, verkopen aan Francois Charles Albert baron De Bette, schepen van het Vrije en comis van 

belastingen:  

een notabel huys van plaisantie op cijnsgrond van de tresorie van Brugge, groot 75 roen, ver oost van de 

kerk bij de Moerbrugghe, oost tegen de barm van  de vaert, in 4de begin. Koopprijs 200 pgr. 

Gerecht van zijn vader in 1700, die erfde in 1674. 

Actum 19 sept. 1733. 

 

f° 2 Jacques Clement, voogd van de kinderen van Guilliame Van Hecke en Marie-Magdal. Colens: 

Guillielmus, Marie-Joanne en Isabelle, die in dec. 1724 verkregen per donatie inter vivos van heer en 

meester Guilliame Hooghstoel, pastor van het begijnhof en oom materneel:  

een huys met 11 gem. land, met last van een rente van 1400 gulden ..... (na blz. lange voogdijkwestie 

volgt toelating en voorwaarden om openbaar te verkopen) door Philip Colens, voogd materneel, aan 

Philip Wouters, poorter van Brugge: een notabel huys van plaisantie genaemt Sint-Antheunis ten Daele, 

met een abeelen dreve naar de Cortrycksche heerweg, ver zuid van de kerk in 19de begin.  

(+ legger van het land) 

Pastor Hoogstoel was gerecht door erfenis van de vader van de wezen, Guille Van Hecke in dec. 1716, 

die erfde van zijn vader Joannes Van Hecke, die kocht van heer en meester Frans De Monseau x Marie 

Van Volden, die erfde als weduwe van Frans Rougele, gekocht ter vierschaere van jonkheer Robert en M. 

Magd. Lenoux (?) in 1684, enz .... 

Actum 3 oct. 1733. 

 

f° 22v Petronelle Kesteloot, dochter van Andries en Catharine Verheecke, weduwe van Ignatius Vande Keere, 

wonend op Nieuwenhove, geeft uit liefde en affectie tot Jan-Baptist, Carel-Jan en Guillielmus Biebuyck, 

3 kinderen van Guilliame Biebuyck en Joanne-Marie Vande Keere, haar zuster, bij donatie inter vivos of 

metter warmer handt: 

- 100 pgr. in contante penningen, 

- alle huisraad, 

- obligaties: 132 pgr. ten laste van het Hof van Ruddervoorde, 16 pgr. en 29 pgr., 

- land: 1 gem. 87 r. onder Roden-Nieuwenhove, 2 gem., 1 gem. 16 r., 1 gem. 63 r., onder Oostcamp, 

- woonhuys op Nieuwenhove, door haar bewoond, enz .... 

mits volgende voorwaarden: 

- hij behoudt het vruchtgebruik, 

- wil begraven worden te Oostcamp, enz .... 

Actum 9 jan. 1734. 

 

f° 30 Jonkheer Henrigo (Heyndrick) De Melgar x Isabella Caroline Fourbisseur, poorter van Brugge, verkoopt 

aan Jacob Vlamynck, vrijlaet van Erckeghem:  

1/2 van een huys en herberghe, genaemt den Witten Leeuw met brauwerye en brauwhalam, met 50 roen 

hovenierhof, op Moerbrugghe, dicht ande voet van de  geseyde brugghe, gereserveert den hast (ast) en 

wippe den pachter  toebehorende.  

Koopprijs 166 p. 18 sch. 10 gr. Gerecht door successie van Jan-Baptist Fourbisseur, gewezen balliu van 

Oostcamp, en Isabelle Cather. Harens in 1719. 

Actum 30 jan. 1734. 

 

f° 31v Dominicus Verhulst, voogd van de wezen van heer en meester Jan Vincent Neirinx en Marie-Joanna 

Fourbisseur, verkoopt aan Jacob Vlamynck:  

1/2 van een huys-herbergh-brauwerye met 50 roen (zoals hierboven) à 166 p. 8 sch. 10 gr. ......  

Gelegen zuid tegenover den huyse voor desen een herberghe genaemt het Bourgoins Cruysse. 

Actum 30 jan. 1734. 

 

f° 35 Jacob Vlamynck x Petronelle De Corte, vrijlaeten op Erckeghem, zijn schuldig aan de wezen van Jan 

Vincent Neirinx en Marie-Joanna Fourbisseur:  

een rente van 6 p. 10 schgr. voor een som van 129 p. 16 sch. 2 gr. op 30 jan. 1734 schuldig gebleven voor 

1/2 van de herberghe genamt de Witten Leeuw + brauwerye, stallen en hovenierhof .... 

Actum 6 febr. 1734. 

 

f° 56 Guilliame Anth. Damarin in naam van Joos Lauwe wonend te Beveren-Harelbeke, verkoopt per opbod 

1/3 van 19 gem. 93 r. land (ander 2/3 behoren zijn broer en zwager uit hoofde van Petronelle Lauwe) op 
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Beveren alias Oostcamp-oost.  

Gerecht door successie van Pieter Lauwe en Anna Van Renterghem, vader en moeder, en Marianne 

Lauwe, zijn zuster. 

Actum 2 juni 1734. 

 

f° 58v - Pieter Lauwe, zoon van Pieter en Anna Van Renterghem, vrijlaet van Oostcamp, weduwnaar  van 

Joanna Van Loocke en van Elena De Grave, 

- Joannes De Bel x Petronelle Lauwe, dochter van Pieter, vrijlaeten van Damme,  

zijn schuldig aan Pieter Snauwaert, brauwer te Brugge:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op 2/3 van 13 gem. 93 r. land en busch op Beveren 

alias Oostcamp-oost. (+ legger) (1/3 behoort broer Joos).  

Gerecht van hun vader en moeder en overleden zuster. 

Actum 2 juni 1734. 

 

f° 63 Catharina De Smit, weduwe van Francois Lobbrecht, lantmeter van het Vrije, poorter van Brugge, 

verkoopt aan Jacques De Smet, vrijlaet van Oostcamp: 

3/4 (min 1/24) van een behuysde hofstede groot 14 gem. 251 r. (onverdeeld met de koper) zuidoost van 

de kerk op Stuyvenberghe.  

Gerecht door koop van heer en meester Jan De Moor en Barbara Michiels. 

Actum 21 juni 1734. 

 

f° 69 Francois Killianus x Joosyne te Sint-Michiels, haegepoorters van Brugge bekennen verkocht te hebben 

aan Jacobus Anthone Verschilde: 

- 1/3 van 2 woonhuysen gebruikt door Jacob Anthone Verschilde en door Judocus Parmentier, 

- 1/3 van een rente op het woonhuys van Pieter Tanghe = 12 pgr. capitael, 

- 1/3 van een rente op het woonhuys van Joannes Pype te Waardamme-den Houtschen, omwille 

van 20 pgr. verachterde pachten. 

Actum 21 ougst 1734. 

 

f° 75v Marie-Therese Bucquoy, dochter van Sebastiaen en Anna-Marie De Pape, geestelijke dochter, verkoopt 

haar onroerende goed uit hoofde van haar vader en moeder, komend van Jan Roussel haar grootvader 

materneel:  

24 gem. op Oostcamp aan Joannes Simon Veranneman, heer van Gentbrugghe, Joseph Veranneman en 

Albert De Gras x Anna Veranneman, ver zuid van de kerk (ten Daele?), vroeger een hofstede in de hoek 

van de Swinhagestraete en Haeselaerstraete, waarop Guille De Baeke woonde  

(16 gem. 18 r. onder Oostcamp en deels op Erckeghem). 

Vader Sebastiaen was gerecht door koop van Mattheus Balsart in naam van Catherine De Velaers, 

weduwe van Andries Balsart zijn moeder in 1681, die haar kinderen uitkocht in 1671.  

Andries Balsart was gerecht door decreet (na beslagname) in 1665.  

Waarde van de grond geprezen op 120 p. 13 schgr. 8 gr. 

Actum 15 nov. 1734. 

 

 f° 86 De schuldeisers van Guilliame Biebuyck en Joanna Vande Keere, vragen balliu Charel Salens 

beslagname op de roerende en onroerende goederen  

= huys en brauwerie gelegen boven Steenbrugghe op de vaert + land op Ruddervoorde + 1/3 van een 

huys, herbergh en brauwerie genaemt de Hille op Sweveseele, hun gerecht na dood van Ignatius Vande 

Keere en Petronelle Kesteloot (zij mogen behouden hun cleederen en lynnen en die van hun kinderen en 

het huyscatheyl van Petronelle Kesteloot).  

Openbaar verkocht: huys en herbergh genaemt de Swaene = 3 gem. 20 r. land dicht bij de Steenbrugghe 

op de vaert. (met goede beschrijving van het goed en de lasten) 

Ingesteld door Jan Houtaeve voor 350 p. verhoogd tot 406 pgr. door Joseph Adins uit Sint-Michiels. 

Actum 23 dec. 1734. 

 

f° 98 

 

(doorkruist) 

Jacobus De Pré x Marie Van Winnezele, weduwe van Francois Vande Velde, vrijlaten te Loppem, zijn 

schuldig aan Cornelis Van Houtrieve:  

een rente van 2 p. 10 schgr. voor een som van 50 pgr. bezet op 1/2 van de meulen van Marie Winnezele, 

ver zuidwest van de kerk. 

Actum 23 april 1735. 

 

f° 100v (legger van meegaande hofstede) .....  

Bezet op 1/2 van een coorenwintmeulen genaemt ten Daele, groot 160 roen erfve in 19de begin, wesende 

de meulenberch cijns van S. Ex. de hertog van Ursel met de windt à 8 pgr. sjaers. 
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Gerecht in de 1/2 door koop van Jacques Franc. Haemerlynck. 

 

f° 122v Dhr. Frans Ignat. Vanden Abeele, redenaar van het Proossche x Isabelle Snaet, poorter van Brugge, 

verkopen aan Frans Ch. Albert, baron De Bette, schepen van het Vrije:  

een behuysde hofstede met duyvekeete op het gewest Moerbrugghe, zuid van de Gentsche vaert, voor 

desen een brauwerye, groot 26 gem. 162 r. (4de begin), daer weduwe van Pr. Lievrauwe op woonde à 20 

pgr. sjaers.  

Het huis staat deels op 17.5 roen cijnsgrond van de tresorie van Brugge (= leybarm van de vaert)  

(+ legger); palend aan herberg den Spieghel of Blenden Ezel.  

Belast met 4 beslagnamen, o. a. in 1734 door Heyndr. De Melgar, in 1735 door Paulo De Genellis, 

ontvanger-generaal. 

Actum 29 oct. 1735. 

 

f° 130 - Lauwereyns Gailliaert, vrijlaet van Oostcamp, weduwnaar van Catharina Hellebuyck, 

- Ignatius Vande Wiele, zoon van Francois en Marie Gailliaert, dochter van Lauwereyns, wonend 

te Beernem, vrijlaet van Maldeghem, 

- Frans De Smet, zoon van Jacob en Laureynse Gailliaert, dochter van Lauwereyns, vrijlaeten van 

Oostcamp, 

- voogden van de wezen van Piet. Doet en Joosyncke Gailliaert, dochter van Lauwereyns, 

Lauwereyns verkoopt: 1/2 en de 3 andere elk 1/8 samen 7/8 van een notable hofstede onder de 

heerlijkheid Oostcamp en Erckeghem groot geheel 114 gem. 36 r. ver zuidoost van de kerk langs de 

Haeselaerstraete, aan Joseph Meire, zoon van Lieven x Elisabeth Gailliaert, dochter van Lauwereyns en 

Catharine Hellebuyck, die ook 1/8 bezit; 

Hofstede gebruikt en bewoond door Lauwereyns, gelegen onder heerlijkheid Oostcamp, waarvan 23 gem. 

178 r. onder Erckeghem, {+legger van 50 percelen met veel toponiemen (lang maar interessant)}. 

(10de Perceel= hofstede groot 1 gem. 191 r. waarvan 1 gem. 28 r. onder Erckeghem, met huys bewoond 

door Lauwereyns Gailliaert). 

Gerecht 1/2 van zijn overleden vrouw Cathar. Hellebuyck in 1714; de anderen erfden elk 1/8 van hun 

moeder. Koopprijs 758 p. 17 sch. 9 gr. 

Actum 16 maart 1736. 

 

f° 139 Joseph Meire, wonend te Machelen casselry Cortryck x Elisabeth Ther. Gailliaert, zijn schuldig aan de 

wezen van Simon Veranneman, heer van Gentbrugghe:  

een rente van 37 p. 10 schgr. voor een som van 750 pgr. bezet op een notable hofstede met 114 gem. 36 r. 

land, bosch en meirsch, bewonend door Lauwereyns Gailliard, waarvan 23 gem. 178 r. onder Erckeghem. 

Actum 17 maart 1736. 

 

f° 145 Gillis Van Renterghem zoon van Guille en Marie Vande Walle, jongman, ouder dan 60 jaar, poorter van 

Brugge omme de groote geneghentheyt, liefde en affectie tot sijn broeder Jan Van Renterghem en om 

genoten diensten van sijn broeder; geeft metter warmer handt = donatie inter vivos: 1/7 deel van: 

1. 4 lijnen land, oost over de Gentsche vaert. 

2. 3 gem. land zuid over de vaert. 

3. een hofstede groot geheel 61 gem. 7 r. ver zuidoost  van de kerk, niet ver van de Moerbrugghe, 

door zijn vader geerfd in 1681. 

Gerecht door successie van zijn vader en moeder. 

Mits als compensatie: de donateur sijn leven lanck te onderhouden van cleederen, lynnen en wollen, cost 

en dranck, sieck ende ghesont: doen begraven binnen de kercke met de hoogste dienst + 35 gelezen 

missen. 

Getuigen: Joannes Lareviere, meester-chirurgien en Joannes Van Acker. 

Gedaen op 6 juli 1736. Actum 9 juli 1736. 

(+ legger folio 147- 148) 

 

f° 148v Jouffr. Susanne Petronelle  Sweerts, devote, donatrice inter vivos geeft aan heer en meester Franciscus 

Ignatius Anchemant, canonynck van de cathredrale van Iperen; jonkheer Pieter Anchemant, jonkvrouw 

Maria Anna Victoria Anchemant en Anna Josepha Anchemant vrouw van Hiacentius Van Crombrugghe: 

allen kinderen van jonkheer Frans Ant. Anchemant en Anna De La Folie : 

- 17 gem. 182 r. deel van een hofstede op Beernem ontrent de Gevaertsbrugghe, 

- 1/6 van 7 gem. 232 r. op Beveren alias Oostcamp-oost (24ste begin). 

Actum 28 juli 1736. 

 

f° 177 Joannes Geernaert x Cornelie Paene wonend te Oostcamp, zijn schuldig aan Willem Drubbele, poorter 

van Gent, wonend te Brugge:  
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een rente van 8 p. 14 schgr. voor een som van 174 pgr. bezet op een notable hofstede groot 75 gem. deels 

(41 partijen) onder heerlijkheid Oostcamp, de rest onder Roden-Nieuwenhove.  

Veroordeeld tot beslagname tot na betaling van de verlopen croisen van 8 p. 14 sch. 

Actum 30 juli 1737. 

(+ zeer mooie legger, folio 179 – 186) 

 

f° 181 v o.a. een stuck met de hofstede daer de comparant nu woont, seer wel bebout genaemt Rustenburgh 

tusschen verdonckerde straete aan zuidsijde, met west aende Wulchebroeckstraete, in 19de begin; de 

hofstede paalt aan land dat eertijds behoorde aan Boudewijn De Doeldere. 

 

f° 192v Pieter De Smet, burgemeester van Erckeghem, transporteert op Marie Dinghens, weduwe van Jacob 

Vande Kerckhove, poorter van Brugge:  

een rente van 5 p. 16 sch. 8 gr. op een som van 116 p. 13 sch. 4 gr. die zijn vader Guille De Smet in 1713 

kreeg van Jacques Mortier, wijlen greffier van Oostcamp, door Marie Joanna De Gras, weduwe van 

Emmanuel De Vooght bezet op een notable hofstede met 80 gem. land, ver zuid van de kerk, met de 

gebouwen op Erckeghem. 

Actum 31 aug. 1737. 

 

f° 196v - Philippe Jacobus Claeys x Joanne Marie De Smet, 

- Anthone Claeys x Joosyne De Vaere, inwoners van Oostcamp en haeghepoorters van Brugge, 

 verkopen aan heer en meester Ignatius Van Tours, lic. beede rechten:  

10 partijen busch, zuid van de kerk in 10de begin, samen groot 7 gem. 232 r.  

Gerecht door vercaveling in 1728 van vader en moeder. Vader was gerecht door vercaveling in 1680. 

De verkoping gebeurde samen met de hofstede op Erckeghem groot 17 gem. 15 r. gebruikt door weduwe 

van Pieter De Smet à 12 pgr. sjaers, samen voor de prijs van 950 guldens. 

Actum 28 sept. 1738 

 

f° 199 Therese Van Renterghem dochter van Laureyns, poorter van Brugge, jonge dochter geeft metter warmer 

handt uit liefde en affectie tot Charles Laureyns Reynacx haer swaegher:  

haer huys en erfve groot 3 gem. 155 r. in 15de begin, zuid aende plaetsche, tusschen Cortrycksche 

heerweg west, de kerckwegh oost, gebruikt door Ignatius Jacobus Van Damme à 12 pgr. sjaers. 

Actum 2 oct. 1737. 

 

f° 211  - Pieter Van Maele x Caroline Scheldtstraete, 

- Joannes De Grande, ook als voogd van zijn broers en zusters, 

kinderen van Joos en 1. Joanne De Smet en 2. Catharine Scheldtstrate, allen laeten van Oostcamp bezitten 

- 2 woonhuysekens met hovenbeur staende op eeuwige cijns van de Gilde van O. L. Vrouw, 

- 5 gem. busch en velt in jeghenote Meyboom, ver zuid van de kerk, 

- een behuysd hofstedeke met 3 1/2 gem. oost bij het Gruythuysbrugske ande zuidkant van de 

dreve naer de meulen. 

Vraagt om te mogen verkopen per opbod, gezien het cleen baetelyck slot van de staet van goed. 

Toegestaan op 12 nov. 1737. Ingesteld door Mauritius Stroobant met 24 p. 13 sch. 6 gr. en verhoogd tot 

33 p. 18 sch. 6 gr. voor de 1ste koop. 

Actum 28 jan. 1738. (zie ook reg. 29, folio 10) 
 

f° 215v - Charles Saelens, bailliu van de heerlijkheid van Oostcamp, in naam van de schuldeisers van 

Guille Biebuyck en Joanne Vande Keere, 

- Olivier Vande Keere, bailliu van Tilleghem en Jan .... schaep, voogden van de wezen Biebuyck. 

De wezen bezitten als donatie inter vivos van hun grootmoeder, Petronelle Kesteloot, weduwe van 

Ignatius Vande Keere: 3 gem. 132 r. zaailand , west van de Moerbrugghemeulen, noord van de dreve van 

het casteel Gruythuys. Ter belle van Brugge verkocht aan Francois baron De Bette. 

Actum 8 febr. 1738. 

 

f° 229 Dhr. Francois Ignace Vanden Abeele x Isabelle Snaet, poorter van Brugge zijn schuldig aan Marie 

Francoise Van Assenede, weduwe van Jan-Bapt. Fourbisseur:  

een rente van 8 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op een behuysde hofstede, groot 21 gem. 187 r. 

gebruikt door Gillis De Clercq, in jeghenote den Reyacker, ver noord van de kerk.  

De hofplaats paalt west in de Wulckebrouckstraete.  

Gerecht uit hoofde van Jan Verhulst en Anna Quarée, grootvader en grootmoeder van Isabella Snaet in 

1737. 

Actum 24 mei 1738. 
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register 29 Vanaf  1738 tot 1741 

 

 

f° 25 Margrita Lyncke, weduwe van Thomas Maxim. Neyts geeft volmacht aan Joannes Goormachtigh, 

procureur van het Vrije, om te verkopen:  

7 gem. 226 r. saylant, voor desen boombosch genaemt de Neten, ver zuidwest van de kerk in 18de begin, 

ontrent het casteel genaemt Nieuwburgh, gebruikt door Gillis Rotez à 3 gulden sjaers, aan Marie 

Francoise Van Assenede, weduwe van J. B. Fourbisseur, vrijlaet wonend te Brugge.  

Gerecht van haar overleden man die gerecht was door successie in 1703 van ... ?? 

Actum 20 dec. 1738. 

 

f° 34 - Pr. De Smet en Simoen De Corte, voogden van de 2 wezen van Jan De Corte en Adriane Vande 

Walle, 

- Jaspaert Scheirens en Marie De Smet, 

- Joannes De Meulenaere x Laurense De Smet, 

- Philip Jacob Claeys x Joanne De Smet, allen vrijlaeten, 

verklaren dat de wezen gerecht zijn in 1/6 van het sterfhuys van Petronelle Thoen, grootmoeder van de 

wezen (+ juli 1738) = een hofstede op Erckeghem groot 7 gem. 256 r. en een ander hofstedeke groot 9 

gem. 1 lijne, ver oost van de kerk, grenzend aan Erckeghem, en 197 roen bosch, .... 

Vragen om te mogen verkopen per opbod ter belle te Brugge. 

Verkocht aan Pr. De Smet, zoon van Pr. 

Actum 18 april 1739. 

 

f° 49 Pr. Lauwe x Petronelle Madou, verklaren dat zij bezitten, onverdeeld met Joannes De Bel x Petronelle 

Lauwe:  

elk 1/2 van 13 gem. 93 r. land op Beveren alias Oostcamp-oost, oost van de Gentsche vaert, gebruikt door 

de comparanten.  

Gerecht Pieter 1/3 door successie van Pr. Lauwe en Anna Van Renterghem, vader en moeder en 1/2 van 

een ander 1/3 door koop van Pr. Van Haesebrouck. 

Joannes De Bel wil uit gemeensaemheyt treden en koopt 6 gem. 196 1/2 r. van Pieter Lauwe op 11 mei 

1739. 

 

f° 52 Pieter De Blaere uit Tielt-buiten, voogd van de wezen van zijn broer Joos De Blaere en Catharina 

Landuyt, bij defecte van Jooris De Graeve x moeder van de wezen, heeft in huur het huys en brauwerye 

toebehorend aan de wezen ande Moerbrugghe, enz .... 

Actum 27 juni 1739. 

 

f° 54 - Adriaen Goormachtigh, jongman te Lapschure, 

- Joseph De Backer x Joanne Goormachtigh, te Oostcamp, 

- Hendrik Anthierens x Petronelle Goormachtigh, te Brugge, 

allen kinderen van Charel Goormachtigh, vrijlaeten van Oostcamp, verkopen aan Christiaen Huys, ook 

vrijlaet van Oostcamp: 

een hofstedeke met 95 roen erfve in 1ste begin, voor desen een herberghe genaemt Sint-Jooris, noordwest 

van de kerk, tusschen de kerkstraete van het Swarte Gat naar de platse en de Cortrycksche heerweg. 

Charel Goormachtigh was gerecht van zijn vader Jan Goormachtigh, die kocht van Maryn Nayaert. 

Actum 27 juni 1739. 

 

f° 63 Na een 18 blz. lange inleiding nopens erfeniskwestie van pater Jacobus Van Steenberghe S.J.(Jezuiet) met 

volmacht voor heer en meester Rochus Pieck, canoninck van O.L.Vr. te Brugge. 

 

f° 72 Een behuysd hofstedeke met 10 gem. 95 r. gebruikt door Frans Braet, verkocht aan Jan Du Bois, poorter 

van Brugge, in ’t gewest den Reyacker, noordwest van de kerk in 9de begin (+legger) palend aan 

Cortrycksche heerweg en Wulckebrouckstraete.  

Gerecht Pater Jacobus Van Steenberghe S.J. die erfde van E.H. Petrus Bory, proost van O.L.Vr. Brugge, 

die erfde van E.H. Petrus Cnudde, canoninck van O.L.Vr. Brugge. 

Actum 22 ougst 1739. 

 

f° 112 Marie-Anne, Marie-Josephine, Joanna Genoveva en Joseph (canoninck van Sint-Pieter te Cassel) 

kinderen van Olivier Vander Meersch, geven volmacht aan hun broer Olivier Anthoine Vander Meersch, 

schepen van Brugge, over het sterfhuys van jonkheer Charles Heurrebloc (+ Brugge) om te laten 

openbaar verkopen:  

een hofstede op Oostcamp  en deels op Waardamme, groot 47 gem. 80 r. ( inbegrepen 2 leenkens).  
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(+ legger van 24 partijen land) 

Gerecht door diverse erfenissen in 1654 – 55 – 57. 

Actum 8 juni 1740. 

 

f° 123 Adriaen De Praetere, poorter van Brugge, bekent verkocht te hebben in opdracht van Jonkheer Arnoldus 

Joan. Henr. Du Bois x Catharina Josepha Van Colen, benevens Theresia Josepha Van Colen, kinderen 

van Charles Jos. Van Colen x Marie Cath. Sus. Vincque: 

het casteelgoedt de Pensée op de heerlijkheid Oostcamp en Nieuwenhove, met neerhof gebruikt door Jan-

Bapt. De Deyne (met achterstel van pacht) en met casteel gebruikt door Sr. Dominicus Martens en Robert 

Van Houtrieve, verkocht aan heer en meester Louys Dael, à 1400 pgr. op 19 juli 1737, groot 95 gem. ...... 

 

f° 127 Nauwkeurige beschrijving: 

Casteel van plaisance met opper- en nederhof, pont-levant, wallen, conterwallen, singhelen, pachthof, 

hof-potageere, steenen stallen, scheuren, poorten, lotten en sloten, boomen en landen, vijvers, meirsschen 

ende plantage, bekend in 1ste erfenisboek van de eeuw 1500, folio 3v, (1535?) vercocht bij de familie 

Ghest (?) s’Deckers aen Andries Doignier, heer van Wandelincourt, poorter van Sint-Thomas, die alsdan 

bij order van dhr. Don Diego en Louise De Peralta heeft doen nieuwe bauwen ...... ghenaempt tot op de 

dach van hedent la Pensée Joyeuse, consisterende alsdan in 56 gem. 232 r. landts en 1 gemet naderhandt 

bijghecocht competerende ande abt vanden Eeckhoutte, nu 57 gem. 232 r. : 

54 gem. 7 r. in eenen bloc met oostsijde ande barm vande vaert, met een welbeplante esschendreve in 

recta linie van de vaert tot op de Cortrycksche heerweg, op welcke dreve de Sint-Anth. de Padua capelle 

stont. 

- In voorsijde erfenisse van 22 sporcle 1535 staet dat onder wallen, vijvers, grachten ende 

synghelen begrepen waren 21 gem. 114 r. land, want gededuceert 2 gem. 40 r. van wallen, 

vijvers, putten en grachten van de 21 gem. 114 r. (+ legger van 28 partijen) groot samen 54 

gem. 7 r. + 3 gem. 225 r. = 57 gem. 232 r. naderhand door Bisschop Anth. Triest, vermeerderd 

met 5 gem. 261 r. tot 63 gem. 193 r. enz ....(lang maar interessant!). 

- Op 22 sporcle 1535 vercocht ende ghebauwt en naderhandt vercocht aan Z.E.  bisschop Anth. 

Triest, vergroot door een van zijn erfghenamen mhr. Geeraert Van Volden en op 18 dec. 1648 

verkocht aan Niclays Van Hautte, enz ... 

Actum 2 juli 1740. 

  

f° 134 De koper, Louys Dael x Isabelle Pasman, blijft schuldig een rente van 32 pgr. sjaers voor een som van 

800 pgr. bezet op een casteel, huys van plaisantie met 28 partijen land, groot 80 gem. 264 r. 

Actum 2 juli 1740. 

(folio 123 tot 137 = 30 bladzijden: zeer interessant!!!) 

 

f° 149 - Maryn De Meulemeester x Anna Vereecke, 

- Pieter De Nys x Anna De Meulemeester, 

- Pr. Verplancke namens zijn moeder Francoise De Meulemeester, 

- + voogden van minderjarige wezen, 

- + procureur Carel De Schrijver ten becommerd sterfhuys van Bartholomeus De Meulemeester, 

verkopen aan Francois Tack, vrijlaet van Erckeghem:  

16 gem. 22 r.  deel van meerdere hofstede groot geheel 26 gem. 36 r. palend aan Fonteynestraete.  

(+ legger) 

Gerecht van Jan De Meulemeester en Cornelie Logghe, die zelf erfden in 1686 en 1699, hun vader en 

moeder. 

Actum 27 ougst 1740. 

 

f° 153v Verkoop van 4 gem. 24 r. land, zuid van de kerk, recht oost van de herberg genaemt Nieuwendaele. 

Actum 10 sept. 1740. 

 

f° 160 Carolina en Joanna-Cath. Daneels, dochters van Cornelis en Anna-Carolina Meremans, poorter van 

Brugge, geven bij donatie inter vivos, metter warmer handt aan Joannes-Bapt. De Man, hun cousijn 

wonend te Brussel: 

- 2/3 van een hoeve groot 80 gem. en van 28 gem. land ande Moerbrugghe (1/3 behoort aan J. B. 

De Man), + legger van 37 partijen, ver zuid van de kerk in 10de begin, groot 34 gem. 153 r. onder 

Oostcamp, niet inbegrepen de 50 partijen van de hofstede genaemt het Lange Water onder 

Erckeghem, daer Philippe Clays nu woont, alles samen 108 gem. 50 r. (folio 163-170). 

- 2/3 van 40 gem. te Aalter en 7 gem. te Zomergem. 

Actum 15 oct. 1740. 
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f° 171 Isabella, Anna, Marie, Therese, Bregitta, Joanna en Ludovicus Verhulst, 6 dochters en 1 zoon van Jan 

Verhulst en Joanna Salens, verkopen aan Guilliame De Wulf op Erckeghem:  

3 gem. 76 r. land onder Oostcamp in 12de begin (tussen Willaertstraete en Haeselaerstraete), ver zuid van 

kerk. (+ legger) 

Gerecht door successie van Joanna Salens hun moeder, die erfde  ten sterfhuyse van Philippe Salens en 

Anna Reeps, haar ouders. 

Actum 4 nov. 1740. 

 

f° 189 Jacques Lambrecht x M. Ther. Salens uit Tielt, verkopen: 

een huys met 180 roen erfve, ande zuidzijde jeghens de plaetsche van Oostcamp, wesende een 

penewariewinckel (winkel van kleinigheden ter waarde van 1 enkele penning),verpacht aan Charles 

Vanden Berghe, komend van Philippe Salens en Anna Reep, aan Carel Vanden Berghe, vrijlaet van 

Nieuwenhove, à 200 pgr. + 4 pistolen in specie voor spellegelt. 

Actum 24 jan. 1741. 

 

f° 191 Charel Vanden Berghe, vrijlaet van Nieuwenhove, blijft schuldig aan Jacques Lambrecht x M. Th. Salens 

uit Tielt:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. (= 1/2 van de koopsom voor het huys door hem bewoond) 

bezet op dit huys. 

Actum 24 jan. 1741. 

 

f° 224 Vercaveling tusschen: 

- Frans De Smet x Laurence Gailliaert, laet van Oostcamp (cavel A), 

- Pieter Van Houtrieve x Marie De Smet, 

- Pieter Dumon x Josyntien De Smet, allen kinderen van Jacques, 

van de goederen nagelaten door hun vader (+ 5 jan. 1741) en hun moeder Josyntien Vanden Bussche  

(+ 21 mei 1721). 

Een vierde zoon, Pieter, heeft zich op 10 jan. 1741 laten uitkopen door zijn broers en zus. 

Frans is 168 p. 13 sch. 8 gr. schuldig aan Pieter Van Houtrieve, voorgeschoten om Pieter De Smet uit te 

keren en 53 p. 12 sch. 4 gr. schuldig aan Pieter Dumon: samen 222 p. 6 schgr. tegen een intrest van 11 p. 

2 sch. 3 gr. sjaers, ten voordele van Pr. Van Houtrieve en Pr. Dumon, bezet op cavel A in Oostcamp in 

jeghenote genaemt Puyenbrouck:  

een behuysd hofstedeke gebruikt door Joos Hardoen, in 25ste begin groot 2 gem. 179 r. deel van 4 gem. 

228 r. en in 29ste begin: 1 gem. 115 r. + 1 gem. 20 r. deel van 5 gem. 142 r. (= 10 gem. 70 r.)? 

(+ legger van het geheel)  

Actum 27 mei 1741. 

 

f° 232 Louys Vleys, lic. beide rechten, tresorier van de stad Brugge, voogd van de kinderen van Frans 

Dominicus Vleys en Marie Wouters , verkoopt aan Z. Exc. Ambrosius, grave van Finale (of Sinale ?) 

generaal-majoor in dienst van (keizerin) Marie Therese; koper= Joannes Ameye in naam van de grave de 

Finael, gouverneur van de stad Nieuwpoort voor 1570 p. 1 sch. 8 gr.:  

Een schoon casteel en huys van playsance besloten in zijn wallen, vijvers en boomgaerden met 15 

partijen land, gelegen onder Beveren ter oostsijde van de vaert, dicht zuidoost van de Steenbrugghe, groot 

52 gem. 56 r. voor de som van 1570 pgr. 1 sch. 8 gr. 

Gerecht van haar man en kinderen: 

-  4 lijnen eeuwige cijns door verlanding (verwisseling) met het Godshuys van de Magdalene en 

de abdij Sint-Trudo met dhr. Frans Dom. Vleys (+ 1725). (onzekere lezing) 

- afkomstig van M. M. Melgar en Maerten Leo De Torres in 1682. (onzekere lezing) 

 

f° 234 Legger:.....  

een schoon notable casteelgoedt met hofstede, groot 52 gem. 252 r. ver oost van de kerk over de vaert bij 

de groote Steenbrugghe, gebruikt door Jan De Mets à 16 sch. 8 gr. per gemet. 

’t Casteelgoedt met vijvers gebruikt geweest door de verkoopster (?) 

Actum 3 juli 1741. 
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register 30 Vanaf  juli 1741 tot oktober 1745 

 

 

f° 1  

 

akte 

 nr. 1 

Jacoba Isabella Danthin, dochter van Louys en Josyne De Damhouder, weduwe van Egdius De Baltin, 

geeft metter waermer handt aan Marie Anne De Vooght, dochter van Charles en Eleonore De Lens, x Jan 

Bapt. Coppence, in erkentenisse van lanckdurighe diensten:  

6 gem. 59 r. hoygars, oost over de Leye, palend aan het Sint-Trudoleyken in 24ste begin. 

Gerecht van Frederick Vande Walle, haar eerste man in 1729. 

Actum 14 juli 1741. 

 

f° 52 

 

akte 

 nr. 18 

Openbare verkoping van een hofstede groot 14 gem. 33 r. waarvan 7 gem. 45 r. onder Rooden-

Nieuwenhove en de rest onder Oostcamp, noordwest van de kerk, in jeghenote genaempt de 

Wulfghebroucken (sic). 

Rochus Emmery in naam van de hoirs van Gillis Vergotte, verkoopt aan Joannes Van Renterghem, 

poorter van Brugge te Oostcamp:  

8 partijen land of bosch in het midden van de Warande, groot 6 gem. 142 r. palend aan het land van de 

kapel van Sint-Ursel.  

Gerecht de hoirs van Gillis Vergote, die erfde van zijn vrouw Jacoba Plowits, die erfde van Donaes 

Plowits in 1704 (nevens Pr. Lobberecht haar eerste man). 

 

f° 70 

 

akte  

nr. 27 

Heer en meester Pieter Joannes Elbo, secretaris van de vierschaere van de Ghedule (?) der stad Gent, als 

sequester aangesteld ten sterfhuyse van Marie Franchoise De Vuldere, verkoopt aan Jan-Bapt. Vande 

Woestyne x Anna Malcamp en aan Stephanus Malcamp te Gent:  

100 gem. 213 r. land, bosch en meirsch, deel van een meerdere hofstede groot 175 gem. 257 r. waarvan 

75 gem. 257 r. leen van het leenhof Burgh van Brugghe, gebruikt door Adriaen Gailliaert à 100 pgr. 

sjaers, publiek per opbod verkocht ter vierschaere van Gent op 24 jan. 1742, voor de som van 2600 p. 19 

sch. 2 gr.  

Het voorseyde sterfhuys en sequesterschaepe was gerecht na overlijden van Marie Franchoise De 

Vuldere, als hoir unique van Frans De Vuldere en Marie Snouckaert, vader en moeder, die erfden van hun 

ouders en voorouders; 

Actum 15 sept. 1742. 

{+ legger (folio 73-79) met 2 (ontbrekende) caerten figurative}, 

palend aan Burckelaere of Burgelaerestraetken, aan de leyebarm en de Moerbrugghe, aan de 

Beirnhemsche heerweg of dosseweg, aan het het distributie van Ruyselede land. 

 

f° 108v 

 

akte  

nr. 45 

 

(doorkruist) 

Adriaen Tanghe x Anna De Grande, laet van Oostcamp zijn schuldig aan heer en meester Ignatius Van 

Tours, lic. beide rechten te Brugge:  

een rente van 1 p. 6 schgr. voor een som van 21 pgr. bezet op: 

- een hofstede in 10de begin, ver zuid van de kerk, langs Swynhoutstraete, 281 r. daer Tanghe woont. 

Gerecht door erfenis van Maryn La Cour, uit hoofde van Pr. Goormachtigh. 

- in 13de begin, ver zuid van de kerk: 5 gem. 164 r. den Veltbusch.  

Gerecht van Joos De Grande, die erfde van Joannes le Cour, uit hoofde van Pr. Goormachtigh. 

- 3 gem. 218 r. (samen 10 gem. 218 r.). 

Actum 20 juli 1743. 

 

f° 114v 

 

akte 

nr. 48 

Joseph Meire, zoon van Lieven x Isabelle Ther. Gailliaert, vrijlaeten van Erckeghem, verkopen aan 

Ferdinand Van Doorne te Deynse:  

een notable hofstede op Oostcamp en deels op Erckeghem, groot geheel 114 gem. bewoond door Jos. 

Meire-Gailliaert,  

+ hofstede groot 19 gem. 58 r. door Jos. Meire gekocht van heer en meester Ignatius Van Tours,  

+ 1 partije land groot 3 gem. uit hoofde van de vader van Isabelle verkocht à 1625 pgr. + 25 pattacons 

voor verkopers vrouw + 1 pattacon voor de armen (= 1636 p. 2 sch. 8 gr.) 

Actum 26 sept. 1743. 

 

f° 119 

 

akte 

nr. 50 

(doorkruist) 

Frans Tack x Cecilia Brutijn te Oostcamp, vrijlaeten van Erckeghem, zijn schuldig aan Joseph Van Wiert, 

poorter van Brugge x weduwe van Ghislain Meyaert (in leven hoofdman van Lophem):  

een rente van 2 pgr. voor een som van 40 pgr. bezet op 16 gem. 22 r. land met hofstede bewoond door 

Frans Tack-Brutijn, ver west van de kerk, met noordhende aan landweg en meulenwegh.  

Tack was veroordeeld tot beslagname van de hofstede. 

Actum 19 oct. 1743. 
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f° 123 

 

akte 

nr. 52 en 53 

Pr. Vlamynck x Livina Gheysens verkopen aan Matthys Compernolle, sijnen swaegher:  

1/4 van een huys en herberghe (de Trompette ?) met 12 gem. land, op de vaert alwaer de 

Ghevaertsbrugghe placht te liggen, à 50 pgr. (Oostcamp of Beernem ?) 

Actum 2 nov.1743. 

 

f° 138 

 

akte  

nr. 58 

Pr. Van Houtrieve x Marie De Smet te Oostcamp (Beveren) en poorter van Brugge, verkopen aan 

Maerten Vlamynck te Beernem en vrijlaet van Erckeghem:  

een hofstede in 10de begin, zuid-zuidoost van de kerk, met legger van 13 partijen land, groot 10 gem. 93 r. 

daer Jacob Andries placht te wonen voor de koper. Koopprijs 120 pgr.  

Gerecht door vercaveling ten sterfhuyse van Jacques De Smet, vader van Marie, cavel C, op 6 mei 1741. 

Actum 21 nov. 1743. 

 

akte nr. 59 

en 60 

Maerten Vlamynck blijft schuldig aan Pr. Van Houtrieve:  

een rente van 6 pgr. voor 120 pgr. de koopsom van de hofstede, bezet op 13 partijen en huys. (+ legger) 

 

f° 164v Lening van 200 pgr. bezet o.a. op ..... (folio 165) 1 gem. 190 r. land met een huys en herberghe het 

Leckercken, onverdeelde eigendom van Joannes Mestdagh en zijn broer. 

28 febr. 1744. 

 

f° 166 

 

akte 

 nr. 68 

- Pr. Rotsaert x Joanne Mestdagh te Sint-Andries, vrijlaet van Erckeghem, 

- Francois Rotsaert, weduwnaar te Sint-Andries, ook vrijlaet van Erckeghem, 

- Voogden van de 4 wezen van Lodewijk Rotsaert en Joanna Duysburgh, 

bezitten gemeenschappelijk een hofstede met 44 gem. land, deels onder Erckeghem en deels Oostcamp, 

gebruikt door Jacob Maenhout, vragen om te mogen verkopen ter belle van Brugge, om uit de 

gemeenschap te treden. 

Verkocht aan Jacob Maenhout een notable wel bebauwde hofstede op Erckeghem, groot 45 gem. 24 r.  

(+ legger; 6de, 9de, 10de begin) oost van de kerk, zuid van de Moerbrugghe, west van de vaert, gebruikt 

door Jacobus Maenhout à 34 pgr. (per gemet?) + leveren van 200 gheleystroo ieder jaer + 11000 ryssen 

en faseel Oostcampse taillie. Koopsom 9 pgr. per gemet = 405 p. 14 sch. 5 gr. 

Gerecht door vercaveling ten sterfhuyse van Pr. Rotsaert d’oude, vader, in 1740. 

Actum 11 juli 1744. 

 

f° 170 

 

akte nr. 69 

(doorkruist) 

Jacob Maenhout x Anna Marie Musschoot, inwoner van heerlijkheid Erckeghem, is schuldig aan Jacob 

De Vlieghere vrijlaet van Oedelem:  

een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op 11 partijen land, groot 14 gem. 175 r.  

Gerecht door arrest. 

Actum 11 juli 1744. 

 

f° 178 

 

akte 

 nr. 74 

Jacob De Prez, vrijlaet van Oostcamp x Marianne Van Winnezeele, (weduwe van Frans Vande Velde, 

vrijlaet van Ardooie) en haar 3 kinderen Vande Velde, verkopen aan Joannes Flou (of Floncke), vrijlaet 

van Oostcamp:  

6 partijen land en busch, groot 6 gem. 227 r. deel van een hofstede groot geheel 18 gem. 8 r. (de rest ligt 

onder den Houtschen) ver zuidwest van de kerk in 18de begin. (+ legger) Koopprijs 186 p. 8 sch. 6 gr. 

(Frans Vande Velde, die geen pachter vond, heeft in 1733 moeten scheeden van sijnen meulen en het 

hofstedeke zelf gebruiken. Hij had geen pennijnghen in burse en moest 200 pgr. lenen van weduwe van 

Cornelis Van Houtryve, enz .... ) 

 

f° 183 

 

Jacob De Prez x weduwe Vande Velde verkoopt aan Joannes Floncke: 

een hofstedeke, west van de kerk in jeghenote genaemt Calisganck onder den Houtschen.  

De koper zal moeten komen met zijn slete (?) van graenen naer de meulen van de verkoper om gemalen 

te worden, op boete van 1 pistole sjaers en 1 croonstuck voor verkopers vrouw. 

Actum 8 ougst 1744. 

 

f° 184 

 

akte nr. 75 

(doorkruist) 

Joannes Flou x Godelieve Speelmans zijn schuldig aan Willemyne Sijs, weduwe van Cornelis Van 

Outrieve te Oostcamp:  

een rente van 5 p. 8 sch. voor een som van 108 pgr. bezet op 2 partijen land, ver zuidwest van de kerk in 

jeghenote Calisganck in 18de begin. 

Gerecht door koop van Jacob De Prez. 

Actum 8 ougst 1744. 
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f° 185 

 

akte 

 nr. 76 

Adriaen Vergaerde x Catharina Arnouts, dochter van Jacques en Catharina De Vriendt, 

Barbara Brulée, namens Maerten en Anna Arnouts, kinderen van Jacques en Catharina De Vriendt. 

verkopen aan Lenaert Beckers, poorter van Brugge:  

2/3 van een hofstede, groot 12 gem. 63 r. in 18de begin, ver zuidwest van de kerk in jeghenote Calisganck 

(+ legger) daer Hieronimus Verduyn op woont, met de helft van de dreve voor uytweg.  

Koopprijs 58 p. 4 sch. 3 gr. 

Actum 8 ougst 1744. 

 

f° 192 

 

akte 

 nr. 78 

Joannes Flou x Godelieve Peelman, vrijlaet van Oostcamp verkopen aan Jan-Bapt. De Lespée, schepen 

van het Vrije:  

4 partijen land en busch, ver west in jeghenote genaemt Calisganck in 18de begin, groot 5 gem. 230 r.  

gerecht door koop van Jacob De Prez x  weduwe van Frans Vande Velde. 

Actum 8 ougst 1744. 

 

f° 214v 

 

akte  

nr. 91 

- Marie Vande Walle, weduwe van Charel Vanden Berghe, 

- Marie Anne Vanden Berghe, dochter van Charel en Joosyne De Vriese, 

verkopen aan Pr. Reybrouck, vrijlaet van Erckeghem:  

een huys ande zuidsijde van de Platsche (verder onderaan folio 215v) wesende een pennewarywinckel,  

+ 2 lijn land wat zuid vandaer, à 209 p. 19 sch. 11 gr. 

Actum 15 mei 1745. 

 

f° 217 

 

akte 

 nr. 92 

 

(doorkruist) 

Jan Finaert x Brigitta Verschilde dochter van Guille, vrijlaeten van Oostcamp, zijn schuldig aan Pr. Van 

Houtrive, ook te Oostcamp:  

een rente van 4 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een huyse en heirberghe gestaen ten Daele met 

land en cijns genaemt den Gauden Lieuw (zie Gouden Leeuw),  groot 280 roen (19de begin, ommeloper, 

folio 275, art. 4) ten deele op cijns van den hertog en prins van Ursel à 10 schgr. sjaers. 

Gerecht als weduwe van Jacques Lagast haar eerste man die kochten in 1730, belast met een rente van 

100 pgr. ten voordele van weduwe van Jacques Mortier (nu afgelost). 

Actum 28 mei 1745. 

 

f° 220 

 

akte 

 nr. 93 

Joannes Geirnaert x Cornelis Paene, vrijlaet te Oostcamp,  zijn schuldig aan Isabella Ther. Willays, 

weduwe van Franciscus Xaverius Boudens, poorter  van Brugge:  

een rente van 40 pgr. voor een som van 800 pgr. bezet op een notable hofstede groot 74 gem., ten deele 

41 partijen onder heerlijkheid Oostcamp, de rest onder Rooden-Nieuwenhove. 

Actum 10 juli 1745. 
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register 31 Vanaf  oktober 1745 tot december 1750 

 

 

f° 1 

 

akte 

 nr. 1 

Francois Ignatius Vanden Abeele, baljuw van Blankenberge x Isabelle Snaet te Brugge, en vrijlaeten, 

verkopen aan Joanne Rotsaert, jonge dochter:  

een behuysde hofstede gebruikt door Jan Talloen de jonge en Joannes Geirnaert, in jeghenote den 

Reyacker, ver noord van de kerk (deels onder Nieuwenhove) (+ legger), groot 21 gem. 187 r. onder 

Oostcamp: totaal 24 gem. 180 r. 

Gerecht uit hoofde van Jan Verhulst en Anna Carrée, grootvader en grootmoeder van Isabelle Snaet door 

vercaveling in 1737.  

Belast met een rente van 200 pgr. in 1738 ten voordele van Marie Francoise Van Assenede namens haar 

zoon Charel Fourbisseur. Koopprijs 380 pgr. 

Actum 15 oct. 1745. 

 

f° 24 

 

akte  

nr. 14 

Joannes Gernaert x Cornelia Paene verklaren verkocht te hebben aan Isabella Willays, weduwe van Frans 

Boudins:  

hun hofstede genaemt Rustenburgh op Oostcamp, Nieuwenhove en Waardamme, groot 78 gem. met meer 

dan 482 bomen en fruitbomen, voor de som van 1000 pgr. + 100 gulden voor verkopers huysvrouwe + 2 

pistolen wisselgeld voor syn kinders + 1 pistole voor de armen, mits de koopster de hofstede verpacht aan 

de verkopers, met ingang van 1 oct. 1746.  

De verkopers  moeten daarenboven alle daeken bevrijden van water en windt. 

Actum 17 oct. 1746. (zie reg. 30, folio 220) 

 

f° 26 Legger van de hofstede Rustenburgh, (folio 26 tot 31v) 

palend aan de Wulckebrouckstraete: 41 partijen, groot 59 gem. 139 r.  

Gerecht door erfenis op 5 nov. 1732. 

 

f° 32 

 

akte  

nr. 15 

Pr. Vlamynck x Livina Gheyssens, wonend te Schepsdaele, vrijlaeten van Erckeghem, verkopen aan 

Matthijs Compernolle sijn swaegher :  

1/3 van het huys, land en herberg op hem gevallen na overlijden van Jacob Vlamynck, zijn broer.  

Zijn broer Adriaen heeft ook zijn 1/3 verkocht aan Matthijs Compernolle. Koopprijs 16 p. 13 sch. 4 gr. 

Actum 5 nov. 1746. 

 

f° 32v 

 

akte 

 nr. 16 

 

Pr. De Meyere x Lauwerance Vanden Brande (weduwe van Gillis Franco) vrijlaeten van Oostcamp-

Beveren , zijn schuldig aan eersaeme Van Houtrieve, ook binnen Beveren:  

een rente van 2 pgr. voor een som van 40 pgr. bezet op hun woonhuys op een party land bij 

Beverhoutsvelt in 29ste begin, groot 3 gem. 85 r. 

Actum 5 nov. 1746. 

 

f° 41  

 

akte  

nr. 22 

Heer en meester Ignatius Van Tours, lic. beide rechten, verkoopt aan Jonkheer Guillielmus Archdeacon 

(minderjarig):  

52 gem. 38 r. land, bosch en meirsch in 38 percelen, gerecht door successie en koop. 

Actum 21 jan. 1747. 

 

f° 45 

 

akte 

 nr. 27 

Jonkheer Willem Archdeacon, poorter van Brugghe, kocht van Ign. Van Tours:  

52 gem. 38 r. land, bosch en meirsch à 2998 guldens 4 stuyvers, maar heeft nooit betaald, waardoor het 

goed teruggaat naar Ignatius Van Tours. 

Actum 1 april 1747. 

 

f° 54 

 

akte  

nr. 33 

Vercaveling tusschen: 

- 1/2 Petronelle Mulie, weduwe van Joannes Van Renterghem, poorter van Brugghe, 

- 1/2 voor 4 kinderen van Jan en zijn eerste vrouw Elisabeth Gailliaert, 

( Pieter Van Renterghem x Petronelle ...; Joannes De Smet x Cornelia Van Renterghem; Joannes  

Cloet x Anna Van Renterghem; voogden van Anchelmus Van Renterghem) 

van een hofstedeke met huysinge, land, meirsch en bosch, west van de vaert onder Oostcamp en 

Nieuwenhove, enz .... gebruikt door Jan Talloen. 

Actum 22 april 1747. 
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f° 64 

 

akte  

nr. 36 

Legger van het hofstedeke van Joannes De Muyter en Adriaene Verbolle:  

eerst 2 gem. 296 r. in 2de begin uit een meerdere partij, daerop voor desen een capelle van Sint-Ursel 

placht te staene: 3 partijen samen 5 gem. 84 r. ..... , gebruikt door Frans De Waele.  

Komend van Marie Cath. Van Wynsberghe, die erfde van zijn halfbroer Guille Van Wynsberghe, enz .... 

(langdradige erfeniskwestie). 

Actum 17 dec. 1746 (?) 

 

f° 72 

 

akte  

nr. 39 

Charles Van Hulle te Zomergem, rendant ten sterfhuyse van Marie-Theresia Everaert, overleden in’t 

groot Begijnhof van Gent, en talrijke erfgenamen verkoopt (zie folio 74) aan Bertholomeus Michot, 

poorter van Brugge:  

een behuysde en bescheurde hofstede ontrent de Moerbrugghe, gebruikt door Ingel Van Maele tot meye 

avont à 13 pgr. sjaers + verleggen van 100 gheley stroo.  

Vanaf  Bavo 1747 opgevolgd door 2 pachters; Cornelis Vander Schaeghe en Pr. De Jonghe. 

Koopprijs 8 p. 14 sch. 5 gr. per gemet.  

Gerecht na overlijden van M. Ther. Everaert, die erfde van haar moeder Joanna Steyaert in 1746. 

Actum 16 sept. 1747. 

 

f° 76v - 2 kinderen van Carel Van Hulle en Magdalena Iverens (?): Joannes-Franciscus en Magdalena-

Carolina, 

- 2 kinderen van Jacobus Uyttenhove en Marie-Ther. Van Hulle: Martinus-Carolus en Marie-

Petronelle, 

zijn gerecht voor elk 1/2, enz ....  (lange erfeniskwestie, folio 77 tot 86). 

 

f° 86 – 87 Legger van de bovenstaande hofstede, zuidwest van de Moerbrugghe, oost van de kerk in 4de begin, zuid 

van de herberghe Leopoldus, daer Jacob Van Renterghem nu woont .... 

 

f° 96 

 

akte  

nr. 49 

Joannes Van Houtte x Godelieve Daesseville verkopen aan Jacob Moreuw, poorter van Brugge, wonend 

te Oostcamp:  

- een huys en erfve, zuidwest van de kerk in 19de begin (Ommeloper, folio 277, art. 5), groot 

235 roen, deel van 2 gem. 160 r. (de rest behoort weduwe en kinderen van Jacob 

Verschilde), palend oost den Cortryckschen heerweg.  

Koopprijs 58 pgr. Van Houtte erfde op 9 juni 1735. 

Actum 6 april 1748. 

 

f° 97v - huys bestaende in keucken, kamer, onderlat (afdak), werckwinckel, swynscoten en 

hovenbeur, 

bewoond door Joannes Van Houtte. 

 

f° 114v 

 

akte 

 nr. 59 

Marie-Adrienne De Fevere, weduwe van Frans Charles Albert baron De Bette te Brugge, verkoopt: 

een schoon en welgestaen huys van playsance, dicht bij de Moerbrugghe, zuid van de vaert, en cijnsgrond 

door de baron aenveirt in perpetuele ofte pro tempore; aan jonkheer Philippe De Stappens te Brugge, voor 

de som van 7000 guldens + 4 ducaten voor haar domesticquen + 4 sch. wisselgelt voor den heylighen 

geest ofte aermen van Oostcamp. 

Gerecht door haar contract antenuptiaele met de baron in 1736. 

Actum 22 mei 1748. 

 

f° 115 Legger van een huys van plaisance in 4de begin, dicht bij de Moerbrugghe, met remisen en peirden, + 

pachthof daer Pieter Van Laeke woont ...... 

 

f° 117v 

 

 

Brief aan burgemeester en schepenen van de heerlijkheid Oostcamp, als oppervoogden van wezen, 

vanwege Joannes Goormachtigh en Pieter Blomme, voogden van Isabelle De Smet, dochter van Pieter en 

Joanne Goormachtigh, 

en Jan Francois De Smet, voogd van Francois De Smet, zoon van Pieter en Anne Marie De Smet, enz .... 

De wezen bezitten 3 hofsteden,  

+ land onder de heerlijkheden Oostcamp en Erckeghem, samen groot 115 gem. 

Zij vragen om diversche eeckeboomen uytter handt te mogen verkopen omwille van 319 pgr. lopende 

schulden en menigvuldige nodige reparatien .... 

Toegestaan ter vierschaere op 9 jan. 1746. 
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f° 122v  1ste koop: een schoone behuysde hofstede op heerlijkheid Oostcamp (35 gem. 196 r.) en Erckeghem (22 

gem. 290 r.), (samen groot 58 gem. 186 r).waarvan 15 gem. 257 r. leen van het leenhof Burg van Brugge, 

met een rente van 134 2/3 vaten ruwe evene, gebruikt door Francois De Cloet à 20 pgr. sjaers + 150 

levenbaer (?) geleystroo. 

Openbaar opbod: hoogste bod (440 pgr.) door Frans De Cloet op 26 maart 1748. 

 

f° 124 

 

akte  

nr. 60 

Pieter Blomme x Adriaene De Smet en Jan Goormachtigh, als voogden van: 

- Isabelle De Smet (dochter van Pieter en Joanna Goormachtigh), 

- Francois De Smet (zoon van Francois en Adriaene De Smet), 

verkopen aan Frans De Cloedt:  

een notable hofstede, meest onder Erckeghem, voor de som van 440 pgr. 

Actum 25 mei 1748. 

(+ legger van de hofsteden voor zover ze binnen deze heerlijkheden liggen.) 

 

f° 128 2de koop: een notable hofstede op Erckeghem, groot 49 gem. 213 r.  

gebruikt door Joos Allyn à 17 p. 11 schgr. sjaers + 100 gheley stroo sjaers. 

 

f° 128v 

 

akte  

nr. 63 

Francois De Cloet x J. M. Van Poucke, zijn schuldig aan Jan Bapt. De Coninck, greffier van Sint-Joris en 

Erckeghem:  

een rente van 14 pgr. voor een som van 350 pgr. bezet op een behuysde hofstede, waarvan 15 gem. 257 r. 

leen. 

Actum 25 mei 1748. 

 

f° 130 

 

akte 

nr. 64 

Jacobus Moreuw x Angeline Everaert zijn schuldig aan Anthone Frans Vander Haeghe te Oostcamp:  

een rente van 4 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op hun nieuw ghebauwt huys, oost rechtover den 

kerckstichel op 41 roen erfve, met noordsijde aen de pastorie separerende met een doornhaeghe. 

Actum 13 juli 1748. 

 

f° 140 

 

akte 

nr. 70 

Joannes Van Deurne, heer van Damast ter beke x Francoise Tomboy, poorter van Brugge, zijn schuldig 

aan Isabella Willays, weduwe van Francois Boudens te Brugge:  

een rente van 6 p. 5 schgr. voor een som van 125 pgr. bezet op een notable playsante en welgheleghen 

hofstede, noordoost van de kerk met 24 partijen land groot 44 gem. 2 lijn, geerfd op 8 juli 1744 van de 

hoirs van Charles Heurblock. 

Actum 17 dec. 1748. 

 

f° 145 

 

akte 

 nr. 72 

Marie Cath. Letruwe, weduwe en kinderen van Joannes Van De Lecluse, verkopen per opbod van Carel 

Vande Keere te Hersberghe:  

een huys met 11 partijen land en bosch, voor de som van 26 p. 6 sch. 11 gr. 

Actum 17 dec. 1748. 

(+ legger in 11de begin van 11 partijen = een hofstedeke groot samen 5 gem. 47 r.) 

 

f° 156 

 

akte 

nr. 78 

Catherine De Deyne, weduwe van Jan De Ceulenaere en te voren van Jacques Bousseur, en haar zoon 

Pieter Fourbisseur, hebben verkocht aan Jan Goormachtigh, vrijlaet van Oostcamp:  

een huys en herberghe genaemt het Swarte Gat, in 19de begin, groot 177 r. niet ver noord van de kerk 

tegen den Cortryckschen heerweg, voor de som van 55 pgr. boven de 60 pgr. van een rente daarop bezet 

ten voordele van de Gilde van Onze Lieve Vrauwe + cijnsrente ten voordele van de kerk + 1 ducaat voor 

Catherine en voor de vrouw van Pieter + 1 pistole ter tafel + 1 sch. voor de armen. 

Actum 25 febr. 1749. 

 

f° 157 

 

akte  

nr. 79 

- Jacob Moreuw x Angela Everaert, poorter van Brugge te Oostcamp, 

- Joannes De Langhe, balliu van de baronnie Bellem x Marianne Moreuw, 

- Joannes Bostijn x Joanna Ther. Moreuw te Sint-Michiels, 

- Joseph Van Gavere x Catherine Cecil. Moreuw, enz .... 

allen kinderen van Jacob d’oude en Barbara Ther. Vande Walle verkopen:  

 

1ste koop: aan Mauritius Stroobant: 

 een huys met 62 r. erfve, weinig noord van de kerk in 1ste begin = herberghe van oudts genaemt  

Sint-Hubrecht, met oost ande kerkwegel, met west an Cortrycksche heerweg, int vergaderen van beide 

wegen; gebruikt door Joannes Lammertijn à 6 p. 18 schgr. sjaers + 225 r. land.  

Vrij vanaf 1 mei 1749. Kooprijs 68 p. 4 sch. 9 gr. + oncosten 5 p. 15 sch. = 73 p. 19 sch. 

Actum 11 maart 1749. 
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f° 159 

 

akte 

nr. 80 

2de koop: aan Joannes Boutens, waeghmaecker te Oostcamp:  

een schoon huys nieuw gebauwt op 139 r. met boomgaert en hoveniershof, deel van een meerdere 

partijen groot 5 gem. 52 r. met west inde Cortrycksche heerweg, jeghenover dherberghe genaemt het 

Swarte Gat; gebruikt door Charles Vanden Berghe. 

 

3de koop: een ander huys met 86 r. erfve,  

bewoond door Jan Willems, ook deel van de vorige partije. Koopprijs: 125 p. 3 sch. 4 gr. 

Actum 11 maart 1749. 

 

f° 160 

akte nr. 81 

 

akte nr. 82 

4de koop: aan Silvester De Clercq, vrijlaet van Oostcamp:  

een partije bosch, deel van 5 gem. 200 r. in de Warande, bij Hertsberghe. 

 

5de koop: een partijke land. 

 

f° 163v 

 

akte 

nr. 83 

Verkoop van een notable hofstede, ver oost en een weinig zuid van de kerk, daer Jan Van Renterghem, 

zoon van Willem overleden is, voor zoveel hij eigenaar was uit hoofde van vader Willem en moeder 

Marie Vande Walle, naast de andere erfgenamen. 

Verkocht aan Pieter Van Laecke, vrijlaet van den Nieuwen (Beernem) wonend te Oostcamp, à 650 pgr. 

Actum 15 april 1749. 

{+ legger (folio 167 – 171v): 39 partijen, groot 65 gem. 101 r. deels onder Erckeghem.} 

 

f° 184 

 

akte 

nr. 89 

 

(doorkruist) 

Jacobus De Blaere x Cornelia Dhont te Sint-Michiels bij de groote Steenbrugge, zijn schuldig aan Pieter 

Kinjet, poorter van Brugge: 

 een rente van 4 p. 5 sch. 9 gr. voor een som van 85 p. 14 sch. 4 gr. bezet op een huys-heirberghe, in 26ste 

begin onderen Beveren-Oostcamp, oost over de vaart, ande voet van de Moerbrugghe, zuid van de erfve 

van Guille De Reyghere (te voren Joos Bultynck):  

50 roen groot met huys, oude brauwerye, peirdestal, steenput, hovernierhof = herberghe voor desen 

genaemt Den Blenden Ezel, nu Den Spieghel. 

Gerecht van zijn vader Joos De Blaere. 

Actum 23 aug. 1749. 

 

f° 188 

 

akte 

nr. 92 

Pieter Maenhout x Anth. Adriane Bussche, eerst getrouwd met Marie Tanghe. 

 Zij was weduwe van Jacques Beuselinck die sedert 1719 schuldig was aan Augustin De Groote geseyt de 

Breederoode:  

een rente van 5 pgr. op een som van 100 pgr. bezet op een hofstede genaemt Lettenburgh, noordoost van 

de kerk, oost over de vaert, gebruikt door Pieter Maenhout, vroeger Willem van Renterghem, .... 

Actum 4 oct 1749. 

 

f° 193v 

 

akte  

nr. 99 

Pieter Van Maele, vrijlaet van Oostcamp x Catharina Schelstraete, te voren weduwe van Joos De Grande, 

verkopen aan Joseph De Meyere, vrijlaet van Oostcamp:  

een woonhuys op 34 roen wat zuidoost van de kerk bij de dreve lopend naar het casteel Gruythuys, à 25 

pgr. + 1 croonstuk drynkgelt + 2 cijnsen ten voordele van Maurits Stroobant en de Gilde van O. L. Vr. 

Actum 13 jan. 1750. 

 

f° 194v 

akte  

nr. 100 

Joseph De Meyere x Joanne Van Belleghem, is schuldig aan Pieter Dyserynck te Oostcamp:  

een rente van 1 p. 5 schgr. op een som van 25 pgr. bezet op een huys. 

Actum 13 jan. 1750. 

 

f° 199v 

 

akte 

nr 109 

Pieter Van Gansbeke x Mary Vlamynck, zijn schuldig aan Pieter Van Houtrieve, poorter van Brugge, 

wonend te Oostcamp:  

een rente van 1 p. 10 schgr. voor een som van 30 pgr. bezet op hun hofstede met 13 partijen huys en land, 

groot 10 gem. 93 r. sedert 1743. 

Actum 8 april 1750. 

 

f° 205 

 

akte  

nr. 113 

Joannes Van Deurne, poorter van Brugge x Francoise Tomboy, zijn schuldig aan Isabella Ther. Willays, 

weduwe van Francois Boudens, poorter van Brugge:  

een rente van 2 pgr. op een som van 40 pgr. bezet op een notable plaisante welgheleghen hofstede 

noordoost van de kerk, met 24 partijen land, groot 44 gem. 2 lijn.  

Geërfd op 8 juli 1740 van de hoirs van Charles Heurblock. 

Actum 16 mei 1750. 
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f° 208 

 

akte  

nr 116 

Mauritius Stroobant x Barbara De Baeke te Oostcamp, verkopen aan Paulus Cyffle, poorter van Brugge:  

een huys en herberghe genaemt Sint-Hubrecht, noord van de kerk, met oost ande kerkweg en west ande 

Cortryckschen heerweg met 225 roen land, met zuid ande hofstede van Pieter Goormachtigh, à 78 p. 19 

sch. 9 gr. boven een rente van 24 pgr. ten voordele van de kerk. 

Actum 7 juli 1750. 

 

f° 211 

 

akte 

nr. 120 

Philippus Caulier x Godelieve De Puydt verkopen aan Jacobus Van Renterghem, poorter van Brugge:  

een huys met erfve van 1 gem. 93 r. in 15de begin, palend west ande Cortrycksche heerweg, noord vande 

Daelevijver.  

Gekocht van Pieter Vanden Berghe x Pieternelle Bauwens. (zie folio 190v, akte nr. 95) 

Actum 21 oct. 1750. 

  

f° 212 

 

(doorkruist) 

Paulus Cyffle x Constantia De Baeke, poorter van Brugge, zijn schuldig aan Aernoudt Vanden 

Kerckhove, schepen van Oostcamp:  

een rente van 3 pgr. voor een som van 60 pgr. bezet op huys en hovenierhof in 1ste begin (zoals hierboven, 

akte 116) = herbergh genaemt Sint-Hubrecht,  

+ partije land groot 1 gem. 87 r. (2de begin) komend van zijn vrouw Const. De Baeke, enz .... 

Actum 21 juli 1750. 

 

f° 213 

 

akte 

nr. 122 

Adriaen De Praetere en zoon Joseph, hoirs ten sterfhuyse van jonkheer Pieter Ignace Coeney, verkopen 

aan Marie Bernarde Rotse, weduwe van Guido Van Compernolle, chirurgijn te Brugge:  

22 partijen land, groot 18 gem. 77 r. deel van een behuysde hofstede groot 52 gem. 149 r. waarvan de rest 

onder Erckeghem, gebruikt door Huybrecht Ghevaert à 22 pgr. sjaers,  

+ verleggen van 200 gheleystroot. 

Gekocht door Guido Van Compernolle van Gillis Van Parijs op 20 maart 1570 à 7 p. 1 sch. per gemet, die 

gerecht was door successie van Therese Van Volden, weduwe van Frans Van Caloen, heer van 

Nieuwenhove. 

 Actum 24 juli 1750. 

(+ legger van de 22 partijen land) 
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register 32 Vanaf  december 1750 tot januari 1757 

 

 

f° 6 

 

akte  

nr. 4 

Guilliaeme De Mets x Petronelle Vlaemynck verkopen aan Cornelis Vander Schaeghen x moeder van 

Petronelle Vlaemynck, weduwe van Jacob Vlaemynck:  

hun deel van een notable huys , brauwerye en herberghe, genaemt den Witten Leeuw op 24 roen 

cijnsgrond van de tresorie van Brugge, dicht bij de Moerbrugghe + 37 roen over de straete, gebruikt door 

G. De Mets en gerecht van Jacob Vlaemynck in 1734. Koopprijs 22 pgr. 

Actum 26 jan. 1751. 

 

f° 42 

 

akte 

nr. 25 

Jacob Maenhoudt x Marie Musschaet, wonend op Erckeghem en vrylaeten van Sint-Joris-ten-Distel, 

verkopen aan jonkheer Ignace Pardo, schepen van Brugge:  

11 partijen land en bosch op Oostcamp-zuyt = een hofstede groot 46 gem. onder Erckeghem en Oostcamp 

à 475 pgr. 

Actum 2 sept. 1751. 

 

f° 43 

 

akte 

nr. 26 

Francois Vanden Kerckhove, redenaer (schepen) van het Proossche transporteert aan Joannes, Mary, 

Isabelle, Jacobus en Eugenius Vanden Kerckhove, 5 kinderen van Jacques en Marie-Magdal. Behaeghele: 

1/6 van een: 

- rente van 150 pgr. ten laste van Pr. Standaert, bezet op zijn hofstede in Beernem, 

- rente van 350 pgr. ten laste van Francois De Cloet en Joanna Van Poucke, bezet op een hofstede 

onder Oostcamp en Erckeghem in 1748, (zie reg. 31, folio 124 en 128v) 

- rente van 100 pgr. ten laste van Guille De Kimp en Anna Van Haecke bezet op landen te 

Beernem. 

Actum 2 sept. 1751. 

 

f° 48 

 

akte  

nr. 27 

Adriaene Ther. De Seclyn, vrauwe van Caprycke, weduwe van Charles Borluut verkoopt aan Andreas 

Franc. Du Bois, heer van Leyseele te Brugge: 

- 4de koop: een partije busch groot 18 gem. 110 r. genaemt de Rietmeersch,  

voor de som van 294 p. 10 sch. 3 gr. 

- 5de koop: den Hooghen en Leeghen Rietmeesch, op oostsijde van de Gentsche vaert, groot 12 

gem. 147 r. voor de som van 207 p. 7 sch. 10 gr. (samen 501 p. 18 sch.). 

Actum 20 sept. 1751. 

 

f° 49v 

 

akte  

nr. 30 

- Carel De Ruwe x Ursula Sabbe, dochter van Philip, 

- Jan De Grande x Petronelle Sabbe, dochter van Matthys,  

vrijlaeten van Oostcamp, verkopen aan Isabelle Willaeys, weduwe van Frans Xav. Boudens, poorter van 

Brugge:  

een partije land in 19de begin (Ommeloper, folio 285, art. 4), noord van de kerk = 1/2 van 6 gem. 49 r. 

(andere 1/2 behoort de hoirs van Laureyns Goormachtigh).  

Daarvan is 115 roen afgedolven in de nieuwe calsydeweg Brugge-Kortrijk. Blijft 2 gem. 209 r. 

Actum 19 oct. 1751. 

 

f° 50v 

 

akte  

nr. 31 

Joannes Van Deurne, heer van Damast ter beke, x Francoise Tomboy, verkopen aan Jan George Van 

Hamme, poorter van Brugge: een notable hofstede groot 44 gem. 2 lijn à 500 pgr. 

Pachter Lauwreyns Goormachtigh à 20 pgr. sjaers tot Bavo 1753. (+ legger) 

Actum 21 oct. 1751. 

 

f° 52v 

 

akte 

nr. 33 

Frans Jos. Parein, poorter van Brugge, in naam van Grissostimus(sic) (Chrysostomos) Werrebrouck x M. 

Magd. Braem;  

Pieter Blomme, weduwnaer van Joanne Verveinne (sic),  ..... en zeer veel hoirs van vaderlijke en 

moederlijke sijde, verkopen aan Jan Jacques Faveau, vrijlaet wonend te Brugge:  

10 gem. 243 r. land ter oostsijde van de vaert, in 29ste  begin, gebruikt door Jacob Franco. (+ legger)  

Koopprijs 165 p. 4 schgr.  

Gerecht door successie van heer en meester Adrianus De Cock, lic. in de Godtheyt, door vercaveling in 

1744, die zelf gerecht was van juffr. Marie Margr. De Cock, weduwe van Jacques Mortier. 

Actum 30 nov. 1751. 
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f° 54v 

 

akte 

nr. 34 

Jacques Ketele, voogd van Catharine Van Haesebrouck, en talrijke mede-erfgenamen, verkopen aan  

J. J. Faveau vrijlaet van Camerlinckambacht , wonend te Brugge:  

11 gem. 249 r. land, oost over de vaert à 223 p. 9 sch. 5 gr. (+ legger) 

Gerecht door successie van diverse personen in 1730. 

Actum 14 dec. 1751. 

 

f° 56v 

 

akte 

nr. 35 

Jacques Ketele en J. Faveau, voogden van Catherine Van Haesebrouck bezit door donatie inter vivos (gift 

onder levenden) gedaan in 1727 door Pieter Van Haesebrouck: 

- 3/4 van een hofstede met 2 woonsten, groot 35,5 gem. gebruikt door 2 pachters à 26 pgr. en 

- 3/4 van een andere hofstede groot 8 gem. 73 r. gebruikt door Jacob Franco à 10 pgr. ..... 

(+ zeer lange twist over het andere 1/4) 

 

f° 60 Verkopen per opbod aan jonkheer Charles Triest, poorter van Brugge:  

een behuysde hofstede met wal rontom de hofplaetse, oost over de Ghentsche vaert in Beverhoutsvelt, 

groot 32 gem. 151 r. gebruikt door Livinus Mouton x weduwe van Guilliame Willaert à 21 pgr. sjaers. 

Koopprijs 19 p. 5 sch. per gemet of 625 p. 13 sch. 9 gr.  

(de kleinste woonst met 2 gem. 288 r. wordt afzonderlijk verkocht)  

(+ legger, folio 62v) 

Actum 14 dec. 1751. 

 

f° 61 

 

akte  

nr. 31 

Dezelfde (Jacques Ketele en J. Faveau, voogden van Catherine Van Haesebrouck) verkopen aan Frans 

Verhulst, poorter van Brugge:  

een hofstedeke met 8 gem. 73 r. oost over de vaert, gebruikt door Jacob Franco à 10 pgr. + verleggen van 

50 bonden  gheley (stro) sjaers. 

Actum 14 dec. 1751. 

 

f° 65 

 

akte  

nr. 39 

Heer en meester Franciscus Michiels pbr. kapelaan van Sint-Walburghe, verkoopt aan Jan Bapt. Maes te 

Wingene:  

een behuysde hofstede, ver zuidoost van de kerk, in jeghenote de Swynhaeghestraete gebruikt door 

Guilliame Wildemauwe + legger van 30 partijen land, groot 27 gem. 101 r.  

Kooprijs 138 p. 17 sch. 2 gr. Gerecht uit sterfhuys van heer en meester Philippus Blommaert. 

Actum 22 febr. 1752. 

 

f° 67 

akte 

nr. 40 

Jan. Bapt. Maes blijft schuldig aan Franciscus Michiels:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op voornoemde hofstede. 

Actum 22 febr. 1752. 

 

f° 91 

 

akte  

nr. 61 

(doorkruist) 

Francois De Cloet x Joanne Marie Van Poucke, vrijlaeten van Oostcamp, zijn schuldig aan Joanne 

Meuleman, weduwe van Carel De Smet te Beernem:  

een rente van 16 pgr. voor een som van 400 pgr. bezet op eeen behuysde hofstede, groot ......  , waarvan 

15 gem. 257 r. leen van het leenhof Burg van Brugge. 

Actum 1 ougst 1752. 

(zie ook reg. 31, folio 122v.) 

 

f° 115 

 

akte 

nr. 89 

Jacobus Boutens x Maria Francisca Ritsyn, poorter van Brugge, 

Pieter Jacobus Boone x Catharina Vander Haeghen, weduwe van Joannes Boutens, te Oostcamp,  

stellen te koop:  

een schoon huys, sijnde waeghemaeckerie met 225 r. boomgaerd en hovenierland, weinig noordoost van 

de kerk, deel van 5 gem. 53 r. met west in de Cortrycksche heerweg, wesende nu de nieuwen steenweg 

van Brugge naar Cortryck, jeghenover dherberghe ......  eertijds genaemt het Swarte Gat.  

(lange uitwijding over een proces tussen erfgenamen van Joannes Boutens) 

Verkocht aan Pieter Labaere à 165 pgr. + instel + wijngelden = 172 p. 4 schgr. 

Actum 26 juni 1753. 

 

f° 120 

 

akte 

nr. 91 

Openbare verkoop uit sterfhuys van Marie-Magd. Audejans:  

een schone behuysde hofstede met 40 gem. land, bosch en meersch, zuidoost van de kerk bij de 

Audenaersche heerweg onder heerlijkheden Oostcamp en Erckeghem + bosch op Ruddervoorde, belast 

met 18 vaten nieuwe evene en 2 hinnen leenrente, enz .... 

Gebruikt door Andries Maenhoudt à 20 pgr. sjaers + verleggen van 150 gley (stro). 

Verkocht aan Jacques De Crits, poorter van Brugge à 525 pgr. (+ legger van 27 gem. 211 r.) 

Actum 16 juli 1753. 
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f° 122 

 

akte 

nr. 92 

Momboir (voogd) van Catharina Theresia Bosschaert, enig minderjarig kind van Josephus Bosschaerts 

d’Opstal en Theresia Van Haveskercke, verkoopt ten stocke per opbod: 

een behuysde hofstede onder Erckeghem groot 35 gem. gebruikt door Francois De Cloet à 16 pgr. sjaers. 

(+ legger: folio 123v –124v: 20 partijen en hofstede in 10de begin.) 

Verkocht aan Jacques De Crits, poorter van Brugge. 

Actum 10 juli 1753. 

(zie ook reg. 31. folio 122v) 

 

f° 126 

 

akte 

nr. 94 

Margariete Cooninck, weduwe van Ambrosius, grave van Finhael (de Finale) generaal-major, verkoopt 

aan Anthonius Jos. Vander Wiert:  

een casteel en huys van plaisantie met 56 gem.(?) ande Steenbrugghe, onder Beveren-Oostcamp-oost over 

de Leye, in 23ste begin.  

(+ legger van 15 partijen groot 52 gem. 56 r.) Koopprijs 1400 pgr. 

Actum 12 juli 1753. 

 

f° 133 

 

akte 

nr. 101 

Francois Coppens x Constantia De Baeke, weduwe van Paulus Cyfflé te Oostcamp, zijn schuldig aan 

Aernout Vanden Kerckhove, schepen van Oostcamp:  

een rente van 2 p. 10 schgr. voor een som van 50 pgr. bezet op een huys en erfve groot 62 r. in 1ste begin  

(Ommeloper, folio 2, art. 3), oost van de kerkweg, west van de Cortrycksche heerweg, noord int 

vergaderen van de wegen.  

Verworven in 1749 van Mauritius Stroobant en Barbel De Baeke = herbergh Sint-Hubrecht. 

Actum 20 oct.1753. 

 

f° 134v 

 

akte 

nr. 102 

Francois De Smet x Laureynse Gailliaert te Oostcamp, verkopen aan Andries Maenhout te Oostcamp:  

een huys en land in 6de, 7de en 8ste begin (+ legger) groot 8 gem. 200 r. = hofstedeke langs Audenaersche 

heerweg, deels onder Erckeghem, bewoond door de comparanten (De Smet- Gailliaert). 

Gerecht door vercaveling ten sterfhuyse van Jacques De Smet. Koopprijs 166 p. 13 sch. 4 gr. 

 

f° 137v 

akte 

nr. 105 

Andries Maenhout leent van Pieter Van Houtryve 70 pgr. bezet op bovenstaande hofstedeke. 

Actum 30 oct. 1753 en 7 mei 1754. 

 

f° 138 

 

akte 

nr. 106 

Guille Van Ooteghem, schepen, x Joanne Dujardin, weduwe van Jacob Van Renterghem te Oostcamp, 

verkopen aan Pieter De Schepper, vrijlaet van Oostcamp:  

een huys en herberghe genaemt voor desen Leopoldus, daer Joannes De Ceuninck nu woont,  

in 4de begin, groot 78 roen, ten zuidoost-houcke van de hofstede van jonkheer Philippe De Stappens, heer 

van Nieuwenhove. Koopprijs 200 pgr.   

Gerecht door koopakten van 30 sept. 1716 en 5 febr. 1629. 

Actum 15 sept. 1753. 

 

f° 138v 

 

akte 

nr.107 

Pieter De Schepper x Mary Van Damme te Sint-Michiels in de herberg genaemt de Palinckpot, blijven 

schuldig aan Guille Van Ooteghem te Oostcamp:  

een rente van 4 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op bovenstaande huys en erfve. 

Actum 27 nov. 1753. 

 

f° 139v 

akte 

nr. 108 

Pieter Albert Labaer x Agnesse Geirnaert te Oostcamp, zijn schuldig aan Francois De Muynck te Brugge:  

een rente van 4 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een huys dat zij kochten ..... (zie folio 115) 

Actum 11 dec. 1753. 

 

f° 143 

 

akte 

nr. 112 

Talrijke erfgenamen van Norbertus Van Voorspoel, raadsheer van de Grooten Raede van Mechelen  ..... 

verkopen:  (folio 145 onderaan) 

 een wel betimmerde hofstede met 12 gem. 142 r. zuidwest van de kerk, zuid aan de Laere, gebruikt door 

Jan Carlier à 7 pgr. sjaers, in 18de begin. (+ legger) 

Verkocht aan Carolus De Meirlaere te Brugge à 169 p. 2 sch. 11 gr. 

Gerecht door koop per opbod op 21 mei 1707 (geboekt 16 febr. 1709). 

Actum 19 febr. 1754. 

 

f° 146 

 

akte 

nr. 113 

Talrijke erfgenamen van Norbertus Van Voorspoel, raadsheer van de Grooten Raede van Mechelen  .....  

verkopen:  

2de koop (van de 6): 11 gem. 192 r. land (waarvan 228 r. gebracht in de nieuwen calsydeweg)  

verkocht aan jonkheer Jan Georges Van Hamme te Brugge à 78 pgr. 11 sch. 6 gr. 

Actum 5 maart 1754. 
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f° 150v 

 

akte 

nr. 119 

Pieter Van Gansbeke x Mary Vlaemynck te Beernem, verkopen aan jonkheer Jaecques De Crits, vrijlaet 

te Brugge:  

een hofstede in 10de begin, zuid-zuidoost van de kerk (+ legger van 14 partijen), groot 10 gem. 200 r. 

Gerecht van zijn schoonvader Maerten Vlaemynck in 1743. Koopprijs 209 p. 6 sch. 8 gr. 

Actum 21 mei 1754. 

 

f° 154v 

 

akte 

nr. 125 

Jouffr. Marie-Anne Schaepelynck, weduwe van heer en meester Bernaert Aloysius De Lampreel en haar 

minderjarige kinderen, heeft verkocht ten stocke aan Joannes-Bernaert Van Zuylen de Nievelt:  

een schoon casteelgoet ofte huys van plaisance met een hofstedeke, groot geheel 41 gem. 253 r. deels 

onder heerlijkheid Oostcamp, den Houtschen geseyt Buskensambacht en Rooden geseyt Nieuwenhove, 

voor de prijs van 1348 p. 5 sch. in 19de begin. (+ legger van 7 partijen land groot 10 gem. 113 r.) 

Gerecht door successie als hoir unique ten sterfhuyse van zijn broer Benedictus Jos. De Lampreel, die 

erfden van hun vader en moeder. 

Actum 25 juni 1754. 

 

f° 156v 

 

akte 

nr. 127 

- Mary Anthierens, weduwe van Carel Herpoel, 

- Pieter De Schepper x Pieternelle Herpoel, 

- Laureyns Herpoel x Petronelle Lacheyse, 

verkopen aan Pieter Van Reybrouck, baes timmerman te Oostcamp:  

8 gem. 130 r. land, zuid van de kerk, noordoost van de capelle van Heirsberghe, (voor desen in cijns 

gebruikt door de abdie van Sisoigne). 

Actum 23 juli 1754. 

 

f° 179v 

 

akte 

nr. 153 

Jan Finaert x Brigitta Verschilde dochter van Guille, vrijlaeten te Oostcamp, zijn schuldig aan de disch 

van Oostcamp (dismeester Jan Gailliaert):  

een rente van 2 pgr. voor een som van 50 pgr. bezet op het huys en herberghe in het gewest ten Daele 

genaemt de Gouden Leeuw, groot in erfve 280 r. (19de begin, folio 275, art. 4) met scheure ten dele op 82 

r. cijns van de hertog van Ursel. 

Actum 3 juni 1755. 

 

f° 180v 

 

akte 

nr. 154 

Dezelfde (Jan Finaert x Brigitta Verschilde dochter van Guille), lenen van dezelfde disch 50 pgr. bezet op 

een huys, camer, scheure en hovenbuer, boomgaert, groot 78 r. (15de begin, folio 216, art. 4), met west 

ande Cortrycksche heerweg, met oost ande straete lopend van de heerweg naar de kerk, met noord an het 

Marichal stratien, een driehoek. 

Actum 3 juni 1755. 

 

f° 193 

 

akte 

nr. 166 

- Sr. Bertholomeus De Glain x Barbara Vande Weghe, hoir unique van moedersijde ten sterfhuyse 

van Sr. Daniel Neetesoone, zoon van Gillis en Catharine Vande Weghe, overleden te Gent. 

- Jacobus Coppieters en Jacobus De Kimpe, hoirs van vaderlijke sijde van dit sterfhuys. 

Gemachtigd om te doen verkopen voor de wet van de heerlijkheden Nieuwenhove, Oostcamp, 

Waardamme en Erckeghem: hofsteden en landen: 

- Boudewijn Beuselijnck te Zedelgem = koper van een hofstede met 69 gem. op Oostcamp en 

Waardamme (?) onder de heerlijkheid Nieuwenhove, zuidoost van de kerk van  

Nieuwenhove (?), 19de begin. 

- Ludovicus Buckens = koper van een hofstede met 8 gem. op Oostcamp, onder Nieuwenhove. 

- Louys Ferdinand Rotsaert = koper van 2 gem. 36 r. land te Oostcamp. 

Actum 7 jan. 1756. 

 

f° 209v 

 

akte 

nr. 185 

Joseph Van Gavere te Oostcamp x Cathar. Cecilia Morreeuw zijn schuldig aan Allegonde Bouchout, 

jonge dochter te Oostcamp, een lijfrente van 50 pgr. tegen 5 pgr. sjaers haar leven lang vanaf  7 oct. 1757, 

bezet op een woonhuys met erfve, oost van de kerk, zuid tussen land van de pastorie en west de plaetse 

ofte kerk, 2de begin. 

Gerecht uit hoofde van Joanne Mary Bouchout, eerste vrouw van J. Van Gavere, die erfde van vader Joos 

in 1740. 

Actum 19 oct. 1756. 

 

f° 211v 

 

akte  

nr. 187 

Joannes Clauwaert x Isabelle Kingyedt te Oostcamp zijn schuldig aan Pieter Blanckaert te Oostcamp:  

een rente van 6 p. 5 schgr. voor een som van 125 pgr. bezet op 7 gem. 46 r. land, waarin de comparanten 

1 gemet bezitten, waarop einde mei 1757 een huis gebouwd is, tusschen Missael straete (?) an zuidzijde 

met noord ande kerkweg. 

Actum 2 nov. 1756. 
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f° 216 

 

akte 

nr.  190 

- Petronelle Van Beversluys, weduwe van Jacob Anthone Verschilde, 

- Pieter Van Reybrouck x Judoca Anthonia Verschilde, dochter van Jacob Anthone, 

- Jacobus Anthone Verschilde, zoon van Jacob en Petronelle Van Beversluys, jongman 

allen te Oostcamp, verkopen aan de meestbiedende:  

een hofstedeken gebruikt door Carel Vande Walle, op 187 r. erfve in 19de begin, folio 281, art. 1, den 

kerkweg ande noordsijde, met oost ande Cortrycksche  heerweg.  

Hoogste bod door Allegonde Bouchout, jonge dochter, tot 47 p. 10 sch. 

Actum 30 nov. 1756. 
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register 33 Vanaf  februari 1757 tot december 1761 

 

 

f° 1 

 

akte 

 nr. 1 

Dhoirs van Jan Baptist De Man, heer van Lennicken x Gratiana Maria Petronella De Provins, verkopen 

15 kopen land, oost over de vaert: 

Koop 14: een schoone hofstede genaemt het Lange Water, onder de heerlijkheid Erckeghem, groot 81 

gem. bewoond door de weduwe van Anthone Claeys (koper niet vermeld). 

 

f° 25 

 

akte 

nr. 24 

Jacob De Blaere x Cornelia Dhondt te Oostcamp, stellen te koop: 

een wel gebauwt huys wesende voorseyt herberghe genaemt van oudts den Blenden Spiegel (sic), oost op 

de Moerbrugghe, bewoond door de verkopers, met oost ande barm van de Gentsche vaert, komend bij 

successie van zijn vader Joos De Blaere ......  

(verder folio 26): keuken, hoogcamer, platte camer, achtercamer, kelders gedient hebbende voor 

brauwerie, gedekt met pannen, gepaveert met tichelen; schoonen steenput. 

Het huys staat op cijnsgrond van de tresorie van Brugge. 

Gerecht door koop van Jan De Ceulenaere en Cathar. De Deyne in 1726.  

Verkocht bij hoogste opbod aan Pr. Louys Bulckens à 212 pgr. 

Actum 11 ougst 1757. 

 

f° 27 

 

akte 

nr. 25 

Bernardus Godefroy x Marie Rotse, weduwe van Guido Van Compernolle, overleden chrirurgijn te 

Brugge, poorter van Brugge, zijn schuldig aan de religieusen Chartereusinnen (Kartuizerinnen) te 

Brugge :  

een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op 19 partijen land, bosch en meersch, ver 

zuidoost van de kerk, samen groot 19 gem. 77 r. deel van een hofstede van 48 gem. 83 r. waarvan de rest 

onder Erckeghem. 

Gerecht door uitkoop tussen Marie Rotse en haar wezen in febr. 1755. 

Actum 16 ougst 1757. 

 

f° 35 

 

akte 

nr. 29 

- Carel Vermeulen x Pieternelle Vlaemynck te Oedelem, 

- de voogden van Marie Vlaemynck, dochter van Jan en Marie Salens, 

- de voogden van Anna Vlaemynck, dochter van Jan d’oude en Joanna De Graeve, 

- Pieternelle Vlaemynck, dochter van Jan de jonge en Barbara Vanden Broucke, 

allen gerecht ten sterfhuyse van Jan Vlaemynck, stellen te koop:  

een hofstedeke groot ontrent 5 gem. in 24ste begin art. 6 met oost ant Beverhoutsvelt, gebruikt door Pr. 

Vanden Bussche. 

Verkocht aan Bernaert De Vriese te Oostcamp x ...... (weduwe van Jan Vlaemynck) à 150 pgr. 

Actum 15 nov. 1757. 

 

f° 37 

akte  

nr. 30 

Bernaert De Vriese x Barbara Ther. Vanden Broucke te Oostcamp zijn schuldig aan Sigismundus Gevaert 

te Oedelem: een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een hofstedeke. 

Actum 15 nov. 1757. 

 

f° 43 

 

akte 

nr. 36 

- Jan Bapt. Bruno Smissaert (ook Smessaert) en broer,  

- Joseph, zoon van Jan en Marie De Graeve x Mary Claeys, 

- Marten Smissaert, ook zoon van Jan, 

- Pieter De Ketelaere x Marie Anna Van Dierendoncq, dochter van Francois en Jacoba Smissaert, 

dochter van Jan, 

- en meer andere wezen,  

allen onverdeeld eigenaars van een huys wesende herberghe genaemt Stuyvenberghe met ontrent  

2 gem. land + cleen huyseke met 200 r. erfve (zie ook folio 45), verlangen te verkopen. 

Hoogste bod op 190 pgr. door  Pieter De Keyser te Erckeghem. 

Actum 24 jan. 1758. 

 

f° 48 

 

akte 

nr. 39 

Francois Coppens x Angeline Teirlynck zijn schuldig aan Aernout Vande Kerckhove, burgemeester van 

de heerlijkheid Oostcamp: een rente van 1 p. 10 sch. voor een som van 30 pgr. bezet op: 

1. herberg Sint-Hubrecht. 

2. 2 gem. 87 r. land (2de begin, folio 5, art. 4) = het Bromstuck, palend aan de dreve van het casteel 

van hertog van Ursel. 

Gerecht causa uxoris en Constantia De Baeke door verwisseling ten sterfhuyse van Rougier De 

Baeke, die erfde in 1716. 

3. een partije land van 225 r. ..... west van de kerk ofte nieuwe calsydeweg. 

Actum 21 febr. 1758. 
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f° 68v 

 

akte 

nr. 52 

Bernaert De Vriese x Barbara Ther. Vanden Broucke bekennen verkocht te hebben aan Pieter Vanden 

Bussche:  

een wel behuyst en beschermt hofstedeke met ontrent 5 gem. land, dicht bij het Beverhoutsvelt à 162 pgr. 

Zij verkopen aan Pr. Vanden Bussche een hofstedeke in 24ste  (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 349, art. 

6) (+ 29ste begin), groot 5 gem. 85 r. (+ legger) 

Actum 19 dec. 1758. 

 

f° 69 

akte  

nr. 59 

Pieter Vanden Bussche x Joanna Vlamynck zijn schuldig aan Sigismundus Gevaert te Oedelem: een rente 

van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een hofstedeke. 

 

f° 70 

 

akte 

nr. 60 

Jacobus Moreeuw x Angeline Everaert zijn schuldig aan Anthone Frans Vander Schaeghe, coster-organist 

en schoolmeester deser prochie:  

een rente van 6 pgr. voor een som van 150 pgr. bezet op hun gebauwt huys, oost rechtover den 

kerckstichel op 41 r. erfve, met zuid ande hovenieringe van Joseph Van Gavere, met noord ande pastorie, 

met west ande nieuwe calsyde ofte kerkweg. 

Actum 19 dec. 1758. 

  

f° 83 

 

akte 

nr. 68 

Christiaen Huys x Marie Anna Van Hulle zijn schuldig aan Francois Verhulst:  

een rente van 2 pgr. voor een som van 40 pgr. bezet op een huys en erfve van 95 roen, 1ste begin 

(Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 2, art. 2), voor desen geweest een herberghe genaemt Sint-Jooris, 

noordwest van de kerk, zuid ande nieuwe calsyde van het Swarte Gat naer de plaetse, oost ande 

Cortryckschen heerweg, bewoond door Frans Coppens. 

Actum 19 jan. 1759. 

 

f° 84 

 

akte 

nr. 69 

 

- Marten Smissaert, zoon van Jan en Marie De Graeve, 

- Pieter De Ketelaere, voogd van Elisabeth en Frans Van Dierendonck, kinderen van Francois en 

Jacoba Smissaert (dochter van Jan en Marie De Graeve), 

- Marie Anna Van Dierendonck, dochter van Francois en Jacoba Smissaert x Pieter De Ketelaere, 

- Pieter Smissaert, zoon van Jan en Petronelle Verstraete, x Cathelyne Vande Moere, 

- Jacob De Keysere x Marie Francoise Smissaert, dochter van Jan en Petronelle Verstraete, 

- Guilliame De Jonghe x Anna Maria Smissaert, dochter van Jan en Petronelle Verstraete, 

- Jacob Verstraete en Jan Bapt. Bruno Smissaert, voogden van Regina en Cornelia Smissaert, 

kinderen van Jan en Petronelle Verstraete, 

verkopen hun deel aan Jan Bapt. Bruno Smissaert, die reeds 2/4 van de helft + 1/9 van de wederhelft van 

een partije land, genaemt Groot Stuyvenberghe, ver oost van de kerk, met oost ande Thieltsche herreweg, 

noord en west ande Burckelaerstraete, groot 290 r. 

Actum 16 juni 1759. 

 

f° 85 

 

akte 

nr. 70 

 

Jan Baptist Bruno Smissaert (handteken: Smessaert) x Marie Clays, zijn schuldig voor 4 jaar aan Joos 

Ardae:  

een rente van 2 pgr. voor een som van 50 pgr. bezet op een partije land met daerop nieuw gebauwen 

huyse, scheur en stallinge, groot 290 r. genaemt Groot Stuyvenberghe, ver oost van de kerk, met oost 

ande Thieltsche (=  Audenaersche) heerweg, noord en west de Burckelaerstraete. 

Gerecht 2/4 van de helft door successie van zijn broer Joseph, 1/9 van zijn vader en de rest door uitkoop 

van de medehoirs ( op 24 jan. 1758). 

Actum 19 juni 1759. 

 

f° 95 

 

akte 

nr. 79 

Albert Labaere x Agnesse Geernaert verkopen aan Pieter Vander Heught x Therese Vanden Berghe te 

Brugge:  

225 r. land met huys en waeghemaeckerye, deel van 5 gem. 57 r. palend aan pastorie, met oost in de 

nieuwe Cortrycksche steenweg recht loopende naer de kerck. 

Gerecht  door koop van de hoirs van Joannes Bouttens en Catharina Vander Haeghen op 26 juni 1753. 

Koopprijs 1625 guldens + dobbele souveryn voor een paer handschoenen voor Agnesse. (!!) 

Actum 17 nov. 1759. 
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f° 99 

 

akte 

nr. 82 

Juffr. Marie De Lampereel, geestelijke dochter, dochter van Louis verkoopt aan jonkheer Jan Poorter, 

schepen van het Vrije te Brugge:  

een partije land groot 8 gem. 138 r. genaemt den Meulenacker gebruikt door Frans Tack,  

in 19de begin, folio 270, art. 3, met west ande Meulenweg. 

Gerecht door vercaveling in 1726 ten sterfhuyse van haar vader en grootvader van de vrouw van de 

koper. Koopprijs 80 pgr. 

Actum 4 dec. 1759. 

 

f° 100v 

 

akte 

nr. 84 

Allegonde Bouckhaudt, jonge dochter te Oostcamp, verkoopt aan David Van Reybrouck te Oostcamp:  

een huys + scheurke op erfve van 187 r. in 19de begin folio 281 art. 1, met kerkweg ande noordsijde, 

Cortrycksche heerweg ande oostsijde. 

Gerecht door koop van weduwe en hoirs van Jacob Verschilde op 30 nov. 1756. Koopprijs 54 pgr. 

Actum 8 jan. 1760. 

 

f° 109 

 

akte 

nr. 90 

Juffr. Marie Anne Vander Heught, dochter van Pieter, weduwe van Pieter Parmentier, is schuldig aan 

Marie Anna Jacopsens, weduwe van Jean George Van Hamme te Brugge:  

een rente van 12 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op 1/3 van een hofstede genamt t’goet ten 

Duyfhuyse, gebruikt door Maryn Verkouter x weduwe van Maertens, met .... (niet ingevuld) gem. land, 

bosch en meersch, met een deeltje onder Erckeghem. (+ uitvoerige legger) 

Actum 22 maart 1760. 

 

f° 123 

 

akte  

nr. 96 

Jan Baptist Bouckhout x Marie Jacoba Vlaemynck zijn schuldig aan Guille Van Ooteghem, schepen van 

Oostcamp:  

een rente van 3 pgr. voor een som van 75 pgr. bezet op een huys en erfve, geweest een herberghe genaemt 

den Leopoldus, in 4de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 28, art. 1),  groot 78 r. jeghens den post 

van Moerbrugghe, met zuidoostsijde ande Audenaersche herreweg, gebruikt door Joannes De Coninck. 

Actum 29 april 1760. 

 

f° 135 

 

akte  

nr. 106 

 

Engelbertus Jacobus Blanckaert, lic. rechten, en Theresia Jacoba Blanckaert, kinderen van Engelbertus 

d’oude en Joanna Bachuus, geven te kennen dat zij gemeenschap van goederen willen aangaan door 

wederzijdse donatie ten voordele van de langstlevende van 2 hofsteden : 

1. 3/4 van een welbehuysde en betimmerde hofstede met 60 gem. 208 r. te Eesen (1/4 behoort 

Engelbert De Crits). 

2. een welbetimmerde hofstede met 23 gem. 190 r. op Oostcamp en Beernem, oost over de vaert 

ofte Leye, gebruikt door Joannes Boey à 20 pgr. sjaers. 

Gerecht door successie van vader Engelbert en moeder Joanne Bachuus. 

Actum 9 juli 1760. 

 

f° 139 

 

akte 

nr. 107 

Charles De Mairelaere en Petronelle Vande Rostyne, verkopen aan: 

- Nicolaus Stockhove, advoc. Raad van Vlaanderen en greffier crimineel van het Vrije, 

- Hubertus Stockhove, advoc. Raad van Vlaanderen, beiden te Brugge: 

een hofstedeke, bewoond door Pieter Vande Rostyne, groot 12 gem. 142 r. in 18de begin (Ommeloper 

Oostcamp-zuid, folio 263, art. 4). Koopprijs 190 pgr. (zie ook akte folio 140 v) 

Actum 22 juli 1760. 

 

f° 145 

 

akte 

nr. 109 

Sr. Jan-Bapt. Matton, consergier in het stadthuys tot Oostcamp, in naam van Jan Van Steelant, oud 

schepen deser stadt (?) x Catharina Reubens, verkopen aan Jan Bapt. De Coninck te Brugge:  

3 partijen land en bosch, in 10de begin, palend aan Haeselaerstraete, groot 3 gem. 144 r. à 17 p. 10 schgr. 

per gemet. 

Actum 4 nov. 1760. 

 

f° 156 

 

akte  

nr. 119 

Pieter Maenhout x Adriaene De Munck verkopen aan Joannes Van Wijnsberghe:  

een woonhuys, coeystal, peirdestal, waeghecot, oost van de Gendtsche vaert bij de Moerbrugge, door de 

comparanten bewoond, op 240 r., 25ste begin (Ommeloper, folio 364, art. 1), van oudts genaemt 

Lettenburgh.  

Groot totaal 7 gem. in 3 kopen. (zie ook akte folio 157) 

Gerecht door uitkoop in 1725 en 1742.  

Koopprijs 152 p. 19 sch. 11 gr. + wijn, tafel- en armengelden = 164 p. 15 sch. 6 gr. 

Actum 17 maart 1761. 

 

f° 157 Verkoopcondities 

 



 159 

f° 162 Dezelfde, Pieter Maenhout x Adriaene De Munck verkopen aan Guille Van Ooteghem:  

1 gem. 12 r. land à 25 p. 4 schgr. + kosten = 27 p. 12 sch. 9 gr. 

 

f° 163 Joannes Van Wijnsberghe x Pieternelle Dousselaere, zijn  schuldig aan Maria Usée,  

weduwe van Carel Vande Velde te Sint-Michiels:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 125 pgr. bezet op bovenstaande hofstede + land. 

Actum 17 maart 1761.  

 

f° 165 

 

akte 

nr. 123 

Sr. Jan Bapt. Matton, consergier in het wethuys tot Oostcamp in naam van Isabelle Wanneyn, verkoopt 

aan Pieter Van Damme te Wingene: 1/6 van een hofstedeke te Wingene, enz .... 

( Matton; niet in Kroniek van Oostkamp -  G. Claeys) 

Actum 17 maart 1761 

 

f° 175 

akte 

nr. 127 

 

nr. 128 

Sr. Jan Bapt. Matton, consergier in het stadthuys tot Oostcamp, in naam van Amandus Goetry verkoopt 4 

lijn bosch in Wingene. 

Actum 26 mei 1761 

 

Dezelfde Matton in naam van Baudewijn Clement verkoopt aan Olivier Tijtgat te Iseghem 1 gem. 291 r. 

te Ruddervoorde. 

Actum 23 juni 1761. 

 

f° 184 

akte 

nr. 134 

Jaargetijde elke 16 maart voor Arnoldus Daems, deken van de christenheyt Thourout en pastoor van 

Oostcamp, ten laste van de disch die daarvoor 300 gulden heeft gekregen. 

Actum 6 oct. 1761. 

 

f° 187 

 

akte 

nr. 135 

De erfgenamen van Jan Van Maele: Enghel en Pieter Van Maele verkopen aan Bertholomeus Michot: 

± 8 gem. land, ver zuid van de kerk in jegenote “het Vague Hof”, palend oost ande waterloop, zuid de 

proosdij van Hertsberghe, west de ouden Tieltsche heerweg, 4 percelen, in 11de begin. 

Actum 6 oct. 1761. 

 

f° 198 

 

akte 

nr. 139 

Francois De Cloet x Joanne Marie Van Poucke verkopen aan jonkvrouw Louis Vanden Hecke, heer van 

Lembeke, ontvanger van de casselrye van de Auderburch te Gent:  

een hofstede met 59 gem. land, bosch en meersch onder heerlijkheden Oostcamp en Erckeghem  

à 650 pgr. (+ legger van 19 partijen land, groot 27 gem. 180 r. onder Oostcamp.) 

Gerecht door koop in 1748 van dhoirs van Pieter De Smet, zoon van Guille. 

In de koopprijs van 650 pgr. is begrepen een leenrente van 134 2/3 vaeten ruwe evene en 10 1/2 hinnen, 

afhangend van het leenhof Burgh van Brugghe. 

+  .... gem. (niet ingevuld) onder de heerlijkheid Erckeghem. 

Actum 15 dec. 1761. 

 

f° 208 

 

ake 

nr. 143 

Pieter Vander Heught x Theresia Vanden Berghe verkopen aan jonkheer Francois Joannes Willaeys:  

225 r. met een huys van plaisance en hovenierhof, deel van 5 gem. 56 r. tusschen de pastorie, en met oost 

in de nieuwen Cortryckschen steenweg lopend naar de kerk. 

Gerecht door koop in 1759 van Pieter Albert Labaere en Agnesse Geernaert, die kochten in 1753 van de 

hoirs van Joannes Bouttens en Cathar. Vander Haeghen. Koopprijs 516 p. 13 sch. 4 gr. 

Actum 9 febr. 1762. 
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register 34 Vanaf  februari 1762 tot februari 1765 

 

 

f° 1 

 

akte  

nr. 1 

Pieter De Keyser, jongman, verkoopt aan Lieven de  Keyser, zijn broer:  

een huys en land wesende herberghe genaemt Stuyvenberghe in 5de begin, aan westsijde van de herreweg, 

zuid aan het Moerstraetken, groot samen 2 gem. 121 r. à 180 pgr. Gerecht door koop in 1758. 

Actum 23 febr. 1762. 

 

f° 7 

 

akte 

nr. 5 

Guilliame De Reyghere x Joanne Marie Boy, zijn schuldig aan Marie Anna Begyn, weduwe van Joseph 

Paternoster:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op 6 partijen land, samen groot 8 gem. 265 r. zuid 

en oost van de kerk, in 4de, 23ste, en 34ste begin. 

Actum 6 april 1762. 

 

f° 9v 

 

akte 

nr. 6 

Mhr. Francois Charles Ferd. De Vooght, ridder van het Roomsche Rijk, burgemeester van de commune 

van Brugge, machtig over de boedel en de crediteuren van Marie Vander Heught, weduwe van Pieter 

Parmentier, verkoopt aan Pieter Vander Heught te Brugge:  

1/3 van een schoone notabel hofstede genaemt het goet ten Duyfhuyse met 124 gem. 48 r. land, bosch, 

meersch en velt onder de heerlijkheid Oostcamp en Erckeghem,  

gebruikt door Maryn Van Couttere (+ legger van 57 partijen onder heerlijkheid Oostcamp.) 

Gerecht door uitkoop van haar kinderen ten sterfhuyse van haar man op 19 oct. 1757. 

Koopprijs 350 pgr. inbegrepen wijn- tafel- en armengeld. 

Actum 29 april 1762. 

 

f° 17 

 

akte 

nr. 7 

Dezelfde De Vooght, machtig over de boedel van Marie Vander Heught verkoopt aan Joannes 

Temmerman:  

een huys en erfve in 2de begin, groot 84 r. deel van 166 r. oost en zuid tussen kerkland, west Joos Van 

Gaver, noord de pastorie. Koopprijs 81 pgr. 

Belast met een eeuwige zielemisse elke 26 maart, voor heer en meester Vini, pastoor van Oostcamp en 

capelaen van Sint-Baselis geseyt heylig bloedt, overleden 2 mei 1715, zijn moeder en zusters. 

Actum 29 april 1762. 

 

f° 26v 

 

akte 

nr. 11 

Marie Anna Jacobsens, weduwe van Jan George Van Hamme te Brugge, geeft te kennen dat haar zoon 

Balthazar Franciscus Van Hamme 23 jaar, theologant in universiteyt van Loven, om hem te begeven tot 

het priesterdom moet hij voorzien zijn van een titel sacerdotael van 200 guldens sjaers lijfrente.  

Daarvoor bezet zij een behuysde hofstede groot 42 gem. 150 r. op Oostcamp-zuydt, gebruikt door Pieter 

Goormachtigh. 

Gerecht door koop in 1751 door haar man, van jonkheer Joannes Van Deurne, heer van Damast ter beke 

en Francoise Tomboy. 

Actum 18 mei 1762. 

 

f° 27v 

 

akte 

nr. 12 

- Pieter Vande Velde x Anna Marie Claesman te Lissewege, 

- Joseph Vande Velde x Anna Marie Ketels te Brugge,  

- Simoen De Zuttere x Joanna Vande Velde te Brugge, kinderen van Frans, 

zijn schuldig aan heer en meester Ludovicus Emmanuel Van Outryve, canoninck van Sint-Donaes 

Brugge:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op 1/2 van een coorenwintmeulen metten berch 

(wal), meulenhuys, backeete, op eeuwige cijns van de hertog en prins van Ursel en Hoboque, in 19de 

begin. 

Actum 18 mei 1762. 

 

f° 43 

 

akte 

nr.20 

Albertine Vander Heught, dochter van Pieter, jonge dochter is schuldig aan Isabelle Faignaert, hoir 

unique van haar broer Carel te Brugge: een rente van 26 pgr. voor een som van 650 pgr. door M. A. 

Vander Heught, weduwe van Pr. Parmentier bezet op: 

- 1/3 van een schoone welbetimmerde hofstede met 80 gem. 203 r. land, meerder deel op 

heerlijkheid Oostcamp en deels op Erckeghem, gebruikt door Maryn Vercoutere, 

- 1/3 van 43 gem. 145 r. land, bosch en velt, 

- 2 lijnen bosch nevens het costereel huys, 

- 2 gem. 18 r. + 7 gem. 127 r. zaailand en meersch, enz .... 

(zie ook folio 9v) 
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f° 45 dezelfde rente bezet op: 

- 1/3 van een behuysde hofstede, genaemt ten Duyfhuyse, gebruikt door Maryn Vercouter x 

weduwe van Pieter Maertens, groot 80 gem. 203 r. meest op Oostcamp, deels op Erckeghem. (+ 

legger) 

- 1/3 van 43 gem. 145 r. land, bosch en velt onder heerlijkheid Oostcamp, gebruikt door hoirs van 

Pieter Vander Heught. (+ legger) 

- en meer ander land 15 gem. 91 r. 

Actum 4 sept. 1762. 

 

f° 53 

 

 

Uytgrootingh (uitkoop) tussen: 

- Petronelle Van Beversluys, weduwe van Jacques Anthone Verschilde en Jacques Anthone 

Verschilde zoon van Jacques Anthone, ter enerzijde en 

- Pieter Jacobus Van Reybrouck x Judoca Anthonia Verschilde, dochter van Jacques Anthone, 

schoondochter van Petronelle  en halfzuster van Jacques Anthone, ter andere zijde, 

zij bezitten onverdeeld een huys, scheure, stallinge, hovecot, groot over erfve 1 gem. 206 2/3 r.  

in 19de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 277, art. 5), deel van 2 gem. 160 r. waarvan 1/3 behoort 

aan Pieter Dhont, palend oost ande Cortrycksche herreweg, west Sint-Trudoland, zuid advocaat 

Hoonacker te Gent, noord David Reybrouck. 

Zij verlangen te scheiden uit onverdeeldheid: Petronelle staat af aan Pieter Jac. Reybrouck tegen 64 pgr. 

Actum 5 oct. 1762. 

 

f° 55 

 

akte 

nr. 24 

Joannes De La Tour te Wetteren x Philippine Colman, ook als voogd van de kinderen van Philip Jos De 

La Tour. 

Barbara Phil. De La Tour, jonge dochter van Philip Jos, en meerdere anderen ....., verkopen: 

- 2 huizen te Brugge in Oude Zak, 

- een hofstede, huys en brauwerie met 15 gem. 216 r. land op Beernem en Oostcamp, + herberghe 

van ouds genaemt de Dry Conynghen, gebruikt door Pieter Van Reybrouck voor 3-6-9 jaar, 

ingaande in 1760, aan Jacobus De Mey à 280 p. 1 schgr.  

(+ legger van het land op Beernem en op Oostcamp.) 

Actum 30 nov. 1762. 

 

f° 60 

 

akte 

nr. 25 

Donatio inter vivos (gift onder levenden): 

Isabelle en Livine Boudins, dochters van Franciscus Xaverius en Isabella Willaeys, samen wonend, 

besluiten tot gemeenzamheid van goederen, meuble en immeuble, ten voordele van de langstlevende:  

een hofstede groot 95 gem. waarvan 26 gem. onder Nieuwenhove, genaemt Rustenburgh, op Oostcamp-

zuydt en Waardamme; gebruikt door Lodewijk Geernaert à 66 pgr. sjaers. 

Gerecht van haar vader Frans-Xav. Boudins. (+ legger, 2de begin) 

Actum 14 dec. 1762. 

 

f° 72 

 

akte 

nr. 31 

Judocus Cappaert, weduwnaar van Marie Braet en 3 minderjarige kinderen verkoopt: 

een huys en peirdesmisse op 150 r. erfve, dicht bij de Moerbrugghe, met west ande Leyebarm.  

+ partije land genaemt de Brootschaprae, groot 2 gem. 2 lijnen,  

aan de hoogste bieder Lodewijk Buckens voor 128 p. 9 sch. 10 gr. 

Actum 8 maart 1763. 

 

f° 79 

 

akte 

nr. 35 

Joseph Bogaert x Anne Marie Dauw zijn schuldig aan Aernout Vande Kerckhove, voorschepen van 

Oostcamp:  

een rente van 2 p. 10 schgr. voor een som van 50 pgr. bezet op een huys op cijnsgrond van Albertine 

Vander Heught, groot 6 gem. 81 r. waarop Jos. Bogaert een huis heeft gebouwd en er woont, west van de 

nieuwe calsydeweg Brugghe-Cortryck, zuid van pastorieland. 

Actum 30 april 1763. 

 

f° 81 

 

akte 

nr. 36 

Dhr. Jacques Beckers x Cathar. De Reichell, zijn schuldig aan Aernout Vande Kerckhove:  

een rente van 7 p. 10 sch. voor een som van 150 pgr. bezet op een hofstedeke op Oostcamp-zuydt, 

bewoond door Pieter Perquy (zie folio 83), groot samen 13 gem. 80 r. 

Actum 9 mei 1763. 

 

f° 84 

 

akte 

nr. 37 

Jan Porter x Marie De Lampreel, verkopen 8 gem. 238 r. genaemt de Meulenacker, met west ande 

Meuleweg, in 19de begin, gebruikt door Francois Tack, aan de geseyden Francois Tack, zoon van 

Maximiliaen, à 100 pgr. Gerecht door koop van Marie De Lampreel in 1759. 

Actum 10 mei 1763. 
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f° 110 

 

akte 

nr. 49 

Joannes De Loof x Marie De Neve zijn schuldig aan Anna Jacopsens, weduwe van Jean George Van 

Hamme te Brugge:  

een rente van 11 p. 5 schgr. voor een som van 225 pgr. bezet op 1/3 van een hofstede groot geheel 16 

gem. 40 r. bewoond door de comparanten. 

Gerecht voor 5 gem. 182 1/2 r. van zijn overleden vrouw Cornelia Van Renterghem. 

Actum 26 nov. 1763. 

 

f° 116 

 

akte 

nr. 51 

 

Cornelis en Bonaventura De Pauw te Brugge, bezitten onverdeeld een notabel huys sijnde herberghe 

genaemt de Rooden Leeuw op Steenbrugghe, op 275 r. cijnsgrond van de abdye van de Eeckhoutte in 

Brugge, zuid en noord tusschen het geleet (vaart), de Cortrycksche herreweg = nu de nieuwe calsyde 

ande westsijde, deel van 4 gem. 42 r. 

Gerecht voor 2/3 door successie van vader en moeder, en voor 1/2 van het resterende 1/3 van het 

posthume kind van haar zuster Marie-Anne. 

 

f° 117 

 

akte 

nr. 52 

Dezelfde (Cornelis en Bonaventura De Pauw) zijn schuldig aan Jan Willemaecker, koopman te Brugge: 

een som van 40 pgr. bezet op een huys-herberghe den Rooden Leeuw,  

gebruikt door Judoca De Badts ....  (zoals hierboven) 

Actum 21 febr. 1764. 

 

f° 124 

 

akte  

nr. 56 

Mej. Marie Joanne De Wrée dit Veranneman, dochter van Ferdinand en Joanne Robertine De La Villiette, 

jonge dochter te Brugge, verkoopt aan Charles Dhondt, heer van Nieubourgh:  

1/2 van 75 gem. 291 r. (andere 1/2 behoort jonkheer Franciscus Xaverius De Cabilliau de Triponseau)  

+ 1/2 van de hofstede (andere 1/2 behoort Charles Ignatius De Lespée). 

Vroeger deel van een hofstede groot 107 gem. 288 r. verkaveld in 1708. 

Gebruikt door Jan Van Hove, hoofdman. 

Gelegen met 61 gem. 164 r. onder heerlijkheid Oostcamp, 13 gem. 196 r. onder Buskensambacht en 

 216 r. onder Nieuwenhove. 

Gerecht door vercaveling ten sterfhuyse van Joanne Robertine en Francisca Livina weduwe van Charles 

Donckers, en Marie De La Villiette in 1755.  

Koopprijs 257 p. 16 schgr. (+ legger van alle land, zuidwest van de kerk, in 16de begin.) 

Actum 10 maart 1764. 

 

f° 128v 

 

akte 

nr. 57 

 

Charles Dhont, heer van Nieubourgh x Isabella Claesman te Brugge, verkopen aan Pieter Francois 

Vincent burggraaf De Vooght, ridder van het Heilig Roomse Ryck, heer van .... en Erckeghem, 

hoogballiu van de stad Brugge en het Vrije:  

1/2 van 10 gem. 212 r. (5 gem. 106 r.) uit de hofstede van Joanna De Wrée dit Veranneman,  

gebruikt door Jan Van Hove. Koopprijs 5 p.10 schgr. van den  gemete. 

Actum 10 maart 1764. 

 

f° 133 

 

akte 

nr. 60 

Bernardus Godefroy, chirurgin-drogist te Brugge x Marie Bernarde Rotse, weduwe van Guido Van 

Compernolle, verkopen aan Marie-Agnesse Van Severen, weduwe van Jacques De Muelenaere te 

Brugge:  

een hofstede, groot (± 50 gem.) waarvan 18 gem. 77 r. onder heerlijkheid Oostcamp, gebruikt door Frans 

De Smet. (Wordt niet mee verkocht het speelgoedt met peerdestal met 1 gem. 212 r. door hen (Godefroy 

?) gheoccupeert). 

De koper moet vrije uitweg geven langs de nieuwe dreve zonder vergoeding.  

Gelegen zuidoost van de kerk. (+ legger van 20 percelen)  

Koopprijs 630 pgr. + 2 pgr. drynckgeldt + 4 sch. voor de aermen. 

De hele hofstede groot ontrent 50 gem. waarvan de rest onder Erckeghem.  

Gerecht weduwe Guido Van Compernolle, komend uit het sterfhuys van mevr. Caloen, in haar leven 

vrouw van Nieuwenhove in 1750. 

Actum 15 mei 1764. 
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f° 142 

 

akte 

nr. 63 

De voogden van 2 minderjarige weeskinderen van joncker Xaverius De Cabilliau de Triponseau en 

Theresia De Wrée dit Veranneman, geven te kennen dat de wezen onverdeeld bezitten: 

1/2 van 75 gem. 291 r. land (andere 1/2 behoort mej. M. de Wréé dit Veranneman)  

met 1/2 van de hofstede (andere 1/2 behoort Charles Ignace De Lespée),  

deel geweest van een hofstede groot geheel 107 gem. 288 r. vercaveld in 1708. 

Openbaar verkocht ter belle te Brugge aan Ignace Maelstaf à 242 pgr.  

(Deze  koop wordt betwist en opnieuw verkocht ...) aan Charel Dhont, heer van Nieuwburgh:  

1/2 van 75 gem. 291 r. (zoals hierboven) (+ legger), ver zuid-zuidwest van de kerk, in 16de begin,  

à 242 pgr. na aftrek van kosten = 187 p. 13 sch. 3 gr. 

Actum 21 juli 1764. 

(zie ook folio 124) 

 

f° 147 

 

akte 

nr. 64 

 

Charles Dhondt, heer van Nieuwburgh x Isabella Claesman te Brugge, verkopen aan Pieter Francois 

Vincent De Vooght, ridder van het Heilig Rooms Rijk, enz ....:  

1/2 van 10 gem. 212 r. uit de hofstede van Xaverius De Cabilliau de Triponseau,  

gebruikt door Jan Van Hove, in 62ste begin , à 5 p. 10 schgr. (+ legger)  

Gerecht door koop van de kinderen van Xaverius Cabilliau de Triponseau en Therese De Wrée dit 

Veranneman. 

Actum 21 juli 1764. 

(zie ook folio 128v) 

 

f° 149 

 

akte 

nr. 65 

Dezelfde (Charles Dhondt, heer van Nieuwburgh x Isabella Claesman te Brugge) verkopen aan Jan 

Anthone Vanden Abeele, weduwnaar, advoc. van de Raad van Vlaanderen te Brugge:  

8 gem. 86 r. zuid niet ver van de kerk; na aftrek van de grond in de nieuwe calsydeweg nog 7 gem. 93 r. 

in 15de begin, tussen de Missaelstraete ande zuidsijde, hofstede van Jan Wieme ande noordsijde, met 

oostsijde ande kerkweg waar nu de calsyde ligt; met daerop een huyseke bewoond door Jacob De Nys, 

dat de koper aan de verkopers moet betalen in liggende weerde. Kooprijs 30 pgr. 

Actum 21 juli 1764. 

 

f° 152v 

 

akte 

nr. 67 

Jan Anthone Vanden Abeele verkoopt aan Joannes Clauwaert te Oostcamp:  

1 gem. 45 r. met een huyseke, niet ver zuid van de kerk, die de koper in cijns hield van Ch. Dhont  

(zie hierboven) 

Actum 24 juli 1764. 

(zie ook folio 172) 

 

f° 153v 

 

akte 

nr. 68 

 

Joannes Clauwaert x Isabella Kinjet, meester-schrijnwerker te Oostcamp bekent verkocht te hebben aan 

Jacob De Nys, meester-lijndraeyer:  

een huys en erfve ontrent de platse, ande westsijde van de calsyde, groot 35 à 40 roen. 

Actum 24 juli 1764. 

 

f° 155 

akte 

nr. 69 

 

Jacob De Nys leent 75 pgr. van Lieven Lippens te Oostcamp, bezet op bovenstaand huys. 

Actum 24 juli 1764. 

 

f° 156 

 

akte 

nr. 70 

Jan Anthone Vanden Abeele te Brugge verkoopt aan Pieter Reybrouck te Oostcamp:  

1 gem. 73 r. zaailand gebruikt door Jan Crabbe, deel van 8 gem. 86 r. gerecht door koop van Charles 

Dhondt op 21 juli. Koopprijs 40 pgr. 

Actum 24 juli 1764. 

 

f° 161v 

 

akte 

nr. 74 

Jonkheer Hyacintus Carolus De Respani te Mechelen, schenkt aan jonkheer Alexander Joseph grave van 

De Respani:  

1/2 van 12 gem. 72 r. land en bosch, noordoost vande herberg de Schaere, onverdeeld door successie van 

hun vader. 

Actum 16 oct. 1764. 

 

f° 169v 

 

akte 

nr. 78 

 

Joseph Bogaert te Oostcamp-dorp x Anna Marie Dauw zijn schuldig aan Guilliaume Van Ooteghem, 

burgemeester van Oostcamp :  

een rente van 3 p. 3 sch. 4 gr. voor een som van 75 pgr. bezet op een huys gebouwd op cijnsgrond van 

Albertine Vander Heught, groot 6 gem. 81 r. op Oostcamp-zuydt, palend west ande nieuwe calsyde. 

Actum 4 dec. 1764. 
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f° 172 

 

akte 

nr.79 

 

Joannes Clauwaert, zoon van Michiel, meester-schrijnwerker ten dorpe van Oostcamp x Isabelle Kinjet, 

verkopen aan Pieter Blanckaert zoon van Lieven te Oostcamp , in naam van Pieter Dhont: 

een woonhuys door J. Clauwaert bewoond met 1 gem. 45 r. hovenieringe en boomgaert,  

deel van 8 gem. 86 r. tussen de hofstede van Jan Wieme, de Messaelstraete en de kerkweg,  

belast met een rente van 6 p. 5 sch. sjaers op een som van 125 pgr. en 12 p. 14 sch. 3 gr. schuldig 

gebleven aan Jan Vanden Abeele. Koopprijs 204 pgr.  

Gerecht door koop van Jan Ant. Vanden Abeele. 

Actum 11 dec. 1764. (zie ook folio 152 verso) 

 

f° 173v 

 

akte 

nr. 80 

Jonkheer Phil. Wouters, weduwnaar van Marie-Joseph De Hanyvel, barones du Fresny, en Catharina-

Regina De Hanyvel, dochter van Jan-Bapt. jonge dochter, hoir unique van Marie-Joseph, verkopen aan 

Jacobus Goedemée:  

een notable huys van plaisance met ontrent 11 gem. hovinge, dreven, boomgaert, met alle meubelaire 

stoelen, tafels, schilderien, ydele en volle flasschen wijn in de kelder, van ouds en nog genaempt  

Sint-Antheunis ten Daele, wat ver zuid van de kerk in 19de begin folio 269 en andere, 

(+ legger van 9 gem. 251 r.) 

rondtsomme in sijne wallen, met een dreve reght op den Cortryckschen heerwegh die van oosten light. 

Koopprijs 400 pgr. 

Gerecht door koop van Jacques Clement als voogd van de wezen van Guilliame Vanden Hecke in 1733. 

Actum 11 dec. 1764. 

 

f° 191 

 

akte 

nr. 91 

Jacobus De Prée, weduwnaar van Marie Anne Winnezeele, molenaar te Oostcamp is schuldig aan 

Joannes Jacobus Van Outryve te Brugge:  

een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op een coorenwindtmolen met alle draeyende en 

staende wercken met woonhuys op 160 r. cijnsgrond, met meulenwal, boomgaert en hovenierhof van Z. 

H. hertogh van Ursel, zuid niet ver van de kerk, genaemt ten Daelemeulen, 

gebruikt en bewoond door de comparant in 19de begin.  

Gerecht: 

- 1/2 van Pieter, Joseph en Joanne Vande Velde x Simoen De Zuttere, 3 kinderen van Frans en 

Marie Anne Winnezeele, overleden vrouw van de comparant,  

- 3/4 van 1/2 van de zelfde 3 hoirs en Gerard-Jacob De Prée, kind van de comparant en M. A. 

Winnezeele.  

Samen 7/8 ter cause van sijn huwelijk met M. A. Winnezeele. 

Actum 5 febr. 1765. 

 

f° 199 

 

akte 

nr. 94 

Joseph, Hubrecht, Joannes, Therese Lammertijn x Augustijn Van Nie, ook als voogden van de 

minderjarige broers en zusters, allen te Oostcamp bezitten: 

- elk 1/10 van een huys van 78 r. cijnsgrond van de disch, gebruikt door Jan Van Maele en 

Augustijn Van Nie,  

- + 1 gem. 295 r. noordoost van het vorige, 

verkopen per opbod op 12 dec. 1764 aan Joannes Boey à 121 p. 5 sch. 10 gr. + kosten = 128 p. 4 schgr. 

gelegen zuid van de kerk op westsijde van de Cortrycksche calsydeweg dicht bij de herberg genaemt den 

Hooghen Daele op 78 r. cijns. 

Gerecht door successie van vader en moeder, die kochten van Maerten Vlaminck, zoon van Gillis in 

1739. 

1 gem. 295 r. gerecht door koop van Bernard De Lampreel. 

Actum 21 febr. 1765 

 

f° 205 

 

akte 

nr. 96 

Carel Mestdagh x Anne Marie Moreeuw; ook als voogd materneel en Jacobus De Blaere, voogd paterneel 

van Joannes, Marie en Joanna De Blaere, kinderen van Jacobus en Marie Van Maele, 

verkopen aan Charles Dhont, heer van Nieuburgh te Brugge:  

een hofstedeke met 6 gem. 196 r. gebruikt door Pieter Van Hove, à 7 p. 3 sch. sjaers, ver zuid van de kerk 

in 15de begin, palend aan Cortrycksche heerwegh, genaemt Schaepersbergh. 

Kooprijs 176 pgr. + kosten 13 p. 7 sch. = 189 p. 7 sch. 

Actum 27 febr. 1765. 
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f° 210 

 

akte 

nr. 97 

Pieter Bauwen x Theresia Vermeulen, weduwe van Jacob Vyncke, voogd van de wezen van Carel 

Bleyaert en Petronelle Vyncke, en meer vragen toelating om te verkopen:  

een behuysd hofstedeke met ontrent 14 gem. land en bosch op de wijk Hersberghe, oost van de capelle, 

dat moeilijk kan vercaveld worden (zoals het reeds onwettig verkocht werd op 31 dec. 1764 voor 147 

pgr.). 

Verkocht aan Frans Goethals: een hofstede met 14 gem. land. (+ legger van 18 percelen)  

à 146 p. + 11 p. 2 sch. 4 gr. onkosten. 

Actum 9 maart 1765. 

 

akte 

nr. 98 

Frans Goethals x Regina Van Houtte lenen tegen een rente van 10 pgr. sjaers van het klooster van Sint- 

Catharina geseyt Sion te Cortryck een som van 200 pgr. bezet op een behuyst hofstede met 14 gem. land. 

Actum 9 maart 1765. 

 

f° 220 Pieter Van Reybrouck, zoon van Jacob x Judoca Antonia Verschilde, dochter van Jacques Anthon. 

David Van Reybrouck x Brigitta Werrebrouck, 

Joseph Van Reybrouck, jongman, 

kinderen van Pieter en 2de vrouw Marie Anne Bouchoutte, en meer andere Van Reybrouck’s ..... 

verkopen huisen, land en bosschen in 13 kopen: 

1ste koop = huis op het dorp, waar zij wonen, groot 186 r. 

Actum 21 febr. 1765. 
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register 35 Vanaf  maart 1765 tot april 1769 

 

 

f° 4 

 

akte 

nr. 2 

Christiaen Huys x Anne Marie Van Hulle verkopen per opbod een woonhuys met 95 r. erfve, noordwest 

van de kerk, van oude tijden genaemt Sint-Jooris, op westsijde van de calsydeweg, palend west ouden 

Cortryckschen heerweg.  

Hoogste bod van 62 p. 1 gr. door Francois Beirlant, gebruikt door de koper. 

Gerecht door  koop van de schepenen in 1739, ontvangen van Carel Goormachtigh, die erfde van zijn 

vader Jan. 

Actum 14 mei 1765. 

 

f° 7v 

 

akte 

nr. 4 

Jacques Beckers x Catharina Reighell te Brugge verkopen aan Charles Dhondt, heer van Nieuwburgh:  

een behuysde hofstede met 12 gem. 163 r. in 18de begin, ver zuidwest van de kerk in jeghenote 

Calisganck, daer Pieter Perqui op woont, met dreve ter straete voor uytweg.  

(+ legger van 8 percelen samen 11 gem. 74 r.) 

Gerecht tot 1/3 van zijn vader Lenaert Beckers, die erfde van zijn 1ste vrouw Esther Maertens en 2/3 ook 

van zijn vader, die kocht van de hoirs van Catharina Schaele in 1744. 

Koopsom 300 pgr. + 2 pistolen spellegeldt. 

Actum 11 mei 1765. 

 

f° 32 

 

akte 

nr. 17 

Pieter Lodewijk Buckens x Marie Van Renterghem te Oostcamp verkopen aan Christiaen De Groote te 

Oostcamp:  

een huys, peirdesmesse, scheure door de koper bewoond bij de post de Moerbrugge, groot 62 roen 

tusschen de leybarm en Audenaerdtsche heerweg, deel van 2 gem. 269 r. 

Gerecht door koop van Judocus Cappaert in 1763. Koopsom 175 pgr. 

Actum 29 october 1765. 

 

f° 33 

akte 

nr. 18 

 

Christiaen De Groote, peirdesmet te Oostcamp x Anne Therese Verplancke zijn schuldig aan Pieter 

Buckens: een rente van 5 pgr. voor een som van 125 pgr. voor koop van een huys met peirdesmesse 

(zoals hierboven). 

f° 45v 

 

akte 

nr. 25 

Adriaen Tanghe, weduwnaar van Anna De Grande, eerst weduwe van Joannes Lacour, 

- Jacobus Lacour x Pieternelle Van Nieuwenhuyse,  

- Simoen Vande Walle x Anna Lacour, 

- Pieter Vande Woestyne x Joanna Judoca Lacour, 

- Frans De Gruytere x Joanna Kesteloot, dochter van Rosa Lacour,  

allen kinderen  van Anna De Grande: verkopen een behuyst hofstedeke groot 5 gem. 200 r. ver zuidoost 

van de kerk, in 11de begin, in de Swynshaeghestraete, gebruikt door Michiel De Grande à 6 pgr. sjaers + 

verleggen van 50 bonden gleystroo. (+ legger folio  47v) 

Gerecht door koop van Pieter Goormachtigh en Maryn Lacour en meer anderen. 

Verkocht per opbod aan J. B. Van Hoonacker à 133 p. 11 sch. 1 gr. 

Actum 18 maart 1766. 

 

f° 58 

 

akte 

nr. 30 

Jacobus Moreeuw, meester-matsenaere ten dorpe x Angelyne Everaert, verkopen aan Anthone Frans 

Vander Haeghen, coster in Oostcamp:  

een wel gebauwt en betimmert huys met 41 roen erfve, door J. Moreeuw ghebruyckt, 2de begin 

(Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 2, art. 6), oost rechtover den kerckstichel, palend zuid aen huys van 

Joseph Van Gavere, met noord ande pastorie, met oost aen huys van Joannes Timmerman, met west ande 

nieuwe calsydeweg Brugge-Cortryck. 

Koopsom 216 p. 13 sch. 4 gr. + 1 sch. ter gode. 

Actum 29 april 1766. 

 

f° 62 

 

akte 

nr. 33 

Frans Coppens x Angelyne Teirlynck te Oostcamp zijn schuldig aan Franciscus Willaeys te Brugge:  

een rente van 10 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op een notable herberghe ten dorpe genaempt Sint-

Hubrecht met peirdesmisse, scheure en stallinge op 62 1/2 roen erfve, waerop huys en herberghe 

getimmert staet + 225 roen rechtover de calsydeweg, 1ste begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 2, art. 

3). 

Actum 10 juni 1766. 
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f° 65 

 

akte 

nr. 34 

Lieven De Keysere, weduwnaar van Isabelle Ryckaert te Oostcamp verkopen aan Pieter De Langhe te 

Oostcamp:  

een huys wesende herberghe genaemt Stuyvenberghe op 103 roen erfve, gebruikt door de comparanten, 

5de begin, (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 37, art. 4) voogaendelijck een hofstede daer Passchier 

Jacobs en Pieter Laporte woonden. 

Gerecht ten sterfhuyse van Isabelle Ryckaert en tijdens zijn huwelijk gekocht van Pieter De Keysere, zijn 

broer in 1762. Koopsom: 137 p. 1 sch. 11 gr. + kosten = 152 p. 9 sch. 5 gr. 

Actum 1 juli 1766. 

 

f° 66v 

 

akte 

nr. 35 

Pieter De Langhe x Maria Anna Allaert zijn schuldig aan Pieter Blanckaert x Victoria Maertens:  

een rente van 9 p. 7 sch. 6 gr. voor een som van 150 pgr. bezet op een huys wesende herberghe genaemt 

Stuyvenberghe, met scheure, stallen, wagenhuys op 103 r. (5de begin, Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 

37, art. 4.) 

- nog bezet op 1/4 van een behuyst hofstedeke (andere 3/4 behoren de medehoirs van zijn vader) met 5 

gem. 152 r. in 7 percelen (+ legger) in 28ste begin, (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 378, art. 3 en 

andere) alwaer Joseph Vande Woestyne woont, die zich borg stelt. 

Actum 1 juli 1766. 

 

f° 69 

 

akte 

nr. 36, 37 

Lieven De Keysere verkoopt eveneens: 

- 222 r. land aan Jacques Van Tours, advoc. Raad van Vlaanderen te Gent, 

- 1 gem. 96 r. land aan Guilliame Van Ooteghem, burgemeester van Oostcamp. 

Actum 1 juli 1766. 

 

f° 74 

 

akte 

nr. 38 

Charles De Lespée, ridder van het Heiligh Ryck, jongman, verkoopt aan Charles Dhont, heer van 

Nieuwburgh:  

49 gem. 79 r. met huysingen, stallen, vijvers en planterien, deel van een schoone behuysde en betimmerde 

hofstede, groot geheel 125 gem. 70 r. 

- waarvan 106 gem. 231 r. onder heerlijkheid Oostcamp (+ legger, folio 79) in 15de begin, met de 

hofstede alswaer Pieter Van Hove woont (zie folio 83), 

- de rest onder heerlijkheid Nieuwenhove en Buskensambacht, behorend aan de koper, die het 

kocht aan jonkheer Frans De Wrée dit Veranneman in 1764,  

zodat de hofstede nu geheel aan hem behoort, behalve 10 gem. 212 r. die hij verkocht aan viconte 

(burggraaf) De Vooght. 

Gerecht aan Charles De Lespée, door vermangelinge (verwisseling) met Pieter Ignace De Lespée, zijn 

broer, die erfden van hun moeder, weduwe van Pieter Adriaen De Lespée. Koopsom 400 pgr. 

Actum 15 juli 1766. 

 

f° 88 

 

akte 

nr. 43 

 

- Gillis Verduyn x Cornelia Wijts, 

- Joseph Verduyn x Francisca Puype,  

- Pieter Perquy x Marie Verduyn,  

- Pieter Verduyn x Louise Rotthé,  

- en de wezen van Frans Verduyn,  

verkopen aan Guille Van Ooteghem, burgemeester van de heerlijkheid Oostcamp:  

een hofstedeke met 5 gem. 200 r. waarvan d’edificien en 3 gem. 53 r. ter heerlijkheid Buskensambacht + 

1 gem. 70 r. onder heerlijkheid Oostcamp-zuydt. 

Gerecht door successie van hun vader en moeder. 

Actum 3 maart 1767. 

 

f° 93 

 

akte 

nr. 45 

Jan-Bapt. Bruno Smessaert zoon van Macharius, meester-timmerman te Oostcamp x Marie Claeys, 

verkopen aan Frans Bultynck te Oostcamp:  

een huys met 290 r. erfve, gebruikt door Geeraert Sutterman, genaemt den Groot Stuyvenberghe, op 

Oostcamp-zuyt in 6de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 9, art. 4), ver oost van de kerk, met oost 

ande Tielschen heerweg, noord en west de Breuckelstraete. 

Gerecht van vader en moeder en door uitkoop van zusters en broeders. Koopsom 95 pgr. 

Actum 3 febr. 1767. 
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f° 120 

 

akte 

nr. 160 

Pieter Dhondt, zoon van Carel x Helena De Klerck zijn schuldig aan jonkheer Hendryck Vleys, heer van 

ten Doele: een rente van 10 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op: 

1. een huys en erfve, zuidwest van de kerk, in 19de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 277, 

art. 5), groot 253 roen (deel van 2 gem. 160 r. waarvan de rest behoort Jacob Verschilde) palend 

oost anden Cortryckschen heerweg. 

2. 1 gem. 47 r. land in 24ste begin (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 355, art 1). 

3. een behuyst hofstedeke met 3 gem. 283 r. in 31ste begin, gebruikt door Joannes Sabbe. 

Gerecht : 

1. door koop van Jacobus Moreeuw in 1752. 

2. door uitkoop van de medehoirs van Carel Vande Walle, zijn grootvader in 1755. 

3. door koop van Carel Ballegeer. 

Actum 13 juni 1767. 

 

f° 144 Bonaventura De Pauw x Catharina Moyses bekennen verkocht te hebben:  

een huys wesende herberghe genaemt den Rooden Leeuw, bij de Steenbrugghe, west van de calsydeweg, 

staende op cijnsgrond van de abdije vanden Eeckhoutte te Brugge. Koopsom 95 pgr. 

Actum 14 oct. 1766 (?). 

 

f° 184 Frans Coppens x Angeline Teirlynck te Oostcamp, verkopen aan Joannes Clemens Michot, coopman te 

Brugge:  

een huys en notable herbergh genaemt Sint-Hubrecht, ten dorpe van Oostcamp, ande westsijde van de 

calsydeweg, met peirdesmesse, scheure en stallen, op 62 1/2 roen erfve waerop huys, herberghe en 

peerdesmisse op ghetimmert staen in 1ste begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 2,  art. 3), door 

comparanten bewoond. 

 + 225 r. land daer jeghens over ande oostsijde van de calsydeweg, met westsijde ande verduysterden 

Cortryckschen heerweg, met oostsijde ande nieuwe calsydeweg, met noord int vergaederen van beede 

wegen, in 2de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 14, art. 3); deel van 5 gem. 56 r. (de rest behoort 

Jan George Van Hamme, te vooren Jan Van Deurne). 

Gerecht als weduwe van Constantia De Baeke zijn 1ste vrouw, die erfde als weduwe van Paulus Cyfflé, 

die kocht van Mauritius Stroobant in 1750. Koopsom 300 pgr. 

Actum 20 februari 1768. 

 

f° 185 Bijvoegsel bij staat van goed van Marie Anne De Beert, overleden weduwe van Frans Ignace Moentack: 

“Ik verclaere in vollen eyghendom te geven aan E. H. Bernardus Benedictus Barvoet, pastor van Sint- 

Salvators Brugge, in erkentenisse van de goede en trauwe diensten ...... : het casteelgoet, hofstede en 

landen groot 95 gem. in pacht gebruikt door Jacob Gailliaert, 11 juni 1766.” 

Actum 17 maart 1766. 

(zie reg. 36,  folio 11: Pensée Joyeuse) 

 

f° 185 tot  

230 

Alleen voorwaarden bij openbare verkopingen ; procuraties (volmachten) en octroyen (toelatingen) bij 

voorgaande en volgende acten. 
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register 36 Vanaf  maart 1768 tot augustus 1770 

 

 

f° 11 

 

akte 

nr. 12 

Jacobus Barvoet, coopman te Brugge geeft te kennen dat Marie-Anna De Beert, weduwe van Frans 

Ignace Moentack, per testament begiftigd  heeft zijn zuster Marie-Anne Barvoet, enz .... 

2/3 van een schoon casteelgoet genaemt La Pensée Joyeuse met opper- en neerhof en 95 gem. 185 r. land 

(andere 1/3 behoort Jacobys Verhelle causa uxoris) meest onder Oostcamp (80 gem. 264 r.) en deels 

onder Nieuwenhove. 

Gerecht door successie van heer en meester Bernardus Bened. Barvoet, canoninck en pastor van Sint- 

Salvators Brugge, die gerecht was door gift van Marie-Anne De Beert, weduwe van Frans Ign. Moentack. 

Actum 28 maart 1768. 

 

f° 12 

 

akte 

nr. 13 

 

Joannes Standaert te Beernem x Pieternelle De Corte, weduwe van Cornelis Vander Schaeghen en van 

Jacob Vlaminck, ook namens  

- Pieter Vlaminck x Victoria Odry, 

- Joannes Vlaminck x Susanna De Vlieghere, 

- Adriaen en Jacob Vlaminck, 

- Jan Bapt. Bouchaut x Marie Vlaminck, 

allen kinderen van Jacob en Pieternelle De Corte. 

- Joseph en Joanna Vander Schaeghen, 

- Frans Meylemans x Pieternelle Vander Schaeghen, 

kinderen van Cornelis en Pieternelle De Corte, 

verkopen aan Albertus Francois Vander Moere te Knesselaere:  

een notable huys sijnde herberghe van oudts genaemt den Witten Leeuw, bij de Moerbrugghe, met 

brauwerye op 24 r. cijnsgrond van de tresorie van Brugge à 10 schgr. sjaers.  

Scheure, peirde- en koeystal en hovenierhof op 50 roen erfve in 7de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, 

folio 51, art. 1), zuid tegenover d’herberghe het Bourgoins Cruysse, met oostsijde ande leybarm van de 

Ghentsche vaert. 

Gerecht door koop tijdens 1ste huwelijk van Pieternelle De Corte met Jacob Vlaminck en Cornelis Vander 

Schaeghen. Verkocht per opbod voor 257 p. 15 sch. 10 gr. + kosten = 383 p. 13 sch. 2 gr. 

Actum 22 maart 1768. 

 

f° 18 

akte 

nr. 17 

Louis Stalpaert te Brugge bekent dat hij gekocht heeft van Joannes Standaert en Pieternelle De Corte en 

consoorten (zie folio 12), 

 een partije veldigh land en vijvers genaemt Noordweghe, groot 12 gem. 250 r. 

Actum 2 april 1768. 

 

f° 19 

 

akte 

nr. 19 

Pieter Van Outryve x Joanne Faveau te Brugge verkopen aan Isabella De Melgar, jonge dochter: 16 gem. 

66 r. land, bosch en meirsch, oost in 24ste begin en west in 28ste begin.  

Gerecht van haar vader en moeder en door uitkoop van Charles Parmentier x zus Marie-Anne Faveau in 

1762.  

Haar ouders waren gerecht van Marie De Cock, weduwe van Jacques Mortier, die kocht in 1715-16. 

Koopsom 526 pgr. 

Actum 21 april 1768. 

 

f° 19v 

 

akte 

nr. 20 

 

 

Bernardus De Soete x Joanna De Raedt te Oostcamp, zijn schuldig aan Pieter Blanckaert te Oostcamp:  

een rente van 2 p. 16 sch. 3 gr. voor een som van 45 pgr. bezet op een huys met 130 r. erfve op 

Oostcamp-zuydt dicht bij de Moerbrugghe, palend aan herberg-brauwerije den Witten Leeuw. 

Gerecht door koop van Isabelle De Melgar. 

Actum 12 (?) april 1768. 

 

f° 21-22 Legger van het casteelgoet (La Pensée Joyeuse, zie folio 11) groot 71 gem. 113 r. 

 

f° 24v 

 

akte 

nr. 24 

Heer en meester Guill. Anth. Joets, greffier van de Saele van Ypre, verkoopt aan Joannes Van Dierdonck:  

een welbehuysde en betimmerde hofstede met 9 partijen land, deel van 60 gem. op Oostcamp en 

Waardamme deels onder heerlijkheid Nieuwenhove, in 14de begin (+ legger) waarvan 8 gem. 42 r. (?) 

onder Oostcamp. 

Gerecht door successie ...... Koopsom 316 p. 13 sch. 4 gr. 

Actum 26 april 1768. 
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f° 32 

 

akte 

nr. 31 

- Joannes Van Renterghem te Snellegem x Brigitta Loontjens, 

- Joseph Stragier te Houtave x Anna Van Renterghem, 

- Joannes Vander Schaeghe te Oostcamp x Marie Van Renterghem, 

kinderen van Jan Van Renterghem, verkopen aan Pieter Adriaen Standaert te Oostcamp:  

1/2 van een schoone notable hofstede (andere 1/2 behoort de 4 kinderen van Pieter Van Laecke en zijn 2de 

vrouw Anna Marie Herreboudt, nu gehuwd met de koper) met last van bijleve voor hun moeder, groot 

geheel 65 gem. 101 r. op Oostcamp-zuydt, met 1 gem. 142 r. onder Erckeghem.  

De huysingen staan in 7de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 52, art. 3), zuid bij de Moerbrugghe, 

tusschen Audenaersche heerweg en de straet naer het Geusengat, en het land ligt in 5de begin (+ legger). 

Hofstede bewoont door de koper. 

Gerecht door successie van Anna Van Laecke, dochter van Pieter en zijn 1ste vrouw Joanna Van 

Renterghem die gerecht was van haar moeder Joanna Van Renterghem.(sic) 

 Pieter Van Laecke en Joanna Van Renterghem waren gerecht door koop van de weduwe van Jan Van 

Renterghem in 1749. Koopsom: 450 pgr. 

Actum 7 juni 1768. 

 

f° 35 

 

akte 

nr. 32 

Pieter Adriaen Standaert x Marie Herrebout te Oostcamp zijn schuldig aan jonkheer Charles Fourbisseur, 

oud-schepen van Brugge:  

een rente van 8 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op een notable hofstede, groot geheel 65 gem. 101 r. 

waarvan 1 gem. 142 r. onder Erckeghem, gekocht van de hoirs van Anna Van Laecke, dochter van Pieter 

en Joanna Van Renterghem. 

Actum 7 juni 1768. 

 

f° 48 

 

akte 

nr. 41 

Guilliame De Reyghere x Joanna Maria Boey zijn schuldig aan Jan Aybert Stochove: een rente van 15 

pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op: 

1. een huys en herberghe genaemt Sint-Aernoudt met 1 gem. 118 r. op Oostcamp-oost alias Beveren en 

14 r. cijnsgrond van de tresorie van Brugghe (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 365, art. 2, geen 

begin opgegeven). 

2. 2 gem. 71 r. genaemt den Hooghen Bilck, 24ste begin (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 357, art. 4). 

3. 1 gem. 32 r. onder Oostcamp-oost, 23ste begin (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 322, art. 2). 

4. en 5. 1 gem. 192 r. + 2 gem. 297 r. in elcander gheincorporeert. 

Samen : 9 gem. 110 r. 

Actum 6 sept. 1768. 

 

f° 83 

 

akte 

nr. 65 

Ciprianus De Beir x Rosa Francisca Roelandts verkopen aan Joseph Ign. De Brauwere:  

een woonhuys, voortijdts een casteelgoet, op 5 lijn cijnsgrond van de abdije van Sint-Trudo, op de wijk 

Steenbrugghe dicht bij de Gendtsche vaert, wesende nu een stoockerye, waarvan 1 gem. 1 r. onder 

heerlijkheid Oostcamp en de rest onder heerlijkheid Sijseele; deel van de partije het Paelstuck, groot 7 

gem. 9 r. palend met noord ande nieuwe calsydeweg.  

In 1739 door Leopoldus De Tollenaere in cijnspacht aanveert voor 90 jaar. 

Gerecht door koop van jonkheer Frans en Jonkvrouw Marie De Tollenaere in 1765.  

Koopsom: met al het stoockhalam + 500 stucks fustagie (vaten) onder groot en cleene + karren en peirdt, 

samen voor 650 pgr. 

Actum 28 april 1769. 

 

f° 84 

 

akte 

nr. 66 

Jos. Ign. De Brauwere x Helena Courtois zijn schuldig aan heer en meester Philippus Jac. De Smet, pastor 

van Assebrouck:  

een rente van 20 pgr. voor een som van 400 pgr. bezet op een woonhuys, voortijdts een casteelgoet op 5 

lijn cijnsgrond van de abdij van Sint-Trudo, nu stoockerye (zoals hierboven).  

Gerecht door koop van Ciprianus De Beir. 

Actum 28 april 1769. 

 

f° 101 

 

akte 

nr. 78 

Joannes Clemens Michot, coopman te Brugge x Isabella Clara De Stoop verkopen aan Frans Joan. 

Willaeys:  

een huys en notable herberghe genaemt Sint-Hubrecht ten dorpe, west van de calsydeweg, met 

peirdesmesse, getimmerd op 62 1/2 roen; + 225 roen land daer jeghensover ande oostsijde van de 

calsydeweg met een huys daerop onlangs nieuwe ghebauwt, in 1ste begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, 

folio 2, art. 3), bewoond door Jan Verleye, met westsijde ande ouden verduysterden Cortrycksche 

heerweg en oost ande nieuwe calsydeweg, deel van 5 gem. 56 r. (de rest behoort weduwe van Jan George 

Van Hamme). 

Gerecht door koop van Francois Coppens op 2 febr. 1768. Koopsom 253 p. 4 sch. 1 1/2 gr. 

Actum 22 juli 1769. 



 171 

 

f° 104 

 

akte 

nr. 80 

Charles Laureyns Reinacx, negotiant te Brugge, x Isabella Van Renterghem, verkopen aan Paulus Feys:  

een notabel huys van plaisance met 4 gem. land, dicht bij het dorp, west van de nieuwe calsydeweg, in 

15de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 216, art. 1), boomgaert en hovenierhof, tusschen ouden 

Cortryckschen heerweg west en de kerkwegh oost.  

Gerecht door donatie inter vivos door wijlen Therese Van Renterghem. Koopsom: 450 pgr. 

Actum 26 juli 1769. 

 

f° 105 

 

akte 

nr. 81 

Paulus Feys x Carolina Blocteur zijn schuldig aan Catharina Van Steelant dochter van Joseph:  

een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op een notabel huys van plaisance (zoals 

hierboven). 

Gerecht door koop van Charles Reinacx. 

 

f° 106 

 

akte 

nr. 82 

Dezelfde (Paulus Feys x Carolina Blocteur) blijven schuldig aan Charles Reinacx:  

een rente van 7 p. 10 schgr. voor een som van 150 pgr. bezet op een notabel huys van plaisance (zoals 

hierboven). 

Actum 26 juli 1769. 

 

f° 108 

 

akte 

nr.83 

Judoca De Smet weduwe van Pieter Vlietinck, in leven burgemeester van Oostcamp, verkoopt aan het 

sterfhuys van Frans De Smet x Laureynse Gailliaert:  

een woonhuys ontrent Stuyvenberghe, in 5de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 39, art. 1).   

Gerecht door koop van Jacobus Van Rousselede. Koopsom 28 pgr. in 1753 (?) 

Actum 26 juli 1769. 

 

f° 112 

 

akte 

nr. 86 

Joannes George 68 jaar en Pieter George 66 jaar, broers, zoons van Anthone, jongmans, samen 

woonende, omme jonste en affectie geven bij donatie inter vivos aan de langstlevende: cleederen, 

lijnwaet, coutsen en bedden, alle soorten huyscattheylen, enz .... alle het schoenmaeckershalam, 

biekorven en bïen ..... een huys op 90 r. cijnsgrond van weduwe van Bernard De Lampreel, met west ande 

heerweg, met zuid ant Revierstraetken ...... 

Actum 3 oct. 1769. 

 

f° 121 

 

akte 

nr. 95 

Joannes Ballegeer d’oude, zoon van Carel, weduwnaar van Joanne Everaert, te vooren weduwe van 

Laureyns Craeymeersch en zijn zonen Joseph en Guillielmus Craeymeersch, verkopen aan Pieter Jos. 

Galloo:  

een hofstedeke met 5 gem. 158 r. land, op Oostcamp-oost alias Beveren, in 31ste begin (Ommeloper 

Oostcamp-oost, folio 408, art. 2).  

Gerecht door uitkoop van Dominicus Rotsaert in 1757 en door successie van Joanna Everaert, hun 

moeder. Koopsom 120 pgr. 

Actum 19 dec. 1769. 

 

f° 122 

 

akte 

nr. 96 

Pieter Blanckaert x Isabella Van Hoectrive verkopen aan Nicolaeys Cyfflé:  

een welbebauwt woonhuys met 1 gem. 45 r. erfve, nu tweewoonst, gebruikt door weduwe van Cipriaen 

Vanden Broucke en door Joannes Van Damme, int dorp, 15de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 

216, art. 6), (deel van 8 gem. 86 r.) palend aan hofstede van Jan Wieme, de Messaelstraete en de 

kerkweg. 

Gerecht door koop van Joannes Clauwaert in 1764. 

Actum 9 jan. 1770. 

 

f° 126v 

 

akte 

nr. 100 

Anna Marie De La Villette, geestelijke dochter, verkoopt aan Pieter Maes:  

een hofstedeke met 15 gem. 286 r. op Oostcamp-zuydt, in 14 partijen, in 10de begin (Ommeloper 

Oostcamp-zuid, folio 134, art. 6), daer de weduwe van Cornelis De Muynck op woont, palend aan 

Swynauwstraete. 

Gerecht van jonkheer Judocus De La Vilette, haar vader. Koopsom: 275 pgr. 

Actum 6 febr. 1770. 

 

f° 128 

akte 

nr. 101 

Pieter Maes x Maria Joanna Maertens blijven schuldig aan Anna Marie De La Villette:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 125 pgr. bezet op een hofstedeke met 15 gem. 286 r. op Oostcamp-

zuydt. 
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f° 133v 

 

akte 

nr. 104 

Frans Goethals x Regina Van Houtte te Oostcamp verkopen aan Joannes Wassenhove:  

een hofstedeke met 14 gem. land op de wijk Hertsberghe in 11de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 

155, art. 4), oost van de capelle  

(+ legger), bewoond door de comparanten.  

Gerecht door koop van de hoirs van Jacob Vincke in 1765.  

Koopsom: 279 p. 3 sch. 4 gr. + 2 croonstucken spellegeldt voor Regina. 

Actum 6 maart 1770. 

 

f° 134v 

 

akte 

nr. 105 

Francois De Lespée, ridder van het Heilig Ryck, verkoopt aan Charles Dhont:  

2 partijen bosch (genaemt de Stampen en de Neten) groot samen 8 gem. 229 r. op Oostcamp-zuydt,  

17de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 254, art. 1),en 18de begin (folio 261, art. 2). 

Gerecht door successie van vrouw ..... Fourbisseur, weduwe van Jan-Bapt. De Lespée, zijn moeder. 

Koopsom 229 p. 17 sch. 8 gr. 

Actum 4 juni 1770. 

 

f° 135v 

 

akte 

nr. 106 

Charles Dhont, ridder van het Heilig Roomsche Ryck, heer van Nieuwburgh, x Anna Le Bailly, zijn 

schuldig aan Francois De Lespée, jongman:  

een lijfrente van 18 p. 7 sch. 10 gr. sjaers zolang hij leeft voor een som van 229 p. 17 sch. 8 gr. bezet op 2 

partijen bosch, groot 8 gem. 229 r. 

 

f° 137 

 

akte 

nr. 108 

Jacobus Goedemé x Isabella De Maeckere zijn schuldig aan de kerk van Oostcamp (Bernardus De Vos 

pastor en Carolus Boey kerkmeester) met toelating van Bisschop J. R. Caïmo (uitvoerig beschreven op 

folio 161) en Cornelis Salens agent van hertog en prins van Ursel:  

een rente van 4 p. 3 sch. 4 gr. voor een som van 145 p. 16 sch. 8 gr. voor 3 jaargetijden met orghel en de 

baere bedeckt met den besten pelder, klok luiden, brood delen aan aerme lieden, enz ....  ;  

bezet op een notabel huys van plaisance met 11 gem. genaemt Sint-Antheunis ten Daele, gekocht van Phil 

Wouters. (zie koopakte reg. 34, folio 173v) 

Actum 22 mei 1770. 

 

f° 138v 

 

akte 

nr. 109 

Guilliame De Reyghere x Joanna Marie Boey, zijn schuldig aan heer en meester Jacobus De Smet, pastor 

van Assebrouck: een rente van 20 pgr. voor een som van 500 pgr. bezet op: 

1. een huys-herberghe genaemt Sint-Aernoudt op Oostcamp-oost alias Beveren op 15 r. cijnsgrond 

van de tresorie van Brugge + 1 gem. 118 r. land tusschen de leyebarm west en Audenaersche 

heerweg zuid. 

2. 2 gem. 71 r. land, genaemt den Hooghen Bilck. 

3. 103 roen + 170 roen, deel van 5 gem. 291 r. noord bij de Moerbrugghemeulen. 

4. 1 gem. 32 r. + 1 gem. 192 r. + 2 gem. 297 r. 

Gerecht door koop in 1744 - 1746 - 1757. 

Actum 6 april 1770. 

(zie ook folio 48 ) 

 

f° 143 Betwisting door de notaris van Marianne De Beert, overleden weduwe van Francois Moentack, nopens 

1/16 van 2/3 van een schoon casteelgoet genamt La Pensée Joyeuse met 95 gem. 185 r. land, meest onder 

heerlijkheid Oostcamp en deels onder Nieuwenhove. 

Marie Barvoet was gerecht door successie van heer en meester Bernard Barvoet, pastor van Sint- 

Salvators Brugge ..... 

Actum 30 april 1770. 

 

f° 163 

 

akte 

nr. 124 

 

Francois De Roo en Guilliame Suweyns, namens de schuldeisers van Bartholomeus Michot, verkopen 

aan Philippe De Stappens, heer van Nieuwenhove:  

een schoon en wel ghelegen huys van plaisance en hofstedeke, boomgaart, neerhof, hoveniershof, sterre, 

wandelinge en dreven, groot 9 gem. 121 r. (waarvan 2 gem. 159 r. bosch in cijns genomen van de kerk en 

disch à 1 pgr. per gemet sjaers voor 99 jaar) gebruikt door Joseph Bultinck.  

Gerecht door koop van de hoirs van Marie Therese Everaert, heyligh geest meesteresse van het groot 

beghinhof van Gendt in 1747.  (+ legger op folio 166; zie ook  folio 174v) 

Actum 17 juli 1770. 
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f° 164 

 

akte 

nr. 125 

 

Philippe De Stappens, heer van Nieuwenhove x Marie Anne Veranneman dochter van Simoen, in leven 

heer en meester van Gendtbrugghe, Steenbrugghe, etc ..... verkopen aan Marie Francoise Maroucx, 

weduwe van Frederic De Villegas:  

een schoon en welghelegen huys van plaisance op Oostcamp zuydt dicht bij de Moerbrugghe met 2 gem. 

122 r. erfve, boomgaert, hovenierhof, sterre, wandelinge en wallen, verpacht aan Joseph Bultinck. 

Koopsom: 280 p. 5 sch. 7 gr. + 21 p. 4 sch. 3 gr. kosten. 

Actum 17 juli 1770. 

 

f° 165 

 

akte 

nr. 126 

Dezelfde (Philippe De Stappens, heer van Nieuwenhove x Marie Anne Veranneman), verkopen aan Pieter 

Lodewijck Buskens:  

een woonhuyseken, zuydt dicht bij de Moerbrugghe met 27 roen erfve + coeystalleke, palend aan de 

scheure van M. Fr. Maroucx, gebruikt door Emmanuel Lagast, + 218 roen land palend west beneden den 

bergh ofte wal van de Moerbrugghemeulen. 

Koopsom: 60 p. 1 sch. 8 gr. + 2 p. 15 sch. 1 gr. kosten. 

Actum 17 juli 1770. 

 

f° 166v 

 

akte 

nr. 127 

Frans De Roo en Guilliame Suweyns namens schuldeisers van Bartholomeus Michot verkopen aan 

Joannes Wielmaecker, coopman te Brugge:  

9 gem. 84 r. bosch op Oostcamp-suydt in het canton Hertsberghe, in 4 partijen, 12de begin. 

Gerecht door koop van de hoirs van Carel Salens in 1768. Koopsom 26 pgr. 

Actum 25 ougst 1770. 

 

f° 178 Pieter De Langhe, zoon van Jan en Joanna De Faux, x Maria Anna Allaert, verklaart verkocht te hebben 

aan zijn broer Adriaen:  

1/4 van een wel behuyst, bescheurt, betimmert en beplant hofstedeke met 5 gem. 152 r. land, gebruikt 

door Joseph Vande Woestyne x Joanna De Faux (moeder) onder Oostcamp-oost in 7 partijen land en 

bosch, in 18de, 31ste en 32ste begin. Koopsom 47 pgr. 

Actum 12 mei 1771. 

 

f° 180 Betwisting tussen Cornelis Salens, balliu en ontvanger van Z. H. hertog van Ursel, en : 

- heer en meester Jan Jos Vanden Abeele, advocaat Raad van Vlaanderen, 

- heer en meester Jan Franc. Pecsteen x Francoise Vanden Abeele, 

nopens een tekort van 70 roen in een partije land, groot 7 gem. deel van de dreve lopend van het casteel 

van Oostcamp naar de steenweg Brugge-Cortryck. 

Gegeven te Brussel 5 juni 1770. 
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register 37 Vanaf  1770 tot 1774 

 

 

f° 3 

 

akte 

nr. 2 

Jan Louis Rotsaert d’hertaing, redenaar (schepen) van het Proosche te Brugge, geeft te kennen dat het 

sterfhuys van zijn moeder Therese De Aranda, weduwe van Louis Ferdinand Rotsaert, belast was met 2 

jaargetijden: 

1. elke 1 juni, gesticht door Kan. Joannes Van Nieuwenhuyse, met uitdeling van 28 brooden van 2 

stuyvers ieder = 9 sch. 4 gr. + de dienst à 1 p. 3 sch. = samen 1 p. 12 sch. 4 gr. 

2. in september, gesticht door Anna Van Severen in de kerk van de paters Augustijnen à 1 p. sjaers  ... 

Bezet op een behuysde hofstede groot 22 gem. 198 r. in jeghenote genaemt den Reyacker (+ legger) 

langs Wulckebrouckstraete. 

Gerecht door vercaveling ten sterfhuyse van Louis Ferd. Rotsaert d’hertaing, zijn vader, die erfde van 

Joanna Rotsaert zijn zuster, die kocht van Frans Ign. Vanden Abeele in 1745. 

Actum 20 dec. 1770. 

 

f° 31 

 

akte 

nr. 25 

Francois De Mulder x Marie Vande Wiele zijn schuldig aan Sebastianus Strubbe, schepen:  

een rente van 3 p. 15 schgr. voor een som van 75 pgr.  

bezet op een huys nieuwe ghebauwt op 2 gem. 239 r. cijnsgrond van de kerk, in 3de begin (Ommeloper 

Oostcamp-zuid, folio 32, art. 6), oost van het goet ten Torre over de riviere. 

Actum 21 mei 1771. 

 

f° 32 

 

akte 

nr. 26 

 

Adriaen De Langhe, zoon van Jan en Joanna De Faux, jongman is schuldig: 

een rente van 2 p. 10 schgr. voor een som van 50 pgr. bezet op een behuysd, bescheurd, betimmerd 

hofstedeke groot 5 gem. 152 r., 32ste begin, met noord an’t veldt. 

Gerecht door successie van Jan, zijn broer. 

Actum 21 mei 1771. 

 

f° 33 

 

akte 

nr. 27 

 

Pieter De Langhe, zoon van Jan en Joanna Lafaux, x Marie Anne Allaert, verkoopt aan Gillis Buyse: een 

huys wesende herberghe genaemt Stuyvenberghe met 103 roen erfve, 5de begin (Ommeloper Oostcamp-

zuid, folio 37, art. 4). 

Gerecht door koop van Lieven De Keyser in 1766. Koopsom 160 pgr. 

Actum 21 mei 1771. 

 Gillis Buyse x Leocastia Stragiers, is schuldig aan heer en meester Philip Jac. De Smet, pastor van 

Assebrouck: een rente van 7 p. 10 schgr. voor een som van 150 pgr. bezet op een huys wesende 

herberghe Stuyvenberghe (zie hierboven). 

Actum 21 mei 1771. 

 

f° 42 

 

akte 

nr. 32 

Paulus Feys x Catharina Blocteur verkopen aan Nicolaus Cyfflé :  

een notable huys van plaisance op 4 gem. land, dicht bij het dorp, west jeghens de nieuwe calsydeweg, 

15de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 216, art. 1). 

Gerecht door koop van Charles Reinacx in 1769. Koopsom 540 pgr. + 5 pgr. drynckgeldt. 

Actum 16 juli 1771. 

 

f° 56 

 

akte 

nr. 40 

 

Joannes De Loof x Marie De Neve zijn schuldig aan Pieter Legillon:  

een rente van 25 pgr. voor een som van 500 pgr. bezet op 1/3 en 3/7 van de andere 2/3 van een hofstede 

groot geheel 16 gem. 40 r. in 25ste begin, bewoond door de comparanten. (+ legger) 

Gerecht door uitkoop van Livinus Mouton ten sterfhuyse van Cornelie Van Renterghem, 1ste vrouw van 

Joannes De Loof. 

- Ook bezet op 1/2 en 3/7 van de andere 1/2 van land zuid van de Gendtsche vaert. 

Gerecht door koop in 1768; en nog meer ander land. 

Actum 25 jan. 1772. 

 

f° 59 

 

akte 

nr. 41 

 

Angeline Theresa Dhooghe, jonge dochter van Anthone en Angeline Pattyn, verkoopt aan Ignace De 

Caluwé, balliu van Oostcamp:  

189 gem. 35 r. land; veldt en 6 vijvers (30 gem. 70 r. van oudts genaemt ’s Heerens Campvelt) 

 in 13de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 195, art. 6), geregistreerd in 1584 en opgemeten in 1637, 

geheten: 

1. Nieuwenhovevijver 

2. Boomackervijver 

3. Lycklaeckvijver 

4. Rietvijver 

5. Boomvijverke 



 175 

6. Morasscherie 

Gerecht door successie van haar broers. Haar moeder was gerecht tot 1/2 door koop van Joannes Bernard 

De Villegas, proost van het capittel van O. L. Vrouw in 1727. Koopsom: 9 pgr. per gemet = 1701 pgr. 

Actum 11 febr. 1772. 

(zie verder folio 92) 

 

f° 69 

 

akte 

nr. 47 

Pieter Adriaen Standaert x Anna Marie Herrebout, weduwe van Pieter Van Laecke te Oostcamp en de 

minderjarige kinderen Van Laecke zijn schuldig aan Joanna Carton, weduwe van Gillis De Nolf te Sint-

Kruis: 

- een rente van 12 pgr. voor een som van 400 pgr. bezet op 1/2, 

- een rente van 6 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op andere 1/2 van een notabel hofstede op 

Oostcamp-zuydt, door de comparanten bewoond, groot 65 gem. 101 r. waarvan 63 gem. 259 r. onder 

heerlijkheid Oostcamp en de rest onder Erckeghem. 

Gerecht door koop van Joannes Van Renterghem x Brigitta Loontjens te Snellegem in 1768. 

Actum 4 april 1772. 

(+ legger van 63 gem. 259 r. zie folio 71.) 

 

f° 73 

 

akte 

nr. 49 

Jacobus De Nys x Pieternelle De Smet zijn schuldig aan Jan. Bapt. Lippens:  

een rente van 8 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op een huys op 40 r. erfve, zuid niet ver van de kerk 

in ’t dorp, west nevens de nieuwe calsydeweg, door de comparanten bewoond,  

en huys + erfve, palend oost aan nieuwe calsydeweg en west aan Niclays Cyfflé buitengoet. 

Gerecht: 

1ste huis door koop van Joannes Clauwaert en Isabella Kinjedt in 1764. 

2de huys gebouwd op erfve gekocht aan Jan Jos Vanden Abeele, adv. Raad van Vlaanderen. 

Actum 18 april 1772. 

 

f° 86 

 

akte 

nr. 61 

Guilliame De Reyghere x Joanna Marie Boey verkopen aan Pieter Lodewijk Buckens,  

balliu van de heerlijkheid Roden-Nieuwenhove:  

een huys en herberghe genaemt Sint-Aernoudt op Oostcamp-oost alias Beveren, bij de Post van 

Moerbrugghe op 14  r. cijnsgrond van de tresorie van Brugghe  

+ 172 r. erfve in 26ste begin (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 365, art. 2), tusschen leybarm west en 

Audenaersche heerweg oost.  

Koopsom: 668 pgr. 

Actum 16 mei 1772. 

 

f° 92 

 

akte 

nr. 62 

Ignace De Caluwé, balliu van Oostcamp, verkoopt aan Joannes Hieronimus De Limpens, 

raadspensionaris van Luxemburg en Limburg bij het hof van Carel Van Loreynen te Brussel:  

189 gem. 35 r. land, velt en 6 vijvers (= 30 gem. 70 r.) genaemt ’s Heerens Campvelt. 

Gerecht door koop van Angeline Dhooghe. Koopsom: 2269 pgr. 8 sch. 

Actum 24 juni 1772. 

(zie ook folio 59) 

 

f° 93 

 

akte 

nr. 63 

Philippe Jac. De Clercq x Joanna Cornelis, zijn schuldig aan Joannes De Grande:  

een rente van 3 pgr. voor een som van 75 pgr. bezet op een huys op 40 r. erfve in het dorp dicht bij de 

kerk, 15de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 215, art. 6). 

Gerecht voor 1/2 door successie van Joris De Clercq en Elisabeth Roelens, vader en moeder;  

voor andere 1/2 door uitkoop van Silvester De Clercq zijn broer. 

Actum 23 juni 1772. 

 

f° 124 

 

akte 

nr. 83 

Gillis Buyse x Leocasia Stragier, verkopen aan Albertus Francois Vander Moere te Oostcamp:  

een huys wesende herberghe genaemt Stuyvenberghe met 103 roen erfve, 5de begin  

(Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 37, art. 4), palend aan het Moerstraetken. 

Gerecht door koop van Pieter De Langhe. Koopsom 160 pgr. 

Actum 20 april 1773. 

 

f° 125 

 

akte 

nr. 85 

Joannes Huys dismeester en Bernardus De Vos pastor, geven te kennen dat Joan. Franc. Beeckmans 

pastor te Sint-Kruis wil stichten een jaargetijde met gezongen Mis, 6 lezingen, Lauden (morgengebed), 

klokgelui en brooddeel van 10 sch. samen voor 50 pgr., door de koster Anthone Vander Haeghe belegd 

ten comptoire generael van het Brugse Vrije, ten voordele van de disch van Oostcamp, tegen een rente 

van 2 pgr. sjaers. 

Actum 23 maart 1773. 
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f° 126 Charles De Preudhomme d’Hailly sticht een lijfrente van 200 guldens sjaers, voor de tytel presbiteraal 

van zijn zoon Hubertus, die wil priester worden, bezet op 101 gem. land uit een hofstede van 144 gem. 

(de rest 43 gem. is leen) gebruikt door Pieter Van Outrive à 82 pgr. sjaers. (geen ligging medegedeeld) 

Actum 23 maart 1773. 

 

f° 159v 

 

akte 

nr. 106 

Niclaeys Cyfflé x Joanna De Sutter verkopen aan Jan Bapt. Roselt, lic. in de medecijnen:  

een wel bebauwt woonhuys met 1 gem. 45 r. hovenieringe en boomgaert, nu twee woonsten, gebruikt 

door de koper, in het dorp, 15de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 216, art. 6), deel van 8 gem. 86 

r. tusschen Messaelstraete an zuidsijde, Jan Wieme hofstede aan noordsijde, met west ande kerckwegh. 

Gerecht door koop van Pieter Blanckaert en Isabella Van Hoectrive in 1770. Koopsom 240 pgr. 

Koopcontract folio 160v. 

Actum 14 sept. 1773. 

 

f° 161 

akte 

nr. 107 

Heer en meester Jan Bapt. Roselt, lic. medecijnen, x Marie Theresia Lepan blijven schuldig aan Nicol. 

Cyfflé: een rente van 12 pgr. voor een som 200 pgr. bezet op wel bebauwt woonhuys.  

(zoals hierboven) 

 

f° 177 

 

akte 

nr. 119 

 

Joannes Francois Beirlant te Oostcamp x Anna Marie Van Gaevere verkopen aan Ferdinand Moreeuw:  

een woonhuys met 100 r. erfve, ter noordsijde van de kerk langs de calsydewegh, genaemt  

Sint-Jooris, in 1ste begin (Ommeloper Oostcamp, folio 2, art. 2). 

Gerecht door koop van Christiaen Huys in 1765. Koopsom 130 pgr. 

Actum 8 maart 1774. 

 

f° 178 

akte 

nr. 120 

Ferdinand Moreeuw x Elena Vande Walle bijven schuldig aan Joan. Francois Beirlant:  

een rente van 2 p. 10 sch. voor een som van 50 pgr. bezet op een woonhuys met 100 r. erfve. 

(zoals hierboven) 

 

f° 179 

 

akte 

nr. 121 

Heer en meester Jan Bapt. Roselt, lic. medecijnen te Oostende, x Marie Ther. Lepan verkopen aan Joseph 

Van Reybrouck:  

een wel bebauwt woonhuys met 1 gem. 45 r. hovenieringe en boomgaert, in het dorp, 15de begin 

(Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 216, art. 6), deel van 8 gem. 86 r. (zoals hierboven). 

Gerecht door koop van Nicolays Cyfflé in 1773. Koopsom 256 p. 10 schgr. 

Actum 22 febr. 1774. 

 

f° 210 

 

akte 

nr. 138 

Joannes Van Wijnsberghe x Anna De Flou zijn schuldig aan Guilliame Van Ooteghem, burgemeester van 

de heerlijkheid Oostcamp:  

een rente van 8 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op een behuysde, bescheurde betimmerde hofstede, 

ten oost van de Ghentsche vaert, groot 8 gem. 41 r., in 25ste begin (folio 361, art. 4),  

daer de comparanten wonen. 

Gerecht door verlanding met Pieter Buckens en door koop van Pieter Maenhout in 1761. 

Actum 24 mei 1774. 
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register 38 Vanaf  juni 1774 tot april 1777 

 

 

f° 28 - Marie  De Neve, weduwe van Joannes De Loof, 

- Jan Bapt. De Loof, jongman en Cornelis De Langhe x Isabella De Loof: kinderen van Joannes 

en 1ste vrouw Cornelia Van Renterghem, 

- Joanne-Marie, Monica, Leopoldus, Marie-Pieternelle en Carel-Francois De Loof: 5 minderjarige 

kinderen van Joannes en 2de vrouw Marie De Neve, 

verkopen aan: 

akte nr. 15 - Joannes Paridaen: 1 gem. 84 r. land; leent geld. ( zie folio 40, akte nr. 24) 

akte nr. 16 - Jacobus De Meyere: 150 r. land. 

akte nr. 17 - Guido Danckaert: 297 r. bosch. 

akte nr. 18 - Joannes Vander Schaeghe: 295 r. land; leent geld. ( zie folio 38, akte nr. 23) 

akte nr. 19 - Jacobus De Mey: 1 gem. 60 r. land. 

akte nr. 20 - Pieter Vermeersch: 1 gem. 12 r. land. 

akte nr. 21 - Pieter Lodewijk Buckens: 3 gem. 30 r. 

- Jan Bapt. De Loof: een hofstede met 7 gem. 118 r. 

akte nr. 22 Jan Bapt. De Loof is schuldig aan Clara Carpentier, jonge dochter te Brugge:  

een rente van 10 pgr. voor een som van 250 pgr. bezet op een hofstede met 7 gem. 118 r. op Oostcamp-

oost, in 29ste begin (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 383, art. 1). 

Gerecht door uitkoop van zijn medehoirs ten sterfhuyse van zijn vader. 

Actum 27 sept. 1774. 

 

f° 60 

 

akte 

nr. 30 

Sr. Augustinus Vercauteren x Catharina Vereecke en Marie, enig kind uit zijn 1ste huwelijk met Catharina 

Heenerman, verkoopt aan jonkheer Guilliame Vanden Bogaerde:  

een hofstedeke met 5 gem. 84 r. land, 2de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 14, art. 4 ....). 

Gerecht door koop ter belle te Brugge van Jacoba Seurinck, weduwe van Pieter Ign. De Muyttere in 1768. 

Koopsom 263 pgr. 

Actum 12 nov. 1774. 

 

f° 69 

 

akte 

nr. 33 

- Francois Bultynck, weduwnaar van Catharina Maertens, 

- Joannes Nayaert, jongman, 

- Guilliame De Grande x Marie Nayaert, 

- Joannes Vande Walle x Cecile Nayaert, 

- Anthone Stroobant x Rosalie Nayaert, 

allen kinderen van Boudewijn Nayaert x Cathar. Maertens, 

- Pieter en Carel Bogaert, onbejaerde kinderen van Francois en Cathar. Maertens, 

verkopen per opbod aan Hubertus De Vriese, in 6de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 49, art. 4 ...), 

genaemt den Groot Stuyvenberghe (stuk land) + 150 r. meirsch + 260 r. land: samen groot 2 gem. 100 r. 

Gerecht van Catharina Maertens. Koopsom 200 p. 13 sch. 7 gr. 

Actum 6 dec. 1774. 

 

f° 78v Verslag van de openbare verkoping. 

 

f° 84v 

 

akte 

nr. 43 

Jaargetijden gesticht door pastoor Bernardus De Vos:  

Hij geeft aan “de taefel der aermen disch een somme van 100 pgr. met last eeuwelyck ghedeurende te 

celebreren ses solempnele heyligh Sacrament Missen op de ses donderdaeghen in yder weke van de 

vasten tot witten donderdagh incluys” voor zijn gedachtenisse en zijn overleden suster Isabelle, benevens 

zijn 2 overleden broeders: Petrus De Vos wijlen deken van Torhout en pastor van Eerneghem, en 

Ludovicus De Vos gewezen pastor van Zedelgem. 

De disch moet jaerlijks “over yder misse” betalen: 8 sch. voor het aankondigen, 3 sch. voor de pastor, 1 

sch. voor de onderpastor, 1 sch. voor de koster, 1 sch. voor spelen van de orgel = samen 2 p. 4 schgr. 

 

f° 86 Uitvoerige goedkeuring gevraagd van bisschop J. R. Caimo. 

 

f° 93 

 

akte 

nr. 46 

Sr. Charles Reinacx x Isabella Van Renterghem verkopen aan Joannes Vander Schaghe, zoon van 

Judocus en Marie Van Renterghem :  

een hofstede met 23 gem. 267 r. oost over de Moerbrugghe, in 25ste begin (Ommeloper Oostcamp-oost, 

folio 364, art. 2 ....), (+ legger) daer de koper nu woont. 

Gerecht door successie van haar vader Laureyns Van Renterghem. Koopsom 950 pgr. 

Koopcontract zie folio 94. 

Actum 21 febr. 1775. 
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f° 95 

akte 

nr. 47 

Joannes Vander Schaghe x Marie Van Renterghem blijven schuldig aan Charles Reinacx:  

een rente van 37 p. 10 schgr. voor een som van 750 pgr. bezet op een hofstede met 23 gem. 267 r.  

(zoals hierboven) 

 

f° 107 

 

akte 

nr. 53 

De hoirs van Jacobus Goedemé en zijn weduwe Isabelle De Maeckere verkopen aan Guilliame Vanden 

Bogaerde, heer van Merelbeke:  

een notabel huys van plaisance met 11 gem. hovinghe, dreven, boomgaert, van oudts genaemt  

Sint-Antheunis ten Daele, ver zuid van de kerk, 19de begin (folio 269, art. 5). (+ legger) 

Gerecht door koop van Philippe Wouters in 1764.  

Publiek verkocht ter belle van Brugge voor 740 p. 13 sch. 4 gr. 

Actum 10 mei 1775. 

 

f° 109v 

 

akte 

nr. 54 

Theresia Margareta Danckaert, dochter van Jan Bapt. en Joanna Ther. Van Tours te Brugge, verkoopt aan 

Joannes De Laveyne te Brugge: 9 gem. 107 r. bosch op Oostcamp-zuydt. (+ legger) 

Gerecht van haar oom materneel heer en meester Ignace Van Tours, na vercaveling met haar broer Guido 

in 1722. Koopsom 350 pgr. 

Actum 23 mei 1775. 

 

f° 117 

 

akte 

nr. 59 

Albert Francois Vander Moere x Maria Van Killeghem verkopen aan Andries Hinneman:  

een huys wesende herberghe genaemt Stuyvenberghe op 103 r. erfve op Oostcamp-zuydt, langs de 

Audenaersche heerweg oost  en het Moerstraetken zuydt. 

Gerecht door koop van Gillis Buyse in 1773. Koopsom 180 pgr. 

Actum 3 oct. 1775. 

 

f° 122v 

 

akte 

nr. 66 

Charles Ferdin. Parmentier, commisaris van het Land van Wijnendale, x Marie Faveau, als administrateur 

van paltzgrave Carel Theodoor, over 39 gem. 175 r. land, bosch en meersch op noordsijde van de 

Erckeghemstraete, west bij Beverhoutsvelt, 29ste begin. (+ legger) 

Door  landmeter geschat op een waarde van 260 guldens per gemet = 10.291 guldens. 

Actum 6 juli 1775. 

 

f° 135 

 

akte 

nr. 71 

Anthone Francois Vander Haeghen x Marie Cecilia Everaert verkopen aan hun zoon Carolus Vander 

Haeghen, koster:  

een wel bebauwt en betimmert huys op 41 r. erfve ten dorpe, 2de begin, (Ommeloper Oostcamp-zuid, 

folio 2, deel van art. 6); oost over den kerckstichel, met noordkant aan de pastorie, met west ande nieuwe 

calsydewegh. 

Gerecht door koop van Jacobus Moreeuw in 1766. Koopsom 200 pgr. 

Actum 3 oct. 1775. 

 

f° 136 

 

akte 

nr. 73 

Nicolays Cyfflé x Joanna De Zutter verkopen aan Francois Luyckx, lantmeter van het Vrije:  

een notabel huys van plaisance met 4 gem. land, dicht bij het dorp, west jegens de nieuwe calsydeweg in 

15de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 216, art. 1).  

Gerecht door koop van Paulus Feys. Koopsom 875 pgr. 

Actum 5 oct. 1775. 

 

f° 140 

 

(uitkoop) 

Franchois Beirlant x Anna Marie Van Gaver te Oostcamp verkopen aan Catharina Moreeuw, weduwe van 

Joseph Van Gaver te Oostcamp, hun schoonmoeder:  

hun 1/6 van een huys met 1 gem. erfve, zuidoost van de kerk bij de plaetse, à 42 pgr. + 5 sch. drinckgelt + 

1 croonstuck voor Anna-Marie. 

Actum 31 jan. 1776. 

 

f° 147 

 

(uitkoop) 

Jan-Bapt. Maes x Godelieve De Grande hebben verkocht aan Pier Maes zijn broer: 

zijn 1/6 deel in een behuysde en betimmerde hofstede, achtergelaten door Josine Verleye zijn moeder, 

met ontrent 30 gem. land, gebruikt door Jan Baptist, ver zuid van de kerk achter de Willaertstraete, nu 

onverdeeld met zijn moeder en broers Pieter en Augustinus. 

Koopsom: 30 pgr. + 2 gr. ter gode + 10 sch. ter tafele + 1 croonstuck voor Godelieve. 

Actum 5 april 1770 (sic). 

 

f° 158 

 

akte 

nr. 88 

Francois Verhelle x Lucia Barvoet zijn schuldig aan Francois Vande Walle de Zwanckendamme:  

een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op 1/2 van een schoon casteel met 71 gem. 113 r. 

land met nederhof en boomgaert en synghel rontom ’t casteel,  

op Oostcamp-zuydt, in 3de begin (folio 21, art. 3). (+ legger)  
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Deeltje afgedolven in de nieuwe calsydewegh.  

Gerecht door successie tot 1/3 van zijn broer heer en meester Bernardus Barvoet, canoninck en pastor van 

Sint-Salvator Brugge, die gerecht was in ’t geheel door gift van Marianne De Beerst, weduwe van heer en 

meester Francois Ignace Moentack per testament in 1766; en tot 1/6 van 1/3 van Marianne Barvoet, zijn 

zuster; en andere 1/2 van het geheel behoort aan Jacobus Barvoet. 

Actum 14 mei 1776. 

 

f° 164 

 

akte 

nr. 91 

De voogden van Joannes, Therese en Bernardus, kinderen van Pieter Goormachtigh en Pieternelle De 

Mets, en Pieter ook zoon van Pieter, verkopen aan David Reybrouck:  

een hofstede wat zuid van de kerk in 2de begin (folio 10, art. 4), met 8 gem. 106 r. land. 

Gerecht van hun vader Pieter Goormachtigh, die erfde bij vercaveling tusschen zijn broers in 1754. 

Koopsom 430 pgr. + kosten = 451 p. 17 sch. 10 gr.  

 

f° 172v 

 

akte 

nr. 95 

Jacobus Robaey x Aldegonde Stadtsbadere zijn schuldig aan Francois Dhont, redenaar van het Proosche:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een nieuw gebauwd huys op 2 gem. 222 r. land, 

in cijns genomen van de koper (Dhondt) in 1755,  niet ver van de Moerbrugghe, 6de begin (folio 51, art. 3 

en 4). 

Actum 12 juni 1776. 

 

f° 183 

 

(interes-

sante be-

schrijving 

!!) 

Kerkmeesters Joseph Adins en Jacques Beuselinck gaven in cijns aan Z. H. de hertog van Ursel, heer van 

Oostcamp, ter acceptatie van Carel Salens, balliu en agent van de hertog: voor een termijn van 99 jaar 

ingaande 1 mei 1750:  

een huys sijnde herberghe van oude tijden genaemt het Schaeck met keucken, platte camer, 

achterkeucken, ganck, peertstal, scheure, onderlat, coeystal, swynskoten, backoven, brauwerie (pachter 

Adriaen Gailliaert) ter oostsijde van de kerk, met 2 gem. 53 r. land + partijken land 67 r. met west jegens 

het kerkhof, enz ....samen 1 gem. 62 r. (onder andere hovenierhof gebruikt door de capelaen). 

Cijnswaerde van het Schaeck geschat door 2 baesen-matsenaere op 153 p. 13 schgr. - peerdstal 7 p. 10 

sch. - het vertreck 1 pgr.- brauwerie + oven + drafput 14 p. 19 sch. 8 gr.- voet van de scheure en 

swynscoten 3 p. 8 sch. Samen 180 p. 10 sch. 8 gr. 

Geprezen door 2 baesen-timmerlieden op al het houtwerk: zolders, deuren, vensters  ... 82 p. 10 sch. 8 gr.- 

scheure en stallen 20 p. 2 sch. 6 gr.- brauwerie 9 p. 13 sch. 2 gr.- ballien en hekkens 3 p. 13 sch.  

Samen 116 p. 4 sch. 3 gr. 

Geprezen door stroodecker: het stroodack van scheure en stallinge, brauwerie en logie an het huys = 7 p. 

13 sch. 

Alles samen: 304 p. 8 schgr. 

Cijnspacht 12 pgr. 

Actum 1 april 1750. 

 

f° 193 

 

akte 

nr. 106 

Joannes Van Wijnsberghe x Anna De Flou zijn schuldig aan Guilliame Van Ooteghem, gewezen 

burgemeester en nu schepen van Oostcamp:  

een rente van 16 pgr. voor een som van 400 pgr. bezet op een behuysde hofstede met 8 gem. 41 r. land 

oost van de Gendtsche vaert, 25ste begin (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 361, art. 1 ....), bewoond door 

de comparanten.  

Nog bezet op 3 gem. 150 r. zaailand. 

Gerecht door verlanding met Petrus Maenhout in 1761 en door koop van Franciscus Ketele. 

Actum 7 jan. 1777. 

 

f° 213v 

 

akte 

nr. 116 

Ferdinand Joan. Moreeuw x Helena Vande Walle zijn schuldig aan Charles Dhont, ridder van het Heilig 

Roomsche Rijck, heer van Nieuwburgh:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 125 pgr. bezet op een woonhuys met 100 roen erfve ter noordsijde 

van de kerk langs de calsydeweg genaemt Sint-Jooris, in 1ste begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 2, 

art. 2), noordwest van de kerk. 

Gerecht door koop van Joannes Franc. Beirlant. 

Actum 18 maart 1777. 
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register 39 Vanaf  april 1777 tot juli 1781 

 

 

f° 14  

 

- 24 

 

akte nrs. 

3 tot 14 

Pieter Lodewijck Buckens, bailliu van Rooden-Nieuwenhove in naam van Catharina en Isabella en 

Jacques Van Tours, verkoopt 40 partijen bosch: 

- op Beernem: 11 partijen aan Jacques De Mey, 

- op Oostcamp: 8 partijen aan Jan Bapt. De Souter, 6 partijen aan Jan Bapt. De Hert, 3 aan Joan. 

Vande Walle, 

- telkens 1 partije op Oostcamp of Hertsberghe aan Joseph De Schynck, Pieter Van Haverbeke, 

Francois De Smet, Francois Quissens, Charles Dhont, Joseph Vanden Abeele, Pieter Ide. 

- 4 partijen aan Ignace Pardo. 

Actum 1 juli 1777. 

 

f° 33 

 

akte 

nr. 21 

Joannes Timmerman, jongman, verkoopt aan Joannes Franc. Beirlant te Oostcamp:  

een huys met 84 r. erfve, 2de begin (Ommeloper, folio 2, art. 2), deel van 166 r. belast met een: 

- grondrente van 9 sch. par. ten voordele van de kerk, 

- eeuwighe zielemisse elke 26 maart gesticht door heer en meester Vini, pastor van Oostcamp en 

capelaen voor Sint-Basilis gheseyt H. Bloede in 1715. 

Gerecht door koop van de schuldeisers van Marie Vander Heught, weduwe van Pieter Parmentier in 

1762. 

Actum 9 sept. 1777. 

 

f° 39 

 

akte 

nr. 24 

Francois Feys x Theresia Castricque zijn schuldig aan Pieter Kenjet te Brugge:  

een rente van 12 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op een behuyst hofstedeke met 16 gem. 185 r. oost 

van de Gendtsche vaert-alias Beveren, 28ste begin (Ommeloper, folio 407, art. 4) daer Jan De Roose 

woont.  

Gerecht door uitkoop tusschen hem als weduwnaar van Carolina Jacoba Joos, zijn eerste vrouw en zijn 

kinderen in 1770, die ten deele gerecht was door koop van Joannes De Smit en Pieter Maenhout in 1754. 

(volmacht: zie folio 43) 

Actum 2 dec. 1777. 

 

f° 41 

 

akte 

nr. 25 

Jacobus Anthone Verschilde zoon van Jacques en Pieternelle Van Beversluyst, x Anna Marie De Wulf, 

verkoopt aan zijne Excellentie de hertogh van Ursel:  

een partije land in 15de begin (Ommeloper, folio 209, art. 5), groot 2 gem. 10 r. genaemt Sint-Urselebilck.  

Gerecht door succesie van Guilliame De Wulf haar vader, die kocht van Jacq. De Qqua (?) in 1748. 

Koopsom 26 p. 4 schgr. 

Actum 2 dec. 1777. 

 

f° 52v 

 

akte 

nr. 34 

Andries Henneman x Theresia De Smet verkoopt aan Judocus Houttekeer:  

een huys wesende van oudts een herberghe genaemt Stuyvenberghe op 103 r. erfve, 5de begin 

(Ommeloper, folio 37, art. 4), palend oost aan Audenaersche weg, zuid aan Moerstraetken. 

Gerecht door koop van Albertus Franc. Vander Moere in 1775. Koopsom 246 pgr. 

Actum 27 jan. 1778. 

 

f° 65 

 

akte 

nr. 44 

Pieter Maes x Marie Maertens; Jan Bapt. Maes x Godelieve De Grande; Emmanuel Maes, jongman, 3 

kinderen van Jan Bapt. Maes en Josyne Verleye, verkopen aan Joannes Lammertijn:  

een behuysde hofstede, groot 27 gem. 101 r. ver zuidoost van de kerk in jeghenote genaemt 

Swynshaeghestraete, palend aan Breydelstraete, Proostdye van Hertsberghe. (+ legger) 

Gerecht door successie van hun vader, die kocht van Frans Michiels in 1752.  

Koopsom 735 pgr. + 67 p. 5 schgr. kosten. 

Actum 28 april 1778. 

 

f° 73 

 

akte 

nr. 49 

Pieter Francois Vanden Driessche x Anna Vande Walle zijn schuldig aan Moeder en religieusen van het 

clooster der Jacobinessen te Brugge:  

een rente van 25 pgr. voor een som van 500 pgr. bezet op hun behuysde hofstede met 27 gem. 101 r. ver 

zuidoost van de kerk in jeghenote genaemt Swynshaeghestraete. (zoals hierboven) 

Actum 26 mei 1778. 

 

f° 90 

 

akte 

nr. 60 

Pieter Lodewijck Buckens, bailliu van de heerlijkheid Roden-Nieuwenhove, weduwnaar van Marie 

Therese Van Renterghem, geeft te kennen dat hij bewaart de wezepenningen van zijn kinderen na het 

overlijden van hun moeder:  

de som van 234 p. 2 sch. 10 gr. bezet op een notabel huys en herberghe van oudts genaemt Den Blenden 



 181 

Spiegel, met keucken, hoogcamer, plattecamer, achtercamer, kelder, scheure, voortijts brauwerije, op 

cijnsgrond van tresorie van Brugge, in 26ste begin (Ommeloper, folio 365, art. 4), op oostsijde van de 

Gendtsche vaert, nevens de voet van de Moerbrugghe, tusschen den tragel van de vaert west en de straete 

naer Beverhoutsvelt zuid. 

Gerecht 1/2 door successie van zijn ouders en andere 1/2 door koop van Jan-Bapt. Van Hoonacker causa 

uxoris Pieternelle Gailliaert zijn schoonmoeder. 

Actum 23 juni 1778. 

 

f° 95 

 

akte 

nr. 63 

- Franciscus August. Verhulst, jongman, 

- Theresia Constantia Verhulst, jonge dochter, 

- Anna Catharina Verhulst, jonge dochter te Roeselaere, 

alle 3 kinderen van Francois Verhulst en Isabella De Ruysscher, verkopen aan Petrus Ludovicus 

Messiaen, lieutenant-bailliu van de heerlijkheid Oostcamp: 

- een hofstedeke met 8 gem. 73 r. land op Oostcamp-oost alias Beveren (+ legger), palend zuid aan 

Beverhoutsvelt en west aan ’t Erckeghemstraetken; gebruikt door Joannes De Brabander, 

- een hofstedeke groot 3 gem. 58 r. op Oostcamp-oost alias Beveren. 

Gerecht van vader Francois Verhulst, die kocht van het weeskind Pieter Van Haesebrouck in 1751. 

Actum 12 juli 1778. 

 

f° 135 

 

akte 

nr. 99 

Joseph Adins, schepen x Pieternelle Vande Walle, zijn schuldig aan Charles Dhont, ridder, heer van 

Nieuwburg:  

een rente van 24 pgr. op een som van 600 pgr. bezet op een huys en herberghe en brauwerye genaemt de 

Swaene met 3 gem. 20 r. land, dicht bij de Steenbrugghe, met keucken, plattecamer, vautecamer, 

slaepcamer, 2 vautekelders en brauwerye met 2 grote ketels, brauwcuype, coelback, rosmolenkast, 

moutvloeren, scheure, coeystal, peirdestal, 3de begin (Ommeloper, folio 23, art. 4 en 5). 

Gerecht van zijn vader Joseph Adins, d’oude en deels door uitkoop van de medehoirs. 

Actum 27 maart 1779. 

(zie ook folio 218) 

 

f° 140 

 

akte 

nr. 102 

Sr. Anthone Francois Vander Haeghen (koster) x Marie Cecilia Everaert verkoopt aan zijn zoon Carolus 

Vander Haeghe:  

een huys, schole en een ander huys bij de kerkmeur, met 2 gem. 95 r. land, bogaert en lochtinck,  

1ste begin (Ommeloper, folio 1, art. 3), tusschen de kerkweg oost en Cortrycksche heerweg west. 

Zijn vrouw was gerecht in 1/2 door successie van Joannes Everaert x Joanna Vande Walle, haar vader en 

moeder, en in ander 1/2 door uitkoop van Ignatius Everaert x Eleonora De Busschere haar broer in 1741. 

Koopsom 550 pgr. 

Actum 13 april 1779. 

 

f° 157 

 

akte 

nr. 111 

David Van Reybrouck x Judoca De Smet, ook namens 

- Carolus Dumon x Marie Beuselinck, 

- Franciscus Dumon x Francoise De Knock, 

- Jacobus Dumon x Marie Bultinck, 

- Cornelis Dumon x Joanna De Deyne, 

- Michiel Dumon, jongman, 

allen kinderen van Pieter Dumon x Judoca De Smet. 

Pieter Vlietynck x Elena Finaert, zoon van Pieter  en Judoca De Smet 

verkopen aan Joannes Maenhout:  

een behuyst hofstedeke, op canton Stuyvenberghe, groot 7 gem. 1 lijne, daer Guilliame De Raedt op 

woont, 5de begin (Ommeloper, folio 331, art. 4). (+ legger) 

Gerecht van wijlen Judoca De Smet, die erfde van haar vader Jacques De Smet, die kocht van de weduwe 

van Frans Lobbrecht in 1734. 

Verkocht per opbod voor 301 p. 2 sch. 2 gr. +20 p. 11 sch. 2 gr. onkosten = 321 p. 13 sch. 4 gr. 

Actum 5 juli 1779. 

 

 Dezelfde verkopen aan 

nr. 112 - Hubertus De Vriese: 1 gem. 1 r. en 1 gem. 51 r. land. 

nr. 113 - Marie Agnes Van Severen: 2 gem. 63 r., 2 lijn en 1 gem. 213 r. gebruikt door Guille De Raedt. 

nr. 114 - Petrus Messiaen, lieutenant-bailliu: 240 r. land. 

nr. 115 - Judocus Houttekier : 176 r. land. 

Actum 25 mei 1779. 
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f° 162 Petrus Ludovicus Messiaen, lieutenant-bailliu, x Catharina Beernaert verkopen aan : 

 

nr. 116 - Francois Joseph Vande Walle, heer van Zwanckendamme: 3 partijen land groot 4 gem. 170 r. 

nr. 117 - Francois Van Ooteghem: een behuyst hofstedeke met 2 gem. 237 r.  

(zie ook folio 165: leent geld bezet op 3 gem. 202 r.) 

nr. 118 - Adriaen Boy: 2 gem. 133 r. land. 

Actum 25 mei 1779. 

 

f° 169 

 

akte 

nr. 120 

Philippus Jacobus Claeys x Marie Van Daele zijn schuldig aan Pieter Vlietynck:  

een rente van 4 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een huys met 14 gem. 256 r. erfve, mager bosch, 

velderye en garsinghe, in canton Ertsberghe, 11de begin. (+ legger) 

Gerecht door koop van Francois baron De Marenzy en Caroline De Gayapa, in mei 1779. 

Actum 8 juni 1779. 

 

f° 176 

 

akte 

nr. 123 

Joannes Maenhout x Catharina Beeckman zijn schuldig aan Joannes Neyt:  

een rente van 6 pgr. voor een som van 150 pgr. bezet op een behuyst hofstedeke met 7 gem. 1 lijne in 

canton Stuyvenberghe in 5de begin.  

Gerecht door koop van David Van Reybrouck. 

Actum 20 juli 1779. 

(zie ook folio 157) 

 

f° 177v 

 

akte 

nr. 124 

Jan-Bapt. Van Hoonacker x Pietronella Gailliaert verkopen aan Jan-Bapt. De Grande:  

een hofstedeke groot 5 gem. 2 lijn, ver zuidoost van de kerk in de Swynshaeghestraete,  

gebruikt door Michiel De Grande, in 10de begin (Ommeloper, folio 125, art. 6). (+ legger) 

Gerecht door koop van Adriaen Tanghe in 1766. Koopsom 218 pgr. 

 

f° 178 

akte 

nr. 125 

Jan-Bapt. De Grande x Pieternelle De Cloet blijven schuldig aan Jan-Bapt. Van Hoonacker:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een hofstedeke met 5 gem. 2 lijn.  

(zoals hierboven) 

Actum 20 juli 1779. 

 

f° 189 

 

akte 

nr. 130 

Jacobus De Soutter x Anna Josepha Nolf, bezorgen hun zoon Jacobus Josephus als tytel sacerdotal een 

lijfrente van 240 guldens sjaers, bezet op: 

- 8 partijen bosch, groot 6 gem. 94 r. palend aan de proosdye van Hertsberghe en aan de straete naer de 

Gevaerts, enz .... 

- een behuyst en betimmert hofstedeke met 5 gem. 27 r. land, 

- nog een behuyst hofstedeke met 3 gem. 226 r. land, 

- 9 gem. 238 r. zaeylandt aan de Blommendaelsche weg, enz .... 

Actum 30 nov. 1779. 

 

f° 191 

 

akte 

nr. 137 

Philippus Jacobus De Clerck x Joanna Cornelis zijn schuldig aan Jan Bapt. Van Parijs te Brugge: 

een rente van 6 pgr. voor een som van 150 pgr. bezet op een woonhuys op 40 r. erfve, zuid in het dorp 

dicht bij de kerk, in 15de begin, folio 215,  art. 6, deel van 250 r. waarvan de rest behoort aan Pieter Van 

Reybrouck, palend ande nieuwe calsydeweg.  

Gerecht in 1/2 door successie van Jooris De Clerck en Elisabeth Roelens, vader en moeder; en in de 

andere 1/2 door uitkoop van zijn broer Silvester Policarpus. 

Actum 30 nov. 1779. 

 

f° 195 

 

akte 

nr. 141 

Pieter Lambert x Pieternelle Landers zijn schuldig aan Joannes Huys, schepen:  

een rente van 1 p. 5 schgr. voor een som van 25 pgr., bezet op een huys in steen en met pannen gedeckt, 

nu 2 woonsten, door de comparanten onlangs nieuwe gebauwt op ca. 100 r. cijnsgrond van de abdije van 

den Eeckhoutte te Brugge voor 90 jaar, niet ver van de groote Steenbrugghe met uitweg naar de calsyde. 

Actum 11 jan. 1780. 

 

f° 217 

 

akte 

nr. 158 

Ferdinand Joannes Moreeuw x Helena Vande Walle zijn schuldig aan Charles Dhont, heer van 

Nieuwburg:  

een rente van 2 p. 10 schgr. voor een som van 50 pgr., bezet op 2 woonhuysen met ontrent 100 r. erfve-

hovenierhof ter noordzijde van de kerk bij het dorp, 1ste begin art. 2, palend west ande calsydeweg. 

Gerecht door koop van Joannes Frans Beirlant in 1774. 

Actum 20 juni 1780. 
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f° 217v 

 

akte 

nr. 159 

Joseph Adins, schepen x Pieternelle Vande Walle zijn schuldig aan jonkheer Nicolays Stochove: een 

rente van 32 pgr. voor een som van 800 pgr. bezet op een huys wesende een schoone brauwerye van 

oudts herberghe genaemt de Swaene met 4 gem. erfve, hof en land, dicht bij de post de Steenbrugghe, 

met keucken, platte camer, voutecamer, kookkeucken, slaepcamer met 2 vautekelders; in de brauwerye 2 

groote coopere ketels, brauwcuype, coelback, rosmolenkast en moutvloeren, scheure, waegecot, coeye en 

peirdestal. 

- ook bezet op een herberghe-brauwerye genaemt de Blauwe Croone op Waardamme. 

Gerecht door successie van zijn vader Joseph Adins en door uitkoop van medehoirs. 

Actum 1 juli 1780. (zie ook folio 135) 

 

f° 223v 

 

akte 

nr. 163 

Francois De Meyere x Regina De Cloet zijn schuldig aan Joannes Geernaert, schepen:  

een rente van 4 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een nieuw ghebauwd huys bestaande in 2 

woonsten op 1 gem. 201 r., in 9de begin langs een verdonckerde straete, daer de calsyde door loopt, 

waarvan 89 r. afgedolven.  

Gerecht door koop van Constantin Cloet in 1779. 

Actum 17 sept. 1780. 

 

f° 229 

 

akte 

nr. 167 

Petrus Ludovicus Messiaen, lieutenant-bailliu van Oostcamp x Anna Cathar. Beernaert zijn schuldig aan 

de aerme taeffel ofte disch van O. L. Vr. Brugge:  

een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op een nieuw ghebauwd huys niet ver van de kerk, 

west van de calsydewegh, met hovenierhof, deel van 8 gem. 86 r. in 15de begin. 

Gerecht door verlanding met Jacobus Benoot in 1779. 

Actum 14 nov. 1780. 

 

f° 242 

 

akte 

nr. 179 

Pieter Lodewijck Buckens, bailliu van de heerlijkheid Rooden geseyt Nieuwenhove, is schuldig aan den 

aermen disch van O. L. Vr. Brugge:  

een rente van 25 pgr. voor een som van 500 pgr. bezet op een huys wesende van oudts herberghe genaemt 

den Blenden Spiegel, met keucken, hoogcamer, platte camer, kelders, scheure, voortijts gedient hebbende 

voor brauwerye; deels op cijnsgrond van de tresorie van Brugge,  

à 8 sch. 10 gr. sjaers, in 26ste begin (Ommeloper, folio 365, art. 4), oost van de Gendtsche vaert nevens de 

houck van de Moerbrugge, tusschen den tragel van de vaert en de straete naar Beverhoutsvelt. 

Verbonden aan de 234 p. 2 sch. 10 gr. weesepenningen van zijn 2 minderjarige kinderen ten sterfhuyse 

van hun moeder Marie Van Renterghem. 

Gerecht voor 1/2 van zijn vader en andere 1/2 door uitkoop van Joannes Van Hoonacker en Pieternelle 

Gailliaert, zijn schoonmoeder in 1778. 

Ook verbonden aan 2 huysen op cijnsgrond van de tresorie van Brugge, niet ver van de Moerbrugge, en 

nog meer land, bosch en meirsch. 

Actum 28 maart 1781. 

 

f° 254v 

 

akte 

nr. 186 

- Carel De Scheppere x Marie Anna De Caluwé, 

- Joseph Lannoo x Pieternelle De Scheppere, 

- Pieter De Caluwé x Laurentia De Scheppere, 

- 2 onbejaerde kinderen van Jan De Scheppere en Marie Strubbe, 

kinderen van Pieter De Scheppere, verkopen aan Francois Luyckx bailliu van Herckeghem:  

een hofstedeke met 7 gem. land, oost van de cappelle van Hertsberghe,  

gebruikt door Carel Ide à 10 p. 15 sch. sjaers. 

Gerecht in 1/4 door successie van Carel Herpoel x Petronelle Maes, zijn grootvader en -moeder 

materneel, en in 3/4 door koop van zijn vader en moeder, Pieter De Scheppere en Pieternelle Herpoel. 

Publiek verkocht à 226 pgr. 

Actum 8 mei 1781. 

 

f° 256 

 

akte 

nr. 187 

Cornelis De Muynck x Isabella Vintsioen, verkopen aan Adriaen De Smet, schepen: 

- een huys met scheure en stallinge op cijnsgrond van de kerk, op het canton genaemt Stuyvenberghe, 

- 3 partijen land in 5de begin: 205 r. + 1 gem. 131 r. + 1 gem. 110 r. =  3 gem. 146 r. 

Gerecht in 1/6 van zijn ouders Francois De Muynck en Adriana Bonte, en 5/6 door uitkoop van zijn 

medehoirs in 1769. Koopsom samen 214 pgr. 

Actum ...... 1781. 
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register 40 Vanaf  september 1781 tot juni 1786 

 

 

f° 11 

 

akte 

nr. 9 

Jonkheer Jan-Bapt. Van Octerhout x Francisca Willays, verkopen aan Francois Pycke, schepen van het 

Vrije:  

een speelgoedt ofte huys van plaisance, groot circa 2 lijn, bij het dorp, west jeghens de calsydeweg, deel 

van 5 gem. 56 r. 

Gerecht van haar moeder, vrouw van Francois Willays, die kocht van heer en meester Pieter Vander 

Heucht in 1762. Publiek verkocht voor 381 p. 16 sch. 8 gr. 

Actum 5 jan. 1782. 

 

f° 19 

 

akte 

nr. 13 

- Joannes De Jonghe, jongman, 

- Guilliame De Jonghe x Anna Smessaert, 

- Pieter Jacobus Blomme x Marie De Jonghe, 

- Hubertus Streeck x Anna Marie Adem (dochter van Pieter en Pieternelle De Jonghe), 

- Pieter Smessaert x Anna Marie Joye + 5 minderjarige kinderen van Pieter en Cathar. Vande Moere, 

- Hieronimus Brouckaert x Cathar. Vande Moere, te voren weduwe van Pieter Smessaert, 

- Joannes Vermeersch x Cornelie Smessaert, 

verkopen aan Joseph Van Reybrouck:  

een huys onlangs nieuwe ghebauwt in steen met pannen ghedeckt, met steenput, hoven en swynscoten, op 

50 roen erfve, rechtover d’herberghe genaemt Stuyvenberghe, in 7de begin, palend noord an’t 

Vurckelaerstraetken en west ande heerwegh,  

+ partije land groot 80 r. op scheeding van Erckeghem en Oostcamp, samen gebruikt door Jan Bruno 

Smessaert en Joseph Sonnaert. 

Gerecht door successie van Pieter De Jonghe (zoon van Pieter en Joanna De Kimpe) en Petronelle 

Verstraete, te voren weduwe van Jan Smessaert.  

Per opbod verkocht à 120 pgr. + 11 p. 18 schgr. oncosten. 

Actum 22 jan. 1782. 

 

f° 30 

 

akte 

nr. 21 

Philippus Jacobus De Clerck x Joanna Cornelis, verkopen aan Bernardus Basilius Van Wassenhove:  

een woonhuys op 40 r. erfve in het dorp dicht bij de kerk, in 15de begin, deel van 250 r. waarvan de rest 

behoort weduwe van Pieter Van Reybrouck, met de plaetse ande noordzijde en met west ande ouden 

kerckwegh naer den Daele, met oostzijde ande calsydeweg, sijnde van oudts een winckel. 

Gerecht door successie in 1/2 van Jooris De Clercq en Elisabeth Roelens, vader en moeder, en in andere 

1/2 door uitkoop van Silvester Policarus De Clercq, zijn broer. 

Verkocht per opbod à 407 pgr. + 47 p. 9 sch. 4gr. oncosten. 

Actum 8 april 1782. 

 

f° 30v 

 

akte 

nr. 22 

Livinus Joannes en Bernardus Basilius Van Wassenhove, jongmans, zijn schuldig aan Judocus Lippens, 

schepen: een rente van 14 pgr. voor een som van 350 pgr., bezet op: 

- een huys met 1 gem. 93 r. land op Oostcamp-zuydt in 15de begin, deel van 5 gem. 74 r.,  

waarvan 2 gem. 187 r. behoort Guilliame Van Hille en de rest aan de disch, 

- partij land groot 83 r., 

- nog een woonhuys op 40 roen erfve int dorp (zoals hierboven folio 30, akte nr. 21). 

Gerecht: 

- 1ste huis door afstand in 1772 van Jacobus De Prez en Marie-Christine Van Wassenhove, zijn zuster, 

- 83 r. land door koop van Pieter Lod. Buckens in 1778, 

- leste huys door koop van Phil. Jac. De Clercq in 1782. 

Actum 18 april 1782. 

 

f° 32 

 

- 36 

 

akte 

nr. ..... 

Mhr. Charles De Preudhomme d’Hailly, burggraaf van Nieuwpoort, te Gent,  

staat af aan zijn 7 kinderen, onder andere: 

2 leenen binnen Oostcamp, groot 

1. 25 gem. land, meersch en bosch met mote en wallen, alwaer eertijts een casteel gestaen heeft, 

2. 18 gem.,  

beede deel van een notabele hofstede ter oostzijde van de Gendtsche vaert, groot geheel 142 gem. 98 r. 

genaemt ’t goet te Hinchautte (Inchoutte?), nu gebruikt door Joannes Smessaert.  

(in volgende akte Joseph Smessaert) 

De 2 leenen hangen af van het Leenhof de Burgh van Brugge en voorts alle allodiale goederen groot  

99 gem. 159 r. 

Datum te Gent 14 april 1782. 
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f° 38 

 

akte 

nr. 24 

Cornelis De Muynck x Isabella Vintioen verkopen aan Joannes Van Loo:  

een hofstedeke op canton Stuyvenberghe, 5de begin, met 234 r. + 150 r. cijnsgrond van de kerk  

+ 1 gem. 131 r. + 205 r. = samen 3 gem. 120 r. 

Per opbod verkocht à 276 p. 10 sch. 10 gr. + oncosten. 

Actum 21 mei 1782. 

 

f° 39 

 

akte 

nr. 25 

Ferdinand Joannes Moreeuw x Helena Vande Walle zijn schuldig aan Charles Dhont: 

een rente van 3 pgr. voor een som op 75 pgr. bezet op het oud woonhuys op 58 r. erfve hovenierhof, ter 

noordzijde van de kerk bij het dorp 1ste begin, deel van 95 r. waarop nu een ander huys staet behorend 

Joannes Huys. 

Gerecht door koop van Joannes Frans Beirlant in 1774. 

Actum 13 mei 1782. 

 

f° 42 

 

akte 

nr. 27 

Dezelfde (Ferdinand Joannes Moreeuw x Helena Vande Walle), verkopen aan Joannes Huys, schepen: 

een woonhuys onlangs uyt den grondt nieuwe gebauwt met 63 r. erfve, met elk 1/2 van de steenput op 

d’erfve van Moreeuw, ter noordzijde van de kerk. 

Gerecht de erfve door koop van Jan Frans Beirlant in 1774. 

Actum 21 mei 1782. 

 

f° 50 

 

akte 

nr. 30 

Pieter Francois Vanden Driessche x Anna Vande Walle zijn schuldig aan Isabelle en Marie-Magdalene 

Bellaert, jonge dochters van Pieter:  

een rente van 25 pgr. voor een som van 500 pgr. bezet op zijn hofstede groot 27 gem. 101 r. ver zuidoost 

van de kerk in jeghenote genaemt Swynshaegestraete (+ legger) palend aan Breydelstraete, Ouden 

Thieltweg, proostdye van Hertsberghe. 

Gerecht door koop van Pieter Maes in 1778. 

Actum 16 juli 1782. 

 

f° 68 

 

akte 

nr. 41 

Pieter Lodew. Buckens, weduwnaar van Marie-Therese Van Renterghem behoudt 65 p. 9 sch. 8 gr. 

weesepennninghen van zijn onbejaerde dochter Joanna Theresia, bezet op een notabel huys en herberghe 

van oudts genaemt den Blenden Spiegel, voortijts brauwerye, deels op cijnsgrond van de tresorie van 

Brugge à 8 sch. 10 gr. sjaers, en op 60 r. erfve, in 26ste begin, nevens de voet van de Moerbrugghe, 

tusschen den tragel van de vaert en de straete naar Beverhoutsveldt. 

Gerecht 1/2 door successie van zijn ouders en 1/2 door koop van Jan-Bapt. Van Hoonacker causa uxoris 

Pieternelle Gailliaert, zijn schoonmoeder in 1778. 

Actum 9 dec. 1782. 

 

f° 69 

 

akte 

nr. 42 

Dezelfde (Pieter Lodew. Buckens, weduwnaar van Marie-Therese Van Renterghem) is schuldig aan heer 

en meester Ludovicus Emmanuel Van Outryve, canoninck van Sint-Donatianus:  

een rente van 10 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op 3/4 van een partije land met een schoon onlangs 

nieuw gebauwd huys, waarvan 1/4 behoort zijn onbejaerde dochter Joanna Theresia Buckens, over de 

Gendtsche vaert, in 24ste begin, groot 3 gem. 2 lijn. 

Gerecht door koop van weduwe van Joannes De Loof in 1774, en ook bezet op 3/4 van een rente van  

5 pgr. op een som van 125 pgr. bezet op een huys met peirdesmisse op 262 r. land op Oostcamp-oost in 

27ste begin, langs de leybarm.  

Gerecht voor 1/2 van zijn overleden vrouw en 1/4  door uitkoop van zijn zoon Jan-Baptist. 

Actum 9 dec. 1782. 

 

f° 71 

 

akte 

nr. 43 

Dezelfde (Pieter Lodew. Buckens, weduwnaar van Marie-Therese Van Renterghem) is schuldig aan 

Pieter Ide, bailliu van Oostcamp: een rente van 6 p. 5 schgr. voor een som van 125 pgr. bezet op: 

1. 3/4 van een huys en herberghe Sint-Aernoudt op Oostcamp-oost geseyt Beveren bij de post van 

Moerbrugghe, deels op 14 roen cijnsgrond van de tresorie van Brugge, en op 172 r. land in  

26ste begin, deel van 1 gem. 118 r. waarvan de rest behoort Philippe De Stappens, heer van 

Nieuwenhove, tusschen de leybarm en de Audenaertschen heerweg. 

2. 3/4 van nog veel meer land, in 24ste begin, oost van de vaert en 1/4 zijn dochter Joanna Theresia 

toebehorend ...... 

Actum 9 dec. 1782. 

 

f° 75v 

 

akte 

nr. 44 

Francois Luyckx x Jacoba Vlaming behouden de som van 5000 guldens, sijnde 1/2 van zijn inschrijving 

in de “Assurances Maritimes”, bezet op een notabel huys van plaisance met 4 gem. land, boomgaert en 

hovenierhof, dicht bij het dorp, west tegen de nieuwe calsydeweg in 15de begin. 

Gerecht door koop van Nicolaes Cyfflé in 1775 en geschat op 1450 pgr. 

Actum 24 dec. 1782. 
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f° 81v 

 

akte 

nr. 48 

- Joannes Joseph. Vanden Abeele, advoc. van de Raad van Vlaanderen en 

- Jan Francois Pecsteen x Francoise Vanden Abeele (zus), 

verkopen aan Jacobus Anthone De Joncheere, meester-chirurgien deser prochie:  

een schoon woonhuys met 1 gem. 281 r. land, niet ver van de kerk, dicht bij de calsydeweg, veel jaren 

door kopers  moeder gebruikt, in 15de begin (Ommeloper, folio 216, art. 6), deel van 8 gem. 86 r. 

Gerecht na overlijden van zijn ouders. 

Koopsom 550 pgr. + 4 croonstucken voor armen en drinkgeld. 

Actum 18 febr. 1783. 

  

f° 82 

 

akte 

nr. 49 

Jacobus Anthone De Joncheere, jongman, meester-chirurgien, verkoopt aan Joannes Bapt. Lippens: 182 

roen erfve, deel van zijn boomgaert, met west ande calsydeweg en met oost aan het erf van advoc. 

Vanden Abeele (zoals hierboven). 

Gerecht door koop van Joan. Anth. Vanden Abeele. Koopsom 100 pgr. 

Actum 18 febr. 1783. 

 

f° 83 

 

akte 

nr. 50 

Dezelfde Jacobus Anth. De Joncheere zoon van Carel, chirurgien binnen Oostcamp, is schuldig aan 

Joannes Bapt. Lippens:  

een rente van 22 pgr. voor een som van 450 pgr. bezet op een schoon woonhuys met 1 gem. 127 r. 

boomgaert en hovenierhof, niet ver van de kerk, dicht bij de calsydeweg in 15de begin. 

Gerecht door koop van advoc. Joannes Joseph. Vanden Abeele. 

Actum 18 febr. 1783. 

 

f° 108 

 

akte 

nr. 60 

Francisca Tant, weduwe van Joannes De Weert is schuldig aan David Van Reybrouck :  

een rente van 2 p. 15 sch. voor een som van 68 p. 15 sch. bezet op een nieuw gebauwt woonhuyseke met 

1 gem. 197 r. land genaemt het Droogenbroodt op Oostcamp-zuydt, zuidwest van de kerk in tgnote 

genaemt Masiebergh, 19de begin. 

Gerecht aan Joannes De Weert door koop van Jan-Bapt. Van Renterghem. 

Actum 10 juni 1783. 

 

f° 122 

 

akte 

nr. 68 ? 

(geen nr.) 

- Pieter Lannoo x Barbara Ockier te Oostcamp, 

- Hubrecht Lannoo, jongman te Oostcamp, 

- Lodewijk De Conynck x Petronelle Lannoo te Wijngene, 

- Frans Lannoo x Anna Marie Verhaeghe te Oostcamp, 

kinderen van Joannes Lannoo en Joanne Kesteloot, staan af door uitkoop aan Jacobus De Spiegelaere x 

Anna Marie Lannoo, een hofstedeke in ’t canton Hertsberghe groot 9 gem. 87 r.  

(+ legger van 15 partijen land). Uitkoopsom 230 pgr. + 21 p. 18 schgr. oncosten. 

Actum 12 ougst 1783. 

 

f° 124 

akte 

nr. 69 

Jacobus De Spiegelaere x Anna Marie Lannoo zijn schuldig aan Guilliame Bellaert:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een hofstedeke in ’t canton Hertsberghe.  

(zie hierboven) 

Actum 12 ougst 1783. 

 

f° 127 

 

akte 

nr. 70 

- Pieter Lannoo x Barbara Ockier te Oostcamp, 

- Hubrecht Lannoo, jongman te Oostcamp, 

- Lodewijk De Conynck x Petronelle Lannoo te Wijngene, 

- Frans Lannoo x Anna Marie Verhaeghe te Oostcamp, 

kinderen van Joannes Lannoo en Joanne Kesteloot, (dezelfde als folio 122)  

verkopen aan Pieter Joan. Van Haverbeke en Pieter Clemmens: 3 vijvers in canton Hertsberghe: 

1. Crommendamme Vijver: 1 gem. 290 r. 

2. Grooten Mailliaert Vijver: 1 gem. 140 r. 

3. Cleenen Mailliaert Vijver: 1 gem. 60 r. 

met hun advenant in veldt ontrent 30 gem. 

Gerecht door successie van hun ouders Lannoo. Verkocht per opbod à 44 p. 6 sch. 4 gr. 

Actum 12 ougst 1783. 

 

f° 134v 

 

akte 

nr. 76 

Heer en meester Francois Van Doorne, ook namens zijn broer en zuster, verklaart verkocht te hebben per 

opbod op 24 juni 1782 aan Charles Dhont de Nieuwburgh te Brugge:  

een hofstede met 28 kopen land al t’eenen blocke van oudts genaemt de Lange Waeke (sic) palend aan 

Haeselaerstraete (+ legger, samen groot 55 gem.) bewoond en gebruikt door Jacobus Vande Kerckhove à 

70 pgr. sjaers. 
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Gerecht door successie van Ferdinand Van Doorne, die kocht van Joseph Meire in 1743. 

Koopsom: 2742 p. 16 sch. 3 gr. 

Actum 2 sept. 1783. 

 

f° 156 

 

akte 

nr. 83 

Marie Cathar. Rotsaert, weduwe van Joannes Vanden Berghe en de voogden van hun 5 minderjarige 

kinderen verkopen aan Jacobus De Nys:  

een woonhuys met 117 r. erfve in het dorp, zuid bij de kerk langs de steenweg Brugge-Cortryck, met de 

zuidzijde aan de dreve van de hertog van Ursel, in 15de begin. 

Gerecht door successie van Joannes Vanden Berghe, die kocht van Joannes Clauwaert in 1764.  

Per opbod verkocht à 194 p. 2 gr. 

Actum 14 oct. 1783. 

 

f° 161 

 

akte 

nr. 87 

De voogden van de 5 minderjarige kinderen van dhr. Ancelme De Ghellinck en Marie Therese De 

Fresignies, verkopen aan mhr. Charles Dhont, ridder van Nieuwburgh:  

19 gem. land, wesende 1/2 van een hofstede, waarvan andere 1/2 behoort aan de koper, alhier voor  

4 gem. 103 r. in 15de en 16de begin, want de rest ligt onder den Houtschen. 

Gerecht van hun vader Ancelme. Koopsom 775 pgr. Gebruikt door Pieter Vermeulen.  

Actum 10 nov. 1783. 

 

f° 167v 

 

akte 

nr. 91 

Pieter Lodewijk Buckens, weduwnaer van Marie Van Renterghem, en Charles De Poortere x Joanna 

Theresia Buckens dochter van Pieter, verkopen aan Pieter Vermeersch:  

een notabel huys en herberghe genaemt Sint-Aernoudt ten poste van de Moerbrugghe, oost van de 

Gendtsche vaert, op 14 r. cijnsgrond van de tresorie van Brugge en op 63 r. erfve in 26ste begin, met oost 

in het Cattestraetje, gebruikt door Jacobus Boy. 

Gerecht tot 3/4 door koop van Guille De Reygere en 1/4 door uitkoop van zijn zoon Jan Bapt. Buckens 

komend van zijn moeder. Verkocht per opbod à 242 p. 10 schgr. + 22 p. 18 sch. 10 gr. oncosten. 

Actum 24 jan. 1784. 

 

f° 169 Dezelfde (Pieter Lodewijk Buckens, weduwnaer van Marie Van Renterghem, en Charles De Poortere x 

Joanna Theresia Buckens dochter van Pieter),  

akte 

nr. 96 

verkopen aan Francois De Muynck:  

een onlangs uyt de grondt nieuw gebauwt huys, sijnde tweewoonst, met 3 gem. 2 lijn land, oost van de 

Gendtsche vaert, in 24ste begin. 

Gerecht door koop tijdens zijn huwelijk met Marie De Neve, weduwe van Joannes De Loof in 1774. 

Actum 10 febr. 1784. 

 

 Dezelfde, verkopen nog meerdere partijen land en bosch: zie akten nrs: 92, 93, 94, 95, 97, 98. 

 

f° 189 

 

akte 

nr. 103 

Joannes Simoens x Marie Van Daele, weduwe van Philippus Claeys en de voogden van hun onbejaerde 

weesen verkopen aan Jonkheer Andries Vanden Bogaerde te Brugge:  

een woonhuys met 14 gem. 256 r. land, bosch en velderye in canton Hertsberghe, in 11de begin.  

(+ legger) Koopsom 261 p. 18 sch. 6 gr. 

Gerecht van Phil. Claeys en Maria Van Daele, die kochten van Frans baron De Marenzy in 1779. 

Actum 23 maart 1784. 

 

f° 190 

 

(geen nr.) 

Marie Van Renterghem, weduwe van Joannes Vander Schaeghen en kinderen, verklaart dat zij op 2 april 

1782 verkocht heeft aan Joseph De Nys:  

een woonhuys met differente woonsteden, waarvan een herberghe genaemt de Rooden Leeuw  

op .... r. cijnsgrond. Koopsom 2000 guldens + 2 croonen spellegelt. 

Actum 5 april 1784. 

 

f° 191 

 

akte 

nr. 104 

Joseph De Nys x Jacoba Tomboye zijn schuldig aan Marie Monset te Brugge:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een notabel huys, nu dry woonsten, waarvan een 

oude herberghe genaemt den Rooden Leeuw met 1 gem. 43 r. cijnsgrond van de abdije van den 

Eeckhoutte te Brugge, in canton Steenbrugge, in 20ste begin, tusschen ’t geleet west, den Cortryckschen 

heerweg oost, met noord ande Amasantstraete. 

Gerecht door koop van Marie Van Renterghem, weduwe Vander Schaeghe in 1782. 

Actum 17 april 1784. 

 

f° 200 

 

akte 

Nicolaes Cyfflé x Joanna De Sutter verkoopt aan Pieter Van Gaver:  

een woonhuys bijna geheel nieuwe gebauwt, nu tweewoonsten,  in steen en met pannen gedeckt met  

1 gem. 59 r. erfve en hovernierhof, niet ver van de kerk, palend oost ande Ouden Cortryckschen heerweg 
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nr. 107 en noord aan Anthone Francois Vander Haeghen (koster) in 19de begin. 

Gerecht door koop van heer van meester Guillielmus Lambregt, presbijter en Anna Ther. Lambrecht in 

1775. Koopsom 184 pgr. + 12 p. 7 sch. 7 gr. oncosten. 

Actum 4 mei 1784. 

 

f° 202 

 

akte 

nr. 109 

Jacobus De Nys x Pieternelle De Smet zijn schuldig aan Gabriel Lerou te Brugge:  

een rente van 21 p. 5 sch. voor en som van 425 pgr. bezet op: 

- 2 woonhuysen neven elkander in het dorp, zuid niet ver van de kerk, met draeycot, 

- 95 r. land met een schoon woonhuys + cleen huyseken onlangs geheel gebauwt, in het dorp, west 

ande calcydeweg in 15de begin, 

- nog een woonhuys met 40 r. erfve in het dorp, west ande calcydeweg, 

- een nieuw gebauwt woonhuys op cijnsgrond van Bernard De Lampreel langs calcydeweg. 

Gerecht door koop en doen bauwen van Joannes Clauwaert in 1764, van Petrus Messiaen in 1783, van 

Joseph Vanden Abeele in 1772 en door verlanding met Nicolaes Cyfflé en Frans Luyckx in 1773. 

Actum 24 mei 1784. 

 

f° 216 

 

akte 

nr. 122 

Marie Anne Van Caloen, weduwe van Pieter Vincent burggraaf De Vooght (hoogballiu van de stad 

Brugge) verkoopt aan Lambert Malfait, negotiant te Lannoy, casselry Rysel:  

37 percelen bosch in 15de begin. 

Gerecht van haar moeder Anne Bernarde De Stappens. Koopsom 1413 p. 8 sch. 6 gr. 

Actum 23 nov. 1784. 

 

f° 219 

akte 

nr. 123 

Lambert Malfait blijft schuldig aan M. A. Van Caloen de som van 1200 pgr. bezet op diversche percelen 

bosch.  

(zoals hierboven) 

 

f° 225 

 

akte 

nr. 125 

- Angelyne Carels, weduwe van Pieter Vervenne, zoon van Bonifaes, 

- Pieter Vervenne x Marianne Van Poucke, 

- Francois Vervenne x Marie Van Poucke, 

- Pieter als voogt van syne inocente suster Pieternelle, 

allen kinderen van Pieter uit zijn 1ste huwelijk met Anne Marie Van Haecke, 

en de voogden van de 6 minderjarige kinderen van Pieter en Angelyne Carels, 

verkopen aan Charles Dhont, heer van Nieuwburgh: 4 partijen land en bosch, groot 3 gem. 224 r. 

Gerecht Pieter door koop van Albert Franc. Van Doorne. Per opbod verkocht à  95 p. 13 sch. 3 gr. 

Actum 21 dec. 1784. 

 

f° 226 

 

- 234 

Marie Faveau, weduwe van Charles Ferdinand Parmentier verkoopt aan meerdere kopers:  

talrijke partijen land. 

(Akten nrs. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 en 135) 

Actum 29 dec. 1784. 

 

 

f° 264 

 

akte 

nr. 144 

Marie Anne De Graeve, jonge dochter, verkoopt aan Pieter Vermeulen:  

een woonhuys met 140 r. erfve en hovenierhof, oost over de Gendtschen vaert geseyt Beveren,  

in 28ste begin, deel van 1 gem. 233 r. waarvan 1/2 = 266 r. behoort de weduwe van Jan Vander Schaeghe 

en 133 r. aan de koper. 

Gerecht van haar vader Pieter De Graeve, die erfde van zijn ouders. 

Actum 24 mei 1785. 

 

f° 264v 

akte 

nr. 145 

Pieter Vermeulen x Joanna De Prez zijn schuldig aan Joannes Bapt. Bouckhout:  

een rente van 2 pgr. voor een som van 50 pgr. bezet op 2 huysen op 266 r. (zoals hierboven). 

Gerecht 1/2 van zijn ouders en 1/2 door koop van M.A. De Graeve. 

 

f° 268 

 

(geen nr.) 

Albert Francois Vande Moere te Oostcamp verklaart ontvangen te hebben aan Joseph Vanden Abeele  

200 pgr. tegen een rente van 8 pgr. bezet op: 

- een huys synde tweewoonste met een calckboye bij de Moerbrugge op cijnsgrond van de tresorie van 

Brugge, gekocht van Pieter Ide, 

- een huys en herberge op 50 r. erfve, gelegen als vooren, genaemt den Witten Leeuw, 

- 1 gemet land gekocht van Joannes Van Wynsberghe in 1773. 

Actum 2 mei 1785. 
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f° 268v 

 

akte 

nr. 146 

Jacobus De Nys x Pieternelle De Smet zijn schuldig aan Jan. Bapt. Lippens:  

een rente van 20 pgr. voor een som van 500 pgr. bezet op: 

- 2 woonhuysen in steen met pannen gedeckt, nevens elkander in het dorp, zuid niet ver van de kerk, 

- partije land groot 95 r. met een schoon woonhuys en een cleen huyseke, onlangs nieuwe gebauwt in 

het dorp, west van de calcydeweg, in 15de begin, 

- een woonhuys op 40 r. erfve, gelegen als vooren, 

- een onlangs nieuw gebauwt woonhuyseken op cijnsgrond van heer en meester Bernard De Lampreel, 

niet ver van de plaetse, 

- een schoon woonhuys op 117 r. erfve, niet ver van de kerk, langs de calcydeweg. 

Gerecht door koop van Joannes Clauwaert in 1764, van Petrus Ludovicus Missiaen in 1783, van Joseph 

Vanden Abeele in 1772, van weduwe Joannes Vanden Berghe in 1782 en door verlanding met Nicol. 

Cyfflé en Frans Luyckx in 1773, en door hem doen bauwen. 

Actum 23 juli 1785. 

 

f° 270 

 

akte 

nr. 147 

Pieter De Graeve, weduwnaar van Isabelle Andries, x  Elena De Laere, verkopen aan Joseph Vande 

Kerckhove:  

een huys in tweewoonsten langs d’ Aerdappelstraete genaemt het Cobbenest. 

Gerecht door koop van Carel De Baene en Joannes Impe.  

Koopsom van 50 pgr. + 10 sch. ter tafel en 6 gr. voor de armen. 

Actum 25 oct. 1785. 

 

f° 270v 

 

akte 

nr. 148 

Meester Anthone Francois Vander Haeghen coster, weduwnaar van Marie Cecile Everaert sticht een 

fondatie ten voordele van de taeffel der aermen, met een rente van 1 p. 3 sch. 4 gr; met last van een 

eeuwig lof ter lavenisse van de zielen in ’t vagevier, alle eerste maandagen gereserveerd d’heiligdagen op 

dese maandagen.  

De disch moet betalen aan de pastor 9 schgr. de coster, de organist en de klokluider elk 4 gr.  

Bezet op een partije bosch groot 1 gem. 192 r. west niet ver van de kerk, beneden Maesebergh. 

Gerecht door uitkoop van zijn kinderen na dood van zijn vrouw. 

Actum 3 nov. 1785. 

 

f° 285 

 

akte 

nr. 159 

Francois Parmentier, priester; Marie Parmentier, jonge dochter; 

Antone Parmentier x Joanna Vynagie;  

Emmanuel Van Biesbouck, hoogbailliu van Wynendale, x Theresia Parmentier, 

de voogden van Pieter en Theresia Parmentier, begintien te Brugge, kinderen van Pieter en Theresia 

Mulet, verkopen aan Pieter Maes:  

een notabel hofstede van ouds een schaepgoet genaemt het goet ten Duyfhuyse, groot 67 gem. 137 r. 

waarvan onder heerlijkheid Erckeghem 5 gem. 263 r. ver zuidoost van de kerk. 

Met in 10de begin een hofstede met 8 gem. 275 r. bewoond door de koper Pr. Maes, langs waterloop, 

Haeselaerstaete, Swynhaeghestraete ...... (+ legger) 

Gerecht ten sterfhuyse van Pieter Vander Heucht. Per opbod verkocht à 2396 p. 16 sch. 8 gr. 

Actum 10 jan. 1786. 

 

f° 287 

 

akte 

nr. 160 

Joannes Steyaert x Livina Van Wonterghem, verkopen aan Jacobus Van Houtte: 

een schoon wel gelegen huys met 3 gem. boomgaert, hovenierhof, wandelinge en wallen op canton 

Moerbrugge, palend zuid ande dreve van Burgemeester De Stappens, heer van Nieuwenhove.  

Gebruikt door Emmanuel Lagast. 

Gerecht door koop van Jan-Bapt. De Hert in 1778. Koopsom: 450 pgr. 

Actum 21 jan. 1786. 

 

f° 288 

 

akte 

nr. 161 

Pieter Maes x Marie Martens zijn schuldig aan Anna Francoise Van Waesberghe, weduwe van heer en 

meester Martin De Cuypere te Gent:  

een rente van 20 pgr. voor een som van 500 pgr. bezet op: 

- 7 gem. 297 r. land, in 10de begin, gerecht door koop van Pr. Vander Heught, 

- 4 lijn boomgaert, lochtinck, huysen op canton Hertsberghe langs Haezelaerstraete, 

- 4 gem. land en bosch, 3 gem. 123 r. enz .... gerecht door koop van Constantin Cloet in 1779. 

Actum 24 jan. 1786. 

 

f° 294v 

 

akte 

.. 

Jacobus De Nysx Pieternelle De Smet, verkopen aan Pieter Franc. Zaman:  

een woonhuys ten dorpe, gebruikt door Laureyns Braet. 

Gerecht door koop van Joannes Clauwaert. Koopsom 225 pgr. 

Actum 24 jan. 1786. 
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register 41 

 

Vanaf  april 1786 tot mei 1792 

 

 

f° 4 

 

akte 

nr. 3 

Joannes Huys, schepen x Joanna Goormachtigh verkopen aan Pieter Van Wonterghem:  

een woonhuys onlangs nieuwe gebauwt op 63 r. erfve (+ 1/2 steenput op erfve van Ferdinand Moreuw) 

ter noordzijde van de kerk bij het dorp 1ste begin (folio 2, art.2), deel van 95 r. op de rest het oud huys van 

Ferdinand Moreuw, west de calcydeweg. 

Gerecht door koop van Ferdinand Moreuw in 1782. Koopsom 240 pgr. 

 

f° 5 Pieter Van Wonterghem blijft schuldig een rente van 6 p. 5 schgr. voor een som van 125 pgr. bezet op 

zijn gekocht huis. 

Actum 23 mei 1786. 

 

f° 7 

 

akte 

nr. 5 

De schuldeisers van Pieter Lod. Buckens verkopen aan Joseph Van Neste: 

een notabel huys van oudts herberghe genaemt den Blenden Spiegel op de voet van de Moerbrugge op 28 

r. cijnsgrond van de tresorie van Brugge en 72 r. erfgrond in 26ste begin (folio 365, art. 2 en 4). 

+ 1 gemet 120 r. land genaemt de Steenbackerye, oost over de vaert. 

Gerecht: 

- de herberg door uitkoop van Joannes Van Hoonacker, 

- partij land door koop van Abraham Vande Weghe in 1776. 

Verkocht per opbod à 708 p. 1 sch. 8 gr. 

 

f° 8 Joseph Van Neste leent 300 pgr. van de Disch van O.L.Vr. Brugge. 

Koopakte herberg den Blenden Spiegel: zie folio 11 

Koopakte land de Steenbackerye: zie folio 12 

Actum 9 mei 1786. 

 

f° 15 

 

akte 

nr. ... ? 

Francois Ongenae x Theresia Spriet verkopen aan jonkheer Pieter De Melgar te Brugge:  

een hofstede met 23 gem. 234 r. in canton Hertsberghe (+ legger) langs de straete van het Cobbenest naer 

Hertsbergh-cappelle.  

Gerecht door successie van zijn vader Pieter Ongenae, die erfde van zijn vader Arnoldus.  

Per opbod verkocht à 308 p. 13 sch. 4 gr. 

Actum 23 mei 1786. 

 

f° 52 

 

akte 

nr. 31 

Joannes Van Wassenhove, jongman wonend bij zijn broers Livinus en Bernard, geeft hen metter warmer 

handt:  

- 1/3 van een huys op 1 gem. 93 r. in 15de begin (folio 219, art.1), 

- 1/3 van een partije land groot 83 r. 

Gerecht:  

- het huys van Gerard De Prez x Marie Christina Van Wassenhove in 1772, 

- het land door koop van Pieter Lod. Buckens in 1778, 

- 1/3 van het huys van de broers + inboedel + al het bakkershalam + peerd + 2 swyns. 

Actum 7 nov. 1786. 

 

f° 61 

 

akte 

nr. 37 

Jacques Joseph Hergodts, schepen van het Vrije, x Maria Ther. Willaeys verkopen aan Adriaen De 

Blaere:  

een huys met een notabele herberghe genaemt Sint-Hubrecht ten dorpe, aen westzijde van de calcyde op 

62 r. erfve in 1ste begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 2, art. 3). 

Gebruikt door Pieter De Cloedt, met zuid aan Ferdinand Moreuw. 

Gerecht aan M. Th. Willaeys door haar vader, die kocht van Joannes Michot in 1769.  

Koopsom 265 pgr. 

Actum 17 april 1787. 

 

f° 63 

 

akte 

nr. 38 

 

Bailliu D. Lauwers namens de schuldeisers van Jacobus De Nys verkoopt aan Pieter Francois Zaman:  

een seer schoon nieuw gebauwt woonhuys + backerye in het dorp, weinig zuid van de kerk op 40 roen 

erfve, deel van 8 gem. 86 r. in 15de begin (folio 216, art. 7), met voorhoofd aan de steenweg Brugge-

Kortrijk. 

Gerecht door koop van weduwe en kinderen van Jan Vanden Berghe in 1783.  

Verkocht per opbod à 414 p. 6 sch. 10 gr. 

Actum 17 april 1787. 
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f° 64 

 

akte 

nr. 39 

Dezelfde (Bailliu D. Lauwers namens de schuldeisers van Jacobus De Nys), verkopen aan Judocus 

Lippens: 

het (aanpalend) woonhuys op 75 roen erfve, gebruikt door Angelus Stevens, uitgenomen een kamer 

gebruikt door Pieter Strubbe. 

Gerecht als bovenstaande. Verkocht per opbod à 236 p. 16 sch. 3 gr. 

Actum 17 april 1787. 

 

f° 65 

 

akte 

nr. 40 

Dezelfde (Bailliu D. Lauwers namens de schuldeisers van Jacobus De Nys), verkopen aan Jan-Bapt. Van 

Hoonacker:  

een huys op 40 r. erfve liggend als bovenstaande huizen, gebruikt door weduwe van Joannes Collatie. 

Gerecht door koop van Joannes Clauwaert in 1764. Verkocht per opbod à 174 p. 5 sch. 3 gr. 

Actum 17 april 1787. 

 

f° 66v 

 

akte 

nr. 41 

Dezelfde (Bailliu D. Lauwers namens de schuldeisers van Jacobus De Nys), verkopen aan Dominicus 

Lauwers, bailliu van Oostcamp:  

een seer schoon huys sedert 2 jaar nieuw gebauwt met 2 stagien op 50 r. erfve, weinig zuid van de kerk, 

langs steenweg Brugge-Kortrijk, in 15de begin (folio 216, art. ...).  

Gebruikt door 4 personen (Jos. De Schynck, Jacq. Dantschotter, Pr. Espeel, Joanne Vereecke). 

Verkocht per opbod à 337 p. 11 sch. 5 gr.  

Actum 17 april 1787. 

 

f° 74 Dom. Lauwers leent van Jan-Bapt. Lippens 225 pgr. bezet op dit seer schoon huys. 

Actum 27 april 1787. 

Koopcontracten van voorgaande verkopingen: zie folio 69 - 73 

 

f° 75 

 

akte 

nr. 44 

Pieter Vermeersch, weduwnaar van Marie Turf, xx Anna De Flou, en zijn 3 stiefkinderen verkopen aan 

Cornelis Buyse:  

een notabel huys en herberge genaemt Sint-Aernoudt ten poste van de Moerbrugge aan oostzijde van de 

vaert, op 14 r. cijnsgrond en 63 r. erfland in 26ste begin (folio 365, art. 2), met westzijde op den barm van 

de vaert, met oost in het Kattestratje, gebruikt door Jacobus Boy. 

Gerecht door koop van Pr. Lod. Buckens en andere in 1784. Verkocht per opbod à 310 p. 1 sch. 9 gr. 

Actum 1 mei 1787. 

 

f° 77 

 

akte 

nr. 46 

Jacques Lauwers, bailliu van Oostcamp, namens schuldeisers van Jacobus De Nys, verkoopt aan Philippe 

De Nys, zoon van Jacobus en Petronilla De Smet, jongman:  

een seer schoon en wel gebauwt woonhuys op 40 r. erfve + peirdestal, palend aan het huis van Pr. Zaman 

(zie folio 63) met oostzijde aan de steenweg. 

Gerecht deels door koop van Joannes Clauwaert in 1764, van Jos Vanden Abeele in 1772 en door 

verlanding met Fr. Luyckx in 1778. Koopsom van 283 p. 1 sch. 9 gr. 

Actum 10 mei 1787. 

 

f° 78 Philippe De Nys leent van Laureyns De Rammelaere te Oostcamp 200 pgr. bezet op bovenstaand schoon 

notabel huys, gebruikt en bewoond door zijn vader. 

 

f° 86 

 

akte 

nr. 49 

Joseph De Nys, zoon van Jacobus,  x Jacoba Tomboy verkopen aan Francois Quissens, koopman te 

Beernem:  

een schoon huys en herberge genaemt den Rooden Leeuw, huyvetterie met huyvettershalam, op  

1 gem. 82 r. cijnsland van de Eeckhoutteabdij, op canton Steenbrugge, 20ste begin (Ommeloper 

Oostcamp-zuid, folio 307, art. 1 en 2), west van de calcydeweg Brugge-Kortrijk, oost van de 

verduysterde Amasantstraete, nu nieuwe calsydeweg op Lophem. 

Gerecht door koop van Marie Van Renterghem, weduwe van Joannes Vander Schaeghen in 1782. 

Koopsom 180 pgr. 

Actum 3 ougst 1787. 

 

f° 95 

 

akte 

nr. 54 

 

Pieternelle Sabbe, weduwe van Jan De Grande en haar 6 kinderen verkopen aan Pieter De Grande, oudste 

zoon:  

5/6 van een hofstedeke groot 6 gem. 92 r. wat oost van de kerk langs straete van de plaetse naer de 

Moerbrugge, gebruikt door Pieternelle. 

Daarin gerecht tot 2/3 door successie en vercaveling met Carel De Ruwe en Ursula Sabbe in 1760, en tot  

1/3 door koop van de kinderen Van Wynsberghe, die erfden van hun grootmoeder Marie Goormachtig in 

1746. 

Actum 18 oct. 1787. 
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f° 138 

 

akte 

nr. 80 

Philippus De Nys, jongman, is schuldig aan Francois Luyckx, bailliu van Rooden-Nieuwenhove:  

een rente van 4 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een schoon notabel huys onlangs nieuwe 

gebauwt, gebruikt door hem en zijn vader, op 40 roen erfve, deel van een meerdere partije groot 8 gem. 

86 r. in 15de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 216, art. 7), strekkende noordwaert met een 

lynbaentien tot op de straete, met oost jeghens de steenweg, met noord het huys van Pieter Zaman. 

Gerecht door koop van de schuldeisers van zijn vader Jacobus De Nys in 1787. 

Actum 10 juni 1788. 

 

f° 153 

 

akte 

nr. 94 

Jan Baptist De Hert x Theresia Jacoba Maroucx verkopen aan Pieter Ide, ontvanger van de hertog van 

Ursel:  

een schoon en wel bebauwt hofstedeke met 5 gem. 132 r. land, weinig oost van de kerk in 15de begin 

(folio 213, art 6 + 2de begin .....), met zuid ande straete van de plaetse naer Moerbrugge. 

Gerecht door successie van weduwe van Fredericq Anth. De Villegas, heer van Edewalle in 1777. 

Per opbod verkocht à 616 p. 11 sch. 

Actum 28 oct. 1788. 

 

f° 154 

 

akte 

nr. 95 

Dezelfde (Jan Baptist De Hert x Theresia Jacoba Maroucx), verkopen aan Pieter Van Hove:  

een woonhuys onlangs nieuwe gebauwt, gereguleert in twee woonsten met 258 roen erfve, na aftrek van 

14 r. in de dreve afgedolven, oost bij de kerk, met west aan meester Anthone Vander Haeghen woonhuys, 

met noord ande straete van de plaetse naer de Moerbrugge, gebruikt door Francois Montens en Joannes 

De Doeldere, samen à 10 p. 18 sch. 4 gr. 

Gerecht door successie van Marie Anthonette Maroucx, weduwe van Fred. Anth. De Villegas in 1777. 

Actum 28 oct. 1788. 

 

akte nr.  

96 en 97 

Dezelfde (Jan Baptist De Hert x Theresia Jacoba Maroucx), verkopen 2 partijen bosch op Hertsberghe, .... 

Actum 11 nov. 1788. 

 

f° 183 

 

akte 

nr. 124 

Marie Anne Josepha Veranneman, weduwe van jonkheer Philippe De Stappens, heer van Nieuwenhove, 

verkoopt aan jonkheer Jacobus De Stappens, haar zoon:  

4 gem. 118 r. met een schoon casteelgoet bij de post van Moerbrugge. (op caerte figurative: 3 = cappelle, 

4 = hovenierhof, 6 = wandelinge, 25 = hof van het casteel). 

Gerecht door uitkoop ten sterfhuyse van haar man, die kocht van Marie Adrianne De Fevere, weduwe van 

Francois Charles Albert baron De Bette  in 1748. Koopsom 800 pgr. 

Actum 23 febr. 1790. 

 

f° 196 

 

akte 

nr. 137 

Regina, Anna en Helena Serruys, dochters van Adriaen en Elisabeth Vander Beke, geboren te 

Ruddervoorde, maar wonend te Oostcamp, omme liefde en affectie tot elkanderen geven malkanderen 

metter warmer hand: alle hun goederen, meubelen, cleederen, juweelen en woonhuys op cijnsgrond, 

gemunt en ongemunt gaut ende silver, voor de langstlevende: 

- Woonhuys op 80 r. op cijnsgrond van de pastorie, wat noord van de kerk, oost van de calcydeweg, in 

1ste begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 7, art. 4), welcke sij gesaemder hand hebben doen 

bauwen en bewoond door Anna en Helena. 

- Regina heeft de vrucht van een obligatie van 108 pgr. ten laste van haar broer te Moerkerke en van 

een obligatie van 50 pgr. ten laste van Ivo Vander Haeghen, meester-bakker te Brugge. 

- Anna geeft de vrucht van een obligatie van 116 pgr. ten laste van haar broer Joannes en van een 

obligatie van 50 pgr. ten laste van advocaat Joannes Serruys te Oostende. 

- Helena geeft de vrucht van een obligatie van 75 pgr. ten laste van haar broer Joannes, enz .... 

Actum 28 mei 1790. 

 

f° 217v 

 

akte 

nr. 148 

Michaele Ancke, weduwe van Guido Danckaert, concierge van de Bergh van Caritate te Brugge, 

verkoopt aan Charles Dhont de Nieuwburgh, ridder van het H. Roomsche Rijck, burgemeester van het 

Vrije: 

- 9 gem. 70 r. bosch, genaemt de Doncker Stucken in 18de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, 

folio 263, art. 1, 2 en 3), deels onder heerlijkheid Nieuwenhove. 

- 6 gem. 237 r. bosch, genaemt Grooten Boterpot en Kleynen Boterpot in 17de begin (Ommeloper 

Oostcamp-zuid, folio 256, art. 4).  

Gerecht door een act van conventie met Therese Danckaert, enige erfgename van Guido Danckaert haar 

broer in 1789. Koopsom 1000 pgr. 

Actum 25 oct. 1790. 
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f° 221 

 

akte 

nr. 152 

Albert Francois Vander Moere x Marie Van Killegem verkopen aan Pieter Sabbe:  

een notabel huys sijnde herberge van oudts genaemt den Witten Leeuw bij de Moerbrugge, op 24 r. 

cijnsgrond van de tresorie van Brugge en 50 r. erfve in 7de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 51, 

art. 1), zuid jegens d’herberge het Bourgoins Cruysse, met oost ande leybarm van de vaert, met west ande 

Audenaertsche heerweg. 

Gerecht door koop van Joannes Standaert in 1768. Verkocht per opbod à 719 p. 13 sch. 3 gr. 

Koopcontract: zie folio 222. 

 

f° 223 Pieter Sabbe leent van Marie Anne Vander Plancke te Brugge: 300 pgr. bezet op een notabel huys-

herberge den Witten Leeuw bij de Moerbrugge. (zoals hierboven) 

Actum 30 april 1791. 

 

f° 244 

en 245 

 

akte nr. 172 

en 173 

Anna Dumon, weduwe van David Reybrouck en zijn kinderen Pieter, Marie, Anna, Isabella uit 1ste 

huwelijk met Marie Goormachtigh, en 2 kinderen uit 2de huwelijk met Anna Dumon, verkopen: 

- een woonhuys met 187 r. erfve in 19de begin (folio 281, art. 1), 

- een woonhuys met peirdesmisse op 96 r. erfve, gebruikt door Frans Coppens, oost ande ouden 

Cortryksche heerweg en west ande calcydeweg naer Cortryck. 

Actum 15 mei 1792. 
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register 42 Vanaf  mei 1792 tot maart 1796 

 

 
f° 5 

 

akte 

nr. 2 

Josephine Theresia Castricque, weduwe van Francois Feys te Brugge verkoopt aan Magdalena Caïmo te 

Brugge:  

een hofstede groot 17 gem. 3 r. oost bij het Beverhoutsveldt op Oostcamp oost alias Beveren, in 31ste 

begin (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 407, art. 4 ...) (+ legger), gebruikt door Joannes Janssens à 40 

pgr. sjaers. 

Gerecht ten sterfhuyse van haar man in 1792, gekocht tijdens hun huwelijk. Koopsom 1015 p. 3 schgr. 

Actum 24 mei 1792. 

 

f° 12 

 

akte 

nr. 8 

Philippe Van Borssele vander Hooghen x Isabella Simon verkopen aan Pieter Petyt, meester silversmit te 

Brugge:  

een schoone partije bosch genaemt den Raversway groot 12 gem. 125 r. oost over de vaert in den ring van 

het Beverhoutsveld langs den voetweg van Moerbrugge naar Assebroek, in 24ste begin (Ommeloper 

Oostcamp-oost, folio 345, art. 6). 

Gerecht van haere edele ouders. Verkocht per opbod à 851 pgr. 

Actum 24 juli 1792. 

 

f° 21 

 

akte 

nr. 13 

Joannes Veracx, lic. medecijnen te Maldegem x Marie Anna De Smet verkopen aan Pieter Van Gaever te 

Oostcamp:  

een schoon onlangs nieuw gebauwt woonhuys op 35 r. erfve, oost bij de kerk, in 15de begin (Ommeloper 

Oostcamp-oost, folio 215, deel art. 5), noord  de straete naer Moerbrugge, oost de erfve van de koper.  

Grond gekocht van Francois Crunair in 1789, huys door Veracx doen bouwen. Koopsom 500 pgr. 

Actum 21 aug. 1792. 

 

f° 31 

 

akte 

nr. 25 

Pieter Francois Zaman x Anna De Nys zijn schuldig aan heer en meester Guilliaume Kinjedt, pastor van 

het hospitael Sint-Janshuys te Brugge:  

een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op: 

- een woonhuys met erfve ten dorpe, gebruikt door de weduwe van Augustinus Musschoot, 

gekocht van Jacob De Nys in 1786. 

- een seer schoon nieuw woonhuys met een bakkerye achter desen huyse, int dorp, weinig zuid 

van de kerk, op 40 r. erfve (deel van 8 gem. 87 r. land) met voorhoofd aan de steenweg Brugge-

Kortryck. 

Gerecht door koop van Jacobus De Nys in 1787. 

Actum 1 oct. 1792. 

 

f° 35 

 

akte 

nr. 30 

Joseph Aybaert Rapaert x Marie Du Bois te Brugge, zijn schuldig aan Isabella Van Loo, weduwe van Fr. 

Pype:  

een rente van 29 p. 6 sch. 7 gr. voor een som van 733 p. 6 sch. 8 gr. bezet op 18 gem. 110 r. bosch, oost 

over de Gentsche vaert, genaemt den Malemunster, in 24ste begin (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 345, 

art. 1). Gerecht uit eigen hoofde. 

Actum 13 nov. 1792. 

 

f° 38 

 

akte  

nr. 33 

Joseph Van Neste x Joanna Goossens verkopen aan Carolus Van Neste zoon van Carel, coopman op 

Steenbrugge (Sint-Michiels):  

een notabel huys van oudts herberg genaemt den Blenden Spiegel, op de voet van de Moerbrugge, op 28 

r. cijnsgrond van de tresorie van Brugge en op 72 r. erfgrond , in 26ste begin (folio 365, art. 2 en 4), met 

west ande barm van de vaert, gebruikt door Eduard Van Neste. 

Gerecht door koop van Pieter Ide namens de schuldeisers van Pieter Lod. Buckens in 1786. 

Verkocht per opbod à 618 p. 2 sch. 9 gr. 

Actum 23 nov. 1792. 

 

f° 60 

 

akte 

nr. 43 

Adriaen De Blaere x Isabella Dierckens te Oostcamp verkopen aan Francois Coppens te Oostcamp:  

een huys ende herberge genaemt Sint-Hubrecht ten dorpe, west van de calsydeweg Brugge-Kortryck met 

62 r. erfve in 1ste begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 2, art. 3), gebruikt door Pieter De Cloet, met 

west ande ouden verduysterde heerweg en met oost ande nieuwe calsydeweg, met noord in’t vergaderen 

van beyde wegen. 

Gerecht door koop van Jacques Hergodts x M. Th. Willaeys in 1787. Koopsom 300 pgr. 

Actum 21 jan. 1794. 
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f° 62 

 

akte 

nr. 44 

Jacobus Alleyn x Marie Van Reybrouck verkopen aan Laureins Rammelaere te Oostcamp:  

een nieuw gebauwt huys op 1 gem. 1/2 r. (deel van 6 gem. 49 r.) in 19de begin (Ommeloper Oostcamp-

zuid, folio 285, art. 4), met west ande ouden Cortrycksche heerweg, met oost ande nieuwe calsydeweg. 

Gerecht door successie van haar ouders David Van Reybrouck x Marie Goormachtigh. Koopsom 245 pgr. 

Actum  4 febr. 1794. 

 

f° 65v 

 

akte 

nr. 46 

 

Carolus Van Neste, coopman op Steenbrugge (Sint-Michiels) verkoopt aan Carolus Jos. Rommel te 

Oostcamp:  

een huys wezende nu peirdesmisse op 80 r. erfve canton Steenbrugge, na aftrek van de afdelf in de 

calsyde 71 r. met zuid ande nieuwe calsyde naer Lophem. 

Gerecht door koop van Joanna Moreeuw, weduwe van Martinus Leersnyder, en Catharina Moreeuw, 

weduwe van Carel Vande Vyvere, dochters van Francois en Marie De Badts in 1788. Koopsom 250 pgr. 

Actum 8 maart 1794. 

 

f° 80 

 

akte 

nr. 50 

Pieter Sabbe x Pieternelle Talloen (onlangs overleden) verkoopt aan Pieter De Weert, molenaere op 

Beverhoutsveldt te Oedelem en aan Pieter Madou, stoker op canton Steenbrugge:  

een notabel huys synde herberge van oudts genaemt den Witten Leeuw bij de Moerbrugge, op 24 r. 

cijnsgrond van de tresorie van Brugge, met scheure, peerde-en koystallen op 50 r. erfve en hovenierhof, 

in 7de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 51, art. 1), zuid jeghens dherberge het Bourgoins Cruysse, 

met noord en oost ande leybarm van de vaert en met west ande Audenaersche heerweg. 

Gerecht door koop van Albert Francois Vander Moere en M. A. Van Killeghem in 1791. 

Koopsom 700 pgr. + 10 pgr. spellegelt voor Pieternelle Talloen. 

Actum 10 nov. 1794. 

 

f° 81v 

 

akte 

nr. 51 

Ferdinand Joannes Moreeuw x Helena Vande Walle zijn schuldig aan Guilliaume Vanden Bogaerde te 

Brugge:  

een rente van 2 pgr. voor een som van 50 pgr. (ontvangen in franse Livres ofte assignatien) bezet op het 

oudt woonhuys door de comparanten bewoond, met 58 r. erfve, ter noordzijde van de kerk, in 1ste begin 

(Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 2, art. 2), deel van 95 roen, waarvan de rest met een ander huys en 

peirdesmisse behoort aan weduwe van Pieter Van Wonterghem, palend noord aan Francois Coppens 

peirdesmisse en herberge, met oost ande calcydeweg.  

Gerecht door koop van Joannes Fr. Beirlant in 1774. 

Actum 9 dec. 1794. 

 

f° 82 

 

akte 

nr. 52 

Joannes Bernardus Dhont zoon van Pieter, curateur van de goederen van Charles Dhont, ten eynde soo 

haest mogelijk op te bringen sijn contingent van 25.000 Livres in de contributie waarmee de stad Brugge 

belast is ......  Charles Dhont afwezig zijnde, kan de curateur het nodige geld niet vinden in hypoteken en 

pachten, en moet dus enige goederen verkopen: 

1ste  koop Oostcamp: 

- een casteelgoet genaemt Nieuwburgh met hovingen, dreve en wallen groot 12 gem., 

- d’hofstede gebruikt door Jan Baptist Lippens groot 96 gem., 

- d’hofstede gebruikt door Jacobus Van Waes groot 41 gem., 

- d’hofstede gebruikt door Pieter Perquy groot 13 gem., 

- d’hofstede gebruikt door Frans Van Oottegem groot 8 gem., 

- d’hofstede gebruikt door Jacob Crabbe groot 5 gem., 

- d’hofstede gebruikt door Jan Vande Walle groot 4 gem., 

- de buschen genaemt de Doncker Stucken, Tughem, Boterpot, de Neten, ect... tusschen de 

Maseke ten westen, de steenweg ten oosten, samen ontrent 70 gem., 

Publiek verkocht te Ruddervoorde ter herberge van Lieven Scherrens op 28 jan. 1795. 

2de koop Oostcamp: 

- een hofstede genaemt ten Heede gebruikt door Joseph Beuselinck met veldery, land, bosch en 

plantagie, deel van 260 gem., 

- t’hofstedeke  gebruikt door Jacob Van Parijs groot 11 gem., 

- t’hofstedeke gebruikt door Emmanuel De Scheemaecker groot 6 gem., 

- bosschen genaemt de Vijfgemete, Verbranden Bosch, Marotte Bosch, den Stalpaert, Opstal, ect 

... van aan de Maesebeke tot aan de grooten heerweg: 17 gem. 

Verkocht aan diversche coopers te weten: Isabella Mary Dhont, weduwe van Cornelis Peers en Joannes 

Dhont, beiden te Brugge. 

Actum 12 febr. 1795. 
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f° 85 

 

akte 

nr.53 

Pieter Francois Zaman x Anna De Nys verkopen aan Joseph Lammertin te Oostcamp:  

een woonhuys ten dorpe, leeg staende. 

Gerecht door koop van Jacobus De Nys x Pieternelle De Smet in 1786.  

Per opbod verkocht à 5659 livres 18 sols in franse assignaten. 

Actum 24 febr. 1795. 

 

f° 86 

 

akte 

nr. 55 

Pieter Ide x Marie Vande Plassche verkopen aan Joannes Neyt, allen te Oostcamp:  

een onlangs nieuw gebauwd huys, synde tweewoonste, op 400 roen erfve, boomgaert en hovenierhof, 

oost bij de kerk, in 15de begin (Ommeloper Oostcamp-zuid, folio 213, art. 6), palend oost inde oude 

Gansestraete, gebruikt door Joannes De Doeldere en Jacobus Vanden Abeele à 12 pgr.  

Gerecht door koop van Jan Bapt. De Hert in 1788. Koopsom 250 pgr. 

Actum 4 mei 1795. 

 

f° 86v 

 

akte 

nr. 56 

Joseph Van Neste zoon van Carel x Joanna Cornelia Goossens verkopen aan Eduard Van Neste zoon van 

Carel, zijn broer:  

een onlangs nieuw gebauwt woonhuys met 1 gem. 120 r. land genaemt de Steenbackerye, oost van de 

Gendtsche vaert, in 25ste begin (Ommeloper Oostcamp-oost, folio 360, art. 4). 

Gerecht door koop van Pieter Ide namens de schuldeisers van Pieter Lod. Buckens in 1786.  

Koopsom 130 pgr. 

Actum 9 juli 1795. 

 

f° 92 

 

geen 

aktenr. 

- Bernardus Vanden Brande, zoon van Hendryck, 

- Pieter Poppe x Theresia Vanden Brande, dochter van Hendryck, 

verkopen hun deel aan Gomarus Vanden Brande, greffier van Sint-Jooris, Isabelle en Marie Josepha 

Vanden Brande, broer en zusters, hoirs ten sterfhuyse van vader en moeder:  

aan elk 1/3 van een hofstede genaemt het Lange Water, groot 69 gem. 217 r. gebruikt door Livinus 

Mouton en van 3 capitalen ten laste van Pieter Vande Velde, Bernard Van Eeghem en Lucas Ponseele. 

Verkocht voor elk 440 pgr. = 880 pgr. op 26 oct. 1791. 

 

  

Vanaf folio 96 : Blanco 
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 Dozen 43 – 44 – 45 

 

Originele losse akten (soms erg beschadigd) 

Wettelijke Passeringen op Oostcamp 

 

 

register 43 Doos  43: Vanaf 1572 tot 1698 

 
 

f° 1605 Pieter De Ruwe d’oude en Jan Rosseel dischmeesters in presentie van hr. Willem Moens bedienende de 

Cure van Oostcamp en Gheeraert Hovaert crichouder en Maerten De Zanghere kerckmeesters, bekennen 

dat Mayken filia Boudewyn De Doeldere, d’overleden vrauwe van Aernout Negheman, heeft ghegeven  

bij  testamente:  

een losrente van 20 schgr. sjaers op een som van 16 pgr. ten voordele van de disch, bezet op een huis 

binder stede van Brugghe int Heyligh Gheeststratken. 

Voor welcke rente zij beloven te doen celebreren  een eeuwich jaergetyde in de kerk van Oostcamp, voor 

de ziele van Mayken sDoelders en alle de keersten gheloovighe zielen, telken 7de april ...... en doen 

becondighen den ghemeenten sondachs te vooren in het sermoen en haere ziele te recommanderen int 

ghebet. 

Daarvoor de pastor betalen 4 gr. en 2 sch. voor zijn dienst; de capelaen voor zijn medesynghen 6 gr; de 

coster 2 gr. de kercke 12 gr. 

De dismeesters moeten leveren 4 wassen keersen (2 op het outaer en 2 op de lyckscraghe) en doen decken 

den disch met 20 provenen van 4 1/2 gr. broot (2 provenen an Jan De Doeldere filius Hubrechts  met zijn 

zusters; aan Rougier Rammant x Mayke Philips en aan Tanneke dochter van Pieter De Clercq 2 

provenen; Willem Vander Cappelle en zijn zuster 2 provenen; Christiaen zoon van Heyndrick Van Dycke 

1 provene; beede dischmeesters 1 provene en de resterende 11 provenen ande aerme lieden). 

Ghedaen int jaer O. H. 1605, 1ste dach van maerte. 

 

f° 1612 Jacob Van Renterghem en Jan De Doeldere, kerkmeesters, en Jan Braet en Joos Van Renterghem, 

dischmeesters, geven te kennen dat Adriaen Pollet, pasteybacker in Brugghe, heeft gegeven ande disch: 

een rente van 20 schgr. sjaers, die wijlen Mayken Doelders, huusvrauwe van Aernoudt Negheman bij 

testament gegeven had om te doen telken 7 april een eeuwig jaergetyde en bedeelinghe van provenen. 

Adriaen Pollet begheerde niet langer deze rente te gheldene, heeft op 23 oct. 1611 die rente gelost met 16 

pgr.  

De kerckmeesters doen daermede vulmaecken het nieuwe huus en herberghe gheheeten het Schaeck, en 

te repareren de kercke de voorleden troublen ende lancduerende oorlooghen zeer vutheytert en van 

binnen ghebrocken. 

Laureyns Peels, pastor, Ghevraert Ghovaert crickhouder, Godefroy Van Utrecht, agent van mevrouwe 

van Oostcamp en principale parochianen, ......   beloven  ’t jaergetyde te doen celebreren  ......  

bezet op ’t nieuwe huus en herberghe het Schaeck met 14 gem. land, bij de kercke ande oostsijde van de 

kerckhove. (+ legger) 

Belast met ...... 

Ter respecte dat de wethouders daer zeker hoochcamer zullen gheacommodeert zijn van justicie te 

administreren. 

Ghedaen int jaer O. H. 1612, op 16 lauwe (januari). 

 

f° 1624 Marie dochter van Anthone De Fevere, ongehuwt, laetesse van Snellegem, 

Maerten Robaert en Francois De Langhe, voogden van Anthone, Philips, Marie, Anna en Anthonette, 

kinderen van Olivier De Fevere en Catherine De Smet, verkopen aan Walram De Fontaine: 

2 distyncte hofstedekens, staende d’een nefvens de andere, 

- t’een genaemt het Oude Leckercken wesende herberghe, bewoond door Cornelius De Backere 

met 56 r. erf , 

- en het andere genaemt het Nieuwe Leckercken groot 2 lijn land int Beverhoutsvelt. 

Gerecht 1/2 door successie van Anthone De Fevere vader en 1/2 door koop van Marie Gailliaert, weduwe 

van Anthone, gekocht tijdens hun huwelijk. 

 

 Walram De Fontaine x Margr. Bernel zijn schuldig gebleven aan Marie Lefevere en Maerten Robaert : 

een rente van 20 sch. sjaers, voor een som van 70 pgr. bezet op 2 hofstedekens (zoals hierboven). 
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f° 1624 Verschenen voor het leenhof van dhr. Conraerd van Ursel: Edewaert Van Munckreede en Joanna Van 

Belle, poorter van Brugge, gerecht in een leen ten titel van ghifte door de bewaerster denominatie van 

wijlen Guilliaeme Van Munckreede, vader, verkregen van wijlen Francois Le Gillon en Cathelyne Vande 

Velde in 1607, verkopen aan Adriaen Van Ghistele en Passchier Vanden Bussche :  

een ghe ...   leengoed gehouden van de heerlijkheid ten Torre, groot 35 gem. 241 r. ant Beverhoutsvelt, op 

de zuidsijde van het velt, oost van kerk, metter zuidsijde an Walram Fontaine huus genaemt 

‘tLeckercken. 

Medegecompareert Susanna Dhont, weduwe van Guilliame Van Munckreede. 

Datum 5 juli 1624. 

 

f° 1634 Laureyns De Lanoy x Jossyne dochter van Antheunis De Baillieul, weduwe van Pieter Isenbaert, poorter 

van Brugge, 

Cathelyne dochter van Anth. De Baillieul, jonge dochter, vrijlaeten van Snellegem, geven metter warmer 

handt aan  

Cathelyne, Joanna en Pieter, kinderen van Pieter Isenbaert en aan Hugo zoon van Laureyns De Lanoy en 

Jossyne De Baillieul: 

een behuysde hofstede metten wallen, synghelen, met opperhove en nederhove, genaemt tgoet ten Eede, 

groot onder zaeyland, meersch, busch, vijvers en velt 229 gem. 80 r. ter heerlijkhede van den Houtschen 

en Oostcamp. (Ten Heede?) 

Cathelyne en Jossyne waren gerecht door successie van Anth. hun vader en moeder Cathelyne Vanden 

Ryne, die kochten van jonkheer Louys Del Vallet (?) x Claudyne De Herpin, voorts van Pierre Lemaister 

schiltcnape en van Hermes Hubert en van jonkvrouw Margriete De Vergelo, weduwe van J. Kesteloot, op 

20 maart 1570. 

 

Voorwaarde van de gifte: dat Cathelyne en Jossyne genieten hun leven lang elk d’helft van tusufruict 

(vruchtgebruik) en pachten van de hofstede. 

Datum 8 juni 1634. 

 

f° 1636 Heyndryck Reynckens lansman op Hertsberghe om te verzekeren Francois Vande Voorde,  

bailliu van Job (?) binnen Brugge:  

een som van 100 guldens bevonden (bezet?) op de erfve van de huuse van een hofstedeke aan Francois 

toebehorende en gepacht door de comparant (met zijn 2 melckoyen, 2 renders, de besaeytheede te velde, 

zijn huusraet, enz .... ) 

Actum 24 mei 1636. 

 

f° 1644 Hubrecht Lovigny, weerd, x Elisabeth Van Loo zijn schuldig aan heer en meester Christophorus De 

Vonck (pastor), Pieter Verheere en Maryn Nayaert (kerkmeesters):  

een rente van 1 p. 10 schgr. voor een som van 24 pgr. bezet op een herberghe genaemt  

Sint-Hubrecht, op 50 r. cijnsland van de disch, genaemt het Dischhoveke, noord van de kerk, daer zij 

woonen. 

Actum 3 febr. 1644. 

 

f° 1653 - Joos Buckens, burgemeester en Niclays De Ruwe, schepen van Oostcamp, 

- Pieter De Doeldere en Lawrens De Corte, schepenen van Nieuwenhove, 

doen weten dat jonkheer Melchior Bertholf verkocht aan Jan-Bapt. Carlier, poorter van Brugge: 

een behuusde hofstede genaemt tgoet tHovaertsnest groot 97 gem. 28 r. land op Waardamme en 14 gem. 

onder Nieuwenhove. (+ legger)  

Dhofstede ligt noordwest van de kerk (Waardamme?) daer Adriaen Goormachtigh woont. 

Gerecht in 1/2 door successie van Cornelis Bertholf, zijn vader, en de wederhelft van Remacle Bertholf, 

capitain van peerden van Z. maj. van Spaignen. 

Actum 5 juni 1653. 

 

f° 1653 Gheeraert De Groote, poorter van Gent, weduwnaar van Lievyne Vander Venne (+ 6 aug. 1650) 

grootvader en voogd van Philips, Gheerardyne en Maryke De Groote, 3 minderjarige kinderen van 

Andries De Groote, ook in naam van zijn zoon Berthels De Groote, die maendag 1 juli 1647 met nog vele 

Nederlantsche mannen te Gent tschepe als soldaet naer Spaignen ghevaeren is, ook namens andere zonen, 

verkoopt aan Lieven Dhondt te Oostcamp:  

14 à 15 stuckens zaeylandt en 2 busschen, samen groot 30 gem. in de wyck genaemt Reyacker by de 

Steenbrugge, gebruikt door Jan Van Zeebrouck, in pacht overgelaten door Nicolas De Ruwe, die 

overgenomen heeft van Andries Kesteloot, burgemeester van de Houcxschen, in 1647. Koopsom 336 pgr. 

(nogal beschadigd) 

Actum  ....  nov. 1651. 
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f° 1655 Thomas Madou en Walram Fonteyne en Frans De Wilde, voogden van Gheert zoon van Joos De Wilde 

en Margriete Beervelt geven te kennen dat hij ( Thomas Madou) in pacht genomen heeft van Walram 

Fonteyne, zijn deel uit hoofde van Margriete Beervelt: dhuusynghe, stallen en land genaemt het 

Leckercken over de Leye bij het Beverhoutsvelt voor 3 jaar.  

Thomas was nog de pacht van 1654 verschuldigd op een partije coorne van 1 1/2 gem., een partij vlas en 

boucqueet (boekweit) en haver en een swarte coebeeste ..... 

Actum 26 juni 1655. 

 

f° 1670 Attesteert dat wijlen heer en meester Nicl. Van Houtte, licenciaat in de rechten en advocaat te Brugge,  

is komen wonen op de prochie Oostcamp op een casteelgoet genaemt de Pensée met ontrent 100 gem. 

land hem toebehoorende, mitsgaders dat door de troublen en ruyne van oorloghe,  

Nicl. Van Houtte geleden heeft groote en swaere verliesen, byzonder ten jaere 1645 en 1646,  

als het leger van de hertog van Lorreyn gecampeert lag op dese prochie en een goed deel op tcasteelgoet 

de Pensée, alwaer zij weggenomen en met geweld dhr. Nicl. Van Houtte ontbloot hebben van alle syn 

meublen en huyscatheyl, soo oock al syn beestialen, coyen , peerden en al syn vruchten:  

en wel gelijk verlies van meublen, catheylen, beestiale en vruchten dezelve Van Houtte andermael heeft 

geleden ten jaere 1658 als wanneer het leger van de Coninc van Hispanien, mits tgonne van de Coninc 

van Vranckeryck successievelijk op Oostcamp hebben commen liggen en passeren;  

van welcke Van Houtte totalick vutgeschut is geweest, soo verre dat hij niet het minst behouden 

hebbende om te betalen syn commeren en schulden syn crediteuren ......,  

wanneer hij alhier op de prochie heeft gegaen en gesuckelt als een man onvoorsien van alle middelen. 

Verclarende voorts dat Lodewyck Anth. Van Houtte syn eenighe soon en kint, dewelcke hij verweckt 

heeft bij Anna Marie Heylincq, dewelcke dochter was van heer en meester Joos Heylincq, wijlen 

raetpensionaris van Oostende ...... 

Actum 23 juni 1670. 

 

 In 1671 wordt Lodewyck Anth. Van Houtte aangesteld als ontvanger van de goederen van de kerk, disch 

en kapel van O.L.Vr. 
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register 44 Doos 44: Vanaf 1700 tot 1754 

Originele akten Wettelijke Passeringen (soms erg beschadigd) 

 

 

f° 1700 

 

(1658) 

Charles Monbailieu x Jacquemintien De Sanghere zijn schuldig aan Gheleyn Vereecke, burgemeester van 

den Houtschen:  

een rente van 20 sch. voor een som van 16 pgr. bezet op een nieuw huys bij de comparanten gedaen 

maecken, daer sij in woonen, wesende herberghe met brauwerye genaemt Schaepersbergh met 450 r. land 

volgens de vercaveling van 14 april 1656. 

Gerecht aan Jacquemintien door successie van haar grootvader en grootmoeder Omaert De Sanghere en 

Cathelyne Negheman en deels door koop van Pieter De Sanghere en 5 hoirs van Jan De Sanghere. 

Actum 27 april 1658 (afschrift 8 dec. 1700). 

 

f° 1705 Joos Sabbe, weduwe van Pitronella Vanden Broucke, bezit een behuysd hofstedeke met 9 gem. land, 

waarvan een cleen deelken onder heerlijkheid Erckeghem in ignote genaemt Stuyvenberghe, vraagt 

toelating om te verkopen aan Jacques De Smedt voor de som van 15 pgr. omwille van de nodige 

reparaties, op 23 juni 1705. 

 

f° 1732 Jan Baptist Gheys, coopman te Brugge x Catharine De Witte zijn schuldig aan Marie Francoise Mattheus, 

weduwe van Jacobus Vander Delt, de som van 300 pgr. tegen een rente van 15 pgr. sjaers bezet op: 

- drie huysen in Oostende, 

- 7 gem. 190 r. te Aartrijke, 

- een behuysde hofstede van 18 gem. 8 r. te Oostcamp onder heerlijkheid den Houtschen, gebruikt 

door Nicolays Coppens, 

- 6 partijen land met ontrent 7 gem. in 18de begin, daer Oostcamp en den Houtschen op scheeden. 

Datum 2 mei 1732. 

 

f° 1733 Pieter Vande Walle x Marie De Backere, inwoners van Lophem en poorters van Brugge, zijn schuldig 

aan Cornelis Van Houtrive op Oostcamp-oost alias Beveren:  

een rente van 2 p. 10 schgr. voor een som van 50 pgr. bezet op 8 stukken land en busch, oost over de 

Gentsche vaert, in 24ste en 25ste begin, samen groot 7 gem. 54 r. 

Gerecht van Andries Vande Walle, vader. 

Datum 25 april 1733. 

 

 Jacob Van Loo x Jacquemyncke Van Renterghem, zijn schuldig aan de weze van Jan Paret en 

Magdaleene Van Renterghem: 

een rente van 20 schgr. op een som van 20 pgr. bezet op een partij land op Oostcamp-oost alias Beveren, 

over de Gentsche vaert, genaemt de Grooten Wellynck; 29ste begin, groot 1 gem. 179 r. 

Gerecht ten sterfhuyse van Maryn Van Renterghem op 16 sept. 1717. 

Datum 20 juni 1733. 

 

f° 1734 Catharine De Smit, weduwe van Francois Lobbrecht, landmeter van het Vrije, verkoopt aan Jacob De 

Smet te Oostcamp: 

1/2 + 1/4 min 1/4 van het resterende vierde van een behuysde hofstede groot geheel 14 gem. 251 r. 

onverdeeld met de koper, aan wie nu heel de hofstede behoort, oost van de kerk, genaemt Stuyvenberghe, 

in 5de begin (folio 33 .....), (+ legger van 16 percelen), bewoond door Lieven De Meyere. 

Gerecht door koop van heer en meester Jan De Moor x Barbara Michiels, van Francois Lobbrecht en van 

Anthone Malfeyt als curateur van Catharine Michiels cranckzinnighe in 1693. 

Datum 21 juni 1734. 

 

f° 1737 Vincent De Bal x Rosa Clays uit baronnie Maele, 

Jacob De Bay x Christina Blanckaert uit Sint-Cruys, 

Inghel Van Maele en Charles De Jaeghere, voogden van: 

- Joannes Claeys, zoon van Jan en Christina Blanckaert (1ste huwelijk), 

- Michiel, Joseph, Marie en Lodewijk De Bay, kinderen van Jacob en Christine Blanckaert  

(2de huwelijk). 

De wezen bezitten 5 partijen land en busch + huysynghe, groot 8 gem. 208 r. onder Erckeghem, onder 

andere Breydelsbusselken en het Cobbenest, en land op Oedelem, heerlijkheid van Praet. 

De comparanten, om uit de verdeeldheid te geraken, vragen toelating van de wezenkamer om per opbod 

te verkopen. 

Verkocht aan Francois Charel baron De Bette à 90 pgr. 

Actum 3 aug. 1737. 
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f° 1739 - Adriaen Goormachtich, jongman te Lapscheure, 

- Joseph De Backere x Joanne Goormachtich te Oostcamp, 

- Hendrik Anthierens x Petronelle Goormachtich te Brugge, 

3 kinderen van Charles Goormachtich verkopen aan Christiaen Huys, vrijlaet:  

een hofstedeke met 95 roen erfve in 1ste begin (folio 2, art. 2), voor desen herberghe genaemt Sint-Jooris, 

noordwest van de kerk, tusschen de kerckstraete van het Swarte Gat naer de plaetse Oostcamp  en de 

Cortrycksen heerweg west, met noord ande erfve van weduwe Jacob Moreeuw waarop de herberg Sint-

Hubrecht staet. 

Charles Goormachtich was gerecht van zijn vader, die kocht van Maryn Nayaert. Koopsom 13 pgr (?) 

Datum 27 juni 1739. 

 

f° 1744 Jacob Maenhout x Anna Marie Musschaert wonend op Erckeghem, vrijlaeten van Sint-Jooris ten Distele 

zijn schuldig aan Jacob De Vlieghere te Oedelem: 

een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op 14 gem. 175 r. land (11 partijen) in 6de begin, 

zuidoost van de kerk (+ legger), als rest van de koopsom voor een notable hofstede onder heerlijkheid 

Erckeghem, groot 45 gem. 24 r. 

Gerecht van Andries Rotsaert en de weze Pieter Rotsaert, die gerecht waren door vercaveling ten 

sterfhuyse van Pieter Rotsaert d’oude, zijn vader en grootvader. 

Datum 11 juli 1744. 

 

f° 1748 .... (onleesbaar beschadigd)  is schuldig aan Anthone Francois Vander Haeghe, coster organist ende 

schoolmeestre ..... (onleesbaar):  

een rente van 4 pgr. voor en som van ...  , bezet op hun nieuw ghebauwt huys staende recht over den 

kerckstichel op 40 roen erfve, met noord ande pastorie, met west ande kerckwegh recht over de 

kerckstichel. 

Gerecht door erfenis op 7 oct. 1739. 

Datum 13 juli 1748. 

 

f° 1751 Joannes Parridaen x Isabella Matthys zijn schuldig aan Pieter Van Hoectrive, schepen van Oostcamp:  

een rente van 3 p. 15 schgr. voor een som van 45 pgr. bezet op: 

- een woonhuys bij Beverhoutsvelt groot 3 gem. 85 r. geërfd op 17 ougst 1751 van Laurence 

Vanden Bande, weduwe van Gillis Franco en van Pieter De Meyere, 

- op 3 coopen land en bosch, geërfd van de hoirs van Maryn Boey, ....   en meer ander land. 

Datum 2 sept. 1751. 
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register 45 Doos 45: Vanaf 1756 tot 1792 

 
 

f° 1758 Engel, Cathelyne en Joanne Van Maele, kinderen van Jan d’oude geven volmacht aan Engel en Pieter 

Van Maele, kinderen van Pieter, om te verkopen aan Barthel Michot:  

ongeveer 8 gem. saylant, meersch en bosch, ver zuid van de kerk, gewest Heirsberghe in ignote het 

Vague Hof. 

Actum 16 maart 1758. 

 

f° 1758 Koopakte op perkament: 

- Jan-Bapt. Bruno Smissaert, ook namens zijn broer Joseph, zoon van Jan en Marie De Graeve x Marie 

Clays (bewoners?), 

- Marten Smissaert, zoon van Jan, 

- Pieter De Ketelaere x Marie Anna Van Dierendoncq, dochter van Francois en Jacoba Smissaert, 

dochter van Jan, 

- Pieter Smissaert, zoon van Jan en Petronelle Verstraete, x Catharine Vande Moere, 

- Jacob De Keyser x Marie Francoise Smissaert, dochter van Jan, 

- Guilliame De Jonghe x Anne Maria Smissaert, dochter van Jan, 

- Regina en Cornelia Smissaert, dochter van Jan en Petronelle Verstraete, 

om uit  gemeenzaamheid te treden en omwille van zware reparatien, vragen te mogen verkopen uiterhand 

aan de meestbiedende: 

een huys wesende herberghe genaemt Stuyvenberghe met ontrent 2 gem. land  

+ een cleen huyseken met 200 r. erfve ..... 

(verder staet te lezen:) 

huys wesende herberghe van oudts genaemt Stuyvenberghe met scheure, waeghuys, stallinghe met 150 r. 

land tusschen Audenaersche heerweg oost, de Blerckelaerestraete (?) zuid, + 1 gem. 1 lijn land, + 200 r. 

land palend ande riviere van Oostcamp oost. 

Hoogste bod door Pieter De Keyser te Erckeghem à 190 pgr. onder borg van Pieter Jacobus De Smet. 

Actum 24 jan. 1758. 

 

f° 1763 Rentebrief: 

Jacques Beckens x Cathar. Reichell zijn schuldig aan Aernout Vande Kerckhove (schepen van 

Oostcamp):  

een rente van 7 p. 10 schgr. voor een som van 150 pgr. bezet op een hofstedeke, daer Pieter Perquy op 

woont, groot 13 gem. 97 r. land en bosch, zuid van de kerk. 

Actum 9 mei 1763. 

 

f° 1764 Philip Wouters x C.R. De Hanyvel de Fresney, eigenaar van een huys van plaisance met 11 gem. 

hovinge, dreve, boomgaert met alle meublen, stoelen, tafels, schilderijen, ydel en volle flaeschen wijn in 

de kelder, niets uytgesondert, heeft verkocht aan Jacobus Goedemé te Oostkercke voor de som van 400 

pgr. 

Actum 12 nov. 1764. 

 

f° 1764 Ten verzoucke van Anthone Vander Haeghen wordt beslag gelegd op een wel bebauwt huys op 

cijnsgrond van Charles Dhont, toebehorend aan Carolus De Jonckheere, meester-chrirurgien van dese 

heerlijkheid, tot verhaal van 50 pgr. van een rente uit 1756 en 15 pgr. van een obligatie uit 1758. 

 

f° 1765 Verkoopsvoorwaarden van een woonhuys met 95 r. erfve, wat noord van de kerk, van oude tyden 

genaemt Sint-Jooris, op de westsijde van de calsydeweg. 

Hoogste bod door Francois Beirlant à 62 pgr. 

Actum 4 maart 1765. 

 

f° 1765 Huwelijkscontract van Joannes Geirnaert, zoon van Joannes, jongman en Joanna De Grande, weduwe van 

Arnoldus Vande Kerckhove. 

Actum 9 april 1765. 
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f° 1766 Rentebrief: 

Francois Coppens te Oostcamp x Angelyna Teirlynck, zijn schuldig aan jonkheer Franciscus Wyllays te 

Brugge:  

een  rente van 10 pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op een huys en notable herberghe ten dorp, 

genaemt Sint-Hubrecht, met een peirdesmesse op 62 r. erfve, waerop de herbergh getimmert staet,  

+ 225 r. daer recht over de calsydeweg (zaeyland en hovernierhof) in 2de begin (folio 14, art. 3). . 

De herberg ligt in 1ste begin (folio 2, art. 3) met west ande verduysterde Cortryckschen heerweg, met oost 

ande nieuwe calsydeweg, met zuid in ’t vergaderen van beede wegen. 

Actum 10 juni 1766. 

 

f° 1772 Guilliame De Reyghere x Joanna Marye Boy (prochie Sint-Catharine) verkoopt aan Pieter Buckens te 

Moerbrugge:  

land met herberghe genaemt Sint-Aernoudt op de post Moerbrugghe op 1 lijne cijnsgrond,  

+ 5 partijen land genaemt den Witten (1 gem. 25 r.) den Hooghen Bilck (3 gem.), aan de molen van 

Moerbrugge (2 lijn), gebruikt door Jacobus Boy, + de Vier Gemete (5 gem.), ’t Lanck Gemet, (1 gem. 33 

r.) gebruikt door Pieter Vanden Bussche. (samen ± 11 gem.). Koopsom 668 pgr. 

Actum 9 mei 1772. 

 

f° 1780 

 

 

Rentebrief: 

Pieter Lambert x Pieternelle Lenders zijn schuldig aan Joannes Huys, schepen van Oostcamp: 

een rente van 1 p. 5 sch. voor een som van 25 pgr. bezet op een huys (tweewoonst) onlangs nieuwe 

gebauwt op 100 r. cijnsgrond van de abdije van den Eeckhoutte,  niet ver van de groote Steenbrugghe, 

met uitweg op de calsyde Brugge-Kortryck. 

Actum 11 jan. 1780. 

 

f° 1784 

 

 

Koopakte (eerste deel, met naam van de comparant, verdwenen) 

Hij verkoopt aan jonckheer Jan Jos Veranneman, heer van Watervliet en Gendtbrugghe: 

een hofstedeke + 3 gem. 113 r. land in 11de begin (folio 161, art. 2 ...)  in canton Hertsberghe, gebruikt 

door Jaspaert Claeys. 

Gerecht aan de vrouw van de comparant: 1/2 van haar ouders en 1/2 door koop van Joseph Sabbe x 

Jacoba Vermeulen, op 14 dec. 1778. Koopsom 160 p. 2 schgr. 

Actum 17 april 1784. 

 

f° 1785  

      - 88 

 

 

Huwelijkscontracten van: 

- Joannes De Grande, laet van Oostcamp wonend te Lophem en Victoria Van Hove te 

Ruddervoorde: 12 april 1785. 

- Pieter Jacobus De Vooght, jongman te Brugge en Coleta Vande Rostynen: 30 ougst 1785. 

- Pieter Monbailliu, minderjarig, en Marie Schepens, jonge dochter te Brugge: 5 sept. 1786. 

- Victoria Vlaminck, 22 jaar en Pieter De Smet te Beernem, jongman: 15 april 1788. 

 

f° 1792 

 

 

Jonkheer Marcus Josephus Arrazola, heer van Suytcote, jongman, geeft volmacht aan Joannes Andries, 

om te verkopen: 

een hofstedeke met 10 gem. 297 r. langs d’Haeselstraete + een partie land in Beernem, gebruikt door 

Carel De Muynck; verkocht aan Augustijn Serquy à 537 pgr. op 30 ougst 1792. 
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register 245 Doos 245: Openbare verkopingen en Verpachtingen: vanaf  1659 tot 1719 

 

 

f°  

14/12/1693 

Openbare verkoping in het schepenhuys van de heerlijkheid Oostcamp: 

1/2 van een behuysde hofstede met 30 gem. land, bosch en meersch,  

de keucken gepaveert met roo en blauwe teghels, de hoogcamer en vautekelder gepaveert als voren, 

gedeckt met pannen; peertstal en coeystal rontsom in sijn meuren en gedeckt met stroo; de scheure 

rontsom besleghen met bart en gedeckt met stroo; waghenhuys, dreve ..... (+ legger)  

palend aan Audenaersche heerweg en aan d’Aeselaerstraete, ver zuidoost van de kerk. 

Toebehorend aan Jenne Eleonore Gilson, weduwe van Gillis Clayssonne; in pacht gebruikt door Hubrecht 

Lacluse. 

Verkocht op verzoek van Gillis Clayssonne, zoon van Gillis, ook als voogd van Frans, Therese en 

Jacquelyne, zijn minderjarige broer en zusters, om te verhalen 1019 p. 10 sch. 11 gr. die hun moeder 

Jenne Eleonore hen schuldig is volgens de staat van goed van hun vader Gillis. 

 

f°  

30/03/1694 

Burgemeester en schepenen bevestigen dat zij publiek per opbod verpacht hebben: 

een hofstede met ontrent 30 gem. land, laatst gebruikt door Hubrecht Lacluyse, behorend aan weduwe 

van meester Gillis Clayssonne en gheabandoneert, verpacht voor 3 jaar ingaande half-maart 1694 aan 

Frans De Muynck à 19 p. 10 sch. sjaers. 

 

f°  

13/03/1703 

Jonkheer Gillelmus Dominicus De Paepe, heer van Hallebast, laat over aan de prochie Oostcamp:  

9 partijen busch en land, samen groot 62 gem. 86 r. om quyt en .... te wesen van tegenwoordige en 

toekomende costen. 

 

f° 

24/09/1703 

J. B. Trapequiers proprietaris van 30 gem. 95 r. land en gars, genaemt Tughem, ver zuidwest van de kerk, 

zuidoost van het casteelgoet genaemt Nieuwburgh alias Nieuwenhove, gebruikt door Jeroon Van Hove, 

wiens pacht expireert bavo 1703, geeft te kennen dat hij geen pachter vindt. 

Hij cedeert de pacht voor 1 jaar, ingaande bavo 1703, aan burgemeester en schepenen. 

 

f° 

09/10/1703 

Jeronimus Van Hove, Franc. Reynaert, Pieter Vynsyoen en Frans .....  bekennen aenveirt te hebben van 

burgemeester en schepenen een partije land ontrent 30 gem. genaemt Tughem gelegen ontrent den Daele, 

behorend aan Jacques Trapequier zolang hij dit land aan de heerlijkheid Oostcamp laat. 

 

f°  

17/02/1726 

 

(2 exem-

plaren) 

Openbare verkoping ten huyse van Pieter Christiaens, weert ter plaetse van Oostcamp: 

78 gem. 75 r. busch en velderie met tailliehout, op Oostcamp en Waardamme, ver zuid van de kerk van 

Oostcamp (+ legger),  

toebehorend ande hoirs van Dominicus De Paepe, heer van Allebast, na de dood van zijn vader, die erfde 

na de dood van zijn moeder Anthonette Isabelle De Breuck, laatst weduwe van Jan Bapt. Vuystaert, die 

gerecht was door successie van haar vader Louys De Breuck. 

Gebruikt door de proprietarissen. Belast met 200 pgr. sedert 1690. 

 

f°  

02/10/1786 

Gedrukte affiche voor de verkoop van: 

Extra schoone hofsteden, landen, bosschen, vijvers en velden op Oostcamp en Beernem, aen ’t 

noordeynde van het Bulscampveld in 57 kopen: 

Koop1:  

- notable hofstede onlangs nieuwe bebouwt,  

groot 305 gem. 204 r. in 47 partijen, gebruikt door de proprietarissen. 

Koop 2: 

- Schoone hofstede, onlangs nieuwe bebouwt, west van de heerweg Brugge-Ruiselede,  

groot 67 gem. 194 r. gebruikt door de proprietarissen. 

Koop 3: 

- hofstedeke onlangs nieuwe bebouwt, zuidwest van koop 2, 

groot 28 gem. 104 r. gebruikt door Francis Creytens. 

Koop 4: 

- hofstedeke, onlangs nieuw bebouwt, oost van koop 3, 

groot 23 gem. 218 r. gebruikt door Emmanuel De Meulemeester. 

Koop 5 – 7: 

- zaailand groot 12 gem. 150 r. 

Koop 8 – 26: 

- veld en vijvers groot 371 gem. 75 r. 

Koop 27 – 39: 

- land, groot 44 gem. 150 r. 
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Koop 28 – 30 en 40 – 47: 

- bosch, groot 79 gem. 

Koop 48 – 57: 

- Blommendaele,  

hoofdzakelijk bosch 79 gem. waarvan 14 gem. land. 

 

Alles samen ongeveer 1025 gem. (453 ha). 

De verkopers staan niet vermeld. 
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Wettelijke passeringen voor de schepenen van den Houtsen 

 

Buskensambacht (groot 252 ha) 
 

RAB Gemeentearchief Ruddervoorde (registers nrs 42 tm 49) begint 19 nov 1739 tot 1795 

Inventaris 30 (groen) 

 

Goederen gelegen op Oostcamp 

 
register 42 

 

Vanaf 1739 tot 1750 

 

 

f° 25 

 

 

(doorkruist) 

Joannes Saelens wonend te Brugge, laet van desen ambacht, x Eleonora Clara Stevens, zijn schuldig aan 

moeder Ancilla en religieusen annuntiaten te Brugge:  

een rente van 150 pgr. bezet op 1/2 van een hofstede onder heerlijkheid Buskens, groot geheel 50 gem. 

(andere 1/2 behoort de hoirs van Pieter Goossens en Pieternelle Saelens) 

Gerecht ten sterfhuyse van Philip Saelens en Anna Reep op 11 mei 1739.  

Bij gebrek aan betaling van crois zal verkocht worden met het branden van 3 keirsen na 3 kerkgeboden. 

Gedaan in vergadering van 23 juli 1740. 

 

f° 27 

(doorkruist) 

Legger van bovenstaande gronden, palend aan de Vlieghe wegh, met d’hofstede daer Andries Kesteloot 

op ghewoont heeft, ende alsnu Joannes Legrand. 

 

f° 32 (Zelfde als hierboven) 

Joannes Saelens …. schuldig aan Joos Semain te Sint Andries:  

een rente van 100 pgr, bezet op 1/2 van een hofstede onder Buskens, gebruikt door Joannes De Grootte, 

groot 50 gem. (andere 1/2 behoort hoirs van Pieter Goossens en Pieternelle Saelens). 

Gedaan in vergadering 21 jan. 1741. 

 

f° 33v Legger: hofstede aan de Vlieghe wegh daer Andries Kesteloot op ghewoont heeft, alsnu Joannes De 

Grootte. 

 

f° 46 Deurwaarder van de raad van Vlaanderen legt beslag voor 32 pgr. ten voordele van heer en meester 

Boudewijn Wouters presbijter te Brugge, ten laste van Joannes Saelens te Brugge.  

Beslag op 1/2 hofstede groot 43 gem. 120 r. (andere 1/2  behoort Carel Saelens) gelegen weinig suijt 

van de Laere, gebruikt door Jan De Grande. 

t’oorconden 21 nov. 1741. 

 

f° 50 v  

 

Deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, legt beslag op 1/2 hofstede met 52 gem. land ter 

heerlijkhede van Buskensambacht ten voordele van Joannes Saelens, gebruikt door Jan De Grande, 

zoon van Joannes, over eenighe erfvenissen, onterfenissen, belastingen, verobligatien ofte andersints.  

t’oorconden 8 febr. 1742. 

 

f° 53v  

 

Sr. Jan De Schrijvere verkoopt aan Sr. Frans De Clercq, baljuw van de heerlijkheid Dekenslaeten: een 

partij van 7 gem. bosch ver zuidwest van de kerk, wat zuid van het goet ten Heede op Buskensambacht. 

 t’oorconden 20 october 1742. 

 

f° 65 Joseph Goethals te Wingene x Victoria Banierst, bij forme van uijtgrootinghe hebben verkocht ten 

voordele van Lodewijk Buckens:  

1/6 van d’herberghe ghenaemt Den Daele + alle landen en bosschen daar medegaande (andere 5/6 

behoren aan de koper en zijn wezen) door hem bewoond, na overlijden van Joanna Albrecht, zijn 

schoonmoeder. 

Verkocht à 20 pgr. binnen de 4 maanden + halve tonne groot bier + een croonstuck aan verkopers 

vrouw voor spellegelt + 1 schellynck aenden armen. 

t’oorconden 25 dec. 1742. 
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f° 86 Jan Beuselynck en Marten De Gersem, voogden van de wezen van Cornelis Beuselynck xx Pieternelle 

Maes, verkopen aan Anthone Frans Vander Haeghen, coster ende schoolmeester van Oostcamp, in 

naam van  Jacques Beuselynck, zoon van Jan:  

een groote plaetse van lande in 4 partijen saeylant, bosch ende gheweet onder Buskensambacht, groot 6 

gem. 8 r. ver zuidwest van de kerk, met west aan de straete ghenaemt den Houtwegh, met alle 

huysinghen, scheure en stallinghen, ter reserve van de groote scheure en het waghenhuys op 

d’hofplaetse verkocht aan Jan Goormachtigh.  

Belast met rente van 75 pgr. ten voordele van weduwenhuyse gheseyt Godshuyse Boneem inde Corte 

Silverstraete te Brugge. 

Actum in vergadering van 3 jan. 1744. 

 

f° 102 

 

Jacobus De Pré x M A. Van Winnezeele, te voren weduwe van Frans Vande Velde, laeten van 

Oostcamp, namens de wezen Vande Velde, verkopen aan Joannes Flou:  

een behuyst hofstedeke met 9 gem. 128 r. onder Buskensambacht. 

Gerecht van Frans Vande Velde, die kocht van Frans Amerlynck, uit de inboedel van Jan Baptiste 

Gheys en Catherine Ther. De Witte. 

Actum 11 aug. 1744. 

 

f° 114  

 

en 115 

Deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, op verzoek van de weduwe van Joannes Beyens, te Bredene 

vraagt om beslagname van 1/2  hofstede met 52 gem. onder Buskensambacht, gebruikt door Jan De 

Grande, zoon van Joos behorend aan Jan Baptist Salens.  

t’ oorconden 20 sept. 1745. 

 

f° 121 Jacques Beuselynck zoon van Jan x Isabella Gailliaert verkopen aan Jacob Hoste te Oostcamp: een 

groote plaetse van land: 4 partijen saeylandt, bosch en gheweet… 

Gedaan in vergadering van 3 jan. 1746. 

 

f° 127  

 

en 128 

Deurwaarder van de Raad van Vlaaanderen, op verzoek van Pieter Van Heule, vraagt om beslagname 

van een deel hofstede groot 53 gem. gebruikt door Joannes De Groote te Oostcamp, toebehorend aan 

Jacob Lermytte uit Lissewege.  

t’oorconden 27 juni 1746. 

 

f° 129 Jan Baptist Saelens (zoon v Laureins en Cath. Meyaert) x Leonora Clara Stevens, verkopen aan heer en 

meester Jan Baptist Dhaese, lincent. inde medicijnen te Brugge:  

1/2 hofstede onder Buskensambacht, groot geheel 53 gem. (waarvan 3 gem. onder Erckeghem) zuidwest 

van de kerk, langs de Vlieghwegh. Daer Joannes De Grande heden woont. 

Gerecht door vercaveling ten sterfhuyse van zijn grootvader en grootmoeder, die kochten ten decrete op 

12  maart 1670. 

Gedaan 13 aug. 1746. 

 

f° 134 

 

(doorkruist) 

Jonkheer Franchoys Neyts, zoon van Thomas en Margriete Lynck, in naam van zijn moeder Margr. 

Lynck, is schuldig aan Sieur Guilliaume De Corte, koopman te Brugge, een rente van 5 pgr. op een 

kapitaal van 100 pgr. bezet op een busch genaemt de Cuypenbusschen, groot 26 gem. onder 

Buskensambacht, ver zuidwest van de kerk. (Volgt de legger van 9 partijen busch) 

In extra ordinaire vergadering op 15 october 1746. 

 

f° 139 - Carel Salens zoon van Christof ?, balliu van de heerlijkheid  Oostcamp en agent van Z.H. den 

hertog van Ursele, 

- Anna Goossens, dochter van Pieter en Pieter Saelens, weduwe van Jacobus Maeghere ? 

- Jacobus Lermytte, zoon van Jacob en Joanna Seghers, weduwnaar  van Joanna Goossens (dochter 

van Pieternelle en Pieternelle Saelens). 

Verkopen aan heer en meester Jan Baptist De Haes, lic. in de medicijnen te Brugge:  

1/6 hofstede onder Buskens, groot geheel 53 gem. (waarvan 3 gem. onder Erckeghem  en 

Nieuwenhove). 

(Volgt de legger (4 blz.) van al het land, langs de Vliegwegh)…. met de hofstede daer Joannes De 

Grande nu woont. 

Gedaen in extraordinaire vergadering 11 maart 1747. 
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f° 144 Burgemeester en Schepenen van het Brugse Vrije doen te weten dat ter oorsaeke van de 

jeghenwoordighe troubelen van oorloghe, ruinen, innundatien en andere inexcusabele lasten waarmede 

den lande sijn overvallen, authoriseren Burgemeester en schepenen van heerlychede van 

Jonckersambacht op te lichten ten intreste de minste pennynck, uit handen van Gabriel Leroux te 

Brugge de som van 100 pgr. 

 

 

Schepenen van Jonckersambacht:  

 

J.B. Serruys Burgemeester, Cornelis Verhaeghe, Pieter Dumon, Cornelis Vlietynck, Benedictus 

Goethals, Isaac Verstraete, Joannes De Keysere en Philippe Piceu, mitsgaders Carel Salens ontfangere. 

13 april 1747. 

 

 

 

 



 211 

register 43 

 

Vanaf 1750 tot 1762 

 

 
f° 8 Margriete Lynck, weduwe van Thomas Maximil. Neyts, verkoopt aan Frans Neyts:  

26 gem. 81 r. land en busch onder Buskensambacht genaemt Cuypenbusschen. 

Gerecht als weduwe van Thomas Max. Neyts.  

Actum 22 oct 1750. 

 

f° 44 Jonkheer Frans Neyts, zoon van Thomas en Margriete Lynck te Brugge, verkoopt aan Jonkheer Guille 

Anth. Dammaryn te Brugge:  

26 gem. 81 r. land en busch ter Buskensambacht zijnde de Cuypenbusschen, ver west van de kerk (volgt 

de legger van alle partijen). 

Gerecht bij cedatie van Margriet Lynck, weduwe van Thomas Neyts. 

Actum 24 nov 1753. 

 

f° 54 Jonkvrouw Marie Catharine Van Tours, weduwe van heer en meester Bernard Aloïsius De Lampereel, 

schepen van Brugge verkoopt aan Jonkheer Joannes Bernard Van Zuylen de Nyevelt, raadsheer van 

Brugge:  

41 gem. 253 r. land en busch met een schoon casteel goedt ofte huys van plaisance met een hofstedeke, 

waarvan 23 gem. 242 r. op Buskensambacht, de rest op heerlijkheid Oostcamp en Rooden geseyt 

Nieuwenhove. 

Publiek verkocht op 10 mei 1754 à 1348 pgr. 5 sch. 

Gerecht als weduwe van Bernard De Lampereel, die erfde als hoir unique (mits renunciatie van zijn 2 

zusters) ten sterfhuyse van Benedictus De Lampereel, canoninck van St. Donaas, die erfde uit de 

verkaveling tussen Bernard en zijn 2 zusters op 19 jan. 1726 ten sterfhuyse van zijn vader Frans Louis 

De Lampereel, die kocht van J. B. Carlier en Therese Dulay op 8 maart 1687. 

Actum 25 juni 1754. 

(Volgt de legger van bovenstaand land en busch) 

 

f° 120 

 

- Lodewijk Dobbelaere, zoon van Pieter, x Marie Maertens, laeten van Nieuwenhove, wonend te 

Varsenare, 

- Frans Dobbelaere x Joanna Boone, laeten van Nieuwenhove te Ruddervoorde, 

- Jacob Priem x Anna Van Hoonacker te Ruddervoorde, 

- Kinderen van Marijn Dobbelaere, 

- Kinderen van Joos De Vriese en Isabella Dobbelaere, 

Verkopen aan Jacob Hoste, vrijlaet van Oostcamp:  

1 gem. 222 r. op Buskensambacht, deel van 23 gem. 28 r. waarvan 18 gem. 193 r. behoren aan dhr. 

Baron Van Maele, genaemt den Opstal, liggende over de dreve van het goet ten Heede. 

Actum 23 juni 1758. 

 

f° 195 Jonkheer Joseph Dhooghe, heer van de Gauwerie, zoon van Ignace en Caroline Anchemant, in naam 

van zijn moeder, verkoopt aan mhr. Charles Dhont de Nieuburg, ridder, ontvanger-generaal van de 

steden Damme en Meuninckreede, griffier van het prinselijk leenhof van de stad Brugge:  

2/3 ( ander 1/3 behoort de koper) uit hoofde van zijn vrouw Isabelle Claysman:  

een notable behuysde en beschuerde hofstede, op Buskensambacht, groot 214 gem. 9 r. waarvan 5 gem. 

26 r. ghenaemt het Lampernessestuck ligt onder de heerlijkheid van Nieuwen te Loppem.  

Samen genaemt het goedt ten Heede, gebruikt door Jacobus Beuselynck. 

Verkocht voor 1000 pgr. behalve een rente van 400 pgr. daarop bezet op 13 oct 1759 ten voordele van 

Isabelle Ther. Willaeys, weduwe van dhr. Frans Boudins. Gerecht bij vercaveling in 1734. 

Actum 28 aug. 1762. 
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register 44 

 

 

Vanaf 1763 tot 1768 

 

f° 18v 

  

(doorkruist) 

Lodewijk De Vriese, zoon van Andries en A.M. De Knock, x Pieternelle Coorens, wonend te 

Ruddervoorde, zijn schuldig aan Joannes Van Hove:  

een rente van 6 pgr. op een kapitaal van 150 pgr. bezet op 17 gem. land en busch, deel van een hofstede 

(de rest ligt onder de heerlijkheid Oostcamp) onder Jonckersambacht.  

Gerecht door koop van de hoirs ten sterfhuyse van heer en meester Jan Jacques Van Hoenacker in 1752. 

Actum 7 jan. 1764. 

 

f° 64v Pieter Dryepondt zoon van Jacob, jongman, verkocht aan Joannes Lootens zoon van Pieter te 

Ruddervoorde:  

een behuysde hofstede op de heerlijkheden Gendtbrugge, Oostcamp en Jonckersambacht, groot 54 gem. 

+ 2 stukjes land, genaemt de Keirsselaere en de besloten meersch, groot 2 gem. 48 r. samen 56 gem. 48 

r. gebruikt door de koper, voor de prijs van 556 pgr. 11 sch. 2 gr. + 2 croonen voor de aermen en 2 

dobbel souvereinen aen ‘svercoopers domesticq en meer andere …. 

Actum 23 juli 1764. 

 

f° 122 De voogden van Joannes Verduyn, zoon van Hieronimus, vragen toelating om te verkopen:  

1/5 van een hofstedeke van 5 gem. 200 r. ten meerderendeele onder de heerlijkheid Oostcamp, gebruikt 

door Joseph Verduyn à 3 p. 13 sch. 4 gr. + ‘tverleggen van 100 geleyschooven: om uit de 

gemeensaemheyt te connen separeren.  

Zij verlangen publicq a la haulsche te verkopen ten hoogsten prijze.  

De edificien staen om bijna ten gronde te vallen. Toelating op 24 nov. 1766. 

Verkocht aan Guill. Van Ooteghem à 143 pgr. 11 schgr.  

 

f° 134v - Judocus De Vos, zoon van Pieter x Monica Maenhout, 

- Voogden van de 4 minderjarige kinderen van Judocus De Vos uit zijn 2de huwelijk met Joanna 

Vanden Bussche,  

verkopen aan Pieter  Vanden Driessche:  

3 gem. 69 r. land en boomgaert met huys, scheure en stallyngen, deel van een hofstedeke met omtrent 

11 gem. land, bosch en meirsch op Ruddervoorde in ’t Jonkersambacht; de rest ligt op d’heerlijkheid 

Oostcamp. Verkocht à 125 pgr. 6 sch.  

Gerecht door koop van de hoirs van Joseph Van Poucke in 1755. 

Actum 21 sept. 1767. 

Hierna volgt het octrooi voor verkoop van een behuyst en betimmert hofstedeke op Ruddervoorde. 

 

f° 146v - Pieter De Flou, jongman, zoon van Joannes, 

- Joannes Van Winsberghe x Anna De Flou, 

- Judocus De Flou samen met Pieter De Flou, voogden van Theresia en Joanne De Flou, dochters van 

Joannes,  

verklaren in forme van uytgrootinge verkocht te hebben aan Pieter Maertens en Isabelle De Flou:  

4/5 van een hofstedeke met woonhuys en scheure op 12 gem. land onder Buskensambacht, nu bewoond 

door de koper.  

Gerecht uit successie van Joannes De Flou en Godelieve Peelman, verkocht à 40 pgr. voor iedere 

verkoper (= 160 pgr.) + recht van bijleve voor Carel De Schepper, weduwnaar van Godelieve Peelman. 

Actum …. 1767. 

 

f° 172 Juffr. Marie Joanne De Wree dit Veranneman, dochter van Ferdinand en Joanne Robertijne De 

Lavilliete, jonge dochter, verkoopt aan mhr. Charles Dhont, ridder, heer van Nieuwburg:  

1/2  van 75 gem. 291 r. land, waarvan 12 gem. 244 r. onder Buskensambacht; de rest op d’heerlijkheid 

Oostcamp en een deel op d’heerlijkheid Nieuwenhove; palend aan het land van het goed ten Hee en aan 

de Ramsbekestrate (uitvoerige legger van al het land). 

Gerecht bij vercaveling in 1755 (zie folio 175) ten sterfhuyse van Francisca Livine De Lavilliette. 

Actum 10 dec. 1768. 
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f° 174 Dezelfde M. J. De Wree geeft volmacht aan Joseph Guusse om voor de wet van de heerlijkheid 

Nieuwenhove en elders te verkopen:  

1/2 van 75 gem. 292 r. (waarvan de andere 1/2  behoort aan Jonkheer Franciscus Xaverius De Cabillia 

de Triponseau en kinderen) met de huysingen, vroeger deel uitmakende van een hofstede groot 108 

gem. min 12 roen, in 1708 vercaveld, ter heerlijkheid van Nieuwenhove, gebruikt door Pieter Van 

Hove. 

Actum 18 febr. 1764. 

 

f° 175 

 

Vercaveling in 1755 ten sterfhuyse van  

- Joanne Robertijne De Lavillette, 

- Francisca Livina De Lavillette, weduwe van Charles De Donckers, 

- Marie, dochter van Judocus De Lavillette, 

tussen de kinderen van Jonkheer Ferdinand De Wree dit Veranneman en Joanne Rob. De Lavillette (lot 

A) 1/2 van 75 gem. 231 r. + huysingen, (andere 1/2  = lot B) 

vroeger deel van een hofstede groot 108 gem. min 12 r. vercavelt in 1708, gelegen ter heerlichede van 

Nieuwenhove. Belast met 10 hoeden evene (haver) en 7 3/4 vaten, enz .... 

Afschrift 23 febr. 1764. 

 

f° 177 Charles Ignace De Lespée geeft volmacht aan Cornelis Salens, bailliu, om voor de schepenen van de 

heerlijkheid van Oostcamp te verkopen:  

49 gem. 79 r. zaeylant, busch, meersch, vijvers en velt + huysingen, aan mhr. Charles Dhont, ridder van 

Nieuburgh als koper, à  400 pgr. 

Gepasseert te Brugge 14 juli 1766. 
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register 45 

 

Vanaf 1768 tot 1777 

 

 

f° 10 

 

 

Jonkheer Pieter De Wree dit Veranneman, voogd van 2 minderjarige kinderen van Xaverius De 

Cabilliau de Triponseau en Therese De Wree dit Veranneman, verkoopt aan mhr. Charles Dhont, heer 

van Nieuburgh, ridder:  

1/2  van 12 gem. 244 r. land en bosch, deel van 75 gem. 291 r., deel van een hofstede genaemt de 

Riviere op Buskensambacht (andere 1/2  gekocht door juffrouw Marie Joanne De Wree) voor de som 

van 242 pgr. 

Actum 10 dec 1768. 

 

f° 29v Heer en meester Jan Baptist De Haes, licentiaat inde medecijnen te Brugge x Marie Jos. De Soria, zijn 

schuldig aan Anne Francisca Ancheman, weduwe van Pr. Ancheman:  

een rente van 12 pgr. op een kapitaal van 300 pgr. bezet op een hofstede met 49 gem. 227 r. land en 

bosch op Buskensambacht, palend de Vliegweg, met oost aan heerlichede Nieuwenhove, met west aan 

de beke tegen Loppem (uitvoerige legger …..). 

Gerecht door koop van dhr. Charles Saelens. 

Actum 18 oct 1769. 

 

f° 76 Hoirs van Jonkvrouw Isabella Clara Vanden Berghe, bejaerde dochter, verkopen aan Frans en Theresia 

Verroestraete, buitenpoorters van Kortrijk onder de heerlijkheid Pouckes:  

een hofstede met 16 gem. land, zuidwest van de kerk, ter heerlijkheid van Buskens aen de Laere, 

gebruikt door Joannes Dhooge voor 9 jaar (1764-1773). 

Gerecht van Gaspar Vanden Berghe en Anna Van Ballenberghe, haar vader en moeder. 

Actum 13 april 1771. 

 

f° 168 Pieter Maertens zoon van Pieter x Isabella De Flou zijn schuldig aan dhr. Charles Dhont, heer van 

Nieuwburgh:  

een rente van 8 pgr. op een kapitaal van 200 pgr. bezet op een hofstedeke met 12 gem. zaeylant onder 

d’heerlijkheid van Buskensambacht. Gerecht van haar ouders, broers en zusters. 

Actum 9 oct 1773. 

 

f° 176v Francois Verhoeststraete zoon van Simoen, buitenpoorter van Kortrijk onder d’heerlijkheid van 

Pouckes, en zijn zuster Theresia, jonge dochter, verkopen aan Jan Baptist Lippens, vrijlaat van de 

heerlijkheid Oostcamp:  

een hofstede met 16 gem. zuidwest van de kerk ter heerlijkheid van Buskens, voor de som van 542 pgr. 

10 schgr.; oost de Laere.  

Gerecht door koop van Isabelle Van Houtreve, weduwe van Pieter Blanckaert en medehoirs van 

Jonkvrouw Isabelle Clara Vanden Berghe op 13 april 1771. 

Actum 24 april 1775. 

 

f° 207 Sieur Jan Baptist Dhert te Oostcamp is schuldig aan sieur Joannes Dius (?) te Gent: 19 pgr. 18 sch. 3 gr. 

voor levering van wolle laeckens. Dhert blijft in faute niet jegenstaende diversche vriendelijke 

vermaeninghen. De eiser richt zich tot de Raad van Vlaanderen te Gent. De deurwaerder van de Raad 

van Vlaanderen laat beslag leggen op al het huisraad (zie aldaar). 

Actum 11 april 1775. 

 

f° 233 - Pieternelle Coorens, weduwe van Lodewijk De Vriese, en Joseph De Vriese, zoon van Lodewijk, 

- David De Vriese x Anna Mary Meuleman en  

- Andries De Vriese,  

verkopen aan Pieter Vande Steene:  

een hofstede met woonhuys, scheure en stallinge met 43 gem. 176 r. land, bosch en meersch op 

Ruddervoorde en Waardamme (waarvan 14 gem. 121 r. onder den Houtschen en de rest onder 

d’heerlijkheid Oostcamp). 

Actum 4 febr 1777. 
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register 46 Vanaf 1777 tot 1781 

 
 

f° 58 Guilliaume Van Ootegem, zoon van Pieter x Joanna Dugardin, verkopen aan Frans Van Ootegem: een 

hofstedeke met 3 gem. 52 r. land, onder Buskensambacht, deel van 5 gem. 200 r., waarvan 2 gem. 148 r. 

onder d’heerlijkheid Oostcamp. (de andere 1/2  behoort aan de hoirs van ... Moorsele te Gent). Pachter 

Joseph Verduyn. Gerecht door koop van de hoirs van Jeroom Verduyn in 1766. 

Actum 2 mei 1778. 

 

f° 114 Frans Van Ootegem, bewoner, zoon van Martinus x Marianne Pollevier verkopen aan dhr. Charles 

Dhont, heer van Nieuwburgh:  

een hofstedeke met 3 gem. 52 r. onder Buskensambacht, deel van 5 gem. 200 r. waarvan 2 gem. 148 r. 

onder d’heerlijkheid Oostcamp, met boomgaert, huys, stallingen, waarvan 1/2  behoort aan de hoirs van 

Moorsele te Gent. 

Belast met 9 vaten evene ten voordele van hertog van Ursel. 

Verkocht à 267 pgr. 10 schgr. + 1 croone spellegelt. 

Gerecht door koop van Guilaume Van Ootegem in 1778.  

Actum 31 mei 1779. 

 

f° 146 - Pieter Maertens zoon van Pieter x Isabelle De Flou, vrijlaeten van Loppem, 

- Joseph De Vriese en Pieter De Flou, voogden van 

- Joseph en Anthone De Vriese, kinderen van Joannes en Isabella De Flou,  

verkopen aan Charles Dhont, heer van Nieuwburg:  

een hofstedeke groot 12 gem. 87 r., zuid van de kerk (9 gem. 128 r. op Buskens, de rest onder 

heerlijkheid Oostcamp) met zuid aan een landweg, met oost aan Ramsbekestrate.  

Gerecht tot 9/10 (1/10 behoort aan de 2 wezen).  

Actum 24 juli 1780. 
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register 48 

 

Vanaf 1781 tot 1784 

 

 
f° 65+72 

 

 

 

 

 

 

Jan Baptiste De Gellynck, heer van Elsegem, enz …. en Anthone Fresignies (grootvader), voogden van 

Marie-Therese, Maximiliaan, Therese-Francoise en Henriette De Gellynck, en Marie-Charlotte, 5 

minderjarige kinderen van Anselme De Gellynck en Marie Therese de Fresignies, verkopen aan Charles 

Dhont de Nieuwburg:  

1/2  van een hofstede (andere helft behoort aan Charles Dhont) met 19 gem. land, bosch en meirsch, 

gebruikt door Pieter Vermeulen, waarvan 12 gem. 298 1/2  r. onder Buskens ambacht, met west aan de 

Ramsbekestraat (de rest onder heerlijkheid Oostcamp), voor de som van 775 pgr. 

Actum 24 jan 1784. 

 

f° 86 Vervolg van bovenstaand. 

 

f° 122 Marianne Van Caloen, dochter van Philippe en Anna Bernarde De Stappens, weduwe van Pieter De 

Voogt, verkoopt aan Lambert Malfait, wonend te Lannoy (Fr):  

5 gem. 276 r. bosch onder Buskensambacht, deel van 78 gem. 248 r. bosch, de rest onder heerlijkheid 

Oostcamp, à 1410 pgr. 8 sch. 6 gr.  

Gerecht van haar moeder Anna B. De Stappens.  

L. Malfait leent 1200 pgr. tegen een rente van 60 pgr. sjaers. 

Actum 15 jan 1785. 

 

f° 147 Jacobus Hoste, zoon van Jacob en Marie Rots, verkocht aan zijn broer Bernard; gerecht van zijn moeder 

M. Rots: 

- 1/4 van de 1/2  (onverdeeld met zijn vader, broers en zusters) van een hofstedeke van 7 gem. 44 r. 

ver zuidwest van de kerk, oost aan de Wulckebrouckstrate, op Buskensambacht, 

- 1/4 van de 1/2  jong bosch, genaemt Cattiensstick, groot 2 gem. 40 r. oost van het hofstedeke, 

- 1/4 van de 1/2  van 3 gem. 80 r. veltbosch, genaemt de Tafeldycken te Loppem tusschen de 

Rysselsche heerwegh en de Zeewegh. 

Actum 22 mei 1786. 

 

f° 148 Boudewijn Hoste, verkocht zijn deel (1/2 van de 1/2  zoals boven) aan zijn broer Bernard, gebruikt zijn 

vader Jacques.  

Jacques Hoste, weduwnaar van Marie Rots, verkocht aan zijn zoon Bernard 1/2  (andere 1/2  behoort 

aan de koper en 1/4 aan Joseph De Splenter en vrouw Isabelle Hoste) van een hofstedeke van 7 gem. 44 

r. (zoals boven) op 22 mei 1782. 
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register 49 

 

Vanaf 1785 tot 1796 

 

 

f° 90 Joseph De Splenter zoon van Frans x Isabelle Hoste te Loppem verkochten aan swaeger Bernardus 

Hoste te Oostcamp:  

hun 1/4 van de 1/2, bij successie van haar moeder Marie Rots (de overige 3/4 en de andere 1/2  behoren  

aan de koper), gekocht van vader Jacques en zijn broers Jacques de jonghe en Boudewijn, van een 

hofstedeke van 7 gem. 44 r. gebruikt door de koper, + 4 gem. 20 r. bosch, noordoost van het hofstedeke 

+ 3 gem. 80 r. veltbosch te Loppem. (zie hoger) 

Actum 18 maart 1792. 

 

f° 97+101 - Maximus Verhelst zoon van Adriaen, landsman te Oostcamp x Anna Marie Vlietynck, dochter van 

Cornelis, 

- Joannes Fonteyne, zoon van Joannes en Helena Vlietynck, dochter van Cornelis x Marie Criez te 

Brugge, 

- Alexander Hellebuyck, zoon van Frans en Joanna Slabbinck, jongman, 

- enz… 

verkopen aan Anna Marie Naessens, weduwe van Jan Baptist Debels, koopvrouw te Brugge: volgende 

partijen bosch, onder Buskensambacht: 

1) 5 gem. 31 r. = de Vossebusch, oostwaerts tot den Vliegerswegh ofte Wulckebrouckstrate. 

2) 2 gem. 65 r. 

3) 105 r. 

4) 211 r. 

5) 1 gem. 127 r. = Steenovenstick, nu Colpaertsbosch 

samen 9 gem. 127 r. 

Gerecht van Cornelis Vlietynck x Joanne Slabbinck xx Frans Hellebuyck 

Cornelis Vlietynck kocht van heer en meester Benedictus Joseph De Lampereel, priester, in 1744. 

Verkocht bij openbaar opbod à 1418 p. 9 sch. 6 gr. 

Actum 31 juli 1792. 

 

f° 101v Mhr. Charles Dhont, ridder, heer van Bouchoute, Bassevelde, Oosteecloo, Nieuwburgh, ten Heede, ter 

Hillestrate, … te Brugge, omme de sonderlinge liefde, genegentheydt ende affectie tot 

- heer en meester  Charles Peers, advocaat van de raad van Vlaanderen, te Gent, 

- heer en meester Macharius Peers, advocaat van de raad van Vlaanderen, te Brugge, 

- mevr. Anna Peers x heer en meester Jan Baptiste Vanden Baviere, procureur generael van Bergen-

St Winocx, 

alle 3 kinderen van Cornelis Peers en Isabelle Dhont, schenkt ter warmer handt, onverdeeld 1/3 van een 

behuysde en bebouwde hofstede, genaemt ’t goedt ten Heede, land, bosch, meirsch en gecultiveerd veld, 

groot volgens de staet van goed ter sterfhuyse van mhr. Albert Claesman, baron van Maele in 1752 = 

229 gem. groot volgens landmeter Alex. Van Hoonacker in 1777 = 224 gem. 66 r.,  

gereserveert 2 gem. 30 r. bosch genaemt de Cuypen, verwisseld met weduwe Valentijn De Stappens 

d’Hannes, alles onder Buskensambacht, niet ver van het casteel van Nieuwburgh. 

(volgt een uitvoerige legger).  

De hofstede met 69 gem. 163 r. zaailand gebruikt door weduwe van Jacobus Beuselinck à 1 pgr. per 

gemet; de rest 154 gem. 203 r. bosch gebruikt door Charles Dhont. 

Gerecht van zijn vrouw Isabelle Claesman (dochter van Albert en Isabelle Trappequiers) in 1760. 

Charles Dhont behoudt het vruchtgebruik van de geschonken goederen zolang hij leeft, enz…. 

Actum 8 aug 1792. 

 

 

 

Begin van de Franse Bezetting 

f° 131 Bij de Franse Revolutie moet borger Charles Dhont zijn goederen te Oostcamp verkopen om 35000 

livres belastingen aan de stad Brugge te kunnen betalen ( 8 bladzijden: interessant!) 

27 dec 1794. 

 

f° 139 Borger Joseph Du Frenne x  Joanne Telle verkopen aan borger Charles Holvoet te Brugge: 

1/3 van een hofstede groot 57 gem. (andere 2/3 behoren aan de kinderen van de koper en Jacoba De 

Haes, weduwe De Rouqien) onder Buskensambacht, behalve 3 gem. onder Erkegem, palend aan 

Vliegewegh, voor een obligatie van 625 pgr. nu 26000 livres in assignaten franse munte. 

Actum 10 maart 1795. 
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Wettelijke passeringen voor de schepenen van de heerlijkheid en ambacht 

 

Erckeghem 
 

Heerlijkheid Erckeghem, inclaverende binnen de prochien Oostcamp en Swevezeele 

(Reg. 2, f° 65v) 

 

 
register 2 Vanaf 1685 tot 1697 

 
Tweede reg-ister bij mij greffier J. V. Hecke van Erckeghem 

(eerste reg -ister verloren gegaan?) 

 

 

f° 1 Joos De Wulf x Appolonia Vande Walle, vrijlaet van Zerkegem, verkopen aan Joos Bauwens, laet van 

Erckeghem:  

208 r. land achter en tusschen de herbergh waer Joos Bauwens woont en de meulen ter heerlijkheid 

Erckeghem, met noordwest ande straete loopend voorbij de meulen naer het Lange Water. 

Gerecht door vercaveling onder broers en zusters na dood van Joos De Wulf zijn vader, die erfde van zijn 

vader (grootvader van de comparant). 

Actum 25 jan. 1685. 

 

f° 2 - Maryn Vlamynck x Lyvyne Verschoot, 

- Christiaen Vlamyncq x Marie Verdonck, 

- Christiaen Bruyneel x Pieternelle Vlamyncq, 

- Gillis Vlamynck (absent), 

kinderen van Rogier Vlamynck en Josyncke Vande Walle, verkopen aan Guilliame De Soete in naam van 

Guilliame De Smidt:  

een woonhuis, staende op de erfve van de koper, noord van de meulen, samen met een meerder partije een 

hofstedeke bewoond door G. De Soete, pachter.  

Gerecht van hun vader en moeder, die het nieuwe lieten maken ten tijde dat zij thofstedeke in pacht 

hadden van Sr. Dominicus De Smidt. 

Actum 25 jan. 1685. 

 

f° 4v Carel Dhondt x Marie Alleglave, laet van Oostcamp, verkopen aan Joos De Wulf, zoon van Joos, laet van 

Erckeghem:  

een behuysde hofstede groot 18 gem. 218 r. ver zuid van de kerk, gebruikt door Pieter Pauwels en 

Adriaene De Cloedt; belast met 100 pgr. ten voordele van Thomas Neyts.  

Gerecht van Pieter De Wulf en Janneke De Neve, hun grootvader en grootmoeder. 

Actum 7 juni 1685. 

 

f° 7 Joos Belaen, jongman, verklaart dat hij van Jan Van Acker, bij wie hij diende , landsman te Ruddervoorde 

x Pieternelle Vinsioen, op 31 jan. laatstleden, smorgens voor de dag, zijn meester heeft gevonden liggend 

op het bed bij zijn dienstmaerte Fleurence Taveirne, zonder te kunnen zeggen of zij samen deden eenighe 

infammye, onchuysheyt ofte niet. 

Werd ook gezien door Carel Van Acker zijn broer, gestaen voor de coutse, met een brandende lamp, enz.. 

Toirconde 12 oct. 1685. 

 

f° 8 Joos Peelman vrijlaet x Franchoise De Wulf is schuldig aan Jonckheer Jan D’Overloop, schepen van het 

Vrije:  

een rente van 2 p. 1 sch. 8 gr. voor een som van 33 p. 6 sch. 8 gr. bezet op 11 gem. 150 r. land zijnde 1/4 

van een behuysde hofstede, groot geheel 46 gem. vercavelt onder de hoirs van Joos De Wulf, zoon van 

Joos. 

Actum 20 nov. 1685. 
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f° 10 Pieter Rosseel x Tanneke De Speghelaere zijn schuldig aan Bernaert Vanden Broucke:  

een rente van 1 p. 2 sch. 3 gr. sedert 1676, bezet op 1/2 van een coorenwyntmeulen genaemt 

Erckeghemmeulen en op 1/2 van 3 gem. land, onverdeeld zijn kinderen. 

De meulen staat op 1 lijn cijnsgrond van de heer van Erckeghem.  

Gerecht door koop van Obrecht Vanden Broele in 1675.  

Het huis is door de comparant zelve gedaen maecken. 

Actum 13 dec.1685. 

 

f° 12 - Andries Vande Maele x Marie Sutters, ook als voogd van de kinderen van Jan Van Maele, 

- Jan De Baey x Catheline Van Maele, 

- Voogden van de kinderen van Joos Van Maele, 

- Voogden van de kinderen van Jacques Van Maele x Jooryncken Vande Walle, 

- Gillis Van Lesberghe x Cecilia Van Maele, 

- Voogden van Bernaert en Jacquemyncke, kinderen van Andries Van Maele en Janneke De Laere 

verkopen aan Jan Clays:  

hun huus, scheure en stallynnge = 6/7 van eertijts geweest hebbende een schoone en welbehuusde 

hofstede (1/7 behoort aan Jan Clays).  

Vroeger 10 delen, waarvan 3 delen lange voor desen zijn verdeeld.  

De 7 delen waren tot nu toe onverdeeld: hovinge, boomgaard en erf (280 r.) ver zuidoost van de kerk, 

nevens Audenaertschen heerweg, nu bewoond door weduwe van Steven De Costere. 

Actum 10 jan. 1686. 

 

f° 14 Pieter Steyaert laet van Oostcamp x Cathelyne De Pré, verkopen aan Pieter en Joannes, minderjarige 

kinderen van Pieter De Pré en Adriaenke Verhelst (2de vrouw):  

1/4 van 6 gem. 271 r. (3/4 behoren aan de 2 wezen en aan de weze van Joos Everaert en Tanneke De Pré, 

dochter van Pieter), palend noord aan Audenaertschen heerweg en zuid aan straetken lopend naar de 

meulen. (+ legger met veel toponiemen) 

Gerecht door successie van Pieter De Pré haar vader, die erfde: 

- deels van Pauwel Craye en Tonyncke De Langhe in 1660,  

- deels van de hoirs van Maryn Van Doorne in 1676. 

Actum 7 febr. 1686. 

 

f° 16 Joos Peelman x Fransyncke  dochter van Joos De Wulf, verkopen aan Mayken Alleglave, weduwe van 

Joos De Wulf:  

5 gem. 225 r. zijnde 1/2 van 11 gem. 150 r. land uit een hofstede bij Erckeghemmeulen, groot geheel 46 

gem. waarvan 1/2 behoort aan de koopster, die haar helft mede liet vercavelen.  

(+ legger met de verdeling van het huis, hofplaats en land) 

Gerecht door successie van Joos De Wulf. 

Actum 1 maart 1686. 

 

f° 21 Pieter Pryem x Amorentiana Van Reybrouck, en talrijke medehoirs van hun vader en grootvader verkopen 

aan Guilliame De Smidt:  

een cleen hofstedeke groot 4 gem. gelegen onder Erckeghem en Oostcamp (hofplaats) deels zuidwest over 

de Audenaertschen heerweg, bewoond door Franchois Van Reybrouck. 

Gerecht door successie van Jacquemyncke, Adriaen en Pauwels Craeye. 

Actum 16 ougst 1686. 

 

f° 24 Franchois Van Reybrouck, officier van de heerlijkheid Erckeghem, weduwnaer van Jacquemyncke 

Craeye, geeft te kennen dat zijn vrouw overleden is in 1669 te Woomene (Brugse Vrije) zonder staat van 

goed, hoewel er 4 minderjarige kinderen waren.  

Nu wil Amorentiana getrouwd met Pieter Priem, toch een staat van goed, onder eed. ..... 

Actum 16 ougst 1686. 
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f° 25 Jan De Cloet x Laureynse Rups, laet van Erckeghem, zijn schuldig aan Pieter Vande Walle x Anna 

Landtsocht:  

een lijfrente van 5 p. 13 sch. 4 gr. voor een som van 48 pgr.  tot aan het overlijden van Pieter Vande Walle 

en zijn vrouw, bezet op 2/3 van 195 roen land, ver zuid van de kerk zijnde hofstede daer wijlen Michiel 

Rups  en vrouw overleden, nu bewoond door Jan De Cloet, met 

- nieuwe scheure, hondecot, noordcamer van het huus, 

- oude scheure, peirtstal, 

- 11 partijen land, samen groot 19 gem. 109 r. 

Gerecht door vercaveling na dood van Michiel Rups, haar vader en door successie van Charles Vande 

Walle. 

Actum 20 sept. 1686. 

 

f° 27 Sr. Jan Bapt. Plante namens Anthone Joseph Hovyne x Marie Joseph Ouyal (Ovyal ?) zijn schuldig aan 

weduwe van dhr. Guido Vande Bogaerde:  

een rente van 2 guldens sjaers (= 3 p. 6 sch. 8 gr.) voor een som van 4000 guldens, bezet op een  

- wel behuusde hofstede, ver zuid van de kerk, met 18 gem. land en deel van een hofstede groot geheel 

meer dan 100 gem. (de rest onder heerlijkheid Oostcamp). Scheure en schapstallynghe staan op 

Erckeghem. Hofstede bewoond door Jacques De Schapdryvere, 

- andere hofstede groot omtrent 30 gem. bewoond door Adriaen De Cloedt. 

Gerecht door successie van jonckheer Louys Hovyne zoon van Jan. 

Actum 23 sept. 1686. (zie ook folio 41) 

 

f° 29 Beslagname voor bailliu en schepen van Erckeghem ten versoucke van J. P. Veranneman, heer van de la 

Tour, behorend aan dhr. Sebastien Bucquoy: 

- 25 gem. land, deel van een hofstede onder heerlijkheid Oostcamp, bewoond door Andries Vande 

Maele, 

- 6 gem. land onder heerlijkheid Erckeghem, gepacht door Jacques Van Reybrouck en Jan De Smedt. 

Gekocht van de hoirs van Franchois Van Ryckeghem, tot verhaal van 707 pgr. schulden. 

Actum ... sept. 1686. 

 

f° 29 Frans Van Boutte x Anna Volckaert, vrijlaet van Zuienkerke, verkopen aan Sr. Ferdinand Verstraete, 

poorter van Brugge:  

1/16 van 12 gem. 236 r. (deel van een hofstede groot geheel 77 gem. 224 r. waarvan de rest onder 

heerlijkheid Oostcamp). 

Gerecht door koop van de hoirs van Jan Gilson, komend van Adrianus De Brouckere, pastoor van 

Zuienkerke. 

Actum 3 dec. 1686. 

 

f° 30v Joos Bauwens x Pieternelle Cools, laet van Erckeghem, is schuldig aan Pieter Valentyn, poorter van 

Brugge:  

de som van 64 pgr. koopsom van een huus en erfve, daer de comparanten wonen, wesende een herberghe, 

tegen een rente van 4 pgr. sjaers, bezet op hun huus en 208 r. land achter en tussen de herberg en de 

meulen van Erckeghem, langs straete voorbij de meulen naar het Lange Water. 

Gerecht in het land door koop van Joos De Wulf en Appolonia Vande Walle, die erfden van vader Joos 

De Wulf. 

Actum 23 jan. 1687. (zie ook folio 1) 

 

f° 32 - Jan De Noo x Elisabeth De Wulf, dochter van Anthone, 

- Joos De Wulf zoon van Frans x Jacquemyncke De Clercq, 

elk gerecht in 1/4 van de scheure, samen 1/2 van de 4 staken van het sterfhuys van Tonyncke Van 

Doorne, verkopen aan Joos Rotsaert, voogd van de kinderen van Jan De Wulf, zoon van Frans en Janneke 

Rotsaert. 

Bovendien: 

- 1/2 van het ovenbeur (ander 1/2 behoort hoirs van Tonyncke), 

- 2/10 van het hof en boomgaert, groot 5 lijn = hofstede daer Pieter Rotsaert is overleden. 

 

f° 33 Pieter De Wulf, zoon van Pieter x Christina De Deckere verkoopt aan Joos Rotsaert:  

1/10 van hof en boomgaert , + 1/2 van het wagencot. 

Actum 7 jan. 1687. 
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f° 34 Pieter Vanden Hecke, laet van Oostcamp verkoopt aan Bertholomeus Vanden Broucke, laet van 

Erckeghem:  

1/2 huus eertyts herberghe (andere 1/2 behoort Adriaen Thoen) genaemt Boyers, tusschen de meulen en 

jeghenwoordighe herberghe van Erckeghem, samen groot 2 lijn, palend ande straete die loopt van de 

Audenaertsche heerweg voorbij de meulen naer het Lange Water, + 1 lijne meersch.  

Gerecht door koop van de hoirs van Jan Van Damme in 1679. 

Actum 7 maart 1687. 

 

f° 38v Symoen Vande Walle, burgemeester en laet van Erckeghem, namens zijn vrouw Tanneke Rups, verkoopt 

aan Joos Bauwens, laet van Erckeghem:  

1/2 van 1 lijn land (onverdeeld met weduwe van Jan Blomme) daer voor desen d’oude herberghe van dese 

heerlijkheid gestaen heeft, lest bewoont door Charles Houttekier, alsnu over eenighe jaeren verbrand, 

rechter de herberghe van de koper, langs de straete die loopt van Audenaertsche heerweg naer het Lange 

Water, genaemt de groote Meulestraete, en langs ’t Cattestraetken. 

Actum 1 april 1688. 

 

f° 39  Joos Vanden Bussche x Pieternelle De Wulf is schuldig aan heer en meester Joannes Vini, pastor van 

Oostcamp:  

een rente van 2 pgr. voor een som van 32 pgr. bezet op 6 gem. noord van de scheure van de hofstede van 

wijlen Joos De Wulf, oost van de hofstede van Guill. De Smidt, daer Guille De Soete nu woont, enz ....  

Gerecht door successie van Joos De Wulf en Mayken Alleglave, zijn schoonvader en -moeder. 

Actum 14 april 1688. 

 

f° 41 Jonckheer Anthone Joseph Hovyne, heer van Bossuyt x Marie Joseph Ovyne, is schuldig aan de hoirs van 

jonckvrouw Jacquelyncke De Crits, weduwe van dhr. Guido Vanden Bogaerde:  

een som van 333 p. 6 sch. 8 gr. tegen een rente van 16 p. 13 sch. 4 gr. bezet op een welbehuusde hofstede, 

ver zuid van de kerk en zuid van de Erckeghemmeulen, met 18 gem. land, deel van een hofstede groot 

meer dan 100 gem. (de rest ligt onder de heerlijkheid Oostcamp) met huusynghen en stallen  onder 

Erckeghem, gebruikt door Jacques De Schapdryvere. 

- ook bezet op andere hofstede, groot 32 gem. gebruikt door Adriaen De Cloedt. 

Gerecht van jonckheer Louys Hovynes, zoon van Jan Ovynes (sic). 

Actum 28 april 1688. 

(zie ook folio 27) 

 

f° 43 Francois De Wulf zoon van Joos, ook als voogd van zijn minderjarige broers en zusters van vollen als van 

halven bedde, en Joos Alleglave, medevoogd van de kinderen van eerste bedde met Marie Fiers en 

kinderen van tweede bedde met Jacquemyncke De Clercq, enz ....verkopen aan Jan De Cloedt, laet van 

Erckeghem en schepen: 

- 2 gem. 212 r. genaemt de Ouden Dyck, ver noordoost van de meulen, deel van de hofstede van wijlen 

Pieter Rotsaert, 

- 1 gem. 98 r. genaemt den Beck, langs de Meulestraete (samen 4 gem. 10 r.). 

Gerecht van Joos De Wulf, zijn vader, die erfde van Tonyncke Van Doorne, zijn moeder in 1677. 

Actum 15 april 1688. 

 

f° 45 Cornelis De Baecke x Marie Thoen, zijn schuldig aan Adriaen Thoen, oud-burgemeester van Erckeghem: 

de som van 82 voorgeschoten geld uit svaders handen.  

Verbinden daartoe volgende goederen: 

- 4 lijn groene vruchten, zijnde rugghe te velde op’t Vallynck stuck, 

- 1 lijn rugghe op de piedt, 

- 1 lijn rugghe bij het hof, 

- 1 partie groen vlas, groot 1 lijne, 

- 1 lijne wortels, 

- 2 coyen en 1 veirse (alle 3 swart van haer), 

- 5 swynen: 1 overjaers en 4 jonghe (2 barche, 1 gelte, 1 zeughe), 

- in huus: een schrinwercken coudtse met bedde, schaprae, stoelen, 

- in keucken: 1 ketel, 2 ackers, 1 latoenen panne, 1 wafelyser, 1 yser panne, 2 yser potten, 5 tinne 

patteelen, brune taefel, enz ... 

- het draeyende werck van de meulen, daer zij woonen ..... 

Actum 14 juni 1688. 
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f° 48 Marie De La Cluysse, laet van Erckeghem, jonge dochter, oud 70 jaar, gaf te kennen hoe sij grootelicx 

was gheaffectioneert tot de persoon van Frans Monbailliu x Pauwelyne Alleyn, om de mutuele  diensten 

tot haar gedaen .... in vergheldynghe van dies, geeft en transporteert aan Fr. Monbailliu haar meuble en 

immeuble goederen: 

- 1/2 van een huus, scheurke en coystal (ander 1/2 behoort Anthone Lacluysse), niet ver van 

Ertsberghecappelle, 

- 6 gem. saeyland en bosch, bij de huysinghe daer sij woont,  

mits Monbailliu haar leven lang zal onderhouden en alimenteren in halte en dranck, cleederen en lijnen.. 

Actum 19 juni 1688. 

 

f° 51 Dhr. Sebastiaen Bucquoy x Anna Marie De Paepe, is schuldig aan mhr. Pieter Baltazar Van Calloen, heer 

van Erckeghem, oud-burgemeester van het Vrije, te Brugge:  

een rente van 5 p. 10 sch. voor een som van 88 pgr. bezet op 8/10 van een coornewyntmeulen genaemt 

Erckeghemmeulen (gemeen met de kinderen van Rougier en Joos Vanden Broele voor 2/10) en 8/10 van 

een huus, scheure en stallynghe en 3 gem. land. 

Gerecht: 

- huus nieuw gemaakt tijdens 1ste huwelijk met Mayken Verdonck, 

- meulen door koop van Obrecht Vanden Broele in 1675, 

- land door koop en erfenis van Guilliame De Smit en Petronelle Cnockaert. 

Gebruikt door Cornelis De Baecke. 

Actum 15 nov. 1688. 

 

f° 54 Pieter Rossel, oud schepen en laet van Erckeghem, om affectie aen frater Jospehus Rossel, zijn zone, 

religieus van de paters Predicheren Brugge, geeft een lijfrente van 1 p. 10 sch. zijn leven lang, bezet op 

1/2 van een coornewyntmeulen deser heerlickhede + huus, scheure, stallynghe en 3 gem. land, gebruikt 

door Cornelis De Baecke. Gerecht zoals hierboven (folio 51). 

Actum 13 dec. 1688. 

 

f° 55v Joos Verschave x Janneke Vande Walle, laeten van Erckeghem, zijn schuldig aan Adriaen De Cloedt, laet 

van Erckeghem:  

een som van 6 p. 13 sch. 10 gr. die Adriaen De Cloedt heeft betaald als borg aan Frans Louys De 

Lampreel, ontvanger van het bisdom Brugge voor tiendepacht van het jaar 1687, bezet op 2 haemers, 2 

tanghen, 1 blaesbalcke, hanebilck, 1 swart-blaerde coe, 300 boutten, 100 stroot, coutse, schaprae, keirne, 

slijpsteen, behorend aan Joos Verschave. 

Actum 20 dec. 1688. 

 

f° 56v Jan Galle x Marie Clays, verkopen aan Guilliame Clays, hun swagher:  

1/5 van een behuust hofstedeke, groot 18 gem. meest ter heerlijkheid Erckeghem met woonhuys, scheur 

en stallyng; de rest onder heerlijkheid Oostcamp, gebruikt door Guilliame Symoens, onverdeeld met de 

koper en zijn broers en zusters voor 4/5. (+ legger)  

Gerecht aan Marie Clays van haar vader en moeder. 

Actum 29 jan. 1689. (zie ook folio 63) 

 

f° 58v Gillis Van Waetermeulen en Marie Clays zijn subytelick overleden: Gillis 14 dagen geleden en Marie 

gisteren. 

Actum 2 mei 1689. 

 

f° 60 Burgemeester en schepenen van Erckeghem verclaeren dat Guilliame De Soete, zoon van Pieter, 

timmerman van synen style, alhier ghebooren van eerlicke en fameuse ouderen, gelyck hij altijt is 

geweest, sijn naeme en faeme heeft bewaert, soo door t’exerceren van syn ambacht als door hem te 

vertueren vredelick en vriendelick met dese prochianen, ... alleenelick dat wij hebben gehoort dat hij heeft 

gecommiteert bij onnooselheyt een ongheluck inden persoone van Guille de Soete, zoon van Jooris, op 

den 25 juli 1689. 

Florencia Van De Leene, weduwe van Guilliame De Soete ..... dat haeren man onnooselick was 

gecommen ter doodt door de culpe van Guille De Soete, die oock onnooselick deselve faulte heeft 

gecommiteert, ... is over een gecommen met Guille De Soete en t’haeren contentemente is voldaen, 

sonder naermaels daer jeghens te reculteren ofte revoceren. Laetende syn majesteyt van Spaingnen 

onverlet, aen wye nochtans bij desen over de deliquant ghebeden wordt om ghenaede. 

Actum 20 sept. 1689.  

(zie ook “Kroniek van Oostkamp” blz. 136) 
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f° 60v Joos Peelman x Franchynken De Wulf verkopen aan Jacques Gailliaert laet van Beenem:  

5 gem. 225 r. = 1/2 van 11 gem. 150 r. (andere 1/2 behoort Guilliame De Smidt), deel van een vercavelde 

hofstede groot geheel 46 gem. (de rest behoort G. De Smidt, Joos De Wulf en Joos Vanden Bussche, hoirs 

van Joos De Wulf en Marie Alleglave), eertijts 11 gem. 150 r. verstorven op zijn vrouw, waarvan 1/2 

verkocht aan G. De Smidt.  

Volgt de verdeling van het huus, waer nu Joos De Wulf, de jonge woont.  

Gerecht na dood van Mayken Alleglave, haar moeder. 

Actum 24 nov. 1689. 

 

f° 63 Christiaen Vanden Hecke namens Jan Galle x Marie Clays verkopen aan Guilliame Clays, vrijlaat: 1/4 

van 1/5 van een hofstede groot 17 gem. deels onder heerlijkheid Oostcamp, gebruikt door Guilliame 

Symoens.  

Actum 7 jan. 1690. 

(zie ook folio 56) 

 

f° 65v Deurwaarder van de Raad van Vlaanderen legt beslag op: 

- een behuust hofstedeke op Oostcamp groot 10 gem. 24 r. gebruikt door Maryn Vlamynck, 

- 1/2 van een partije busch groot 14 à 15 gem. op Swevezele ten Hille, 

toebehorend mr. Jan Van Houve d’oude, advoc. tot verhaal van 3383 p. 16 sch. 7 gr. + kosten, ten 

voordele van dhr. Frans Verhouve en Frans De Brou. 

Actum 26 sept. 1691. 

(zie ook folio 70) 

 

f° 67v Esther Verschave, weduwe van Adriaen De Cloedt, is schuldig 60 pgr. aan Jacques De Smedt en Jan De 

Cloedt als voogden van Adriaencke minderjarig kind van Adriaen De Cloedt en Marie De Smedt (1ste 

vrouw), bezet op 1 bruyn ruyn peirt, waghen, plough, eegde, slepe, 7 melckcoyen, 3 renders,  

3 swijnen, 600 coorenschoven, 600 haverschoven; in huus: bedde, sargen, hoofdpeulen, .... 

Actum 29 dec. 1691. 

 

f° 68 - Guilliame De Baecke,  jongman, let dan 24 jaar, 

- Walleram Broutain x Elena De Baecke, 

- Jan Vanden Bussche x Pieternelle De Baecke, 

- voogden van Jan en Lieven De Baecke, minderjarige broers, 

elk 1/5, verkopen aan Livyncken Van Vlaanderen, weduwe van Jacques Martens, laet van Erckeghem:  

3 1/2 gem. deel van een behuusde hofstede groot 14 gem. waarvan huus en meeste land onder heerlijkheid 

Oostcamp, gebruikt door Jan De Corte, die pacht verachterd is. 

Gerecht van Guille De Baecke, hun vader. 

Actum 10 jan.1692. 

 

f° 70 Meester Jan Verhouve, lic. beide rechten, poorter van Brugge, om te verzekeren zijn zoon Francisco, van 

volgende kapitalen, die Jan schuldig is aan: 

1. dhr. pensionaris Scheurman: 183 p. 6 sch. 8 gr. + intrest. 

2. weduwe van heer en meester Pr. Vande Woestijne: 200 pgr. + intrest. 

3. Klooster van de Annuntiaten, geseyt roo susters: 100 pgr. + intrest. 

Hij bezet daarmee: 

- een behuusd hofstedeke, groot 10 gem. 23 r. gebruikt door Maryn Vlamynck, 

- 1/2 van 13 gem. 273 r. deel van 38 gem. 178 r. op Swevezeele genaemt de Pannaerts (andere 1/2 

behoort Anthone Verhouve). 

Actum 14 jan. 1692. 

(zie ook folio 65v) 

 

f° 71 Sr. Joan Van Toers, poorter van Brugge, namens Marie Sarasyn, weduwe van Philips Bierewaert, poorter 

van Brugge, is schuldig een som van 400 gulden (deel van 600 gulden die behoren aan Francois en Filip 

Bierewaert, kinderen van Philip en Marie Sarasyn, gegeven door Catharina Bierewaert, religieuse) 

- Ook schuldig aan Philip Van Toers, koopman in Brugge: 100 pgr. 

Beide sommen bezet op 5/8 onder Erckeghem (de rest onder Oostcamp) van 77 gem. 228 r. land. 

Gerecht van haar man, die erfde van Adriaen De Brouckere en hoirs van Jan Gilson. 

Actum 5 febr. 1692. 
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f° 73 Beslagname door officier van Erckeghem van 77 gem. land, bosch en vijvers onder heerlijkheid 

Oostcamp (3/8) en Erckeghem (5/8), behorend aan weduwe van Philips Bierewaert te Brugge, tot verhaal 

van 2 obligaties-leningen (198 pgr. + 400 pgr.) waarop 2 hofstedekens, bewoond door Jan De Soete en 

Pieter Vanden Berghe (9de, 10de, 15de en 16de begin). 

Actum 21 febr. 1692. 

 

f° 76 Jan Wittevronghel, voogd van de 2 kinderen van Joos Vanden Broele en Marie Wittevronghel verkoopt 

aan Jacob De Brauwer, vrijlaet te Lichtervelde:  

1/3 van 1/16 van een coorenwyntmeulen (gereserveert het draeyende werck) en zelfde deel van de 

huussynghe, genaemt Erckeghemmeulen, + 1/10 van de zelve meulen, op cijnsgrond van de heer van 

Erckeghem à 4 p. 10 sch. sjaers. + zelfde deel van 2 gem. 1 lijn (+ legger) gebruikt door Cornelis De 

Baecke. Koopprijs: 18 p. 10 schgr. + 10 sch. voor Jans vrouw + 8 sch. ter tafel.  

Gerecht aan de wezen van hun vader Joos, en hun grootvader Hubrecht Vanden Broele en Mayken 

Verdonck hun grootmoeder. 

Actum 13 juni 1693. 

 

f° 78 Jacob De Brauwer x Janneke Rossel is schuldig aan Pieter Baltasar Van Calloen, heer van Erckeghem:  

een rente van 1 p. 10 schgr. voor de som van 24 pgr. bezet op 8/10 min 2/16 van een coorenwyntmeulen, 

genaemt Erckeghemmeulen + huusynghe + 2 gem. land (de rest behoort aan kinderen van Hubrecht en 

Rougier Vanden Broele). 

Gerecht Janneke Rossel voor 7/10 min 2/16 van Pieter Rossel en Mayken Verdonck, haar vader en 

moeder, enz ....  

Beiden gerecht door koop van de kinderen van Jan Wittevronghel, voogd van de kinderen van Joos 

Vanden Broele. 

Actum 13 juni 1693. 

 

f° 80v Talrijke erfgenamen Galle verkopen aan Pieter Wybauw, 

- 1/2 van een woonhuys + 4 lijn land, ver zuid van de kerk, eertijts geweest een herberghe genaemt 

Boirs, gemaakt door Bertel Vanden Broucke x Janne Snauws, 

- scheurken en hovenbeur ofte backhuuseken. 

Staande tusschen de meulen van Erckeghem en de jegenwoordige herberg, samen met voorhof en 

lochtynck groot 2 lijn, waarvan 1/2 behoort Adriaen Thoen. 

(Volgt een lange erfeniskwestie van Bertel Vanden Broucke) 

Actum 6 febr. 1694.  

(zie ook folio 87v) 

 

f° 83 Pieter Wybauw x Jacquemyncke Vermeulene, laet van Erckeghem is schuldig aan heer en meester 

Joannes Vini, pastoir van Oostcamp:  

een rente van 1 p. 10 schgr. voor een som van 24 pgr. bezet op 1/2 van een woonhuys + 4 lijn land bij 

Erckeghemmeulen, onverdeeld met Adriaen Thoen.  

Verkregen bij coope en erfenisse van de hoirs van Bertholomeus Vanden Broucke en Janneke Snauws. 

Actum 6 febr. 1694. 

 

f° 85 Voogden van Andries Vanden Broele, zoon van Rougier en Margriet Van Poucke werden diverselick 

vermaent en ghedreeght door Jacob De Brauwere, laet van Erckeghem, te betalen 21 p. 7 sch. 5 gr. voor 

tafelcosten en andere. 

Zij vragen een rente te mogen bezetten op sweesens deel in de Erckeghemmeulen: 1/10 en 1/16 deel van 

een coorenwyntmeulen, genaemt Erckeghemmeulen, waarvan de rest behoort aan de koper, staande op 

cijns van de heer van Erckeghem à 4 p. 10 sch. sjaers. 

Gerecht van zijn vader Rougier. 

Actum 10 mei 1696. 
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f° 87v Pieter Wybau x Jacquemyncke Vermeulene verkopen aan Lauwereyns Van Houtte, vremde opwoonder 

deser heerlijkhede:  

1/2 van een woonhuys + 4 lijn land, eertijts herberghe genaemt Boirs, waarvan de comparanten hebben 

gemaakt een particulier woonste ofte ceucken, rondt gebauwt in sijn steen, langs straete loopende voorbij 

de meulen naar t’Lange Water, met een hovenbeur, met de last dat de gebruikers van de andere 1/2 daar 

mogen backen.  

Gestaen ver zuid van de kerk bij Erckeghemmeulen, waar de koper nu woont. (+ legger) 

Gerecht door koop van de hoirs van Bertholomeus Vanden Broucke en Janneke Snauws in 1694. 

Actum 19 febr. 1697.  

(zie ook folio 80v) 

 

f° 90 Carel Rutsaert x Susanna Marie Van Renterghem is schuldig aan Sieur Joos De Brabandere, poorter van 

Brugge:  

een rente van 3 pgr. voor een som van 48 pgr. bezet op 9 gem. 78 r. land = 5/6 van 11 gem. 33 r. (1/6 

behoort kinderen van Joos Van Renterghem uit zijn 2de huwelijk = 1 gem. 255 r.) ver zuid van de kerk, 

eertijts een schoone welbehuysde hofstede gecommen van Joos Reubens  x Marie Wouters, grootouders 

van Susanne Marie Van Renterghem op 6 dec. 1678. + legger, met o. a. dhofstede daer grootmoeder op 

gewoond heeft, samen 11 gem. 33 r. 

Actum 28 juni 1697. 
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register 3 Vanaf  1697 tot 1717 

 
Heerlijkheid en ambacht Erckeghem, beginnend 6 juli 1697, door greffier J. Van Hecke 

 

f° 5 - Voogden van Symoen, Therese, Magdaleene en Augustijn, 4 minderjarige kinderen van Jan 

Haghebaert en Janneke Rossel, 

- Pieter Sonneville x Marie Haghebaert, 

verkopen aan Jacob De Brauwer, weduwnaar van Janneke Rossel, laet van Erckeghem:  

7/10 min 1/6 en 1/3 van 1/16 van een coornewyntmeulen, gereserveert het drayende werck dat de koper 

behoort, en 3 gem. land, genaemt Erckeghemmeulen, waar de koper woont, op cijns van de heere van 

Erckeghem. (+ legger) 

Koopprijs 75 pgr. Gerecht van Janneke Rossel, hun moeder. 

Actum 19 dec. 1697. 

 

f° 6v Jacob De Brauwere x Susanna Thoen, laet van Erckeghem, is schuldig aan Pieter Balthasar Van Calloen, 

heer van Erckeghem: een rente van 4 p. 10 sch. voor een som van 72 pgr. bezet op 9/10 + 2/3 van 1/16 

van een coorenwytmeulen, enz  .. 

Actum 19 dec. 1697. 

 

f° 8 Beslagname door balliu van de heerlijkheid Erckeghem, ten versoucke van de ontfanger van de 

heerlijkheid Oostcamp:  

een hofstede groot 61 gem. 216 r. op Erckeghem en Nieuwenhove, van de weduwe van Jan De Cloedt, 

om te verhalen 5 p. 10 sch. 2 gr. over 1695, en 48 p. 10 schgr. over 1696 (deel van het huus, geheel de 

scheure met ovenbeur, bewoond door de weduwe, en 2/3 van het hof met fruytboomen en meeste land). 

Beslagname 29 ougst 1697 – Geregistreerd 15 jan. 1698. 

 

f° 9 Pieter De Smedt in naam van de schuldeisers van weduwe van Philip Bayerewaert verkoopt:  

12 gem. 65 r. land en busch, deel van 77 gem. 274 r. (de rest onder de heerlijkheid Oostcamp) aan Pieter 

en Philip Van Toers, poorter van Brugge, = een behuusde hofstede, groot onder Erckeghem 12 gem. 236 

r. (de rest op Oostcamp en Beernem) inbegrepen een vervallen huus daer lest Pieter Vanden Berghe 

gewoont heeft. 

 

f° 19v - Lauwerynse Rups, dochter van Michiel en Marie Van Renterghem, weduwe van Jan De Cloet, 

gerecht in 1/3, 

- Symoen Vande Walle, zoon van Symoen en Tanneke Rups dochter van Michiel, 

- Jeroon Van Hove x Joosytien Vande Walle, 

verkopen aan meester Jacob De La Villette, vrijlaet:  

een schoone welbehuusde hofstede groot 31 gem. 74 r. ver zuid van de kerk, waar de weduwe De Cloet 

woont (+ legger), tussen de dreve van de heer van Erckeghem an oost, met west aan ’t ambacht 

Erckeghem busch, enz ....  

Verkocht ten stocke a la haulche op 12 sept. 1698 voor 8 p. 10 sch. 6 gr. per gem. edeficien inbegrepen. 

Gerecht door successie van Michiel Rups, elk 1/3 in 1684, die kocht 27 gem. van de hoirs van Jacques De 

Bavelaere in 1663, de rest van diversche personen. 

Actum 27 sept. 1698. 

 

f° 24 Adriaen, Sacharius, Pieter, Joanna en Barbara Sonneville weduwe van Jacques Van Reybrouck, kinderen 

van Pieter en Tanneke Vanden Berghe, verkopen om uit onverdeeldheid te geraken aan hun zus Babara, 

weduwe van J. Van Reybrouck:  

elk 1/5 van 9 gem. 237 r. land, meest onder heerlijkheid Oostcamp en 1 partij onder Erckeghem = 5/8 

komend van hun vader Pieter (andere 3/8 behoren aan de kinderen van Pieter en zijn 2de vrouw Livyne De 

Rudder). Actum 5 dec. 1699. 

 

f° 28v Jonckheer Emanuel De Vooght x Marie Joanne De Gras, poorter van Brugge, zijn schuldig aan dhr. 

Jacobus Mortyer, greffier van Oostcamp een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op een 

schoone welbehuysde hofstede onder Erckeghem en deels onder Oostcamp, groot 78 gem. 156 r. 

bewoond door Guilliame De Smedt. (+ legger, in 1ste , 2de, 5de, 6de, 15de begin) = 33 gem. 175 r. onder 

Erckeghem, de rest onder Oostcamp.  

Gerecht door successie van jonckheer Jan Alphons De Gras en Margriete De Bourgoingne, en van Anna 

Cath. Van Hove, weduwe van Alphons De Gras, haar vader, moeder, grootvader en grootmoeder in 1693. 

Actum 27 nov. 1700. 
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f° 32v Deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, sprekend ten voordele van heer en meester Frederyck Vander 

Plancke en ten laste van Barbel Sonneville, weduwe van Jacques Van Reybrouck en haar kinderen: 

inhoudend 229 p. 9 sch. 7 gr. over achterstel van land (koop ?) boven 42 pgr. over 1 jaar pacht sedert 

baefmesse 1700. 

Actum 19 dec. 1700. 

(zie ook folio 24) 

 

f° 33 Beslagname op last van burgemeester en schepenen van Erckeghem: alle land en catheylen van de hoirs 

van jonckheer Anthone Joseph Dhovynes, om te verhalen 800 guldens schuldig aan J. Van Hecke (als 

borg voor 123 pgr.).  

Beslag op een: 

- behuysde hofstede, bewoond door weduwe Cornelis De Kempe met 21 partijen land groot 25 gem. in 

6de, 13de en 16de begin, 

- hofstede, gepacht door Adriaen Thoen, met 38 partijen land groot 43 gem. in 2de, 5de, 6de, 7de, 8ste, 9de, 

10de, 15de en 16de begin. 

Actum 7 febr. 1701. 

 

f° 34 Jan Booy x Marie Scheerens, laet Erckeghem, zijn schuldig aan Philips Saelens, oud-burgemeester van 

Oostcamp: een rente van 3 p. 2 sch. 6 gr. voor een som van 50 pgr. bezet op 15 gem. 60 r. deel van een 

hofstede groot geheel 60 gem. ver zuid van de kerk, gebruikt door weduwe Adriaen Thoen (de rest 

behoort aan consoorten). (+ legger)  

Gerecht van Anna Thoen, zijn moeder, die erfde van haar ouders Jan Thoen en Marie Potaert in 1674; 

nevens Christiaen Goormachtigh x Janneke Smissaert en hun kind dat onlangs overleden is. 

Actum 7 juni 1701. 

 

f° 41 Frans Aerts, koopman in Brugge x Marie Cath. Onraert verkopen aan Sr. Gillis Haegheman, poorter van 

Brugge:  

12 gem. 25 r. op Sweveseele (heerlijkheid Erckeghem + legger) gebruikt geweest door Gijsel Dumortier. 

Gerecht van zijn moeder Marie Magd. Vander Elstraeten. 

Actum 14 juli 1703. 

 

f° 44 Joos Bauwens, laet van Erckeghem, namens Arnout De Smedt x Anna Loonjens, weduwe van Judocus 

Van Brandeghem, die bekennen ontvangen te hebben uit handen van Jacobus De Blaere en A. M. De 

Smet buiten Tielt:  

800 pgr. tegen een rente van 10 sch. bezet op 1/5 van een hofstede, oost van de meulen, west van de 

Audenaertschen heerweg, gebruikt door weduwe van Pieter Bauwens, groot ongeveer 11 gem.  

(1/5 ongeveer 2 gem.) 

Actum 31 juli 1703. 

 

f° 48+49 Brief aan de heren van de Raad van Vlaanderen 

Sr. Hypolite De Meester x Anna Ther. Delvie, ook namens de priorin van het clooster van Sioen te 

Kortrijk, kregen opdracht van de voogd van de kinderen van Anthone Joseph Dhovines, tot verhaal van 

250 guldens + intrest sedert 3 dec. 1698, hebben vernomen dat de wezen bezitten 2 hofsteden onder 

Erckeghem op de Gentsche vaert, groot: 

1. 120 gem. gebruikt door Lauwereyns Gailliaert. 

2. 33 gem. gebruikt door Adriaen Thoen. 

Hypolite heeft verkregen acte n(r?)amplissemente om te vorderen het debet van pachte van: 

- 1ste pachter: 8 pgr. rest van 1704, 48 pgr. over 1705 en 1706, 

- 2de pachter: 12 pgr. over 1705 en 18 pgr. over 1706. 

De briefschrijvers vragen dat de deurwaarder beslag zou leggen. 

Toelating bekomen op 20 maart 1708. 

Actum 18 april 1708. 

 

De folios 51 tot en met 91 ontbreken evenals de akten van de jaren 1704, 1705, 1706, 1707 en 1708. 

 

f° 91 Deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, sprekende ten voordele van Jonckheer Alphonse Colona, hoir 

causa uxoris van jonckheer Louys Lepoivre en ook van de weduwe van Guido Vanden Bogaerde ten 

sterfhuyse van zijn schoonvader, ten laste van jonckheer Frans Joseph Ovines zoon van Anthone, 

inhoudende de crois (intrest) van 2 renten vervallen op: 
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- 9  april  1707: 100 guldens sjaers en  

- 23 sept. 1707: 200 guldens sjaers, 

samen voor de som van 589 p. 5 sch. 6 gr. ontvangen van heer en meester Joannes Vanden Bogaerde, 

canonynck van St. Donaas, bezet op een behuysde hofstede gebruikt door Adriaen Thoen à 12 pgr. ten 

tijde van oorloghe en 18 pgr. sjaers ten tijde van peys. + legger van 58 partijen, groot 51 gem. 104 r. 

maeckende 2 diversche hofsteden, voor zoveel zij onder Erckeghem liggen. 

Actum 21 oct. 1709. 

  

f° 94v  Guilliame De Smedt, burgemeester van Erckeghem, weduwnaar van Adrianeke De Wulf (te voren 

weduwe van Joos Vanden Bussche en Pieter Thoen) geeft te kennen dat hij gerecht was van zijn vader 

Jacques De Smet in 1/6 van een huys + ovenbeur + 4 lijn land bij de meulen van Erckeghem, bewoond 

door de koper, langs de Audenaertsche heerweg voor de meulen naer t’Lange Water.  

Verkoopt aan Lauwereyns Van Houtte, laet van Erckeghem (4/6 behoren aan de weduwe en kinderen van 

Pieter Sonneville, Joos De Wulf, Jacques Reybrouck, en kinderen van Pieter Rotsaert). 

Actum 16 jan. 1710. 

 

f° 96 Carel Thoen x Adriaeneke Hellebuyck, laet van Erckeghem, verkoopt aan Lauwereyns Gailliaert, laet van 

Erckeghem:  

3 gem. land = 1/2 van “Den Beunt”, naast de hofstede van de heer Ovynes, tot aan de gracht nieuwelicx 

geleydt te middel van de partije, ver zuid van de meulen, eertijts deel van de hofstede van Adriaen Thoen, 

waar zijn  weduwe nu woont, gebruikt door de koper. Koopprijs 48 pgr. + 1 pistoole (geldstuk) voor de 

verkopers vrouw.  

Gerecht van zijn vader Gillis Thoen. 

Actum 16 jan. 1710. 

 

f° 97 Marie Joanna De Gras, weduwe van Emanuel De Vooght, is schuldig aan Jacques Mortier, greffier van 

Oostcamp:  

een rente van 16 sch. 8 gr. voor een som van 118 p. 13 sch. 4 gr. bezet op haar hofstede ter heerlijkheid 

van Erckeghem en deels Oostcamp.  

Gerecht door successie van jonckheer Jan Alphons De Gras en Margareta De Bourgoigne en van Anna 

Cath. Van Herie, weduwe van Alphons De Gras, haar vader en moeder, grootvader en grootmoeder. 

Actum 10 sept. 1710. 

 

f° 98v Deurwaarder van de Raad van Vlaanderen te Brugge (Pieter De Langhe), gemachtigd sprekend ten 

voordele van Alphonse Coloma, hoir causa uxoris van Louys Lepoivre, en ook hoir van de weduwe van 

Guido Vanden Bogaerde, ten laste van Franchoys Joseph Ovines, inhoudende croos (intrest) van 2 renten 

vervallen op 9 april 1706: 100 gulden en 23 sept. 1706: 200 gulden, samen 589 p. 15 sch. 6 gr. ontvangen 

van heer en meester Joannes Vanden Bogaerde, canonynck van St Donaas, heeft te coope geveylt: 

- een behuysde hofstede genaempt het Hof van Steelandt, groot 71 gem. 175 r. op Loppem en den 

Houtschen gebruikt door Pieter De Cloedt à 40 pgr. sjaers ten tijde van oorloghe en 50 pgr. ten tijde 

van paise. (+ legger, folio 100-102) (interessant voor Loppem!) 

- 2 hofsteden onder Erckeghem (deels op Beernem), groot beide int gheheele 150 gem. gebruikt door: 

1. Laureyns Gailliaert à 48 pgr. 

2. Adriaen Thoen à 12 pgr. ten tijde van oorloghe en 18 pgr. ten tijde van peyse. 

(+ legger, folio 103-109), ver zuid van de kerk. 

Verkoopt 150 gem. voor zoveel onder heerlijkheid Erckeghem = 2 hofsteden, waar Laur. Gailliaert en 

Adriaen Thoen woont, aan jonckheer Alphons Colomma, wonend te Gent, à 1260 pgr. op 5 dec. 1710. 

Actum 21 febr. 1711. 

(zie ook folio 91) 

 

f° 115v Marye Van Maele, weduwe van Jan Clays uit St. Cruys ...... hertrouwd met Donaes Braessem en 

gedivorceert ten geestelicken hove. Herverdeling van goederen voor notaris op 17 maart 1711; geeft aan 

Guilliame Seynaeve, poorter van Brugge: 

- 1/2 van een huus en hofstede groot 5 gem. op Erckeghem, deels op Oostcamp, 

- 1/2 van een behuysde hofstede groot 18 gem. gebruikt door Pieter Sabbe, onverdeeld met de kinderen 

van Jan Clays. 

Actum 21 jan. 1712. 
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f° 118v Carel Rotsaert x Susanna Van Renterghem geven te kennen dat zij bezitten een deel van een hofstede 

groot geheel 10 gem. genaemt den Wildeman, daer Pieter Vanden Berghe woont ver zuid van de kerk 

over de Walbrugghe, onverdeeld met de koper ten sterfhuyse van Ferdinand De Backere komend van zijn 

moeder die erfde van Joos Rubbens en Marie Wauters, haar vader en moeder. 

Gerecht tot 1/4, nevens de kinderen van Cornelis Van Houttryve en Joosyne Ruebens (Ferdinand x Marie 

Malfeyt, Cornelis x Willemyne Sijs, Pieter Dullegat x Anna) = voor een 1/4 en  

nevens de kinderen van Maryn Van Renterghem en Anna Ruebens (Joannes Van Renterghem x Elisabeth 

Gailliaert, Lieven Loontjens x Susanna Van Renterghem, Judocus Verschaeve x Marie Van Renterghem, 

Gillis Vande Walle x Adriaeneke Van Renterghem) = voor 1/4. 

Verkopen aan Marie Rubbens dochter van Joos, weduwe van Pieter De Vriese à 104 pgr. 

Actum 23 febr. 1712. 

 

f° 123v Guilliame Seynaeve, poorter van Brugge, bekent ontvangen te hebben van Marye Van Maele, weduwe 

van Jan Clays, hertrouwd met Donaas Braessem en gedivorceert.  

Verdeling van goederen op 17 maart 1712 voor notaris Steyaert: 

- 1/2 van een huus + hofstedeke groot 5 gem. int kwartier van Stuvenberghe, 

- 1/2 van een hofstede groot 18 gem. gebruikt door Pieter Sabbe. 

De andere helft behoort aan zijn medebroeders (sic). 

Actum 20 jan. 1713. (zie ook folio 115v) 

 

f° 126v Heer en meester Jan Bapt. Vanden Bogaerde, canoninck van St. Donaes, als voogd van Charles Lepoivre 

(zoon van Louys en Eleonora Vanden Berghe dit Van Praet) die gerecht is in 1/4 van 3 hofsteden: 

1. onder heerlijkheid Oostcamp en Erckeghem, gebruikt door Laureyns Gailliaert (burgemeester 

van Erckeghem), groot 120 gem. 

2. onder heerlijkheid Erckeghem, gebruikt door Adriaen Thoen, groot 36 gem. 

3. op Loppem ten Vrijen en den Houtschen, gebruikt door Pieter De Cloet, groot 79 gem. + leen 

van 2 gem. 150 r. 

3/4 behoren aan Jan Carvin, grave van Staden causa uxoris, Jan Alpons de Coloma causa uxoris en Marie 

Anna Lepoivre ten last van de hoirs van jonckheer Ovinus. 

Om uit gemeensaemheid te scheiden publiek verkocht à la haulche (per opbod) op 24 nov. 1713 aan: 

1. Laureyns Gailliaert à 8 p. 10 schgr. per gemet. 

2. Guille De Smedt à 8 p. 2 schgr. per gemet. 

3. Sebastien Jonckheere à 10 p. 5 schgr. per gemet. 

- subject aan groote reparatien! 

Actum 9 dec. 1713. 

Gevolgd door aanvragen en toelatingen om te mogen verkopen (zeer mooi, maar langdradig!). 

Verder:  

1. Seer schoone en notable hofstede met 114 gem. 36 r. ver zuidoost van de kerk, deels op Beernem. 

2. 23 gem. 187 r. onder Erckeghem (op folio 137: 33 gem. 7 r.). (+ legger) 

Actum 13 jan 1714. 

 

f° 141v Martyne Van Reybrouck, weduwe van Adriaen Thoen, laet van Erckeghem, is schuldig aan Marie 

Dinghels, weduwe van Jacob Vande Kerckhove te Brugge: een rente van 8 p. 6 sch. 8 gr. voor een som 

van 166 p. 13 sch. 4 gr. bezet op 22 gem. 158 r. land, deel van de hofstede waar zij woont “seer wel 

betemmert”, waarvan 1/2 haar toebehoort. (+ legger) 

Actum 23 april 1714. 

 

f° 150 Joos Van Renterghem en Dominicus Rotsaert, voogden van de kinderen van Charel Rotsaert en Susanna 

Marie Van Renterghem, landsman te Assebroek, zijn schuldig aan de ontvanger van de prochie 234 pgr. 

(28 p. 17 sch. over 1711; 69 p. 3 sch. over 1712; 73 p. 15 sch. over 1713; 62 p. 5 sch. over 1714), mits te 

verkopen een hofstede hen competerende op Oostcamp, groot 11 gem. belast met 48 pgr. sijnde 6 à 7 jaer 

verachterde rente.  

Verkocht uitter hand aan dhr. De La Villiete à 13 pgr. per gemet “t’eynden maete t’eynden gelde”. 

 

f° 152v Groot 11 gem. 33 r. zuidoost van de kerk, deel van eertijts een schoone en wel behuysde hofstede, daer 

haer moeder op gewoondt heeft. (+ legger)  

Belast met arrest ten versoucke van de ontvanger van Sijsseele, tot verhaal van 239 p. 1 sch. 4 gr. enz .... 

Gerecht van hun moeder ten sterfhuyse van Joos Reubens en Marie Wouters in 1678. 

Actum 17 ougst 1715. 
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f° 156 Sr. Gillis Haegheman, poorter van Brugge x Marie De Corte verkopen aan Joos De Nolf, laet van 

Zwevezele: 12 gem. 24 r. ter heerlijkheid Erckeghem op  Swevezeele. (+ legger) 

Gerecht (ghesurogeert ?) van Jan Van Hoorenbeke op 18 oct. 1701. 

Actum 22 febr. 1716. 

 

f° 158 - Kinderen van Jan Christiaens en Marie Rotsaert: de helft, 

- kinderen van Frans De Laere en Anna Vereecke: wederhelft, 

verkopen aan Frans Dhont, laet van Oostcamp: een hofstedeke groot 6 gem. 61 r. waarvan 191 roen onder 

heerlijkheid Oostcamp. Gerecht van Pieter Vereecke en Anna Rotsaert. 

Actum 28 maart 1716. 

 

f° 167 Joos De Nolf, laet van Zwevezele x Adriane Goetgebeur zijn schuldig aan Lieven Scheerens, laet van 

Zwevezele, 32 pgr. bezet op 12 gem. 24 r. op Zwevezele onder heerlijkheid Erckeghem. 

Actum 5 oct. 1716. 

 

f° 168v Guilliame Cappaert x Joanne Civile, laet van Erckeghem zijn schuldig aan dhr. Jacques Mortier, greffier 

van Erckeghem: een rente van 1 p. 10 schgr. 

- voor een som van 30 pgr. bezet op 75 roen land met woonhuys en peerdesmisse, oost van de 

Gentsche vaert ande Moerbrugghe in 27ste begin (Oostcamp?), tusschen de Leybarm ande westsijde, 

met de noordwestsijde ande Audenaersche heerweg.  

Gerecht door koop van Albertus Van Isackere die 75 roen kocht van Gillis zoon van Gillis Vande 

Walle, op laatste april 1715.  

Huys en peerdesmisse door hem nieuwelicx daerop gebauwt. 

- Ook bezet op een ander woonhuys en peerdesmisse op heerlijkheid Erckeghem, nu bewoond door de 

comparant en door hem nieuwelicx gedaen maecken op een stuk land groot 400 roen van oudts 

genaemt het Meulenstuck aan de comparant in cheins gegeven door Guilliame De Smidt zoon van 

Jacques, voor een termijn van 50 jaar, met ingang op 1 mei 1710, enz .... op 14 dec. 1715. 

Geregistreerd 25 maart 1717. 

 

f° 178 Beslagname door deurwaarder van 2/7 van een huys, erfve en brauwerie gestaen op de platse van 

Erckeghem, competerende Jacob Lagast en door hem bewoond, geerfd van Joos Bauwens zijn 

schoonvader; en ook een partie hout op zijn hof, een roode coebeeste, en te velde een partie tarwe, rogge, 

vlasch, haver, wortels, boucqueet, om te verhalen een som van 57 p. 7 sch. 4 gr. rest van wat hij schuldig 

is aan de commys Pieter Van Altere voor pacht. (= belasting) 

Actum 13 juli 1717. 

 

f° 178v Jacob Lagast x Catharine Bauwens gaven te kennen dat zij op 26 juli 1714 hebben gepacht een herberg en 

brauwerie met 4 lijn land, competerende de hoirs van Joos Bauwens. 

Jan Smissaert had zich borg gesteld, maar andere hoirs waren daarmee niet te vreden en Lagast 

hypotekeerde 1/7 van herberg en brauwerie, gerecht causa uxoris (= Cath. Bauwens). 

Actum 17 juli 1717. 

 

f° 179 Dhr. Frans De Cuypere, vrylaet, verkoopt aan dhr. Pieter Vander Heught, poorter van Brugge:  

14 gem. 258 r. bosch en land, deel van een hofstede gebruikt door Lievens Maertens, ver zuidoost van de 

kerk (Oostcamp?) met 14 gem. 258 r. in 9de begin van de heerlijkheid Erckeghem. (+ legger) 

Actum 9 oct. 1717. 

 

f° 182 Charles Thoen, laet van Erckeghem x Adrianeke Hellebuyck, om te verzekeren Jacob De Brauwer en 

Adriaen Thoen als borgen voor de wezepenningen (44 p. 6 sch. 10 gr.) die zij schuldig waren aan de 

wezekinderen van Pieter Sonneville en Livine De Rudder (+ intrest sedert juni 1716).  

Bezetten daarvoor 2 werkpeerden (bayde merie oud 10 jaar en swart ruyn oud 7 jaar), 1 bruyn bayde 

merievool oud 6 maend, 3 roo melkbeesten, 2 roo veirsen + swart calf, 

1 waghen, plough, eeghde, slepe, met harnassen, 1 byecorf, 4 swijnen, 1 slabbinck ketel, 2 cooper ackers, 

12 tinnen onderplatteelen, 1 bedde. 

Actum 6 nov. 1717. 

 

 



 232 

register 4 Vanaf  1743 tot 1761 

 
 

f° 1 Joseph Meire x Isabelle Gailliaert verkopen aan dhr. Ferdinand Van Doorne te Deinze:  

een notable hofstede met 114 gem. 37 r. land, bosch en meersch, zuidoost van de kerk, deels op Beernem 

90 gem. 149 r. en 23 gem. 187 r. op deze heerlijkheid, gebruikt en bewoond door Joseph Meire  

(+ legger met veel toponiemen),  

verkopen ook: 

- 3 gem. (helft van 6 gem. andere helft behoort aan de hoirs van Adriaen Thoen), ver zuid van de 

Erckeghemmeulen, 

- hofstede met 19 gem. 221 r. waarvan 10 gem. 96 r. onder Erckeghem, de rest onder Oostcamp.  

(+ legger) 

Koopprijs 1625 pgr. + 25 patacons (Spaanse munt) voor comparants vrauwe. 

Gerecht door koop van heer en meester Ignatius Van Toers in 1736 en 1741. 

Actum 6 sept. 1743. 

 

f° 8 - Frans Rotsaert x Joanne Mestdagh, weduwe van Pieter Rotsaert, 

- Joos Rotsaert en Damianus Duysburgh, voogden van de 4 minderjarige kinderen van Lodewijck 

Rotsaert en Joanne Duysburgh, 

bezitten een hofstede met 44 gem. land, deels onder Erckeghem en deels onder Oostcamp, gebruikt door 

Jacob Maenhout, vragen om die te mogen verkopen in de belle te Brugge, om uit gemeensaemheyt te 

scheiden, aan Jacobus Maenhout:  

een hofstede met 45 gem. 24 r. ver oost van de kerk, zuid van de Moerbrugghe op westsijde van de 

Gentsche vaert, en deels onder heerlijkheid Oostcamp op Waardamme en op Beernem (15 gem. 75 r.) en 

29 gem. 260 r. onder Erckeghem. (+ legger) 

Kostprijs 405 p. 14 sch. 5 gr. 

Gerecht:  

1/2 als hoirs van Joos Rotsaert en Joanna De Wulf, 1/2 door successie van Joanna De Wulf in 1742. 

Actum 11 juli 1744. 

 

f° 12v Jacob Maenhout zoon van Lieven x Anna Mary Musschoot, zijn schuldig aan Jacob De Vlieghere te 

Oedelem: een rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op een hofstede van 29 gem. 260 r. 

onder Erckeghem en 15 gem. 65 r. onder Oostcamp.  

Gerecht door koop ter belle te Brugge van Frans en Pieter Rotsaert + voogden. 

Actum 11 juli 1744. 

 

f° 21 Jacob Maenhout x Anne Marie Musschoot zijn schuldig aan Jonckheer Jan George Van Hamme: een 

rente van 16 p. 5 schgr. voor een som van 325 pgr. bezet op een hofstede met 29 gem. 260 r. + 15 gem. 65 

r. onder heerlijkheid Oostcamp. 

Gerecht door koop ter belle van Pieter en Frans Rotsaert + voogden op 21 juli 1744. 

Actum 8 nov. 1746. 

 

f° 23 Deurwaerder Vander Espt legt beslag op 21 gem. 226 r. deel van een hofstede onder Erckeghem, gebruikt 

door Engel Van Maere, behorend aan Judocus Rotse causa uxoris als hoir Marie-Therese Everaert, om te 

verhalen 50 pgr. over een vervallen wisselbrief, schuldig aan Lod. Van Vijve te Brugge voor levering van 

roet. 

 Actum 26 nov. 1746. 

 

f° 25v Len. Van Vijve, coopman en vleesschauwer te Brugge, klaagt bij deurwaarder dat Jud. Rotse, keirsgieter, 

hem schuldig is 41 p. 13 sch. 4 gr. voor levering van 419 steen (gewicht) roet. 

Actum 13 jan. 1747. 

 

f° 27 - De rendant van het sterfhuys van Juffr. Marie-Therese Everaert, begijntjen en H. Geestmeesteresse 

van het Groot Begijnhof te Gent  + 22 april 1745 ...... 

- Volmachtdrager van Judocus Rotse x Joanna De Lannoye ...... 

verkopen aan Bertholomeus Michot: 6 gem. 193 r. land, deel van een hofstede groot 21 gem. 226 r. onder 

Erckeghem, gebruikt door Inghel Van Maele à 13 pgr. sjaers + verleggen van 100 geleystroo sjaers.  

(+ legger)  Koopsom 171 p. 17 schgr.  

Gerecht van jonckvrouw M. Th. Everaert, die erfde van Joanna Steyaert, haar moeder. 

Actum 19 aug. 1747. 
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f° 50v Isabelle De Smedt, dochter van Pieter en Joanne Goormachtigh, 

Pieter Frans De Smedt, zoon van Frans zoon van Pieter en Joanne Goormachtigh en meerdere andere 

erfgenamen, 

verkopen aan Guilliame De Wulf, burgemeester van Erckeghem:  

- 49 gem. 213 r. = hofstede, waarvan 46 gem. 13 r. onder Erckeghem en 3 gem. 200 r. onder 

Oostcamp. (+ legger van 48 percelen) 

- een kleinere hofstede. 

Gerecht door successie van vader en moeder in  1738.  

Koopsom 316 pgr. + 32 p. 15 sch. 9 gr. + 72 p. 10 sch. 

Actum 13 april 1748. 

 

f° 61v - Joannes Goormachtigh te Oostcamp en Pieter Blomme te Zuienkerke, voogden van Isabelle De Smit, 

dochter van Pieter  en Joanna Goormachtigh, 

- Francois De Smet te Beernem, voogd van Francois De Smit, zoon van Pieter en Anna Marie De 

Smet, ..... verklaren dat de wezen 3 hofsteden bezitten:  

(volgen vele bladzijden verkoopsvoorwaarden) 

 

1ste koop: een schoone behuysde hofstede onder de heerlijkheid Oostcamp (35 gem. 196 r.) en Erckeghem 

(22 gem. 290 r.) samen 58 gem. 186 r. gebruikt door Frans De Cloet à 20 pgr. sjaers en verleggen van 150 

geleystroo sjaers. 

Onder Oostcamp 15 gem. 275 r. leen afhangend van het leenhof van de Burg van Brugge, opbrengend 

145 vaten ruwe evene (haver)  en 10 1/2 innen (hennen), afgespleten van 39 hoet evene en 32 innen. 

Openbaar opbod van 351 tot 440 pgr. door Frans De Cloet op 26 maart 1748. 

 

2de koop: een schoone behuysde hofstede onder Erckeghem groot 46 gem. 13 r. in 48 percelen + onder 

Oostcamp 3 gem. 200 r. samen 49 gem. 213 r. gebruikt door Joos Alleyn à 17 p. 10 sch. sjaers. 

Openbaar opbod van 230 tot 316 pgr. door Guille De Wulf. 

 

3de koop: een behuyst hofstedeke onder Erckeghem, gebruikt door Jan Deurwaerders à 5 p. 3 sch. 4 gr. 

Openbaar opbod van  68 tot 72 pgr. door Guille De Wulf. 

 

4de koop: een partije land onder Oostcamp groot 262 roen gebruikt door Geert De Pré. 

Bod van 12 p. 13 sch. door Leo Buckens. 

 

5de koop: een huys op 32 roen cijnsgrond bij de meulen van Erckeghem, bewoond door Frederyck Boute. 

Bod van 16 pgr. door Jan Vanden Berghe. 

 

6de koop: helft van 833 roen in cijns gegeven aan Guille Cappaert in 1714, die er een huis en smis op 

bouwt. (de wederhelft wordt verkocht met de 2de koop) 

Bod van 8 pgr. door Pieter Van Reybrouck. 

 

7de koop: een woonhuis op 1 gem. 69 r. bewoond door Siprianus Vanden Broucke onder Erckeghem, deel 

van 2 gem. 69 r. waarvan 1 gemet verkocht met de 2de koop. 

Bod van 13 p. 2 sch. 4 gr. door Rogier De Baecke. 

 

8ste koop: een party bosch op Ruddervoorde groot 2 gem. 

Bod van 7 p. 11 sch. 11 gr. door Pieter Vande Walle. 

Actum 7 mei 1748. 

 

f° 77 - Isabella De Smedt, dochter van Pieter en Joanna Goormachtigh, 

- Pieter De Smedt, zoon van Francois, zoon van Pieter en Petronelle De Smet, 

- Anna Marie Coppé, dochter van Jacob en Petronelle De Smet, dochter van Pieter en Joanna 

Goormachtigh. 

verkopen aan Frans De Cloet:  

hofstede van 58 gem. 187 r. waarvan 22 gem. 290 r. onder Erckeghem en 35 gem. 196 r. onder Oostcamp 

(waarvan 15 gem. 257 r. leen) gebruikt door de koper. (+ legger) 

Gerecht van hun vader en moeder, grootvader en grootmoeder in 1738 en 1746. 

Koopsom 440 pgr. + 34 p. 19 sch. 8 gr. wijn- en tafelgelden = 474 p. 19 sch. 8 gr. 

Actum 25 mei 1748. 
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f° 81v Frans De Cloedt, zoon van Pieter x Joanne Marie Van Poucke, zijn schuldig aan Jan. Bapt. De Coninck 

als voogd van de kinderen van Jacques Vande Kerckhove en M. Magd. Behaeghele, overleden te Brugge: 

een rente van 14 pgr. voor een som van 350 pgr. bezet op zijn behuysde hofstede, onder de heerlijkheid 

Oostcamp en Erckeghem. (zoals hierboven) 

Actum 6 juli 1748. 

  

f° 85 Emanuel De Wulf x Catharina Dumortier, verkopen aan Ghyselbrecht Dumortier:  

1/3 van 14 gem. meersch en bosch op Swevesele onder heerlijkheid Erckeghem (2/3 behoren Carel Van 

Ordene en Andries Vande Casteele), gebruikt door Pieter Vande Couttere. 

Gerecht aan Catharina Dumortier van haar eerste man Seven Putman. 

Actum 19 mei 1749. 

 

f° 92v Joseph De Praetere namens hoirs van jonckheer Pr. Ign. Coenycant, verkoopt aan Pieter Ign. De Lespée, 

heer van Straeten:  

11 gem. 59 r. bosch en queeckerie, genaemt het Ackerken, ver zuidoost van de kerk, 13de begin. Gerecht 

door successie van Pieter Ign. Coenycant, die erfde van Trese Van Volden, weduwe van Frans Van 

Caloen, heer van Nieuwenhove. Koopsom 24 p. per gemet = 268 p. 15 sch. 4 gr. 

Actum 24 oct. 1750. 

  

f° 95 Dezelfde (Joseph De Praetere namens hoirs van jonckheer Pr. Ign. Coenycant), verkoopt aan Marie 

Bernarde Rotse, weduwe van Guido Van Compernolle, chirurgijn te Brugge:  

een hofstede met 29 partijen land, groot 30 gem. 6 r. (+ legger op folio 98-101) onder Erckeghem, groot 

geheel 52 gem. 149 r. gebruikt door Hubrecht Gevaert à 22 pgr. sjaers en verleggen van 200 geleystroy.  

Gerecht van Threse Van Volden, weduwe van Frans Van Caloen. 

Actum 24 juli 1750. 

 

f° 102 Balliu van Erckeghem legt beslag op huysinghen en brauwerie van Guilliame De Mets, causa uxoris, tot 

verhaal van 40 pgr. over pacht van de herberg door hem bewoont geweest, wesende het wethuys van de 

heerlijkheid Erckeghem, en ook van 25 pgr. voor levering van grootbier en wijn. 

Actum 11 ougst 1750. 

 

f° 102v Aan Guilliame De Mets causa uxoris Pietronelle Vlamynck, dochter van Jacob en Anna Bauwens, 

behoort 1/7 van een huys, herberghe en brauwerye, met 1 gem. 73 r. in 5de begin; 1/7 van een partij velt 

genaemt Noortweghe; 1/7 in de helft van de resterende 6/7 (onverdeeld met andere hoirs Vlamynck). 

Guilliame en Pietronelle verkopen hun deel aan Pieter Vlamynck, zoon van Jacob, hun zwager. 

Actum 27 maart 1751. 

 

f° 104v Jacob Maenhout x Anne Marie Musschoot, wonend op Erckeghem en vrijlaet van Sint Joris ten Distele, 

verkopen aan jonckheer Ignace Pardo de Fremicourt, schepen van Brugge:  

een hofstede met 29 gem. 260 r. onder Erckeghem, ver oost van de kerk, zuid van de Moerbugghe, west 

van de Ghentsche vaert, groot geheel 45 gem. 24 r. waarvan 15 gem. 75 r. onder Oostcamp.  

Belast met 325 pgr. ten voordele van Sr. George Van Hamme. Koopsom 475 pgr.  

Gevolgd door koopcontract op 12 ougst 1751. 

Actum 2 sept. 1751. 

 

f° 133 - Joannes De Meulenaere x Laureinse De Smit, 

- Pieter De Rietmaecker x Marie De Smit,  

verkopen aan Jacques Dhont:  

1/2 van 2 partijen land groot 7 gem. 200 r. genaemt de Werfhage, gebruikt door de koper. 

Gerecht door successie van Pieter De Smit. Koopsom 64 pgr.  

(Koopcontract zie folio 143v) 

Actum 12 juni 1755. 

 

f° 135 Francois De Cloet x Joanne Marie Van Poucke, verkopen aan Jacques Dhont:  

4 gem. land genaemt de Werfhage, zuidwest van de kerk.  

Gerecht door koop van Isabella De Mets in 1748. Koopsom 32 pgr. 

Actum 12 juni 1755. 
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f° 145v Dhr. Gregorius baron Van Provins, voogd en moederlijke oom van Carolus Jos. De Man, Marie Barbe De 

Man, Joannes Pr. De Paepe x Anne Marie De Man en Jan Bapt. Rol x Isabella De Man, broer en zussen, 

verkopen aan Hendricus Vanden Brande, balliu van de heerlijkheid  Vanden Berghe:  

een hofstede genaemt het Lange Water, groot 81 gem. gebruikt door Antone Claeys (overleden), onder 

Erckeghem 75 gem. 269 r. (+ legger) en de rest onder Oostcamp. 

Gerecht van Joannes Bapt. De Man, heer van Lennicken en Gratiana Marie Petron. Provins, die 2/3 kreeg 

(donatie inter vivos) van jonckvrouw Carolina en Joanna Cath. Danneels in 1740 en 1/3 erfde van zijn 

vader. Koopsom 788 p. 12 schgr. 

Actum 8 febr. 1757. 

 

f° 154 Verkoopscondities van bovenstaande koopakte. 

 

f° 157v Bernardus Godefroy x Marie Bernarde Rotse zijn schuldig aan het clooster van de Chartreusinnen te 

Brugge:  

een rente van 15 pgr. sjaers voor een som van 300 pgr. bezet op een hofstede ende speelgoet, groot 30 

gem. 6 r. onder Erckeghem, groot geheel 52 gem. 149 r. gebruikt door Hubrecht Gevaert; de rest ligt 

onder Oostcamp. Gerecht door uitgroting tussen hen en de wezen in 1755. 

Actum 16 ougst 1757. 

 

f° 161v Jacques Dhont x Marie Anthierens, zijn schuldig aan Jan Bapt. De Coninck, greffier van de heerlijkheid 

Erckeghem: een rente van 4 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op een hofstedeke, groot 5 gem. 170 r. 

ver zuidoost van de kerk, gebruikt door Judocus De Grande, komend van zijn vader Francis Dhont in 

1716 (+ legger) en ook bezet op een partie land, genaemt de Lymaete, groot 551 roen, ook bezet op een 

partie land en busch, gekocht in 1708, groot 3 gem. 290 r. 

Actum 19 jan. 1758. 

 

f° 173 Voogden van Marie en Anna Maertens, dochters van Pieter en Joanna Gailliaert, vragen toelating om te 

verkopen om uit onverdeeldheid te treden:  

een hofstedeke komend van oom Joannes Maertens, groot 5 bunderen (±7,5 gem.) land, busch en 

meersch, gebruikt door Pieter De Grande. De gebouwen vragen swaere reparatien en zijn belast met een 

rente van 100 pgr. ten voordele van Albertine Vander Heugt, en met 32 pgr. ten voordele van de disch van 

Oostcamp en kapel van O.L.Vr.  

Hoogste bod door Gillis Van(de) Kinderen op 22 maart 1758. 

 

  

De jaren 1758 tot 1777 ontbreken. 
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register 5 Vanaf  1778 tot 1783 

 

 

f° 2v Sr. Francois Corthals namens Jan Albert Chevallier, graaf de Buisseret x gravin Marie Josepha De 

Thiennes, verkopen aan jonckheer Andries Vanden Bogaerde zoon van Donaes:  

een hofstede groot 33 gem. 75 r. waarvan een klein deel onder heerlijkheid Oostcamp, gebruikt door 

Pieter Hellebuyck à 30 p. 19 sch. 3 gr. sjaers. Koopsom 1006 p. 10 sch. 8 gr.  

Gerecht door verkaveling in 1753: 

- 1/2 van weduwe van Frans Taelbout en dochters Joanna en Dominica, 

- 1/2 van Jan Steven Albert Buisseret x Marie Francoise Taelbout. 

Actum 8 ougst 1778. 

 

f° 9 Joseph Scheirens x Alexandrine Van Noort, zijn schuldig aan Anna en Isabella De Coninck, dochters van 

Francois wonend te Staden, hier vervangen door Francois Oudaert, pastoor van St. Catherine-Brugge: een 

rente van 15 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op een hofstede, gebruikt door de comparanten op 

Swevezeele onder heerlijkheid Erckeghem, groot 16 gem. waarvan 10 gem. 194 r. onder Erckeghem en de 

rest onder heerlijkheid Swevezeele. Gerecht door uitgroting en koop. 

Actum 24 maart 1779. 

 

f° 12v 

 

(doorkruist) 

Voogden van Joannes Van Hese, theologant in het seminarie van Brugge en Francois Van Hese, 

minderjarige kinderen van Jan Van Hese en Laurense De Wulf, zijn schuldig aan Michiel Pulincx te 

Brugge: een rente van 27 p. 10 schgr. voor een som van 550 pgr. bezet op een hofstede, groot 42 gem. 

281 r. gebruikt door Frans Lootens. 

Gerecht door successie van hun moeder Laurense De Wulf, die erfde in 1767 van haar vader Guille De 

Wulf. 

Actum 15 mei 1779. 

(zie ook folio 118) 

 

f° 43v Openbare verkoping van meersch en zaeylandt op Erckeghem, gebruikt door Cornelis De Muynck. 

- instel in herbergh genaemt Stuyvenberghe op 22 nov. 1799, 

- overslag in het stadthuys te Oostcamp op 6 dec. 1799. 

 

f° 44 

tot 103 

niets meldenswaardig , tenzij misschien het vervoer van calsysteenen van de Steenbrugghe naar 

Ruddervoorde voor het bedde van nieuwe te maecken calsyde te Ruddervoorde in 1780. 

 

f° 105 Anthone Van Wassenhove x Marie Anne Van Hecke zijn schuldig aan de disch van Sint-Cruys en  

St. Anna: een rente van 17 p. 10 schgr. voor een som van 350 pgr. bezet op: 

1. behuyst hofstedeke groot 7 gem. 137 r. onder Erckeghem, behalve 191 roen onder Oostcamp, in 

6de begin. (+ legger) 

2. 2 gem. 5 r. bosch en meersch. 

Actum 16 sept. 1780. 

 

f° 111v Pieter De Vos zoon van Frans x Anna Lust zijn schuldig aan : 

- Carel, Guille, Isabelle en Marie-Magdalena Bellaert, kinderen van Pieter en Petronelle Meuleman, te 

Beernem en Brugge, 

- Franciscus Bellaert zoon van Jan (zoon van Pieter en Petronelle) x Marie Duwaert te Tielt, laeten van 

de Walschen: 

een rente van 20 pgr. voor een som van 400 pgr. bezet op een coornewyntmolen met draeyende werken, 

wal, huysinghe, molencot en 4 gem. 194 r. land onder Erckeghem (2de begin), staende op cijnsgrond van 

de heer van Erckeghem, gebruikt door comparanten (De Vos – Lust). 

Belast met 1 pgr. ter causen van de wint voor de heer van de Houtschen. 

Gerecht door koop van Felix De Bruyne op 20 febr. 1777. 

Actum 16 dec. 1780. 
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f° 118 

 

(doorkruist) 

Joannes Van Hese, presbyter, is schuldig aan Judocus Bauwens, cherurgin te Brugge: een rente van 10 

pgr. voor een som van 200 pgr. bezet op: 

1. 1/2 van een behuysde hofstede, groot 42 gem. 281 r. gebruikt door Frans Lootens, komend van 

Guille De Wulf zijn grootvader materneel. 

2. 1/2 van een hofstede, groot 5 gem. 120 r. 

3. 1/2 van een partie land, groot 1 gem.(?) 

Gerecht van zijn moeder Laurens De Wulf, dochter van Guille. 

Actum 21 juni 1781. 

(zie ook folio 12v) 

 

f° 135 

 

 

Carel De Rieuw x Marie-Anne Vande Casteele hebben verkocht aan Jacobus Van Slambroeck x Veronica 

Van Coppenolle:  

een behuysde hofstede met 36 gem. land en bosch op Swevezeele op den canton Vosseputte, noord van de 

kerk, gebruikt door de verkopers. (+ legger)  Koopsom 1025 pgr. 

Zonder datum, eind 1781? 

(zie ook folio 168) 

 

f° 138 Sr. Pieter  Buckens en Adriaen De Smedt, voogden van Jan. Bapt. en Joanna Ther. Buckens, kinderen van 

Pieter en Marie Van Renterghem, verkopen aan jonckheer Andries Vanden Bogaerde: 3 kopen, samen 

groot 4 gem. 134 r. à 191 p. 12 sch. 1 gr.  

Gerecht door koop van jonckheer Jacques De Nieuwlant in 1763, en van Ludovicus Buckens, zijn vader, 

die kocht van Albert Van Voorspoel in 1754. 

Actum 2 mei 1782. 

 

f° 142 Dezelfde (Sr. Pieter  Buckens en Adriaen De Smedt, voogden van Jan. Bapt. en Joanna Ther. Buckens) 

verkopen per opbod, in 5 kopen: 

- 1 gem. 166 r. meersch en bosch in de Vloetmeerschen aan Jacques De Vooght à 64 pgr., 

- 1 gem. 175 r. meersch aan idem à 54 pgr., 

- 1 gem. 93 r. meersch aan Andries Vanden Bogaerde à 55 pgr., 

- 1 gem. 270 r. bosch aan Pieter Buckens à 19 p. 10 sch., 

- 581 roen aan Andries Henneman à 33 pgr., 

(samen 8 gem. 85 r.) 

Actum 5 maart 1782. 

 

f° 168 Jacob Van Slambrouck x Veronica Van Coppenolle te Swevezeele, hebben verkocht aan Joannes Frans 

De Rudder te Oostrozebeke, namens Pieter Joseph Callens, koster te Swevezeele:  

een behuysde hofstede op Swevezeele, noord van de kerk, west van de steenweg Brugge-Cortryck, groot 

12 bunderen (ong. 36 gem.) in 21 partijen, waaronder art. 11 = partie meersch onder de heerlijkheid 

Erckeghem,  groot 2 gem. 76 r. Gebruikt door Pieter Laethem, na Gillis Van Hullebusch en Marie-Anne 

Van Nieuwenhuyse, vader en moeder. 

(+ uitgebreide verkoopsvoorwaarden) 

Actum 30 dec. 1782. 

 

f° 176v Joannes De Rudder leent 800 pgr. van jonckvrouw Marie-Rose Vander Meulen, jonge dochter te Gent. 

Bezet op zijn hofstede. (+ legger van al het land) 
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register 6 Vanaf  1783 tot 1791 

 

 

f° 2 Guille Neirinck, namens Albertus Francois Van Doorne, presbyter te Deynse, + broer en zuster, verkopen 

aan jonckheer Andries Vanden Bogaerde:  

7 gem. 287 r. meest bosch, à 234 p. 3 sch. 2 gr. gebruikt door Jacobus Vande Kerckhove. 

Gerecht door successie van Ferdinand Van Doorne, zijn vader, die kocht van Joseph Meire en Isabelle 

Ther. Gilliaert in 1743. 

Actum 27 sept. 1783. 

 

f° 9 Dezelfde (Guille Neirinck, namens Albertus Francois Van Doorne) verkopen aan Charles Dhont, heer van 

Nieuwburgh:  

een behuysde hofstede met 59 gem. 115 r. op Oostcamp, waarvan 21 gem.  84 r. onder Erckeghem in 6de 

begin. (+ legger) Koopsom geheel 2742 p. 16 sch. 3 gr. 

Gerecht door successie van Ferdinand Van Doorne, zijn vader, die kocht van Joseph Meire en Isabelle 

Ther. Gilliaert in 1743. 

Actum 31 oct. 1783. 

 

f° 46v - Francois Parmentier, priester, 

- Anthone Parmentier x Joanna Vynage, 

- Marie Parmentier, jonge dochter, 

- Emmanuel Van Biesbroeck, hoogbaljuw van Wijnendale x Theresia Parmentier, 

- voogden van Theresia Parmentier, begijntje te Brugge, 

kinderen van Pieter en Therese Mulet, verkopen aan Pieter Maes: 

5 gem. 263 r. land in 9de  begin onder Erckeghem, met zuid in de Haeselaerstraete, samen met een 

hofstede met 67 gem. 137 r. waarvan 61 gem. 174 r. onder heerlijkheid Oostcamp, gebruikt door de 

koper. Koopsom: samen voor 2377 p. 10 sch. 11 gr. 

Gerecht door successie van Pieter Vander Heught. 

Actum 1 febr. 1786. 

 

f° 52 Octroy voor David Van Reybrouck tot maken van 2 nieuwe camers aen de huysinge, waarin zijn wezen 

gerecht zijn. David Van Reybrouck, weduwnaar van Marie Brigitte Goormachtigh, vader van Pieter, 

Anna, Isabella en Petronella. 

Zijn gerecht uit hoofde van hun moeder in een herberge genaemt het Zwarte Gat en in een huys met 

peerdesmisse. 

David vraagt octroy om van een oude vervallen brouwerie en ook aan de peerdesmisse een camer te 

maken tot meerder vrugt van beide woonsten. 

Toegestaan op 23 febr. 1786. 

 

f° 62v Voogden van 2 wezen van Anthone Vande Wiele en Joanna Vande Casteele, geven te kennen de wezen 

openbaar willen verkopen per opbod:  

elk 1/6 van een hofstede op Zwevezeele, groot 5 bunderen ( ± 15 gem.). Hoogste bod door Emmanuel 

Vande Wiele met 825 pgr. op 26 april 1787. 

 

f° 71 Betwisting door heer en meester Renerius Backx, pastor van Grammene en Jacobus Van Wonterghem, 

voogden van Catharina Van Doorne, meerderjarige imbecile weze van Albertus Van Doorne, nopens een 

partie land genaemt ’t Liefkensstuck onder Erckeghem (6de begin, art. 138) groot 2 gem. 216 r. .... 

Verkocht aan joncker Renon Lebally, heer van Tilleghem in 1782. 

 

f° 79 Pieternelle Vintioen, weduwe van Pieter Hellebuyck en zoon Joseph, verkopen aan Joannes Terry: een 

woonhuis onlangs uyt de grond nieuwe gebauwt met 1 gem. 219 r. erfve, ver zuid van de kerk (13de 

begin). Koopsom 78 p. 2 sch. 6 gr. Gerecht door koop (het land) van Pieter Buckens. 

Actum 15 nov. 1787. 

 

f° 90 Openbare verkoping, door Guille Carolus Neirinck in naam van heer en meester Joannes Van Hese, 

prebister, en broer Frans Van Hese, kinderen van Joannes Van Hese en Laurentia De Wulf, van 26 kopen, 

waarvan 1ste koop is een seer schoone en wel bebauwde hofstede, ten meerderen deele in steen en 

pannedack met 13 gem. 117 r. + dreve uytcommende op den Thieltweg ofte groote straete, in 10de begin, 

samen met de 25 volgende kopen, groot 43 gem. 298 r. 

Hoogste bod door Cornelis Verhaeghe met 708 p. 13 sch. 4 gr. 
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Volgende kopen: 

 

f° 102v - 1 gem. + 1 gem. 145 r. voor Francois De Meulenaere (31 oct. 1789). 

 

f° 104 - 2 gem. 159 r. + 1 gem. 28 r. + 1 gem. 138 r. voor Jan Bapt. Van Severen ( 8 ougst 1789). 

 

f° 106v - 142 r. + 134 r. + 117 r. meersch voor Marie Josepha Damerin, weduwe van Valentin 

Stappens (8 ougst 1789). 

 

f° 108v - 1 gem. 220 r. voor jonckheer Jan Bapt. Dhooghe (3 sept. 1789). 

 

f° 110 - schoone hofstede met 13 gem. 117 r. (10de begin) voor Joannes De Vooght (juli 1789). 

(doorkruist) 

 

f° 112 - 181 r. + 47 r. voor Sr. Jan Bapt. Van Hove (....1789). 

 

f° 114 - 0-160 r. voor Judoca Verschilde, weduwe Pieter Van Reybrouck (30 juli 1789). 

 

f° 115v - 167 r. bosch voor Livinius Mouton (30 juli 1789). 

 

f° 117v - 3 gem. 46 r. + 3 gem. 146 r. voor Pieter Maes (30 juli 1789). 

 

f° 119v - 93 r. bosch voor Joseph Van Houtte (30 juli 1789). 

 

f° 121 v - 1 gem. 168 r. + 1 gem. 69 r. voor Guillielmus De Vlieger (30 juli 1789). 

 

f° 123v - 1 gem. 94 r. voor Joannes Hoens (30 juli 1789). 

 

f° 125 - 1 gem. 241 r. voor Joannes Dousselaere (30 juli 1789). 

 

f° 127 - 1 gem.  38 r. = ’t Vossenhol, voor Jacobus De Grande ( 3 sept.1789). 

 

f° 129 - 26e koop: 6 gem. 285 r. = een schoon hofstedeke (5 gem. 152 r. op Erckeghem),  

hoogste bod 349 p. 11 sch. 11 gr. door Franciscus De Deurwaerder; leent van Francois Welvaert x M. J. 

Lippens 300 pgr. tegen een rente van 12 pgr. bezet op een hofstedeke met 6 gem. 285 r. 

Actum 8 ougst 1789. 

 

f° 139v Jan Bern. Comyn in naam van heer en meester Joannes Van Heese, prebister, en broer Frans, kinderen 

van Joannes en Laurentia De Wulf, verkopen aan dhoirs van Joannes De Vooght en weduwe A. M. De 

Wulf:  

een seer schoone welbebouwde hofstede met 13 gem. 117 r. + schoone dreve uytcommende op den 

Thieltwegh (10de begin) + legger + 1 gem. 94 r. = de Fallie, samen 14 gem. 211 r. à 842 p. 19 sch. 7 gr. 

Gerecht van hun moeder Laurentia De Wulf, die erfde in 1767 van haar vader Guilliame De Wulf. 

Actum 7 juli 1791. 

 

f° 170 - Franciscus Xav. De Grande, zoon van Jan en Pieternelle Sabbe, x Anna Marie De Vooght, dochter 

van Joannes De Vooght, 

- Anna Marie De Wulf, weduwe van Joannes De Vooght, laet van Oostcamp, 

verkopen aan Joannes Verhaeghe, zoon van Pieter en Anna Marie De Wulf:  

een hofstedeke groot 15 gem. 31 r. (10de begin).  

Gerecht door verkaveling van de goederen van Joannes De Vooght in 1790. 

Koopsom: 323 pgr. voor Fr. Xav. De Grande en 416 pgr. voor A. M. De Wulf, zijn moeder; samen 739 

pgr. 

Actum 11 dec. 1793. 
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f° 174v Joseph De Vooght x M. A. Van Cauwenberghe, verklaren verkocht te heben aan Frans De Grande en M. 

A. De Vooght:  

1/2 van een hofstedeke met 9 gem. 152 r. deels onder heerlijkheid Oostcamp en deels onder Erckeghem; 

gebruikt door de koper, eigenaar van de andere 1/2 causa uxoris. Koopsom 250 pgr. 

Actum 10 oct. 1795. 

 

f° 175v - Bernardus Vanden Brande , zoon van Hendryck, 

- Pieter Poppe x Theresia Vanden Brande, 

verklaren samen verkocht te hebben aan Sr. Gomarus Vanden Brande, greffier van St. Jooris, en aan 

juffrouw Isabella en Marie Josepha Vanden Brande, hun broer en zusters: 

- elk 1/6 (= 1/3) van een hofstede genaemt het Lange Water, groot 69 gem. 217 r. gebruikt door 

Livinus Mouton. 

- elk 1/6 (= 1/3) van 3 renten ten laste van Pieter Joannes Vande Velde, Bernardus Van Eeghem en 

Lucas Ponseele. 

Gerecht van hun vader en moeder. 

à 440 pgr. voor elke verkoper, ontvangen op 26 oct. 1791. 
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register 7 Lijvige perkamenten koopakte 1723 

 

 

 

f° 1 

 

 

- Maria Isabella Willays, weduwe van heer en meester Anthone Verhouwe, 

- Therese Verhouwe, geestelijke dochter, 

- Livine Cordonnier, vrouw van Francois Verhouwe, en andere 

verkopen onder andere aan Jacques De Smidt, zoon van Jacques, laet van Oostcamp: 

- een hofstedeke met 9 gem. op Oostcamp (?), 

- 9 gem. 72 r. bosch genaemt de Pannaers op Zwevezele, in 4 percelen, noord van de kerk ter 

heerlijkheid van Erckeghem. 

Gerecht: 

1ste comparant, als hoir van heer en meester Jan Anthone Verhouwe. 

2de comparant .... als hoir van dhr. Francois De Brou, weduwnaar van Marie Joanna Verhouwe 

Koopprijs : 11 schgr. per gemet. 

Actum 5 maart 1723. 
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register 2 Vernieuwing van de wet van Roden-Nieuwenhove: 12 jan. 1759 

 

 

f° 

12/01/1759 

Burgemeester:     Guilliame Van Reybrouck 

 

Schepenen:  

1. Jacob Gilliaert 

2. Adriaen Tanghe 

3. Francois Hellebuyck 

4. Joannes Van Dierendonck 

5. Jan Meuleman 

6. Niclaeys Sabbe 

7. Lodewijck Lust 

 

 

 



 244 

register 3 Resolutieboek Roden - Nieuwenhove 

1680 - 1773 

 

f° 

18/09/1680 

Burgemeester: Jan Vande Walle 

Schepenen (?): Jan De Cloet, Pieter Van Nieuwenhuyse, 

Overleden greffier: Michiel Lantsocht, 

Nieuwe greffier: Francois De Lampereel, vraagt de papieren aan de erfgenamen van de vorige 

greffier. 

f° 

04/12/1680

  

 

Pointer-setter: Francois Taverne en Jacques De Groote. 

f° 

18/12/1680 

 

Papieren van de vorige greffier halen bij Adriaen De Villegas. 

f° 

22/01/1681 

 

Nogmaals zelfde bevel tot halen papieren van de vorige greffier  bij Adriaen De Villegas. 

f° 

13/05/1681 

 

Schepenen vergaderen te 10 u. op boete van 1 gulden. 

Schepen Jan De Cloet moet banken en stoelen halen. 

f° 

04/06/1681 

 

Baljuw Francois Ampe stelt Gillis De Calue aan tot officier van de heerlijkheid en het leenhof 

Roden-Nieuwenhove. 

f° 

10/12/1681 

 

Pointer-setter: Cornelis Monbally en Pieter Valentijn. 

f° 

27/01/1682 

 

Heffing van 4 schgr. per gemet tot vinden van 9 p. 5 schgr. cortresse van het voorgaande jaar, 72 p. 

als uytsend en 40 p. ordinaire kosten en 10 p. als thaire. 

f° 

27/01/1682 

 

Jan Vander Biest ontvanger van de ougst 1681. 

f° 

27/01/1682 

 

Vernieuwing van de eed, door Francois Ampe balliu,  

van dhr. Michiel Frans De Waignacourt, grave  van Vleeteren, ect. als voogd en vader van Jacques 

Denys De Waignacourt, heer van Roden-Nieuwenhove. 

Burgemeester: Gaspar Ellebuyck 

Schepenen:  

1. Jan Vande Walle 

2. Jan De Cloet, zoon van Jan, Wulckebrouckstraete, 

3. Pieter De Vriese 

4. Jacques Bogaert 

5. Pieter Van Nieuwenhuyse 

6. Jooris Bremeersch 

7. Frans Taverne 

Greffier: F. L. De Lampereel. 

f° 

10/06/1682 

 

Ordinanties voor de vergaderingen (6 punten): 

1. Vergaderen alle weken op woensdag te 10 u. in de Wulckebrouckstraete, op boete van 2 

schgr. 

       2-6  .............. ? 

f° 

23/09/1682 

 

Pointer-setter: Jan De Cloet en Maerten Verbiest. 

Heffing van 26 stuivers per gemet tot vinden van:  

- 2 betalingen ten comptoire (van het Brugse Vrije?),  

- 81 p. als uytsend, 

- daguren van schepenen en officieren. 

f° 

16/12/1682 

 

Antwoorden op brieven van het Vrije, en de Raad van Vlaanderen nopens salarissen van 

burgemeester, schepenen en officieren voor onder andere Wettelijke passeringen, leenrechten en 

andere vacatien. 

f° 

16/09/1683 

 

Samen vergaderen met de heerlijkheden Oostcamp, Buskens, Erckeghem en Roden-Nieuwenhove, 

om besluiten te nemen op brieven vanwege de Franschen. 
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f° 

24/11/1683 

 

Pointer-setter: Pieter Zeebrouck en Ignatius Vande Keere, heffing op verzoek van het Vrije voor de 

schade geleden door trouperie en invasie van de Franschen op 5 september 1683. 

f° 

26/01/1684 

 

Pointer-setter: Jan De Cloedt en Guille Quissens op de oogst van 1683: heffing van 2 schgr. per 

gemet tot het vinden van 3 betalingen ten comptoire en 9 pgr. voor voorgaande jaren. 

f° 

21/11/1684 
 

(Op los briefje) Balliu: Joannes Vanden Hecke 

f° 

29/11/1684 

 

Jaarlijks terugkerende aanstelling van 2 pointers en setters en berekening van de heffing voor de 

uytsend vanwege het Vrije, de ordinaire costen van daguren van balliu, greffier, officier, ontvanger, 

schepenen. 

(Voortaan niet meer genoteerd, tenzij iets bijzonders.) 

f° 

09/05/1685 

 

Straatschouwing maandag 14 mei door burgemeester en schepenen Nieuwenhuyse, Cloet, Bogaert 

en greffier. 

f° 

13/06/1685 

 

Nieuwe officier Melchior Stock. 

Voorgaande officier Gillis De Caluwe gaat in dienst van Oostcamp. 

f° 

30/04/1688 

 

Vragen vanwege het  Brugse Vrije over: 

- confiscatie van goederen van Fransche onderdanen, 

- goederen van dhr. grave Van Vleeteren, heer van Roden-Nieuwenhove, maar wonend in 

Fransch gebied. 

f° 

20/05/1688 

 

Balliu Joannes Van Hecke moet declareren wat hij schuldig is aan dhr. grave Van Vleeteren, mits 

de vlucht van syn documenten. 

Krijgt 3 dagen tijd om te voldoen. 

f° 

23/05/1688 

 

Balliu heeft te kennen dat hij: 

- de landen van de grave in “admodiatie” had voor 4 jaren, ingaande kerstmis 1687, 

- belast was te betalen de jaarlijkse lasten, 

- nieuwelycx te bauwen een herberghe en een brugghe over de beeke, op 15 gem. land  met 

een kleene partie velt. 

De balliu is niets schuldig. 

f° 

11/10/1689 

 

Geleverd aan het Vrije: 3 peerden en rations. 

Balliu Van Hecke stelt aan als greffier Francois De Laere, na overlijden van Jan De Baeke. 

f° 

01/01/1702 

(zonder 

datum) 

 

Vernieuwing van de Wet. 

Door balliu van de heer De Nys, zoon van Michiel Frans De Waignacourt, grave Van Vleeteren en 

de stad Basseye, heer van Nieuwenhove ect...., hoogballiu van de stad en casselrie Cassel. 

Burgemeester: Symoen Vande Walle, 

Schepenen: 

1. Jan Van Renterghem 

2. Carel Bauwens 

3. Maerten Verbiest 

4. Joos Van Renterghem 

5. Anthone Alleyn 

6. Franchoys Monbailliu 

7. Pieter Tack, d’oude. 

 

f° 

23/05/1703 

 

Vernieuwing van de Wet door jonckheer Francois Van Caloen, zoon van Christiaen, heer van 

Roden-Nieuwenhove, schepen van het Brugse Vrije. 

Burgemeester: Maerten Verbiest 

Schepenen: 

1. Carel Bauwens 

2. Joos Van Renterghem 

3. Anthone Alleyn 
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4. Francois Monbailly 

5. Guille Vande Walle 

6. Guille Van Renterghem 

7. Laureyns Saelens 

 

f° 

03/04/1704 

 

Heer Francois Van Caloen besluit tot: 

- schouwing van wegen en beken, 

- vergaderen ter platse van Hooghnieuwenhove ter huyse van Francois De Laere (officier) 

bij het pellerin, 

- wetdag op donderdag na beloken Pasen (3 april 1704) te 10 u. en verder om de 6 weken, 

na publicatie ter kerckstichele de zondag er voor; op boete van 3 sch. 

- alleen de greffier schrift in de resolutieboek, 

- eigenaars klagen dat hun bosschen, canten en haegen geschonden worden door kappen 

van hout, door schapen en andere beesten. 

Greffier Louis De Lampereel. 

f° 

12/03/1705 

 

Voortaan vergaderen ter greffie om de 10 dagen. 

Greffier: Jan Vanden Berghe in plaats van Louys De Lampereel. 

f° 

23/04/1705 

 

Heffing 1 sch. 4 gr. per gemet tot vinden van 34 p. 15 sch. 8 gr. onder  ander het deel dezer 

heerlijkheid ter causen vande soldaat. 

f° 

04/06/1705 

 

Vernieuwing van de Wet door de heer Fr. Van Caloen: 

Burgemeester: Anthone Alleyn 

Schepenen: 

1. Maerten Verbiest 

2. Carel Bauwens 

3. Guilliame Vande Walle 

4. Laureyns Saelens 

5. Jan Van Renterghem 

6. .....     De Deyne 

          ..... (beschadigd) 

f° 

23/07/1705 

 

Vermaken van de brug op Hooghnieuwenhove door de minstbiedende:  

Guilliame Vande Walle voor 4 p.15 schgr. 

f° 

22/12/1705 

 

Geleverd remontepeerden in december 1704 en onderhoud van officieren en ruiters van het 

regiment van Colonel Potteghem. 

f° 

01/01/1707 

 

- Jan Perneel: Ontvanger van de 20ste penning (=5%) 

- Anthone Labens: Ontvanger van Roden-Nieuwenhove in 1699 

- Rogier De Baeke: ontvanger van Roden-Nieuwenhove in 1700-01 

Ontvangsten van de heerlijkheid Roden-Nieuwenhove: 

- 1703: 145 p. 10 sch. 11 gr. 

- 1704: 220 p. 10 sch. 6 gr. 

- 1705: (beschadigd) 

- 1706: 213 p. 1 sch. 2 gr. 

- 1707: 183 p. 18 sch. 4 gr. 

f° 

13/09/1708 

 

Obligatie (lening) om te betalen de pioniers, op order van het Vrije, tot maken van een lynie over 

de oostzyde van de Ghentsche vaert. 

f° 

16/09/1709 

 

Vernieuwing van de Wet door Ignatius De Aranda, heer van Swanenburgh, in naam van mevr. 

Therese Van Volden, weduwe van Franchoys Van Caloen. 

Burgemeester: Carel Bauwens 

Schepenen: 

1. Anthone Alleyn 

2. Guilliame Vande Walle 

3. Joos De Groote 
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4. Guilliame De Deyne 

5. Pieter De Cloedt 

6.  ..... Faet (Jan Fraet ?) 

7. ...... (beschadigd) 

 

f° 

16/10/1710 

 

Hoofdcollege van het Vrije heeft quytschelt aan heerlijkheid Roden-Nieuwenhove ter cause van 

ghestourapierde landen door militaire volcken dese somer van de hertog Van Vandome, geleghen 

lancx de Gentsche vaert. 

f° 

18/02/1712 

 

Brief van pater procurateur van de Chartrusinnen te Brugge, Lieven De Baeckere en eigenaars 

langs oostsyde van de vaert, aan de schepenen van het Vrije, nopens onkosten en levering van 

fouragie in 1703, 1704, 1705 en 1706 aan de franschen. 

  

Vernieuwing van de Wet door Franchois Van Caloen de Nieuwenhove. 

Burgemeester: Anthone Alleyn 

Schepenen: 

1. Pieter De Deyne, de jonge 

2. Guille Vande Walle 

3. Joos De Groote 

4. Pieter De Cloedt 

5. Frans Monbailliu 

6. Jan Fraet 

7. Frans De Smit 

Greffier: Jan Vanden Berghe 

f° 

20/05/1712 

 

Antwoord op brief van het Vrije: “in onse vanghenisse syn geen criminele ghevanghen” 

f° 

27/07/1716 

 

Vernieuwing van de Wet: 

Burgemeester: Pieter De Deyne 

Schepenen: 

1. Anthone Alleyn 

2. Guille Vande Walle 

3. Joos De Groote 

4. Guilliame Geernaert 

5. Fransoys Monbailliu 

6. Pieter Van Hove 

7. Maximiliaen Tack 

 

f° 

31/07/1718 

Brief aan het Vrije: 

De heerlijkheid Roden-Nieuwenhove is niet beswaert met renten, maar hoopt op quytschelt, zoals 

andere prochien en heerlijkheden. 

f° 

12/08/1720 

 

Vernieuwing van deWet: 

Burgemeester: Anthone Alleyn 

Schepenen: 

1. Pieter De Deyne 

2. Guille Geernaert 

3. Frans Monbaillie 

4. Pieter Van Hove 

5. Jacob Verbauwe 

6. Jacob Dhont 

7. Adriaen De Laere 

Nieuwe officier: Jacob Vande Walle 

f° 

05/06/1723 

 

Vernieuwing van de Wet, door balliu Leonardus Beckers: 

Burgemeester: Anthone Alleyn 

Schepenen: 

1. Guille Geernaert 

2. Frans Monbailliu 
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3. Pieter Van Hove 

4. Jan De Groote 

5. Jan Anthierens 

6. Jacob Coorens 

7. Guille Reybrouck 

f° 

19/10/1735 

 

Daniel De Bake ontvanger van de heerlijkheid Roden-Nieuwenhove wordt gemaend licquidatie te 

geven aan syn rekeningen van 1732 en 1733 aan schepen Coorens. 

Hetzelfde aan de erfgenamen van de overleden greffier Vanden Berghe. 

f° 

07/10/1735 

 

Vernieuwing van de Wet, ten huyse van Pieter Christiaens, door balliu Leonard Beckers, namens 

viconte Nieulandt gehuwd met Theresia Van Volden, douaiere van Nieuwenhove. 

Burgemeester: Joannes De Groote 

Schepenen: 

1. Jacob Coorens 

2. Pieter Van Hove 

3. Jan Anthierens 

4. Guille Reybrouck 

5. Joseph Hadins 

6. Maryn Hollebeke 

7. Joannes Geernaert 

Zij beloven: 

- het territoir van de heerlijkheid niet te verminderen, 

- fideel zijn in de secreten van de vierschaere, swijgen! 

- zich onthouden van suspectie van de Rooms Katholieke religie, schandaal, 

vloucken, blasphemie, 

- de ondersaeten opvoeden in de Rooms Katholieke religie, verdachten van heresie 

doen vertrekken, 

- defenderen de preminentien van de heer en mevr. van de heerlijkheid, 

- rechten van weduwen en wezen mainteneren, 

- de placaten van Zijne Majesteit doen observeren en ballingen uit de heerlijkheid 

houden, 

- enz....... 

f° 

07/03/1736 

 

Kosten van kamerhuur, brandhout voor jaren 1730, 1731, 1732 en 1733: 2 p. 4 sch. + 4 p. 9schgr. 

Plaatsvervangend greffier: Joannes De Groote. 

f° 

09/05/1736 

 

Klachten over mispointingen, en gebrek aan “corte verhoofdinge” door greffier Van Hoonacker. 

f° 

11/07/1736 

 

Ontvanger Daniel De Baecke, wonend te Brugge, komt niet eens op een jaar binnen de heerlijkheid 

Roden-Nieuwenhove en doet de gebruikers vermaenen door vremde officieren. 

Moet voortaan zitdagen houden om de 3 maanden aangekondigd ter kerckstichel. 

f° 

27/08/1736 

 

Convocatie door Brugse Vrije in het landhuys (op Burg) op dinsdag 28 augustus ter cause van 

25.000 rations daeghs en 1/2 van het wyngeld. 

Roden-Nieuwenhove wil maer 10.000 rations geven en stuurt burgemeester De Groote. 

f° 

10/09/1736 

 

Brugse Vrije vraagt liquidatie van de rekeningen 1729, 1730, 1731, 1732 en 1733 en 3/4 van het 

wyngeld. 

Roden-Nieuwenhove stuurt de greffier. 

f° 

19/06/1737 

 

Consumptie van brandhout, keirsselicht en camerheur in 1734: 12 p. 8 sch. 

Zetpenning van balliu en greffier ieder 5 sch., schepenen ieder 4 sch. 

f° 

30/09/1737 

 

- De prelaet van de Eeckhoutte abdij, 

- Guille Damarijn, heer van Hofland, 

- Voogden van het Magdaleenehospitaal, 

klagen dat de beke lopend door de Wulghebrouckmeirschen niet behoorlijk was gedolven en 

gesuyvert .... 

Roden-Nieuwenhove stuurt op 2 oktober burgemeester De Groote en schepen Geernaert. 
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f° 

14/10/1737 

 

Brugse Vrije nodigt uit tot algemene vergadering ter cause van Zijne Majesteit die 25.000 rations 

daeghs vraagt voor 1 jaar (1 nov.-31 okt.).  

Roden Nieuwenhove wil maar 11.000 rations toestaan ter cause van de arme ghestaetheit van de 

heerlijkheid; stuurt burgemeester De Groote. 

f° 

12/03/1738 

 

Schepen Coorens kreeg 16 sch. uit het sterfhuys van Jan Vanden Berghe, wijlent greffier en 

stockhouder van Roden-Nieuwenhove. 

f° 

27/03/1738 

 

Brugse Vrije nodigt uit op 31 maart: Zijne Majesteit vraagt extra bede van 2 milioen gulden. 

Roden-Nieuwenhove stuurt de greffier, met vraag geheel te excuseren gezien de sober en miserabel 

gestaethede van de gebruikers. 

f° 

29/04/1738 

 

Zijne Majesteit vraagt 16.012.000 gulden van de provincie Vlaenderen. 

f° 

21/05/1738 

 

Brief uit Gent vanwege burggrave Van Nieulant  en Pottelsberghe, heer van Ruddervoorde, 

Nieuwenhove, ect... stelt aan Frans Verhulst tot balliu van heerlijkheid en leenhof Roden-

Nieuwenhove en vraagt burgemeester, schepenen en officieren hem als balliu te erkennen. 

f° 

30/07/1738 

 

Balliu vraagt schauwing van beken en watergangen op 31 augustus. 

Hofstede van wijlen Rougier Van Oost is onverpacht blijven liggen. 

Joannes Faveauw heeft de beste partien verpacht, de slechtse vallen voor de pointinge ten laste van 

de heerlijkheid. 

f° 

07/01/1739 

 

 

Balliu Fr. Verhulst kreeg brief van Viconte De Nieulant en Theresia Van Volden, samen heer en 

mevr. van Roden-Nieuwenhove, die burgemeester en schepenen bedankt en ontlast. 

Nieuwe wet: 

Burgemeester: Jan Anthierens 

Schepenen: 

1. Joannes Geernaert 

2. Guille Reybrouck 

3. Maryn Hollebeke 

4. Pieter Van Hove 

5. Andries De Schynck 

6. Nicolaeys Sabbe 

7. Carel Van Wonterghem 

f° 

16/09/1739 

 

- Convocatie door Brugse Vrije op donderdag 17 september: Zijne Majesteit vraagt voor 

1739-40 : 25.000 rations daeghs. Roden-Nieuwenhove stuurt de balliu om 12.000 rations 

toe te staan in consideratie van de arme gesteltenisse deser heerlijkheid. 

- Aangesteld als 2de officier: Cristiaen Huys. 

- Afrekening tussen greffier en stockhouder Adriaen De Pratere die hooigras verkocht in 

1736-37-38-39. 

f° 

28/11/1739 
 

- Eindrekening van de Staat van goed van Joannes Vande Keere, om de wezepenningen te 

verzekeren. 

- Rapport over schepen Pieter Van Hove om op 25 november te vechten en te “carrelleren” 

met Matthys Marteel, tot schandaal van syn officie. Boete van ..... ? 

f° 

12/12/1739 
 

Zijne Majesteit vraagt extra extraordinaire subsidie van 1.239.075 gulden. 

De balliu zal intervenieren om de bede te excuseren, omdat de heerlijkheid daartoe niet in staat is. 

f° 

12/01/1740 
 

Deze extraordinaire bede is geheel geexcuseert. 

f° 

07/04/1740 
 

Nieuwe ontvanger van Roden-Nieuwenhove: Francois De Witte in plaats van Daniel De Baecke. 

Joannes Neyts uit Zomergem x Mary De Corte, te voren weduwe van Jacques Maertens. 

J. Neyts overlijdt met minderjarige kinderen. De weduwe wil hertrouwen met Joos De Witte, maar 

had nog geen staat van goed om de wezepenningen van de kinderen Maertens te verzekeren. 
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f° 

17/09/1741 
 

Hare Majesteit (Marie Theresia) vraagt 25.000 rations daeghs voor jaar 1741-42. 

De balliu van Roden-Nieuwenhove staat 10.000 rations toe. 

f° 

22/11/1741 
 

Hare Majesteit vraagt 215.000 guldens tot onderhoud van het hof van landvoogd Carel Van 

Loreynen. 

Roden-Nieuwenhove vraagt geexcuseerd te zijn in consideratie van de swaere lasten van de 

heerlijkheid. 

f° 

12/04/1741 
 

Tailliehout verkocht aan Maerten De Jonghe. 

f° 

06/08/1742 
 

Hare Majesteit vraagt van dese provincie 1 miljoen gulden. 

Roden-Nieuwenhove vraagt te excuseren om de sober gesteltenisse deser heerlijkheid. 

f° 

11/08/1743 
 

Idem voor 25.000 rations daeghs voor jaar 1743-44. 

De greffier van Roden-Nieuwenhove moet trachten “de vraeghe te deminueren soo veel het 

moghelick is”. 

- Verkoop van hooigras van 2 partien meersch in 1741 en 42. 

f° 

22/10/1743 
 

- Gevraagd 25.000 gulden voor het Hof van Carel Van Loreynen. 

- Gravin De Nieulant, voogdes van haar zoon Hubert Francois, verlengt de bediening van 

greffier Maximiliaen Van Hoonacker. 

- Joseph, zoon van Adriaen De Praetere volgt zijn vader op (als stockhouder) voor syn 

leven lanck. Hij mag ontvangen: heerlijke renten, pachten, cijnsen, tiendepenningen, 

relieven (verhef) van achterlenen, enz.. 

Hij moet rekening doen als hij erom gevraagd wordt. 

f° 

03/03/1744 
 

Maria Theresia vernam dat sommige mensen hun peirden, koeyen, schapen, geiten laten weiden in 

bossen en plantagien, en zelf kappen plantsoenen, persen, staken, meyen en wissen, wat streng 

verboden was. 

Maatregelen en boeten in 13 punten. (10 bladzijden interessante lectuur!) 

f° 

06/10/1744 
 

De balliu van Roden-Nieuwenhove woont in Brugge. 

f° 

02/06/1744 
 

Roden-Nieuwenhove leveren op de Coornmart (te Brugge?): 1 overdekte wagen met 3 peerden en 

2 knechten, met levensmiddelen voor 3 tot 4 dagen, voor het leger van Hare Majesteit. 

Het lot viel op: 

- Pieter Lambert voor de overdekte wagen, 

- Burgemeester Jan Anthierens voor 1 peerd, 

- Andries De Schynck voor 1 peerd en knecht, 

- Pieter Van Hove voor 1 peerd en knecht. 

f° 

31/03/1745 
 

Betaling voor levering van wagen en peerden. 

f° 

09/04/1745 
 

Hare Majesteit vraagt: 

- 1 milioen gulden om te weerstaen Hare Majesteit vijanden, 

- een som voor het Hof van Carel Van Loreynen, 

- om intresten voor geleend geld te betalen. 

Roden-Nieuwenhove stuurt burgemeester Anthierens en vraagt te excuseren gezien het groot 

verlies van hoornbeesten en de schade geleden van het fransch leger. 

f° 

10/11/1745 
 

Zijne Majesteit van Vranckeryck vraagt 25.000 rations daeghs voor het jaar 1745-46. 

f° 

23/12/1745 
 

Mevr. Pieternelle vicomtesse, namens haar minderjarige zoon Hubert Nieulant heer van Roden-

Nieuwenhove, vraagt aan balliu Frans Verhulst vernieuwing van de Wet: 

Burgemeester: Jan Anthierens 

Schepenen: 

1. Joannes Geernaert 

2. Guilliame Reybrouck 

3. Carel Van Wonterghem 
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4. Cornelis Vlietynck 

5. Gillis Rotthee 

6. Lodewijk De Vriese 

7. Pieter Van Renterghem 

f° 

09/10/1746 
 

Hubert De Nieulant is meerderjarig geworden. 

f° 

01/02/1747 
 

Eed van de nieuwe greffier Joseph De Praetere. 

f° 

08/03/1747 
 

Ontvanger moet de rekening van 1744 opstellen. 

f° 

08/11/1747 
 

Ontvanger moet de rekening van 1745 opstellen. 

f° 

26/04/1747 
 

Weduwe van Pieter Bogaert moet staat van goed opmaken. 

mhr. Coppence moet erfenisrecht betalen op het deel van zijn hofstede op Roden-Nieuwenhove. 

Gabriel De Bats idem op gekocht land. 

Guille Biebuyck, wonend in “Het Lammetje” buiten de Gentpoort, doet leenverhef voor zijn zoon 

Carel. 

f° 

16/10/1748 

 

Hubert Vicomte De Nieulant vraagt aan de balliu, vernieuwing van de Wet: 

Burgemeester:Jan Anthierens 

Schepenen: 

1. Joannes Geernaert 

2. Guilliame Reybrouck 

3. Cornelis Vlietinck 

4. Pieter Van Renterghem 

5. Jacobus Gilliaert 

6. Andries De Schinck 

7. Jan Fraet 

f° 

16/10/1748 
 

Greffier vraagt staat van goed van Jacob en Lieven Maertens. 

f° 

20/03/1749 
 

Greffier vraagt staat van goed van Pieter Maertens. (in 1757 nog steeds niet gemaakt: familietwist) 

f° 

16/09/1749 
 

Verkoop van hooigras in 1746-47-48 brengt 1 p. 16 sch. 1 gr. op. 

Camerheure en brandthout kost in 1747 ...... 

f° 

20/10/1749 
 

Hare Majesteit vraagt 25.000 rations daeghs à 5 stuivers ider voor het jaar 1749-50. 

f° 

24/11/1749 
 

- Balliu, burgemeester, schepen en greffier beloven plechtig aan de Raad Fiscael van 

Vlaenderen: te onderhouden en executeren de inhoud van een keizerlijk placaet, met alle 

handtekens (schepen Reybrouck en De Schinck kunnen niet schrijven). 

- Oude schellinghen (à 6 3/4 stuivers) inleveren om gesmolten te worden tot nieuw geld. 

- De zegel van zaken van Roden-Nieuwenhove is versleten; een nieuwe koperen zegel laten 

maken. 

- J. De Praetere greffier is tevens stockhouder van Roden-Nieuwenhove. 

f° 

25/03/1750 
 

800.000 gulden tot onderhoud Hof Charles Van Loreynen. 

Roden-Nieuwenhove stuurt de greffier naar Brugse Vrije. 

f° 

12/10/1750 
 

25.000 rations daegs gevraagd en 215.000 guldens voor Hof van Charel Van Loreynen. 

f° 

22/09/1751 
 

Wetheren afwezig zonder wettelijke reden: boete van 2 schgr. ten voordele van de aanwezigen. 

f° 

14/12/1751 

08/11/1752 

 

Greffier en stockhouder Joseph De Praetere heeft de penningen achtergehouden bij venditie van de 

inboedel van Jan Fraet. 

Boete van 30 carolus-gulden ten voordele van de keizerin. 

f° 

06/12/1752 

 

3 Advocaten consulteren. 
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f° 

28/02/1753 
 

In beroep gaan bij de grote Raad van Mechelen. 

f° 

09/10/1755 
 

Advocaat consulteren nopens te koop staande hofstede, bewoond door schepen Tange, ter oorzake 

van het proces ontrent de inboedel van Jan Fraet, vorige pachter. 

f° 

10/12/1755 
 

Zonder uitstel betalen 300 pgr. 

f° 

16 01/1759 
 

Vernieuwing van de Wet: (namen niet ingevuld). 

f° 

20/04/1763 
 

Hare Majesteit vraagt extra ordinaire subsidie van 16 x 100.000 guldens brabants geld, te betalen in 

4 jaar, telkens 1/4. 

f° 

01/01/1763 
 

Heer van Roden-Nieuwenhove: Jonckheer Philippe De Stappens de Nieuwenhove. (sedert 1763) 

Baljuw: Anthone Doncke. 

f° 

16/07/1766 
 

Officier Adriaen Christiaens moet advocaat De Lampereel manen om binnen de 14 dagen de 

bomen te weren op de straete van zijn properiteit, op straf dat zij bij de straetschauwing van 29 juli 

zullen geconfisceerd worden. 

f° 

16/11/1768 
 

- Vernieuwing van de Wet: 

Burgemeester: Alexander Van Hoonacker 

Schepenen: 

1. Francois Hellebuyck 

2. Joannes Van Dierendonck 

3. Joannes Huys 

4. Nicolays Sabbe (kan niet schrijven) 

5. Lodewijck Geernaert 

6. Jacob Anthierens 

7. Jan Baptist Lippens 

- Brugse Vrije vraagt lijst van alle ervelijcke renten waarmede Roden-Nieuwenhove belast 

is, voor einde van de maand. 

- Burgemeester en schepenen vragen de nieuwe greffier een nieuwe verhoofdingsboek te 

maken. 

De gewezen greffier heeft soodanigh gebroilleert. (mag niet meer kosten dan 5 pgr.) 

f° 

04/09/1769 
 

Afwezige schepenen: 1ste  en 2de keer: 4sch. boete. 

f° 

03/10/1770 

 

Philippe De Stappens, heer van Roden-Nieuwenhove, stelt aan voor de openstaande balluagie: 

Pieter Buckens. (gegeven te Brugge, 2 oktober 1770). 

f° 

22/09/1773 
 

Aangesteld tot officier en Amman van Roden-Nieuwenhove: Pieter Gilliaert 
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register 4 Wettelijke Passeringen Roden-Nieuwenhove 1653-1672  

Beschadigd en zonder folienummers 

 

f° 

14/07/1653 

Verdeling van talrijke renten in 3 cavels (A, B en C) elk ter waarde van 1036 p. 4 sch. 10 gr. 

tussen: 

- Margrita Grimaldi, 

- Ferdinand Van Spoelberch, 

- Jaqueline Van Maldeghem, 

- Charles, Marguerithe en Marie Van Zevecote, 

- Marcq. Adourne, 

- Jean-Bapt. Audeians, 

- Lambert en Petronella Morel dit Tangry, 

- Anthonette D’Hane, 

- Anne Francois Outfrise, en andere 

(van weinig belang voor Oostkamp) 

 

f° 

07/07/1657 

- Laureyns De Clercq x Piryncken Soens, vrijlaet te Silleghem, 

- Adriaen De Clercq x Piryncke Schaessens, Snelleghem, 

- Christyne De Clercq, weduwe van Jan De Kempe, 

- Cornelis Vande Respaillie x Jacquemyncke De Clercq, 

- Tanneke De Clercq, 

- Maeyken De Clercq, 

- Niclaeys De Clercq 

Waarschijnlijk allen kinderen van Niclays De Clercq en Maeyke De Zanghere te Lopphem  

(landbouwers op het klein Magdalenagoed, Niclays is er gestorven in 1631):  

zie Oude Hoeven te Loppem, blz. 43 (Alban Vervenne). 

verkopen aan Pieter De Zanghere, burgemeester van Roden geseyt Nieuwenhove: 

- 1/8 van 9 gem. erve, deel van een hofstede groot 70 gem. 

- 1/8 van de helft van 57 gem., deel van de zelfde hofstede, 

uit het sterfhuys van Cathelyne Neghemans, overleden weese van Omaert De Zanghere, hun 

grootmoeder. 

Gerecht  .... 21 ougst 1652. 

 

f° 

20/03/1660 

Ludovicus Van Houtte, zoon van heer en meester Niclaeys en Catherine Verschoot, gerecht door 

erfenis van zijn vader op 29 juli 1659, geeft te kennen dat dezelfde hofstede den Pensée, groot 94 

gem. 189 r. bezet was met: 

- een rente van 500 gulden ten voordele van Gheraert Van Volden, 

- een rente van 12 p. 10 schgr. ten voordele van Gislain Maelfaiet, 

tot verhaal van achterstallen sedert 1652, vraagt te verkopen: 

 dhofstede met thuis van plaissance 79 gem. 264 r. op heerlijkheid Oostkamp en de resterende 14 

gem. 225 r. op Rode-Nieuwenhove. 

Verkocht op 10 december 1659 voor de som van 1538 pgr. “suver goedt voor suver geldt” 

(+ legger van de 14 gem. 225 r.) 

 

f° 

21/02/1660 

Andries De Bruyne, laat van Roden-Nieuwenhove, is schuldig aan mevr. douagiere van Jan Bapt., 

baron Van Camargo, gouverneur van Damme, van verachterde pacht van een hofstede van 1000 

gulden, met afslach..... voor levering van vlas. 

Beloofd te betalen einde 1660. 

 

f° 

16/10/1660 

Copie van een arrest memorie over Pieter De Doeldere 

“Dat ick onderschreven officier der heerlijchede van Roden- geseyt Nieuwenhove, met authorisatie 

van de balliu, present Pieter De Zanghere burghmeester ende Laureyns De Corte schepen, op 

ulieden hofstede daar ghij sijt woonende, ten versoucke uyt crachte ende tot volcommynghe van 

het last van Boudewyn De Doeldere, hebbe ghesaisiert (inbeslagname)  ende beschreven de 

naerschreven meuble en immeuble goederen, te weten: 

- eerst alle de huysagie, huys, scheure staende op het hof, aerdtvast, wortelvast ende 

naghelvast, mette erfve ende boomen daeroppe staende, 

- voorts 1 ghemet meersch in de wulghebroucken, ..... 

- voorts 3 coebeesten te weten een swart grimmel, een swarte clerre en een swarte, 

- voorts 5 buycken bien  (bijenkorven) staende op de logie op het hof, 
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- voorts 1 sticxken landt t’eynde thof, met de clavere ende rapen daerop, 

- voorts alle huyscatheylen, coetsen, schaprae, troch, coffer, cuypen, queerne, ketel ende 

potten, 

- voorts waeghen, plough ende heechde (eg), 

verbiedende ulieden alle tselve niet te veralieneeren ofte vertransporteeren op peyne van nulliteyten 

ende boete. 

Actum 12 november 1659. 

 

f° 

24/03/1661 

Francois Anchemant x Marie Vander Woestyne, en andere ..... gerecht indiviso (onverdeeld) een 

hofstede van Anthonette Colins, huisvrouw van Cornelis Vander Woestyne, en van Adriane Colins 

hun moeder en oudmoye, en van veel meer andere, verkopen aan Joanne Verlie, weduwe van 

Guido Rabaut: 

een hofstede mette huys, scheure, stallen  .... groot onder land, busch en meersch 40 gem. 170 r., 

zuid van de kerk. 

 

f° 

17/09/1661 

- Voogden van de wezen van baron Jan Bapt. De Camargo, gouverneur van Damme, 

- Pater Jan Baptist De Camargo S.J. (Jezuiet) zoon van Jan Bapt., 

verkopen aan Barbara Van Doorne, weduwe van Jan Gonsales De Saldaigne: 

3/5 van 31 gem. 105 r., deel van een hofstede groot 42 gem. 125 r. (de rest onder heerlijkheid 

Oostcamp) gebruikt door Andries De Brune (zie 21 febr. 1661). 

Gerecht door overlijden van baron Jan Baptist De Camargo, hun vader, en de pater gerecht van zijn 

moeder Marie De Vos, tweede vrouw van baron Jan Baptist; ook gerecht van jonckers Contraedt en 

Cathelyne De Camargo, hun broer en zuster. 

 

f° 

07/04/1663 

Pieter De Zanghere x Mayke Storme, zijn schuldig aan dhr. Jaspar Vanden Berghe, balliu van de 

heerlijkheid Oostcamp: een rente van 3 pgr. voor een som van 120 patacons in specie, bezet op 6/8 

van een behuysde hofstede, groot 60 gem. 

 

f° 

07/01/1664 

Steven Veerman om te verzekeren mhr. Philip Van Volden en Joanna Carlier de som van 63 pgr. 

voor 3 jaar pacht van een hofstede, groot 46 gem. hebben bezet dezelfde hofstede. 

 

f° 

07/04/1665 

Louys Craeyers te Amsterdam, curateur van de insolvente boedel van wijlen Jan Tilly x 

Ermerentiana Hermans, geeft te kennen dat Jan Tilly verkocht heeft aan Maximiliaan Sproncholf 

de hofstede op 2 oktober 1662 en 25 juli 1664 gemaakt heeft een contract om te verkopen aan 

Joseph Francesco De Peralta: 

competerende d’heer Maximiliaan Spronchof:  

een schoon parcheel ende huys van plaisance genaemt de Pensée, met nederhof, scheure en 

stallynghe (gereserveert het schapstalleke t’eynde de scheure en het brauhalam op het neerhof den 

pachter competerende) groot 95 gem. 179 r., onder heerlijkheid Oostcamp en ten deele onder 

Rooden geseyt Nieuwenhove 17 gemet. 

Jan Tilly was gerecht door koop van Gheraert Van Volden en van Antonius Van Houtte in 1659. 

 

f° 

10/10/1665 

Alexander De Groote, heer van Hoflande, schepen van het Vrije, x Isabelle De Breucq, en 

Jonckheer Louys Franchois De Breucq, verkopen aan Gillis Van Tours: 

21 gem. 5 r. land, busch en meersch, deels onder Nieuwenhove. 

Gerecht door successie met Jan De Breucq, hun vader. 

 

f° 

22/01/1666 

Heer en meester Jan Anthone Van Volden, licentiaat rechten, advocaat in de Hoge Raad van 

Mechelen x Barbara NN, verkopen aan heer en meester Pieter Van Volden, licentiaat rechten, 

canoninck van de cathedrale:  

12 gem. 28 r. land op dese heerlijkhede, deel van 130 gem. 126 r., nu 2 hofsteden, meest op 

heerlijkheid Oostcamp, de Hove op Ruddervoorde, Ghentbrugghe en den Houtschen. 

De hofsteden staan op Ruddervoorde, genaemt Zuytwaere. 

De 12 gem. 28 r. liggen ver oost van de kerk. 

De 2 hofsteden komen uit het sterfhuys van Adriane Rudders, weduwe van Herman Van Volden 

d’oude, en Anthonio Van Volden, zijn vader, op 22 oktober 1644. 

 

f° 

02/06/1666 

Cosmas Meganck transporteert aan Pauwels De Clerck, weduwe van Jooris Steelant, te voren van 

Hendryck Van Cotenynghe en Pieter Clarisse: 

- 17 biebuycken goede en quaede op zijn hof te Ghistele (op Oostcamp?),  
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- alle vruchten op het zelfde hof, 

- meuble goederen in syn huys: coutse, bedde, stoelen, bancken, tafels, kiste, schapraye, 

lynwaet, potten en pannen ..... 

- al het gone in zijn winckel: bert, grauw lynwaet, styfblomme, blausels en andere 

poederen, 

tot verzekering van 11 p. 18 sch. 2 gr. die de comparant schuldig is aan Pauwels De Clerck enz..... 

 

f° 

17/03/1667 

Pieter De Doeldere, zoon van Jan en Janneke Minnaert dochter van Pieter, laeten van de 

heerlijkhede Roode gheseyt Nieuwenhove, verkopen uytterhandt aan Gheleyn Vereecke: 

2 lijnen 6 roeden zijnde een hofstedeke met huyse, scheure en stallen, daer De Doeldere op woondt 

ter heerlijkhede Roden-Nieuwenhove, noordwest van de kercke up de Wulckebrouckstraete, tussen 

Jan Devreese land ande zuid, west dhr. Jan Carlier, noord Pauwels Gysels, met oost op de 

Wulckebrouckstraete. 

Gerecht door aflyvigheyt van zijn vader Jan de Doelder. 

 

f° 

01/02/1669 

 

Pieter  Van Steenwerkers verkoopt een rente van 12 p. 10 schgr. aan Guillaume Van Steenwerkers 

de jonge, voor de som van 200 pgr. ingaande 1 februari 1670, bezet op 31 gem. 105 r. land op 

Roden-Nieuwenhove, deel van een hofstede groot geheel 42 gem. 125 r. (de rest op heerlijkheid 

Oostcamp), gebruikt door Pieter De Vriese. 

Gerecht na dood van Vrauw Barbara Van Doorne, weduwe van Jan Gonsales De Saldaigne, zijn 

moeder. 

 

f° 

25/10/1670 

Steven Van Cauwenberghe x Marie De Zanghere, verkopen aan Pieter De Zanghere, laet en 

schepen van Roden-Nieuwenhove: 

1/8 van een behuysde hofstede van 64 gem. daar Pieter De Zanghere woont. 

Gerecht na dood van Rycquaert De Zanghere, vader van Marie. 

 

f° 

04/02/1671 

- Jan Roels, de jonge, x ..... (beschadigd), gerecht voor 1/4 van een hofstede, ook namens 

- Roels Jan, zoon van Passchier en Guillaume Van Damme x Josyne Roels, voor 2/4, ook 

namens 

- Marie Roels, dochter van Jan d’oude, voor 1/4, 

verkoopt aan Mattheus Logghe, zoon van Mattheus, laet van Oostcamp: 

4 1/2 gem. deel van een hofstede groot 64 gem. 

Gerecht door successie van Jan Vereecke, zijn grootvader materneel. 

Verkocht voor 700 guldens, die hij schuldig blijft tegen een rente van ....... 

 

f° 

20/06/1671 

Adriaen Vereecke, zoon van Cornelis x Martine Jonckheere, verkopen aan Gheleyn Vereecke, hun 

deel van huysinghe, stallinge en land in een hofstede, deels op Roden-Nieuwenhove, groot geheel 

66 gem. 

Gerecht door successie van Jan Vereecke en Tanneke Craeye (?), zijn grootvader en grootmoeder. 

 

  

  

Pieter Vereecke (handteken) x Clara ..........., verkoopt aan Gheleyn Vereecke, laet van het Vrije: 

8 gem. 50 r. wesende 1/2 van 16 gem. 1 lyne land, onverdeeld met Niclays Haneca, waarven de 

helft op heerlijkheid Oostcamp en de helft op Roden-Nieuwenhove. 

Gerecht door successie, in 1662,  van Jan Vereecke en Tanneke Craeye, zijn grootvader en -moeder 

en ten dele door koop van Adriaen Vereecke zijn broer. 

 

f° 

11/08/1671 

.... De Nys x Janneke Van Watermuelen, laeten van ....... verkopen aan heer en meester Philips Van 

Volden: 

6 gem. 20 r. land op Oostcamp en Waardamme onder Roden-Nieuwenhove, wesende deel van een 

hofstede groot geheel 11 gem. 68 r. land (de resterende 4 gem. 268 r. onder heerlijkheid 

Oostcamp). 

Gerecht door vercaveling ten sterfhuyse van Jacques De Nys en vrouw, zijn vader en moeder. 

 

f° 

12/05/1673 

....... Isabelle Catherine De Saldaigne, poorter van Brugge, is schuldig aan de disch van Oostcamp 

(present Joannes De Blessy, pastor en Judocus Antonius Van Houtte, ontvanger): 

een rente van 2 p. 5 sch. 3 gr. op een capitaal van 36 p. 4 schgr. bezet op 13 gem. 150 r. meersch, 

noordwest van de kerk in de Wulckebrouckmeersch, op Roden-Nieuwenhove. 

Gerecht door successie van jonckheer Jan De Saldaigne haar vader, die gerecht was door successie 

sedert 23 november 1619. 
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 Dezelfde Isabelle Catherine De Saldaigne is schuldig aan de kerk (present J. de Blessy, pastor, J. 

Ant. Van Houtte, ontvanger): 

een rente van 4 p. 3 sch. 6 gr. op een capitaal van 66 p. 16 schgr. bezet op 13 gem. 150 r. meersch, 

noordwest van de kerk in de Wulckebrouckmeersch, op Roden-Nieuwenhove. 

Gerecht door successie van jonckheer Jan De Saldaigne haar vader, die gerecht was door successie 

sedert 23 november 1619. (zie hierboven) 

 

f° 

15/06/1673 

Pieter Van Hove x ...........  verkoopt per opbod aan Ghysbrecht Brasseur: 

 ...... (beschadigd) op Roden-Nieuwenhove in de Wulckebrouckmeerschen, met zuid en oost aan de 

Magdalenemeersch, met west aan meersch van Joseph Francisco De Peralta en de beke ofte laene, 

ghenaemt het Oude Swyn, met noord ande meersch van mevr. Van Montenberghe. 

 

f° 

05/07/1673 

- NN .......(beschadigd) x ......... laeten van Oostcamp, 

- Lambrecht De Nys (?) (= handteken) 

verkoopt aan dhr. Philip Van Volden: 

een partye land groot 4 lijn, ver zuid van de kerk, west van de hofstede Van Volden, daer Rogier 

Vercruyse op woont, in een meerder stuk van 8 lijn 62 r. (de rest behoort Van Volden) genaemt de 

Vaerenacker. 

 

 De rest is fel beschadigd 
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register 5 1715 - 1745  

 

f° 

12/11/1718 

Pieter De Smit x Joanna Goormachtigh geven te kennen dat vader Guill. De Smet heeft gefondeert 

ten laste van de disch: 2 jaargetijden op 10 januari en 17 mei met distributie van broodt ande 

aermen en daarvoor een rente bezet op 261 r. land in de Wulckebrouckmeerschen. 

 

f° 

24/12/1718 

- Eugenius Vande Walle en 

- Carolus Jacobus Vande Walle, vicaris van O.L. Vrouw-Brugge, ook als voogd van de 3 

kinderen van Jacques Vande Walle, 

verkopen aan Ferdinand (?) Vande Walle, commys van de impots (belastingen) ’s lants van 

Vlaenderen int quartier van Brugge: 

3/4 (1/4 behoort hem) van 18 gem. 76 r. (deels onder de heerlijkheid Oostcamp, Houtschen en 

Wynendaele), 

zijnde een schoone behuysde hofstede, grond geheel 70 gem. 56 r., gelegen op Oostcamp, 

Waardamme en Ruddervoorde. 

Gerecht bij successie van Philip Vande Walle, zijn broer, die gerecht was door vercaveling ten 

sterfhuyse van zijn moeder. 

Gevolgd door legger van de 18 gem. 76 r. 

 

f° 

23/06/1719 

- Cornelis Ghysels, ook als voogd van 2 kinders van Charel Ghysels, 

- Joos Vande Waeteree x Anna Ghysels, 

- Joannes Bogaert x Godelieve Ghysels, 

- Jacob Moens x Magdalena Bulcke, weduwe van Andries Ghysels en kinderen, enz... 

samen gerecht in 4 gem. land en meersch met woonhuys van hun vader, behalve 1/2 van 90 r. 

meers met woonhuys komend van hun moeder, west van de kerk. 

Verkopen aan Ignatius Vande Keere:  

een wel behuysd hofstedeke met coystal en 1/2 van de (h)oven met 4 gem. 

Gerecht van hun vader en grootvader, die erfde van zijn vader Jan Ghysels en oom Pieter Ghysels, 

behalve 90 r. deel van 550 r., gekocht van Remy Dhaene. 

Gevolgd door legger. 

 

f° 

15/01/1724

  

Joannes Jolyen x Godelieve Slyp, vrijlaeten, verkopen aan de hoirs van Laureyns Fynaert, ..... 

1/6 van 8 gem. 109 r. land en bosch op Oostcamp en Waardamme, (5/6 behoren aan de kopers, 

kinderen Fynaert, die kocht van Pieter Binneman (?) in 1710), deel van 10 gem. 285 r. ( rest onder 

heerlijkheid Oostcamp en Waardamme). 

 

f° 

20/10/1731 

 

Jan Dobbelaere, zoon van Jan ................ (beschadigd) namens: 

- Adriaen Gailliaert x Magdalene Van Loo, ook voogd paterneel, 

- Joannes Bral, voogd paterneel van het kind van Joannes Standaert en Joanna De Drooghe, 

- Pieter Maenhout, als vader en voogd van zijn kinderen met Adriaenke Standaert, 

- Pieter Maenhout x Marye Tanghe, 

- Pieter Vande Weghe x Joanna Gailliaert en meer andere .................. (beschadigd) 

- Pieter Gailliaert, zoon van Joannes, jongman, 

bekennen overgenomen te hebben van Joannes Dobbelaere, geauthoriseert over d’hoirs van Mary 

Vlietynck, overleden huisvrouw van Jan Standaert: 

- 1/2 van een hofstede met 75 gem. op heerlijkheid Oostcamp  

en deels op Nieuwenhove 16 gem. 4 r. land, bosch en meersch (+ legger), waarvan de 

wederhelft Jan Dobbelaere competeert, in pacht gebruikt en bewoond door Guille 

Geernaert, 

- 1/6 van een woonhuys binnen Brugghe in oude Gentweg, 

- 4 lyn saylant op Sint-Michiels 

verkopen aan Joannes Geernaert, zoon van Guille, wonend te Sint-Andries voor de som van 475 

pgr. boven 4 pistolen drynckegelt ten ghelaege: 1 patacon voor de aermen van Oostcamp. 

(..................... beschadigd) 
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f° 

20/03/1732 

 

Lening: 

Joannes Geernaert x Cornelia Padue (?) zijn schuldig aan Guillaume  en Pieter Drubbele, 

coopmans te Brugge: 

een rente van 30 pgr. voor een som van 600 pgr. bezet op 16 gem. 4 r., deel van een schoone 

welbehuysde hofstede. (+ legger) 

 

f° 

04/07/1733 

 

Lauwers Goormachtigh, zoon van Jan x Mary Vande Walle, zijn schuldig aan Cornelis 

Vanhouttrive, poorter van Brugge: 

een rente van 4 pgr. voor een som van 80 pgr. bezet op een hofstedeke langs de 

Wulckebrouckstraete, ver noord van de kerk, genaemt Nosken Buys (?), gebruikt door Carel De 

Ruywe, groot 5 gem. met bogaert, hovenierhof en 4 gem. land. 

Gerecht: 

- 1/2 door vercaveling tussen hem en de erfgenamen van Charles en Marie Goormachtigh 

- andere 1/2  (door koop ?) van de hoirs van Frans De Corte. 

 

f° 

14/01/1734 

 

Testament of staat van goed van Pieternelle Kesteloot, weduwe van Ignatius Vande Keere, laet van 

Roden-Nieuwenhove, ten voordele van haar 3 kinderen.  

Donatio inter vivos (gift ter warmer handt): 

- 100 pgr. wisselgeld, 

- huisraad, 

- obligaties, 

- landerijen op Oostcamp, Loppem.... 

 

f° 

13/03/1734 

 

Testament of staat van goed van Jan Pante x Anna De Cloet, te voren weduwe van Frans 

Mombaillieu. 

f°  

09/02/1739 

 

Joanna Van Deurne, weduwe van Charles De Villegas en tevoren van Marcus Aurelius De 

Cassetta, verkoopt aan Guilliame Drubbele, poorter van Gent, wonend te Brugge: 

1/4 van een behuysde en betimmerde hofstede met 49 gem. 290 r., gemeen voor: 

- 1/2 met Godshuys van Jeruzalem en  

- 1/4 met de kinderen van Charles Stockhove,  

voor de som van 435 guldens, voor wynpot 2 pistolen in specie. 

Gerecht na overlijden van Marcus Aurelius Cassetta in 1713, die zelf gerecht was na overlijden van  

Mary Godelieve Cassetta, overleden 18 mei 1695, zijn enige dochter bij Isabella Stockhove, 

dochter van Vincent Stockhove en Marie Therese Van Marcke, die voor 1/2 gerecht was van 

Vincent, haar vader. 

 

f° 

02/1/1740 

 

Francois Dhont x Petronella De Smet te Oostcamp, stichten 2 eeuwige jaargetijden op hun sterfdag 

met 5 schgr. in gebacken broot voor vrienden en aermen, ingaande 1 januari 1740. 

Voorzien daarvoor een rente van 1 p. 6 sch. 8 gr. ten voordele van de disch, bezet op 2 partien 

meersch groot 2 gem. 106 r. (een op Waardamme-Nieuwenhove). 

 

f° 

07/09/1740 

 

Joannes Henricus Du Bois, heer van Vrolande te Antwerpen verkoopt aan ........ (beschadigd): 

6 partien landt en meirsch, noord van de kerk, in jegenote genaemt de Wulgebrouckmeirschen (+ 

legger), samen groot 14 gem. 126 r., zonder wallen, grachten en straeten, met een schoon 

casteelgoet ofte huys van plaisantie, opper en nederhof, genaemt La Pensée Joyeuse met 80 gem. 

264 r., samen voor de som van 1400 pgr. 

 

f° 

17/09/1740

  

Louis .........  (beschadigd) raadspensionaris x Isabella Pasmaet (?) zijn schuldig aan Arnoldus 

Joannes Du Bois, heer van Vrolande x Catharina Ludovica Van Colen en haar zuster Theresia 

Joanna Van Colen te Antwerpen: 

een rente van 32 pgr. op een som van 800 pgr. koopschat van het casteelgoet Pensée Joyeuse, 

waarvan 14 gem. 126 r. onder Roden-Nieuwenhove. 
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f° 

26/07/1742 

 

Rochus Dumerey (zoon van Jan en Petronelle De Meyere) curateur van Gillis Vergote (zoon van 

Pieter en Joanna Cuypers), hebbende het recht over s’moeders moederlicke syde, van wie geen 

erfgenamen waren, waardoor 1/4 naar de heer van de heerlijkheid gaat. 

Hij heeft op 23 september 1740 verkocht aan Joannes Van Renterghem, laet van oostcamp: 

onder andere een hofstede betimmmert met woonhuys, scheure en stallyngen met 7 gem. 45 r. land 

en meirsch, gebruikt door Jan Talloen, noordwest van de kerk, in de Wulghebrouckstraete in 5de 

begin, art. 25 (+ legger). 

Gerecht aan Gillis Vergote, die erfde als hoir unique van zijn broer Pieter Vergote, daarin gerecht 

van zijn vrouw Jacoba Plowits, die gerecht was nevens Pr. Lobbrecht (beschadigd) door uitkoop 

van de hoirs van Donaes Plowyts in 1704. 

Donaes Plowyts was daarin gerecht door koop van jonckvrouw Marie Constantia en zus Francoyse 

De Smidt in 1686. 

Koopsom 102 p. 7 sch. 8 gr. 

(Gevolgd door liquidatie van de staat van goed van Gillis Vergote, en de ingewikkelde 

erfeniskwestie) 

 

f° 

15/12/1742 

 

Joannes Timmerman, namens Marie Govaert, weduwe van Willem Drubbele en haar kinderen, 

verkoopt aan jouffr. Joanna Rotsaert te Brugge: 

een goet van plaisance met alle boomen, vruchten, hovingen, bascour, gloriette, staende op een 

bergh ....... groot over erve met de nieuwe wallen en grachten omtrent 3 gem. 218 r., noord van de 

kerk, van oude tyden genaemt Clercx Hof (5de begin, art. 17) (+ legger) ....... (beschadigd)  langs 

Wulgebrouckstraete. 

Verkocht per opbod op 14 september 1742 voor: 

- 614 p. 10 sch. 1 gr. 

- 14 pgr. salaris voor de stockhouder, 

- wijngelden en onkosten. 

Gerecht het speelgoet genaemt Clercx Hof, aan Willem Drubbele door koop van Joannes Geeraert 

x Cornelia Paene in 1736 en land gekocht van Frans Verbiest x Isabella Vande Casteele in 1737. 

Gevolgd door letteren van octrooi (± herhaling van hierboven). 

 

f° 

15/12/1742 

- E. H. Jacobus Pierens, procurator van de paters Chartreusen te Brugge, namens: 

- pater Joannes Gheus prior en superintendend van de kerk en het godtshuys Jerusalem en 

- mhr. Antonius Adorne als patroon van de zelfde kerk en godtshuys, 

gerecht in 1/2 hofstede, land, bosch en meirsch. 

- Jan Timmerman, namens Marie Govaert, weduwe van Guille Drubbele, gerecht in 1/4, 

- het resterende 1/4 behoort jonckheer Charles Stockhove 

verkopen aan juffr. Joanna Rotsaert 

3/4 van een hofstede betimmert met woonhuys, scheure en stallen met 49 gem. 290 r., noord van de 

kerk, aan de Wulgebrouckstraete. 

Verkocht voor 222 p. 10 schgr. 

Gerecht: 

- 1/2 aan kerk en godshuis (Jerusalem) door een akkoord uit 1665, tussen Jaquemincke 

dochter van Philippe Pierens, hoir van Gillis Pierens, en het klooster van de Chartreusen, 

die op de hofstede een rente hadden van 2 pgr. sjaers. 

- 1/4 aan de weduwe van G. Drubbele door koop van Joanna Van Deurne, weduwe van 

Charles De Villegas en te voren van Marcus Aurelius Casetta, in 1739. 
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register 6 Losse akten uit de jaren 1666 tot 1793 

 

 

f° 

06/02/1666 

Christiaen ? ....... reland ? x Mayken De Nys verkopen aan Jan Baptist Carlier, poorter te Brugge:  

5 gem. land (+ legger) palend aan Cortrycxen heerwech.  

Gerecht door vercaveling ten sterfhuyse van Jacob De Nys, haar vader. 

 

f° 

09/09/1686 

Jan Bapt. Carlier x Therese Dulay zijn schuldig aan jonckheer Francois Van Caloen zoon van 

Pieter Balthasar:  

een rente van 28 pgr. voor een som van 560 pgr. bezet op een hofstede op Waardamme genaemt 

Hovaersnest, groot 97 gem. 282 r. onder de heerlijkheid Oostcamp en Roden-Nieuwenhove = 16 

gem. 210 r. + legger van die 16 gem. 210 r. onder andere. palend aan tGherechte (= schandpaal of 

galg van Roden-Nieuwenhove); doorheen loopt de beeke genaemt den Ommerloop. 

Gerecht door koop van jonckheer Melchior Bertholf. 

 

f° 

01/02/1687 

Jan Bapt. Carlier x Therese Dulay, poorter van Brugge, doen publicquelick vercoopen à la haulce 

aan jonckheer Francois Van Caloen:  

9 gem. 160 r. op Waardamme onder heerlijkheid Roden- Nieuwenhove, deel van een hofstede 

genaemt Hovaersnest + legger met o.a. de Galghenacker, deels onder Roden-Nieuwenhove en 

Oostcamp. 

Gerecht door koop van jonckheer Melchior Bertholf. 

 

f° 

08/04/1719 

Adriaen Impens x Joanne Blondeel zijn schuldig aan Marijn zoon van Jacques De Smidt:  

een rente van 1 pgr. voor een som van 20 pgr. bezet op een land groot 165 roen met huyssinghen, 

west van de kerk in jeghenote genaemt de Laere. 

Gerecht Joanne Blondeel van haar vader en moeder, Gillis Blondeel en Marie Casaert. 

 

f° 

13/02/1737 

Pieter Christiaens, officier van Roden-Nieuwenhove, bevestigt dat Jan Plante te Brugge, verkocht 

heeft aan Pieter Van Renterghem te Waardamme:  

4 partien land groot 3 gem. 211 r. op Waardamme onder Roden-Nieuwenhove, gebruikt door de 

koper, deel van een hofstedeke daer Francoys Rotthé woont, te vooren Frans De Laere, oost van de 

kerk (13e begin). 

Koopsom 4 pgr. per gemet = 13 p. 5 sch. 

Op 9 dec. 1720 was dit land door deurwaarder in beslag genomen op verzoek van Barbel Plante, 

weduwe van Jan Beckers. 

 

f° 

31/12/1739 

Heer en meester Maerten Willems, advocaat van de Raad van Vlaanderen te Brugge, in naam van 

Isabelle Laderriere, verkoopt aan Pieter Van Renterghem zoon van Jan: 6 partien land op 

Waardamme en Ruddervoorde onder Roden-Nieuwenhove = een hofstedeke groot 7 gem. 79 r. 

Koopsom = 10 pgr. + rente van 25 pgr. ten voordele van Carel Faignaert. 

 

f° 

26/03/1740 

Guilliame De Corte x Mary Catharyne Van Besien, poorter van Brugge, verkopen aan Pieter 

Ignatius De Muyttere, laet van Oostcamp: 2 partien meirsch, samen 172 roen. 

1. noord van de kerk in Wulghebrouckmeirsschen, 3de begin, groot 98 r. 

2. in de zelfde Wulghebrouckmeirschen, groot 74 r. palend west aan de meirsch van 

jonckheer N. Vyncke van de hofstede de Pensée. 

Gerecht door successie van Joanne Fiers, zijn moeder. 

 

f° 

20/01/1746 

 

zie 

01/04/1752 

Lodewyck Buckens, laet Oostcamp, verkoopt aan Geeraert De Pré:  

een partie land betimmert met een woonhuys, west van de kerk op Roden-Nieuwenhove, 8ste begin, 

groot 165 roen, à 9 pgr. + rente van 1 pgr. voor een som van 20 pgr. ten voordele van Frans 

Dhondt. 

Gerecht door koop van Adriaen Impens in 1741 + afschrift van dezelfde acte. 

 

 

f° 

06/09/1748 

....... zijn schuldig aan ........ te Gent:  

een rente van 8 pgr. voor een som van 800 pgr. rest van de koop van een casteelgoet met oppper en 

nederhof, genaemt Nieuwenhove onder de heerlijkheid Oostcamp, waarvan 14 gem. meersch onder 

Roden-Nieuwenhove. Gerecht door koop van...? 

(zie heerlijkheid Oostcamp) 
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f° 

11/07/1750 

Rogier De Baecke x Anthonette Van Hoonacker, laet van Oostcamp verkopen aan Marie 

Timmermans, jonge dochter van Servaes en Marie Dhont:  

een partie meersch groot 250 roen op Roden-Nieuwenhove in de Wulghebrouckmeerschen, 

noordwest van de kerk, à 12 p. 11 schgr. 

Gerecht ten sterfhuyse van haar vader  Rogier De Baecke. 

Opnieuw verkocht door Jacobus Van Hollebeke aan Guilliame Vanden Bogaerde op 26 mei 1785. 

 

f° 

27/04/1751 

- Joanne Vande Walle, weduwe van Jan Van Renterghem, d’oude, poorter van Brugge, 

- Jan Van Renterghem, zoon, x Bregitta Joanne Loontjens, 

- Jan Vander Schaeghen, laet van Oostcamp x Marie Van Renterghem, dochter, 

- Guilliame Vander Haeghen x Anna Van Renterghem, dochter, enz..... 

verkopen aan Jacob De Muynck, laet van Oostcamp:  

een partie land genaemt de Vier Lijnen, groot 1 gem. 69 r. palend met noord aan heerlijkheid 

Walschen. Koopsom 28 p. 16 sch. 4 gr. + taksen 2 p. 12 sch. 1 gr. 

Gerecht aan Jan Van Renterghem door Pieter Vande Walle in 1742. 

 

f° 

01/04/1752  

 

 

zie 

 20/01/1746 

Geeraert De Pré x Helena De Waele, laet van Oostcamp, verkopen aan Jan De Naert, laet van 

Oostcamp:  

een partie land betimmert met een woonhuys, west van de kerk op Roden-Nieuwenhove, 8ste begin, 

groot 165 r. Openbaar verkocht à la haulche à 28 pgr. + rente van 20 sch. (= 1 pgr.) op een som van 

20 pgr. ten voordele van Francois Dhont in 1719. 

Gerecht door koop van Lodewijck Buckens op 20 jan. 1746. 

 

f° 

15/06/1754 

Jonckvrouw Marie Anne Schapelyncq, dochter van heer en meester Jacobus, weduwe van heer en 

meester Beernaert De Lampereel, verkoopt aan Anna Waelaerts, weduwe van jonckheer Jacques 

Van Zuylen de Nieuvelt, schepen van Brugge:  

7 gem. 130 r. meersch op Roden-Nieuwenhove inde Wulghebroucke-meerschen, 3de begin, 

openbaar verkocht à la haulche à 34 p. 7 sch. 6 gr.  

Gerecht aan haar man als hoir unique ten sterfhuyse van heer en meester Benedictus De Lampereel, 

canoninck van de cathedraele, die erfde van heer en meester Francois Louis De Lampereel, zijn 

vader. 

  

f° 

16/10/1756 

Joannes Geeraerts, burgemeester van Roden-Nieuwenhove, zoon van Guilliame en Anna Vereecke, 

x Cornelie Paene, laet van Oostcamp: zijn schuldig aan jonckheer Louis Ferdinand Rotsaert, heer 

van D’Hertaing:  

een rente van 2 pgr. voor een som van 45 pgr. bezet op 1/2 van 1 gem. 99 r. met huysinge en 

hoveniershof, onder Roden-Nieuwenhove (andere 1/2 behoort aan de koper) palend oost aan de 

Wulghebrouckstraete, gebruikt door Francois Willems à 3 p. 10 schgr. sjaers 

- ook bezet op 1 gem. 142 r. in 3de begin, onverdeeld als het vorige. 

Gerecht  door successie ten sterfhuyse van Anna Vereecke, zijn moeder. 

 

f° 

21/02/1759 

Rentebrief: Joannes Van Dierendonck x Anna Vande Walle zijn schuldig aan heer en meester 

Guilielmus Anth. Joets, greffier der Zaele en casselrie Ypre:  

een rente van 8 pgr. brabants, voor de som van 200 pgr. brabants, schuldig gebleven voor koop van 

een behuysde hofstede groot 60 gem. waarvan 50 gem. onder Roden-Nieuwenhove (10de begin) en 

10 gem. onder Oostcamp, bezet op dese behuysde en betimmerde hofstede. (+ legger, 23 blz.) 

Gerecht door koop van Guill. Anth. Joets in 1759. 

 

f° 

25/01/1766 

Pieternelle Knijf, weduwe van Jacques Bullaert, poorter van Damme, geeft te kennen dat zij 

gekocht heeft van jonckheer Francois Bern. Lejeune te Drongen, in naam van Jacob Reybrouck, 

schepen van Roden-Nieuwenhove:  

een partie land groot 1 gem. 25 r. op Roden-Nieuwenhove, in 10de begin, gebruikt door Joannes 

Van Dierendonck à 10 sch. sjaers.  

Fr. Lejeune was gerecht van Anna Marg. Lejeune, weduwe van Francois De Brou in 1746.  

Koopsom 8 pgr. + 3 fagoten waarde  8 guldens. 

 

f° 

05/07/1766 

Rentebrief: Joannes Van Dierendonck x Anna Vande Walle, laet Oostcamp, zijn schuldig aan 

Angeline Dhooghe, jonge dochter:  

een rente van 12 p. 18 schgr. voor een som van 258 pgr. bezet op een behuysde en betimmerde 

hofstede met 50 gem. land onder Roden-Nieuwenhove (in 10de begin) deel van 60 gem. waarvan de 
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rest onder Oostcamp. (+ legger, 27 blz.) 

Gerecht door koop van heer en meester Guillielmus Anth. Joets in 1759. 

 

f° 

28/10/1767 

Adriaen Christiaens x Marie Gailliaert, laet van Oostcamp zijn schuldig aan Sr. Augustin Van 

Neste:  

een rente van 12 pgr. voor een som van 300 pgr. bezet op een behuyst en betimmert hofstedeke met 

15 gem. land onder Roden-Nieuwenhove, gebruikt door Nicolays Sabbe à 10 pgr. sjaers, in 10de 

begin.  

(+ legger) 

Gerecht door koop van Louys August marquis De La Viefville te Steenvoorde x Marie Eugenie De 

Bethune.  

+ Procuratie door de schepenen van Viefville. 

 

f° 

28/02/1769 

Rentebrief: Joannes Meuleman x Alexandrine Van Renterghem te Waardamme, zijn schuldig aan 

Joannes-Bapt. Dhert:  

een rente van 5 pgr. voor een som van 100 pgr. bezet op: 

1. hofstedeke met 6 gem. 291 r. op Waardamme oost van de kerk, onder heerlijkheid Roden-

Nieuwenhove, bewoond door Pieter Allein. (+ legger) 

2. meer ander land op Waardamme, oost van de kerk, deel van een hofstede groot 30 gem. 

106 r. onder heerlijkheid Oostcamp, palend aan de oude beke daer Roden-Nieuwenhove 

op scheet(!) daer de comparant J. Meuleman op woont, te vooren Francois Rotthé. 

Gerecht door successie van Pieter Van Renterghem, haar vader, in 1737, 1739 en 1749. 

 

f° 

16/07/1771 

zie  

28/10/ 1767 

Adriaen Christiaens, laet van Oostcamp, verkoopt aan zijn zoon Adriaen, oud 28 jaar, een 

hofstedeke met 15 gem. land op Oostcamp en Waardamme, onder heerlijkheid Roden-

Nieuwenhove, en sedert Bavo 1770 door hem bewoond; verkocht tegen 349 p. 8 sch. 10 gr. 

 

 

f° 

02/08/1775 

Rentebrief: 

Jacob Anthierens, zoon van Joannes x Isabelle Dorthea Strubbe, leenman van jonckheer Philip De 

Stappens, heer van Roden-Nieuwenhove, afhangend van het leenhof van Dendermonde, leent van 

dhr. Charles Dhont, heer van Nieuwburgh:  

een rente van 14 pgr. voor een som van 350 pgr. bezet op een leen, zijnde 1/3 afgespleten van het 

2de achterleen van het leenhof van Roden-Nieuwenhove, groot geheel 69 gem. 240 r. (ander 2/3 

behoren Jacobus Bouckaert en Jacobus De Wulf), zuidwest van de kerk in jeghenote genaemt de 

Laere. Het leen genaemt t’Goet ter Oudt Vijver, gespleten in 3 delen. 

Bezet op cavel A = te weten een tiendeke op de achterlenen met 16 sch. 3 d. par. en 2 capoenen 

sjaers, op 6 percelen groot geheel ongeveer 46 gem. 

Gerecht door koop van Jacobus Frans Van Elslande in 1775, die erfde van Leopold van Elslande, 

zoon van Wouter, zijn broer. 

 

f° 

21/05/1775 

Frans Van Elslant, zoon van Jacobus, jongman, bekent verkocht te hebben aan Jacobus Anthierens: 

1/3 van een hofstede groot 69 gem. west van de kerk in canton genaemt de Laere onder Roden-

Nieuwenhove, voor de som van 338 pgr. + 3 guinees (Spaanse munt) spellegelt voor verkopers 

moeder  

+ 1 sch. voor de aermen. 

 

f° 

06/10/1787 

Jacobus Anthierens x Pieternelle Lamertin (handtekening: Lammertijn) bekent verkocht te hebben 

aan jonckheer G. Vanden Bogaerde de Merelbeke:  

26 gem. land = 1/3 van een hofstede (cavel A) onder Roden-Nieuwenhove, voor de som van 400 

pgr. 

 

f° 

09/01/1792 

Henricus Pincket, laet van Oostcamp x Anna Ther. De La Fontaine geeft volmacht aan Carel 

Martinus De Clercq om op te treden in een proces voor de Raad van Vlaanderen tegen Jacobus De 

Nys uit Oostcamp. 

.... en voor de balliu, burgemeester en schepenen van Coolscamp om te kopen van Pieter Anthone 

Perneel: een herberg met 1 gem. 259 r. op Coolscamp, west niet ver van de kerk, zuid aan de 

calsijde naer Lichtervelde....... 
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WETTELIJKE  PASSERINGEN 
 
 
 

Deel II:   
 

 

 

 

 

 

Alfabetische lijsten 
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Alfabetische Lijst 

 

Heerlijkheid Oostcamp; persoonsnamen 

 

 

Abeele:reg19-f°83 ; Abstaele:reg17.3-f°61v ; Adem:reg40-f°19 ; Adins:reg27-f°124v,reg28-

f°86,reg38-f°183,reg39-f°135-f°217v ; Adornes:reg11-f°104-f°185,reg12-f°75v,reg15-

f°20,reg16-f°126,reg18.1-f°103,reg18.2-f°121 ; Adourne:reg14-f°133 ; Adriaen:reg13.3-f°30 ; 

Adriaens:reg11-f°128 ; Aernouts:reg14-f°159 ; Aernts:reg14-f°223 ; Aerts:reg14-f°193-f°20-

f°267,reg15-f°130,reg20-f°81 ; Albrecht:reg27-f°205 ; Albreght:reg22-f°96 ; Allaert:reg19-

f°113,reg35-f°66v,reg36-f°178,reg37-f°33 ; Allais:reg18.2-f°130 ; Alleyn:reg42-f°62 ; 

Allyn:reg31-f°128 ; Ambrosius, grave van Finale:reg29-f°232 ; Amerlynck:reg25-f°164 ; 

Ameye:reg29-f°232 ; Ancheman:reg13.3-f°3v ; Anchemant:reg14-f°180,reg16-f°50,reg17.2-

f°104-f°40,reg17.3-f°50,reg18.1-f°59,reg20-f°200,reg28-f°148v ; Anckaert:reg15-f°175-f°175 ; 

Ancke:reg41-f°217v ; Andries:reg11-f°139,reg13.3-f°56,reg14-f°259,reg26-f°140-f°169v,reg30-

f°138,reg40-f°270,reg45-f°1792 ; Anneca:reg22-f°160v ; Annet:reg21-f°141v ; 

Anthierens:reg23.1-f°108,reg29-f°54,reg32-f°156v,reg44-f°1739 ; Antra:reg17.3-f°96,reg18.1-

f°69 ; Archdeacon:reg31-f°41-f°45 ; Ardae:reg33-f°85 ; Arents:reg23.2-f°47 ; Arnouts:reg30-

f°185 ; Arrazola:reg45-f°1792 ; Audejans:reg32-f°120 ; Axer:reg25-f°71 

 

 

Babe:reg17.2-f°47v ; Bacchuys:reg20-f°179v ; Baceler:reg19-f°1v ; Bachuus:reg26-f°140-

f°169v,reg33-f°135 ; Baeke:reg17.3-f°109v ; Baene:reg11-f°14v ; Baeren:reg11-f°19 ; 

Baerré:reg22-f°219 ; Baers:reg22-f°23 ; Baert:reg12-f°125,reg13.3-f°3v,reg16-f°94-

f°96,reg17.2-f°113,reg18.1-f°38-f°5-f°52,reg18.2-f°66v,reg20-f°60 ; Baerts:reg23.2-f°11 ; 

Baeré:reg22-f°169v ; Baets:reg20-f°104 ; Baghaert:reg19-f°322v ; Bakeroot:reg17.3-f°64 ; 

Ballegeer:reg35-f°120,reg36-f°121 ; Ballegheere:reg21-f°182 ; Balliencourt:reg24-f°69 ; 

Balsar:reg18.1-f°27v-f°35,reg18.2-f°118v-f°38,reg19-f°214v-f°270v-f°351,reg20-f°106 ; 

Balsart:reg28-f°75v ; Barbesaen:reg12-f°7v ; Bardemakers:reg11-f°54 ; Barlet:reg12-f°7v ; 

Barre:reg24-f°214 ; Barré:reg22-f°169v,reg24-f°3,reg26-f°62 ; Barvoet:reg35-f°185,reg36-f°11-

f°143,reg38-f°158 ; Basselier:reg17.3-f°52 ; Bassens:reg25-f°216 ; Bate:reg13.1-f°202v ; 

Baudens:reg19-f°241 ; Baute:reg22-f°189 ; Bauters:reg15-f°174,reg17.1-f°39v ; Bauwen:reg34-

f°210 ; Bauwens:reg12-f°81,reg14-f°179-f°231-f°258,reg17.1-f°140v,reg18.2-f°51,reg20-

f°32v,reg22-f°102,reg24-f°186-f°4-f°98,reg25-f°26,reg31-f°211 ; Bauwers:reg27-f°50 ; 

Beckens:reg45-f°1763 ; Beckers:reg30-f°185,reg34-f°81,reg35-f°7v ; Beeckman:reg39-f°176 ; 

Beeckmans:reg37-f°125 ; Beerblock:reg13.3-f°15,reg14-f°46 ; Beerevelt:reg16-f°109 ; 

Beernaert:reg19-f°227,reg39-f°162-f°229 ; Beernout:reg11-f°44 ; Beervelt:reg15-f°175,reg18.1-

f°45v,reg43-f°1655 ; Beghin:reg25-f°9 ; Begyn:reg34-f°7 ; Behaeghele:reg32-f°43 ; 

Beirlant:reg35-f°4,reg37-f°177-f°178,reg38-f°140-f°213v,reg39-f°217-f°33,reg40-f°39-

f°42,reg42-f°81v,reg45-f°1765 ; Bellaert:reg18.1-f°27v,reg40-f°124-f°50 ; Benoot:reg39-f°229 ; 

Bernel:reg43-f°1624 ; Berrens:reg22-f°191 ; Bertholf:reg14-f°87-f°97,reg15-f°216,reg43-f°1653 

; Beuselijnck:reg32-f°193 ; Beuselinck:reg25-f°26,reg31-f°188,reg38-f°183,reg39-f°157,reg42-

f°82 ; Beuselynck:reg26-f°47v-f°50 ; Beyaert:reg13.3-f°16v ; Beyts:reg26-f°10 ; Bidou:reg24-

f°4-f°98 ; Biebuyck:reg24-f°100-f°180v,reg25-f°136-f°56-f°9,reg27-f°119v-f°124v-f°38-

f°43,reg28-f°215v-f°22v-f°86 ; Bierewaert:reg20-f°101-f°104 ; Bierwaert:reg21-f°162v-

f°163,reg22-f°80,reg26-f°11 ; Bighet:reg11-f°117-f°192-f°22-f°43v-f°52-f°54v-f°59,reg12-

f°150-f°151,reg14-f°10-f°9 ; Bighets:reg11-f°112 ; Billiet:reg22-f°62v,reg25-f°224 ; 

Binnebeke:reg23.2-f°49 ; Binneman:reg24-f°233v ; Bisschop:reg12-f°142v,reg13.1-

f°202v,reg14-f°109-f°121,reg17.2-f°119v ; Bisthove:reg19-f°343 ; Blanchaert:reg23.1-f°57 ; 

Blanckaert:reg13.3-f°1,reg15-f°175,reg17.1-f°54-f°71,reg18.2-f°65,reg19-f°111-f°301v,reg26-
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f°164-f°94v-f°96,reg32-f°211v,reg33-f°135,reg34-f°172,reg35-f°66v,reg36-f°122-f°19v,reg37-

f°159v,reg44-f°1737 ; Bleyaert:reg34-f°210 ; Blocteur:reg36-f°105-f°106,reg37-f°42 ; 

Blommaert:reg16-f°153,reg17.1-f°94,reg20-f°174v,reg32-f°65 ; Blomme:reg18.1-f°65,reg19-

f°262v-f°293v,reg31-f°117v-f°124,reg32-f°52v,reg40-f°19 ; Blondeel:reg15-f°233,reg19-f°172v 

; Blootacker:reg14-f°220 ; Bodaerts:reg22-f°126 ; Boel:reg14-f°264v ; Boele:reg22-f°149 ; 

Boens:reg17.3-f°132-f°24v ; Boeteman:reg17.3-f°109v ; Boey:reg33-f°135,reg34-f°199,reg36-

f°137-f°138v-f°48,reg37-f°86,reg44-f°1751 ; Bogaert:reg13.3-f°32,reg17.1-f°24,reg19-f°25v-

f°27v-f°29-f°343,reg20-f°40v,reg23.1-f°13,reg34-f°169v-f°79,reg38-f°69 ; Bondewee:reg22-

f°73v ; Bonduwe:reg22-f°19 ; Bonnet:reg12-f°253v ; Bonte:reg39-f°256 ; Boogaerts:reg13.3-

f°50 ; Boone:reg18.2-f°65v,reg26-f°47v,reg32-f°115 ; Boornweede:reg21-f°150v ; 

Bophore:reg11-f°54v ; Bordekin:reg11-f°55v ; Borluut:reg32-f°48 ; Bory:reg29-f°72 ; 

Bosschaert:reg32-f°122 ; Bosschaerts d’Opstal:reg32-f°122 ; Bosseur:reg25-f°205v-f°209v ; 

Bostijn:reg31-f°157 ; Bouchaut:reg26-f°194,reg36-f°12 ; Bouchier:reg20-f°204 ; 

Bouchout:reg32-f°209v-f°216 ; Bouchoutte:reg34-f°220 ; Bouck:reg12-f°39 ; 

Bouckhaudt:reg33-f°100v ; Bouckhoudt:reg24-f°222 ; Bouckhout:reg24-f°136,reg33-

f°123,reg40-f°264v ; Boudens:reg30-f°220,reg31-f°140-f°205,reg32-f°49v ; Boudins:reg31-

f°24,reg34-f°60 ; Boudry:reg17.2-f°126 ; Boudts:reg17.1-f°167v ; Boulaere:reg14-f°23-f°38 ; 

Bourd:reg11-f°79 ; Bourgeois:reg15-f°25-f°51-f°71 ; Bourry:reg18.1-f°87 ; Bouson:reg27-f°168 

; Boussen:reg27-f°21 ; Boussens:reg17.1-f°24 ; Bousseur:reg24-f°7v,reg26-f°33-f°59,reg31-

f°156 ; Boussier:reg17.2-f°47v ; Boutens:reg31-f°159,reg32-f°115 ; Bouts:reg13.1-

f°121,reg13.3-f°1,reg14-f°59,reg16-f°154,reg17.1-f°1-f°42v,reg23.1-f°110-f°21-f°32 ; 

Bouttens:reg33-f°208-f°95 ; Bouuaert:reg14-f°27,reg15-f°11-f°221-f°229,reg16-f°27,reg18.1-

f°25v-f°59 ; Bouuaerts:reg17.1-f°24,reg23.1-f°13-f°19 ; Bouvaerts:reg23.1-f°13 ; 

Bouvry:reg18.1-f°81 ; Bouvy:reg24-f°154 ; Boy:reg13.1-f°203v-f°204,reg13.3-f°22-f°9,reg22-

f°24,reg26-f°2v,reg34-f°7,reg39-f°162,reg40-f°167v,reg41-f°75,reg45-f°1772 ; Boydens:reg24-

f°233v ; Boye:reg17.3-f°128 ; Boymont:reg25-f°77 ; Braem:reg17.1-f°1-f°167v-f°42v,reg23.1-

f°110-f°21,reg32-f°52v ; Braems:reg19-f°60-f°60v ; Braeshem:reg25-f°54 ; Braesman:reg25-

f°19-f°54 ; Braet:reg17.3-f°54v-f°77v-f°88,reg29-f°72,reg34-f°72,reg40-f°294v,reg43-f°1612 ; 

Brant:reg17.3-f°88 ; Brederoo:reg26-f°50 ; Breederoode:reg31-f°188 ; Breusschaert:reg26-f°81 ; 

Breydel:reg12-f°75v ; Brilmaen:reg24-f°11v ; Brouckaert:reg25-f°155-f°73v,reg40-f°19 ; 

Brouckere:reg14-f°168 ; Broucmes:reg15-f°175 ; Broucquaert:reg25-f°156 ; Brouttain:reg21-

f°161 ; Brulée:reg30-f°185 ; Bruneel:reg11-f°162,reg12-f°22-f°239v-f°243-f°249-f°52v ; 

Brutijn:reg30-f°119 ; Bruunkins:reg12-f°137v ; Bruutkins:reg13.2-f°8v ; Brychove:reg17.2-f°35 

; Bryguename:reg11-f°1 ; Bryl:reg25-f°71 ; Buccle:reg18.2-f°71v ; Buckens:reg32-f°193,reg34-

f°72,reg35-f°32-f°33,reg37-f°210-f°86,reg38-f°28,reg39-f°14-f°242-f°90,reg40-f°167v-f°169-

f°30v-f°68-f°69-f°71,reg41-f°52-f°7-f°75,reg42-f°38-f°86v,reg43-f°1653,reg45-f°1772 ; 

Bucquoy:reg19-f°157-f°322v,reg20-f°106,reg21-f°50,reg28-f°75v ; Budsin:reg17.3-f°50 ; 

Bulcaris:reg19-f°1v ; Bulckens:reg33-f°25 ; Bultinck:reg21-f°88,reg36-f°163-f°164,reg39-f°157 

; Bultynck:reg18.1-f°65,reg19-f°300,reg20-f°113v-f°19,reg21-f°124,reg25-f°70,reg31-

f°184,reg35-f°93,reg38-f°69 ; Burckelaere:reg15-f°10 ; Burret:reg18.1-f°63 ; Buskens:reg36-

f°165 ; Bussche:reg31-f°188 ; Busschere:reg15-f°228 ; Buyse:reg37-f°124-f°33,reg38-

f°117,reg41-f°75 ; Byghet:reg13.3-f°30 ; Bysthove:reg19-f°343 
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Caimo:reg38-f°86 ; Calewaert:reg13.3-f°49v,reg16-f°71,reg17.1-f°39v,reg17.3-f°139v-

f°61v,reg18.2-f°78v ; Calloen:reg20-f°142 ; Caloen:reg34-f°133 ; Caluwaert:reg17.2-

f°105,reg17.3-f°30v,reg23.1-f°21,reg24-f°222,reg26-f°78v ; Cane:reg13.3-f°49v ; Caneyt:reg21-

f°80v ; Capaert:reg26-f°100 ; Cappaert:reg25-f°188-f°188v,reg34-f°72,reg35-f°32 ; 

Carels:reg40-f°225 ; Carelsiboens:reg25-f°70 ; Carette:reg24-f°180v,reg25-f°9,reg27-f°43 ; 

Carlier:reg18.1-f°47,reg18.2-f°61,reg19-f°3v-f°67v-f°84,reg20-f°113v-f°195-f°197-f°204,reg21-

f°1-f°23-f°25,reg22-f°169v,reg24-f°273-f°3,reg32-f°143,reg43-f°1653 ; Carnin Staeden:reg25-

f°85v ; Carpentier:reg15-f°220,reg38-f°28 ; Carré:reg19-f°58 ; Carrée:reg31-f°1 ; 

Cartier:reg17.3-f°117 ; Carton:reg37-f°69 ; Casaer:reg12-f°90 ; Casier:reg12-f°22 ; 

Castricque:reg39-f°39,reg42-f°5 ; Caulier:reg31-f°211 ; Cauwe:reg13.3-f°49v,reg22-

f°148,reg24-f°45v ; Cave:reg24-f°235 ; Caïmo:reg36-f°137,reg42-f°5 ; Chastelet:reg19-f°14 ; 

Christiaens:reg13.1-f°181v,reg13.3-f°8,reg19-f°306,reg245-,reg27-f°159 ; Civile:reg25-f°188v ; 

Claerhout:reg19-f°14 ; Claesman:reg34-f°128v-f°147-f°149-f°27v ; Claeys:reg14-f°168-

f°59,reg25-f°19-f°54,reg26-f°164,reg28-f°196v,reg29-f°34,reg33-f°1-f°43,reg35-f°93,reg39-

f°169,reg40-f°189,reg44-f°1737,reg45-f°1784 ; Claeysman:reg15-f°228 ; Claeyssonne:reg26-

f°75 ; Claissone:reg24-f°107-f°111 ; Clanx:reg12-f°90 ; Claus:reg21-f°141v,reg24-f°136,reg26-

f°194 ; Clauwaert:reg32-f°211v,reg34-f°152v-f°153v-f°172,reg36-f°122,reg37-f°73,reg40-

f°156-f°202-f°268v-f°294v,reg41-f°65-f°77 ; Clays:reg12-f°197-f°200,reg17.2-f°47v,reg24-

f°127,reg26-f°81,reg27-f°26,reg29-f°160,reg33-f°85,reg44-f°1737,reg45-f°1758 ; 

Claysone:reg26-f°169v ; Claysonne:reg19-f°311v ; Claysoone:reg26-f°52 ; Clayssone:reg19-

f°175v-f°220,reg20-f°101-f°77,reg27-f°182 ; Clayssonne:reg245-- ; Cleens:reg11-f°64 ; 

Clement:reg28-f°2,reg33-f°175,reg34-f°173v ; Clemmens:reg40-f°127 ; Clens:reg11-f°14v ; 

Cleye:reg13.3-f°56v ; Cloet:reg31-f°54,reg39-f°223v,reg40-f°288 ; Clynckemaille:reg11-f°65v ; 

Cneyst:reg18.1-f°58 ; Cnockaert:reg15-f°226,reg17.1-f°165 ; Cnudde:reg29-f°72 ; 

Cobrysse:reg17.3-f°109v ; Cochuut:reg13.1-f°198-f°96 ; Cochuyt:reg19-f°271-f°343 ; 

Cockuut:reg13.1-f°119-f°122v,reg17.1-f°24 ; Codde:reg13.1-f°203v ; Coeney:reg31-f°213 ; 

Coenraert:reg12-f°137v ; Coenraets:reg13.2-f°8v ; Coirens:reg19-f°227 ; Colens:reg26-

f°189,reg28-f°2 ; Collaert:reg24-f°214-f°214-f°3 ; Collatie:reg41-f°65 ; Collyns:reg20-f°43v ; 

Colman:reg34-f°55 ; Columbier:reg14-f°195 ; Colyns:reg14-f°220 ; Compernolle:reg30-

f°123,reg31-f°32 ; Constant:reg26-f°63 ; Coolens:reg11-f°54,reg12-f°41,reg13.2-f°1,reg25-

f°158-f°160-f°164-f°235 ; Cools:reg12-f°135-f°135v-f°262,reg17.3-f°26,reg18.1-f°5,reg20-

f°114-f°217-f°36,reg22-f°85,reg23.2-f°66,reg24-f°186,reg25-f°56 ; Cooninck:reg32-f°126 ; 

Coppence:reg30-f°1 ; Coppens:reg24-f°186,reg25-f°26,reg27-f°159-f°177v-f°205,reg32-

f°133,reg33-f°48-f°83,reg35-f°184-f°62,reg36-f°101,reg41-f°244,reg42-f°60-f°81v,reg44-

f°1732,reg45-f°1766 ; Coppieters:reg32-f°193 ; Corette:reg12-f°185 ; Cornelis:reg11-

f°67,reg13.1-f°151v,reg14-f°107-f°156-f°195-f°2-f°21-f°26-f°3,reg15-f°130-f°76,reg16-

f°33,reg17.1-f°77v,reg17.2-f°30v,reg18.1-f°31,reg37-f°93,reg39-f°191,reg40-f°30 ; 

Cornette:reg14-f°21 ; Cortekene:reg13.1-f°199 ; Cortois:reg23.2-f°5 ; Coudenburck:reg17.2-

f°30v ; Courteville:reg16-f°126-f°127 ; Courtois:reg36-f°84 ; Cousijn:reg12-f°54 ; 

Crabbe:reg16-f°34,reg34-f°156,reg42-f°82 ; Craeye:reg17.1-f°140v,reg23.2-f°49 ; 

Craeymeersch:reg36-f°121 ; Craye:reg17.2-f°68,reg18.2-f°98,reg19-f°120-f°252-f°41v,reg23.2-

f°5,reg26-f°239 ; Crayenbrouck:reg17.2-f°76 ; Crayens:reg19-f°58 ; Craymeersch:reg27-f°100v 

; Creytens:reg245- ; Crickelioen:reg20-f°104 ; Crickelion:reg20-f°22 ; Croes:reg11-

f°54,reg17.2-f°121v,reg18.2-f°70v,reg20-f°151 ; Crunair:reg42-f°21 ; Cuelenaere:reg26-f°11 ; 

Cyffle:reg31-f°208-f°212 ; Cyfflé:reg32-f°133,reg35-f°184,reg36-f°122,reg37-f°159v-f°161-

f°179-f°42-f°73,reg38-f°136,reg40-f°200-f°202-f°268v-f°75v 
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Dael:reg29-f°123-f°134 ; Daelman:reg19-f°86-f°86v ; Daems:reg33-f°184 ; Daesseville:reg31-

f°96 ; Damarin:reg28-f°56 ; Damaryn:reg21-f°118 ; Dameryn:reg21-f°127v ; 

Dammaert:reg17.3-f°128 ; Damman:reg13.1-f°17v ; D’Amman:reg25-f°3 ; Dammans:reg12-

f°142v-f°186v-f°232 ; Danckaert:reg11-f°22,reg38-f°109v-f°28,reg41-f°217v ; Daneels:reg17.2-

f°80,reg27-f°50,reg29-f°160 ; Danekin:reg17.1-f°43v ; Danneke:reg23.1-f°28 ; Danthin:reg30-

f°1 ; Dantschotter:reg41-f°66v ; Dassonville:reg15-f°116 ; Dauw:reg34-f°169v-f°79 ; 

D’Auxy:reg19-f°48 ; David:reg26-f°239 ; De Aranda:reg37-f°3 ; De Back:reg15-f°213 ; De 

Backe:reg14-f°10,reg15-f°47,reg22-f°223 ; De Backer:reg14-f°46-f°50,reg17.1-f°145,reg29-f°54 

; De Backere:reg14-f°49,reg20-f°171v,reg24-f°67-f°77,reg25-f°104,reg26-f°47v,reg44-f°1733-

f°1739 ; De Badts:reg34-f°117,reg42-f°65v ; De Baecke:reg22-f°189,reg24-f°5 ; De 

Baeckere:reg22-f°201,reg25-f°3 ; De Baeke:reg17.1-f°94,reg18.2-f°118v,reg19-f°65v-

f°86v,reg21-f°161-f°161,reg25-f°212,reg26-f°62,reg28-f°75v,reg31-f°208-f°212,reg32-

f°133,reg33-f°48,reg35-f°184 ; De Baekere:reg22-f°139 ; De Baene:reg14-f°50,reg19-

f°326,reg40-f°270 ; De Bailliencourt:reg26-f°10 ; De Baillieul:reg43-f°1634 ; De Bake:reg12-

f°263v,reg13.2-f°3,reg17.2-f°75v,reg21-f°161 ; De Bal:reg44-f°1737 ; De Baltin:reg30-f°1 ; De 

Bane:reg13.1-f°204 ; De Barbesaen:reg13.2-f°4 ; De Bare:reg21-f°25 ; de Barre:reg24-f°273 ; 

De Bats:reg13.3-f°50-f°51v ; De Beer:reg14-f°204,reg18.2-f°121,reg25-f°56 ; De Beerst:reg38-

f°158 ; De Beert:reg35-f°185,reg36-f°11-f°143 ; De Beir:reg36-f°83-f°84 ; De Bel:reg28-

f°58v,reg29-f°49 ; De Beste:reg13.3-f°32,reg17.1-f°167v,reg23.1-f°110 ; De Bette:reg28-f°1-

f°122v-f°215v,reg31-f°114v,reg41-f°183,reg44-f°1737 ; De Bie:reg12-f°176v,reg22-f°59v ; De 

Bisschop:reg17.2-f°109,reg23.2-f°42 ; De Blaere:reg26-f°247,reg27-f°196v,reg29-f°52,reg31-

f°184,reg33-f°25,reg34-f°205,reg41-f°61,reg42-f°60 ; De Blessy:reg23.2-f°54 ; De Blou:reg25-

f°247 ; De Boergoigne:reg22-f°212 ; De Boodt:reg19-f°188v ; De Boot:reg11-f°44v,reg22-

f°160v ; De Bourges:reg17.1-f°109,reg23.1-f°110 ; De Bourgonge:reg24-f°235 ; De 

Bouvere:reg13.1-f°85,reg14-f°4 ; De Brabander:reg17.2-f°104,reg21-f°182,reg22-f°151,reg26-

f°28v-f°30-f°81,reg39-f°95 ; De Brabandere:reg24-f°45v-f°59-f°82v,reg27-f°1-f°26 ; De 

Brauwere:reg25-f°9,reg26-f°131,reg36-f°83-f°84 ; De Breuck:reg245- ; De Breucq:reg15-f°96 ; 

De Brosshere:reg20-f°104 ; De Brouckere:reg17.2-f°100-f°25-f°26v,reg20-f°101,reg21-f°162v ; 

De Bruyne:reg11-f°115 ; De Bré:reg25-f°221 ; De Burchgraeve:reg11-f°59 ; De 

Busschere:reg12-f°138v-f°261,reg13.3-f°48,reg39-f°140 ; De Busschop:reg12-f°36,reg17.3-f°70 

; De Buysere:reg21-f°80v ; De Bysthove:reg19-f°271 ; De Cabilliau de Triponseau:reg34-f°124-

f°142-f°147 ; De Cachiopy:reg15-f°233 ; De Calonne:reg25-f°203-f°205v-f°208-f°209v-f°212-

f°214-f°216-f°218 ; De Caluwé:reg37-f°59-f°92,reg39-f°254v ; De Camargo:reg19-f°57 ; De 

Ceulenaere:reg25-f°75,reg26-f°244v-f°244v-f°247,reg31-f°156,reg33-f°25 ; De Ceuninck:reg32-

f°138 ; De Chastelet:reg15-f°111 ; Deck:reg15-f°77 ; De Clerc:reg17.1-f°94 ; De Clerck:reg15-

f°48-f°77,reg22-f°103-f°151-f°189-f°219-f°223,reg39-f°191,reg40-f°30 ; De Clercq:reg12-

f°253v,reg13.1-f°103-f°119-f°161v,reg13.3-f°52-f°57v,reg16-f°104,reg18.2-f°98,reg19-

f°241,reg21-f°80v,reg23.2-f°56,reg25-f°139v,reg26-f°62,reg28-f°229,reg31-f°160,reg37-

f°93,reg40-f°30v,reg43-f°1605 ; De Cloedt:reg26-f°52,reg31-f°124,reg41-f°61 ; De Cloet:reg11-

f°112-f°43v-f°44,reg22-f°92,reg25-f°73-f°77,reg31-f°122v-f°128v,reg32-f°122-f°43-f°91,reg33-

f°198,reg39-f°178-f°223v,reg42-f°60 ; De Cnock:reg12-f°221,reg13.2-f°1,reg18.1-f°34 ; De 

Cock:reg18.1-f°52,reg19-f°241-f°60-f°60v-f°80-f°83,reg25-f°232-f°45,reg26-f°94v,reg32-

f°52v,reg36-f°19 ; De Coelders:reg17.1-f°132 ; De Coloma:reg25-f°85v ; De Coninck:reg31-

f°128v,reg33-f°123-f°145 ; De Conynck:reg19-f°93v,reg40-f°122-f°127 ; De Corte:reg11-

f°55v,reg13.3-f°28,reg17.1-f°39v,reg21-f°169,reg22-f°15-f°17-f°54,reg24-f°260,reg27-

f°79,reg28-f°35,reg29-f°34,reg36-f°12-f°18,reg43-f°1653 ; De Coste:reg11-f°14v,reg14-f°111 ; 

De Coster:reg14-f°28 ; De Craene:reg14-f°111,reg15-f°221-f°96,reg16-f°9 ; de Cridts:reg19-

f°332,reg21-f°68 ; De Crits:reg22-f°57,reg25-f°208,reg32-f°120-f°122-f°150v,reg33-f°135 ; De 

Croo:reg18.1-f°38 ; De Croy:reg25-f°121 ; De Cueninck:reg17.3-f°144 ; De Cuenynck:reg13.1-

f°110v-f°112v-f°123v-f°161v ; De Cuupere:reg25-f°251-f°256 ; De Cuyper:reg22-f°185v ;  
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De Cuypere:reg24-f°203,reg26-f°22v,reg40-f°288 ; De Daine:reg19-f°271-f°41v ; De 

Damhouder:reg30-f°1 ; De Decker:reg12-f°15,reg14-f°225-f°266-f°4,reg15-f°10,reg16-

f°71,reg17.1-f°43v,reg20-f°147,reg26-f°239 ; De Deckere:reg22-f°167,reg25-f°195v ; De 

Deyne:reg21-f°51-f°60v,reg22-f°139-f°141-f°162-f°62v,reg24-f°121-f°170-f°202-f°67-f°72-

f°93,reg25-f°106-f°195v-f°196v,reg26-f°144-f°150v-f°203v-f°247-f°47v,reg27-f°114v-f°26-

f°47v-f°50,reg29-f°123,reg31-f°156,reg33-f°25,reg39-f°157 ; De Dobbelaere:reg13.1-

f°151v,reg18.2-f°113v,reg19-f°300,reg20-f°113v,reg21-f°88,reg22-f°151 ; De 

Dobbeleere:reg18.1-f°47-f°65 ; De Doelder:reg14-f°28 ; De Doeldere:reg13.1-f°91,reg13.2-

f°1,reg13.3-f°1-f°22-f°37-f°3v-f°6-f°6,reg14-f°124,reg17.2-f°98v,reg19-f°306,reg23.2-

f°11,reg28-f°181,reg41-f°154,reg42-f°86,reg43-f°1605-f°1612-f°1653 ; De Dryghere:reg19-

f°281 ; De Faux:reg36-f°178,reg37-f°32 ; De Fevere:reg31-f°114v,reg41-f°183,reg43-f°1624 ; 

De Flou:reg19-f°321,reg37-f°210,reg38-f°193,reg41-f°75 ; De Fontaine:reg15-f°175,reg16-

f°109,reg23.1-f°91,reg43-f°1624 ; De Fontayne:reg17.1-f°145 ; De For:reg19-f°48 ; De 

Fort:reg14-f°168 ; De Fraye:reg17.1-f°67 ; De Fresignies:reg40-f°161 ; De Fricht:reg14-f°257 ; 

De Gauweloose:reg18.2-f°70v ; De Gavere:reg12-f°150 ; De Gayapa:reg39-f°169 ; De 

Geldere:reg17.3-f°128 ; De Genellis:reg21-f°157v,reg28-f°122v ; De Gheersschen:reg15-f°71 ; 

De Gheerssen:reg15-f°51 ; De Ghellinck:reg40-f°161 ; De Ghersem:reg15-f°25 ; De 

Glain:reg32-f°193 ; De Gode:reg20-f°86 ; De Goria:reg14-f°180 ; De Gorre:reg14-f°102-f°21-

f°22 ; De Graeve:reg17.3-f°58v,reg19-f°147-f°27v,reg25-f°172-f°196v,reg26-f°45,reg27-

f°70,reg29-f°52,reg33-f°35-f°43-f°84,reg40-f°264-f°264v-f°270,reg45-f°1758 ; De 

Grande:reg25-f°139v-f°45,reg27-f°114v-f°70,reg28-f°211,reg30-f°108v,reg31-f°193v,reg32-

f°49v,reg35-f°45v,reg37-f°93,reg38-f°147-f°69,reg39-f°177v-f°177v-f°178-f°65,reg41-

f°95,reg45-f°1765-f°1785 ; De Gras:reg16-f°115,reg17.2-f°40,reg22-f°212,reg24-f°235,reg25-

f°58,reg28-f°192v-f°75v ; De Grave:reg23.2-f°70-f°71,reg27-f°196v,reg28-f°58v ; De 

Grieck:reg13.3-f°15,reg17.1-f°63-f°64,reg17.3-f°52,reg20-f°215 ; De Grof:reg25-f°9 ; De 

Groote:reg13.3-f°37, f°6,reg15-f°226,reg16-f°8,reg17.2-f°109-f°115v-f°119v-f°122v,reg17.3-

f°70-f°79v,reg21-f°118-f°127v,reg23.2-f°42,reg25-f°235,reg26-f°50,reg31-f°188,reg35-f°32-

f°33,reg43-f°1653 ; De Gros:reg17.3-f°128 ; De Grouve:reg26-f°194 ; De Gruytere:reg35-f°45v 

; De Grysse:reg19-f°76v ; De Hanyvel de Fresney:reg45-f°1764 ; De Hanyvel:reg34-f°173v ; De 

Hase:reg17.2-f°85 ; De Herlaer:reg22-f°212 ; De Herpin:reg43-f°1634 ; De Hert:reg39-

f°14,reg40-f°287,reg41-f°153-f°154-f°154,reg42-f°86 ; De Hobocque:reg17.1-f°132 ; De 

Hont:reg15-f°76 ; De Hooghe:reg11-f°59 ; De Hornewede:reg11-f°31 ; De Jaeghere:reg19-

f°76v,reg44-f°1737 ; De Jagere:reg17.3-f°29-f°29v ; De Jagher:reg14-f°204 ; De Jode:reg18.1-

f°26v,reg19-f°66 ; De Joncheere:reg40-f°81v-f°82-f°83 ; De Jonckheere:reg21-f°36,reg45-

f°1764 ; De Jonghe:reg11-f°112,reg26-f°203v,reg31-f°72,reg33-f°84,reg40-f°19,reg45-f°1758 ; 

De Jonkheere:reg21-f°37 ; De Kempe:reg19-f°300,reg22-f°30 ; De Ketelaere:reg13.2-f°1,reg27-

f°159,reg33-f°43-f°84,reg45-f°1758 ; De Keulder:reg23.1-f°97 ; De Keulders:reg23.1-f°81 ; De 

Keulenaere:reg26-f°203v,reg27-f°43 ; De Keyser:reg25-f°156-f°268v,reg26-f°59,reg33-

f°43,reg34-f°1,reg37-f°33,reg45-f°1758 ; De Keysere:reg13.1-f°199,reg24-f°220,reg25-f°155-

f°156-f°73v-f°75,reg33-f°84,reg35-f°65-f°69 ; De Kimp:reg32-f°43 ; De Kimpe:reg21-

f°70v,reg22-f°14,reg24-f°24v-f°4-f°98-f°98,reg32-f°193,reg40-f°19 ; De Klerck:reg35-f°120 ; 

De Knock:reg39-f°157 ; De Knuyst:reg20-f°144-f°160 ; De Kompes:reg11-f°44v ; De La 

Barre:reg22-f°149 ; De La Coste:reg11-f°185 ; De La Court:reg11-f°45-f°47-f°83,reg23.1-f°110 

; De Ladderie:reg25-f°254 ; De Laderiere:reg24-f°209 ; De Laere:reg20-f°84,,reg40-f°270 ; De 

La Folie:reg28-f°148v ; De La Fontaine:reg17.1-f°77v,reg19-f°259v ; De La Fonteyne:reg17.3-

f°136,reg18.1-f°31,reg19-f°203-f°228-f°257 ; De La Forte:reg17.1-f°67 ; De La Meere:reg14-f°4 

; De Lampereel:reg21-f°23,reg25-f°158,reg33-f°99 ; De Lampreel:reg20-f°197,reg32-

f°154v,reg34-f°199-f°84,reg36-f°112,reg40-f°202-f°268v ; De Landee:reg26-f°10 ; De La 

Neve:reg18.2-f°87 ; De Langhe:reg24-f°140,reg31-f°157,reg35-f°65-f°66v,reg36-f°178,reg37-

f°124-f°32-f°33,reg38-f°28,reg43-f°1624 ; De Lanoo:reg25-f°145 ; De Lanoy:reg43-f°1634 ;  
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De La Piere:reg20-f°84v-f°86 ; De La Porte:reg20-f°22,reg23.1-f°28 ; De La Reviere:reg23.2-

f°66 ; De La Riviere:reg16-f°140,reg20-f°217 ; De La Thour:reg24-f°69 ; De La Torre:reg16-

f°144-f°145-f°146-f°147-f°153-f°16-f°51,reg17.1-f°109-f°114-f°162-f°93-f°94,reg18.1-

f°81,reg23.1-f°110-f°12-f°42-f°43 ; De La Tour:reg24-f°69,reg34-f°55 ; De Laveyne:reg38-

f°109v ; De La Vilette:reg24-f°14 ; De La Villette:reg20-f°120v,reg36-f°126v-f°128 ; De La 

Villiete:reg22-f°171v,reg23.2-f°71 ; De La Villiette:reg23.2-f°70,reg34-f°124 ; Del 

Campo:reg20-f°62v ; De Lens:reg30-f°1 ; De Lescluse:reg12-f°41 ; De Lespée:reg30-

f°192,reg34-f°124-f°142,reg35-f°74,reg36-f°134v-f°135v ; De Limpens:reg37-f°92 ; De 

Loof:reg34-f°110,reg37-f°56,reg38-f°28,reg40-f°169-f°69 ; De Lorras:reg19-f°344v ; Del 

Rio:reg18.1-f°59 ; Del Vallet:reg43-f°1634 ; De Maeckere:reg36-f°137,reg38-f°107 ; De 

Maeghelaere:reg16-f°71 ; De Mairelaere:reg33-f°139 ; De Malinez:reg24-f°69 ; De Man:reg29-

f°160,reg33-f°1 ; De Manghelaere:reg15-f°27 ; De Marenzy:reg39-f°169,reg40-f°189 ; De 

Massiet:reg13.2-f°4,reg24-f°69 ; De Massy:reg22-f°223 ; De Massye:reg26-f°62 ; De 

Matanca:reg19-f°103-f°120 ; De Matanee:reg27-f°21 ; De Meester:reg12-f°135:,reg20-f°62v ; 

De Meestere:reg12-f°135-f°135v,reg17.1-f°162 ; De Meirlaere:reg32-f°143 ; De Melgar:reg19-

f°344v,reg20-f°118v,reg22-f°117-f°120-f°121v-f°175v,reg24-f°93,reg26-f°133v,reg28-f°122v-

f°30,reg36-f°19-f°19v,reg41-f°15 ; De Mets:reg29-f°234,reg32-f°6,reg38-f°164 ; De 

Meulemeester:reg22-f°126,reg245-,reg29-f°149 ; De Meulenaere:reg21-f°112v,reg24-

f°209,reg29-f°34 ; De Mey:reg22-f°167,reg24-f°86,reg26-f°242,reg34-f°55,reg38-f°28,reg39-

f°14 ; De Meyere:reg17.1-f°88-f°90v,reg20-f°204,reg24-f°131-f°161v,reg31-f°193v-f°194v-

f°32v,reg38-f°28,reg39-f°223v,reg44-f°1734-f°1751 ; De Monchau:reg25-f°158-f°60 ; De 

Moncheau:reg20-f°164v ; De Mon:reg17.1-f°132 ; De Monseau:reg28-f°2 ; De 

Montaigne:reg17.2-f°40 ; De Mont:reg17.3-f°128 ; De Moor:reg20-f°142,reg21-f°212v,reg22-

f°149,reg25-f°142,reg27-f°59v,reg28-f°63,reg44-f°1734 ; De Moseron:reg13.2-f°4 ; De 

Motte:reg24-f°82v ; De Muelenaere:reg17.3-f°61v,reg34-f°133 ; De Mueninc:reg13.2-f°4 ; De 

Mulder:reg37-f°31 ; De Munck:reg33-f°156-f°162 ; De Muynck:reg13.2-f°4,reg245-,reg27-

f°70,reg32-f°139v,reg36-f°126v,reg39-f°256,reg40-f°169-f°38,reg45-f°1792 ; De Muyter:reg31-

f°64 ; De Muytere:reg26-f°130,reg27-f°205 ; De Muyttere:reg38-f°60 ; De Natera:reg20-f°62v ; 

De Nayere:reg17.1-f°88 ; De Neve:reg11-f°162-f°185,reg12-f°268v,reg13.1-f°2,reg17.1-

f°28v,reg23.1-f°19,reg26-f°224v,reg34-f°110,reg37-f°56,reg38-f°28,reg40-f°169 ; De 

Nolf:reg37-f°69 ; Den Olieslaegher:reg15-f°111 ; De Nys:reg15-f°103-f°97,reg16-f°148-

f°150,reg17.2-f°78,reg19-f°207,reg21-f°193v,reg23.2-f°21,reg27-f°70-f°79,reg29-f°149,reg34-

f°149-f°153v-f°155,reg37-f°73,reg40-f°156-f°190-f°191-f°202-f°268v-f°294v,reg41-f°138-f°63-

f°64-f°65-f°66v-f°77-f°78-f°86,reg42-f°31-f°85 ; De Pachtere:reg15-f°175,reg16-f°27,reg17.1-

f°29v-f°71,reg23.1-f°57 ; De Paepe:reg14-f°124,reg19-f°322v,reg245-- ; De Pape:reg21-

f°50,reg25-f°235,reg28-f°75v ; De Pauw:reg34-f°116-f°117,reg35-f°144 ; De Peneche:reg26-

f°11 ; De Peralta:reg21-f°100-f°96v,reg29-f°127 ; De Pestele:reg24-f°161v ; De Pollain:reg13.1-

f°123v-f°85-f°86-f°86v ; De Poortere:reg40-f°167v-f°169 ; De Pra:reg11-f°59 ; De 

Praetere:reg29-f°123,reg31-f°213 ; De Pre:reg19-f°321 ; De Pregt:reg18.1-f°85v ; De 

Preudhomme d’Hailly:reg37-f°126,reg40-f°32 ; De Prez:reg22-f°30,reg26-f°89,reg30-f°178-

f°183-f°184-f°192,reg40-f°264v-f°30v,reg41-f°52 ; De Promonteaulx:reg15-f°173 ; De 

Proost:reg11-f°109-f°191-f°191-f°192-f°54,reg12-f°221-f°262,reg13.2-f°1 ; De Provins:reg33-

f°1 ; De Pré:reg19-f°261-f°286v-f°46v,reg20-f°160,reg22-f°14-f°162-f°224,reg28-f°98 ; De 

Prée:reg34-f°191 ; De Puydt:reg31-f°211 ; De Qqua:reg39-f°41 ; De Radtsheere:reg14-f°225 ; 

De Raedt:reg14-f°173-f°231-f°258,reg19-f°147-f°25v-f°27v-f°29-f°29-f°321,reg20-f°147,reg36-

f°19v,reg39-f°157 ; De Raet:reg14-f°127,reg17.2-f°90v,reg22-f°202-f°205,reg24-f°4-

f°98,reg25-f°224-f°26-f°268v ; De Ramelaere:reg12-f°125,reg13.1-f°181v-f°198,reg15-f°226-

f°228,reg16-f°10-f°12-f°136-f°37 ; De Rammelaere:reg41-f°78 ; De Rebreviettes:reg15-f°96 ; 

De Reghel:reg19-f°60v ; De Reichell:reg34-f°81 ; De Respani:reg34-f°161v ; De Reygere:reg40-

f°167v ; De Reyghere:reg31-f°184,reg34-f°7,reg36-f°138v-f°48,reg37-f°86,reg45-f°1772 ;  
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De Roie:reg24-f°11v ; De Roo:reg22-f°126,reg36-f°163-f°166v ; De Roose:reg26-f°17,reg39-

f°39 ; De Rudder:reg17.1-f°64,reg18.1-f°30,reg22-f°195v,reg25-f°268v ; De Ruddere:reg22-

f°191,reg25-f°132,reg27-f°124v ; De Rue:reg12-f°185,reg17.1-f°24,reg23.2-f°42 ; De 

Ruwe:reg14-f°10-f°266,reg15-f°123-f°229,reg16-f°8-f°96,reg17.3-f°139v,reg18.2-f°66v-

f°78v,reg19-f°172v-f°188v-f°211-f°212v-f°271-f°343,reg20-f°101-f°40v,reg21-f°66v,reg22-

f°163-f°54,reg23.1-f°13-f°19,reg23.2-f°1-f°54,reg25-f°77,reg32-f°49v,reg41-f°95,reg43-f°1605-

f°1653-f°1653 ; De Ruysscher:reg39-f°95 ; De Ruywe:reg23.2-f°47 ; De Rycke:reg14-

f°137,reg15-f°21,reg20-f°115v,reg27-f°1-f°59v ; De Saldaigne:reg15-f°220,reg19-f°133v-f°332-

f°344v,reg20-f°117,reg21-f°39,reg22-f°117,reg23.1-f°91 ; De Sangher:reg19-f°316 ; De 

Sanghere:reg15-f°97,reg17.3-f°54v-f°88,reg18.1-f°27v-f°74v-f°85v,reg18.2-f°38,reg19-f°270v-

f°281,reg44-f°1700 ; De Santagadea van Sint-Truyen (Sint- Trudo):reg13.1-f°151v ; De 

Schaepdrijvere:reg24-f°186 ; De Schapdriver:reg26-f°2v ; De Scheemaecker:reg42-f°82 ; De 

Schenkel:reg19-f°261 ; De Schepper:reg13.1-f°203v,reg32-f°138-f°138v-f°156v ; De 

Scheppere:reg19-f°67v,reg23.2-f°10,reg39-f°254v ; De Schietere:reg13.3-f°21v,reg19-f°57 ; De 

Schrijver:reg29-f°149 ; De Schuuttere:reg14-f°49 ; De Schynck:reg39-f°14,reg41-f°66v ; De 

Seclyn:reg19-f°57,reg32-f°48 ; De Seghel:reg19-f°80 ; De Sirant:reg20-f°77 ; De 

Smedt:reg18.2-f°65,reg19-f°293v,reg20-f°19,reg22-f°202-f°212,reg24-f°208-f°260-f°84-

f°86,reg25-f°58,reg44-f°1705 ; De Smet:reg11-f°180-f°97,reg13.1-f°106v-f°110v-f°111-

f°112v,reg17.1-f°82,reg21-f°51-f°60v,reg22-f°167-f°62v,reg23.1-f°92,reg25-f°188v,reg26-

f°140-f°144-f°150v-f°203v,reg27-f°159-f°186v-f°54-f°58,reg28-f°130-f°192v-f°196v-f°211-

f°63,reg29-f°224-f°34,reg30-f°138,reg31-f°117v-f°124-f°54,reg32-f°134v-f°91,reg33-

f°198,reg34-f°133,reg36-f°108-f°138v-f°84,reg37-f°33-f°73,reg39-f°14-f°157-f°256-

f°52v,reg40-f°202-f°268v-f°294v,reg41-f°77,reg42-f°21-f°85,reg43-f°1624,reg44-f°1734,reg45-

f°1758-f°1785 ; De Smidt:reg23.2-f°47,reg25-f°142,reg26-f°62-f°89 ; De Smit:reg28-

f°63,reg39-f°39,reg44-f°1734 ; De Smout:reg14-f°121 ; De Soete:reg19-f°241,reg36-f°19v ; De 

Soria:reg16-f°47-f°50,reg17.2-f°100-f°104-f°25-f°26v,reg19-f°175v,reg20-f°101 ; De 

Souter:reg39-f°14 ; De Soutter:reg39-f°189 ; De Spiegelaere:reg40-f°122-f°124 ; De 

Spieghelaere:reg15-f°231,reg22-f°85 ; De Spieghelare:reg18.1-f°25v ; De Springhe:reg11-f°54v 

; De Spyghele:reg25-f°188 ; Desquien:reg22-f°93v ; De Stappens:reg31-f°114v,reg32-

f°138,reg36-f°163-f°164-f°165,reg40-f°216-f°287-f°71,reg41-f°183 ; De Stoop:reg36-f°101 ; De 

Sutter:reg27-f°205,reg37-f°159v,reg40-f°200 ; De Swaef:reg18.2-f°33 ; De Syrant:reg19-f°226 ; 

De Tilly:reg24-f°209 ; De Tollenaere:reg15-f°127,reg19-f°252,reg36-f°83 ; De Torres:reg20-

f°118v,reg22-f°117-f°175v,reg29-f°232 ; De Tylly:reg25-f°254 ; De Vaere:reg14-f°10,reg22-

f°69v,reg28-f°196v ; De Valencia:reg15-f°5 ; De Velaere:reg17.1-f°69,reg23.1-f°56 ; De 

Velaers:reg28-f°75v ; De Vergelo:reg43-f°1634 ; De Vettere:reg21-f°187,reg24-f°45v-

f°59,reg26-f°28v-f°30-f°81,reg27-f°1 ; De Vey:reg12-f°197-f°200,reg20-f°77 ; De 

Veye:reg13.1-f°123v ; De Vicq:reg18.1-f°31v ; De Villegas:reg24-f°186-f°208,reg27-

f°29,reg36-f°164,reg37-f°59,reg41-f°153-f°154 ; De Villers:reg19-f°270v,reg20-f°106 ; De 

Visch:reg19-f°60-f°60v-f°80 ; De Vleeschauwere:reg13.1-f°106v-f°110v-f°111-f°112v ; De 

Vlieghere:reg17.3-f°56-f°57v,reg19-f°300,reg26-f°224v,reg30-f°170,reg36-f°12,reg44-f°1744 ; 

De Vloo:reg14-f°49 ; De Vonck:reg17.2-f°51-f°75v,reg43-f°1644 ; De Voocht:reg14-

f°190,reg17.1-f°45 ; De Vooght:reg22-f°141-f°212,reg23.1-f°33,reg24-f°235-f°246v-f°67,reg25-

f°58,reg26-f°47v,reg28-f°192v,reg30-f°1,reg34-f°128v-f°147-f°17-f°9v,reg35-f°74,reg40-

f°216,reg45-f°1785 ; De Vos:reg12-f°16v,reg14-f°121-f°46,reg15-f°47,reg18.2-f°70v,reg19-

f°57-f°83,reg20-f°120v-f°151,reg22-f°189,reg25-f°9,reg27-f°194v,reg36-f°137,reg37-

f°125,reg38-f°84v ; De Vreker:reg19-f°262v ; De Vrekere:reg17.1-f°43v-f°67,reg17.2-f°85-

f°97v,reg19-f°41v ; De Vriendt:reg18.2-f°78v,reg19-f°220-f°272,reg30-f°185 ; De 

Vrient:reg18.1-f°67 ; De Vriese:reg14-f°126-f°193-f°20-f°267,reg15-f°130,reg17.1-

f°20v,reg17.2-f°98v,reg17.3-f°144,reg20-f°171v,reg22-f°92,reg23.2-f°11,reg30-f°214v,reg33-

f°35-f°37-f°68v,reg38-f°69,reg39-f°157 ; De Vroe:reg19-f°172v ; De Vryese:reg17.2-f°98v ;  
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De Vueghelaere:reg14-f°10-f°19-f°9,reg20-f°29v ; De Vulder:reg20-f°43v,reg23.2-f°66 ; De 

Vuldere:reg14-f°4,reg22-f°85,reg25-f°247,reg26-f°53,reg30-f°70 ; De Wachtere:reg13.3-f°1 ; 

De Waele:reg31-f°64 ; De Waesme:reg12-f°16v ; De Wale:reg13.1-f°32v ; De 

Wapenaere:reg27-f°194v ; De Wasquechol:reg24-f°69 ; De Weert:reg16-f°34,reg18.1-

f°67,reg40-f°108,reg42-f°80 ; De Weirt:reg27-f°151 ; De Wilde:reg11-f°170,reg14-f°84,reg15-

f°175,reg16-f°109,reg17.1-f°145,reg18.1-f°45v-f°63,reg43-f°1655 ; De Wispelaere:reg18.2-

f°70v,reg20-f°151 ; De Witte:reg18.1-f°27v,reg24-f°154-f°7v,reg27-f°177v-f°205,reg44-f°1732 

; De Wreker:reg13.3-f°52 ; De Wrekere:reg13.1-f°143-f°144-f°181v-f°198,reg13.3-f°27v-

f°8,reg19-f°66 ; De Wrée:reg34-f°124-f°128v-f°142-f°147,reg35-f°74 ; De Wulf:reg16-f°10-

f°12-f°148-f°149-f°150,reg18.2-f°66v,reg19-f°147-f°203-f°29,reg20-f°147-f°40v-f°43,reg21-

f°193v,reg23.2-f°5,reg24-f°127-f°178,reg27-f°100v,reg29-f°171,reg39-f°41 ; De 

Zanghe(re):reg15-f°103 ; De Zanghe:reg14-f°50 ; De Zanghere:reg13.1-f°41v,reg13.3-

f°53v,reg14-f°45,reg17.3-f°77v,reg18.1-f°108-f°82-f°84,reg43-f°1605 ; De Zutter:reg38-f°136 ; 

De Zuttere:reg34-f°191-f°27v ; De Zwacke:reg11-f°72 ; De Zwaef:reg14-f°49 ; De 

Zwaefve:reg13.2-f°7 ; De Zwaek:reg11-f°48 ; De Zwaene:reg11-f°189,reg12-f°150-

f°151,reg13.1-f°41v-f°96,reg13.3-f°3v ; De Zwarte:reg13.3-f°46v ; Dhaemer:reg15-f°226 ; 

Dhaese:reg19-f°66 ; D’hase:reg17.2-f°85 ; D’Hoedt:reg22-f°85 ; Dhondt:reg17.3-f°136-

f°79v,reg18.1-f°31,reg18.2-f°33,reg19-f°203-f°306-f°86v,reg20-f°105-f°115v-f°30,reg21-

f°70v,reg22-f°167-f°201,reg24-f°82v,reg27-f°168-f°5,reg33-f°25,reg34-f°124-f°147-f°149-

f°156,reg35-f°120-f°7v,reg43-f°1653 ; Dhont:reg14-f°192-f°267,reg17.2-f°80,reg23.2-

f°42,reg25-f°73,reg26-f°239,reg31-f°184,reg34-f°128v-f°142-f°152v-f°172-f°205-f°53,reg35-

f°74,reg36-f°134v-f°135v,reg38-f°172v-f°213v,reg39-f°135-f°14-f°217,reg40-f°134v-f°161-

f°225-f°39,reg41-f°217v,reg42-f°82-f°82,reg43-f°1624,reg45-f°1764 ; Dhooghe:reg26-f°94v-

f°96,reg27-f°29,reg37-f°59-f°92 ; Dhou:reg17.2-f°105 ; Dhovine:reg20-f°29 ; Dhovines:reg20-

f°218 ; Dhovyne:reg25-f°203-f°205v-f°208-f°209v-f°212-f°214-f°216-f°218 ; Dhulster:reg23.1-

f°57 ; Dhulstere:reg17.1-f°165-f°54-f°71 ; Dhuyst:reg16-f°142 ; Dicx:reg14-f°264v ; 

Dierckens:reg42-f°60 ; Dierendonck:reg26-f°62 ; Dimbise:reg20-f°120v ; Dinghens:reg28-

f°192v ; Dobbelaere:reg16-f°109-f°140,reg17.1-f°77v-f°82,reg17.2-f°35,reg17.3-f°98,reg18.1-

f°34-f°76,reg18.2-f°33,reg20-f°60,reg22-f°151-f°23,reg23.1-f°92,reg25-f°156-f°70 ; 

Doelders:reg43-f°1612 ; Doen:reg13.1-f°144-f°181v-f°198,reg13.3-f°27v-f°52-f°8 ; Doet:reg28-

f°130 ; Doignier:reg29-f°127 ; Doignies:reg11-f°1 ; Dompae:reg16-f°57 ; Donaes:reg13.1-f°199 

; Donckers:reg34-f°124 ; Don Diego:reg29-f°127 ; Don Inigo De Borgia:reg15-f°111 ; 

Dousselaere:reg24-f°4-f°98,reg25-f°194-f°75,reg33-f°163 ; Douvines:reg19-f°228 ; 

Dovine:reg21-f°68 ; Dovines:reg21-f°68 ; Driesschaert:reg13.3-f°55v ; Driutius:reg13.1-f°151v ; 

Drubbele:reg27-f°174v-f°195,reg28-f°177 ; Dubaey:reg17.1-f°43v ; Du Blou:reg26-f°14v ; Du 

Bois:reg29-f°123-f°72,reg32-f°48,reg42-f°35 ; Du Breuck:reg21-f°112v ; Du Breucq:reg21-

f°127v ; Du Hey:reg14-f°195 ; Dujardin:reg26-f°75,reg32-f°138 ; Dulaey:reg17.1-f°67,reg23.1-

f°28 ; Dulay:reg20-f°195-f°197-f°197,reg21-f°1-f°23-f°23-f°25 ; Duloy:reg23.1-f°35 ; 

Dumon:reg29-f°224,reg39-f°157,reg41-f°244 ; Dumont:reg17.1-f°132 ; Dumortier:reg26-f°242 ; 

Dupon:reg17.2-f°126-f°97v ; Durynck:reg14-f°146 ; Duwier:reg19-f°241,reg21-f°80v ; 

Duysburgh:reg30-f°166 ; Dynghels:reg12-f°192 ; Dyserynck:reg17.2-f°80,reg31-f°194v 

 

 

Eeckaert:reg19-f°326 ; Eeckelaere:reg20-f°133-f°19 ; Eenderoo:reg18.1-f°104 ; Elbo:reg30-f°70 

; Ellebuyck:reg26-f°130 ; Emmery:reg30-f°52 ; Enderee:reg13.1-f°103-f°110v ; Erpoel:reg24-

f°178 ; Erreboudt:reg26-f°14v ; Errebout:reg17.3-f°57v-f°64-f°64v,reg18.1-f°35v,reg25-f°247 ; 

Espeel:reg41-f°66v ; Espel:reg25-f°145 ; Everaert:reg15-f°116,reg16-f°42,reg17.2-

f°48v,reg17.3-f°138,reg18.1-f°24v,reg19-f°218,reg20-f°160,reg22-f°14-f°30,reg23.1-f°15-

f°56,reg24-f°24v-f°52v-f°98,reg25-f°224-f°26-f°73,reg27-f°100v-f°47v-f°50,reg31-f°130-f°157-

f°72,reg33-f°70,reg35-f°58,reg36-f°121-f°163,reg38-f°135,reg39-f°140,reg40-f°270v ; 
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Everaerts:reg16-f°9,reg17.1-f°69 ; Everbouts:reg11-f°65v ; Eynsens:reg17.3-f°29 ; 

Eysens:reg17.3-f°29 

 

 

Faignaert:reg26-f°89,reg34-f°43 ; Farasin:reg21-f°162v-f°163 ; Fatery:reg17.3-f°109v ; 

Faveau:reg32-f°52v-f°54v-f°56v-f°61,reg36-f°19,reg38-f°122v,reg40-f°226 ; Feneau:reg21-

f°150v-f°157v ; Feys:reg36-f°104-f°105-f°106,reg37-f°42,reg38-f°136,reg39-f°39,reg42-f°5 ; 

Fierens:reg25-f°268v ; Fiers:reg15-f°174,reg16-f°96,reg17.3-f°132-f°134v,reg18.2-f°66v,reg22-

f°54 ; Fiesco:reg18.1-f°33 ; Finaert:reg25-f°132,reg27-f°194v-f°195,reg30-f°217,reg32-f°179v-

f°180v,reg39-f°157 ; Finale:reg32-f°126 ; Finhael:reg32-f°126 ; Floncke:reg30-f°178-f°183 ; 

Flou:reg30-f°178-f°184-f°192 ; Focquedey:reg25-f°155-f°156-f°73v ; Follemye:reg17.1-f°93 ; 

Follet:reg27-f°5 ; Fontaine:reg25-f°268v,reg43-f°1624 ; Fontanne:reg17.2-f°30v ; 

Fonteyne:reg43-f°1655 ; Foors:reg14-f°26 ; Forlingier:reg23.2-f°20 ; Fourbisseur:reg22-f°190-

f°49,reg25-f°203,reg28-f°229-f°30-f°31v-f°35,reg29-f°25,reg31-f°1-f°156,reg36-f°134v-f°35 ; 

Fraedt:reg20-f°210 ; Fraet:reg19-f°289 ; Franco:reg31-f°32v,reg32-f°52v-f°56v-f°61,reg44-

f°1751 ; Frans:reg13.3-f°47 ; Fynaert:reg22-f°194-f°195v,reg24-f°233v,reg26-f°131 

 

 

Gaer:reg22-f°155 ; Gaillaert:reg22-f°171v ; Gailliaert:reg17.3-f°139v,reg24-f°131,reg25-f°85v-

f°95,reg26-f°224v-f°47v-f°53,reg27-f°26,reg28-f°130-f°139,reg29-f°224,reg30-f°114v-

f°70,reg31-f°54,reg32-f°134v-f°179v,reg35-f°185,reg36-f°108,reg38-f°183,reg39-f°177v-f°242-

f°90,reg40-f°68,reg43-f°1624 ; Gairnaert:reg27-f°14 ; Galle:reg14-f°11 ; Galloo:reg36-f°121 ; 

Gauweloose:reg17.2-f°121v ; Geernaert:reg27-f°155v-f°174v,reg28-f°177,reg33-f°208-

f°95,reg34-f°60,reg39-f°223v ; Geirnaert:reg30-f°220,reg31-f°1,reg32-f°139v,reg45-f°1765 ; 

Geluck:reg23.1-f°92 ; George:reg25-f°158,reg36-f°112 ; Gernaert:reg24-f°131,reg31-f°24 ; 

Gevaert:reg17.3-f°139v-f°61v,reg18.1-f°58-f°69,reg33-f°37-f°69 ; Gheeraert:reg14-f°264v ; 

Gheeraerts:reg16-f°96 ; Gheerarts:reg11-f°112 ; Ghelinck:reg17.1-f°82 ; Gheluck:reg17.1-

f°28v,reg17.2-f°30v ; Gheuens:reg21-f°182 ; Gheuns:reg19-f°40v ; Ghevaert:reg17.3-f°30v-

f°61v,reg18.2-f°78v,reg19-f°226,reg31-f°213 ; Gheysens:reg30-f°123 ; Gheys:reg44-f°1732 ; 

Gheyssens:reg31-f°32 ; Ghijsels:reg14-f°28,reg16-f°128 ; Ghijsens:reg16-f°10 ; Ghovaert:reg16-

f°80,reg43-f°1612 ; Ghuusse:reg13.1-f°111 ; Ghysbrecht:reg17.2-f°35 ; Ghysebrecht:reg23.1-

f°33-f°35 ; Ghyselbrecht:reg17.1-f°45 ; Ghyselen:reg13.1-f°92 ; Ghysels:reg12-f°225-f°261-

f°67,reg17.2-f°78,reg17.3-f°24,reg23.2-f°11 ; Ghysens:reg16-f°12 ; Ghys:reg13.2-f°4,reg15-

f°77,reg27-f°177v-f°205 ; Gilliaert:reg17.3-f°88 ; Gillien:reg13.1-f°121 ; Gillis:reg14-f°59 ; 

Gillon:reg17.2-f°104 ; Gilson:reg17.3-f°139v-f°144-f°30v,reg18.2-f°78v,reg19-f°175v-f°220-

f°311v,reg20-f°101-f°22-f°77,reg245-,reg24-f°107-f°111,reg26-f°169v-f°52 ; Gloribus:reg22-

f°149 ; Glosson:reg20-f°206 ; Godefroot:reg15-f°186,reg23.1-f°42 ; Godefroy:reg33-f°27,reg34-

f°133 ; Goedemée:reg34-f°173v ; Goedemé:reg36-f°137,reg38-f°107,reg45-f°1764 ; 

Goekt:reg11-f°48 ; Goetghebuer:reg12-f°249 ; Goethals:reg13.1-f°199,reg17.3-f°117,reg20-

f°114,reg34-f°210,reg36-f°133v ; Goetheluc (buer ?):reg12-f°256 ; Goetry:reg33-f°175 ; 

Goetynck:reg11-f°117 ; Goetyt:reg11-f°192-f°72 ; Gonzales:reg19-f°332-f°344v ; 

Goormachtich:reg14-f°27,reg19-f°286v,reg20-f°106,reg44-f°1739 ; Goormachtig:reg41-f°95 ; 

Goormachtigh:reg15-f°97,reg16-f°142-f°148,reg18.1-f°27v,reg27-f°124v,reg29-f°25-

f°54,reg30-f°108v,reg31-f°117v-f°124-f°156-f°208,reg32-f°49v-f°50v,reg34-f°26v,reg35-f°4-

f°45v,reg38-f°164,reg41-f°244-f°4,reg42-f°62,reg43-f°1653 ; Goossens:reg42-f°38-f°86v ; 

Goossins:reg11-f°84 ; Gormachtich:reg11-f°48-f°96 ; Gortdans:reg23.2-f°46 ; Gotelynck:reg25-

f°268v ; Gous:reg16-f°34 ; Gouuaert:reg24-f°127 ; Govaert:reg12-f°21v-f°261-f°269-

f°62,reg13.1-f°106v-f°112v-f°122v-f°161v-f°17v-f°2,reg13.2-f°12v-f°15,reg13.3-f°16v-f°21v-

f°52,reg18.1-f°113 ; Grauwet:reg22-f°191 ; Grimberghe:reg18.1-f°65 ; Gruuthuuse:reg13.1-
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f°123v-f°161v-f°203v-f°204-f°85-f°86-f°86v,reg13.3-f°22-f°9 ; Guillianus:reg26-f°157v ; 

Guiot:reg19-f°111 ; Guissens:reg22-f°73v ; Guyssens:reg22-f°19 ; Gysselynck:reg27-f°205 

 

 

Haeck:reg17.2-f°48v ; Haecx:reg17.3-f°138 ; Haeghebaert:reg11-f°43v-f°44,reg18.2-

f°130,reg20-f°105 ; Haeghetuyte:reg26-f°140-f°169v ; Haemerlynck:reg25-f°235,reg28-f°100v ; 

Haeneca:reg18.2-f°98,reg19-f°103-f°120-f°212v-f°252-f°71,reg20-f°144 ; Haenecart:reg20-

f°141v ; Haghebaert:reg22-f°103 ; Haghetuyte:reg24-f°220 ; Hamide:reg23.2-f°54 ; 

Hanchemant:reg12-f°41 ; Hanckaert:reg23.1-f°35 ; Hanse:reg12-f°185,reg15-f°46 ; 

Hansen:reg17.3-f°138,reg18.1-f°24v ; Hanske:reg11-f°32 ; Hanssens:reg12-f°185-f°249-f°251-

f°93,reg16-f°80,reg17.2-f°48v,reg21-f°124,reg23.1-f°15 ; Hanssins:reg16-f°42 ; Hardoen:reg29-

f°224 ; Harens:reg28-f°30 ; Hatré:reg19-f°351 ; Heenerman:reg38-f°60 ; Heilar:reg24-f°235 ; 

Heintjens:reg26-f°10 ; Helderson:reg17.1-f°98 ; Hellebuick:reg25-f°155-f°73v-f°75-f°95 ; 

Hellebuyck:reg25-f°156,reg28-f°130 ; Hellynck:reg18.1-f°92 ; Hempens:reg23.1-f°21 ; 

Henneman:reg39-f°52v ; Heremans:reg21-f°100 ; Hergodts:reg41-f°61,reg42-f°60 ; 

Hermans:reg19-f°58 ; Hernaert:reg11-f°105 ; Herpoel:reg32-f°156v,reg39-f°254v ; 

Herrebaert:reg23.1-f°114 ; Herreboudt:reg36-f°32 ; Herrebout:reg17.3-f°26-f°96,reg23.1-

f°114,reg24-f°154,reg36-f°35,reg37-f°69 ; Herremans:reg22-f°19-f°73v ; Herrewyn:reg19-f°281 

; Herswinckel:reg26-f°194 ; Herweghe:reg18.1-f°67 ; Hespel:reg22-f°144 ; Heurbloc:reg18.1-

f°52 ; Heurblock:reg31-f°140-f°205 ; Heuribloc:reg18.1-f°38 ; Heurrebloc:reg29-f°112 ; 

Heylinck:reg17.3-f°5 ; Heylincq:reg43-f°1670 ; Heynekens:reg18.2-f°55v ; Heyn:reg25-f°145 ; 

Heynkens:reg18.2-f°62 ; Heyns:reg22-f°191 ; Heynssens:reg17.3-f°29v ; Heytens:reg24-f°6 ; 

Hidde:reg12-f°267-f°268v-f°81 ; Hilderson:reg15-f°48 ; Hillebrant:reg13.3-f°32 ; 

Hinneman:reg38-f°117 ; Hoetine:reg25-f°71 ; Hoevenaghel:reg25-f°71 ; Holman:reg12-

f°147,reg13.3-f°1,reg17.2-f°121v ; Holmans:reg17.2-f°75v ; Honacker:reg24-f°72 ; 

Honeraet:reg12-f°147 ; Honghenaert:reg21-f°141v,reg24-f°220 ; Hooghstoel:reg22-f°190,reg25-

f°160-f°164-f°235-f°60,reg26-f°189,reg28-f°2 ; Hoone:reg12-f°125-f°22-f°239v-f°52v ; 

Hoonghe:reg12-f°93 ; Hoormachtigh:reg14-f°45 ; Hoornebout:reg12-f°253v ; 

Hoorneweder:reg18.2-f°65v,reg21-f°150v-f°157v ; Hoste:reg26-f°203v ; Houtaeve:reg28-f°86 ; 

Houttekeer:reg39-f°52v ; Houttekier:reg39-f°157 ; Houvenaghel:reg18.2-f°78v,reg20-

f°32v,reg22-f°19-f°73v ; Houvines:reg19-f°321 ; Hovaert:reg23.1-f°81,reg43-f°1605 ; 

Hovine:reg20-f°29 ; Hovines:reg20-f°218 ; Hovyne:reg19-f°286v ; Hubert:reg43-f°1634 ; 

Hubrecht:reg21-f°124,reg24-f°178 ; Hudde:reg27-f°1 ; Huerblocq:reg17.2-f°113 ; 

Hueribloc:reg18.1-f°5 ; Hullebusch:reg14-f°168 ; Hulstaert:reg21-f°187,reg24-f°45v-f°59 ; 

Huwyn:reg22-f°120 ; Huyghe:reg13.1-f°198,reg25-f°145 ; Huys:reg26-f°47v,reg27-

f°194v,reg29-f°54,reg33-f°83,reg35-f°4,reg37-f°125-f°177,reg39-f°195,reg40-f°39-f°42,reg41-

f°4,reg44-f°1739,reg45-f°1780 

 

 

Ide:reg39-f°14-f°254v,reg40-f°268-f°71,reg41-f°153,reg42-f°38-f°86-f°86v ; Imbona:reg17.3-

f°92 ; Imbrecht:reg13.3-f°52 ; Imezuene:reg13.1-f°199 ; Immeloot:reg12-f°26 ; 

Immesuene:reg15-f°48 ; Immezuene:reg12-f°239v,reg13.3-f°47-f°57v ; Impe:reg27-f°5,reg40-

f°270 ; Impens:reg17.2-f°47v,reg20-f°204,reg23.2-f°5 ; Inble:reg20-f°43v ; Inbona:reg14-f°156-

f°2-f°3,reg15-f°130,reg17.1-f°77v,reg17.3-f°136,reg19-f°203-f°228-f°257-f°259v-f°261,reg20-

f°11-f°88v-f°90,reg22-f°94v,reg24-f°209 ; Inboona:reg14-f°223 ; Incamen:reg11-f°54 ; 

Isenbaert:reg18.1-f°26v,reg43-f°1634 ; Issenbaert:reg24-f°246v ; Issendooren:reg24-f°53v ; 

Iverens:reg31-f°76v 
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Jacobsens:reg34-f°26v ; Jacobs:reg17.3-f°54v,reg19-f°46v,reg24-f°220,reg26-f°17,reg35-f°65 ; 

Jacopsens:reg33-f°109,reg34-f°110 ; Jacqueloodt:reg12-f°16v ; Jacqueloot:reg12-f°26,reg16-

f°144-f°153,reg17.1-f°109-f°114,reg23.1-f°110 ; Jacquet:reg12-f°7v ; Janssens:reg20-

f°101,reg22-f°191,reg42-f°5 ; Janssins:reg14-f°107 ; Jeeyot :reg15-f°233 ; Joets:reg36-f°24v ; 

Joncheere:reg16-f°154-f°51,reg17.1-f°167v-f°42v,reg23.1-f°110 ; Jonchere:reg23.1-f°32 ; 

Jonckheere:reg19-f°311v ; Jonkheere:reg26-f°169v,reg27-f°119v ; Joos:reg19-f°214v-

f°71,reg27-f°59v,reg39-f°39 ; Joossens:reg24-f°186,reg25-f°26 ; Jordans:reg22-f°171v ; 

Joye:reg40-f°19 

 

 

Kasier:reg20-f°101 ; Keersgaever:reg18.2-f°130,reg20-f°105 ; Keller:reg20-f°104 ; 

Kempe:reg13.3-f°56v,reg14-f°259 ; Kenjet:reg39-f°39 ; Kerchof:reg14-f°95 ; Kerchove:reg17.2-

f°85 ; Kerckhof:reg24-f°53v ; Kerrebroek:reg22-f°96 ; Kerrebrouck:reg22-f°96 ; 

Kesteloot:reg17.2-f°119v-f°122v-f°69,reg23.2-f°42,reg25-f°145,reg28-f°215v-f°22v-f°86,reg35-

f°45v,reg40-f°122-f°127,reg43-f°1634-f°1653 ; Ketele:reg24-f°180v,reg26-f°33,reg27-

f°43,reg32-f°54v-f°56v-f°61,reg38-f°193 ; Ketels:reg25-f°132,reg27-f°5,reg34-f°27v ; 

Keulders:reg17.1-f°132 ; Killianus:reg27-f°151-f°168-f°21,reg28-f°69 ; Kimpe:reg19-

f°53,reg24-f°4 ; Kingyedt:reg32-f°211v ; Kinjedt:reg37-f°73,reg42-f°31 ; Kinjet:reg31-

f°184,reg34-f°153v-f°172 ; Knockaert:reg15-f°123,reg16-f°37,reg18.2-f°130 ; Knouse:reg14-f°2 

; Knoust:reg23.1-f°97 ; Knudde:reg11-f°189,reg13.3-f°1-f°1,reg17.3-f°109v ; Kochuyt:reg19-

f°343 ; Kynt:reg12-f°221 

 

 

Labaere:reg32-f°115,reg33-f°208-f°95 ; Labaer:reg32-f°139v ; Lacheyse:reg32-f°156v ; 

Lacluse:reg245- ; Lacluyse:reg245- ; La Cour:reg30-f°108v ; Lacour:reg35-f°45v ; 

Laderiere:reg22-f°94v,reg24-f°77 ; Laducati:reg11-f°44v ; Lafaux:reg37-f°33 ; Lagast:reg22-

f°24,reg26-f°247,reg27-f°124v,reg30-f°217,reg36-f°165,reg40-f°287 ; Lallemand:reg19-f°48 ; 

Lambert:reg39-f°195,reg45-f°1780 ; Lambrecht:reg12-f°116v,reg19-f°76v,reg22-f°149,reg29-

f°189-f°191,reg40-f°200 ; Lambregt:reg40-f°200 ; Lammertijn:reg25-f°121,reg31-f°157,reg34-

f°199,reg39-f°65 ; Lammertin:reg42-f°85 ; Lampsens:reg14-f°231,reg16-f°133 ; 

Lampsins:reg12-f°263v,reg13.2-f°3,reg17.1-f°28v ; Lams:reg20-f°43v ; Lamssuene:reg12-f°68v 

; Lanchals:reg11-f°188,reg13.1-f°199 ; Lanckriet:reg19-f°257,reg20-f°90 ; Lancqueret:reg21-

f°95 ; Lancquerit:reg21-f°95 ; Landers:reg39-f°195 ; Landtsocht:reg12-f°62,reg13.3-f°50 ; 

Landtsucht:reg25-f°71 ; Landuyt:reg20-f°84,,reg27-f°196v,reg29-f°52 ; Langhals:reg25-f°3 ; 

Langheraert:reg13.1-f°106v-f°110v-f°111-f°112v ; Lankriet:reg19-f°286v ; Lannoo:reg39-

f°254v,reg40-f°122-f°124-f°127 ; Lannoy:reg20-f°184v ; Lansins:reg16-f°43 ; Lansocht:reg12-

f°125 ; Lanssens:reg25-f°158 ; Lansucht:reg12-f°267-f°268v ; Lantschoot:reg21-f°169 ; 

Lantschot:reg22-f°15 ; Lantsocht:reg13.1-f°161v-f°41v,reg13.3-f°22-f°47,reg14-f°43-

f°72,reg15-f°20,reg16-f°149,reg22-f°15,reg27-f°1-f°29 ; Lantsoght:reg26-f°94v ; 

Lantsucht:reg12-f°125 ; Lapoot:reg22-f°167,reg25-f°195v ; Laporte:reg17.1-f°43v,reg35-f°65 ; 

Lareviere:reg28-f°145 ; Laros:reg22-f°93v ; Latré:reg19-f°214v-f°351 ; Laurent:reg22-f°117 ; 

Laureyns:reg13.3-f°55v ; Lauwe:reg28-f°56-f°58v,reg29-f°49 ; Lauwers:reg41-f°63-f°64-f°65-

f°66v-f°66v-f°74-f°77 ; Le Bailly:reg36-f°135v ; Le Blon:reg26-f°242 ; Lecluyse:reg19-

f°1v,reg20-f°88,reg25-f°145 ; Le Doulx:reg14-f°11 ; Ledoulx:reg16-f°27,reg17.1-f°29v-f°35-

f°54-f°71 ; Ledroict:reg18.1-f°30,reg18.2-f°113v ; Leenocx:reg18.1-f°104-f°112-f°112,reg19-

f°3v ; Leersnyder:reg42-f°65v ; Lefever:reg14-f°50 ; Lefevre:reg14-f°49 ; Le Floy:reg20-f°29 ; 

Le Gillon:reg43-f°1624 ; Legillon:reg37-f°56 ; Leisy:reg13.3-f°49v ; Lemaire:reg17.3-f°56-

f°92,reg18.1-f°65-f°65 ; Lemaister:reg43-f°1634 ; Lenders:reg45-f°1780 ; Lennes:reg18.1-f°31v 

; Lenoux:reg28-f°2 ; Lepan:reg37-f°161-f°179 ; Lepavere:reg22-f°144 ; Lepiere:reg17.3-f°26-

f°57v-f°64-f°64v-f°96-f°98,reg18.1-f°35v-f°58-f°69,reg20-f°84v ; Lepire:reg23.2-f°39 ; 
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Lepoivere:reg21-f°70v ; Lepoivre:reg21-f°1,reg25-f°145-f°85v ; Lepoyvere:reg17.3-f°58v ; 

Lermyte:reg14-f°107 ; Lermythe:reg14-f°102 ; Lernout:reg18.1-f°31,reg19-f°259v ; 

Lerou:reg40-f°202 ; L’Espée:reg21-f°50-f°53,reg22-f°185v-f°224,reg24-f°14 ; Letruwe:reg31-

f°145 ; Lhermyte:reg14-f°107-f°21-f°22 ; Libaert:reg14-f°152 ; Lievens:reg11-f°48,reg12-

f°269,reg13.2-f°12v-f°15,reg19-f°184,reg20-f°184v-f°36,reg22-f°126 ; Lievins:reg11-f°31 ; 

Lievrauwe:reg28-f°122v ; Lippens:reg34-f°155,reg37-f°73,reg40-f°268v-f°30v-f°82-f°83,reg41-

f°64-f°74,reg42-f°82 ; Livevrauwe:reg22-f°223,reg24-f°209 ; Lobberecht:reg26-f°89,reg27-

f°59v,reg30-f°52 ; Lobbereght:reg26-f°89 ; Lobbrecht:reg21-f°212v,reg25-f°142,reg27-

f°186v,reg28-f°63,reg39-f°157,reg44-f°1734 ; Lobrecht:reg20-f°142 ; Lochan:reg11-f°192 ; 

Loegyn:reg22-f°202 ; Logghe:reg18.2-f°98-f°98,reg19-f°118v-f°135-f°184,reg20-f°184v,reg29-

f°149 ; Loneny:reg18.1-f°47 ; Longyn:reg19-f°228,reg20-f°88v-f°90,reg22-f°94v,reg24-f°209 ; 

Lonniquy:reg17.2-f°51 ; Loons:reg18.1-f°103 ; Loontiens:reg22-f°102 ; Loontjens:reg26-

f°47v,reg36-f°32,reg37-f°69 ; Loosvelt:reg13.2-f°7 ; Lootens:reg11-f°90,reg22-f°59v,reg24-

f°11v ; Lootins:reg25-f°221 ; Lootyns:reg22-f°59v,reg25-f°221 ; Lorran:reg20-f°118v ; 

Lottin:reg20-f°56 ; Lottyn:reg20-f°56 ; Lougyn:reg19-f°203,reg20-f°11,reg22-f°205 ; 

Loveny:reg24-f°11v,reg25-f°221 ; Lovier:reg22-f°59v,reg25-f°221 ; Lovigny:reg43-f°1644 ; 

Loys:reg15-f°226 ; Lust:reg20-f°109,reg24-f°202,reg25-f°77 ; Luyckx:reg38-f°136,reg39-

f°254v,reg40-f°202-f°268v-f°75v,reg41-f°138-f°77 ; Lybaerts:reg14-f°173 ; Lyncke:reg29-f°25 

 

 

Mackhou:reg22-f°126 ; Madou:reg20-f°20,reg29-f°49,reg42-f°80,reg43-f°1655 ; 

Maelfeyt:reg17.3-f°148 ; Maelstaf:reg34-f°142 ; Maenhoudt:reg32-f°120-f°42 ; 

Maenhout:reg30-f°166-f°170,reg31-f°188,reg32-f°134v-f°137v,reg33-f°156-f°162,reg37-

f°210,reg38-f°193,reg39-f°157-f°176-f°39,reg44-f°1744 ; Maertens:reg14-f°223-f°28,reg16-

f°34,reg19-f°172v-f°220,reg21-f°161,reg22-f°15-f°17-f°49,reg25-f°251-f°256,reg33-

f°109,reg34-f°45,reg35-f°66v-f°7v,reg36-f°128,reg38-f°69,reg39-f°65 ; Maes:reg20-f°151-

f°88,reg22-f°103-f°162-f°94v,reg23.2-f°56,reg24-f°209,reg25-f°145,reg32-f°65-f°67,reg36-

f°126v-f°128,reg38-f°147,reg39-f°254v-f°65,reg40-f°285-f°288-f°50 ; Malcamp:reg30-f°70 ; 

Maleghys:reg11-f°47,reg13.1-f°86 ; Malegien:reg14-f°193 ; Malfaict:reg19-f°293v-f°62 ; 

Malfait:reg21-f°212v,reg40-f°216-f°219 ; Malfeyt:reg22-f°93v,reg44-f°1734 ; 

Malmaison:reg15-f°213 ; Manhout:reg24-f°131 ; Mans:reg14-f°220 ; Marchalck:reg19-f°211 ; 

Maroucx:reg36-f°164-f°165,reg41-f°153-f°154-f°154 ; Martens:reg22-f°49,reg24-f°140-

f°203,reg29-f°123,reg40-f°288 ; Matineye:reg11-f°185 ; Matin:reg26-f°140 ; Mattheus:reg27-

f°177v,reg44-f°1732 ; Matthys:reg44-f°1751 ; Matton:reg33-f°145-f°165-f°175 ; 

Matyneie:reg11-f°104 ; Mauresse:reg22-f°149 ; Mayaert:reg24-f°53v ; Mechelaere:reg24-f°178 ; 

Meesman:reg20-f°170v ; Meire:reg28-f°130-f°139,reg30-f°114v,reg40-f°134v ; Melgar:reg29-

f°232 ; Melho:reg14-f°220 ; Mellynck:reg16-f°34 ; Merchier:reg14-f°45,reg16-f°154,reg17.1-

f°1-f°167v-f°42v,reg17.2-f°35,reg23.1-f°110-f°21-f°32 ; Mercht:reg14-f°168 ; Meremans:reg29-

f°160 ; Mernaile:reg11-f°54v ; Mersy:reg23.1-f°21 ; Mesdach:reg13.2-f°15 ; Mesmaeker:reg20-

f°141v ; Messiaen:reg39-f°157-f°162-f°229-f°95,reg40-f°202 ; Mestdach:reg17.1-f°63 ; 

Mestdagh:reg30-f°164v-f°166,reg34-f°205 ; Meuleman:reg32-f°91 ; Meulemeester:reg20-f°184v 

; Meulenaers:reg17.3-f°61v ; Meyaert:reg16-f°142,reg19-f°113,reg30-f°119 ; Meylemans:reg36-

f°12 ; Michiels:reg11-f°185,reg15-f°36-f°46,reg16-f°104,reg17.1-f°54,reg17.3-f°121,reg18.2-

f°33-f°51v,reg19-f°301v-f°46v,reg20-f°142,reg21-f°212v,reg23.2-f°54,reg25-f°142,reg26-

f°89,reg27-f°59v,reg28-f°63,reg32-f°65-f°67,reg39-f°65,reg44-f°1734 ; Michot:reg31-

f°72,reg33-f°187,reg35-f°184,reg36-f°101-f°163-f°166v,reg41-f°61,reg45-f°1758 ; 

Millaert:reg27-f°26 ; Millecamp:reg19-f°281-f°289-f°316,reg20-f°210,reg21-f°202-f°217-

f°55,reg23.2-f°46,reg24-f°100 ; Mincke:reg17.2-f°30v ; Missiaen:reg40-f°268v ; 

Moens:reg18.1-f°87,reg43-f°1605 ; Moentack:reg35-f°185,reg36-f°11-f°143,reg38-f°158 ; 

Moerman:reg12-f°81 ; Mombaillieu:reg26-f°59 ; Mombailliu:reg18.1-f°108,reg20-f°60 ; 
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Mombailly:reg18.1-f°74v ; Momballiu:reg18.1-f°82-f°84 ; Monbailieu:reg44-f°1700 ; 

Monbailleu:reg22-f°23 ; Monbaillie:reg21-f°124 ; Monbailliu:reg22-f°23,reg25-f°155-f°156-

f°75,reg45-f°1785 ; Monbailly:reg15-f°11 ; Monballiu:reg25-f°73v ; Monset:reg40-f°191 ; 

Montens:reg41-f°154 ; Monterey:reg20-f°22 ; Moreel:reg22-f°202,reg24-f°208 ; 

Moreeuw:reg33-f°70,reg34-f°205,reg35-f°120-f°58-f°58,reg37-f°177-f°178,reg38-f°135-f°140-

f°213v,reg39-f°217,reg40-f°39-f°42,reg42-f°65v-f°81v,reg44-f°1739 ; Moreuw:reg31-f°130-

f°157-f°96,reg41-f°4-f°61 ; Morieuw:reg24-f°260-f°262 ; Morreeuw:reg24-f°262,reg32-f°209v ; 

Mortier:reg22-f°121v-f°160v-f°169v-f°175v-f°19-f°194-f°212-f°85,reg23.2-f°5,reg24-

f°235,reg25-f°136-f°139v-f°156-f°164-f°188v-f°194-f°196v-f°218-f°232-f°45-f°58-f°60-

f°71,reg26-f°94v-f°96,reg28-f°192v,reg30-f°217,reg32-f°52v,reg36-f°19 ; Mouton:reg32-

f°60,reg37-f°56,reg42-f°92 ; Moutricourt:reg14-f°204 ; Moyses:reg35-f°144 ; 

Muelenaers:reg19-f°226 ; Mulaert:reg12-f°152,reg17.3-f°54v-f°88 ; Mulet:reg40-f°285 ; 

Mulie:reg31-f°54 ; Musschaert:reg44-f°1744 ; Musschaet:reg32-f°42 ; Musschoot:reg30-

f°170,reg42-f°31 ; Mûelenaere:reg19-f°211 

 

 

Naessens:reg24-f°220 ; Naeyaert:reg17.1-f°43v ; Nayaert:reg14-f°247-f°256-f°257-f°50,reg17.1-

f°67,reg17.2-f°51,reg18.1-f°47,reg23.2-f°11,reg29-f°54,reg38-f°69,reg43-f°1644,reg44-f°1739 ; 

Nayet:reg23.1-f°28 ; Naynt:reg23.1-f°35 ; Neerynck:reg12-f°145 ; Neetesoone:reg32-f°193 ; 

Negeman:reg12-f°261-f°261 ; Negheman:reg12-f°26-f°36,reg13.1-f°91-f°96,reg13.3-f°22-

f°3v,reg15-f°213,reg18.1-f°74v,reg43-f°1605-f°1612,reg44-f°1700 ; Neghemans:reg18.1-

f°27v,reg18.2-f°118v-f°38,reg19-f°270v ; Neirinx:reg28-f°31v-f°35 ; Neve:reg17.1-f°24 ; 

Neyt:reg39-f°176,reg42-f°86 ; Neyts:reg18.2-f°121,reg19-f°203-f°261,reg20-f°179v-f°29v-

f°91,reg21-f°95,reg22-f°57-f°96,reg29-f°25 ; Nieulant:reg17.3-f°128 ; Nieuwlant:reg17.1-f°132 

; Nieuwmunster:reg20-f°104-f°22 ; Noelf:reg25-f°132 ; Nolf:reg39-f°189 ; Nollet:reg14-f°102-

f°107-f°22,reg18.1-f°26v ; Noppe:reg26-f°45 ; Nyelants:reg11-f°44v ; Nyevelt:reg11-f°170 

 

 

Obrecht:reg12-f°262 ; Obry:reg13.2-f°1 ; Obrys:reg12-f°41 ; Ockerhout:reg27-f°114v ; 

Ockier:reg15-f°231,reg40-f°122-f°127 ; Odry:reg36-f°12 ; Olbrecht:reg12-f°93 ; Oleviers:reg24-

f°220 ; Olmeel:reg11-f°47 ; Ondereet:reg13.3-f°56v ; Ongenae:reg41-f°15 ; Onghenaert:reg20-

f°141v ; Onnaert:reg17.3-f°26 ; Onstamt:reg11-f°32 ; Oorickx:reg27-f°102v ; Opstael:reg17.1-

f°165 ; Ostaert:reg11-f°107 ; Outryve:reg18.1-f°45v ; Ouwe:reg24-f°178 ; Ovines:reg19-f°321 

 

 

Paene:reg19-f°118v,reg27-f°174v,reg28-f°177,reg30-f°220,reg31-f°24 ; Paesens:reg17.3-f°60 ; 

Paesschesuene:reg23.1-f°108 ; Palant:reg14-f°87 ; Pardo:reg32-f°42,reg39-f°14 ; Parein:reg32-

f°52v ; Paret:reg44-f°1733 ; Paridaen:reg14-f°159,reg15-f°116,reg38-f°28 ; Parmentier:reg26-

f°78v,reg28-f°69,reg33-f°109,reg34-f°43-f°9v,reg36-f°19,reg38-f°122v,reg39-f°33,reg40-f°226-

f°285 ; Parridaen:reg44-f°1751 ; Pasman:reg29-f°134 ; Paternoster:reg34-f°7 ; Patthyn:reg26-

f°194 ; Pattyn:reg27-f°29-f°79,reg37-f°59 ; Pauwels:reg11-f°67,reg12-f°135v,reg19-f°293v-

f°6,reg20-f°133-f°19,reg26-f°17-f°89 ; Pecsteen:reg36-f°180,reg40-f°81v ; Peelman:reg30-f°192 

; Peels:reg43-f°1612 ; Peers:reg42-f°82 ; Peralta:reg19-f°58 ; Perqui:reg35-f°7v ; Perquy:reg34-

f°81,reg35-f°88,reg42-f°82,reg45-f°1763 ; Persyns:reg20-f°142 ; Petyt:reg15-f°130,reg42-f°12 ; 

Phariseau:reg21-f°124 ; Philips:reg11-f°96,reg13.1-f°198,reg43-f°1605 ; Picko:reg27-f°195 ; 

Pieck:reg29-f°63 ; Pierins:reg13.3-f°28,reg14-f°133 ; Pierst:reg15-f°116 ; Pieter De 

Groote:reg13.3-f°6 ; Pieters:reg14-f°108,reg15-f°10 ; Pils:reg11-f°132v ; Plante:reg19-

f°321,reg20-f°218-f°29 ; Plasschaert:reg18.1-f°116-f°24v,reg18.2-f°113,reg19-f°139v,reg27-f°5 

; Plowits:reg30-f°52 ; Plowyts:reg23.2-f°47 ; Pluvier:reg20-f°215 ; Pollet:reg14-f°9,reg43-

f°1612 ; Ponseele:reg42-f°92 ; Poorter:reg33-f°99 ; Poppe:reg42-f°92 ; Porter:reg34-f°84 ; 



 277 

Pot:reg14-f°22,reg17.1-f°43v-f°67,reg23.1-f°28-f°35 ; Potvlieghe:reg20-f°195 ; 

Profentier:reg25-f°71 ; Proventier:reg25-f°71 ; Prudhomme d’Hailly:reg25-f°3 ; Puype:reg35-

f°88 ; Pycke:reg40-f°11 ; Pype:reg28-f°69,reg42-f°35 ; Pyton:reg17.1-f°98 

 

 

Quarée:reg28-f°229 ; Quissens:reg24-f°84,reg39-f°14,reg41-f°86 ; Quyssens:reg20-f°32v 

 

 

Raet:reg25-f°218 ; Raison:reg24-f°53v ; Ramaersx:reg14-f°168 ; Ramaert:reg17.2-f°80 ; 

Ramault:reg18.2-f°87 ; Rammant:reg43-f°1605 ; Rammelaere:reg42-f°62 ; Ramondt:reg15-f°97 

; Rapaert:reg42-f°35 ; Redde:reg13.1-f°86 ; Reeper:reg16-f°51 ; Reep:reg29-f°189 ; 

Reeps:reg29-f°171 ; Reichell:reg45-f°1763 ; Reighell:reg35-f°7v ; Reinacx:reg36-f°104-f°105-

f°106,reg37-f°42,reg38-f°93-f°95 ; Rensvoet:reg28-f°1 ; Renterghem:reg31-f°188 ; 

Reubens:reg33-f°145 ; Reybrouck:reg27-f°47v-f°50,reg30-f°214v,reg34-f°156-f°53,reg38-

f°164,reg41-f°244 ; Reyghers:reg26-f°239 ; Reylof:reg17.1-f°45,reg17.2-f°35,reg23.1-f°33 ; 

Reynacx:reg28-f°199 ; Reynaers:reg27-f°205 ; Reynaert:reg22-f°219-f°96,reg245-

f°09/10/1703,reg24-f°154 ; Reynckens:reg43-f°1636 ; Ridtsaert:reg12-f°26 ; Rielant:reg23.2-

f°70 ; Ritsyn:reg32-f°115 ; Robaert:reg43-f°1624 ; Robaey:reg38-f°172v ; Rodonck:reg11-

f°139-f°170 ; Rodts:reg19-f°293v-f°6,reg20-f°133 ; Roegiers:reg11-f°180 ; Roelandts:reg36-

f°83 ; Roelefoot:reg22-f°190 ; Roelens:reg19-f°76v-f°78v,reg22-f°201-f°223,reg24-f°53v,reg26-

f°62,reg37-f°93,reg39-f°191,reg40-f°30 ; Roelfoort:reg17.2-f°58v ; Roelof:reg19-f°188v ; 

Roels:reg12-f°232-f°256,reg13.1-f°143-f°144-f°181v,reg13.3-f°27v-f°46v-f°52-f°8,reg17.1-

f°90v,reg18.1-f°116,reg18.2-f°98,reg19-f°118v-f°184,reg22-f°171v ; Rogiers:reg17.3-

f°60,reg21-f°157v ; Rolté:reg20-f°142 ; Rommel:reg42-f°65v ; Rommens:reg14-f°256-f°257 ; 

Roodouc:reg13.2-f°1 ; Roosebeke:reg19-f°65v ; Roose:reg16-f°16,reg17.1-f°162,reg18.1-f°81 ; 

Roselt:reg37-f°159v-f°161-f°179 ; Rose:reg16-f°144-f°145-f°146-f°147-f°153-f°51,reg17.1-

f°109-f°114-f°93-f°94,reg23.1-f°12-f°42-f°43 ; Rosseel:reg11-f°81,reg14-f°4-f°45,reg15-

f°213,reg16-f°51,reg19-f°271-f°343,reg20-f°40v,reg43-f°1605 ; Rosseels:reg11-f°58 ; 

Rotez:reg29-f°25 ; Rotsaert d’hertaing:reg37-f°3 ; Rotsaert:reg15-f°123,reg17.2-f°80,reg19-

f°76v,reg20-f°147-f°84,,reg24-f°202,reg26-f°144-f°150v,reg30-f°166,reg31-f°1,reg32-

f°193,reg36-f°121,reg40-f°156,reg44-f°1744 ; Rotsaerts:reg13.1-f°91 ; Rotse:reg31-f°213,reg33-

f°27,reg34-f°133 ; Rots:reg20-f°133-f°19,reg22-f°167,reg25-f°195v,reg26-f°150v-f°17 ; 

Rotthé:reg35-f°88 ; Rotty:reg21-f°212v ; Rougele:reg28-f°2 ; Roussel:reg25-f°247-f°95,reg26-

f°14v,reg28-f°75v ; Rubbens:reg25-f°54 ; Rudders:reg12-f°54 ; Rups:reg25-f°73 ; 

Rutentuit:reg12-f°52v ; Ruys:reg24-f°77 ; Ryckaert:reg12-f°26,reg19-f°25v-f°27v,reg35-f°65 ; 

Rycx:reg17.1-f°54-f°71 ; Ryeel:reg12-f°116v,reg13.2-f°4 

 

 

Sabbe:reg17.3-f°11,reg20-f°84,,reg22-f°73v-f°75,reg24-f°84,reg27-f°100v,reg32-f°49v,reg35-

f°120,reg41-f°221-f°223-f°95-f°95,reg42-f°80,reg44-f°1705,reg45-f°1784 ; Saelens:reg20-

f°117,reg21-f°66v,reg22-f°163-f°165,reg25-f°254,reg27-f°47v,reg28-f°215v ; Saisson:reg19-

f°263 ; Salens:reg18.1-f°69,reg21-f°202,reg22-f°112-f°165-f°94v,reg25-f°9,reg28-f°86,reg29-

f°171-f°189-f°191,reg33-f°35,reg36-f°137-f°166v-f°180,reg38-f°183 ; Samyn:reg24-

f°180v,reg27-f°43 ; Sansen:reg14-f°46 ; Sap:reg16-f°9,reg17.1-f°69,reg23.1-f°56 ; 

Scapelynck:reg15-f°48 ; Scel:reg14-f°266 ; Schacht:reg15-f°144 ; Schaele:reg35-f°7v ; 

Schaepelynck:reg32-f°154v ; Schaerssens:reg19-f°300 ; Schapelynck:reg17.1-f°98 ; 

Scheirens:reg29-f°34 ; Scheldtstraete:reg28-f°211 ; Schelewaerts:reg12-f°116v ; 

Schelstraete:reg31-f°193v ; Schepens:reg45-f°1785 ; Scheppers:reg20-f°195 ; Scherrens:reg42-

f°82 ; Schilthove:reg15-f°216 ; Schinckele:reg19-f°257-f°259v ; Schippens:reg17.3-f°77v ; 

Schoevlieghe:reg14-f°95 ; Schramp:reg23.2-f°49 ; Scram:reg12-f°256 ; s’Deckers:reg11-
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f°1,reg29-f°127 ; sDoelders:reg43-f°1605 ; Seelewyn:reg17.1-f°109 ; Selewyn:reg17.1-f°114-

f°93 ; Semain:reg26-f°33 ; Semeyn:reg17.1-f°67 ; Senepart:reg19-f°212v ; Serquy:reg45-f°1792 

; Serruys:reg41-f°196 ; Seruit:reg24-f°5 ; Servaes:reg20-f°84v-f°86,reg23.2-f°61,reg27-f°47v ; 

Seurinck:reg38-f°60 ; Seute:reg11-f°55v-f°67 ; Seynnaeghele:reg25-f°19 ; Siboens:reg26-f°194 ; 

Sijs:reg12-f°39,reg30-f°184 ; Silvius:reg13.3-f°22 ; Simoens:reg22-f°191,reg40-f°189 ; 

Simon:reg42-f°12 ; Simpele:reg19-f°67v,reg23.2-f°10 ; Simple:reg16-f°71 ; Sinaghel:reg25-f°54 

; Sint-Amours:reg13.3-f°9 ; Sint-Amour:reg13.1-f°203v-f°204 ; Slock:reg14-f°1 ; Slocq:reg15-

f°213 ; Slype:reg24-f°233v ; Smeesters:reg12-f°135 ; Smessaert:reg33-f°43-f°85,reg35-

f°93,reg40-f°19-f°32 ; Smessen:reg13.2-f°4 ; Smets:reg13.1-f°106v-f°110v-f°111-f°112v ; 

Smissaert:reg22-f°167,reg24-f°86,reg25-f°195v-f°196v,reg26-f°45,reg33-f°43-f°84-f°85,reg45-

f°1758 ; Snaet:reg25-f°254,reg28-f°122v-f°229,reg31-f°1 ; Snauwaert:reg16-f°71,reg17.1-

f°140v,reg17.2-f°68-f°76,reg17.3-f°30v,reg18.2-f°55v-f°62-f°87,reg28-f°58v ; Snellaert:reg19-

f°1v ; Sneyaert:reg20-f°200 ; Snick:reg12-f°256 ; Snoeckaert:reg22-f°183 ; Snouckaert:reg12-

f°54,reg19-f°272,reg20-f°43v,reg26-f°53,reg30-f°70 ; Snouck:reg13.3-f°16v-f°21v ; 

Soetaert:reg18.2-f°113v ; Soete:reg16-f°51 ; Solemyn:reg17.1-f°167v ; Soles:reg13.3-f°56 ; 

Sollemyn:reg17.1-f°1 ; Solleville:reg20-f°62v ; Sollewyn:reg23.2-f°5 ; Sonnaert:reg40-f°19 ; 

Sonneville:reg22-f°202-f°205,reg27-f°21 ; Sorge:reg24-f°260 ; Sparcke:reg13.1-f°40 ; 

Sparke:reg13.3-f°52 ; Speelmans:reg30-f°184 ; Speelman:reg20-f°81,reg26-f°17 ; 

Spillebeen:reg15-f°48,reg17.1-f°98 ; Spinola:reg15-f°111 ; Spriet:reg41-f°15 ; 

Sproncholf:reg16-f°149,reg17.1-f°24-f°88,reg17.2-f°78,reg18.1-f°81-f°90,reg19-f°188v-

f°58,reg21-f°100,reg23.1-f°13,reg23.2-f°21 ; Stadtsbadere:reg38-f°172v ; Staesens:reg27-f°43 ; 

Staessens:reg22-f°163-f°165,reg25-f°9 ; Staessen:reg24-f°180v ; Stalpaert:reg17.2-f°109-

f°115v,reg36-f°18 ; Standaert:reg24-f°131,reg26-f°224v,reg27-f°155v,reg32-f°43,reg36-f°12-

f°18-f°32-f°35,reg37-f°69,reg41-f°221 ; Stanse:reg15-f°47 ; Stappen:reg19-f°210 ; 

Stasinen:reg19-f°262v-f°66 ; Stassinion:reg17.2-f°85 ; Steen:reg23.1-f°108 ; Stevens:reg17.1-

f°162,reg41-f°64 ; Steyaert:reg11-f°188,reg17.3-f°132,reg20-f°160,reg22-f°14-f°224-

f°30,reg25-f°195v,reg31-f°72,reg40-f°287 ; Stochove:reg14-f°43,reg36-f°48,reg39-f°217v ; 

Stockhove:reg14-f°133,reg33-f°139 ; Storme:reg16-f°51,reg17.3-f°54v-f°77v ; Strabant:reg18.1-

f°112 ; Stragiers:reg37-f°33 ; Stragier:reg36-f°32,reg37-f°124 ; Streeck:reg40-f°19 ; 

Stroobant:reg28-f°211,reg31-f°157-f°193v-f°208,reg32-f°133,reg35-f°184,reg38-f°69 ; 

Strubbe:reg23.2-f°11,reg37-f°31,reg39-f°254v,reg41-f°64 ; Stubbelaere:reg18.1-f°63 ; 

Stubbelare:reg18.1-f°45v ; Styl:reg16-f°33 ; Sucx:reg14-f°43 ; Sutterman:reg35-f°93 ; 

Suweyns:reg36-f°163-f°166v ; Swaels:reg26-f°63 ; Swartvaghere:reg26-f°45 ; Sweerts:reg28-

f°148v ; Symoens:reg11-f°117,reg17.1-f°28v,reg20-f°84,,reg23.1-f°1-f°11 ; Symon:reg11-f°72 ; 

Sys:reg13.2-f°8v 

 

 

T(h)ienen:reg13.3-f°52 ; Tack:reg27-f°194v,reg29-f°149,reg30-f°119,reg33-f°99,reg34-f°84 ; 

Tacq:reg16-f°148 ; Tacquet:reg20-f°164v-f°62v ; Taets:reg12-f°145-f°147,reg13.2-f°3 ; 

Talloens:reg23.2-f°5 ; Talloen:reg19-f°311v,reg31-f°1-f°54,reg42-f°80 ; Tanghe:reg16-f°133-

f°9,reg17.1-f°28v,reg20-f°113v,reg21-f°88-f°95,reg22-f°202-f°205-f°219-f°223,reg24-f°170-

f°208-f°72-f°77,reg26-f°11-f°11-f°50-f°62,reg27-f°114v,reg28-f°1-f°69,reg30-f°108v,reg31-

f°188,reg35-f°45v,reg39-f°177v ; Tant:reg40-f°108 ; Tassillion:reg17.2-f°97v ; Teerlynck:reg14-

f°247-f°256 ; Teirlynck:reg33-f°48,reg35-f°184-f°62,reg45-f°1766 ; Temmerman:reg14-f°192-

f°26-f°267,reg15-f°130,reg16-f°133-f°71,reg17.1-f°28v,reg34-f°17 ; Terwe:reg26-f°133v ; 

Theodoor:reg38-f°122v ; Thily:reg24-f°11v ; Thoen:reg20-f°84,,reg24-f°111,reg25-f°73,reg29-

f°34 ; Thylly:reg19-f°58-f°58 ; Tienevelt:reg24-f°180v ; Tijtgat:reg19-f°227,reg33-f°175 ; 

Tilly:reg21-f°100 ; Timmermans:reg20-f°30 ; Timmerman:reg14-f°193-f°208,reg15-f°76,reg25-

f°106,reg35-f°58,reg39-f°33 ; t’Jonck:reg17.2-f°68,reg18.1-f°27v ; ’t Jonck:reg25-f°268v ; 

t’Lam:reg26-f°94v-f°96 ; Toen:reg17.2-f°105 ; Tollaers:reg17.2-f°126 ; Tollaerts:reg22-f°201 ; 
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Tomboye:reg40-f°191 ; Tomboy:reg31-f°140-f°205,reg32-f°50v,reg34-f°26v,reg41-f°86 ; 

Tomelin:reg11-f°52 ; Tortelboom:reg22-f°150 ; Traen:reg19-f°227 ; Trapequiers:reg245-

f°24/09/1703,reg25-f°235 ; Trapequier:reg245-f°09/10/1703 ; Trappequiers:reg21-f°55 ; 

Trauwant:reg14-f°127-f°152-f°173-f°231-f°258,reg15-f°46,reg17.2-f°105-f°90v ; 

Triestram:reg25-f°256 ; Triest:reg14-f°111-f°123-f°124,reg16-f°5,reg29-f°127,reg32-f°60 ; 

Tristan:reg14-f°109-f°87-f°97 ; Tristram:reg26-f°22v ; Turf:reg41-f°75 ; Tylly:reg19-

f°62,reg22-f°94v 

 

 

Ursele:reg22-f°194-f°202,reg23.1-f°81-f°97,reg24-f°100-f°208-f°5,reg25-f°132 ; Ursel:reg18.1-

f°30,reg18.2-f°113v,reg20-f°210,reg21-f°202,reg22-f°191-f°49,reg25-f°205v-f°218-

f°268v,reg26-f°11-f°157v,reg27-f°151-f°159-f°210,reg28-f°100v,reg30-f°217,reg32-

f°179v,reg33-f°48,reg34-f°191-f°27v,reg36-f°137-f°180,reg38-f°183,reg39-f°41,reg41-

f°153,reg43-f°1624 ; Ustylle:reg11-f°139 ; Usée:reg33-f°163 ; Uutenhove:reg11-f°188 ; 

Uyttenhove:reg31-f°76v 

 

 

Valcke:reg18.1-f°63,reg18.2-f°71v,reg19-f°40v,reg26-f°194 ; Valentyn:reg20-f°115v-f°144-f°36 

; Valkaert:reg20-f°170v ; Vallejo:reg19-f°286v ; Van(den) Hecke:reg25-f°164 ; Van(den) 

Hende:reg16-f°136v ; Van(der) Heyde:reg20-f°62v ; Van(der) Meulen:reg16-f°37 ; Van 

Ackere:reg23.2-f°49 ; Van Acker:reg28-f°145 ; Van Aelst:reg14-f°212,reg20-f°105-f°30 ; Van 

Aeltere:reg16-f°136 ; Van Aelter:reg16-f°37 ; Van Aeltre:reg16-f°136v ; Van Aertrycke:reg15-

f°216 ; Van Altere:reg13.3-f°56,reg25-f°221 ; Van Assenede:reg28-f°229,reg29-f°25,reg31-f°1 ; 

Van Ballemberghe:reg19-f°261 ; Van Ballenberghe:reg21-f°51,reg22-f°112 ; Van 

Bassevelde:reg14-f°223 ; Van Beaumont:reg11-f°112 ; Van Beemont:reg11-f°111 ; Van 

Beernout:reg11-f°43v ; Van Bellegem:reg27-f°1 ; Van Belleghem:reg31-f°194v ; Van 

Belle:reg43-f°1624 ; Van Berchem:reg15-f°186 ; Van Besien:reg13.3-f°52 ; Van Beveren:reg22-

f°24 ; Van Beversluyst:reg39-f°41 ; Van Beversluys:reg24-f°111,reg32-f°216,reg34-f°53 ; Van 

Bezien:reg13.1-f°40 ; Van Biesbouck:reg40-f°285 ; Van Binnebeke:reg23.2-f°49 ; Van 

Blommeghem:reg20-f°179v ; Van Boneem:reg14-f°109-f°72-f°87-f°97,reg15-f°5 ; Van 

Boonem:reg11-f°64,reg16-f°16,reg18.1-f°100-f°76-f°81-f°81-f°87-f°90,reg20-f°147 ; Van 

Borsele:reg26-f°175 ; Van Borssele vander Hooghen:reg42-f°12 ; Van Bouchoutte:reg25-f°268v 

; Van Brugghe van Gruuthuyse:reg11-f°31 ; Van Brugghe:reg12-f°62 ; Van Brychove:reg14-

f°190,reg15-f°35 ; Van Bryhove:reg15-f°36,reg23.1-f°33 ; Van Caemere:reg16-f°12 ; Van 

Caloen:reg26-f°17,reg31-f°213,reg40-f°216-f°219 ; Van Cauwenberghe:reg12-f°225-

f°232,reg13.1-f°103-f°106v-f°110v-f°111-f°112v-f°112v-f°32v,reg13.3-f°16v-f°32 ; Van 

Cauwenbergh:reg16-f°80 ; Van Claerhout:reg15-f°216 ; Van Cnock:reg14-f°168 ; Van 

Colen:reg29-f°123 ; Van Compernolle:reg31-f°213,reg33-f°27,reg34-f°133 ; Van 

Coppenolle:reg24-f°121,reg25-f°268v ; Van Cotymen:reg11-f°79 ; Van Couttere:reg34-f°9v ; 

Van Craenenbrouck:reg17.3-f°1 ; Van Craenendonck:reg17.2-f°110 ; Van 

Craenendoncq:reg18.1-f°92 ; Van Craeyenbrouck:reg17.2-f°58v ; Van Craienbrouc:reg14-f°108 

; Van Cranenbrouck:reg17.3-f°29 ; Van Craybrouck:reg11-f°107 ; Van Crayebrouck:reg16-f°80 

; Van Crombrugghe:reg19-f°84,reg20-f°195,reg21-f°1,reg28-f°148v ; Van Cuul:reg27-f°59v ; 

Van Daele:reg18.2-f°98,reg26-f°164,reg27-f°100v-f°102v-f°26,reg39-f°169,reg40-f°189 ; Van 

Damme:reg16-f°136,reg18.2-f°130-f°130,reg21-f°169,reg22-f°15-f°52,reg28-f°199,reg32-

f°138v,reg33-f°165,reg36-f°122 ; Vande Baerskake:reg11-f°83 ; Vande Banck:reg11-f°117 ; 

Vande Capelle:reg11-f°65v,reg12-f°67 ; Vande Cappelle:reg14-f°49,reg21-f°169 ; Vande 

Casteele:reg15-f°35,reg18.1-f°108-f°84,reg19-f°281-f°316,reg23.2-f°46,reg27-f°168 ; Vande 

Gruuthuse:reg11-f°59 ; Vande Hecke:reg24-f°7v ; Vande Keere:reg24-f°140-f°222,reg27-

f°119v-f°14-f°38-f°79,reg28-f°215v-f°22v-f°86,reg31-f°145 ; Vande Kerchove:reg13.1-
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f°91,reg17.3-f°128 ; Vande Kerckhove:reg26-f°221v,reg28-f°192v,reg33-f°48,reg34-f°79-

f°81,reg40-f°134v-f°270,reg45-f°1763-f°1765 ; Van De Lecluse:reg31-f°145 ; Vande 

Moere:reg11-f°171-f°54,reg33-f°84,reg40-f°19-f°268,reg45-f°1758 ; Vanden Abeele:reg14-

f°1,reg15-f°111,reg17.1-f°54-f°71,reg20-f°114,reg23.1-f°57,reg24-f°86,reg28-f°122v-

f°229,reg31-f°1,reg34-f°149-f°152v-f°156-f°172,reg36-f°180,reg37-f°3-f°73,reg39-f°14,reg40-

f°202-f°268-f°268v-f°81v-f°82-f°83,reg41-f°77,reg42-f°86 ; Vanden Banck:reg11-f°79-f°80 ; 

Vanden Bande:reg44-f°1751 ; Vanden Berghe:reg12-f°134,reg13.3-f°28-f°37,reg15-

f°174,reg16-f°27,reg17.1-f°29v,reg17.2-f°109-f°119v,reg17.3-f°70-f°98,reg19-f°261-f°262v-

f°263-f°48,reg20-f°20-f°56,reg21-f°51-f°60v,reg22-f°112-f°169v-f°219-f°62v,reg24-f°136-

f°214-f°222-f°222v-f°273-f°3,reg25-f°224-f°85v,reg29-f°189-f°191,reg30-f°214v-f°214v,reg31-

f°159-f°211,reg33-f°208-f°95,reg40-f°156-f°268v,reg41-f°63 ; Vanden Bogaerde:reg17.1-

f°167v-f°39v,reg21-f°95,reg38-f°107-f°60,reg40-f°189,reg42-f°81v ; Vanden Boogaerde:reg20-

f°218 ; Vanden Booghaerde:reg21-f°68 ; Vanden Bossche:reg17.3-f°105 ; Vanden 

Brande:reg31-f°32v,reg42-f°92 ; Vanden Broucke:reg12-f°232,reg13.1-f°181v,reg15-f°111-

f°144,reg17.2-f°90v,reg18.1-f°33,reg20-f°204,reg23.2-f°49,reg24-f°82v-f°82v,reg33-f°35-f°37-

f°68v,reg36-f°122,reg44-f°1705 ; Vanden Brouck:reg12-f°26,reg14-f°173 ; Vanden 

Bussche:reg17.2-f°14v,reg17.3-f°29,reg18.1-f°30v,reg19-f°147-f°210-f°25v-f°26v-f°27v-

f°29,reg20-f°151-f°40v-f°43,reg21-f°161,reg23.1-f°1-f°11-f°15,reg27-f°70,reg29-f°224,reg33-

f°35-f°68v-f°69,reg43-f°1624,reg45-f°1772 ; Vanden Dorpe:reg17.1-f°29v,reg18.1-f°116,reg20-

f°200,reg22-f°52,reg25-f°172-f°193v-f°194 ; Vanden Driessche:reg13.3-f°15,reg14-f°46,reg15-

f°47,reg39-f°73,reg40-f°50 ; Vanden Dycke:reg11-f°47-f°54v-f°90 ; Vanden Gruuthuse:reg11-

f°112 ; Vanden Hecke:reg18.1-f°58,reg19-f°286v,reg21-f°157v,reg22-f°155-f°190-f°30-

f°52,reg25-f°60,reg26-f°189,reg33-f°198,reg34-f°173v ; Vanden Heecke:reg18.1-f°113 ; 

Vanden Hende:reg16-f°136,reg17.1-f°162-f°20v ; Vanden Kerckhove:reg31-f°212,reg32-f°133-

f°43 ; Vanden Ryne:reg43-f°1634 ; Vanden Wijngaerde:reg12-f°134-f°135 ; Vande 

Peene:reg21-f°66v ; Vande Pitte:reg13.1-f°103,reg20-f°19 ; Vande Plassche:reg42-f°86 ; Vander 

Banck:reg11-f°117 ; Vander Beke:reg11-f°33-f°8,reg41-f°196 ; Vander Burgh:reg14-f°204 ; 

Vander Cappelle:reg12-f°67,reg43-f°1605 ; Vander Delft:reg27-f°177v ; Vander Delt:reg44-

f°1732 ; Vander Donck:reg13.3-f°28 ; Vande Respaille:reg17.1-f°1 ; Vande Respaillie:reg18.1-

f°33 ; Vander Haeghen:reg32-f°115,reg33-f°208-f°95,reg35-f°58,reg38-f°135,reg39-

f°140,reg40-f°200-f°270v,reg41-f°154-f°196,reg45-f°1764 ; Vander Haeghe:reg31-f°130,reg37-

f°125,reg39-f°140,reg44-f°1748 ; Vander Haerpt:reg24-f°220 ; Vander Heucht:reg40-f°11-f°285 

; Vander Heught:reg25-f°209v-f°251-f°256,reg26-f°22v,reg33-f°109-f°208-f°95,reg34-f°169v-

f°17-f°43-f°45-f°79-f°9v,reg39-f°33,reg40-f°288 ; Vander Kercke:reg14-f°247 ; Vander 

Lane:reg12-f°253v ; Vander Leepen:reg22-f°150 ; Vander Maire:reg27-f°21 ; Vander 

Mandele:reg12-f°93 ; Vander Mandere:reg12-f°142v-f°186v-f°232,reg13.1-f°17v,reg13.2-

f°15,reg13.3-f°16v ; Vander Meere:reg19-f°46v ; Vander Meersch:reg12-f°152,reg29-f°112 ; 

Vander Meulen:reg21-f°150v-f°157v-f°26,reg24-f°7v-f°93,reg25-f°158-f°160-f°60 ; Vander 

Moere:reg36-f°12,reg37-f°124,reg38-f°117,reg39-f°52v,reg41-f°221,reg42-f°80 ; Vander 

Moortele:reg17.1-f°63 ; Vander Muelene:reg12-f°145 ; Vander Muelen:reg14-f°133,reg15-f°226 

; Vande Rostune:reg16-f°80 ; Vande Rostynen:reg45-f°1785 ; Vande Rostyne:reg33-f°139 ; 

Vande Royen:reg17.2-f°47v ; Vande Roye:reg23.2-f°5 ; Vander Perre:reg19-f°58 ; Vander 

Plancke:reg15-f°20,reg16-f°144-f°145-f°147-f°148-f°149-f°150,reg17.1-f°132,reg20-f°141v-

f°81,reg21-f°141v-f°39,reg24-f°220,reg25-f°247-f°73v,reg26-f°14v-f°17,reg41-f°223 ; Vander 

Poorte:reg26-f°63 ; Vander Respaillie:reg17.3-f°88,reg18.1-f°35v ; Vander Schaeghen:reg32-

f°6,reg36-f°12,reg40-f°190,reg41-f°86 ; Vander Schaeghe:reg31-f°72,reg33-f°70,reg36-

f°32,reg38-f°28,reg40-f°191-f°264 ; Vander Schaghe:reg38-f°93-f°95 ; Vander Stichele:reg19-

f°257 ; Vander Straeten:reg27-f°5 ; Vander Straete:reg20-f°206,reg22-f°69v ; Vander 

Trappen:reg21-f°150v ; Vander Varent:reg17.3-f°128 ; Vander Venne:reg17.2-f°109-f°115v-

f°119v-f°122v-f°123,reg17.3-f°70-f°79v,reg23.2-f°42,reg43-f°1653 ; Vander Wante:reg24-f°208 
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; Vander Wede:reg13.3-f°52 ; Vander Wee:reg11-f°43v ; Vander Wiert:reg32-f°126 ; Vander 

Woestijne:reg12-f°54,reg22-f°57 ; Vander Wonde:reg21-f°25-f°26 ; Vander Woude:reg24-f°273 

; Vande Ryne:reg13.3-f°52 ; Vande Steene:reg18.1-f°68 ; Vande Steen:reg14-f°95 ; Van 

Deurne:reg31-f°140-f°205,reg32-f°50v,reg34-f°26v,reg35-f°184 ; Vande Vaerskerke:reg11-

f°21v ; Vande Velde:reg11-f°115-f°188-f°191-f°96,reg16-f°115,reg17.3-f°105,reg20-

f°62v,reg26-f°131-f°157v,reg27-f°151-f°205-f°21-f°210,reg28-f°98,reg30-f°178-f°183-

f°192,reg33-f°163,reg34-f°191-f°27v,reg42-f°92,reg43-f°1624 ; Vande Voorde:reg17.3-

f°52,reg20-f°179v,reg43-f°1636 ; Vande Vyvere:reg42-f°65v ; Vande Walle:reg11-f°125-

f°59,reg12-f°68v,reg13.1-f°103-f°119-f°17v,reg13.3-f°52-f°53v-f°6,reg14-f°108-f°124-f°146-

f°152-f°19-f°20-f°258-f°83,reg15-f°12-f°174,reg17.1-f°140v-f°165,reg17.2-f°68-f°69,reg17.3-

f°56-f°88-f°92,reg18.1-f°68-f°85v,reg18.2-f°114-f°51,reg19-f°227,reg20-f°171v-f°174v-f°200-

f°86-f°91,reg21-f°187-f°193v-f°202,reg22-f°52,reg23.1-f°114,reg23.2-f°45-f°61,reg24-f°161v-

f°202-f°21v-f°24v-f°262-f°52v-f°77,reg25-f°104-f°106-f°156-f°188-f°193v-f°194-f°73-

f°77,reg26-f°150v-f°189-f°221v-f°28v-f°47v-f°81,reg27-f°1-f°21-f°47v,reg28-f°145,reg29-

f°34,reg30-f°1-f°214v,reg31-f°157-f°163v,reg32-f°216,reg35-f°120-f°45v,reg37-f°178,reg38-

f°158-f°213v-f°69,reg39-f°135-f°14-f°140-f°162-f°217-f°217v-f°73,reg40-f°39-f°42-f°50,reg42-

f°81v-f°82,reg44-f°1733 ; Vande Weghe:reg16-f°57,reg17.2-f°98v,reg32-f°193,reg41-f°7 ; 

Vande Wiele:reg25-f°56,reg28-f°130,reg37-f°31 ; Vande Wiel:reg25-f°56 ; Vande 

Wijngaerde:reg12-f°135v-f°137v-f°138v-f°15v-f°261-f°269-f°67,reg13.2-f°15-f°8v ; Vande 

Woestyne:reg17.3-f°109v,reg24-f°14,reg30-f°70,reg35-f°45v-f°66v,reg36-f°178 ; Vande 

Woude:reg22-f°169v,reg24-f°3 ; Vande Zande:reg19-f°83 ; Vande Zype:reg23.2-f°45 ; Van 

Dierdonck:reg36-f°24v ; Van Dierendonck:reg12-f°221-f°262,reg13.2-f°1,reg19-f°326,reg24-

f°161v,reg33-f°84 ; Van Dierendoncq:reg17.1-f°29v-f°35,reg33-f°43,reg45-f°1758 ; Van 

Doorne:reg12-f°36,reg15-f°123-f°221,reg16-f°9,reg19-f°133v-f°332-f°344v-f°6,reg23.2-

f°20,reg30-f°114v,reg40-f°134v-f°225 ; Van Dorpe:reg15-f°186,reg16-f°27,reg17.1-

f°90v,reg25-f°193v,reg26-f°247 ; Van Douselaere:reg26-f°244v-f°247 ; Van Dunslagher:reg14-

f°231 ; Van Dycke:reg11-f°43v,reg12-f°225-f°67,reg13.1-f°119-f°121-f°92,reg13.3-f°1-f°16v-

f°50-f°51v-f°55v,reg15-f°221,reg17.2-f°75v,reg23.1-f°110,reg43-f°1605 ; Van Dyck:reg15-

f°173 ; Van Ecke:reg14-f°28 ; Van Eede:reg12-f°22 ; Van Eeghem:reg42-f°92 ; Van 

Eeghene:reg13.2-f°3 ; Van Eendroo:reg18.1-f°100 ; Van Eendro:reg18.1-f°76-f°90 ; Van 

Eenoo:reg26-f°131 ; Van Ee:reg12-f°15 ; Van Essen:reg24-f°53v ; Van Gaevere:reg24-

f°154,reg37-f°177 ; Van Gaever:reg42-f°21 ; Van Gansbeke:reg31-f°199v,reg32-f°150v ; Van 

Gavere:reg12-f°249,reg31-f°157,reg32-f°209v,reg33-f°70,reg35-f°58 ; Van Gaver:reg34-

f°17,reg38-f°140,reg40-f°200 ; Van Gavre:reg13.3-f°30 ; Van Ghaever:reg14-f°10 ; Van 

Ghistele:reg11-f°107,reg13.1-f°96,reg13.3-f°1-f°3v,reg14-f°266,reg15-f°173-f°174,reg16-f°8-

f°94,reg17.2-f°68,reg17.3-f°132-f°134v-f°24v,reg18.1-f°68,reg43-f°1624 ; Van Ghistel:reg13.3-

f°55v,reg18.1-f°30v ; Van Ghistil:reg17.3-f°29 ; Van Ghystele:reg11-f°105 ; Van Gistele:reg16-

f°64 ; Van Grimberghe:reg17.1-f°77v-f°82,reg17.3-f°56-f°92,reg18.1-f°47,reg23.1-f°92,reg23.2-

f°39 ; Van Gruithuse:reg12-f°21v ; Van Gruudthuuse:reg12-f°62 ; Van Gruuthuse:reg11-f°1-

f°125 ; Van Gruuthuuse:reg13.1-f°161v ; Van Haecke:reg26-f°2v,reg32-f°43,reg40-f°225 ; Van 

Haelst:reg14-f°264v ; Van Haesbrouck:reg26-f°52 ; Van Haesebrouck:reg19-f°227,reg27-f°1-

f°26,reg29-f°49,reg32-f°54v-f°56v-f°61,reg39-f°95 ; Van Halle:reg15-f°127-f°47,reg18.1-f°113-

f°69 ; Van Hamme:reg14-f°3,reg19-f°334,reg32-f°146-f°50v,reg33-f°109,reg34-f°110-

f°26v,reg35-f°184,reg36-f°101 ; Van Haute:reg20-f°206 ; Van Hautte:reg29-f°127 ; Van 

Haverbeke:reg39-f°14,reg40-f°127 ; Van Haveskercke:reg19-f°113,reg24-f°107-f°111,reg26-

f°52-f°75,reg27-f°182,reg32-f°122 ; Van Hecke:reg11-f°64,reg18.1-f°35v,reg19-f°111,reg20-

f°144-f°164v,reg22-f°75,reg25-f°158-f°160-f°164-f°235,reg26-f°11-f°96,reg27-f°70,reg28-f°2 ; 

Van Hee:reg12-f°125-f°145-f°249-f°251 ; Van Herrewyn:reg19-f°316 ; Van Heule:reg18.2-

f°55v-f°87 ; Van Hevele:reg25-f°172-f°194 ; Van Hevel:reg25-f°193v,reg26-f°244v-f°247 ; Van 

Heyst:reg13.1-f°92 ; Van Hille:reg40-f°30v ; Van Hobecque:reg14-f°27-f°83 ;  
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Van Hobeque:reg14-f°23 ; Van Hobocque:reg15-f°27,reg16-f°71 ; Van Hoboquen:reg14-f°38 ; 

Van Hoectrive:reg36-f°122,reg37-f°159v,reg44-f°1751 ; Van Hoenackere:reg19-f°113 ; Van 

Honackere:reg24-f°5 ; Van Hoonacker:reg25-f°216,reg35-f°45v,reg39-f°177v-f°178-f°242-

f°90,reg40-f°68,reg41-f°65-f°7 ; Van Hoqueroot:reg26-f°133v ; Van Houcke:reg18.1-f°92 ; Van 

Houcte:reg19-f°66 ; Van Houctte:reg18.1-f°107-f°109,reg19-f°62 ; Van Houctvelde:reg19-

f°111-f°301v ; Van Houderive:reg18.1-f°45v ; Van Houfvelde:reg13.1-f°41v ; Van 

Houlte:reg20-f°170v ; Van Houterive:reg22-f°151 ; Van Houtrieve:reg27-f°210-f°54-f°58,reg28-

f°98,reg29-f°123-f°224,reg30-f°138,reg31-f°199v-f°32v ; Van Houtrive:reg30-f°217,reg44-

f°1733 ; Van Houtryve:reg30-f°178,reg32-f°137v ; Van Houtte:reg13.3-f°9,reg17.2-f°110-

f°111,reg17.3-f°1-f°148-f°5,reg19-f°262v-f°293v-f°6-f°7,reg20-f°104-f°170v-f°19,reg31-f°96-

f°97v,reg34-f°210,reg36-f°133v,reg40-f°287,reg43-f°1670 ; Van Houtvelde:reg15-f°233 ; Van 

Houtvelt:reg18.2-f°65 ; Van Hove:reg12-f°253v,reg14-f°11,reg15-f°48-f°77,reg16-

f°128,reg17.2-f°121v-f°75v-f°98v-f°98v,reg17.3-f°139v,reg18.2-f°70v,reg19-f°343-f°6,reg20-

f°40v-f°43,reg21-f°53,reg22-f°57,reg245-f°09/10/1703-f°24/09/1703,reg24-f°14-f°24v,reg26-

f°221v,reg34-f°124-f°128v-f°147-f°205,reg35-f°74,reg41-f°154,reg45-f°1785 ; Van 

Hulle:reg14-f°46,reg18.1-f°58,reg31-f°72-f°76v-f°76v,reg33-f°83,reg35-f°4 ; Van 

Isendooren:reg22-f°201 ; Van Keersgaever:reg20-f°30 ; Van Keerssebilck:reg20-f°105 ; Van 

Keirsbilck:reg14-f°168 ; Van Killegem:reg41-f°221 ; Van Killeghem:reg38-f°117,reg42-f°80 ; 

Van Laecke:reg31-f°163v,reg36-f°32-f°35,reg37-f°69 ; Van Laeke:reg31-f°115 ; Van 

Laene:reg14-f°87 ; Van Laen:reg14-f°87 ; Van Landeghem:reg13.1-f°106v-f°110v-f°111-f°112v 

; Van Lerberghe:reg26-f°100 ; Van Lesberghe:reg24-f°127,reg27-f°100v-f°102v ; Van 

Liebeke:reg19-f°188v ; Van Linteloo:reg19-f°58 ; Van Loocke:reg28-f°58v ; Van Loo:reg13.1-

f°86v,reg15-f°216,reg17.2-f°51,reg18.1-f°82,reg21-f°182,reg40-f°38,reg42-f°35,reg43-

f°1644,reg44-f°1733 ; Van Loreynen:reg37-f°92 ; Van Maekelberghe:reg22-f°80 ; Van 

Maele:reg19-f°157-f°322v-f°48,reg20-f°174v,reg24-f°127-f°154-f°203,reg25-f°19-f°256-

f°54,reg27-f°205,reg28-f°211,reg31-f°193v-f°72,reg33-f°187,reg34-f°199-f°205,reg44-

f°1737,reg45-f°1758 ; Van Makenbergh:reg19-f°1v ; Van Maldeghem:reg13.1-f°203v,reg15-

f°130,reg17.3-f°144,reg19-f°188v ; Van Male:reg13.2-f°4,reg22-f°96 ; Van Marivoorde:reg13.2-

f°4 ; Van Marrivoorde:reg20-f°56 ; Van Mauresse:reg22-f°149 ; Van Meesen:reg27-f°151 ; Van 

Meuninckove:reg23.2-f°70-f°71 ; Van Moersschenachten:reg14-f°123 ; Van 

Muelenbrouck:reg12-f°239v-f°243 ; Van Munckreede:reg43-f°1624 ; Van Neste:reg19-

f°316,reg27-f°124v-f°38-f°43,reg41-f°7-f°8,reg42-f°38-f°65v-f°86v ; Van Nevele:reg19-f°86 ; 

Van Nieumunster:reg12-f°15-f°15v-f°67,reg13.1-f°143-f°144-f°161v-f°199,reg13.3-f°22 ; Van 

Nieuwenhuyse:reg35-f°45v,reg37-f°3 ; Van Nieuwenhuysse:reg24-f°84 ; Van 

Nieuwmunster:reg19-f°84,reg20-f°195,reg21-f°1 ; Van Nie:reg34-f°199 ; Van Nyversele:reg25-

f°70 ; Van Octerhout:reg26-f°133v,reg40-f°11 ; Van Oost:reg12-f°21v ; Van Ooteghem:reg32-

f°138-f°138v,reg33-f°123-f°162,reg34-f°169v,reg35-f°69-f°88,reg37-f°210,reg38-f°193,reg39-

f°162 ; Van Oottegem:reg42-f°82 ; Van Oudtrive:reg18.1-f°63 ; Van Oultryve:reg19-f°40v ; Van 

Outrieve:reg30-f°184 ; Van Outrive:reg37-f°126 ; Van Outryve:reg18.2-f°71v,reg34-f°191-

f°27v,reg36-f°19,reg40-f°69 ; Van Pachtebeke:reg12-f°256,reg14-f°168 ; Van 

Pachtenbecke:reg22-f°191-f°194-f°195v ; Van Pachtenbeke:reg17.1-f°54,reg24-f°186,reg25-

f°132-f°26,reg26-f°131-f°157v ; Van Parijs:reg31-f°213,reg39-f°191,reg42-f°82 ; Van 

Peenen:reg22-f°59v,reg23.2-f°10 ; Van Peene:reg19-f°133v-f°332-f°344v-f°67v,reg20-f°117-

f°118v-f°120v,reg22-f°117-f°163,reg24-f°11v,reg25-f°221-f°70 ; Van Peperzeele:reg13.3-f°21v 

; Van Peteghem:reg13.3-f°57v,reg15-f°48 ; Van Poucke:reg17.3-f°132-f°29,reg31-f°128v,reg32-

f°43-f°91,reg33-f°198,reg40-f°225 ; Van Praet:reg22-f°150-f°169v,reg24-f°273-f°3 ; Van 

Raedewyck:reg22-f°183 ; Van Randwijck:reg19-f°272 ; Van Reedt:reg19-f°14 ; Van 

Renterghem:reg12-f°243-f°93,reg13.1-f°111,reg14-f°111-f°137-f°152-f°258-f°259,reg15-f°111-

f°12-f°173-f°21-f°35-f°36,reg16-f°104-f°16-f°42-f°64-f°80-f°80,reg17.1-f°69,reg17.2-f°14v-

f°35-f°58v-f°76-f°76-f°90v,reg17.3-f°105-f°11-f°24-f°29-f°60-f°60,reg18.1-f°30v-f°34-
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f°68,reg18.2-f°114-f°51-f°55v-f°87,reg19-f°25v-f°40v-f°86,reg20-f°115v-f°147-f°171v-f°88v-

f°91,reg21-f°169-f°193v-f°70v,reg22-f°139-f°141-f°15-f°202-f°205-f°24,reg23.1-f°1-f°56-

f°91,reg23.2-f°45,reg24-f°170-f°186-f°233v-f°4-f°67-f°69-f°72-f°98,reg25-f°164-f°224-

f°26,reg26-f°164-f°242-f°2v-f°47v-f°50,reg27-f°182-f°54-f°58-f°70,reg28-f°145-f°199-f°56-

f°58v,reg29-f°49,reg30-f°52,reg31-f°163v-f°211-f°54-f°86,reg32-f°138,reg34-f°110,reg35-

f°32,reg36-f°104-f°32-f°35,reg37-f°56-f°69,reg38-f°28-f°93-f°95,reg39-f°242-f°90,reg40-f°108-

f°167v-f°169-f°190-f°191-f°68-f°69-f°71,reg41-f°86,reg43-f°1612,reg44-f°1733 ; Van 

Reybrouck:reg23.2-f°5,reg32-f°156v-f°216,reg33-f°100v,reg34-f°220-f°53-f°55,reg37-

f°179,reg39-f°157-f°176-f°191,reg40-f°108-f°19-f°30,reg42-f°62 ; Van Rockeghem:reg12-f°75v 

; Van Ronssele:reg22-f°19 ; Van Roosebeque:reg21-f°161 ; Van Rousselede:reg36-f°108 ; Van 

Roussele:reg22-f°19 ; Van Ryckeghem:reg13.1-f°41v,reg14-f°45,reg18.1-f°27v-f°35,reg18.2-

f°38,reg19-f°270v-f°65v,reg20-f°109 ; Van Rye:reg12-f°59,reg13.3-f°1 ; Van 

Schauwenburgh:reg22-f°183 ; Van Schouwenburgh:reg19-f°272 ; Van Seebrouck:reg25-f°106 ; 

Van Severen:reg34-f°133,reg37-f°3,reg39-f°157 ; Van Slambrouck:reg19-f°270v ; Van 

Slünburch:reg15-f°48 ; Van Speybrouck:reg26-f°94v ; Van Steelant:reg33-f°145,reg36-f°105 ; 

Van Steenberghe S.J.:reg29-f°63-f°72 ; Van Steendam:reg22-f°175v ; Van Steenlandt:reg26-

f°169v ; Van Theimsche:reg14-f°72 ; Van Themsche:reg14-f°87-f°97 ; Van Themseke:reg12-

f°253v ; Van Thienen:reg13.1-f°40,reg13.3-f°27v ; Van Thienevelde:reg26-f°33,reg27-f°43 ; 

Van Thieneveldt:reg25-f°9 ; Van Thimschen:reg14-f°109 ; Van Thimsche:reg15-f°5 ; Van 

Thimseken:reg15-f°216 ; Van Thinnevelt:reg24-f°180v ; Van Tienen:reg13.3-f°53v ; Van 

Toers:reg18.1-f°103,reg21-f°163,reg22-f°80,reg25-f°160 ; Van Tolhuyse:reg14-f°84 ; Van 

Torre:reg14-f°123-f°124,reg16-f°5,reg26-f°10 ; Van Tours:reg21-f°124-f°163,reg25-f°205v-

f°214,reg26-f°175,reg28-f°196v,reg30-f°108v-f°114v,reg31-f°41-f°45,reg35-f°69,reg38-

f°109v,reg39-f°14 ; Van Trappen:reg24-f°7v ; Van Tricht:reg19-f°40v ; Van 

Troostenberghe:reg18.1-f°87 ; Van Utrecht:reg14-f°111-f°179-f°212-f°27-f°38-f°83,reg19-

f°67v,reg20-f°195,reg23.2-f°10,reg43-f°1612 ; Van Vlaenderen:reg15-f°77,reg21-f°161,reg24-

f°140 ; Van Volden:reg14-f°126,reg16-f°5-f°64-f°96,reg17.2-f°110-f°111,reg17.3-f°1-

f°5,reg18.1-f°107-f°109-f°92,reg19-f°207-f°211-f°53-f°58-f°62,reg20-f°164v,reg21-

f°100,reg22-f°23,reg25-f°158-f°60,reg26-f°17,reg28-f°2,reg29-f°127,reg31-f°213 ; Van 

Voorspoedt:reg24-f°161v ; Van Voorspoel:reg32-f°143-f°146 ; Van Vrybusch:reg15-f°111 ; 

Van Waesberghe:reg40-f°288 ; Van Waes:reg42-f°82 ; Van Walleghem:reg20-f°115v,reg21-

f°36 ; Van Wambeke:reg15-f°175 ; Van Wansbeke:reg13.3-f°6 ; Van Wassenhove:reg19-f°76v-

f°78v,reg40-f°30-f°30v,reg41-f°52 ; Van Waterleet:reg19-f°80 ; Van Watermeulen:reg19-f°207 ; 

Van Wellene:reg11-f°189 ; Van Wel:reg24-f°220 ; Van Weynssone:reg18.2-f°65 ; Van 

Wiert:reg30-f°119 ; Van Wijnsberghe:reg33-f°156-f°163,reg37-f°210,reg38-f°193 ; Van 

Wijns:reg14-f°87 ; Van Winnezeele:reg26-f°157v,reg27-f°151,reg30-f°178 ; Van 

Winnezele:reg28-f°98 ; Van Wonterghem:reg40-f°287,reg41-f°4-f°5,reg42-f°81v ; Van 

Wychuuse:reg13.1-f°143,reg18.1-f°59 ; Van Wychuus:reg13.3-f°27v ; Van Wyckhuyse:reg20-

f°56 ; Van Wyndeke:reg19-f°172v ; Van Wynsberghe:reg31-f°64,reg40-f°268,reg41-f°95 ; Van 

Wypen:reg13.2-f°3 ; Van Wype:reg13.3-f°16v ; Van Ysackere:reg25-f°188v ; Van 

Ysacker:reg25-f°188 ; Van Zantweghe:reg11-f°104-f°109-f°90 ; Van Zeebrouck:reg11-

f°111,reg13.1-f°92,reg13.2-f°12v,reg17.1-f°24-f°43v-f°67,reg17.3-f°79v,reg21-f°193v,reg23.1-

f°19-f°28-f°35,reg23.2-f°42,reg25-f°104-f°77,reg43-f°1653 ; Van Zeebrouc:reg11-f°44-f°54v ; 

Van Zieceele:reg11-f°58 ; Van Zuudhouck:reg13.1-f°181v ; Van Zuuthoucke:reg13.3-f°8 ; Van 

Zuylen de Nievelt:reg32-f°154v ; Veeleneve:reg17.2-f°85 ; Ventioen:reg26-f°89 ; Veracx:reg42-

f°21 ; Veranneman:reg25-f°95,reg28-f°139-f°75v,reg34-f°124-f°128v-f°142-f°147,reg35-

f°74,reg36-f°164-f°165,reg41-f°183,reg45-f°1784 ; Verbeke:reg13.3-f°49v,reg14-f°168,reg20-

f°32v,reg22-f°19 ; Verberghe:reg22-f°59v ; Verbiest:reg21-f°100,reg26-f°169v,reg27-f°168-

f°21 ; Verbolle:reg31-f°64 ; Vercaemere:reg16-f°136 ; Vercaemer:reg15-f°228,reg16-f°37 ; 

Vercauteren:reg38-f°60 ; Vercoutere:reg34-f°43 ; Vercouter:reg34-f°45 ; Verdonck:reg17.2-
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f°30v,reg25-f°71 ; Verduyn:reg26-f°221v,reg30-f°185,reg35-f°88 ; Verdyckt:reg18.1-f°26v ; 

Verecke:reg14-f°95 ; Vereecke:reg15-f°173,reg17.1-f°69,reg17.2-f°123-f°68-f°69-f°85,reg17.3-

f°121-f°70,reg18.1-f°68-f°74v,reg18.2-f°98,reg19-f°103-f°118v-f°120-f°135-f°184-f°252-f°306-

f°41v-f°71,reg20-f°164v,reg22-f°126-f°160v,reg23.1-f°56,reg23.2-f°45,reg24-f°131-f°5,reg29-

f°149,reg38-f°60,reg41-f°66v,reg44-f°1700 ; Vereek:reg14-f°264v ; Vereghelars:reg21-f°55 ; 

Vereyste:reg14-f°137 ; Verfaillie:reg26-f°194 ; Vergaerde:reg30-f°185 ; Vergote:reg30-f°52 ; 

Vergotte:reg30-f°52 ; Verguerne:reg22-f°148 ; Verguldt:reg26-f°244v ; Vergult:reg26-f°247 ; 

Verhaeghe:reg25-f°232,reg40-f°122-f°127 ; Verhaene:reg22-f°185v ; Verhaghe:reg21-

f°95,reg22-f°202-f°205-f°219 ; Verhamme:reg19-f°218 ; Verheecke:reg12-f°26,reg27-

f°14,reg28-f°22v ; Verheere:reg43-f°1644 ; Verhelle:reg19-f°111-f°301v,reg22-f°148-

f°15,reg23.2-f°49,reg36-f°11,reg38-f°158 ; Verhelst:reg22-f°162-f°30 ; Verheyde:reg21-f°182 ; 

Verheye:reg14-f°84-f°85,reg17.2-f°51,reg19-f°218-f°334,reg22-f°151-f°24 ; Verhouve:reg25-

f°256 ; Verhulle:reg25-f°56 ; Verhulst:reg15-f°21,reg22-f°92,reg24-f°21v,reg25-f°254-

f°77,reg28-f°229-f°31v,reg29-f°171,reg31-f°1,reg32-f°61,reg33-f°83,reg39-f°95 ; 

Verkouter:reg33-f°109 ; Verkynder:reg15-f°10 ; Verlaeck:reg17.3-f°117 ; Verleye:reg15-

f°46,reg36-f°101,reg38-f°147,reg39-f°65 ; Verloo:reg18.1-f°47 ; Vermaire:reg24-f°45v-f°59 ; 

Vermeersch:reg15-f°48,reg17.1-f°54-f°64,reg19-f°281,reg24-f°233v,reg38-f°28,reg40-f°167v-

f°19,reg41-f°75 ; Vermeire:reg26-f°164-f°28v-f°30,reg27-f°1-f°26 ; Vermeulen:reg12-

f°21v,reg17.2-f°113,reg18.1-f°30v-f°87,reg18.2-f°65v,reg33-f°35,reg34-f°210,reg40-f°161-

f°264-f°264v,reg45-f°1784 ; Vermuelen:reg16-f°94 ; Vernacht:reg19-f°139v,reg23.2-f°5 ; 

Verplancke:reg16-f°47,reg29-f°149,reg35-f°33 ; Verpoorter:reg26-f°30 ; Verpoort:reg24-f°233v 

; Verschave:reg24-f°186 ; Verschilde:reg24-f°100-f°5-f°6,reg25-f°136,reg27-f°114v-

f°168,reg28-f°69,reg30-f°217,reg31-f°96,reg32-f°179v-f°180v-f°216,reg33-f°100v,reg34-f°220-

f°53,reg35-f°120,reg39-f°41 ; Verschoodt:reg19-f°7 ; Verschoot:reg19-f°293v-f°62,reg22-

f°92,reg26-f°78v ; Verstechel:reg19-f°289,reg20-f°11 ; Verstichele:reg20-f°210-f°29-

f°29v,reg21-f°55,reg22-f°94v,reg25-f°254 ; Verstighele:reg21-f°202,reg24-f°209-f°5 ; 

Verstraete:reg20-f°204,reg25-f°136,reg27-f°100v-f°124v-f°38-f°5,reg33-f°84,reg40-f°19,reg45-

f°1758 ; Verstrate:reg13.2-f°12v ; Vertomme:reg15-f°77 ; Vertriest:reg14-f°27 ; Vervecht:reg19-

f°86v ; Verveinne:reg32-f°52v ; Vervenne:reg40-f°225 ; Vervisch:reg19-f°65v-f°86v ; 

Vervloet:reg14-f°28 ; Verwees:reg12-f°142v ; Villers:reg19-f°214v ; Vincke:reg25-f°9,reg36-

f°133v ; Vincque:reg21-f°100-f°96v,reg29-f°123 ; Vini:reg22-f°223,reg24-f°121-f°136-f°222-

f°222v-f°273,reg26-f°78v,reg34-f°17,reg39-f°33 ; Vintioen:reg40-f°38 ; Vintsioen:reg39-f°256 ; 

Visir:reg15-f°231 ; Vlaemynck:reg32-f°150v-f°6,reg33-f°123-f°35 ; Vlaminck:reg34-

f°199,reg36-f°12,reg45-f°1785 ; Vlaming:reg40-f°75v ; Vlamynck:reg28-f°30-f°31v-f°35,reg30-

f°123-f°138,reg31-f°199v-f°32,reg33-f°69 ; Vletinck:reg24-f°170 ; Vleys:reg16-f°27,reg22-

f°175v-f°183,reg24-f°53v,reg26-f°133v,reg29-f°232,reg35-f°120 ; Vleyts:reg24-f°93 ; 

Vlieghe:reg11-f°19 ; Vlietinck:reg22-f°126,reg36-f°108 ; Vlietynck:reg15-f°96,reg18.1-

f°69,reg18.2-f°98,reg20-f°184v,reg24-f°131,reg25-f°104,reg26-f°224v,reg27-f°155v-

f°174v,reg39-f°157-f°169 ; Vlitinck:reg24-f°72 ; Vlugghe:reg12-f°261-f°68v,reg13.1-

f°96,reg13.3-f°9,reg15-f°174 ; Voet:reg11-f°117-f°21v-f°45-f°47-f°8-f°83,reg13.3-f°16v-

f°21v,reg17.3-f°121,reg18.2-f°51v,reg19-f°46v,reg20-f°142,reg21-f°202-f°217,reg24-f°100-f°5-

f°6 ; Voghelaere:reg21-f°55 ; Volckaert:reg20-f°206 ; Voormachtigh:reg23.2-f°11 ; 

Vranx:reg27-f°77 ; Vriendt:reg18.2-f°113v ; Vutendale:reg12-f°186v ; Vuterwulghe:reg15-f°186 

; Vuystaert:reg21-f°112v-f°127v,reg245- ; Vynagie:reg40-f°285 ; Vyncke:reg12-f°239v-

f°243,reg34-f°210 ; Vynsyoen:reg245-f°09/10/1703 
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Waeckier:reg22-f°201 ; Waefelaere:reg16-f°57 ; Waefelaers:reg23.1-f°1-f°11 ; Waerlop:reg26-

f°203v ; Waeselaers:reg17.1-f°28v ; Waes:reg14-f°179 ; Wafelaere:reg17.2-f°116v-f°30v ; 

Walevelt:reg17.1-f°20v ; Wallyn:reg22-f°96 ; Wandele:reg13.3-f°49v ; Wandelincourt:reg11-

f°139 ; Wanneyn:reg33-f°165 ; Wassenhove:reg36-f°133v ; Waukier:reg19-f°78v ; 

Wauters:reg17.1-f°54,reg27-f°119v ; Wayaert:reg11-f°172 ; Weert:reg14-f°156 ; 

Weestland:reg13.1-f°122v ; Wegghe:reg24-f°136 ; Werbrouck:reg19-f°326 ; 

Werrebrouck:reg32-f°52v,reg34-f°220 ; Westlant:reg14-f°111-f°159 ; Weyts:reg27-f°77 ; 

Wielmaecker:reg36-f°166v ; Wieme:reg24-f°121,reg25-f°216,reg34-f°149-f°172,reg36-

f°122,reg37-f°159v ; Wiesme:reg17.1-f°165,reg20-f°20,reg21-f°51,reg22-f°219 ; 

Wiesum:reg14-f°28 ; Wiesure:reg21-f°95 ; Wijts:reg35-f°88 ; Wildemauwe:reg32-f°65 ; 

Willaert:reg14-f°204,reg16-f°146-f°51,reg17.1-f°114,reg19-f°157-f°322v,reg32-f°60 ; 

Willaeys:reg32-f°49v,reg33-f°208,reg34-f°60,reg35-f°62,reg36-f°101,reg41-f°61,reg42-f°60 ; 

Willays:reg17.3-f°109v,reg30-f°220,reg31-f°140-f°205-f°24,reg40-f°11 ; Willecom:reg19-f°78v 

; Willemaecker:reg34-f°117 ; Willems:reg14-f°247,reg17.3-f°64v,reg18.1-f°35v-f°58,reg20-

f°32v,reg23.1-f°114,reg23.2-f°49,reg31-f°159 ; Winnezeele:reg27-f°210,reg34-f°191 ; 

Wispelaere:reg20-f°151 ; Wittebaert:reg11-f°125-f°79-f°80 ; Wittebroot:reg17.1-f°94 ; 

Witteheyns:reg11-f°132v ; Wittenheins:reg11-f°188-f°33,reg12-f°263v,reg13.2-f°8v ; 

Wittenheyns:reg11-f°162,reg12-f°125-f°186v-f°93,reg14-f°50,reg15-f°103-f°97 ; 

Wittenheyts:reg11-f°132v ; Witteweghs:reg11-f°35 ; Wittewegh:reg11-f°28-f°81 ; 

Wittinck:reg22-f°189 ; Wittynck:reg22-f°189 ; Wouckier:reg18.1-f°25v,reg22-f°171v ; 

Woulters:reg18.2-f°51,reg19-f°135 ; Wouters:reg12-f°197,reg14-f°27,reg26-f°133v,reg28-

f°2,reg29-f°232,reg34-f°173v,reg36-f°137,reg38-f°107,reg45-f°1764 ; Wuelinck:reg12-f°90 ; 

Wulfelaere:reg17.2-f°116v ; Wullynck:reg12-f°142v ; Wyckhuys:reg20-f°43v ; Wyllays:reg45-

f°1766 ; Wytynck:reg16-f°42-f°9 

 

 

Ymerzuene:reg11-f°171 ; Ymezuene:reg11-f°132v-f°172-f°28-f°35-f°72-f°81 ; 

Ymmeloot:reg12-f°16v ; Ysebout:reg13.2-f°7 ; Ysenbaert:reg11-f°128,reg17.1-f°45,reg18.1-

f°26v,reg21-f°157v,reg23.1-f°33 

 

 

Zaman:reg40-f°294v,reg41-f°138-f°63-f°77,reg42-f°31-f°85 ; Zeebrouck:reg21-f°193v,reg23.1-

f°28,reg24-f°21v ; Zeghers:reg12-f°176v-f°197-f°200,reg15-f°186,reg23.1-f°12-f°42-f°43 ; 

Zoete:reg11-f°79 ; Zoetinck:reg11-f°54v ; Zoetin:reg11-f°125 ; Zoorghe:reg12-f°93,reg13.2-f°4 

; Zorghe:reg12-f°7v ; Zuttere:reg11-f°84 
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Alfabetische Lijst 

 

Heerlijkheid Oostcamp; plaatsnamen 
 

 

 Aernouts van Vijfvenshofstedeken:reg20-f°151 ; Arssebrouc:reg11-f°23v ; Asselaere:reg13.1-

f°2 

 

 

Barmbilck:reg13.1-f°41v ; Beersvoortvijvers:reg11-f°47 ; Berckenbrugghe:reg17.2-f°104-

f°25,reg20-f°101 ; Berckenbrugghevoorde:reg20-f°22 ; Berckenhaghe:reg22-f°148 ; 

Berghe:reg27-f°59v ; Bernaersche:reg14-f°123 ; Beverevelt:reg12-f°93 ; Beverhoutshof:reg12-

f°142v,reg15-f°5,reg18.1-f°76-f°87-f°90,reg20-f°147 ; Beverhoutsvelt:reg18.1-f°76,reg19-

f°40v-f°76v-f°78v-f°93v ; Blauw Casteel:reg11-f°180-f°64,reg12-f°142:-f°142v,reg13.1-

f°17v,reg14-f°127-f°72,reg15-f°111-f°116,reg17.2-f°90v,reg18.1-f°100-f°76-f°87-f°90,reg20-

f°147,reg26-f°239 ; Blauw Casteelhouck:reg25-f°26 ; Blauwe Croone:reg39-f°217v ; Blenden 

Ezel:reg27-f°196v,reg28-f°122v,reg31-f°184 ; Blenden Spiegel:reg33-f°25,reg39-f°242-

f°90,reg40-f°68,reg41-f°7-f°8,reg42-f°38 ; Blommendaele:reg245- ; Boellaert:reg12-f°36 ; 

Boensseble:reg15-f°97 ; Bogaerde:reg11-f°180,reg14-f°43,reg15-f°35-f°5,reg16-f°16 ; 

Boomackervijver:reg27-f°29,reg37-f°59 ; Boomvijverke:reg27-f°29,reg37-f°59 ; 

Bornevijver:reg11-f°47 ; Boterpot:reg42-f°82 ; Bourgoins Cruysse:reg19-f°14,reg28-

f°31v,reg36-f°12,reg41-f°221,reg42-f°80 ; Breda:reg21-f°118 ; Breydelsbusselken:reg44-f°1737 

; Brombilck:reg19-f°286v ; Bromstuck:reg33-f°48 ; Brootschaprae:reg34-f°72 ; 

Burckelaere:reg13.1-f°181v,reg30-f°70 ; Burckelaerstraete:reg25-f°195v,reg33-f°84-f°85 ; 

Burgelaerestraetken:reg30-f°70 

 

 

Calamijne:reg13.1-f°41v ; Calisganck:reg30-f°183-f°184-f°185-f°192,reg35-f°7v ; Callaigne 

stuck:reg19-f°93v ; capelle van Sint-Ursel:reg31-f°64 ; Casteelhouck:reg19-f°147-f°29 ; Claeren 

Vijver:reg17.1-f°1,reg17.2-f°123,reg17.3-f°70 ; Cleen Duyfhuyse:reg19-f°157 ; Cleene 

Burckelaere:reg13.1-f°181v-f°198,reg14-f°225-f°4,reg20-f°43v ;  

Cleene Hucker:reg24-f°21v ; Cleenen Mailliaert Vijver:reg40-f°127 ;  

Cleen Hommelbroucxken:reg18.2-f°113 ; Cleen Leycken:reg11-f°128-f°23v ;  

Cleen Luweghem:reg11-f°185 ; Cleen Stuyvenberghe:reg12-f°267-f°268v ; 

Clytgatbusch:reg13.1-f°181v ; Cobbenest:reg40-f°270,reg41-f°15,reg44-f°1737 ; 

Coebilck:reg16-f°94 ; Coebrouck:reg13.3-f°37,reg27-f°58 ; Coeldorpe:reg11-f°52,reg13.2-f°15 ; 

coorenwyntmuelen bij de Moerbrugghe:reg13.1-f°123v,reg15-f°27 ; Craene:reg12-f°176v ; 

Crommemeersch:reg23.1-f°81 ; Crommendamme Vijver:reg40-f°127 ; Cromme Vijver:reg17.1-

f°1 ; Croone:reg25-f°156 

 

 

Daele:reg11-f°104-f°109,reg22-f°96,reg25-f°158-f°268v,reg27-f°159,reg28-f°100v ; 

Daelemeulen:reg13.1-f°40,reg13.3-f°52,reg22-f°191-f°194-f°195v,reg25-f°268v,reg26-f°131-

f°157v,reg27-f°151-f°21-f°210,reg34-f°191 ; Daelevijver:reg31-f°211 ; Daelmaert:reg11-f°111 ; 

Daeluynert:reg11-f°90 ; Daenckerstucken:reg25-f°160 ; Danaertbusch:reg12-f°147 ; Diepe 

Vijver:reg17.1-f°1 ; Dischhoveke:reg17.2-f°126-f°51-f°97v,reg43-f°1644 ; Dockestuk:reg13.1-

f°17v ; Doncker Stucken:reg21-f°157v,reg25-f°60,reg41-f°217v,reg42-f°82 ; 

Droogenbroodt:reg40-f°108 ; Drooghen Boome:reg11-f°81,reg12-f°137v,reg13.2-f°8v ; Dry 

Conynghen:reg12-f°22,reg13.1-f°91,reg19-f°214v-f°351,reg24-f°178-f°180v,reg25-f°56-
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f°9,reg26-f°75,reg27-f°124v-f°38-f°43,reg34-f°55  ; Duyfhuyse:reg17.1-f°109-f°114-f°93,reg19-

f°157-f°322v,reg20-f°101-f°218-f°22,reg21-f°50-f°53,reg22-f°185v,reg25-f°251-f°256,reg26-

f°22v,reg33-f°109,reg34-f°45-f°9v,reg40-f°285 

 

 

Eeckenackere ten Daele:reg25-f°60 ; Eeckhoutte:reg11-f°139,reg25-f°9,reg27-f°205,reg29-

f°127,reg34-f°116,reg35-f°144,reg39-f°195,reg40-f°191,reg45-f°1780 ; Eede:reg18.1-

f°26v,reg43-f°1634 ; Emelrycke:reg22-f°148 ; Erckeghemmuelen:reg13.1-f°41v 

 

 

Galghenacker:reg24-f°233v ; Gauden Lieuw:reg27-f°124v,reg30-f°217 ; Gentbrugghe:reg25-

f°205v ; Geusengat:reg36-f°32 ; Gheetecot:reg12-f°135-f°135:-f°135v ; Ghevaert:reg14-f°3 ; 

Gieregem:reg11-f°188 ; Goesegaever:reg19-f°344v,reg20-f°118v,reg22-f°59v,reg24-

f°11v,reg25-f°221 ; Gouden Leeuw:reg20-f°210,reg21-f°202-f°217-f°55,reg22-f°160v,reg24-

f°5,reg25-f°136,reg27-f°124v-f°38,reg30-f°217,reg32-f°179v ; Goughegaever:reg19-f°344v ; 

Grauwe Valcke:reg23.1-f°108 ; Groeden (?) Leeuw:reg21-f°36 ; Groot Duyfhuyse:reg22-f°185v 

; Grooten Boterpot:reg41-f°217v ; Grooten Burckelaere:reg12-f°232 ; Grooten Mailliaert 

Vijver:reg40-f°127 ; Grooten Suudtacker:reg17.3-f°58v ; Grooten Wellynck:reg44-f°1733 ; 

Groot Stuyvenberghe:reg13.3-f°57v,reg15-f°48,reg26-f°45,reg33-f°84-f°85,reg35-f°93,reg38-

f°69 ; Gruuthof:reg13.1-f°119 ; Gruythuysdyck:reg26-f°11 ; Gruythuys:reg19-f°321,reg22-

f°189,reg25-f°156-f°45 

 

 

Heede:reg18.1-f°26v,reg42-f°82,reg43-f°1634 ; Hert:reg11-f°84,reg12-f°67,reg13.1-

f°144,reg13.3-f°22,reg14-f°28,reg20-f°20,reg25-f°216 ; Heygher Loo:reg12-f°7v ; Hille:reg28-

f°86 ; Hinchautte:reg40-f°32 ; Hoernacht:reg12-f°36 ; Homelsbrouck:reg11-f°79-f°80 ; Hooghen 

Bilck:reg36-f°138v-f°48,reg45-f°1772 ; Hooghen Daele:reg20-f°36,reg34-f°199 ; Hooghen en 

Leeghen Rietmeesch:reg32-f°48 ; Hooghe Schaeck:reg14-f°179 ; Hoogh 

Stuyvenberghe:reg17.1-f°82,reg23.1-f°92 ; Hovaersnacht:reg12-f°142v ; Hovaertsnest:reg12-

f°142:-f°142v,reg13.1-f°17v,reg43-f°1653 

 

 

Inchoutte:reg13.1-f°199,reg25-f°3,reg40-f°32 ; Inde Crane:reg11-f°171 

 

 

Kernemelckuus:reg11-f°139 ; Keyser:reg14-f°192-f°208 ; Kleynen Boterpot:reg41-f°217v 

 

 

Laere:reg12-f°62,reg18.2-f°65v,reg19-f°286v,reg32-f°143 ; Lanck Gemet:reg45-f°1772 ; Lange 

Pype:reg22-f°49 ; Lange Waeke:reg40-f°134v ; Lange Water:reg29-f°160,reg33-f°1,reg42-f°92 ; 

Langhaert:reg13.1-f°41v ; Langhen Acker:reg13.3-f°51v,reg16-f°144 ; Langhewalle:reg13.1-

f°86v ; Leckercken:reg17.1-f°145,reg18.1-f°45v-f°63,reg18.2-f°71v,reg19-f°40v,reg21-

f°169,reg22-f°15,reg27-f°100v,reg30-f°164v,reg43-f°1624-f°1655 ; Leckerhouck:reg13.1-

f°41v,reg13.3-f°47,reg14-f°146-f°49 ; Leeckeren:reg21-f°169 ; Leemputten:reg12-f°263v ; 

Leopoldus:reg19-f°228-f°261,reg25-f°224,reg27-f°70,reg31-f°86,reg32-f°138,reg33-f°123 ; 

Lettenburgh:reg22-f°139-f°141,reg24-f°170-f°67-f°72,reg26-f°47v-f°50,reg31-f°188,reg33-

f°156 ; Leymeerschen:reg25-f°164 ; Lichterveltstick:reg13.1-f°41v ; Lietvijvere:reg12-f°221-

f°262,reg13.2-f°1 ; Lieverstede:reg14-f°83 ; Lindepoel:reg13.1-f°202v ; Lindestuck:reg18.2-

f°65v ; Loderhouck:reg11-f°45-f°83 ; Lychoutvijver:reg11-f°54 ; Lycklaeckvijver:reg27-

f°29,reg37-f°59 ; Lykebeke:reg13.1-f°41v 
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Maere:reg13.1-f°86,reg14-f°23 ; Maesebeke:reg42-f°82 ; Malechys velt:reg17.1-f°1 ; 

Malegis:reg23.1-f°110 ; Malegys Velt:reg17.1-f°167v,reg23.1-f°110 ; Malemunster:reg42-f°35 ; 

Malenplasch:reg12-f°263v ; Mare:reg13.1-f°203v ; Marotte Bosch:reg42-f°82 ; Maseke:reg42-

f°82 ;  Masekensbergh:reg13.1-f°106v ; Masekensbergh:reg13.1-f°40,reg24-f°24v ; 

Meerberghe:reg17.3-f°128,reg19-f°351 ; Merberghe:reg12-f°137v,reg13.1-f°91,reg13.2-f°8v ; 

Merkelbeke:reg11-f°14v ; Messaele:reg17.2-f°123,reg19-f°103 ; Meulenacker:reg18.2-

f°65v,reg21-f°157v,reg25-f°158,reg33-f°99,reg34-f°84 ; Meulenstuck:reg25-f°188v ; meulen ten 

Daele:reg25-f°132 ; Meulenwal:reg18.1-f°30 ; Meyboom:reg28-f°211 ; 

Moerbruggheacker:reg14-f°190,reg15-f°116,reg17.1-f°45,reg17.2-f°35 ; 

Moerbrugghemeulen:reg20-f°179v,reg21-f°212v,reg25-f°218-f°70,reg28-f°215v,reg36-f°138v-

f°165 ; Montheye:reg22-f°57 ; Moraels:reg11-f°188 ; Morasscherie:reg37-f°59 ; 

Mossaele:reg11-f°59,reg17.3-f°70 ; Mostaertbilck:reg12-f°263v ; muelen genaempt van 

Moerbrugghe:reg11-f°31 

 

 

Neckerspit:reg13.1-f°41v ; Nedre Stuyvenberghe:reg12-f°81,reg15-f°77,reg19-f°293v-f°6-f°7 ; 

Neten:reg29-f°25,reg36-f°134v,reg42-f°82 ; Nieuburgh:reg18.1-f°103 ; Nieuwacker:reg19-

f°286v ; Nieuwburgh:reg16-f°126,reg18.1-f°103,reg18.2-f°121,reg245-f°24/09/1703,reg29-

f°25,reg42-f°82 ; Nieuwe Leckercken:reg16-f°109,reg17.1-f°145,reg43-f°1624 ; 

Nieuwendaele:reg29-f°153v ; Nieuwenhove:reg245-f°24/09/1703 ; Nieuwenhovevijver:reg27-

f°29,reg37-f°59 ; Nieuwerburch:reg11-f°185 ; Nieuwerburck:reg11-f°185 ; Noordweghe:reg36-

f°18 

 

 

Oestene Vijver:reg11-f°54 ; Onze Vrauen Lindeke:reg13.2-f°8v ; Oorcamp:reg13.1-f°32v ; 

Oorscamp:reg13.3-f°9 ; Oostcampse Molenackerken:reg25-f°60 ; Oostmeerschen:reg24-f°86 ; 

Oostmuelen:reg13.3-f°16v ; Opstal:reg42-f°82 ; Oude Hof:reg21-f°187,reg26-f°30-f°63-

f°81,reg27-f°1 ; Oude Leckercken:reg14-f°49,reg16-f°109,reg17.1-f°145,reg43-f°1624 ; Ouden 

Dyck:reg13.2-f°3 ;  Ouden Tieltwech:reg13.1-f°106v 

 

 

Paelstuck:reg36-f°83 ; Paependriesch:reg17.1-f°88 ; Palinckpot:reg32-f°138v ; 

Pannehuys:reg20-f°113v ; Papenhaghe:reg12-f°225,reg13.1-f°103-f°110v-f°119 ; 

Paradysbusch:reg12-f°7v ; Peldere:reg13.2-f°15 ; Pensée Joyeuse:reg11-f°1,reg29-f°127,reg35-

f°185,reg36-f°11-f°143-f°21-22 ; Pensée:reg12-f°253v,reg14-f°109-f°121-f°126-f°87-

f°97,reg16-f°5-f°64-f°96,reg17.2-f°110,reg17.3-f°1-f°5,reg18.1-f°107-f°109-f°92,reg19-f°58-

f°62,reg21-f°100-f°96v,reg24-f°180v,reg25-f°9,reg27-f°119v,reg29-f°123,reg43-f°1670 ; 

Poele:reg12-f°186v-f°93,reg16-f°104,reg17.2-f°58v-f°76-f°76,reg18.2-f°113-f°55v-f°58v-

f°62,reg26-f°10 ; Poerbeek:reg13.1-f°17v ; Prince Cardinal:reg22-f°85 ; Puyenbrouck:reg19-

f°76v,reg27-f°54,reg29-f°224 
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Quaden Plasch:reg12-f°68v,reg14-f°223-f°266,reg15-f°174,reg16-f°64-f°8-f°96,reg17.3-

f°132,reg18.2-f°66v,reg19-f°212v,reg20-f°60,reg26-f°130 ; Quaeden meersch:reg12-f°36 ; 

Quatbrugghemeersch:reg23.1-f°81 

 

 

Ravenbusch:reg24-f°4 ; Raversway:reg42-f°12 ; Reyacker:reg11-f°22,reg13.3-f°28-f°6,reg17.2-

f°109-f°119v,reg17.3-f°79v,reg23.2-f°42,reg28-f°229,reg29-f°72,reg31-f°1,reg37-f°3,reg43-

f°1653 ; Reydam:reg11-f°139,reg14-f°259 ; Reymeersch:reg14-f°121-f°124-f°133,reg15-

f°220,reg16-f°5-f°64-f°96 ; Riest:reg11-f°22 ; Rietmeersch:reg19-f°57,reg32-f°48 ; 

Rietvijver:reg27-f°29,reg37-f°59 ; Rime:reg12-f°41 ; Riviere:reg17.3-f°109v ; Rooden 

Leeuw:reg21-f°37,reg27-f°119v,reg34-f°116-f°117,reg35-f°144,reg40-f°190-f°191,reg41-f°86 ; 

Rooden Steen:reg20-f°81 ; Rootvijver:reg17.1-f°1 ; Rustenburgh:reg28-f°181,reg31-f°24-

f°26,reg34-f°60 ; Ryemeersch:reg14-f°124 

 

 

Scebbelaere:reg11-f°132v ; Schaeck:reg12-f°134-f°135,reg15-f°221,reg17.2-f°85,reg19-f°262v-

f°66,reg22-f°160v,reg24-f°136,reg38-f°183,reg43-f°1612 ; Schaepers beit:reg15-f°97 ; 

Schaepersbergh:reg18.1-f°108-f°74v-f°82,reg19-f°281-f°316,reg23.2-f°1-f°46,reg26-

f°221v,reg34-f°205,reg44-f°1700 ; Schaepstick:reg14-f°156 ; Schaere:reg19-f°83,reg25-

f°232,reg34-f°161v ; Schapperskelegh:reg23.2-f°46 ; Schetelaerestrate:reg12-f°197 ; ’s Heerens 

Campvelt:reg27-f°29,reg37-f°59-f°92 ; Sint-Aernoudt:reg19-f°300,reg21-f°88,reg25-f°70,reg36-

f°138v-f°48,reg37-f°86,reg40-f°167v-f°71,reg41-f°75,reg45-f°1772 ; Sint-Anth. de Padua 

capelle:reg29-f°127 ; Sint-Antheunis Cappellekin:reg12-f°253v ; Sint-Antheunis ten 

Daele:reg18.1-f°104-f°112,reg19-f°3v,reg20-f°164v,reg25-f°235-f°60,reg28-f°2,reg34-

f°173v,reg36-f°137,reg38-f°107 ; Sint-Arnoult:reg20-f°113v ; Sint-Hubrecht:reg17.2-

f°51,reg18.1-f°47,reg20-f°113v,reg21-f°88,reg31-f°157-f°208-f°212,reg32-f°133,reg33-

f°48,reg35-f°184-f°62,reg36-f°101,reg41-f°61,reg42-f°60,reg43-f°1644,reg44-f°1739,reg45-

f°1766 ; Sint-Jooris:reg13.2-f°7,reg14-f°256-f°257,reg29-f°54,reg33-f°83,reg35-f°4,reg37-

f°177,reg38-f°213v,reg44-f°1739,reg45-f°1765 ; Sint-Maertensbilck:reg18.2-f°65v ; Sint-

Trudoleyken:reg30-f°1 ; Sint-Urselebilck:reg39-f°41 ; Sint-Urselevelt:reg13.1-f°92 ; 

Spaignaertsvelt:reg18.1-f°33 ; Spieghelen:reg27-f°196v ; Spieghel:reg26-f°244v-f°247,reg28-

f°122v,reg31-f°184 ; Stalpaert:reg42-f°82 ; Stalysers:reg11-f°79 ; Stampaertbusch:reg11-f°185 ; 

Stampen:reg36-f°134v ; Steelant:reg13.1-f°204 ; Steenbackerye:reg41-f°7-f°8,reg42-f°86v ; 

Steenvoordebusch:reg25-f°19 ; Stuyvenberghe:reg11-f°117,reg13.1-f°151v,reg17.1-f°98,reg20-

f°133-f°19-f°32v,reg22-f°19-f°73v,reg24-f°186,reg25-f°195v-f°196v,reg33-f°43,reg34-

f°1,reg35-f°65-f°66v,reg37-f°124-f°33,reg38-f°117,reg39-f°52v,reg40-f°19,reg44-f°1734,reg45-

f°1758 ; Swaene:reg17.2-f°85,reg19-f°262v-f°41v-f°66,reg27-f°119v,reg28-f°86,reg39-f°135-

f°217v ; Swarte Gat:reg20-f°141v,reg21-f°141v,reg25-f°155-f°156-f°73v-f°75,reg26-f°59,reg31-

f°156-f°159,reg32-f°115 ; Swynhaghe:reg12-f°145,reg13.3-f°55v,reg19-f°48 

 

 

’t Clooster van Dune land:reg14-f°192 ; Ter duinen:reg14-f°192 ; Ter Poele:reg26-f°164 ; 

Torre:reg37-f°31,reg43-f°1624 ; Trompette:reg18.1-f°25v,reg30-f°123 ; Trudo-

meerschen:reg20-f°22 ; Truydenmeersch:reg17.2-f°100-f°104-f°25 ; Tsrittelaen:reg11-f°35 ; 

Tughem:reg22-f°96,reg245-f°09/10/1703-f°24/09/1703,reg42-f°82 

 

 

Vague Hof:reg33-f°187,reg45-f°1758 ; Veltbusch:reg30-f°108v ; Veltse:reg23.1-f°21 ; 

Verbranden Bosch:reg42-f°82 ; Vier Gemete:reg45-f°1772 ; Vijfgemete:reg42-f°82 ; 

Vossenberghen:reg18.2-f°51v ; Vrouwelindeke:reg12-f°137v 
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Waerminne:reg22-f°149 ; Wallekens:reg11-f°185 ; Warande:reg11-f°107,reg14-f°23-f°27,reg30-

f°52,reg31-f°160 ; Weerewindt:reg26-f°144 ; Wildeman:reg17.1-f°165 ; Wintervijver:reg27-f°77 

; Witten Leeuw:reg22-f°190,reg28-f°30-f°35,reg32-f°6,reg36-f°12-f°19v,reg40-f°268,reg41-

f°221-f°223,reg42-f°80 ; Witten:reg45-f°1772 ; Wulfforreest:reg17.2-f°75v,reg20-f°151 

 

 

Zevecootstraetkin:reg13.1-f°106v ; Zevecote:reg13.3-f°27v-f°52 ; Zeven Gemetebusch:reg13.1-

f°181v ; Zwarte Leeu:reg12-f°116v,reg14-f°193-f°267,reg15-f°130-f°76
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Alfabetische Lijst 

 

Heerlijkheid Buskensambacht; persoonsnamen 

 

 

 

Albrecht:reg42-f°65 ; Amerlynck:reg42-f°102 ; Ancheman:reg45-f°29v ; Anchemant:reg43-

f°195 

 

 

Banierst:reg42-f°65 ; Beuselinck:reg49-f°101v ; Beuselynck:reg42-f°121-f°86,reg43-f°195 ; 

Beyens:reg42-f°114 ; Blanckaert:reg45-f°176v ; Boone:reg43-f°120 ; Boudins:reg43-f°195 ; 

Buckens:reg42-f°65 

 

 

Carlier:reg43-f°54 ; Claesman:reg49-f°101v ; Claysman:reg43-f°195 ; Coorens:reg44-

f°18v,reg45-f°233 ; Criez:reg49-f°97+101 

 

 

Dammaryn:reg43-f°44 ; Debels:reg49-f°97+101 ; De Cabillia de Triponseau:reg44-f°174 ; De 

Cabilliau de Triponseau:reg45-f°10 ; De Clercq:reg42-f°53v ; De Corte:reg42-f°134 ; De 

Donckers:reg44-f°175 ; De Flou:reg44-f°146v,reg45-f°168,reg46-f°146 ; De Gellynck:reg48-

f°65+72 ; De Gersem:reg42-f°86 ; De Grande:reg42-f°114-f°129-f°139-f°46-f°50 ; De 

Groote:reg42-f°127 ; De Grootte:reg42-f°32-f°33v ; De Haes:reg42-f°139,reg45-f°29v,reg49-

f°139 ; De Keysere:reg42-f°144 ; De Knock:reg44-f°18v ; De Lampereel:reg43-f°54,reg49-

f°97+101 ; De Lavillette:reg44-f°175 ; De Lavilliete:reg44-f°172 ; De Lespée:reg44-f°177 ; De 

Pré:reg42-f°102 ; De Rouqien:reg49-f°139 ; De Schepper:reg44-f°146v ; De Schrijvere:reg42-

f°53v ; De Soria:reg45-f°29v ; De Splenter:reg48-f°148,reg49-f°90 ; De Stappens 

d’Hannes:reg49-f°101v ; De Stappens:reg48-f°122 ; De Voogt:reg48-f°122 ; De Vos:reg44-

f°134v ; De Vriese:reg43-f°120,reg44-f°18v,reg45-f°233,reg46-f°146 ; De Witte:reg42-f°102 ; 

De Wree:reg44-f°172-f°174-f°175,reg45-f°10 ; Dhaese:reg42-f°129 ; Dhert:reg45-f°207 ; 

Dhont:reg43-f°195,reg44-f°172-f°177,reg45-f°10-f°168,reg46-f°114-f°146,reg48-

f°65+72,reg49-f°101v-f°131 ; Dhooge:reg45-f°76 ; Dhooghe:reg43-f°195 ; Dius:reg45-f°207 ; 

Dobbelaere:reg43-f°120 ; Dryepondt:reg44-f°64v ; Du Frenne:reg49-f°139 ; Dugardin:reg46-

f°58 ; Dulay:reg43-f°54 ; Dumon:reg42-f°144 

 

 

Flou:reg42-f°102 ; Fonteyne:reg49-f°97+101 ; Fresignies:reg48-f°65+72 

 

 

Gailliaert:reg42-f°121 ; Gheys:reg42-f°102 ; Goethals:reg42-f°144-f°65 ; Goormachtigh:reg42-

f°86 ; Goossens:reg42-f°139-f°25-f°32 ; Guusse:reg44-f°174 

 

 

Hellebuyck:reg49-f°97+101 ; Holvoet:reg49-f°139 ; Hoste:reg42-f°121,reg43-f°120,reg48-

f°147-f°148,reg49-f°90 

 

 

Kesteloot:reg42-f°27-f°33v 
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Legrand:reg42-f°27 ; Lermytte:reg42-f°127-f°139 ; Leroux:reg42-f°144 ; Lippens:reg45-f°176v 

; Lootens:reg44-f°64v ; Lynck:reg42-f°134,reg43-f°44-f°8 

 

 

Maeghere:reg42-f°139 ; Maenhout:reg44-f°134v ; Maertens:reg43-f°120,reg44-f°146v,reg45-

f°168,reg46-f°146 ; Maes:reg42-f°86 ; Malfait:reg48-f°122 ; Meuleman:reg45-f°233 ; 

Meyaert:reg42-f°129 ; Moorsele:reg46-f°114-f°58 

 

 

Naessens:reg49-f°97+101 ; Neyts:reg42-f°134,reg43-f°44-f°8 

 

 

Peelman:reg44-f°146v ; Peers:reg49-f°101v ; Piceu:reg42-f°144 ; Pollevier:reg46-f°114 ; 

Priem:reg43-f°120 

 

 

Reep:reg42-f°25 ; Rots:reg48-f°147-f°148,reg49-f°90 

 

 

Saelens:reg42-f°129-f°139-f°25-f°32-f°46-f°50,reg45-f°29v ; Salens:reg42-f°114-f°139-

f°144,reg44-f°177 ; Seghers:reg42-f°139 ; Semain:reg42-f°32 ; Serruys:reg42-f°144 ; 

Slabbinck:reg49-f°97+101 ; Stevens:reg42-f°129-f°25 

 

 

Telle:reg49-f°139 ; Trappequiers:reg49-f°101v 

 

 

Ursele:reg42-f°139 ; Ursel:reg46-f°114 

 

 

Van Ballenberghe:reg45-f°76 ; Van Caloen:reg48-f°122 ; Vanden Baviere:reg49-f°101v ; 

Vanden Berghe:reg45-f°176v-f°76 ; Vanden Bussche:reg44-f°134v ; Vanden Driessche:reg44-

f°134v ; Vander Haeghen:reg42-f°86 ; Vande Steene:reg45-f°233 ; Vande Velde:reg42-f°102 ; 

Van Heule:reg42-f°127 ; Van Hoenacker:reg44-f°18v ; Van Hoonacker:reg43-f°120,reg49-

f°101v ; Van Houtreve:reg45-f°176v ; Van Hove:reg44-f°174-f°18v ; Van Maele:reg43-f°120 ; 

Van Ootegem:reg46-f°114-f°58 ; Van Ooteghem:reg44-f°122 ; Van Poucke:reg44-f°134v ; Van 

Tours:reg43-f°54 ; Van Winnezeele:reg42-f°102 ; Van Winsberghe:reg44-f°146v ; Van Zuylen 

de Nyevelt:reg43-f°54 ; Veranneman:reg44-f°172-f°175,reg45-f°10 ; Verduyn:reg44-

f°122,reg46-f°58 ; Verhaeghe:reg42-f°144 ; Verhelst:reg49-f°97+101 ; Verhoeststraete:reg45-

f°176v ; Vermeulen:reg48-f°65+72 ; Verroestraete:reg45-f°76 ; Verstraete:reg42-f°144 ; 

Vlietynck:reg42-f°144,reg49-f°97+101 

 

 

Willaeys:reg43-f°195 ; Wouters:reg42-f°46
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Alfabetische Lijst  

 

Heerlijkheid Buskensambacht; plaatsnamen 
 

 

 

Boneem:reg42-f°86 

 

 

Cattiensstick:reg48-f°147 ; Colpaertsbosch:reg49-f°97+101 ; Cuypenbusschen:reg42-

f°134,reg43-f°44-f°8 ; Cuypen:reg49-f°101v 

 

 

Daele:reg42-f°65 

 

 

Heede:reg42-f°53v,reg43-f°120-f°195,reg49-f°101v ; Hee:reg44-f°172 ; Houtwegh:reg42-f°86 

 

 

Keirsselaere:reg44-f°64v 

 

 

Laere:reg42-f°46,reg45-f°176v-f°76 ; Lampernessestuck:reg43-f°195 

 

 

Nieuwburgh:reg49-f°101v 

 

 

Opstal:reg43-f°120 

 

 

Riviere:reg45-f°10 

 

 

Steenovenstick:reg49-f°97+101 

 

 

Tafeldycken:reg48-f°147 

 

 

Vossebusch:reg49-f°97+101
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Alfabetische Lijst  

 

Heerlijkheid Erckeghem; persoonsnamen 

 

 

 

Aerts:reg3-f°41 ; Alleglave:reg2-f°16-f°39-f°43-f°4v-f°60v ; Alleyn:reg2-f°48,reg4-f°61v ; 

Anthierens:reg4-f°161v 

 

 

Backx:reg6-f°71 ; Bauwens:reg2-f°1-f°30v-f°38v,reg3-f°178-f°178v-f°44,reg4-f°102v,reg5-

f°118 ; Bayerewaert:reg3-f°9 ; Behaeghele:reg4-f°81v ;  Belaen:reg2-f°7 ; Bellaert:reg5-f°111v ; 

Bierewaert:reg2-f°71-f°73 ; Blomme:reg2-f°38v,reg4-f°61v ; Booy:reg3-f°34 ; Boute:reg4-f°61v 

; Braessem:reg3-f°115v-f°123v ; Broutain:reg2-f°68 ; Bruyneel:reg2-f°2 ; Buckens:reg4-

f°61v,reg5-f°138-f°142,reg6-f°79 ; Bucquoy:reg2-f°29-f°51 ; Buisseret:reg5-f°2v 

 

 

Callens:reg5-f°168 ; Cappaert:reg3-f°168v,reg4-f°61v ; Carvin:reg3-f°126v ; Chevallier:reg5-

f°2v ; Christiaens:reg3-f°158 ; Civile:reg3-f°168v ; Claeys:reg4-f°145v ; Clays:reg2-f°12-f°56v-

f°58v-f°63,reg3-f°115v-f°123v ; Cnockaert:reg2-f°51 ; Coenycant:reg4-f°92v-f°95 ; 

Coloma:reg3-f°126v-f°98v ; Colomma:reg3-f°98v ; Colona:reg3-f°91 ; Comyn:reg6-f°139v ; 

Cools:reg2-f°30v ; Coppé:reg4-f°77 ; Cordonnier:reg7-f°1 ; Corthals:reg5-f°2v ; Craeye:reg2-

f°21-f°24 ; Craye:reg2-f°14 

 

 

Damerin:reg6-f°106v ; Danneels:reg4-f°145v ; De Backere:reg3-f°118v ; De Baecke:reg2-f°45-

f°51-f°54-f°68-f°76,reg4-f°61v ; De Baey:reg2-f°12 ; De Bavelaere:reg3-f°19v ; De Blaere:reg3-

f°44 ; De Bourgoigne:reg3-f°97 ; De Bourgoingne:reg3-f°28v ; De Brabandere:reg2-f°90 ; De 

Brauwer:reg2-f°76-f°78,reg3-f°182-f°5 ; De Brauwere:reg2-f°85,reg3-f°6v ; De Brouckere:reg2-

f°29-f°71 ; De Brou:reg2-f°65v,reg7-f°1 ; De Bruyne:reg5-f°111v ; De Clercq:reg2-f°32-f°43 ; 

De Cloedt:reg2-f°27-f°41-f°43-f°4v-f°55v-f°67v,reg3-f°8-f°98v,reg4-f°81v ; De Cloet:reg2-

f°25,reg3-f°126v-f°19v,reg4-f°135-f°61v-f°77 ; De Coninck:reg4-f°161v-f°81v,reg5-f°9 ; De 

Corte:reg2-f°68,reg3-f°156 ; De Costere:reg2-f°12 ; De Crits:reg2-f°41 ; De Cuypere:reg3-f°179 

; De Deckere:reg2-f°33 ; De Deurwaerder:reg6-f°129 ; De Grande:reg4-f°161v-f°173,reg6-

f°127-f°170-f°174v ; De Gras:reg3-f°28v-f°97 ; De Kempe:reg3-f°33 ; De La Cluysse:reg2-f°48 

; De Laere:reg2-f°12,reg3-f°158 ; De Lampreel:reg2-f°55v ; De Langhe:reg2-f°14,reg3-f°98v ; 

De Lannoye:reg4-f°27 ; De La Villette:reg3-f°19v ; De La Villiete:reg3-f°150 ; De Lespée:reg4-

f°92v ; Delvie:reg3-f°48+49 ; De Man:reg4-f°145v ; De Meester:reg3-f°48+49 ; De Mets:reg4-

f°102-f°102v-f°135 ; De Meulenaere:reg4-f°133,reg6-f°102v ; De Muynck:reg5-f°43v ; De 

Neve:reg2-f°4v ; De Nieuwlant:reg5-f°138 ; De Nolf:reg3-f°156-f°167 ; De Noo:reg2-f°32 ; De 

Paepe:reg2-f°51,reg4-f°145v ; De Praetere:reg4-f°92v-f°95 ; De Pré:reg2-f°14,reg4-f°61v ; De 

Rietmaecker:reg4-f°133 ; De Rieuw:reg5-f°135 ; De Rudder:reg3-f°182-f°24,reg5-f°168-f°176v 

; De Schapdryvere:reg2-f°27-f°41 ; De Smedt:reg2-f°29-f°67v,reg3-f°126v-f°28v-f°44-f°9-

f°94v,reg4-f°50v-f°77,reg5-f°138-f°142 ; De Smet:reg3-f°44-f°94v,reg4-f°61v ; De Smidt:reg2-

f°2-f°21-f°39-f°60v,reg3-f°168v,reg7-f°1 ; De Smit:reg2-f°51,reg4-f°133-f°61v ; De Soete:reg2-

f°2-f°39-f°60-f°73 ; De Speghelaere:reg2-f°10 ; De Thiennes:reg5-f°2v ; Deurwaerders:reg4-

f°61v ; De Vlieger:reg6-f°121 ; De Vlieghere:reg4-f°12v ; De Vooght:reg3-f°28v-f°97,reg5-

f°142,reg6-f°110-f°139v-f°170-f°174v ; De Vos:reg5-f°111v ; De Vriese:reg3-f°118v ; De 

Wulf:reg2-f°1-f°16-f°30v-f°32-f°33-f°39-f°43-f°4v-f°60v-f°8,reg3-f°94v-f°94v,reg4-f°50v-
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f°61v-f°8-f°85,reg5-f°118-f°12v,reg6-f°139v-f°170-f°90 ; Dhondt:reg2-f°4v ; Dhont:reg3-

f°158,reg4-f°133-f°135-f°161v,reg6-f°9 ; Dhooghe:reg6-f°108v ; Dhovines:reg3-f°48+49 ; 

Dhovynes:reg3-f°33 ; Dinghels:reg3-f°141v ; Dousselaere:reg6-f°125 ; D’Overloop:reg2-f°8 ; 

Dullegat:reg3-f°118v ; Dumortier:reg3-f°41,reg4-f°85 ; Duwaert:reg5-f°111v ; Duysburgh:reg4-

f°8 

 

 

Everaert:reg2-f°14,reg4-f°23-f°27 

 

 

Fiers:reg2-f°43 

 

 

Gailliaert:reg2-f°60v,reg3-f°118v-f°126v-f°48+49-f°96-f°98v,reg4-f°1-f°173 ; Galle:reg2-f°56v-

f°63-f°80v ; Gevaert:reg4-f°157v-f°95 ; Gilliaert:reg6-f°2-f°9 ; Gilson:reg2-f°29-f°71 ; 

Godefroy:reg4-f°157v ; Goetgebeur:reg3-f°167 ; Goormachtigh:reg3-f°34,reg4-f°50v-f°61v-

f°77,reg6-f°52 

 

 

Haegheman:reg3-f°156-f°41 ; Haghebaert:reg3-f°5 ; Hellebuyck:reg3-f°182-f°96,reg5-

f°2v,reg6-f°79 ; Henneman:reg5-f°142 ; Hoens:reg6-f°123v ; Houttekier:reg2-f°38v ; 

Hovyne:reg2-f°27-f°41 ; Hovynes:reg2-f°41 

 

 

Jonckheere:reg3-f°126v 

 

 

Lacluysse:reg2-f°48 ; Laethem:reg5-f°168 ; Lagast:reg3-f°178-f°178v ; Landtsocht:reg2-f°25 ; 

Lebally:reg6-f°71 ; Lepoivre:reg3-f°126v-f°91-f°98v ; Lippens:reg6-f°129 ; Loonjens:reg3-f°44 

; Loontjens:reg3-f°118v ; Lootens:reg5-f°118-f°12v ; Lust:reg5-f°111v 

 

 

Maenhout:reg4-f°104v-f°12v-f°21-f°8 ; Maertens:reg3-f°179,reg4-f°173 ; Maes:reg6-f°117v-

f°46v ; Malfeyt:reg3-f°118v ; Martens:reg2-f°68 ; Meire:reg4-f°1,reg6-f°2-f°9 ; Mestdagh:reg4-

f°8 ; Meuleman:reg5-f°111v ; Michot:reg4-f°27 ; Monbailliu:reg2-f°48 ; Mortier:reg3-f°168v-

f°97 ; Mortyer:reg3-f°28v ; Mouton:reg6-f°115v-f°175v ; Mulet:reg6-f°46v ; Musschoot:reg4-

f°104v-f°12v-f°21 

 

 

Neirinck:reg6-f°2-f°9-f°90 ; Neyts:reg2-f°4v 

 

 

Onraert:reg3-f°41 ; Oudaert:reg5-f°9 ; Ouyal:reg2-f°27 ; Ovines:reg3-f°91-f°98v ; Ovinus:reg3-

f°126v ; Ovyal:reg2-f°27 ; Ovyne:reg2-f°41 ; Ovynes:reg2-f°41,reg3-f°96 
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Pardo de Fremicourt:reg4-f°104v ; Parmentier:reg6-f°46v ; Pauwels:reg2-f°4v ; Peelman:reg2-

f°16-f°60v-f°8 ; Plante:reg2-f°27 ; Ponseele:reg6-f°175v ; Poppe:reg6-f°175v ; Potaert:reg3-f°34 

; Priem:reg2-f°24 ; Provins:reg4-f°145v ; Pryem:reg2-f°21 ; Pulincx:reg5-f°12v ; Putman:reg4-

f°85 

 

 

Reubens:reg2-f°90,reg3-f°152v ; Reybrouck:reg3-f°94v ; Rol:reg4-f°145v ; Rosseel:reg2-f°10 ; 

Rossel:reg2-f°54-f°78-f°78,reg3-f°5 ; Rotsaert:reg2-f°32-f°32-f°33-f°43,reg3-f°118v-f°150-

f°158-f°94v,reg4-f°12v-f°21-f°8 ; Rotse:reg4-f°157v-f°23-f°25v-f°27-f°95 ; Rubbens:reg3-

f°118v ; Ruebens:reg3-f°118v ; Rups:reg2-f°25-f°38v,reg3-f°19v ; Rutsaert:reg2-f°90 

 

 

Sabbe:reg3-f°115v-f°123v,reg6-f°170 ; Saelens:reg3-f°34 ; Sarasyn:reg2-f°71 ; Scheerens:reg3-

f°167-f°34 ; Scheirens:reg5-f°9 ; Scheurman:reg2-f°70 ; Seynaeve:reg3-f°115v-f°123v ; 

Sijs:reg3-f°118v ; Smissaert:reg3-f°178v-f°34 ; Snauws:reg2-f°80v-f°83-f°87v ; 

Sonneville:reg3-f°182-f°24-f°32v-f°5-f°94v ; Stappens:reg6-f°106v ; Steyaert:reg2-f°14,reg3-

f°123v,reg4-f°27 ; Sutters:reg2-f°12 ; Symoens:reg2-f°56v-f°63 

 

 

Taelbout:reg5-f°2v ; Taveirne:reg2-f°7 ; Terry:reg6-f°79 ; Thoen:reg2-f°34-f°45-f°80v-

f°83,reg3-f°126v-f°141v-f°182-f°182-f°33-f°34-f°48+49-f°6v-f°91-f°94v-f°96-f°98v-

f°98v,reg4-f°1 

 

 

Valentyn:reg2-f°30v ; Van(de) Kinderen:reg4-f°173 ; Van Acker:reg2-f°7 ; Van Altere:reg3-

f°178 ; Van Biesbroeck:reg6-f°46v ; Van Boutte:reg2-f°29 ; Van Brandeghem:reg3-f°44 ; Van 

Calloen:reg2-f°51-f°78,reg3-f°6v ; Van Caloen:reg4-f°92v-f°95 ; Van Cauwenberghe:reg6-

f°174v ; Van Compernolle:reg4-f°95 ; Van Coppenolle:reg5-f°135-f°168 ; Van Damme:reg2-

f°34 ; Vande Bogaerde:reg2-f°27 ; Vande Casteele:reg4-f°85,reg5-f°135,reg6-f°62v ; Vande 

Couttere:reg4-f°85 ; Vande Kerckhove:reg3-f°141v,reg4-f°81v,reg6-f°2 ; Van De Leene:reg2-

f°60 ; Vande Maele:reg2-f°12-f°29 ; Vanden Berghe:reg2-f°73,reg3-f°118v-f°126v-f°24-

f°9,reg4-f°61v ; Vanden Bogaerde:reg2-f°41,reg3-f°126v-f°91-f°91-f°98v,reg5-f°138-f°142-

f°2v,reg6-f°2 ; Vanden Brande:reg4-f°145v,reg6-f°175v ; Vanden Broele:reg2-f°10-f°51-f°76-

f°78-f°85 ; Vanden Broucke:reg2-f°10-f°34-f°80v-f°83-f°87v,reg4-f°61v ; Vanden 

Bussche:reg2-f°39-f°60v-f°68,reg3-f°94v ; Vanden Hecke:reg2-f°34-f°63 ; Vander 

Elstraeten:reg3-f°41 ; Vander Espt:reg4-f°23 ; Vander Heught:reg3-f°179,reg6-f°46v ; Vander 

Heugt:reg4-f°173 ; Vander Meulen:reg5-f°176v ; Vander Plancke:reg3-f°32v ; Vande 

Velde:reg6-f°175v ; Vande Walle:reg2-f°1-f°12-f°2-f°25-f°30v-f°38v-f°55v,reg3-f°118v-

f°168v-f°19v,reg4-f°61v ; Vande Wiele:reg6-f°62v ; Vande Woestijne:reg2-f°70 ; Van 

Doorne:reg2-f°14-f°32-f°43,reg4-f°1,reg6-f°2-f°71-f°9 ; Van Eeghem:reg6-f°175v ; Van 

Hamme:reg4-f°104v-f°21 ; Van Hecke:reg3-f°33,reg5-f°105 ; Van Heese:reg6-f°139v ; Van 

Herie:reg3-f°97 ; Van Hese:reg5-f°118-f°12v,reg6-f°90 ; Van Hoorenbeke:reg3-f°156 ; Van 

Houtte:reg2-f°87v,reg3-f°94v,reg6-f°119v ; Van Houttryve:reg3-f°118v ; Van Houve:reg2-f°65v 

; Van Hove:reg3-f°19v-f°28v,reg6-f°112 ; Van Hullebusch:reg5-f°168 ; Van Isackere:reg3-

f°168v ; Van Lesberghe:reg2-f°12 ; Van Maele:reg2-f°12,reg3-f°115v-f°123v,reg4-f°27 ; Van 

Maere:reg4-f°23 ; Van Nieuwenhuyse:reg5-f°168 ; Van Noort:reg5-f°9 ; Van Ordene:reg4-f°85 ; 

Van Poucke:reg2-f°85,reg4-f°135-f°81v ; Van Praet:reg3-f°126v ; Van Provins:reg4-f°145v ; 

Van Renterghem:reg2-f°90,reg3-f°118v-f°150-f°19v,reg5-f°138 ; Van Reybrouck:reg2-f°21-

f°24-f°29,reg3-f°141v-f°24-f°32v,reg4-f°61v,reg6-f°114-f°52 ; Van Ryckeghem:reg2-f°29 ; Van 

Severen:reg6-f°104 ; Van Slambroeck:reg5-f°135 ; Van Slambrouck:reg5-f°168 ; Van 
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Toers:reg2-f°71,reg3-f°9,reg4-f°1 ; Van Vijve:reg4-f°23-f°25v ; Van Volden:reg4-f°92v-f°95 ; 

Van Voorspoel:reg5-f°138 ; Van Waetermeulen:reg2-f°58v ; Van Wassenhove:reg5-f°105 ; Van 

Wonterghem:reg6-f°71 ; Veranneman:reg2-f°29 ; Verdonck:reg2-f°2-f°51-f°76-f°78 ; 

Vereecke:reg3-f°158 ; Verhaeghe:reg6-f°170-f°90 ; Verhelst:reg2-f°14 ; Verhouve:reg2-f°70 ; 

Verhouwe:reg7-f°1 ; Vermeulene:reg2-f°83-f°87v ; Verschaeve:reg3-f°118v ; Verschave:reg2-

f°55v-f°67v ; Verschilde:reg6-f°114 ; Verschoot:reg2-f°2 ; Verstraete:reg2-f°29 ; Vini:reg2-

f°39-f°83 ; Vinsioen:reg2-f°7 ; Vintioen:reg6-f°79 ; Vlamynck:reg2-f°2-f°65v-f°70,reg4-f°102v 

; Vlamyncq:reg2-f°2 ; Volckaert:reg2-f°29 ; Vynage:reg6-f°46v 

 

 

Wauters:reg3-f°118v ; Welvaert:reg6-f°129 ; Willays:reg7-f°1 ; Wittevronghel:reg2-f°76-f°78 ; 

Wouters:reg2-f°90,reg3-f°152v ; Wybauw:reg2-f°80v-f°83 ; Wybau:reg2-f°87v
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Alfabetische Lijst 

 

Heerlijkheid Erckeghem; plaatsnamen 

 

 

Ackerken:reg4-f°92v 

 

 

Beck:reg2-f°43 ; Beunt:reg3-f°96 ; Boirs:reg2-f°80v-f°87v ; Boyers:reg2-f°34 

 

 

Erckeghemmeulen:reg2-f°10-f°16-f°41-f°51-f°76-f°78-f°83-f°85-f°87v,reg3-f°5,reg4-f°1 

 

 

Fallie:reg6-f°139v 

 

 

Hof van Steelandt:reg3-f°98v 

 

 

Lange Water:reg2-f°1-f°30v-f°34-f°38v-f°87v,reg3-f°94v,reg4-f°145v,reg6-f°175v ; 

Liefkensstuck:reg6-f°71 ; Lymaete:reg4-f°161v 

 

 

Meulenstuck:reg3-f°168v 

 

 

Noortweghe:reg4-f°102v 

 

 

Ouden Dyck:reg2-f°43 

 

 

Pannaers:reg7-f°1 ; Pannaerts:reg2-f°70 

 

 

Stuyvenberghe:reg5-f°43v 

 

 

Vallynck stuck:reg2-f°45 ; Vloetmeerschen:reg5-f°142 ; Vossenhol:reg6-f°127 ; 

Vosseputte:reg5-f°135 

 

 

Walbrugghe:reg3-f°118v ; Werfhage:reg4-f°133-f°135 ; wethuys van de heerlijkheid 

Erckeghem:reg4-f°102 ; Wildeman:reg3-f°118v 

 

 

Zwarte Gat:reg6-f°52 
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Alfabetische Lijst 

 

Heerlijkheid  Roden-Nieuwenhove: persoonsnamen 
 

 

Adorne:reg5-f°15/12/1742 ; Adourne:reg4-f°14/07/1653 ; Allein:reg6-f°28/02/1769 ; 

Alleyn:reg3-f°01/01/1702-f°04/06/1705-f°05/06/1723-f°12/08/1720-f°16/09/1709-f°18/02/1712-

f°23/05/1703-f°27/07/1716 ; Ampe:reg3-f°04/06/1681-f°27/01/1682 ; Anchemant:reg4-

f°24/03/1661 ; Anthierens:reg3-f°02/06/1744-f°05/06/1723-f°07/01/1739-f°07/10/1735-

f°09/04/1745-f°16/10/1748-f°16/11/1768-f°23/12/1745,reg6-f°02/08/1775-f°06/10/1787-

f°21/05/1775 ; Audeians:reg4-f°14/07/1653 

 

 

Bauwens:reg3-f°01/01/1702-f°04/06/1705-f°23/05/1703 ; Beckers:reg3-f°05/06/1723-

f°07/10/1735,reg6-f°13/02/1737 ; Bertholf:reg6-f°01/02/1687-f°09/09/1686 ; Biebuyck:reg3-

f°26/04/1747 ; Binneman:reg5-f°15/01/1724 ; Blondeel:reg6-f°08/04/1719 ; Bogaert:reg3-

f°09/05/1685-f°26/04/1747-f°27/01/1682,reg5-f°23/06/1719 ; Bouckaert:reg6-f°02/08/1775 ; 

Bral:reg5-f°20/10/1731 ; Brasseur:reg4-f°15/06/1673 ; Bremeersch:reg3-f°27/01/1682 ; 

Buckens:reg3-f°03/10/1770,reg6-f°01/04/1752-f°20/01/1746 ; Bulcke:reg5-f°23/06/1719 ; 

Bullaert:reg6-f°25/01/1766 

 

 

Carlier:reg4-f°07/01/1664-f°17/03/1667,reg6-f°01/02/1687-f°06/02/1666-f°09/09/1686 ; 

Casaert:reg6-f°08/04/1719 ; Casetta:reg5-f°15/12/1742 ; Cassetta:reg5-f°09/02/1739 ; 

Christiaens:reg3-f°07/10/1735-f°16/07/1766,reg6-f°13/02/1737-f°16/07/1771-f°28/10/1767 ; 

Clarisse:reg4-f°02/06/1666 ; Cloet:reg3-f°09/05/1685 ; Colins:reg4-f°24/03/1661-f°24/03/1661 ; 

Coorens:reg3-f°05/06/1723-f°07/10/1735-f°12/03/1738-f°19/10/1735 ; Coppence:reg3-

f°26/04/1747 ; Craeye:reg4-f°20/06/1671 ; Craeyers:reg4-f°07/04/1665 ; Cuypers:reg5-

f°26/07/1742 

 

 

Damarijn:reg3-f°30/09/1737 ; De Aranda:reg3-f°16/09/1709 ; De Baecke:reg3-f°07/04/1740-

f°11/07/1736,reg6-f°11/07/1750 ; De Baeckere:reg3-f°18/02/1712 ; De Baeke:reg3-

f°01/01/1707-f°11/10/1689 ; De Bake:reg3-f°19/10/1735 ; De Bats:reg3-f°26/04/1747 ; De 

Bethune:reg6-f°28/10/1767 ; De Blessy:reg4-f°12/05/1673 ; De Breucq:reg4-f°10/10/1665 ; De 

Brou:reg6-f°25/01/1766 ; De Brune:reg4-f°17/09/1661 ; De Bruyne:reg4-f°21/02/1660 ; De 

Calue:reg3-f°04/06/1681 ; De Caluwe:reg3-f°13/06/1685 ; De Camargo:reg4-f°17/09/1661 ; De 

Cassetta:reg5-f°09/02/1739 ; De Clerck:reg4-f°02/06/1666 ; De Clercq:reg4-f°07/07/1657,reg6-

f°09/01/1792 ; De Cloedt:reg3-f°16/09/1709-f°18/02/1712-f°26/01/1684 ; De Cloet:reg3-

f°13/05/1681-f°18/09/1680-f°23/09/1682-f°27/01/1682,reg5-f°13/03/1734 ; De Corte:reg3-

f°07/04/1740,reg4-f°16/10/1660,reg5-f°04/07/1733,reg6-f°26/03/1740 ; De Deyne:reg3-

f°04/06/1705-f°12/08/1720-f°16/09/1709-f°18/02/1712-f°27/07/1716 ; De Doeldere:reg4-

f°16/10/1660-f°17/03/1667 ; De Drooghe:reg5-f°20/10/1731 ; De Groote:reg3-f°04/12/1680-

f°05/06/1723-f°07/03/1736-f°07/10/1735-f°14/10/1737-f°16/09/1709-f°18/02/1712-

f°27/07/1716-f°27/08/1736-f°30/09/1737,reg4-f°10/10/1665 ; De Jonghe:reg3-f°12/04/1741 ; De 

Kempe:reg4-f°07/07/1657 ; De Laere:reg3-f°03/04/1704-f°11/10/1689-f°12/08/1720,reg6-

f°13/02/1737 ; De La Fontaine:reg6-f°09/01/1792 ; De Lampereel:reg3-f°03/04/1704-

f°12/03/1705-f°16/07/1766-f°18/09/1680-f°27/01/1682,reg6-f°15/06/1754 ; De La 

Viefville:reg6-f°28/10/1767 ; De Meyere:reg5-f°26/07/1742 ; De Muynck:reg6-f°27/04/1751 ; 

De Muyttere:reg6-f°26/03/1740 ;  
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De Naert:reg6-f°01/04/1752 ; De Nieulant:reg3-f°07/01/1739-f°09/10/1746-f°16/10/1748-

f°22/10/1743 ; De Nys:reg4-f°05/07/1673-f°11/08/1671,reg6-f°06/02/1666-f°09/01/1792 ;  

De Peralta:reg4-f°07/04/1665-f°15/06/1673 ; De Praetere:reg3-f°01/02/1747-f°14/12/1751-

f°22/10/1743-f°24/11/1749 ; De Pratere:reg3-f°16/09/1739 ; De Pré:reg6-f°01/04/1752-

f°20/01/1746 ; De Ruywe:reg5-f°04/07/1733 ; De Saldaigne:reg4-f°01/02/1669-f°12/05/1673-

f°17/09/1661 ; De Schinck:reg3-f°16/10/1748-f°24/11/1749 ; De Schynck:reg3-f°02/06/1744-

f°07/01/1739 ; De Smet:reg5-f°02/1/1740-f°12/11/1718 ; De Smidt:reg5-f°26/07/1742,reg6-

f°08/04/1719 ; De Smit:reg3-f°18/02/1712,reg5-f°12/11/1718 ; De Stappens de 

Nieuwenhove:reg3-f°01/01/1763 ; De Stappens:reg3-f°03/10/1770,reg6-f°02/08/1775 ;  

De Villegas:reg3-f°18/12/1680-f°22/01/1681,reg5-f°09/02/1739-f°15/12/1742 ; De Vos:reg4-

f°17/09/1661 ; De Vriese:reg3-f°23/12/1745-f°27/01/1682,reg4-f°01/02/1669 ;  

De Waele:reg6-f°01/04/1752 ; De Waignacourt:reg3-f°01/01/1702-f°27/01/1682 ;  

De Witte:reg3-f°07/04/1740 ; De Wulf:reg6-f°02/08/1775 ; De Zanghere:reg4-f°07/04/1663-

f°07/07/1657-f°07/07/1657-f°16/10/1660-f°25/10/1670 ; Dhaene:reg5-f°23/06/1719 ; 

D’Hane:reg4-f°14/07/1653 ; Dhert:reg6-f°28/02/1769 ; Dhondt:reg6-f°20/01/1746 ; Dhont:reg3-

f°12/08/1720,reg5-f°02/1/1740,reg6-f°01/04/1752-f°02/08/1775-f°11/07/1750 ; Dhooghe:reg6-

f°05/07/1766 ; Dobbelaere:reg5-f°20/10/1731 ; Doncke:reg3-f°01/01/1763 ; Drubbele:reg5-

f°09/02/1739-f°15/12/1742-f°20/03/1732 ; Du Bois:reg5-f°07/09/1740-f°17/09/1740 ; 

Dulay:reg6-f°01/02/1687-f°09/09/1686 ; Dumerey:reg5-f°26/07/1742 

 

 

Ellebuyck:reg3-f°27/01/1682 

 

 

Faet:reg3-f°16/09/1709 ; Faignaert:reg6-f°31/12/1739 ; Faveauw:reg3-f°30/07/1738 ; Fiers:reg6-

f°26/03/1740 ; Fraet:reg3-f°09/10/1755-f°14/12/1751-f°16/09/1709-f°16/10/1748-f°18/02/1712 ; 

Fynaert:reg5-f°15/01/1724 

 

 

Gailliaert:reg5-f°20/10/1731,reg6-f°28/10/1767 ; Geeraert:reg5-f°15/12/1742 ; Geeraerts:reg6-

f°16/10/1756 ; Geernaert:reg3-f°05/06/1723-f°07/01/1739-f°07/10/1735-f°12/08/1720-

f°16/10/1748-f°16/11/1768-f°23/12/1745-f°27/07/1716-f°30/09/1737,reg5-f°20/03/1732-

f°20/10/1731 ; Gheus:reg5-f°15/12/1742 ; Ghysels:reg5-f°23/06/1719 ; Gilliaert:reg2-

f°12/01/1759,reg3-f°16/10/1748-f°22/09/1773 ; Goormachtigh:reg5-f°04/07/1733-f°12/11/1718 ; 

Govaert:reg5-f°15/12/1742 ; Grimaldi:reg4-f°14/07/1653 ; Gysels:reg4-f°17/03/1667 

 

 

Hadins:reg3-f°07/10/1735 ; Haneca:reg4-f°20/06/1671 ; Hellebuyck:reg2-f°12/01/1759,reg3-

f°16/11/1768 ; Hermans:reg4-f°07/04/1665 ; Hollebeke:reg3-f°07/01/1739-f°07/10/1735 ; 

Huys:reg3-f°16/09/1739-f°16/11/1768 

 

 

Impens:reg6-f°08/04/1719-f°20/01/1746 

 

 

Joets:reg6-f°05/07/1766-f°21/02/1759 ; Jolyen:reg5-f°15/01/1724 ; Jonckheere:reg4-

f°20/06/1671 

 

 

Kesteloot:reg5-f°14/01/1734 ; Knijf:reg6-f°25/01/1766 
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Labens:reg3-f°01/01/1707 ; Laderriere:reg6-f°31/12/1739 ; Lambert:reg3-f°02/06/1744 ; 

Lamertin:reg6-f°06/10/1787 ; Lammertijn:reg6-f°06/10/1787 ; Lantsocht:reg3-f°18/09/1680 ; 

Lejeune:reg6-f°25/01/1766 ; Lippens:reg3-f°16/11/1768 ; Lobbrecht:reg5-f°26/07/1742 ; 

Logghe:reg4-f°04/02/1671 ; Loontjens:reg6-f°27/04/1751 ; Lust:reg2-f°12/01/1759 

 

 

Maelfaiet:reg4-f°20/03/1660 ; Maenhout:reg5-f°20/10/1731 ; Maertens:reg3-f°07/04/1740-

f°16/10/1748-f°20/03/1749 ; Marteel:reg3-f°28/11/1739 ; Meganck:reg4-f°02/06/1666 ; 

Meuleman:reg2-f°12/01/1759,reg6-f°28/02/1769 ; Minnaert:reg4-f°17/03/1667 ; Moens:reg5-

f°23/06/1719 ; Mombaillieu:reg5-f°13/03/1734 ; Monbaillie:reg3-f°12/08/1720 ; 

Monbailliu:reg3-f°01/01/1702-f°05/06/1723-f°18/02/1712-f°27/07/1716 ; Monbailly:reg3-

f°23/05/1703 ; Monbally:reg3-f°10/12/1681 ; Morel dit Tangry:reg4-f°14/07/1653 

 

 

Neghemans:reg4-f°07/07/1657 ; Neyts:reg3-f°07/04/1740 ; Nieulandt:reg3-f°07/10/1735 ; 

Nieulant:reg3-f°23/12/1745 ; Nieuwenhuyse:reg3-f°09/05/1685 

 

 

Outfrise:reg4-f°14/07/1653 

 

 

Padue:reg5-f°20/03/1732 ; Paene:reg5-f°15/12/1742,reg6-f°16/10/1756 ; Pante:reg5-

f°13/03/1734 ; Pasmaet:reg5-f°17/09/1740 ; Perneel:reg3-f°01/01/1707,reg6-f°09/01/1792 ; 

Pierens:reg5-f°15/12/1742 ; Pincket:reg6-f°09/01/1792 ; Plante:reg6-f°13/02/1737 ; 

Plowits:reg5-f°26/07/1742 ; Potteghem:reg3-f°22/12/1705 

 

 

Quissens:reg3-f°26/01/1684 

 

 

Rabaut:reg4-f°24/03/1661 ; Reybrouck:reg3-f°05/06/1723-f°07/01/1739-f°07/10/1735-

f°16/10/1748-f°23/12/1745-f°24/11/1749,reg6-f°25/01/1766 ; Roels:reg4-f°04/02/1671 ; 

Rotsaert:reg5-f°15/12/1742,reg6-f°16/10/1756 ; Rotthee:reg3-f°23/12/1745 ; Rotthé:reg6-

f°13/02/1737-f°28/02/1769 ; Rudders:reg4-f°22/01/1666 

 

 

Sabbe:reg2-f°12/01/1759,reg3-f°07/01/1739-f°16/11/1768,reg6-f°28/10/1767 ; Saelens:reg3-

f°04/06/1705-f°23/05/1703 ; Schaessens:reg4-f°07/07/1657 ; Schapelyncq:reg6-f°15/06/1754 ; 

Slyp:reg5-f°15/01/1724 ; Soens:reg4-f°07/07/1657 ; Sproncholf:reg4-f°07/04/1665 ; 

Standaert:reg5-f°20/10/1731 ; Steelant:reg4-f°02/06/1666 ; Stockhove:reg5-f°09/02/1739-

f°15/12/1742 ; Stock:reg3-f°13/06/1685 ; Storme:reg4-f°07/04/1663 ; Strubbe:reg6-f°02/08/1775 

 

 

Tack:reg3-f°01/01/1702-f°27/07/1716 ; Talloen:reg5-f°26/07/1742 ; Tange:reg3-f°09/10/1755 ; 

Tanghe:reg2-f°12/01/1759,reg5-f°20/10/1731 ; Taverne:reg3-f°04/12/1680-f°27/01/1682 ; 

Tilly:reg4-f°07/04/1665 ; Timmermans:reg6-f°11/07/1750 ; Timmerman:reg5-f°15/12/1742 
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Valentijn:reg3-f°10/12/1681 ; Van Besien:reg6-f°26/03/1740 ; Van Caloen:reg3-f°03/04/1704-

f°04/06/1705-f°16/09/1709-f°18/02/1712-f°23/05/1703,reg6-f°01/02/1687-f°09/09/1686 ; Van 

Camargo:reg4-f°21/02/1660 ; Van Cauwenberghe:reg4-f°25/10/1670 ; Van Colen:reg5-

f°17/09/1740 ; Van Cotenynghe:reg4-f°02/06/1666 ; Van Damme:reg4-f°04/02/1671 ; Vande 

Casteele:reg5-f°15/12/1742 ; Vande Keere:reg3-f°24/11/1683-f°28/11/1739,reg5-f°14/01/1734-

f°23/06/1719 ; Vanden Berghe:reg3-f°12/03/1705-f°12/03/1738-f°18/02/1712-

f°19/10/1735,reg4-f°07/04/1663 ; Vanden Bogaerde:reg6-f°06/10/1787-f°11/07/1750 ; Vanden 

Hecke:reg3-f°21/11/1684 ; Vander Biest:reg3-f°27/01/1682 ; Vande Respaillie:reg4-

f°07/07/1657 ; Vander Haeghen:reg6-f°27/04/1751 ; Vander Schaeghen:reg6-f°27/04/1751 ; 

Vander Woestyne:reg4-f°24/03/1661-f°24/03/1661 ; Van Deurne:reg5-f°09/02/1739-

f°15/12/1742 ; Vande Waeteree:reg5-f°23/06/1719 ; Vande Walle:reg3-f°01/01/1702-

f°04/06/1705-f°12/08/1720-f°16/09/1709-f°18/02/1712-f°18/09/1680-f°23/05/1703-

f°23/07/1705-f°27/01/1682-f°27/07/1716,reg5-f°04/07/1733-f°24/12/1718,reg6-f°05/07/1766-

f°21/02/1759-f°27/04/1751 ; Vande Weghe:reg5-f°20/10/1731 ; Van Dierendonck:reg2-

f°12/01/1759,reg3-f°16/11/1768,reg6-f°05/07/1766-f°21/02/1759-f°25/01/1766 ; Van 

Doorne:reg4-f°01/02/1669-f°17/09/1661 ;  

Van Elslande:reg6-f°02/08/1775 ; Van Elslant:reg6-f°21/05/1775 ; Van Hecke:reg3-

f°11/10/1689-f°20/05/1688 ; Van Hollebeke:reg6-f°11/07/1750 ; Van Hoonacker:reg3-

f°09/05/1736-f°16/11/1768-f°22/10/1743,reg6-f°11/07/1750 ; Van Houtte:reg4-f°07/04/1665-

f°12/05/1673-f°20/03/1660 ; Vanhouttrive:reg5-f°04/07/1733 ; Van Hove:reg3-f°02/06/1744-

f°05/06/1723-f°07/01/1739-f°07/10/1735-f°12/08/1720-f°27/07/1716-f°28/11/1739,reg4-

f°15/06/1673 ; Van Loo:reg5-f°20/10/1731 ; Van Loreynen:reg3-f°09/04/1745-f°12/10/1750-

f°22/10/1743-f°22/11/1741-f°25/03/1750 ; Van Maldeghem:reg4-f°14/07/1653 ;  

Van Marcke:reg5-f°09/02/1739 ; Van Montenberghe:reg4-f°15/06/1673 ; Van Neste:reg6-

f°28/10/1767 ; Van Nieulant:reg3-f°21/05/1738 ; Van Nieuwenhuyse:reg3-f°18/09/1680-

f°27/01/1682 ; Van Oost:reg3-f°30/07/1738 ; Van Renterghem:reg3-f°01/01/1702-f°01/01/1702-

f°04/06/1705-f°16/10/1748-f°23/05/1703-f°23/05/1703-f°23/12/1745,reg5-f°26/07/1742,reg6-

f°13/02/1737-f°27/04/1751-f°28/02/1769-f°31/12/1739 ;  

Van Reybrouck:reg2-f°12/01/1759 ; Van Spoelberch:reg4-f°14/07/1653 ;  

Van Steenwerkers:reg4-f°01/02/1669 ; Van Tours:reg4-f°10/10/1665 ; Van Vandome:reg3-

f°16/10/1710 ; Van Vleeteren:reg3-f°01/01/1702-f°20/05/1688-f°30/04/1688 ;  

Van Volden:reg3-f°07/01/1739-f°07/10/1735-f°16/09/1709,reg4-f°05/07/1673-f°07/01/1664-

f°07/04/1665-f°11/08/1671-f°20/03/1660-f°22/01/1666 ; Van Watermuelen:reg4-f°11/08/1671 ; 

Van Wonterghem:reg3-f°07/01/1739-f°23/12/1745 ; Van Zevecote:reg4-f°14/07/1653 ; Van 

Zuylen de Nieuvelt:reg6-f°15/06/1754 ; Veerman:reg4-f°07/01/1664 ; Verbauwe:reg3-

f°12/08/1720 ; Verbiest:reg3-f°01/01/1702-f°04/06/1705-f°23/05/1703-f°23/09/1682,reg5-

f°15/12/1742 ; Vercruyse:reg4-f°05/07/1673 ; Vereecke:reg4-f°04/02/1671-f°17/03/1667-

f°20/06/1671,reg6-f°16/10/1756 ; Vergote:reg5-f°26/07/1742 ; Verhulst:reg3-f°07/01/1739-

f°21/05/1738-f°23/12/1745 ; Verlie:reg4-f°24/03/1661 ; Verschoot:reg4-f°20/03/1660 ; 

Vlietinck:reg3-f°16/10/1748 ; Vlietynck:reg3-f°23/12/1745,reg5-f°20/10/1731 ; Vyncke:reg6-

f°26/03/1740 

 

 

Waelaerts:reg6-f°15/06/1754 ; Willems:reg6-f°16/10/1756-f°31/12/1739 

 

 

Zeebrouck:reg3-f°24/11/1683 
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Alfabetische Lijst 

 

Heerlijkheid Roden-Nieuwenhove: plaatsnamen 
 

 

 

Clercx Hof:reg5-f°15/12/1742 

 

 

Galghenacker:reg6-f°01/02/1687 ; Ghistele:reg4-f°02/06/1666 ; Goet ter Oudt Vijver:reg6-

f°02/08/1775 

 

 

Hooghnieuwenhove:reg3-f°03/04/1704-f°23/07/1705 ; Hovaersnest:reg6-f°01/02/1687-

f°09/09/1686 

 

 

Laere:reg6-f°02/08/1775-f°08/04/1719-f°21/05/1775 

 

 

Nieuwenhove:reg6-f°06/09/1748 ; Nosken Buys:reg5-f°04/07/1733 

 

 

Ommerloop:reg6-f°09/09/1686 ; Oude Swyn:reg4-f°15/06/1673 

 

 

Pensée Joyeuse:reg5-f°07/09/1740-f°17/09/1740 ; Pensée:reg4-f°07/04/1665-f°20/03/1660,reg6-

f°26/03/1740 

 

 

tGherechte:reg6-f°09/09/1686 

 

 

Vaerenacker:reg4-f°05/07/1673 ; Vier Lijnen:reg6-f°27/04/1751 

 

 

Zuytwaere:reg4-f°22/01/1666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


