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I. In de zomer van het jaar 1704 verhuisde de stamvader van de familie LEFIEF van 

Koolkerke naar Dudzele.  Die stamvader was Marijn LEFIEF d’Oude.  Hij was dan 
ongeveer 50 jaar oud en gehuwd met Margaretha DE VOS, die evenwel niet de 
stammoeder van de latere Lefiefs te Dudzele zou worden. 
Marijn LEFIEF d’Oude en Margaretha DE VOS hadden samen ten minste vijf kinderen: 
twee zonen en drie dochters.  Geen van hen zou de naam Lefief verder uitdragen. 
Die vijf kinderen waren: 
a. Marijn de Jonge: hij werd geboren rond 1679 en huwde te Koolkerke op 29/08/1704 

met Marie SCHEPPERS.  Marijn de Jonge overleed te Koolkerke op 21/02/1713 
zonder kinderen na te laten.  Volgens de aantekeningen van de pastoor van Koolkerke 
was Marijn de Jonge 35 jaar.  Van deze Marijn de Jonge is er een zeer interessante 
boedelbeschrijving bewaard in het Rijksarchief te Brugge in de registers van het 
Brugse Vrije II nr. 11259.  De inhoud van deze boedelbeschrijving wordt in bijlage 
weergegeven. 

b. Joannes: hij werd geboren rond 1681 en overleed te Koolkerke als jongman op 
23/02/1704. 

c. Joanna: zij werd geboren rond 1683 en huwde te Dudzele op 22/06/1707 met Pieter 
De Poortere.  Kort nadien, nl. op 28/05/1708 overleed Joanna Lefief te Dudzele. 

d. Maria: werd geboren rond 1686. Zij huwde een eerste keer op 07/06/1712 te Dudzele 
met Joannes Grijspeere.  Joannes Grijspeere overleed te Zuienkerke op 11/01/1731 en 
Maria Lefief hertrouwt te Zuienkerke op 02/04/1731 met Willem De Wulf.  Maria 
Lefief overleed te Zuienkerke op 28/09/1759 in de leeftijd van 73 jaar. 

e. Regina-Veronica: ze werd geboren te Koolkerke op 22/08/1695.  Van Regina-
Veronica weten we verder alleen dat zij in 1713, bij het overlijden van Marijn de 
Jonge in leven was, en samen met haar zuster Maria als begunstigde in de 
boedelbeschrijving wordt vermeld.  Vermits zij nog minderjarig was, werden als 
voogden aangewezen: Joannes Grijspeere, haar schoonbroer van de vaderlijke zijde, 
en Anthone De Vos, haar kozijn van de moederlijke zijde. 

 
Marijn d’Oude woonde reeds in Koolkerke in 1693.  In het register van het Brugse Vrije 
nr. 2587 vinden we immers op bladzijde 30 en dit voor het jaar 1693: “aen Marijn Lefief 

eerst £ 0-16-0 over vier soldaten drie daghen ende £ 0-6-8 over vijf daghen, ‘tsamen 1 

pondt twee schellijnghen 8 grooten”.  Dit is duidelijk een gemeentelijke vergoeding voor 
logies van soldaten. 
Waar Marijn LEFIEF d’Oude vandaan kwam, waar hij met Margaretha DE VOS 
getrouwd is en waar de eerste vier kinderen werden geboren, konden we niet achterhalen.  
De vroegste aanduiding vinden we te Lissewege waar Marijn LEFYF getuige was op 
01/05/1684 bij het tweede huwelijk van zijn schoonbroer Franciscus De Vos. 
Ook wijzen we erop dat de naam LEFIEF veel werd geschreven als LEFYF en LEVIEF, 
wat er duidelijk op wijst dat in oorsprong de tweede lettergreep als een “ie” werd 
uitgesproken. 
Op 29/12/1712 sterft te Dudzele Margaretha DE VOS, de vrouw van Marijn LEFIEF 
d’Oude, in de leeftijd van 63 jaar. 
 



Op 11/10/1713 hertrouwt Marijn LEFIEF d’Oude te Dudzele met de veel jongere Anna 
VAN PACHTENBEECKE.  Het is deze Anna VAN PACHTEBEECKE die de 
stammoeder van de latere LEFIEFS in Dudzele zou worden. 
Uit dit tweede huwelijk wordt immers op 27/11/1714 te Dudzele Jacobus LEFIEF 
geboren (zie onder II).  Hij bleef het enige kind uit het tweede huwelijk van Marijn 
LEFIEF d’Oude.  Uit de doopakte citeren we “27 mensis novembris baptisavi sub 

conditione Jacobum filium Marini Lefief et Anna Pachtebeecke coniugum natum eodum 

mane, susceperunt Jacobus Rotsaert et Maria Billiaert, baptisatus fuerat ob Emerentiana 

Versluys”. 
 
Op 17/05/1716 overlijdt dan Marijn LEFIEF d’Oude: “17 mensis may sepelevi Marinus 

Lefief cum missa in canta minutum omnibus sacramentis, atatis 60 annorum”. 
Anna Van Pachtenbeecke hertrouwt in 1721 met Petrus Vanden Bilcke, en ze overlijdt te 
Dudzele op 01/07/1739.  Zij was 57 jaar volgens de aantekeningen van de pastoor. 
 
II. Jakob LEFIEF, Marijns zoon, huwde op 04/02/1739 te Dudzele met Anna Maria 

VAN OVERBERGHE, een wees uit een molenaarsgezin van Hoeke, waar zij in 
1715 werd geboren.  Zij vestigden zich als landbouwers te Dudzele.  Uit dit huwelijk 
werden te Dudzele acht kinderen geboren, waarvan er vijf jong stierven.  Het waren: 

a. Jan Jakob  ° 14/11/1739 + 21/10/1744 
b. Francisca  ° 24/10/1741 + 25/09/1748 
c. Pieter Jakob ° 10/10/1744 (zie onder III A) 
d. Corneel Jakob ° 15/09/1747 + 19/08/1748 
e. Amelberga ° 30/07/1749 + 26/10/1749 
f. Jan Baptist ° 01/10/1750 + 20/01/1751 
g. Angelus  ° 08/01/1752 (leeft in 1772 wanneer hij peter is van het oudste kind 

van zijn broer Pieter Jakob, doch is niet meer in Dudzele en omstreken te vinden) 
h. Lenaert  ° 06/03/1754 (zie onder III B) 
 
Jakob LEFIEF overleed te Dudzele op 16/08/1767, terwijl zijn weduwe Anna Maria VAN 
OVERBERGHE overleed op 23/03/1797. 
 

III. A. Pieter Jakob LEFIEF volgde als oudste zoon zijn vader op in het 
landbouwbedrijf.  Hij huwde te Dudzele op 04/05/1769 met Maria Catharina 
BEAUSAERT, die te Dudzele geboren werd op 29/03/1746.  De voorouders van 
Maria Catharina BEAUSAERT waren afkomstig van Nieuwmunster en van 
Lissewege.  Uit dit landbouwersgezin sproten zes kinderen voort die allemaal te 
Dudzele werden geboren: 

• Joannes Ludovicus ° 11/01/1772 (zie onder IV A) 
• Francisca Genoveva ° 21/06/1774 + 06/12/1806 
• Lenaert Jakob  ° 18/02/1776 + 08/03/1780 
• Corneel Frans  ° 03/01/1780 + 25/02/1793 
• Pieter Lenaert  ° 30/07/1781 + in het leger van Napoleon 
• Karel Gregorius  ° 27/11/1783 (zie onder IV B) 
 
Pieter Jakob LEFIEF overleed te Dudzele op 19/05/1794 terwijl Maria Catharina 
BEAUSAERT er pas op 28/08/1816 stierf. 
 
In een dagboek van de oudste zoon Joannes vinden we het volgende: 



“Anna Maria Behausaert, weduwe van Pieter Lefief, gestorven sijnde op den 28 

augustus 1816 heeft achtergelaeten drije kinderen en een kinds kindt, met naemen 

Joannes, Pieter en Carolus sonen en Leonardus dochters soon – die Leonardus was 
een onwettig kind van Francisca Genoveva – alle viere erfgenaemen van de 

bovenschreven overledene.  Successie vervaelen op de hoors ofte erfgenaemen uijt 

den hoofde van hunne moeder en groodmoeder bedraegt in ’t generael de somme van 

£ 583 – 2 – 8 grooten courant, in welcke somme begrepen is de overgenomen 

goederen van Joannes en Carolus. 

� eerst aen Joannes over peirden en boerenallaem bedraegt 100 -   0 -   0 

� dan aen Carolus over beestijaelen en manasiegoedt bedraegt 161 - 13 - 10 

� aen Leonardus Lefief d’oude in leeninge bedraegt   29 -   3 -   4 

� ende in kontanten bedraegt 261 - 11 -   0 

� uijt de venditie van kleijren en lijnen en huijsraed der overledene   30 - 14 -   6 

Bedraegt te saemen: 583 -   2 -   8 

Soo dat de successie elck in ’t besonder bedraegt eerst aen 

� Joannes      145 - 15 - 8 

� ende aen Carolus     145 - 15 - 8 

� ende aen Pieter     145 - 15 - 8 

� ende aen Leonardus Lefief susters soon  145 - 15 – 8 

Bedraegt te saemen     583 -   2 -  8 

Dese successie dan van wilendt Anna Maria Behausaert, weduwe van Pieter Lefief 

vervaelen zijnde op de kinders als vooren.  Soo hebbe ick Joannes hausten broeder in 

bewaernisse behauden het pardt van Leonardus susters soon ende Carolus derden 

soon bekendt oock van gelijcke in bewaernisse genomen te hebben het pardt van 

Pieter, tweeden broeder den welcken wij onderschrevene peijsen waerschijnlijck oock 

overleden te zijn in het leger van Napolion, keijser der franschen.” 
 

III. B. Lenaert LEFIEF, de jongste zoon van Jakob Lefief en Anna Maria Van 
Overberghe, leerde het metsersambacht.  Hij bleef te Dudzele wonen en 
trouwde er drie keer. 
Uit het eerste huwelijk op 04/02/1777 met Joanna KEUCKELINCK werden 
geen kinderen geboren.  Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde 
Lenaert LEFIEF op 28/06/1779 met Victoria BONTE.  Uit dit tweede huwelijk 
werden te Dudzele geboren: 
� Joanna Francisca ° 31/05/1780 + 31/03/1808 ongehuwd 
� Cecilia Theresia ° 23/11/1783 + 13/02/1787 
� Eugeen  ° 05/06/1785 + 11/07/1786 
 
Victoria BONTE overleed te Dudzele op 25/09/1789. 
Opnieuw trad Lenaert LEFIEF in het huwelijk op 24/11/1789 met Cecilia 
VERHEYE die geboren was te Dudzele op 06/08/1760. 
Uit dit laatste huwelijk werden nog acht kinderen geboren: 
� Philip Jakob  ° 01/05/1791 + 13/11/1822 jongman 
� Frans Xaverius  ° 13/10/1792 + 07/06/1793 
� Pieter Jakob  ° 12/07/1794 + 21/03/1816 jongman 
� Joanna Francisca  ° 19/11/1795 + 28/04/1838 ongehuwd 
� Frans Jakob  ° 02/08/1797 (zie hierna) 
� Catharina Cornelia ° 11/06/1799 + 13/03/1827 ongehuwd 
� Jan Jakob   ° 30/07/1801 + 26/09/1801 
� Cecilia    ° 28/04/1803 + 17/09/1831 ongehuwd 



 
Cecilia VERHEYE overleed te Dudzele op 13/12/1823, terwijl Lenaert 
LEFIEF er stierf op 01/09/1847 in de gezegende leeftijd van 93 jaar. 
Zoals hiervoor aangetoond stierven de meeste kinderen van Lenaert LEFIEF 
ofwel zeer jong, ofwel als jongman of als jonge dochter. 
 
Alleen Frans Jakob LEFIEF zou later in het huwelijk treden te Dudzele, nl. 
op 17/10/1831 met Marie VAN ROLLEGHEM. 
Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren: 
� Lenaert   ° 01/11/1832  + 13/03/1874 jongman 
� Maria Theresia  ° 21/02/1834  + 25/08/1834 
� Jakob Franciscus  ° 24/07/1835  + 10/07/1836 
� Rosalie   ° 16/07/1837  + 11/11/1862 

Zij trouwde op 15/11/1861 met Louis DUPON van Westkapelle. 
� Mathilde   ° 22/07/1839 
� Marie   ° 08/04/1841  + 11/01/1898 

Zij huwde op 22/02/1865 met Sebastiaan Desmidt van Oostkerke. 
� Jakob Frans  ° 24/11/1842 
� Virginie   ° 12/12/1845 

Zij huwde op 30/09/1874 met Pieter Schotte. 
� Aloïs   ° 20/03/1849 
� Frans Joseph  ° 02/05/1851  + 20/02/1852 
 
Marie VAN ROLLEGHEM overleed te Dudzele op 08/07/1852 terwijl Frans 
Jakob LEFIEF eveneens te Dudzele stierf op 31/05/1855.  Zeer waarschijnlijk 
is deze familie later uitgeweken: dit is de reden waarom met betrekking tot een 
vijftal kinderen geen spoor meer terug te vinden is in Dudzele. 
Alle latere naamdragers LEFIEF zijn dan ook rechtstreekse afstammelingen 
van III A. Pieter Jakob LEFIEF en Maria Catharina BEAUSAERT (zie IV A. 
en IV B.) 
 

IV. A. Joannes Ludovicus LEFIEF, de oudste zoon van Pieter Jakob LEFIEF en Maria 
Catharina BEAUSAERT, huwde een eerste keer te Dudzele op 12/09/1809 met 
Catharina BOUCQUÉ.  Uit dit huwelijk werd op 10/07/1810 een tweeling 
geboren.  Catharina BOUCQUÉ overleefde het kraambed niet en enkele tijd later 
stierven ook beide kinderen: 
* Joannes ° 10/07/1810 + 18/10/1810 
* Lenaert ° 10/07/1810 + 17/10/1810 
Uit een door Joannes LEFIEF bijgehouden dagboek citeren we: 
“Ick Joannes Lefief ben getroudt met Catharina Boucqué op den 12 september 

1809 ende hebbe in houwelijcke geweest den tijt van thien maenden min twee 

dagen.  Soodat sij gestorven is opden 10 julijus 1810 op welcken dag dat sij 

Catharina Boucqué, mijne vrouwe, twee kinderen ter weireldt heeft gebracht te 

weten Leonardus en Joannes.  Leonardus dan is gestorven den 17 october 1810 

ende Joannes is gestorven den 18 der selve maendt en jaere. 

Hoe dat de successie van dese kinderen verdeeldt is aen mij Joannes Lefief 

hunder vaeder ende aen d’oors van de moederlijcke sijde. 

Successie van de kinderen uijt den hoofde van hunne moeder 

bedraegt saemen      424,72 

Kompt voor ieder kind      212,36 



Lenaert sterft en d’elfdt van sijne successie 

behoordt aen Jan en bedraegt     106,18 

en ½ inde wederhelft sijnde een vierde 

wederom competerende aen Jan      53,09 

         159,27 

ende het resterende ¼ behoordt aen Jan Lefief   

vaeder          53,09 

         212,36 

De successie vervaelen op de weese Jan Lefief uijt 

den hoofde van sijne moeder bedraegt als hier boven  212,36 

en uijt den hoofde van zijnen broeder 

Leonardus Lefief over de ¾      159,27 

Saemen        371,63 

ende midts het overlijden van Jan Lefief behoordt een tweede van de gezeijde 

371,63 zijnde 185,81 ½ aen Jan Lefief vaeder, ende de wederhelft aen d’oors 

van de moederlijcke zijde 185,81 ½ , als boven 371,63.” 

 
Joannes LEFIEF hertrouwt te Dudzele op 12/02/1811 met Francisca BLOMMAERT die 
te Oostkerke werd geboren op 01/06/1777.  Uit dit tweede huwelijk werden te Dudzele 
twee dochters en een zoon geboren: 
� Coleta Francisca ° 13/06/1812  + 05/07/1897 

Zij huwde te Dudzele op 16/03/1836 met Joannes Dewaeghenaere. 
� Joanna Livina  ° 02/01/1814  + 12/09/1819 
� Joseph Frans  ° 24/05/1816  (zie onder V) 

 
Uit het vroeger vermelde dagboek citeren wij: 
“Voorders ben ick Joannes Lefief getroudt met Francisca Blommaert, te weten op den 12 

februarijus 1811 ende hebben gewonnen ’t saemen deze naervolgende kinderen: 

Coleta Lefief geboren den 13 en tot het kerstendom gebragt den 14 junijus 1812, haere peter 

ende meter is Joannes Blommaert en Coleta Fourbissuer, ende 

Joanna Livina Lefief geboren den 2 januarijus 1814, haere peter en meter is Carolus Lefief 

ende Joanna Rosiers, ende Josephus Franciscus Lefief geboren den 24 meije 1816 en tot het 

kerstendom gebragt op den 25 der selve maend en jaere, sijnen peter is Josephus Franciscus 

Blommaert ende sijne meter is Anna Tresia Anteune.” 

 
Uit hetzelfde nauwkeurig bijgehouden dagboek nemen we een notitie van werken over, 
gedaan voor de weduwe van Pieter Jakob Lefief – zijn moeder – ten jare 1812. 
 
Eerst den 4 januarij van den selven jaere met 5 hoedt en half aver naer 

Brugge gereden 

 

00 

 

 4 

 

 7 

Voorts den 29 februarij met 6 sacken aerdappels naer Brugge gereden  0  4  0 

Voorts den 21 maerte met 6 sacken aerdappels naer Brugge gereden  0  4  0 

Voorts den 28 maerte met 4 hoedt en 5 vaeten terwe en 2 sacken aerdappels 

naer Brugge gereden 

 

 0 

 

 5 

 

 2 

Voorts den 11 april met 8 sacken aerdappels en den 13 oock met 8te naer 

Brugge gereden 

 

 0 

 

10 

 

 8 

Voorts den 17 april een halven dag halle gevoerdt  0  5  0 

Voorts den 25 april met 2 hoedt en 5 vaeten terwe naer Brugge gereden  0  2  5 

Voorts met 4 sacken aerdappels naer Brugge gereden den 27 april  0  2  8 

Voorts den 5 en 6 meije telkens een halven dag mes gevoerdt  0 10  0 



Voorts den 27 meije een dag en een schof voor eene vlas gewijdt  0  1  3 

Voorts in de marschen licht geploegt een gemedt en 33 roeden om 

aerdappels drijemal geploegt 

 

 2 

 

 4 

 

 5 

Voorts 150 roeden drijemal geploegt om aerdappels te planten  1  0  0 

Voorts 250 roeden drijemal geploegt om aver te saeijen  1 15  7 

Voorts den 28 julijus een schof suijkerjoen gemeendt  0  2  6 

Voorts den 13 augustij een halven dag rogge en suijkerjoen gemeendt  0  5  0 

Voorts den 14 augustij een alf gemedt landt geploegt en met rapsaet besaeijt  0  6  8 

Voorts den 16 augustij een halven dag terwe gemeendt  0  5  0 

Voorts den 23 augustij een halven dag terwe gemeendt  0  5  0 

Voorts den 1 september een halven dag terwe gemeendt  0  5  0 

Voorts den 9 september een halven dag hoeij gemeendt  0  5  0 

Voorts den 12 september met 3 hoedt en 1 maete suijkerjoen naer Brugge 

gereden 

 

 0 

 

 2 

 

 7 

Voorts den 19 september een halven dag aver gemeendt  0  5  0 

Voorts den 26 september met 3 sacken aerdappels naer Brugge gereden  0  2  0 

Voorts den 3 october met 5 sacken aerdappels en noten naer Brugge gereden  0  3  4 

Voorts den 11 october met 11 sacken appels en aerdappels naer Brugge 

gereden 

 

 0 

 

 7 

 

 4 

Voorts den 17 october met 2 hoedt en een maete aver naer Brugge gereden  0  1 10 

Voorts den 19 october met 6 sacken aerdappels naer Brugge gereden  0  4  0 

Voorts den 20 october met 14 sacken aerdappels naer Brugge gereden  0  9  4 

Voorts den 22 october een halven dag aerdappels vergaerdt  0  5  0 

Voorts den 25 en 27 october met 13 sacken aerdappels naer Brugge gereden  0  8  8 

Voorts den 31 october een halven dag aerdappels vergaerdt met een peerd  0  3  4 

Voorts den 3 november met 12 sacken aerdappels naer Brugge gereden  0  8  0 

Voorts met 2 hoedt en een maete aver naer Brugge gereden  0  1 10 

Voorts in den bamisschen teilt geploegt 296 roeden vlasschaert en met terwe 

besaeijdt drijemal geploegt 

 

 2 

 

 0 

 

 0 

Voorts een gemedt terwestoppel 2 mal geploegt en met rogge besaeijdt  1  6  8 

Voorts 238 roeden aerdappellandt eens geploegt en met terwe besaeijdt  0  9 11 

Voorts 250 roeden averstoppel gevoldt  0 11  2 

Voorts den pacht van een gemedt landt gebruijkt door vidua Pieter Lefief  1 15  0 

ende over de conterbuijtie van hetselve landt  0 12  6 

 
 
 
De landbouwer-dagboekschrijver Joannes LEFIEF overleed te Dudzele op 21/05/1819, 
nauwelijks 47 jaar oud.  Francisca BLOMMAERT hertrouwde het jaar daarop met Juliaan 
BONTE van Oostkerke.  Deze Juliaan BONTE werd in 1825 gelovige zielenmeester en in 
1827 meester van de armendis te Dudzele. 
Uit het jaar 1825 is een verpachtingsovereenkomst bewaard waarvan de tekst luidt als volgt: 
“Ik onderschreven bekenne verpacht te hebben aen Carolus Brion, een huijs en hofneerhof 

voor de somme van acht ponden grooten courant ’t jaers.  En hij moet den bijlk onderhouden 

van molhopen spreen en distels maijen.  En daer mogen twee zwijns in lopen. 

Gedaen te Dudzeele in jaer 1825. 

     Julianus Bonte” 

 



Francisca BLOMMAERT zou te Dudzele overlijden op 31/01/1848.  Het landbouwbedrijf 
werd voortgezet door haar zoon Joseph Frans LEFIEF, die een drietal jaren voordien 
getrouwd was met Rosa DENEVE; 
 
IV. B. Karel Gregorius LEFIEF, de jongste zoon van Pieter Jakob Lefief (zie III A) en 

Maria Catharina Beausaert, huwde op 08/10/1816 te Dudzele met Theresia 
VERHEYE van Dudzele.  Uit dit landbouwersgezin werden 12 kinderen geboren: 

� Sophie Francisca  ° 12/01/1818  + 14/06/1900 
Zij huwde te Dudzele op 04/10/1847 met Louis Verheye. 

� Lenaert   ° 09/07/1820  + 12/05/1842 jongman 
� Rosalie   ° 27/07/1821 
� Joannes   ° 07/02/1823  + 28/02/1825 
� Constant   ° 02/08/1824  + 22/01/1834 
� Cecilia   ° 19/11/1825 

Zij huwde te Dudzele op 08/09/1852 met Joannes Lagast van Assebroek. 
� Ferdinand   ° 25/02/1827  + 17/05/1858 jongman 
� Quintijn   ° 07/12/1828 
� Virginie   ° 04/07/1830 
� Leopold   ° 26/07/1831  + 27/04/1850 jongman 
� Joanna   ° 01/06/1835 

Zij huwde een eerste keer met Louis Bouillon en een tweede keer te Dudzele op 
22/07/1863 met Jozef Daese van Westkapelle. 

� Frans Constant  ° 12/03/1838 
 
Karel Gregorius LEFIEF overleed te Dudzele op 17/03/1839 en zijn weduwe Theresia 
VERHEYE op 07/01/1859.  Deze familie moet omstreeks het overlijden van Theresia 
Verheye Dudzele verlaten hebben, zodat geen enkele latere naamdrager LEFIEF te 
Dudzele van deze Karel Gregorius afstamt. 
 
NOOT: 
Lenaert LEFIEF, de onwettige zoon van Francisca Genoveva waarvan eerder sprake, 
werd geboren op 26/02/1800 en gedoopt onder de naam Leonard Pieter. 
Hij huwde te Knokke op 29/05/1835 met Henrica Dominica GOVAERT, en samen 
hadden ze te Knokke verscheidene kinderen. 
Lenaert Pieter Lefief overleed te Knokke op 17/10/1859 terwijl Henrica Dominica 
Govaert te Rijsel overleed op 19/01/1873. 

 
V. Joseph Frans LEFIEF, de enige zoon van Joannes Ludovicus (zie IV A.) huwde te 

Dudzele op 30/04/1845 met Rosa DENEVE, die te Dudzele geboren werd op 
14/12/1819.  Zij ook waren landbouwers op de hofstede aan de “Hoge Heule”. 
Joseph Frans LEFIEF was lange tijd gemeenteraadslid en ook voorzitter van de 
kerkfabriek te Dudzele. 
Uit hun huwelijk werden te Dudzele 12 kinderen geboren: 
� Constant  ° 20/06/1846  (zie onder VI A.) 
� Mathilde  ° 15/08/1847  + 04/06/1928 

Zij huwde op 08/02/1888 te Dudzele met Casimir Ballegeer, die te Dudzele werd 
geboren op 22/03/1843 en weduwnaar was van Catharina Bulcke.  Casimir Ballegeer 
overleed te Dudzele op 08/09/1913. 

� Adolf  ° 28/10/1848  + 17/09/1912 jongman 
� Justine  ° 16/12/1849  + 11/11/1853 



� Rosalie  ° 02/03/1851  + 28/09/1932 ongehuwd 
� Marie Therese ° 16/02/1852  + 30/12/1937 

Zij huwde op 13/09/1892 te Dudzele met Pieter Ballegeer, die te Dudzele geboren 
werd op 15/09/1837 en weduwnaar was van Rosalie Stael.  Pieter Ballegeer overleed 
te Dudzele op 05/07/1909. 

� Romanie  ° 29/01/1853  + 16/10/1926 ongehuwd 
� Eugenie  ° 07/11/1854  + 17/01/1855 
� Theofiel  ° 17/01/1856  + 26/07/1934 jongman 

 voorzitter Bureel der Kerkmeesters te Dudzele (zie kopie doodsprentje) 

 
 

� Louis Frans  ° 04/12/1857  (zie onder VI C) 
� Jacobus  ° 25/06/1862  (zie onder VI B) 
� Elodie  ° 22/12/1863  + 21/04/1864 
 
Van Joseph Frans LEFIEF is een nieuwjaarsbrief bewaard uit het jaar 1838.  De tekst 
luidt als volgt: 
“Dudzeele den eersten janrij 1838. 

Bemint U peter en meter, 

Ik bid god dat dit jaer voor u zij eenen oorsprong van goddelijke genaden.  Indien den 

almogenden mijen gebeden beschermt die dagelijks opklemmen tot het hoogste des 

hemels.  Zonder twijfel zal mijne aengekleefdheid verdobbelen, en uwe lange jaeren 

zullen eenen zaemenhang zijn van voorspoed en van vree. 

Ik blijf met den diepsten eerbied diennaere, 

       Joseph Lefief” 

 



Joseph Frans LEFIEF overleed te Dudzele op 26/09/1889 en het landbouwbedrijf werd 
voortgezet door de twee ongehuwde zonen Adolf en Theofiel en de twee ongehuwde 
dochters Rosalie en Romanie.  Rosa DENEVE overleed te Dudzele op 13/04/1902. 
Van Joseph Frans LEFIEF is een doodprentje bewaard dat hierna wordt afgebeeld: 
 

 
 



 
VI. A. Constant LEFIEF, de oudste zoon van Joseph Frans Lefief, huwde te Dudzele op 

14/04/1887 met Amelie VANDEWALLE van Middelburg (Vlaanderen). 
Uit dit huwelijk werden te Dudzele twee dochters geboren: 
� Rosa  °18/02/1888  + Knokke 08/02/1953 

Zij trouwde te Dudzele op 11/07/1910 met Oscar Ingels geboortig van Dudzele op 
04/03/1888.  Zij vestigden zich te Knokke waar ook Oscar Ingels overleed op 
25/08/1967. 

� Margaretha ° 20/07/1889  + Knokke 29/04/1950 
Zij huwde te Dudzele op 16/09/1919 met René Bonte van Oostkerke en ze vestigden 
zich eveneens te Knokke. 

 
Constant LEFIEF overleed te Dudzele op 25/01/1896.  Zijn weduwe hertrouwde en ging 
naar Brugge wonen. 
 
 
 

 



 
VI.  B. Jakobus LEFIEF, de jongste zoon van Joseph Frans Lefief, was bankbediende te 

Brugge.  Hij huwde een eerste keer te Brugge op 12/05/1896 met Celestina SERESIA, 
die te Brugge geboren was op 24/10/1860. 
 
Er werden drie kinderen geboren te Brugge: 
� Willem  ° 12/05/1897  + 21/05/1897 
� Alfred  ° 10/08/1899 

Hij zou later naar de streek van Brussel gaan wonen. 
� Raymond  ° 07/11/1902 

Hij bleef in Brugge wonen en huwde er op 29/07/1930 met Flora Derudder. 
Dit huwelijk bleef kinderloos. 

 
Celestina Seresia overleed te Brugge op 26/03/1909 en Jakob LEFIEF hertrouwde op 
14/10/1909 met Gabrielle SERESIA die te Brugge was geboren op 21/10/1853. 
 
Jakob LEFIEF overleed te Brugge op 05/11/1939 en z’n tweede vrouw Gabrielle Seresia 
op 19/12 van hetzelfde jaar 1939. 
 

 



 
VI. C. Louis LEFIEF zorgde voor de voortzetting van de familienaam.  Hij huwde te 

Dudzele op 24/10/1888 met Elisa SCHRAMME die te Roksem geboren werd op 
09/12/1867 als dochter van Jan Schramme en Anna Theresia Degroote.  Het 
landbouwersgezin Schramme was vanuit Roksem naar Dudzele komen wonen. 
Louis LEFIEF was koopman-herbergier te Dudzele.  Hij woonde er in de Dorpstraat en 
baatte er de herberg “De Boudewijnsvrienden” uit.  Daar werd in 1893 de gelijknamige 
gaaiboldermaatschappij gesticht. 
 
Uit het huwelijk van Louis LEFIEF en Elisa SCHRAMME werden dertien kinderen 
geboren te Dudzele: 
� Emiel  ° 04/02/1889 

Hij week uit naar de Verenigde Staten, huwde te Detroit met Elisa Jonckheere en 
overleed eveneens te Detroit op 21/12/1954. 
 

 
 



� Albrecht  ° 03/08/1890 
Hij trad binnen in de Congregatie van de Broeders van Liefde en kreeg er de 
kloosternaam Broeder Viventius.  Hij vertrok als missionaris naar Afrika en overleed 
te Astrida (Ruanda) op 18/09/1945. 

 

 



� Constant  ° 14/09/1891 
Ook hij week uit naar de Verenigde Staten, waar hij trouwde met Emerance Vincke.  
Hij overleed te Detroit op 31/03/1973. 

� Irma   ° 15/04/1893 
Zij trouwde met Henri Deneve, woonde in Blankenberge en overleed op 26/02/1985. 

� Jozef   ° 25/05/1894  + 08/09/1894 
� Victor  ° 31/08/1895  + 04/05/1896 
� Victor  ° 03/03/1897 

Hij ook week aanvankelijk uit naar de Verenigde Staten.  Later keerde hij terug naar 
zijn geboortestreek. Victor LEFIEF overleed als jongman te Brugge op 15/08/1973. 

� Helena  ° 06/05/1898 
Zij trouwde te Dudzele met Adolf Braems, bleef als enige Lefief te Dudzele wonen 
en overleed te Brugge op 13/08/1977. 

� Eugeen  ° 18/06/1899 
Eugeen Frans Jozef LEFIEF trad evenals zijn oudere broer Albrecht binnen in de 
Congregatie van de Broeders van Liefde en kreeg er de kloosternaam Broeder 
Angilbert.  Hij was achtereenvolgens leraar en directeur in een tiental instituten van 
de Broeders van Liefde: Turnhout, Antwerpen, Zelzate, Tessenderlo, Temse,Gent, 
Sint-Michiels (Brugge), opnieuw Zelzate, Aalter en voor de derde keer Zelzate en op 
het einde van zijn leven econoom van het M.P.I. Sint-Gregorius te Gentbrugge. 
Hij overleed te Gentbrugge in het klooster op 08/05/1980. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Jozef   ° 02/06/1901 
Hij huwde met Irène Traens, woonde te Brugge (St.Pieters) en overleed te Brugge 
op 06/10/1988. 

� Maria  ° 09/02/1903 
Zij bleef ongehuwd en stierf te Brugge op 04/04/1966. 

� Richard  ° 25/03/1905 
Hij huwde te Sint-Michiels met Augusta Maertens en ging zich te Brugge vestigen 
waar hij op 17/07/1961 overleed. 

� Margaretha  ° 31/01/1908 
Zij huwde te Brugge met Juliaan Van den Bussche, bleef te Brugge wonen en 
overleed er op 19/05/1974. 



Louis LEFIEF en Elisa SCHRAMME verlieten Dudzele om te gaan rentenieren in 
Brugge.  Daar vierden ze trouwens in 1938 hun gouden huwelijksfeest. 
Een afbeelding van het koppel en het feestmenu t.g.v. hun jubileum vindt u hierna. 
 

 
 
Louis LEFIEF overleed te Brugge op 14/01/1945 en Elisa SCHRAMME overleed 
eveneens te Brugge op 30/01/1947. 
 



 
 

 
 
Bewerking en aanvullingen: © Dirk Pieters, Dudzele 2007 



Bijlage 

 

Staet vanden sterfhuuse van Marijn LE FIEFF de JONGHE gheliquideert ter 

weesecamere vanden lande vanden vryen opden vierden meye XVII derthiene. 
 

 

Staet ende inventaris van alle de meubilaire goederen met commeren ende lasten bevonden 

ten sterfhuuse van Marijn LE FIEFF de JONGHE, vrijelaet int ambacht van Dudseele, 

overleden sonder descendenten binnen de prochie van Coolkercke, op den XXIen februarij 

1713, wiens ziele godt ghenadich sij, welcken staet doet maecken ende stellen int gheschrifte 

Marie Scheppers als weduwe ende besittghe van desen sterfhuuse den selven ten fine van 

liquidatie overghevende ende presenterende aen Jan Grijspeert, ghetrauwt met Marie LE 

FIEFF, suster van vollen bedde vanden overledene, soo over hemselven als apparenten 

voocht ende aen Anthone De Vos tot Lisseweghe, rechtsweer van smoeders sijde, apparenten 

medevoocht van Regina LE FIEFF, oock suster van vollen bedde vanden overledene, oudt 

omtrent de seventhien jaeren, de dochter van Marijn LE FIEFF d’OUDE binnen huuwelicke 

gheprocreert bij ….. sijnde vande selve haere moeders als onvoorsien gheweest van goederen, 

geenen staet ghemaeckt, tsamen hoirs elck voor dhelft van drie deelen van achte int slodt 

deser ter auditie van edele ende weerde heeren schepenen ende greffier van weesen vanden 

lande vryen in ponden schellinghen grooten Vlaems (1 pond = 20 schellingen = 240 groten) 

tegenwoordighen cours de schellinghen tot XIIII grooten ende andere specien naer advenante 

onder protestatie als naer costuume. 

 

Testament van den overledene 
 

Inden name ons heeren amen hebbe ick onderschreven, sieck van lichame maer wel bij mijn 

sinnen ende verstant, considererende mijn leven te corten ende doot mij te naederen, tot alle 

sekerheijt voor mijn ziele, ghemaeckt ende gheordonneert mijn testament in forme ende 

maniere als volght: 

“vooreerst bevele mijn lichaem de ghewijde aerde ende wil begraven werden met den 

middelsten dienst, voorts begeire dat naer mijn overlijden sullen ghecelebreert werden 

vijffentwintich missen van requiem voor mijne ziele ende dat door den pastor van Coolkercke, 

voorts begeire dat sal ghegeven worden ende uutghedeelt werden de somme van een pont 

groote ende opdat mijn testament beter achtervolght soude werden ende sijne volcommen 

effect sorteren, stelle mijne huusvrauwe Marij Scheppers voor executrice van dit mijn 

testament aen, welcke ick ende begeere voor haere die debuoiren (smartgeld) ghegeven te 

werden de somme van vijftich guldens”. 

In teeckent der waerheijt hebbe dit met mijn eijghen hant onderteeckent op heden XVIIen 

februarij 1713 ende ghedeclareert ter presentie van Franciscus Geuns, pastor tot Coolkercke 

ende Jacob Lesberghe ende was onderteeckent Marijn Le Fieff, Franciscus Geuns pastor tot 

Coolkercke, Jacob Lesberghe hedt ieder staet dese copie acordeert met sijn origineel quod 

attestor onderteeckent Franciscus Geuns pastor tot Coolkercke. 

De lasten gheresulteert uutten voorenstaenden testamente sullen hiernaer bij een particulier 

caple worden ghebrocht, de besittighe gheeft te kennen dat ten aengaene van haer huuwelick 

metten overledene tusschen henlieden niet en is ghemaeckt nochte besloten gheworden 

contract anthenuptiael ofte huuwelicksche voorwaerde bij affirmatie, daer omme dese 

liquidatie wort ghereguleert conforme het dispositijff vande costumen en deelbouck van desen 

lande, voorts dat d’eene noch d’andre vande ghewesen conjoincten gheene sijde houdende 

immeuble goederen en hebben ten desen huuwelicke ghebrocht, binnen ’t selve geene op hun 

ghedevolveert ofte gheconqeusteert bij affirmatie. 



BAETEN van PRIJSIE 

Meubelen ende catheijlen (huisgerief) vanden sterfhuuse, de welcke de besittighe opden 

sesden maerte 1713 heeft ghedaen prijsen door Jan Wildemeersch ende Cornelis Focquedey, 

beide gheswoorne prijsers van desen lande, conforme de prijsie dannoff sijnde bij hun 

onderteeckent als volght: 

 

alvooren inden keucken een hanghel, tanghe, brander, roostere, soutlae, lampe, 

panne ende twee iseren potten 

0 -  9 - 2 

item een ketelken, twee haeckers, marmijtte ende zie (vergiet), ‘tsamen de somme 

van 

1 -  0 - 0 

item een quae (slechte) keirne metten toebehoorten met het gheleijers in 

aerdewerck op de boorden tsamen 

0 -  7 - 0 

item vijff thinne tailliooren, vier thinne platteelen ende anders ghepresen bij de 

ponde comt tsamen 

1 -  9 - 5 

item de koutse (beddebak) ende bedde metten toebehoorten tsamen 3 -  6 - 8 

item een rechtbank, eene kiste, eene quae schaprae, een tafelken, drie stoelen, 

een bancxken, een heijnsele (weegschaal), strijckisere, marctmande ende hekele 

(vlashekel) tsa 

0 -14 - 8 

item een deeghtroch, een haspe (garenhaspel), twee boutteijllien, een jock ende 

pecke metten toebehoorten tsamen 

0 -  6 - 6 

item vier schotelkens vlees ende twee hammekens tsa 0 -  8 - 6 

  

Op de soldere item vijfthien vaeten rugghe ghepresen bij de maete compt tsamen 

de somme van 

 

2 -  5 - 0 

item thien vaeten en halff terwe ghepresen bij de maete compt tsamen de somme 

van 

 

2 -12 - 6 

item een hoopken hippens (vlaskoppen) 0 -16 - 6 

item wat boonen 0 -  4 - 0 

item seven vaeten en halff erreweten 0 -17 -6 

item een van (korenzeef), een coorenvadt, eene seefde, een kovije (kooi of mand), 

acht melckteelen, drie sacken een quaerte ende eene cuupe mat wat aerdeappels 

compt tsamen 

 

 

0 -11 -10 

item een biebuuck (bijenkorf) met de bienlogie ende drie idel buucken tsamen 0 -15 -0 

item een back isere ende eene fusicque tsa 0 -  7 - 0 

  

Inden coestal item eene swarte coe ghepresen de somme van 3 -  6 - 8 

item eene ro veerse gheestimeert 2 -10 - 0 

item eene grimmelde veerse de somme van 4 -  0 - 0 

item een swijn 0 -12 - 0 

item twee hondert ende vijftich bonden stroij 1 -13 - 4 

item twintich bonden vlas de somme van 2 -  3 - 4 

item wat diltperssen ende canthout, prondelinghe, achterhove tsamen 0 -  6 - 0 

item hout op de struuck bevonden den nombre van twee hondert ende 

vijffentseventich houtten a thien schellinghen grooten ider hondert comt tsamen 

 

1 -  7 -6 

item twee coppels en halff hennen tsamen 0 - 7 - 0 

  

Labeur, seul ende saet  

item eene partie terwe groot twee ghemeten twee lijnnen 50 roeden (1 gemet = 3 

lijnen = 300 roeden) ghelabeurt met twee veuren tot thien schellinghen grooten 

vande veuren compt tsamen de somme van 

 

 

3 -  1 - 0 



item voor het saeijgraen vant selve lant tot thien vaeten a thien schellinghen 

grooten vande maete comt (1 maete = 2 vaeten) tsamen de somme van 

 

2 - 10 - 0 

item een ghemet LXX roeden besaeijt met rugghe twee veuren als vooren met 

twee peerden comt de somme van 

1 -   8 - 0 

item drie vaeten en halff saeijrugghe a ses schellinghen grooten de maete compt 0 - 10 - 6 

item twee lijnnen ghelabeurt omme rapen met vier veuren ende twee peerden als 

vooren compt 

 

1 -   6 - 8 

item twee lijnnen ghevalt (stoppel braken) ende gheslecht (rollen) 0 -   4 - 0 

item voor het seeuwen van terwe ende rugghe 0 - 14 - 6 

  

De cleederen vanden overledene  

item elff halsdoucken 0 - 11 - 0 

item sesthien hemden de somme van 4 -   0 - 0 

item een paer schoen met silvere gespen tsamen 1 -   0 - 0 

item twee broucx en kousen tsamen 0 - 15 - 0 

item twee justaucors met eene camijsole tsamen 2 -   3 - 4 

item de daghcleederen tsamen voor 0 - 12 - 0 

in somme vande baeten 49 pond 18 schellinghen 3 grooten.  

  

Baeten van prijsie gaude ende silvere juwelen die de besittighe op den eersten maerte 1713 heeft 

ghedaen prijsen door P. Beert silversmidt binnen Brugghe conforme de prijsie dannoff sijnde bij 

hem onderteeckent als volght, 

alvooren een paer gaude hooffden weghende veerthien insgelsch en vierentwintich asen weert ende 

het silver iserken in courant tsamen de somme van (1 goudensmedenpond = 491,758 gr, 1 pond = 

16 onsen, 1 ons = 20 ingels en 1 ingel = 32 as) 

 5 - 13 - 0 

item een paer pendanten met een paer stiften van onder weghende tsa XI eng. 

XXIIII asen weert in courant 

 

4 -  2 - 3 

item een gaut sterreken weghende drie eng. XIII asen weert 

in courant de somme van 

 

1 -  4 - 0 

in somme van de baeten bedraeght 10 pond 19 schellinghen 3 grooten  

  

ANDERE BAETEN van comptante pennijnghen ende inschulden vanden sterffhuuse: 

alvooren de besittighe verclaert dat ten daeghe vande voorenstaende prijsie 

meubelen als wanneer de ghemeensaemheijt vanden sterffhuuse is ghescheden, 

hebben gheexcreffrreert (becijferd) in comptante pennijnghen de somme van 

vierentwintich ponden ses schellinghen grooten Vlaems wisselghelt bij affirmatie 

 

 

 

 

24 - 6 - 0 

voor de augmentatie van diere in desen cours beloopende de somme van  4 -  1 - 0 

de weduwe van Joos Daneels is te desen sterffhuuse schuldigh de somme van 

vier ponden achthien schellinghen grooten over coop van clavere bij affirmatie 

sijn op hope van recouvre deselve 

 

 

 4 -  0 - 0 

Jan Campens debet over reste coop van graen  0 -  4 - 8 

Voorts wort goet ghedaen eerst de somme van twee ponden thien schellinghen 

grooten over de weerde vande rauwe vande besittighe met een pont acht 

schellinghen twee grooten over coop van linwaet ende anders alles ghebeurt 

voor daete van prijsie met ghemeene pennijnghen bij affirmatie dus tsamen 

 

 

 

 3 - 18 - 8 

in somme vande baeten bedraeght 36 pond 10 schellinghen 4 grooten  

SOMME TOTAELE vande baeten bedraeght 97 pond 7 schellinghen en 10 

grooten. 

 



COMMEREN ende LASTEN jeghens de voorenstaende baeten  

alvooren aen Jo
r 
de Stappens heere van Mortsestich is men schuldigh de somme 

van twalff ponden grooten over het ghebruuck van thoffstedeken groot omtrent 

twalff ghemeten lants binnen de prochie van Coolkercke, daer den overledene 

ghestorven is vanden jaere verschenen Baeffmesse 1712 bij affirmatie wannoff 

men omme sijnne absentie gheen billiet en heeft connen becommen, dus 

 

 

 

 

12 -  0 - 0 

daer op bij quitantie vanden XIen november 1712 is betaelt de somme van ses 

ponden grooten, ende bij quitantie van eersten januarij 1713 twee ponden 

grooten dus tsamen 

 

 

 8 -  0 - 0 

=  4 -  0 - 0 

over zulcx blijft voor ghemeen last vanden sterffhuuse te vallideren de somme 

van 

 

 4 -  0 - 0 

aen Sr Pieter Sackebant ontfanghere vande prochie van Coolkercke is men 

schuldigh over reste oncosten ghebruuck vanden sterffhuuse binnen de selve 

prochie van de jaeren 1711 ende 1712 per billiet de somme van 

 

 

17 - 9 - 7 

betaelt aende prijsers bij notitie over de prijsie  0 -  8 - 8 

betaelt aenden heere pastor van Coolkercke voor trecht begravinghe ende 

uutvaert vanden overledene bij quitantie vanden XXVIen februarij 1713 

 

 1 -  0 - 0 

betaelt aenden coster ter causen als vooren met clockluuden per quitantie  0 - 16 - 0 

betaelt aen Andries Stekelman voor leveringhe vant wasch per quitantie vanden 

XXIIen februarius 1713 

 

 0 - 15 -10 

wannoff de besittighe moet vergoet worden tot de vijff deelen van achte als betaelt met haere 

eijghen pennijnghen voor daete vande prijsie omme dat tselve staet ten privatiffven laste vande 

hoirs conforme het LXXIXe article vanden deelbouck van desen lande beloopende deselve 5/8 1 

pont achtthien schellijnghen ende acht grooten die int slodt deser van deelen vande hoirs sal 

worden ghemijnct (verminderd) 

wordenden hier ghebrocht in ghemeene lasten vijf schellijnghen over het 

jaerghebedt hiernaer gheroijeert dus hier 

 

 0 -  5 -  0 

in somme vande lasten bedraeght 25 pond 5 schellinghen 1 groote  

  

Lasten resulteerende uutten testamente vanden overledene hiervooren gheinserreert: 

alvooren in voldoenijnghe vant tweede article van diere is betaelt aenden heere 

pastor van Coolkercke de somme van een pont neghen schellijnghen twee 

grooten voor het celebreren van vijffentwintich missen tot lavenisse van ziele 

vanden overledene per quitantie vanden XXVIen februarij 1713 ende alsoo met 

ghemeene pennijghen compt dannoff hier tot laste vande hoirs de vijff deelen van 

achte beloopende 

 

 

 

 

 

 0 - 18 -  2 

betaelt aenden selven als bij de ghemelde quitantie voor recommanderen, het 

jaerghebedt VIII schellinghen grooten comt over de 5/8 als vooren 

 

 0 -  5 -   0 

in voldoennijnghe vant derde article is den disch ghedect tot Coolkercke dico 

uutghedeelt in ghelde aenden armen bij certificatie vanden heere pastor van 

aldaer de somme van 

 

 

16 -  0 -   0 

conforme tselve derde article is de besittighe ghestelt voor executrice vant 

voorschreven testament ende aen haer voor de executie van diere ghejont de 

somme van 

 

 

10 -  9 - 10 

betaelt aen den coster van Coolkercke voor tdienen vande bovenschreven XXV 

zielemissen per quitantie 

 

  0 -  4 -   0 

betalet aen Jan Ebeke voor eene pilgrimmagie bij hem ter intentie ende begeerte 

vanden overledene ghedaen naer Halle bij quitantie de somme van 

 

  1 -  2 -   0 

in somme van de lasten bedraeght 3 pond 4 schellinghen 2 grooten  



  

Lasten ter causen vant liquideren ende stellen deser  

alvooren aende heeren schepenen ende griffier van weesen voor taenhooren 

ende liquideren deser 

 

 0 - 12 - 0 

tegaleren van de doubels  0 -   4 - 0 

trecht vanden deurwaerdre  0 -   1 - 0 

voor de affirmatie deser  0 -   1 - 0 

teeden van de voochden  0 -   2 - 0 

aenden procureur Declercq voor stellen deser met twee doubels  1 - 14 - 0 

voor de zeghelen  0 -   3 -0 

tversoucken heure van liquidatie  0 -   1 - 0 

thaire vande presenten  0 -   8 - 0 

in somme vande lasten bedraeght 3 pond ende 6 schellinghen.  

  

SOMME TOTAELE vande lasten bedraeght 31 pond 15 schellinghen ende 3 grooten 

  

De baeten hiervooren bedraegen 97 -   7 - 10 

dus meer baeten dan lasten 65 - 12 -   7 

dannoff compt aende hoirs over de drije deelen van achte 24 - 12 -   2 

en over elcx helft 12 -   6 -   1 

 

Aldus ghehoort, ghelicquideert en gheslooten bij Jo
r
 Franchois Taelbout en Jo

r
 Leopoldus de 

Tollenaere schepenen van weesen slands vanden vryen ten daeghe maende en jaere als inde 

presentatie deser onder alle ghewoonlijcke protestatien en heeft de rendanten de 

deughdelijckheijt van desen staet met eede bevestight, mij present als griffier. 

 

 

Jan Tanghe ©(1978) 


