
Nevelse middenstand tijdens de 18de eeuw

met enkele vermeldingen uit de 17de en 19de eeuw

Gezant door André Bollaert

Bij elke naam staat meestal de bron vermeld. Een cijfer tussen haakjes is de bladzijde in 
de Staten van goed van de Baronie Nevele van Michel Dobbelaere. 

Een aanduiding die begint met een G komt uit de Staten van Goed van de Baronie 
Nevele van Cyriel Goemé, te raadplegen of te ontlenen in Erfgoedcentrum Het Land van 
Nevele. 

De aangeduide fiches van de Staten van Goed bevinden zich in Erfgoedcentrum Het Land
van Nevele.

De namen die vermeld zijn in 1705 komen uit: Pointynck Rolle vande negotie ende 
gestaethede van binnen en buyten Nevele vanden jaere 1705 op drij ponden grooten vuyt den 
bundere

Al deze gegevens kunnen dienen als hulpmiddel bij opzoekingen en gaan enkel over de 
vroegere gemeente/parochie.

AMBACHTSLIEDEN

ABRAHAM Joseph, temmerman in 1705 en overleden 15.03.1707 – 32 jaar – was gehuwd met 
Joanna Dusaer die overleed op 15 01 1709 36 jaar – 3 K -

BAERT Joannes en Francies – oorloge maekers – in 1811 misschien ook al in 1802 en vroeger   
(835)

BELSSENS Abraham, fs Servais - mulder – schepen – x Isabelle Martens fa Roghier (+ 20.02.1744)
– 1 dochtertje van 2 jaar (386)

BIJN Joannes – schilder – 4 kinderen – x Joanne Van Brussel (+ 03.05.1770) (fiches svg)

BIJSTANT Pieter, metselaer en winkelier in 1705 – overleden 10 09 1715 – 64 jaar – gehuwd met
Joanna Van de Vijvere 

BOONAERT Jacobus fs. Francies (+09.09.1781) – mulder – weduwnaar van Joanna Theresia 
Thollens (+1774) x Marie Van de Moere fa. Pieters  °Sint-Kruis – Boonaert was geboren in 
Lovendegem –  de stenen molen op den meulecauter werd op 21 mei 1783 geschat op 510p 



7sch 2 gr door Pieter Hoste meulemaeckr tot Ruysselede(746) Ettelghemmeulen in 1775 in 
pacht bij Ferdinand Gevaert (G 28)

BRACKE Jan – zager in 1705

BRAET Francois – brouwer en landman  in 1705

BRAET Joos, wever in 1705

BRAET Marcus fs. Pieters (+Gent 14.01.1684 – 68 jaar – aldaer gevlucht door de troubelen ende 
voor hem overleden in Ghendt den 1ste ocy. 1678 zijn  huysvrauwe Petronelle Van Hende) - 
brouwer – Eigendommen o.a. in Nevele een behuysede hofstede met schuere ende brauwerije 
… in Poesele een huys ende erfve ghenoemt de populieren groot 50 roeden .. (77)

BRINGHIER Maarten – wever in 1705

CAENVELS Christoffel, metsersknecht in 1705

DE BLOCK Jacobus fs. Pieter – meulenaer – (+ 21.12.1733) – x Elisabeth De Loore fa. Pieters – 
kinderen: Jan Baptist 23 j,marie anne Pieternelle en Anna Caerliene de Block – (326)

DE BLONDE Jacques – bakker – en winkelier –  x Janneke Ovaere fa Jans (zijn derde vrouw – 
eerste vrouw was zuster van Janneken) (+ maart 1697) – geen kinderen in dit huwelijk  –  bezit 
de helft van het huis die ze bewonen (andere helft is van Isabelle De Blonde dochter uit zijn 
vorig huwelijk) – ligging: noort de straete oost ende suyt Jan De Buck, west Frans Braet (125) 
Jacques overleed 29 06 1713 – 66 jaar –  (119)

DEBOCK Petrus fs. Guillelmus – 1710 – kuiper (G 70)

DE BRABENDER Sieur Joannes fs. Judocus en Marie Van Nevele – schepenen ende 
geniverstocker met wijnckel (+17.09.1785) x Joffr. Isabelle De Wulf fa. Geeraert – een dochter 
Marie Therese, gehuwd met Martin us Carolus Van Hulle notaris en procureur binnen dese 
stede residerende – huwelijks contract in augustus 1755 – “Een huys ende rve met de schuer 
ende stockerije daerop staende gelegen in Nevele komende ten voorhoofde op de calseyde van 
Nevele groot met de partije den engelandt daerachter annex 561 1/3 roeden ende gebruyckt bij
de hauderigge synde belast met een rente van 1000 p gr. Wisselgelt loopende in proffijte van de
wdwe van Sr. Bruggeman tot Deynse.” (787) Debrabander Pieter in 1783  volgens Goemé (G72)

DE BUCK Christaen fs. Cornelis – brouwer – (+1645) wdwnaar van Livijne De Meyere  en X 
Pierijntjen Temmerman (+ in 1645) (1103)



DE BUCK Francois fs. Cornelis – smid al in 1705–  x Josijne Coppens fa. Jans (+16.08.1719) Een 
behuysde hofstede in de Ste Jans straete in Nevele noort de selve straete oost Jan Bracke suyt 
den hoel ende west Pieter Dusaer groot ontrent 70 roeden (212)

DE BUCK Jacques fs. Cornelis overleden in 1647-1648 -zijn kinderen Cornelis en Marie De Bucq 
'houden in pachte thuys endee brauwerije ghestaen in Nevele ghenaempt Ste Jooris' (1082)

DE BUCK Jacques fs. Pieter – kamslager – (+?? 10.1727) x Isabelle De Lateur fa. Pieter (54 
kinderen tussen 19 j en 9 j) (293)

DE BUCK Pieter en zoon, kamslagers in 1705

DE CLERCQ Norbert fs. Lieven – zager – x Sara De Schuyter fa. Lucas (+ 02.02.1743) –   
'betemmert en beplant met huys schuere en boomen' noort wes de blasiusdriesstraete zuid 
Anthone Tyttgat ende oost de wdw van Pieter Braet (376)

DE CLOET Pieter, wever (1705)

DE CREMER Bartholomeus, bakker – werd veroordeeld voor het overtreden van de 
graanplakaten 64r 22.04.94 In de secrete kamer. Rdsh. vander Meersche (comm.) bijgestaan 
door griffier Helias, de adv.-fisc. Spanoghe. Bertholomeus de Cremer, zn van Bertholomeus, 47 
jaar, stiefvader van Christiaen van Daele, en bakker te Nevele, wordt verhoord.

“Ik verbakte drie of vier zakken per week voor eigen consumptie, en voor diegenen van de lijst

die thuis niet zelf bakten en hun portie aan mij overlieten om bij mij brood te halen.

Het is gebeurd dat mijn boekweitbloem aangeslagen werd. Daarbij waren 11 meukens voor

Pieter Roelants, 5 of 6 meukens voor Philips vander Beke en omtrent 4 meukens voor Anthone

le Ducq en 6 zakken voor mezelf.”ROGIERS G.. Criminele processen voor het hoogste 
gerechtshof in Vlaanderen, de Raad van Vlaanderen, eind zeventiende begin achttiende eeuw. 
Deel 4: okt. 1692 - sept. 1723.

DE HERTOGHE Joseph, fs. Gerardus-  schoenmaker-lantsman in 1705 overleden 22 04 1715 x 
Elisabeth Van de Velde op 01 07 1685 in Nevele

DE MULDER Jan – stoeldraaier en winkelier in 1705

DE SCHOENMAECKER Joos  schaeper in 1705 overleden 17 08 1716 – 70 jaar x Joanna Leybaert 

DE SCHRIJVER Jan – beenhauder – in 1705



DE SEYN Joseph fs. Joannes – molenmaecker – ( + 06 06 1740) 26 jaar – x Livijne Gaelens fa 
Matheus – 1 kind van zes maanden (351)

DE SMET Benedictus fs. Laureyns (+18.07.1785) – schoenmaker en kruidenierswinkel – x Marie 
Francisca Aerens fa. Leonard – huis inde St-Janstraat 24 roeden oost Emanule Comparé, zuid 
Christaen Van der Vennet west Jan Baptiste Nieuwlandt noor de straat (780)

DE STEUR Joannes fs. Jan – schoenmaker – x Theresia Oppeel (+07.11.1771) (fiches svg)

DE SUTTER Philippe fs. Jacques – gareelmaker –  Joosijne Schelpe (+ in 1721) (fiches svg)

DEVOS Carolus (stoker in 1738 1742- 1745  ook winkelier, bakker, slachter (G 153) 

DE WULF Albert – brouwer en landtsman in 1705

DE WULF Philips fs. Roelant – kinderen Adriane, Jan en Frans – brouwer – x Janneken Van der 
Vennet fa. Herman (+ omstreeks 1649) – had meubels in Gent op een kamer in de Hoogstraat 
int calf ende inde lange munte int paradijs... – bezit in Gent een huis genoemd de jonghe roose 
staende neffens de herberghe ghenaempt het moorlant...  – Een hofstede mette huysen, 
brauwerije, schueren waghenhuys boomen ende andere gheleghen in Nevele metsgaders den 
palm dienendee tot brauwen abouterende oostr den heere van Nevele suyt den herwegh van 
Ghent naer Thielt west de wdwe ende hoirs Frans Braet, noort de Poucke en den heere van 
Nevele  commende bij coope van de wdwe Roelant De Wulf  shgauders oot 577 roeden. Een huys
in Nevele wesende” ene herbergh ghenaempt den pauw bewoont bij Joos De Loof.... (1086) op 
09 09 1685 overlijdt een zekere Philips de Wulf – schoolmeester!

DE WULF Jan fs. Philips – brouwer – (+12.10.1673) – x Isabella van Honacker fa. Joos nu 
(26.02.1676) gehuwd met Loys Van Wonterghem – 7 kindern – voogd poaterneel Frans De Wulf,
oom, advocaet in den raede van Vlaenderen –  huwelijkscontract in Gent 4 ja. 1659 – “... huys 
stede ende eerfve met de brauwerije schueren waghenhuys, duyvekeete ende andere catheylen
gheleghen in de stede ende vrijhede van Nevel daer den overledenene altijt op ghewont heeft 
groot in eerfven 571 roen mert den lochtinck hofstede ende een blucxken ...” dit alles is gekocht
van Gillis LIJBAERT en zijn vrouw Adriaene De Wulf; bezit ook in Sint Martens Leerne de herberg 
den viscoop (869)

DHAENENS Marten, voerman in 1705

DHONT Andries – kuiper in 1705

D'HUYVETTER Joannes  Frans fs. Maurus – kleermaker – x Pieternelle Steyaert (+26.01.1756) 
(fiches svg)



DIERICKX Jacobus fs. Theodor – ketelaer – (+ 24.09.1740) – wdn van Janneken D'hondt (alle 
kinderen gehuwd) (361)

DUSAER Marten fs. Amandus – wagenmaker – x Pietronelle De Buck (+11.03.1688) geen plaats 
aanduiding enkel: behuisde stede in Nevele door Dusaer bewoond – één kind: Pieter Dusaer(93)
Pieter Dusaer nam blijkbaar de zaak over. Zijn huis noemde het vergulden hooft.(575)

DUSAER Pieter – wagenmaker in 1705 – overleden 09 09 1743 72 jaar

GHIJS Jan – zager in 1705

GIJS Frans fs. Balthazaer – schoenmaker – (+14.02.1758) – weduwnaar Leanora Lootens x 
Caroliene Van Speybroeck fa Chaerel (502)

GOETHALS Joos- temmerman – x Adriaeneken Plahier (+ 22 12 1693) – 2 kinderen een gehuwd 
de andere 20 j – Er sijn ghenne erfgronden dan een deelkjen meubilaire goeden dewelcke met 
de sieckt van de overledene ende succesive troubelen van orloghe sijn gheconsomeert 5de 
maert 1697 (124) Hij overleed 11 02 1710 – 83 j – gehuwd met Adriana Pleyier in de 
overlijdensakte staat Plaisier

GOETHALS Jan en Joos – timmerlieden in 1705

GOOSSENS Pieter fs. Pieter – timmerman – x Marie Morthier fa. Jan (+28.08.1742) – Lange Munt
noort de sleve oost de reyghers beek zuid wdw Frans Jooris (372)

GOETHALS Pieter – timmerman in 1705

GOETHALS Pieter – molenaar in 1705

HAECK Lucas fs. Guillaume – kleermaker – schoenwinkel -(+03.03.1690) x Tanneken Cockuyt – 1 
kind – (fiches svg)

HAUWE Abraham, 'cherusyn' in 1705

HAUWE Jan Baptist fs. Pieter – timmerman –  x Joosijntjen Van Laecke fa. Chaerel (+ 30.09.1744)
– kinderen 14 en 12 jaar –  huis zuid de St Jansstraat  noord en west het klooster noopert hoors 
Pieter Hanssens oost dhoors en de wdw Jan De Mulkder (390)           
Hertrouwd met Theresia De Poorter (+ 01.11.1772) – 1 kind: Laurijns Norbert Hauwe (°1753) – 
JB Hauwe overlijdt voor feb 1774 (651)

HESSENS Joos – timmereman – X Claeys Catharine (+Nevele Veldeken 20.03.1671) 1 kind (fiches 
svg)

HEYNDRIX Hendrik fs. Joannes –  schoenmaker – 1748 (G 213)



IDE Jan – kleermaken en “laekesnyder “ in 1705

JANSSENS Pieter fs. Jacques (+ 10.04.1748) – kleermaker, winkelier, poorter der stadt Ghendt – 
x Isabelle De Voester fa. Joseph – 1 kind geboren 7 weken na het overlijden van Janssens (409)

JOORIS Frans – metser – weduwnaar van Pieternelle Serweytens (1 k) x Marie Vanderstraeten (4
k) (+04.05.1727) (fiches svg)

JOORIS Jan (+ 05,09,1701) – metser – x Jossijntjen Van Quickeburne fa. Frans – 3 volwassen 
kinderen en 1 minderjarig kind –  hofstede met een woonhuys ligghende ten voorhoofde aen de
Ste Jans straete oost de beke suyt ende west Pieter Van de Putte groot 30 roeden (139) in 1705 
vermeld als metser de “weduwe Jan Jooris  prop. met haren sone metser”

JOORIS JAN, fs; Guillaume metser in 1705 en ook landtsman – 1733 (G 223)

JOORIS Christoffel fs. Jan, metser, herbergier – (+ 12.02.1709) – x Marie De Dapper – 5 kinderen 
– Een huys ende reve in Nevele daer den overledenen is uytghestorven gestaen ende gheleghen
ten voorhoofde op de St Jans straete ghenaemt St Jooris abouterende suyt oost den blasius 
driesch noort dhoirs Pieter Jacob west Jan Yde groot in erven 52 roeden (162) metsersbaas 
genoemd in 1705

JOORIS Pieter fs. Christoffel – metser x LE DUCK Petronelle” – winkelierster fa. Guillaeme 
(08.06.1745) – herbekijken   (893) ook (fiches svg) 1759 (G 224)

LANCKSWEERT Petrus – 1709 – schoenmaker – (G 229)

LAMPE Jan, cleermaeker in 1705

LAMPE Thomas fs. Joannes – kleermaker met winkel – in 1783 – x Joanne Bafort weduwe Pieter 
Lovaert – (+oct 1783) – een huys ende erve bestaende in twee woonsteden ten voorhoofde op 
de merckt ende noort de wdwe Sr.  Pieter Bafort west de markt oost en zuid de wdw Carel Van 
de Voorde (759) 

LANCKSWEERT Pieter – schoenmaker – x Marie Dhaenens fa. Pieters (+25,10,1709) – 2 van de 3 
kinderen overledenin 1709 na hun moeder. ( 167)

LEDUCQ Guilliame (+ 06.01.1676) brouwer X Anne Margriete Baudonck (ook + maart 1674) – 7 
kinderen waaronder Ferdinande Leducq in het klooster der Penitenten in Nevele, 5 ervan zijn of 
waren getrouwd - een hofstede metten huyse schueren brauwerije stallingen ende 
boomcatheylen daerop staende gheleghen in Nevele commende ten Voorhoofde op de Sinte 
Jans straete oost de cattestraete west de naervolghende hofstede… nog in de Sint Jansstraat de 
herberg ‘den hert’ bewoond door Jan Leducq zoon van de overledene – in Meigem een 



herberghe genaemt de spoele groot 200 ropen oost de heer hooghballiu van Ghendt met een 
dreefken ….(43)

LOURTEAUX Martain fs. Jacques (+12.04.1710) overleden op de plaetse ofte mert – 1x Anne 
Pronnie (4 k)  2x Jenne Van Hauwe (2k) – kleermaker ook vermeld in 1705 (fiches svg)

MADOE Jan – metser in 1705

MEGANCK Lieven fs. Jan – timmerman – (+30.11.1771) – overleden iujn zijn woning in de 
boschstraete – Kinderen: Anne Marie en Barbarine beyde religeuzen in het clooster der 
penitenten tot Thielt, ende oversulcx doodt voor de weirelt …. (646)

MEGANCK Pieter Joannes, schepen, winkelier – geneverstocker (+20.08.1783) – x Jo° VAN DE 
VOORDE Anna Marie fa. Francies – winckelierster van stoffen en causen – 3 kinderen 9,6 en 3 
jaar – huwelijkscontract in september 1774 – “Een huys stede ende erfve met de stockerije 
ende voorder edifitien daerop staende ende medegaende geleghen in de Ste Jansstraete in 
Nevele groot in erfven 160 roeden paelende daeranne Ludovicus Paet suyt ende west de 
reyghersbeke ende noort de calsijde  ofte Ste Jansstraete commende bij sedaatie gedaen bij Sr. 
Francies Van de Voorde shauders vader in daeten 28ste 7bre 1775” – had nog rekeningen 
openstaan bij 44 personen voor een totaal van 82 p 19 sch 11 gr 3 d (zie 1194) (769)

MESDAG Sieur Pieter Francies fs. Pieter – lijnwaadhandelaar – woonde zuid Joffr. De Buens, 
zuid-west Pieter Du Saer noordwest Sr. Piueter Jacobus Van Risseghem en noordoost de calsijde
– X Livijne Van Holsbeke (+ 15,05,1777) (700 en fiches svg)

MINNENS Joannes Judocus fs. Joannes en Anne Marie Lampe – herbergier en wagenmaker – x 
Joanne Francoise Bafort fa. Pieter (+ 1791) – geen kinderen – “... een vrije herberge genaemt 
den spriet gelegen in Nevel paelende west ende noort de straete oost Jacobus Bafort groot 125 
roeden...” (816) 

MINNENS Judocus fs. Pieter – waeghenmaecker – (+10.08.1745) x Marianna Lampe fa. Jan – 1 
kind Joannes Judocus 4 weken oud – “Compt voor ghemeene baeten ter somme van 75 p. gr. 
Over den proijs van een huys schuere hoven boomen ende haegen met ontrent 60 roeden erfve
gestaen ende gelegen in Nevel daer den overledenen vuyt gestorven is staende ten voorhoofde 
in de Sinte Jans straetye oost Jacques Vervier suyt west de beke noort west Mauris Van der 
Straeten .. “ schatting door Christoffel Martens gesworen prijser en Pieter Jooris meester 
metser (895) 

MISSIAEN Jooris fs. Jooris – vleeshouwer – (+20.03.1777) x Josepha Van Lerberghe (2 K) 
huwelijkscontract afgesloten in 1748 –  woonde in een tweewoonst op de markt in Nevele, de 
andee helfty werd bewoond door Joseph De Jaegher (687 en fiches svg)



MORTIER Jan fs. Laureyns – temmerman al in 1705 – x Francoyse Jooris fa Jans (+ 20.01.1717) – 
Een huys stede en erfve gheleghen in  Nevele in de Ste Jans straete west aen 't brughsken groot 
15 roeden aen d'een sijde ghehuyst Frans Jooris ende aen dander sijde de beke (205)

NEYT Jan fs. Pieters – bakker en winkelier – x Angeline De Robey (+ 11.10.1748) – 4 kinderen 
tussen 27 en 11 jaar – 

NIEUWLANT Joannes Baptiste fs. Guillaume (+30.03.1786) X Regina VERBEKE Fa. Judocus – 
ellengoedwinckel –  1 kind Egelbertus Nieuwland 3 jaar – woning = huis en erf groot 41 roeden 
noord de straat oost Judocus Verbeke, zuid Judocus De Ruyk, west Pieter de Keyser (782)

NIEULANDT Guillaeme fs. Christoffel (+03.06.1748) – kleermaker en winkelier – x Gienne Marie 
Van Honnacker fa. Jan – 3 gehuwde kinderen en 4 tussen 19 en 15 jaar oud – woning noort de St
Jansstraete oost dhoors ende weduwe Neyt west de hoors Jan De Rijcke groot 82 roeden (412)

NIEUWLAND Pieter fs. Guillaeme, bakker en winkelier (+14.09.1783) – weduwnaar van Veronica 
Van dezr Donckt fa. Joannes – kinderen 18, 15 en 9 jaar – eigenaar van herberg de vos in 
Vosselare –  “Comt in baete over den prijs van een Backerije ende brandewijncaemer met den 
backover door den selven Nieuwlandt gestelt op den grondt van Joseph Van Renbterghem alf in 
staende ende alf in liggende weerde tot 49 p 17 sch 8 gr. (762)

OPPEEL Pieter fs. Pieter – schoenmaker – x Marie Cornelis fa. Jans (+ 20.01.1725) – 1 kind (260) 
Hertrouwd met Francoise Boret (9 kinderen) (+02.10.1764) (569)

OPPEEL Pieter Frans fs. Pieter – schoenmaker – (+13.11.1774)  X Rosa De Volder (3k) (670) en 
(fiches svg)

ROELANDTS Pieter, procureur ende noataris in 1705

PIETERS Jacobus fs. Christoffel – ketelmaker – 1785 (G 277)

PIETERS Joos fs. Joos – smid en winkelier – (+19.02.1695) (112)x Tanneken Dombrecht (+ 
24.09.1690) – 2 kinderen – een huys ende erfve ghelegen op den hoecvk van de brabantstraete 
an dseen sijde geeghuyst de wdw ende hoors Pieter Van de Putte – in gent bevindt zich tin, 
koper en ijzerwerk die ana het sterfhuis toebehoort bij Jo° Bonne gheestelicke dochter geschat 
op 4p16s2g (101)

PIETERS Christoffel fs. Petrus – koperslager (G 276)

PIETERS Pieter, ketelaer in 1705

PILLECAEN Jooris – schoenmaeker' in 1705

PILLECAEN Pieter, wever in 1705



REUBENS Sieur Francois Jacobus – meester chirurgien binnen dese stede van Nevele – in 1771 )-
(638)

REYNIERS Jan fs. Pieter – eigenaar brouwerij voor de helft in 1664) – x Jo° Marie De Buck fa. 
Cornelis – 4 kinderen – bezit de helkft van een woonhuys metter eerfven ende catheylen van 
huysijngen daerop staende ghenaempt Ste Jooris ghestaen ende gheleghen binnen deser stede 
op den hulm noort oost ende suut oost de straten suut west Jan Jacobs ende noort west dhoirs 
van Mhr Jan Van Daele … (1130)  zijn weduwe verkoopt dit deel in1673 (1154)

ROAR Niclays fs. Martijn – schoenmaker – ook ROWAER genoemd – x Petronelle De Vriendt (+ 
19.09.1747) – 2 kinderen 22 en 7 jaar (403)

ROAR Philippus fs. Nicolaes – schoenmaker – x Catharina De Voester fa. Joos (+ 09.08.1760) – 
(522)

SCHELPE Francies Laereyns fs. Philippus  (+29.10.1782) – camslaegerwinckel – fs. Anthone x 
Isabelle Grijp fa. Lieven  – twee huizen oost de meulenaerstraete (zuid Sr Philippe De Vos zijn 
hoors) – er is een zoon Joannes Baptiste Scelpe actuelijck geprofest als minderbroeder recollet 
onder de naem van frater Ivo den gonnen gecenseert wordt civil overleden te sijn... (750)

SCHELPE Laureyns, camslaegher' in 1705

SCHELPE Laureyns fs. Francies x Regina De Vos (+10.07.1787) 2 k  – bakker, winkelier en 
waschmacker – woonde in de meulenaerstraete zuid de wdw en hoors Sr. Philippe De Vos, west 
Jan Loontjes en noord Pietrnelle De Vlieger (788 en fiches svg)

SLOCK Joos – coopman van lynwaet – in 1705

SMITH Bernaert – brouwer in 1585 – brouwerij de Goudblomme – (RAG Nevele 670)

SNAUWAERT Joannes fs. Jacobus (+ 23.11.1781)  bezat een “weefcot” (733)

SUCCAET Pieter fs. Lieven (+ maart 1681) cleermaker – x BOOM Janne (+11.12.1682) – 
cleermaakster en fruytverkoopster – op Nevele Veldeken (6 k) – (fiches svg)

SIJMOENS Sieur Jan Georges (+ 1718???) -handelaar in brandewijn – procureur van Nevele – X 
Jo° Isabelle Dhaene fa. dheer Jan (4 k) (207) en (fiches svg)

VAN BRUSSEL Pieter fs. Jacques – metser, kloefkapper – (+ 19.06.1746) – weduwnaar Joosijntjen
De Dapper nu X Lievijne De Dapper – 4 kinderen – huis in de Lange Munt groot 23 roeden ten 
voorhoofde van de straete achteraan de swijns merckt ander buren zijn Roghier Martens en Jan 
Lampe (900)

VAN BRUSSEL Pieter is meester metser in 1705



VAN BRUYSSEL Petrus fs. Petrus – metser – x Joanne Petronelle Van den Daele fa. Lieven – 
woning met schuur stallen en bomen in de meulenaerstraete noort dhoirs Franchois Danneels 
oost den oostbroek suyt Lieven Van heirseel groot 34 roe (280) (+09.09.1728)

VAN COMPOSTELLE Jan x Magdelene Van Speybrouck (+ 1671?)  – smid met winkel – in de Sint 
Jansstraat (1146)

VAN COMPOSTELLE Joos fs Martens (+ 08.03.1680) smid - weduwnaar van Tanneken De Wulf 
(+1666) en nu gehuwde met Jossijntjen Coppens – deel van hofstede in Nevele met als anbder 
eigenaars de familie Van Compestelle – één kind Pieter Van Compestelle (61)

VAN COMPOSTELLE Pieter fs. Jan smid in 1705 en 1726 (fiches svg)

VAN COMPOSTELLE Pieter fs. Pieters (+03.06.1749) – olieslager – x Magdalene Slock fa. Pieter – 
Een behuysde hofstede in Nevele met dhelft van een oliepeerdestampcot wannof de wederhelft
compiteert aen Guillaeme Van Compostelle staende op ontrent 200 roeden cheyns gront 
compiterende aen den heere baron van Nevele voor een termijn van 59 jaeren ingegaen 1ste 
meye 1731 abouterende zuyt de calseyde van Nevele loopende naer het meulegat west de beke
noort ende oost den heer proprietaris (433)

VAN DAELE Jan & ERSEEL Lieven – stoeldrayers in 1705

VAN DAELE Lieven 'deurbrauwer' in 1705

VAN DAMME Gillis fs. Pieter – timmerman – x Speelman Tannken (+01.08.1701) 4 k – ze 
woonden in de stede van Nevele (fiches svg) in 1705 'meulemaeker'

VAN DE PUTTE Charel, fs. Pieters – brouwer en boer – x Jo° Jenne Braet fa. Marci  (+ 5,01,1698) 
– 4 minderjarige kinderen – bezit in Zeveren de behuysed hofstede ghenazmet het leeuwken – 
in Nevele delmft van de erfve daer den hpouder is woonende palende daeranne noort de ste 
Jans straete, oost Jooris Neyt suyt den Inghelant west Jo° Isabelle ene Marie Braety groot 70 
roeden … (130)

VAN DER PIETE Joannes Baptist Sieur – winkelier – (+ 07.05.1759) x Joffrauw Angeline De 
Naeyere – 3 kinderen oudste 14 jaar –  huis in Nevele 20 roedeen oost Philippe De Sutteren zuid
St Jans straat west Louys Praet en Philippe Bekaert – (524)

VAN DER DONCK Jan fs. Lieven – metser en winkelier – x  Joosijntje Bijstand fa. Pieters 
(+09.08.1750) – “Twee huysen met erfve geleghen in nevele met de erfve daermede gaende 
groot 55 roen genaemt den haentiens gheleghen ten voorhoofde in de meulenaerstraete” (856)



VAN DER STRAETEN Mauritius (+ 25.02.1761) weduwnaar van Joanna Van Damme fa Gillis  – aan
dit sterfhuis behoorde een huis toe 'wesende een smesse groot in erfven 35 roeden 
abouterende noort oost de Ste Jansstraete (559)

VAN DOORNE Pieter – olieslager in Nevele in 1781 (737)

VAN GANSBEKE Geraert fs. Pieter – timmerman – x Braet Theresia fa. Francois (+16.12.1766) 
overleden inde Vierboomstraat (fiches svg)

VAN GANSBEKE Pieter fs. Joannes – timmerman – x Anna Meganck fa. Gillis  (+24.02.1736)  8 k –
(fiches svg)

VAN HAUWE Joos fs. Adriaen – kleermaker – x  Josijne Venneman (+ aug. 1695) – 4 minderjarige
kinderen – eigendommen in Chijschcamp en de heerlijkheid van heirbrugghe (112)

VAN HOOLANT Vincent, fs. Jan – schoenmaker – (+ 03.09.1758) – weduwnaar van Louise Van 
Haute fa. Christaen – 3 kinderen van meer dan 20 jaar -'Een huys stede ende erfve staende ten 
voorhoofde op de merckt van Nevele abouterende oost Jooris Merisiaen suyt dhoors Pieter 
Dusaer ende west Pieter De Vos – groot 50 roeden – (504)

VAN HERSEELE Livinus fs. Dominicus – stoeldraaier – 1739 (G 365)

VAN HULLE Pieter fs. Pieters, timmerman (+25.03.1755) – x Marie Dhondt fa Guille – 4 gehuwde
kinderen en een van 24 en een van 19 jaar – Eeen huys met schuerken ende stallingne 
tronckboopmen ende haeghen, staende op cheyns van de wdwe ende hoors van dheer Frans De
Broux geleghen in Nevele alwaer den overledenen is comen toverlijden … (475)

VAN LANDEGHEM Judocus – doctoor – in 1705

VAN LANDEGHEM Petrus Jacobus (meester) licentiaet in de medicijnen – (+03.07.1761) – fs; 
Meester Joannes Frans – een kind Anne Marie 14 jaar oud – voogd paterneel: Mr. Jacobus Frans
Van Landeghem (oom) (527)

VAN LANDEGHEM, den jonghen doctoor – in 1705

VAN LEYSEELE Guille zijn weduwe en haar zoon – bakker en kruidenier in 1705

VAN MALDEGHEM Joos fs. Franchois (+1612) – wagenmaker – x Joanna DE Buck wdwe van Jan 
van de Steene  en nu x Laureyns Mestdach – 8 kinderen – … al thalm dienende tot 
waeghenmlaecken ende al thout ligghen,de”e op d eplaetse binnen Nevele … (1013)

VAN QUATHEM Laureyns fs, Christiaen – timmerman  – x Janneken Mestdach (+ 01,09,1695) 1 
kind Frans Van Quathem – huys en erfve in Nevele groot 39 roen (119)



VAN WONTERGHEM Louys, fs.  Philips (+ 22,07,1694) – brouwer – X Isabella Van Honackere (1x 
gehuwd met Jan De Wulf)  met Van Wonterghem 6 kinderen tussen 7 en 19 j oud –  “een 
behuysde hofstede sijnde een brauwerije met een waghenhuys gheleghen in Nevele suyt de 
straete  oost ende noort den heer baron van Nevele west Philip, Norbertus ende Marie De Wulf 
groot in erfven ontrent 200 roeden ende een herbergh ghenaempt het haentjen gheleghen als 
vooren noort de poecke in pachte gebruyckt bij Lieven De Dappere …. item nog een taverne 
ghenaempt den pelgrim in St Jansz Leerne gebruyckt bij Jacobus De Visch... (120) ook vermeld in
fiches Derom in 1682-1683

VERHEECKEN Philips – knecht van de ketlaer in 1705

VERHEGGHEN Carel – wever in 1705

VERMEIRE Geeraert fs. Geert – brandewijnstoker, boer, veekoopman -x Pieternelle Claeys fa. 
Jan -(+10.09.1725) (fiches svg)

VERPLAETSEN Pieter, wever (1705)

VERVIER Albert, procureur en weert in 1705

VERVIER Frans fs. Martens (+ 10.08.1711) – gareelmaker –en winkelier in 1705 x Cathelijne Van 
Leyseele – 1 k 11 j – de helft v.e. woning ten voorhoofde de Ste Jans straete oost de calseye suyt
Mr. Judocus Van Landeghem west den heere Amman van de lande van Nevele noort Joannes DE
Mulder (175)

VERWEE Mattheus x Madeleen Van Loockene (+ 11.02.1672) gareelmaker – 8 kinderen - 
behuysde hofstede in de St.-Jansstraete noort-west het clooster 63 roeden groot (33)

VOLCMAN Joannes fs. Cornelis – schoenmaker – 1733 (G438) in 1705 wever

YDE Joos – cleermaeker in 1705



HERBERGIERS

BEELAERT Judocus 'woonende op den wyck van Oossche wesende genaemt onder het publicq 
het rattien staet inde tweede Oosche straetien alwaer geen passagie en is wesende maer een alf
quartier urs vande hergberge den leeuw'  – brandewyn cotten binnen de prochie van nevele 
buyten – in 1774

BLESENS Joannes fs. Martinus 1738/1740 (G 19)

BRAET Pieter fs. Frans (+04.06.1734) x Catherine Faseur fa. Joos – geen kinderen – bezit de 
herberg St Huybrecht zuid de calseyde, west de braebant straete (324)

BIJN Joannes 'woont ende haut herberge in herberge het haentien staende inde 
meulenaerestraete wesende oocvk een haude herberghe...'  in 1774 in Nevele Binnen 

BULTIJNC Jan-  herbergier in 1648 – was 60 p schuldig aan brouwer Jacques De Bucq (1082)

CACKAERT Gheeraert – houdt ene herberg op het Veldeken in 1682-1683 (Derom)

CANNOOT Lieven 'woont ende haut herberghe inde herberghe den pauw staende in thieltstraete
binnen de stede ende is een aude herberghe, staet in de thieltstraete...' in 1774 – in 1793 is het 
zijn weduwe die als herbergierster vermeld staat

CLAEPAERT Jan Baptiste 'woont ende haut herberge in de herberghe de roose staende recht over
gonne van Joannes Bijn ende is geoctroyeert door den heer Baron der stede van Nevele …' in 
1774 in Nevele Binnen 

CLAEYS Eloy fs. Petrus – 15677 – Den Gauden Leeuw” (G 39)

DANNEELS Pieter 'haut brandeyn cot woonende op den wyck bosschstraete ende es bekent 
onder den naeme de smokelkeete staet inde boschstraete ende is eenen binnen wegh ende een 
alf quartier vanden herberghe alwaer woont joannes de schrijver' – Nevele Buiten 1774 

DE BOCK Jooris – tavernier tot nevele x wdw Laureyns De Weert was in 1648 meer dan 156 p 
schuldig aan brouwer Jacques De Bucq sinds januari 1646 (1082)

DE BOCK Pieter ende …  'capper ende weert' in 1705

DE CAEVEL Caerel fs. Caerel – herbergier – x Joanne Catharine Hubau (+22.09.1782) zij is 
geboren in Melden (758)

DE DAPPERE Lieven 'haut herberghe inden hert … op den wyck van Veldeken wesende eenne 
binnenwegh een alfure vande stede van Neveleende ontrent een quartier vanden volghende 



herberge..' – staat op de lijst van herbergen van Nevele Buiten in 1774 – zijn weduwe is hier 
vermeld als herbergiertser in 1793

DE DECKERE Francois 'woont ende haut herberghe inde herberghe de Croone staende oock in de 
thieltstraete, is eene geoctroyeerde herberghe van de heer Baron van pouke …' in 1774

DE LOOF Joos herbergier in de pauw in 1649 (1086) eigendom van Philippe De Wulf (G 176)

DE NAMUR Andries  – herbergier – x Marie Catherine Dhaenens fa. Frans (+ 18.03.1717) – 
kindernee Pawele 13 je en Elisabeth 9 j – Dhelft deurgaende van een huys staende in Nevele 
daer voor teecken vuytsteeckt de roose gebruyckt bij den hauder, met een cleen huyseken 
daernevens gebruyckt bij Guilliaeme DE Bock fs. Pieters noort oost Ste Jans Straete ende de 
meert van Nevele suyt oost Pieter Dusaer suyt west dsen selven Dusaer ment den enghelandt 
ende noort west Sr. Laureyns Norbertus Dhuyvettere, groot int gheheele 107 roen... (208) 
herbergier in de roose in 1705

DE SCHRIJVERE Joannes 'haut herberghe inden leeuw inden wijck van vierboomen wesende 
eenen cnock ende binnen wegh alwaer weynighe passagie is wesende maer geoctroyeert sedert 
meye 1774 lestleden door den heer Baron van Nevele'  –  staat op de lijst van herbergen van 
Nevele Buiten in 1774

DESSALLIJ Ignatius (+ maart 1770) – fs. Pieter en Pieternelle De Clercq x Pieternelle Schepens  op
8 april 1771 hertrouwd met Pieter De Cuypere. – 1 kind Carel Ludovicus Dessallij – herberg  
Sinte Hubertus op den hul groot 56 roeden zuid de calsijde west de Brabantstraat – (624)

DE SMIJTERE Judocus – 'Judocus de smijtere haut brandewijn cot ende woont op den wyck van 
kerrebroeck op de prochiewegh van Meyghem genaemt de thieltstraete ontrent 100 roeden van 
de stede van Nevele'  – in 1774 op nevele buiten op de lijst van de herbergen.

DE VEY Gillis fs. Jacob (+ voor 1570) is eigenaar van: “Item een huus ende herberghe gheleghen 
in Nevele jeghens over de perde meulene ghenaemt den ijngele ende hebben de voochden 
gecocht een plecke van erfven naest de herberghe waerop zij hebben ghedaen maken een 
nieuwe camere … (925) bewoond door Frank Dewilde (G 149)

DE VOS Livinus fs. Joannes – 1736  (G 155) 

DE VOS Sieur Philippe Anthone fs. Carel, herbergier en geneverhandelaer – 1ste schepen der 
stede van Nevele – x Joffr. Joanne Therese Van Doornevelt fa. Geert (+ 30.08.1778) – 1 kind 
Joffr. Rosa Veronica Josephia De Vos – Eigenaar van o.a; een huis bestaande uit 2 woningen 
wesende een herberge genaamt Sinte Huybrecht groot in erven 56 roeden verworven van 
Augustijn De Beer die het selve gecocht hadde wegens Pieternelle Schepens verlaeten 
huysvrauwe van Pieter De Cuypere te voorent wdwe van Igantius Descaly ende noch te voorent 



van Pieter Toyon nu bewoond dor Pieter Lampaert en A. Lagaisse als pachters – woonde 
vermoedelijk langs de meulenaerstraete (731)

DE VRIENDT Philippe fs. Mattheus – herbergier en winkelier – x Pieternelle Rammelaere fa. 
Lieven (+08.11.1747) – 2 kinderen 3 j en 1 j – was eerts gebuwd met Joanna Kackaert – Een huys
erfve in Nevele wesende eene herberghe ghenaempt het pauwken ten oosten ende suyden 
dhoors Pieter Dusaer west dhoors Gillis Van Hevke noort de straete. (406)

DHAENENS Frans – herbergier – x Cathelijne Luyens (+ 26,03,1698) – 2 kinderen – eigenaar 
van”eenbehuysde erfve sijnde eene herberghe ghenaempt de roose met noch een ander 
huyseken daer oock op staende, oock eene schuere met diverssche stallingen abouterende 
daeran Marten Dusaer... (132)

GENIJN Francois, fs. Jooris – herbergier – x Isabella De Visch (+ 23,09,1696) geen kinderen (123) 
in 1705 nog 'weert'

JOORIS Christoffel fs. Joannes – 1709 – herberg St.-Jooris, metser (G 223)

LAMPAERT Pieter en A.LAGAISSE – herberg St Huibrecht (731)

LAMPE Pieter herbergier in de posthooren in 1793 

LEDUCQ Guillaume herbergier in den Hert in 1682-1683 (Derom)

LEYSEELE Guillelmus is herbergier in de Roose in 1793

LIEVENS Pieter, herbergier in Ste Hubrecht in 1793

LILLOIS Jacobus – herbergier in St Hubertus op den Hul  – in 1774 in de stede van Nevele 

MINNENS Joannes fs. Joannes 1791 Herberg De Spriet – wagenmaker (G261)

NEYT Servaes – te voorent tavernier tot Nevele – was in 1648 nog meer dan 56 p schuldig aan 
brouwer Jacques De Bucq (1082)

QUICKELBERGE Jacobus is herbergier in den acker in 1793

RIJN Joannes is herbergier inden haene in 1793

TESSALY Ignatius fs. Petrus – 1770 – St.-Hubertus (G 318)

TOYON Pieter fs. Pieter – herbergier van Sinte Huybrecht – (+ 23.06.1756)  weduwnaar Isabelle 
N. x Judoca Pieternelle Schepens – In sijn leven gheweest gouverneur van tfort te Cnocke in 
tquartier van Ipre – 1 gehuwde dochter in Ieper en 4 kinderen tussen 3 en 11 jaar in Nevele – 
eigenaar van de herberg St Huybrecht waar hij overleden is 56 roeden groot noort de 



braebantstraete zuid de oors van de capitain Wonterghem, oost Jan De Ruyck (486) volgens 
Goemé fs. Franciscus (G 320)

VAN AKEN Jeron (+ 02.08.1720) x Catherine Fasseur (kinderen jeron en Philip) – Een huys stede 
ende erfve gheleghen in Nevele op den hul wesende een herberghe ghenaemt Ste Huybrecht … 
(239) zij staat in 1705 vermeld als 'weerdinne'

VAN DAMME Gillis, 'meulemaeker' in 1705

VANDEVOORDE Carolus fs. Jaspaert – 1779 – De Swaene op d eplaetse (G351)

VAN BRUSSEL Jacobus, hostelier in den herberghe de roose in 1756 (483) en 1762 (536)

VAN DE CRUYSSEN Frans herbergier in den herberghe de pauw in 1762 (536)

VAN DEN BERGE Lieven is herbergier inden hert in 1793

VAN DER BEKEN Arent – herbergier voor 12648 – zijn weduwe was in 1647 meer dan 6 p 
schuldig aanb Jacques De Bucq (1082)

VAN DE VELDE Judocus is herbergier in het Lammeken in 1793

VAN DE VOORDE Carel Emanuel fs. Jaspaert – herbergier in de swaene in Nevele (+17.04.1779) –
'Een huys ende erve wesende eene aude gepriviliseerde herberge ten voorhoofde op de plaetse 
in Nevele genaemt de swaene groot 820 roeden aen d'een sijde gehuyst de kinderen Pieter 
Lampe ende al d'ander sijde Joseph De Jaeger met consoorten gecocht ten decrete in den Raede
van, Vlaenderen ten laste van Philippe Bekaert van daten 22ste febr. 1768 ende suyd de kamer 
van de selmve herberge... (741) in 1774 staat vermeld Paul Emanuel Voorde als uitbater. In 
1793 is de uitbaatster de weduwe Caerel Emanuel Van de Voorde

VAN HOECKE Pieter is herbergier in Den Dobbelen Aerent in 1793

VAN OOST lieven in 193 geen naam van de herberg vermeld

VERCUYSSE Frans 'woont ende haut herberge dan hij voor teeckin vuytgesteken heeft den 
dobbelen aerent in de meulenaerstraete dit sedert het jaer 1754 ende alsnog sedert 20 jaeren 
ende en heeft geen consent nochte octroy' in 1774

VERGINST Ferdinand – herbergier in de leeuw (Vierboomstraat) in 1793

VERMEIRE Petrus fs. Gerardus  – 1728 – ook winkeleir (G429)

WAELEBROUCK Albertus X Norbertine Van de Velde (+19.10.1791) 2 kinderen 9 en 7 jaar 
-herberge genaemt het landt van Nevele noord de markt (820) ook in 1793



WINKELIERS

BAUDONCK Philippe Jacobus fs. Jacobus – winkelier – x Marie Martine De Cuyper fa Frans en 
Joanne De Buck – Amelie Baudonck 14 maanden – huys ende erfve gelegen in nevele in de 
meulenaerstraete... (823)

BELSENS Antonne – winkelier -(+28.03.1729) (fiches svh) 

BIJSTANT Anna – winkeliertser – fa. Pieter (+18.04.1757)  – thuis overleden  – weduwe Francies 
Dhaenens – meerder kinderen – 'Een huys stede en erfve in nevele dese hoirs toecommende bij 
versterfte van hunnen vader. Een huys stede ende eirfve met eenen schoonen lochtinck daer 
annex met nogh een huys nevens de porrt oock compoetrende  desen sterfhuyse commende 
beyde van vooren jeghens de sinte jansstraete abouterende oost de pasterije van Nevele suyt de 
ste jans straeye wasty Gillis De Wulf lmet sijne kinderen ofte wel het huys ende eirfve als nu de 
cortegaerde van de soldaten van het audeburghse ende met den lochtinck jegens de 
cattestarete ende noort den hoosbroeck ofte het Ghemeente van Nevele, al tsaemen groot ot 
250 roeden ' (496) 

CLAEYS Joannes fs. Martinus  1713 (G 40)

CLAEYS Joannes fs. Ferdinandus – winkelier – (+26.08.1737)  – Weduwnaar Jossijntjen Goethals 
en Livijne Van Tenten nu x Isabella Van Quickenborne fa Ja – winkelierster – Aen dit huys is een 
nieuwen winckel gemaeckt waer men vint rollen toeback, sayette, coorden seepe twijn bloimme
blausel... (geen detail van de ligging) – 9 kinderen (891) 

CLAEYS Joseph fs. Joannes – winkelier – x Marie Catherine Gaelens (+20.12.1757) – 
huwelijkscontract in januari 1751 te Deinze – Huys ende erfve inde meulenaerstraete groot 33 
roeden paelende oost den oostbroeck suyt Jacobus Tutschaever west de voornoemde straete 
ende noort Joseph Daniels  – in de winkel: taerwe, rogge, meel, schaele ende ghewichten (1192)

COEN Franciscus fs. Petrus 1763 – linnengoedwinkel (G49)

DE  BUCK Joanne Francoise – kruydenierswinckel – (+25.08.1760) – x Francois De Cuyper fs. 
Geeraert – 2 kinderen 3 j en 2 j – (520)

DE DAPPER Guille fs. Jan – winkelier – x Marie Vernier fa. Philip – Philipijncken De Dapper 8 
maand – inde winkel: wat stoffe  , wat zijde ende gallon, wat gaeren ende cnoppen, de 
werktaefel, elle schaere beetel ende priem... 4p18sch 4 gr – over den prijs van tgonnen 
bevonden tot Ghendt 22p 4 sch 4 gr – voor levering van stoofen moet nog 7p 8 sch 4 gr worden 
betaald aan Jacques Stuyperaert (1179)



DE DAPPER Lieven fs. Adriaen – winkelier – x Joosijtjen Meireson fa. Jan (+ 26.11.1749) – 2 
kinderen 12 en 10 jaar (430)

DE DECKER Christoffel fs. Jacobus (°Landegem) en NEVEJANS Joanne Marie fa. Pieter Anthone 
(°Gent op Ste Pieters) zij + 18.10.1780 – ellegoedwinkel – kinderen 15 en 13 j – 
huwelijkscontract in gent in september 1764  (713) 

DE JAEGHER Christoffel fs. Lieven – winkelier – snuifmaker – (+ 23.03.1747) x Isabelle Braet fa 
Pieter nu (9 juni 1747) gehuwd met Frans Van der Cruyssen. – 2 kinderen oudste 5 jaar – (401)

DELBAERE Petrus – 1748 – winkel van hovenierszaden (G 106)

DE LOOF Guillaeme, zijn weduwe, wynckelierighe' in 1705

DEMEYER Petrus  fs Joannes – 1774 – (G 114)

DEMULDER Joannes fs. Joannes – 14722 (G 122)

DE PROOST Jan of Judocus (Goemé 130)(+ 21.07.1678) koster en winkelier x Marie Cleppe - 
gehuwde kinderen  overleden rechtover de plaetse (behuysde stede met woonhuis) – andere 
eigendommen: Brabantstraat (helft van een behuysde hofstede met twee partijkens lants) en 
een behuydse hofstede rechtover het klooster komende van zijn echtgenote (41)

DE SCHUYTERE Daniel, fs, Christoffel (+ 24,12,1695) sonder lichamelijke hoor – winkelier – x 
Cathelijne Van Tenten – huis en erf in Nevele komende van zijn echtgenote sinds 21.01.1669 
(121)

DE VOS Caerel fs. Philips – winkelier, bakker, slager – (+ 04.12. 1738) x Joosijntien Van der Piet 
fa. Joos  – 6 kinderen tusezen 25 en 7 jaar) – ten voorhoofde op den maert abouterende noort 
de voorseu$-yde maert oostendee suyt Joos Slocxjk ofte sijne hoirs west Pieter Dusaer grrot in 
erfven 10 roeden(343)

DE VOS Joannes Baptiste fs. Carel en Josijntjes Van der Piete (=06.10.1765) – bakker en 
winkelier – x Virona Van der Donckt fa. Njoannes – 7 kinderen oudste 17 jaar –  hus oostzijde Sr.
Petrus Jacobus Van Risseghem, zuid de hoors Pieter Dusaer met den engelant west idem met 
het vergulden hooft (575)

DE VOS Pieter Chaerel fs. Charel ende Judoca Van der Piete – kruidenier – (+15.09.1761) – x 
Joanne Therese Vervier fa Pieter Norbert – “Een huys stede en erfve geleghen in Nevele ten 
voorhoofde op de merckt rectover de kercke groot ontrent 10 roeden – (538)

DE VRIENDT Philippe fs. Mattheus – winkelier – 2 kindern (= in 1747) (fiches svg) in 1742 
herbergier in het Pauwken (G 160)



DHAENENS Franciscus fs. Martinus – 1754 (G 178) 

FREDERICQ Jean Gorgon (+08.11.1781) – winckelier – fs. Jean en Francoise Michel – natif de la 
paroisse de Richemont dioceze de Metz Baillage de Thionville X Marie Leoto fa. Denis (broer is 
koopman in Ninove) – huys ende erve in Nevele gekocht van Norbert Facq (757)

GALENS Sieur Brenardusz Judicus, fs. Judocus en Judoca Mullaert – stoffenwinkel – x Jacoba 
Suzanne Van Maldegeme (+28.08.1789)  – Een remarquebel huys ende erve met stallen 
alsmede appenditien ende dependitien gelegen in Nevele paelende oost Appolonia Haeck, suyd 
de selve west sijn selfs ende Sr. Verhaeghe noord de calsijde ofte Sintte Jans straete den houden
toegekomen bij koope jegens dhoirs van Sr. K Francies Rubbens groot 212 roeden” (806) ee

HAECK Guilliaeme fs. Lucas – ellegoetwinkel – x  Pieternelle Goerhals fa. Pieters (+ 17.01.1717) 
overleden 'op de merckt' – 1 dochter – (203)

HAECK Lucas fs. Guillaume – 1691 – kleermaker schoenwinkel

HENNEBERTY Jacobus fs. Jacobus – 1688 – ellegoedwinkel (G 216)

HERTOGE Jan, winkelier en landman in 1705

IDE Guillelmus fs. Zegher – 1683 – barbier chirurgijn (G 220)

IDE Phlippus fs. Joannes – 1727 (g 221)

IDE Segher (+ voor feb 1667) winkelier – 52 roeden oost de meulestraete suyt het kerckhof west
de heer van Nevele weduwnaar van Jacquemijntjen Van Renterghem hetrouwd met Josijne 
Wieme die de winkel met haar kinderen verderzet (16)

IMPE Ludovicus fs. Franciscus – 1783 – kaarsenmaker, kuiper wever van stoffen (G 222)

LAMPE Joannes fs. Joannes – 1770-1772- (G 228)

LEDUCQ Joorijs (+ 1.12.1666) winkelier – Kruideniers en lijnwaadwinkel (fiches svg)  gehuwd 
met Jacquemijntjen Van der Spurck – zes kinderen – behuyse hofstede in Nevele staende aen de
plaetse ghgenaempt de croone die ghemeen is ghebleven tussen de hauderigghe ende de ses 
hoirs alfd ene alf (23)

LEYSEELE Guillelmus – 1703 – bakker (G 231)

MARTENS Francois fs. Pieters, rietmakerswinkel – (+29. 12.1731) x Marie De Vleeshauders 
(hertrouwd met Lieven Van de Steene) – 5 kinderen – woning oost de straat zuid 'den lisgaert' 
west Van Pottelsberghe en noord Gillis De Wulf (304)



MARTENS Rogier fs. Louis – winkelier – (+28.07.1746) –  x Janneken Coppens fa. Louis – huis in 
de Lange Munte tussen Jan Frans van Landghem en Pieter Van Brussel (397)

MEGANCK Petrus fs. Joannes – schepen, jeneverstoker – 1783 (G 255)

NEYT Joannes fs. Petrus 1748 – bakker (G 270)

NEYT Pieter fs. Jooris , winkelier in 1705 en 1919 (G 270)

NIEULANT Christoffel fs. Karel  (+ 24.08.1693) ellegoedwinkle – winkelier x Catharine De 
Hertoghe nu (= 18.05.1694) gehuwd met Frans Ide fs. Joos. – 5 minderjarige wezen -  Weduwe 
woont “Het deurgaende 6de deel in een huys ende erfve in Nevele daer de hauderigghe 
jeghenwoordigh woont onverscheen met haere moeder ende medehoirs groot 100 roeden 
(107)

NIEUWLANT Guillemus fs. Christoffel – kleermaker – 1748 – (G271)

NIEUWLANT Joannes Baptist fs. Guillelmus – 1786 – ellegoedwinkel (G 271)

NIEUWLANT Joannes Francies fs. Guillelmus – 1774 (G 271)

NIEUWLANT Petrus fs. Guillelmus – 1783 –  bakker (G  271)

PERSEGAELE Joannes Baptis fs. Joannes – kruidenier – 1792 (G 276)

PIETERS Judocus fs. Judocus – 1690 – smid (G  277)

ROELANDTS Petronelle 'wynckelierssterigge' in 1705

SCHELPE Laureys fs. Francies – 1787 – bakker-wasmaker (G 293)

SIJMOENS Sr. Jan Georges (+ 1718???) – in sijn leven procureur van Nevele, handelaer in 
brandewijn – X Jo0 Isabelle Dhaene fa. dheer Jan (207)

SIMOENS Joannes fs. Jooris – schoolmeester  1741 (G 298)

SLOCK Philippus fs. Judocus – 1738-1743 (G 301)

STEP Joos fs. Jan – winkelier al in 1705 – voeding, bier en texttiel in de winkel (fiches svg)x 
Joanne Coppens fa. Louys (+ 26.09.1734) afkomstig van Kortrijk (328)

VAN DAELLE Marie fa. Lieven (+ 27.10.1743) winkelierster – weduwe vazn Philips SLOCK fs. Joos 
(5 kinderen tussen 6 en 19 jaar) – huis op de markt oost Vincent Van Hoolant west Pieter Du 
Saer en de hoors wijlen Carel De Vos (387)

VAN DE MIERLE Joosijen – winkeliertser – (+29.03.1749) – wdw Jan De Mulder (439)



VANDERDONCK Joannes fs. Livinus – 1750 – metser (G 338)

VAN DER PIET Joosijntjen fa Joos, – winkeliertser (+22.08.1742) weduwe van Carel De Vos Dit 
sterfhuys is schuldigh aen Fransd Van de Voorde eenighe pacht ter causen van de stockerije 
stallijngen solder hure ende andersynts... (389) 

VAN DER PIETE Joannes Baptist fs. Joannes – 1759 – (G 341)

VAN DOORNE Lieven, winkelier en lantsman in 1705

VAN HAUTE Christiaen fs; Antonius  x Pieterenelle Ghijs (+ 12.02.1697) winkelier - Huis stede en 
erfve in Nevele ten voorhoofde inde Lange munte (23 roeden) (125) ook nog winkelier in 1705

VAN HAUWE Judocus fs. Adriaen – 1695 – kleermaker (G 361)

VAN HEIRSEELE Philippe fs. Lieven – (+04.05.1771) – winkelier – x Decant Cath. (3 k) (fiches svg)

VAN OOST Joannes – kruidenier –  1694 (G385)

VAN PARIJS Petrus fs. Livinus 1782 – (G 394)

VAN RENTERGHEM Jan – winkelier en wever in 1705

VERMEIRE Pieter fs. Gheeraert – herbergier en winkelier – x Joanne Verdurme fa Marcus (+ 
002.09.1728) – kind van 2 j –  woning rechtover het clooster in de St Jansstraat oost wdw 
Emanuel Van Landeghem zuid Heer Frans De Broux west de weduwe Jan De Mulder noort de 
straat (285)

VERVIER Philippe – herbergier in de Swaene (derom) 1682-1683 – overleden 28 09 1721 – 91 
jaar – weduwnaar van Joanna Risselinck 

VOLCKMAN Joannes fs. Cornelis – Schoenmaker – (+ 10.08.1733) x Joosijntjes Van Maldeghem 
fa. Pieters (1 kind Norbert 4 jaar) – woonden in ded Ste Jans straete tegenover het klooster van 
de Penitenten oost de wdw Jan De Mulder zuid en werst Frasdn De Brouckx (322)

WALLAERT Jacobus fs. Judocus – 1738 – kleermaker (G439)

WELVAERT Jacobus fs. Geeraert (+ 01.11.1735) winkelier – x Clara De Boodts fa. Gillis  (338)

WIEME Josijne (+ 21.09.1671) winkelierster – weduwe Seger Ide – (oost de straat,, zuid kerkhof, 
west de baron van Nevele, noord Pieter Dusaer) (31)



AMBTENAREN en VRIJE BEROEPEN

BAUDUYNS Francois, ampman der stede van Nevele in 1724 (246)

BELSENS Abraham - mulder en schepen -  overleden 22.04.1751 (440)

BEYAERT Ignace Emanuel – apmman in 1756 (483)

BEYAERT Philippus Jacobus – procureur in 1783 (744)

CLAEYS Joannes, officier in 1705

CARBONELLE Charles Jacques – amptman der stede ende lande van Nevele in 1783 (749)

DE NEEF Guilain (+ 12.12.1726) – corporael van de Ouderburghse soldaten ligghende binnen 
Nevele – x Marianne Semmorthier fa. Geert )- 1 dochter Marie Catherine 8 j – een behuysde 
hofstede in Nevele suyt de straete loopende van Nevbele naer Vosselaere groot in erfven 
volgehens dn coopbrief 77 roeden (266)

DE VISCH Pieter fs Heyndrick (+ 17.09.1688) en ook zijn huisvrouw Eliasabeth Vande Moere (+ 
02.06.1689) – DeVvisch was ‘Capitain Major van Nevele’ – bezat in Gent op een zolder een 
koffer met rogge, 5 slaaplakens en 7 flwaijnen (89)

DE WEERT Lenaert fs Daneel (+ 28.01.1701) ontfangheren der prochie van Meyghem gheweest, 
(140)

DE WULF Lieven fs Gillis (+26.01.1744) bezit twee huizen inde St Jans straat waarvan een 
gepacht wordt door de soldaten van de Audburg (383) 

DHUYVETTERE Jan, fs. Anthone 5+ 22.01.1708) – in sijn leven Burghemeester ende coster (158) 
in 1705 vermeld als 'coster vermaerde scholmeester '

GENIJN Geron – officier deser parochie – x Jenne Bruynsteens fa. Jans (3 volwassen en 1 
minderjarig kind) – te weten 12 roeden landts ligghende op de suyt west houck van de dreve 
commende van het casteel staende aende kercke van Nevele met noch 100 roeden lants in 
cheynse vercreghen van Mhr. Jan Francois dela Faille rudder heere van Poessele ende waerop 
naederhant is ghestelt een woonhuys schuere ende andere catheylen.. (160)  

IMPENS Jan – baljuw – (+ ?) en zijn echtgenote Anna Wissaert (+ 10.12.1712) overleden kort na 
elkaar, Zij was de weduwe van Christoffel Wils majoor commandant van de artillerie binnen 
Batavia (180)

MINNE Charel Philippe (606) Amptman in 1771 (627)



ODEVAERE Jan Baptiste greffier van Nevele in 1688 (85 onderaan)

ROEGES Lieven (+11.01.1770) prijser procureur en pointer geweest in Vosselare en Landegem 
(628)

ROELANDTS Pieter afgeghaen substitut Ampman der Baronnije ende lande van Nevele – 1698 – 
(132) Procureur en notaris in 1705

SIMOENS Jan (+ 19.03.1741) – schoolmeester fs. Mr. Jooris x Florence De Keyser – winkelierster 
– 4 kinderen waarvan het oudste 8 jaar (362)

SIMOES – den ontvanger – in 1705

SLOCK Sieur Joannes fs. Thomas en Christina De Schrijvere (+ StMartens Leerne 01.04.1788)  – 
Burghmeester vande lande roede ende Baronnie van Nevele (809)

VAN AKEN Jacques fs. Jeron (+ 23.01.1778) – ontfangher van de provinciale rechten – x Isabella 
Van Risseghem ook + in feb. 1778 – 1 kind Coleta Van Aken 16 jaar (715)

VAN DE MOORTELE Joos  (+ 06 08 1720) en Josijne De Dapper overleden kort na elkaar evenals 
hun zoon Joannes (+ 05 04 1722 22 jaar) dochter Jenne gehuwd met Balthasar Ghijs – Van de 
Moortele was 'soldaet ten dienste van de heeren van den Audenburch' (245)

VAN DE PUTTE Pieter, souvereyn officier in 1705

VAN HULLE Francois – griffier in Nevele in 1771 (629)

VAN HULLE Jooris – schepen van Nevele in 1757 (489) – overleden in 28 03 1780 69 jaar – 
gehuwd met Joanne De Pestel

VAN MELLE Jan Francois notaris tot Nevele in 1781 (733)

VAN QUATHEM Laureys – advokaat in 1705 – overleden 27 10 1720 gehuwd met Joanna 
Mestdagh 

VAN RENTERGHEM Jan winkelier en wever in 1705

VAN RISSEGHEM Frans – schepen deser stede en vrijhede in 1747 (401)

VERMEIRE Pieter fs. Geeraert – ontvanger van de parochie van Vosselare in 1749 (424)

WILLEMS Sieur Steven, burgemeester van Nevele in 1737 (891) overleden 24 12 1770 – 85 jaar –
gehuwd met Anna Maria Ide 



CORTEGAERDE van de soldaten van het Audeburghse in de Ste Jans straete oost de kinderen 
wijlent Franbcies D'Haenens zuid de St Jansstraat (497)

ANDERE dokters enz

ARNARD Daneel Christiaen Sebastiaen – geneesheer – fs Guillaeme ende Sebine Theresia 
Goevrient (+ 31.11.1760) – x Anna Elisaneth SCHAAK fa Joannes  ende Anna Anthonette Massu –
6 kinderen tussen 1 je en 13 j – – Camerdeelvoogd zijn broer Joannes Josephus Arnard 
'woonende in Oostenrijk' (525)

IDE Jacobus fs, Mre Guille ende Jenne Leducq, chirurgijn, winkelier +Hansbeke 19,06,1695 (122)

Jenne Leducq in 22,11,1696 in huwelijk met Laureyns Debbaut – in Gent: 12 pistolen in 
bewaring bij Laureyns De Schaepmeester – Debbaut is van Gent nar Vlissingen getrokken om 
138 patacons te halen bij Joannes Van Meenen aldaar – bij Pieter Picard in Amsterdam waren 
194 gulden in bewaring gegeven (122)

Janneken De Weerdt fa Gillis  en Livijne Snauwaert overleden op t'goede te rietgavere (201)

Joost de Meyeren + goed te Rietgavere (360)

Veel overlijdens in 1724 ????? pest, cholera???

CLAEYS Frans fs. Jooris meester chirurgijn tot Landeghem (+ 04.05.1740) x Marie Joanne Van der
Ameye fa. Pieters  voogd paterneel Jooris Claeys ook meester chirurgijn vader van de 
overledene – een behuysde ne beschuurde stede in Landeghem grrot 30 roen wesende een 
herbergh ghenaemt de swaene paelen oost de straete noort de piesterage,,, (353)

DUPONT Frans fs. Joannes – meester cherurgijn van stile – x Pieternelle Tierentheyn fa. 
Martinus  (+ Landegem op het dorp 13.08.1770)– ...een schoon steenen huys met een 
achterhuys peerdestal ende ander cotten … west de kerckstraete noordoost Geeraert Van 
Vynckt suyt Jan Van Kerrebroeck (625)

Vermelding Thieltstraete in 1764 (563)

Familie Van Doorne bij Judoca Loontjens (621)

Judocus Speekaert in Vosselare herbergier in DE CROONE (720)

Sr. Pieter Joannes D'HAEMERE – chirurgijn (+ SMLeerne 20.08.1781) (738)



Judocus VAN DOORNE (+ Poesele Kerrebroek op Kerstavond 1781) wijlent Burgemeester van 
Poesele gedurende25 jaar  (739)

BRACKE Marie Anne vroedvrouw in 1782 (742)

DE KEYSER Francies fs. Judocus X Joanne Francoyse Heggerick fa. Jans – overleden te Mechelen 
op 10 september 1787 'onder de dienst van sijne Majesteyt den Keyser' (797)

Vermelding Keirnemelckstraete in 1790 (804)

Jacobus MARTENS fs. Judocus “...ten jaere 1738 als soldaet in dienst van dheeren van d'Oost 
Indische compagnie ter kamer Zeeland opgereyst naer Oost Indien met het schip Looverdael 
enden op de thuys reyse op het schip west capelle op den 20sqten april 1744 overleden...” 
zuster = Maria X  Francois Van Renterghem – Maria Anne X Pieter Dhondt enz. (859)

POESELE stuk land genoemd Kaeckaerts  in 1526 svg Kathelijne sBLIECKX (908)

Joos VAN RENTRGHEM gheseyt biebuuck (1013)

Jan LAMME – een stuck lant ghenaempt de husvaert (1059)

Marten SCHOONOOGHE overleden te Hulst in 1629 x Franchijne Slock – kind Tanneken 12 j - 
soldaet ten dienste van den Koninklicke Majesteyt onder de compagnie van den Grave van 
Wacken hebbende geleghen in garnisoen binnen de stede van Hulst waer hij overleden is (1038)

DE COCQ Jan fs Pieter uit Poesele + Gent 13.02.1684 ‘daer hij tot het doen van sijne affaires 
gereyst was’ (79)

LIJPAERT Joannezs (+22.11.1772) Barbier in Vinkt (fiches svg)

DE SMET Pieter – chirurgijn in Baarle (+20.03.1774) (653)

In POESELE in 1849: Petrus DE BOEVER, herbergier in DE KROON op de plaets te Poesele 

Beroepen Nevele in 1705 – NEVELE 121, Gaerboek 25.09.1705

Pointynck Rolle vande negotie ende gestaethede van binnen en buyten Nevele vanden jaere 
1705 op drij ponden grooten vuyt den bundere

de beroepen zijn in de lijst opgenomen met jaartal 1705 met uitzondering van de beroepen en 
functies die hier volgen voor Nevele Binnen



Wevers: Pieter DE CLOET, Marten BRINGHIER (Beringhier), Carel VERHEGGHEN, Pieter 
VERPLAETSEN,  Joos BRAET, Cornelis VOLCKEMAN, Pieter PILLECAEN

Landtmannen: Bauduwijn LAMME, Judocus COCKAEN (+ 15 04 1706 45 jaar), Lieven VAN 
RENTERGHEM, Pieter VAN RENTERGHEM, Lieven VERDONCKT, Jan CAMPE, Francois DANNEELS, 
Jan JOORIS  meester metser is vermeld als landman, Carel TUYTSCHAEVER, de vader van 
procureur VERVIER,  de weduwe Danneel DE SCHUYTER, Gillis DE WULF

Aerbeyder: Jacobus VERMEULEN, Mattijs BETTENS, 

Metsersknecht: Christoffel CAENVELS,  

Schaepersknecht: Pieter MOETSLE (BAETSLE), 

Werkman: Frans VAN DIJCKE, Jan VAN OOST, Jacques DE BLONDE (+29 06 1713 – 66 jaar), 
Rijckaert VERPLAETSEN, Pieter DE SCHRIJVER, Jan BRAEMBUS, Philips VAN RENTERGHEM, Inghel
DE PAEPE, Pieter ROELS

Knecht: Philips VERBEKEN

Ambtenaren: den heere balliu, den Amman, den greffier, Pieter VANDE PUTTE souvereyn 
officier,  Joannes CLAEYS officier, den Capitain, den ontfangher SIMOENS, dheer Jan DHAENE, 
Laureyns VAN QUATHEM advocaat

Nevele Buiten

vermeld met schapen:  Gillis BOOM, Jan DE PESTELE, Joos RAMEDE, Joos DE GROOTE, Joos DE 
MEYERE en Frans DE SMET,

VERMELDINGEN VAN VROEGER

BITEBIER Hendrik, strodekker 1560-15601

VANDER MEEREN Loys , verkoopt dekstro (1560-1561)

ANDERE BRONNEN

RAG, Oudburg 146, Lijste van alle de herbergen bevonden binnen de stede ende prochie van 
Nevel soo volgt

RAG, Nevele 40, Lijst van de herbergen gelegen inde 8 parochies van het land van Nevele 1774

DEROM Sophie, fiches geschiedenis Nevele (Erfgoedcentrum Het Land van Nevele)


