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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Catalogus van de omlopers en andere bescheiden van de verzameling Gilliodts

CATALOGUS VAN DE OMLOPERS EN ANDERE BESCHEIDEN VAN DE 
VERZAMELING GILLIODTS

1 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de watering 
van Blankenberge, 93ste-94ste begin, gelegen te Houtave, 
Stalhille, Varsenare, 17de eeuw.

1 katern

2 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de nieuw 
bedijkte polder, van 1671, de Vrije Polder genaamd, gelegen in de 
parochie Bredene, 1ste-4de begin, kopie opgemaakt naar deze van 
Hendrik de la Porte, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 
deze van J. Maelstaf van 1743, door J.J. Lammeire, 1787.

1 katern

3 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de watering 
van de Broek, 1ste-32ste begin, kopie opgemaakt naar deze van 
Pieter Heyndrycx en Jan van Eede van 1497, naar deze van 
Octaviaan van Marissien, 17de eeuw.

1 deel

4 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de watering 
van de Broek, 1ste-32ste begin, kopie opgemaakt naar deze van 
Pieter Heyndrycx en Jan van Eede (van Heede), 18de-19de eeuw.

1 deel

5 Register met eigenaars van onroerende goederen, <kleine en grote
verhoofding (1)>, van de watering van de Broek, 1754.

1 katern

6 Rekeningen van de watering van de Broek, 1776-1787, met 
bewijsstukken, 1723-1791.

6 katernen, 1 pak.

7 Registers van onroerende goederen, <omloper>, van de watering 
van Eiensluis, 1ste-10de, 10de-15de, 16de-25ste, 26ste-29ste, 
30ste-31ste, 32ste-34ste, 35ste-36ste, 37ste-41ste, 42ste-46ste, 
47ste-49ste, 50ste-55ste, 56ste-62ste, 63ste-69ste, 70ste-80ste, 
79ste-83ste, 84ste-96ste begin, kopie opgemaakt naar deze van 
Florens van Marissien, landmeter van het Brugse Vrije, van 1576, 
naar deze van 1583 en 1652, 17de-18de eeuw.

16 katernen

8 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de watering 
van Gistel-West-over-de-Ware, gelegen in de parochie Zevekote, 
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1ste-6de begin, 18de-19de eeuw.
1 deel

9 Registers van onroerende goederen, <omloper>, van de watering 
van Greveninge en Klein-Reigarsvliet met haar achterpolders, 1ste-
39ste begin, kopie opgemaakt naar deze van Florens van 
Marissien, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 1601-
1602, 17de eeuw.

3 katernen

10 Registers van onroerende goederen, <omloper>, van de watering 
van Groot-Reigarsvliet, 8ste-12de, 13de-20ste, 20ste-25ste (met 
lijst van eigenaars), 25ste-31ste, 31ste-37ste, 37ste-49ste, 49ste-
53ste, 54ste- 62ste, 71ste-77ste, 77ste-88ste, 88ste-96ste, 97ste-
105de, 106de-109de, 109de-113de, 114de-125ste, 125ste-131ste, 
132ste-138ste, 139ste-147ste, 147ste-158ste, 158ste-166ste, 
167ste-181ste begin, 17de-18de eeuw.

21 katernen

11 Registers van onroerende goederen, <omloper>, van de watering 
van 's Heer Baselishoek, 1ste-11de, 12de-28ste begin, kopie 
opgemaakt naar deze van Anthoon de Schoenmakere en Frans 
vander Poorte, gezworen landmeters van het Brugse Vrije, van 
1550, 17de eeuw.

2 katernen

12 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de 
Kerkwatering van Oostkerke, 1ste-14de begin, kopie opgemaakt 
naar deze van Joris vande Sleke, gezworen landmeter van het 
Brugse Vrije, 17de-18de eeuw.

1 katern

13 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de 
Kerkwatering van Oostkerke, 1ste-14de begin, met lijst van 
eigenaars, <grote verhoofding>, kopie opgemaakt naar het 
parochieboek van Oostkerke door Pieter Carnay, 1742.

1 katern

14 Lijst met eigenaars van onroerende goederen, <kleine en grote 
verhoofding>, van de Kerkwatering van Oostkerke en de watering 
van 's Heer Baselishoek, 1754-1791.

1 katern

15 /1 1. Register van onroerende goederen, <omloper>, van de watering
van de Maldegemse Polder, 1ste-23ste begin, kopie opgemaakt 
naar deze van Pieter Hendricx, gezworen landmeter van het Brugse
Vrije, 17de eeuw.

1 katern
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15 /2 2. Registers van onroerende goederen, <omloper>, van de 
watering van de Maldegemse Polder, 1ste-11de, 11de-23ste begin, 
kopie opgemaakt naar deze van G. Pasman, 17de eeuw.

2 katernen

16 Lijst met eigenaars van onroerende goederen, <grote 
verhoofding>, van de watering van de Maldegemse Polder, 1677-
1684.

1 katern

17 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de watering 
van Romboutswerve en tussen beide Zwenen, nu geünieerd, 1ste-
29ste begin, kopie opgemaakt naar deze van Jozef Guerle van 
1545, deze van Florens van Marissien, gezworen landmeter van het
Brugse Vrije, van 1609, 17de-18de eeuw.

1 deel

18 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de polder van 
Sint-Catherine, nieuw bedijkt in 1746, gelegen bij de stad 
Oostende, 1ste-16de begin, kopie opgemaakt naar deze van 
Leopoldus Heems, Ignatius Maelstaf, Pieter Marisael, gezworen 
landmeters van het Brugse Vrije, door D. Seghers, 1765.

1 katern

19 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de watering 
van Volkaartsgote en van de Vageviers- en Papenpolder, gelegen te
Knokke en Westkapelle, met lijst van eigenaars, <grote 
verhoofding>, 1ste-9de begin, kopie opgemaakt naar deze van 
Anth. de Schoenmaekere, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, deze van 1600, deze van Nicolaas Messiaens van 1652, van 
A. vande Voorde, van G. Pasman van 1661, van Fer. Pasman van 
1689, 17de eeuw.

1 katern

20 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de watering 
van Volkaartsgote, de Vagevierspolder, 1ste-9de begin, met lijst 
van eigenaars, <kleine en grote verhoofding>, opgemaakt door 
Charles Lootijns, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1690.

1 katern

21 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Dudzele, 1ste-19de, 20ste-46ste, 47ste-70ste beloop, het 1ste tot 
en met het 9de beloop, onder het ambacht Dudzele, in de parochie
Lissewege, het 1ste tot en met het 5de beloop, onder het ambacht 
Zuienkerke, in de parochie Dudzele, kopie opgemaakt naar deze 
van de wateringen Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, van de 
aanpalende parochies, van het Proosse, het Kanunnikse en het 
Maandagse, naar deze van P. Gilliodts van 1791, 18de eeuw.

3 delen
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22 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Dudzele, 1ste-10de, 11de-19de, 20ste-33ste, 34ste-46ste, 47ste-
63ste, 64ste-70ste beloop, het 1ste tot en met het 9de beloop, 
onder het ambacht Dudzele, in de parochie Lissewege, het 1ste tot 
en met het 5de beloop, onder het ambacht Zuienkerke, in de 
parochie Dudzele, kopie opgemaakt naar deze van de wateringen 
Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, van de aanpalende parochies, van 
het Proosse, het Kanunnikse en het Maandagse, naar deze van P. 
Gilliodts van 1791, 18de eeuw.

6 delen

23 Lijst met eigenaars van onroerende goederen, <grote 
verhoofding>, van de parochie Dudzele, van het ambacht Dudzele,
in de parochie Lissewege, van het ambacht Zuienkerke, in de 
parochie Dudzele, binnen de wateringen van Eiensluis en Groot-
Reigarsvliet, 1796.

1 deel

24 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Keiem, onder het ambacht Vladslo, 1ste-6de, 7de-16de begin, 
kopie opgemaakt naar deze van R. de Bets van 1581, deze van 
Charles Peellaert en Cornelis Kemele van 1665, deze van R. Claeys,
gezworen landmeter van de provincie Vlaanderen, van 1706, deze 
van Ferdinand Maryssael, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, van 1718, door Jacob Ghyselen, 1762.

2 katernen

25 Lijst met eigenaars van onroerende goederen van de gemeente 
Keiem, secties A en B, begin 19de eeuw.

1 katern

26 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Klemskerke, 7de-14de, 15de-22ste beloop, 18de eeuw.

2 katernen

27 Lijst met eigenaars van onroerende goederen, <grote 
verhoofding>, van de parochie Klemskerke, 1758.

1 deel

28 Lijst met eigenaars van onroerende goederen, <grote 
verhoofding>, van de parochie Klemskerke, 1794-1796.

1 deel

29 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochies 
Mannekensvere en Westende, 1ste-9de begin, kopie opgemaakt 
naar deze van Ingel Stoet, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, van 1628, 18de eeuw.

1 deel
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30 Lijst van zaailand, m.b.t. het grote en pastorietiend, <omloper>, 
van de parochie Nieuwmunster, 1ste-7de hoek, opgemaakt door 
François van Beversluys, gezworen landmeter van het Brugse Vrije,
1677.

1 katern

31 Register, met kaart, van onroerende goederen, <omloper>, van de 
parochie Nieuwmunster, 1ste-14de beloop, 18de eeuw.

1 deel

32 Register, met kaart, van onroerende goederen, <omloper>, van de 
parochie Ramskapelle, 1ste-22ste beloop, opgemaakt door François
Verplancke, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1728-1729.

1 deel

33 Lijst van eigenaars, gebruikers en ontvangstenboek van 
onroerende goederen, gelegen te Ramskapelle, 1765-1803.

1 deel

34 Lijst met eigenaars van onroerende goederen in de gemeente 
Sijsele, secties A tot F, begin 19de eeuw.

1 katern

35 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Sint-Michiels, zowel binnen de palen van Brugge als onder de 
heerlijkheden van het Kanunnikse, Maandagse, van Sijsele en 
Tillegem, 1ste-18de begin, met lijst van eigenaars, <grote 
verhoofding>, kopie opgemaakt naar deze van François 
Verplancke, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 1714, 
door Charles de Blauwe, 1720.

1 deel

36 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Sint-Michiels, zowel binnen de palen van Brugge als onder de 
heerlijkheden van het Kanunnikse, Maandagse, van Sijsele en 
Tillegem, 1ste-18de begin, kopie opgemaakt naar deze van 
François Verplancke, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van
1714, 18de eeuw.

1 deel

37 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Sint-Pieters, kopie opgemaakt naar deze van Jacques Lobbrecht, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 1671, 17de eeuw.

1 katern

38 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Slijpe, 1ste-11de, 12de-21ste begin, 18de eeuw.

2 delen
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39 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Snaaskerke, binnen de watering van Kamerlingsambacht, 11de-
22ste begin, 18de-19de eeuw.

1 katern

40 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Stalhille, 1ste-15de beloop, kopie opgemaakt naar deze van 1749, 
18de eeuw.

1 deel

41 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Uitkerke, 1ste-37ste begin, 18de eeuw.

1 deel

42 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Varsenare, 1ste-22ste beloop, 18de eeuw.

1 deel

42 /BIS Lijst met eigenaars van onroerende goederen, <grote 
verhoofding>, van de parochie Varsenare, 1749-1752.

1 deel

43 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Vlissegem, binnen de watering van Blankenberge, 1ste-18de 
beloop, kopie opgemaakt naar deze van Jan Messiaens, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, van 1686, 17de-18de eeuw.

1 deel

44 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Zande, 1ste-14de begin, kopie opgemaakt naar deze van Rijkaart 
Haverbout, Sebastiaan Dierycx, Maarten Swijn, landmeters, van 
1556, door Benedictus Huysseune, 1746.

1 deel

45 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de paallanden
van het schependom Brugge, gelegen buiten de stad, i.v.m. de 
grenzen t.o.v. de heerlijkheid Sijsele, de heerlijkheden van het 
Proosse en het Kanunnikse, 1ste-15de, 16de-33ste, 42ste-51ste 
begin, met lijst van tienden, graslanden op de vesten en dijken, 
visserijen, kopie opgemaakt naar deze van Anthoon de 
Schoemaekere, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 
1562, deze van Jan Plante, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, van 1665, deze van Jan Roelof, gezworen landmeter, door 
Frans Verplancke, 1691.

3 katernen

46 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de paallanden
van het schependom Brugge, gelegen buiten de stad, i.v.m. de 
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grenzen t.o.v. de heerlijkheid Sijsele, de heerlijkheden van het 
Proosse en het Kanunnikse, 1ste-15de, 16de-33ste, 34ste-41ste, 
42ste-51ste begin, met lijst van tienden, graslanden op de vesten 
en dijken, visserijen, kopie opgemaakt naar deze van Anthoon de 
Schoemaekere, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 
1562, deze van Jan Plante, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, van 1665, deze van Jan Roelof, gezworen landmeter, door 
Charles Lootijns, 1691.

1 deel

47 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de paallanden
van het schependom Brugge, gelegen buiten de stad, i.v.m. de 
grenzen t.o.v. de heerlijkheid Sijsele, de heerlijkheden van het 
Proosse en het Kanunnikse, 1ste-51ste begin, met lijst van tienden,
graslanden op de vesten en dijken, visserijen, kopie opgemaakt 
naar deze van Anthoon de Schoemaekere, gezworen landmeter van
het Brugse Vrije, van 1562, deze van Jan Plante, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, van 1665, deze van Jan Roelof, 
gezworen landmeter, 17de eeuw.

1 deel

48 Register van onroerende goederen, gelegen binnen de paallanden 
van het schependom Brugge, vanaf de Lisseweegse watergang tot 
aan de rivier, de Zuidleie, kopie opgemaakt naar deze van 1586, 
door Frans van Tortelboom en A. Messiaens, gezworen landmeters 
van het Brugse Vrije, 1638.

1 katern

49 Lijst van eigenaars van onroerende goederen, <grote 
verhoofding>, gelegen binnen de paallanden van de stad Brugge, 
1730.

1 katern

50 /1 1. Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie
Sint-Catherine, gelegen binnen de paallanden van de stad Brugge, 
1ste-8ste begin, kopie opgemaakt naar deze van Charles de 
Lanssusere, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, door Frans 
Verplancke, 1717.

1 katern

50 /2 2. Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie
Sint-Catherine, gelegen binnen de paallanden van de stad Brugge, 
1ste-8ste begin, kopie opgemaakt naar deze van Charles de 
Lanssusere, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, deze van 
Jan Sappaert van 1683, 17de-18de eeuw.

1 katern

51 Lijst van eigenaars van onroerende goederen, <grote 
verhoofding>, gelegen in de parochie Sint-Catherine, binnen de 
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paallanden van Brugge, 1776.
1 katern

52 Register van onroerende goederen, <omloper>, gelegen binnen de
palen, keure en schependom van de stad Hoeke, kopie opgemaakt 
naar deze van Anthoon de Schoemaekere, gezworen landmeter van
het Brugse Vrije, 17de eeuw.

1 katern

53 Lijst van de paalstenen aan beide zijden van de Zuidleie, de Gentse
vaart genaamd, m.b.t. het ressort van de rechtspraak van de stad 
Brugge, kopie opgemaakt naar deze van Anthoon de 
Schoemaekere, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 
1554, deze van O. Van Marissien, Hendrik de la Porte, Jan Plante, 
gezworen landmeters van het Brugse Vrije, van 1661, deze van 
Joannes Lobberecht, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van
1714, deze van F. Verplancke van 1739, 18de eeuw.

1 katern

54 Ontvangstenboek van de goederen, gelegen in de achterlenen, 
gehouden van het leenhof van Dudzele, 1703-1792.

1 deel

55 Rekening van de heerlijkheid Dudzele, 1771-1772.
1 katern

56 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de heerlijkheid
Erkegem, gelegen te Oostkamp en Zwevezele, 1ste-18de begin, 
kopie opgemaakt naar deze van Jacques Lobbrecht, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 18de eeuw.

1 deel

56 /BIS Register van onroerende goederen, <omloper>, van de heerlijkheid
Jonkersambacht, ressorterende onder de heerlijkheid en het 
ambacht van Houtsen (2), en de parochie Koolskamp, met lijst van 
eigenaars, <grote verhoofding>, kopie opgemaakt naar deze van 
Jacques Verplancke van 1661, deze van Pieter Lust, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, van 1677, deze van Jan Verhaeghe,
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 1711, 18de eeuw.

1 deel

57 Rollen van de proostlanden, gelegen in de parochie Sint-Kruis, 
buiten de palen van Brugge, 1787-1792.

4 stukken

57 /BIS Register van de palen en de grenzen van de heerlijkheden van het 
Kanunnikse en het Proosse, gelegen binnen de stad Brugge, 
opgemaakt naar deze van Frans van der Poorte van 1543, deze van
Jacques Lootijns en Hendrik de la Porte van 1676, door L.J. van 
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Haelewijn, 1718.
1 katern

58 Lijst met eigenaars van onroerende goederen, <grote 
verhoofding>, van de parochie Ramskapelle, gelegen binnen de 
watering van Groot-Reigarsvliet, opgemaakt door Judocus van 
Tortelboom, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1692.

1 katern

59 Register van onroerende goederen, <omloper>, gelegen in de 
polder van Zandvoorde, onder water gezet, op bevel van de vorst 
in 1663, bedijkt in 1700, 1ste-17de <hooftmanscip>, kopie 
opgemaakt naar deze van Jan Plante, 18de eeuw.

1 katern

60 Lijst met eigenaars van onroerende goederen, <grote 
verhoofding>, van de heerlijkheid van het Kanunnikse, gelegen te 
Oostkerke, Sint-Catherine-buiten-Damme, Moerkerke, Heist, 
Ramskapelle, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Sint-Gillis, Oostkamp,
Westkapelle, Houtave, Sint-Pieters-op-de-Dijk, Zuienkerke, Uitkerke,
Meetkerke, Vlissegem, Klemskerke, Bredene, Oudenburg, 
Middelkerke, Zarren, Bekegem, Sint- Michiels en Aartrijke, 1762.

1 deel

61 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Assebroek, gelegen binnen de heerlijkheid Sijsele, 1ste-8ste begin, 
met een lijst van eigenaars, <kleine verhoofding> van 1699, kopie 
opgemaakt naar deze van Jacques Lobbrecht, gezworen landmeter 
van het Brugse Vrije, van 1670, 17de-18de eeuw.

1 katern

61 /BIS Register, met schetsen, van onroerende goederen, <omloper>, van
de parochie Assebroek, gelegen binnen de heerlijkheid Sijsele, 
1ste-8ste begin, kopie van de 18de eeuw.

1 deel

62 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de parochie 
Assebroek, gelegen binnen de heerlijkheid Sijsele, 1ste-8ste begin, 
kopie 18de eeuw.

1 katern

63 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de 
heerlijkheden van het Proosse en Sijsele, gelegen in de parochie 
Sint-Kruis, buiten de palen van Brugge, binnen de watering van de 
Broek, 1ste-25ste beloop, kopie opgemaakt naar deze van 
Octaviaan van Marissien en François van Tortelboom, gezworen 
landmeters van het Brugse Vrije, van 1646, 18de eeuw.

1 deel
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64 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de heerlijkheid
Sijsele, gelegen te Sint-Kruis, 1ste-22ste begin, met lijst van 
herbergen, kopie opgemaakt naar deze van J.J. van Haelewijn, 
gezworen landmeter van de Raad van Vlaanderen, van 1706, 18de 
eeuw.

1 katern

65 Rekening i.v.m. belastingen, o.a. <binnenkosten, uitzend>, van de 
heerlijkheid Sijsele te Sint-Kruis, 1774.

1 katern

66 Register, met schetsen, van onroerende goederen, <omloper>, van
de heerlijkheid Sijsele, gelegen te Sint-Catherine-buiten-Brugge, 
met lijst van herbergen, kopie opgemaakt naar deze van Jacques 
Lootijns, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 1671, 17de
eeuw.

1 katern

67 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de heerlijkheid
Sijsele, gelegen te Sint-Michiels, kopie opgemaakt naar deze van 
Jacques Lobbrecht, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 
1671, 17de-18de eeuw.

1 katern

68 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de heerlijkheid
Sijsele, gelegen in de parochies Sint-Pieters-op-de-Dijk, Sint-Gillis 
en Koolkerke, 1ste-8ste begin, kopie opgemaakt naar deze van 
Jacques Lobbrecht, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 
1671, 18de eeuw.

1 katern

69 Register van onroerende goederen, <omloper>, van de heerlijkheid
Sijsele, gelegen te Sint-Baafs en Sint-Salvators, kopie opgemaakt 
naar deze van Jacques Lobbrecht, van 1670, 17de eeuw.

1 katern

70 Rekening van de heerlijkheid Sijsele, 1635-1640.
1 katern

71 Uittreksel uit het origineel register van onroerende goederen, 
<omloper>, van de Spijker van Brugge, kopie opgemaakt naar 
deze van 1497, deze van Octaviaan van Marissien, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, van 1648, door Frans Verplancke, 
1690.

1 deel

72 Lijst met diverse <hoofdmanscepen> die moeten bijdragen in de 
Spijker, binnen 's Heer Woutermansambacht, te Oudenburg, 
Bredene en Zandvoorde, 17de eeuw.
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1 katern

73 Lijst met diverse <hoofdmanscepen> die moeten bijdragen in de 
Spijker, binnen 's Heer Woutermansambacht, te Oudenburg, 
Bredene en Zandvoorde, kopie opgemaakt naar deze van O. van 
Marissien, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 1648, 
deze van Jan Messiaens van 1681, 17de eeuw.

1 katern

74 Ontvangstenboek van de Sint-Joriskapel op de Grote Markt te 
Brugge, 1739-1822.

1 katern

75 Rekening van de Sint-Joriskapel te Brugge, 1774-1798.
1 deel

76 Rekeningen van de dis van de O.-L.-Vrouwkerk te Damme, 1773-
1775, 1791-1794, 1797-1800.

3 katernen

77 Ontvangstenboek van de dis van Dudzele, 1750-1802.
1 deel

78 Ontvangstenboek van de kapelanijen van Sint-Anthonius, Sint-
Georgius en Eutropius, Sint-Lenaert, de Zielen en O.-L.-Vrouw, 
gefundeerd in de kerk van Dudzele, 1768-1800.

1 katern

79 Rekening van de dis van Eernegem, 1794-1795.
1 katern

80 Ontvangstenboek van de dis en kerk van Koolkerke, 1742-1801.
1 deel

81 Register betreffende de verpachting van landen, toebehorend aan 
de dis en kerk van Koolkerke, 1707-1727.

1 katern

82 Ontvangstenboek van de dis van Koolkerke, 1794-1803.
1 katern

83 Ontvangstenboek van de kerk van Ramskapelle, 1729-1775.
1 deel

84 Ontvangstenboek van de O.-L.Vrouwgilde van Ramskapelle, 1729-
1788.

1 deel

85 Ontvangstenboek van de dis van Ramskapelle, 1729-1778.
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1 katern

86 Ontvangstenboek van de dis van Ramskapelle, 1794-1810.
1 katern

87 Rekening van belastingen, <binnenkosten>, van de parochie Sint-
Kruis, 1774.

1 katern

88 Register, met 11 kaarten (3), betreffende tienden in de parochie 
Varsenare, kopie naar deze van Guillaume Pasman, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, deze van Jan Verplancke, de 
<omlopers> van de watering van Blankenberge en de parochie 
Varsenare, 18de eeuw.

1 katern

89 Register betreffende tienden in de parochie Varsenare, 18de eeuw.
1 deel

90 Ontvangstenboek van tienden van Varsenare, 1725-1739.
1 deel

91 Ontvangstenboek van de dis van Westkapelle, 1798-1801.
1 deel

92 Vonnis van de Grote Raad van Mechelen in een proces van Alonso 
de Palma Carillo en Catharina Carillo i.v.m. het bezit van twee 
lenen, gelegen te Bazel (4), binnen het land van Waas, 1677.

1 katern

93 Brieven van recipisse van de heerlijkheid van Dudzele, van de 
heerlijkheid ten Hecke, en van een leengoed, gelegen te Knokke, 
gehouden van het leenhof van de Burg van Brugge, aan Louis Filip 
Bonaventura Eerembault, 1695.

1 deel

94 Brieven van recipisse van de heerlijkheid van Dudzele en ten 
Hecke, gehouden van het leenhof van de Burg van Brugge, aan 
Dionisius Jozef Eerembault, 1730.

1 deel

95 Brieven van recipisse van de heerlijkheid van Dudzele en ten 
Hecke, gehouden van het leenhof van de Burg van Brugge, aan 
Gaston Eerembault, 1758.

1 deel

96 Brieven van recipisse van vier lenen en renten, gelegen en bezet 
op goederen, te Dudzele, Koolkerke, Westkapelle, Varsenare en 
Sint-Andries, gehouden van de Burg van Brugge, aan Dionisius 
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Jozef Eerembault, 1730.
1 deel

97 Stuk betreffende de verkoop, uit de nalatenschap van Jan van 
Pottelberghe, heer van Gavere, van een hofstede, omwald met een
mote, gelegen in de parochie Deerlijk, het <heerschap> en hof van
Gavere genaamd, en van een rente, bezet op goederen, gelegen te
Deerlijk, Harelbeke, Zwevegem, aan Jan Pardo, 1628.

1 katern

97 /BIS Rekening van de verkoop, uit de nalatenschap van Jan van 
Pottelberghe, heer van Gavere, van een hofstede, omwald met een
mote, gelegen in de parochie Deerlijk, het <heerschap> en hof van
Gavere genaamd, en van een rente, bezet op goederen, gelegen te
Deerlijk, Harelbeke, Zwevegem, aan Jan Pardo, 1629.

1 katern

98 Stuk betreffende de erfenis van een hofstede, omwald met een 
mote, gelegen in de parochie Deerlijk, het <heerschap> en hof van
Gavere genaamd, en van een rente, bezet op goederen, gelegen te
Deerlijk, Harelbeke, Zwevegem, t.v.v. Alexandrine Pardo, 1676.

1 katern

99 Brieven van rapport en denombrement i.v.m. de verkoop van de 
heerlijkheid Sijsele, gehouden van de Burg van Brugge, door 
Gaspar de Gourcy, baron van Male, heer van Voormezele, aan 
François Stappens, 1701.

3 katernen

100 Stukken betreffende <retrocessie> van de heerlijkheid Sijsele, 
gehouden van de Burg van Brugge, door François Stappens t.v.v. 
Charlotte Claron, vrouw van Schore, 1703.

3 katernen

101 Brieven van recipisse van drie lenen, gelegen binnen de 
heerlijkheid Sijsele, in de parochie Sijsele, gehouden van de Burg 
van Brugge, aan de erfgenamen van graaf Jozef van Schore, o.a. 
Marie Albertine Placide van Schore, 1723.

1 deel

102 Akte van aanwijzing, aan de heer van het ambacht en de 
heerlijkheid Sijsele, Marie-Emmanuel de Sucre, van <vacante (5)> 
gronden, 1768.

1 katern

103 Ontvangstenboek van de ongeschoeide karmelieten te Brugge, 
1759-1796.

1 katern
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104 Stuk betreffende een wettelijke gift, voor de magistraat van de stad
Brugge, van goederen, gelegen binnen de palen van Brugge en 
binnen de heerlijkheid Sijsele, in de parochie Sint-Pieters-op-de-
Dijk, 1602-1617.

1 katern

105 Stuk betreffende een wettelijke gift, voor de schepenen van het 
ambacht en de heerlijkheid Sijsele, van een korenwindmolen, met 
het molenhuis, gelegen in de parochie Sijsele, door Jan Basselez en
Pieternelle van Daele, zijn huisvrouw, t.v.v. François Devos, 1754.

1 katern

106 Stuk betreffende een wettelijke gift, voor de schepenen van het 
ambacht en de heerlijkheid Sijsele, van een huis met toebehoren, 
een brouwerij met brouwersmateriaal, gelegen in de parochie Sint-
Catherine-buiten- Brugge, vroeger Sint-Sebastiaan, nu Zevekote 
genaamd, door Marie-Anna van den Dorpe t.v.v. Cornelis Maertens, 
1759.

1 katern

107 Stuk betreffende een wettelijke gift, voor burgemeester en 
schepenen van het ambacht, de heerlijkheid en baronie Maldegem,
van goederen, gelegen binnen het ambacht van Maldegem, in de 
parochie Sint-Laureins, door Andries de Kock en Isabelle de Leese, 
zijn huisvrouw, t.v.v. Arnoud Heyne, 1671.

1 katern

108 Staat van goed van het sterfhuis van Isabelle van Wassenhove, in 
het ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1787.

1 katern

109 Staat van goed van het sterfhuis van Pieternelle Maris, gewezen 
echtgenote van Pieter van Loo, in het ambacht en de heerlijkheid 
Sijsele, 1791.

1 katern

110 Staat van goed van het sterfhuis van Livina Gaby, in het ambacht 
en de heerlijkheid Sijsele, 1787.

1 katern

111 Staat van goed van het sterfhuis van Pieter Jacobus Corthals, 
gewezen herbergier, in het ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 
1785.

1 katern

112 Staat van goed van het sterfhuis van Marie Françoise Minne, in het 
ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1775.

1 katern
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113 Rekening van het sterfhuis van François Lootens, te Dudzele, 1725.
1 katern

114 Staat van goed van het sterfhuis van Helena Hellegeest, te Sint-
Pieters-op-de-Dijk, 1784.

1 katern

115 Staat van goed van het sterfhuis van Joannes Temmerman, te 
Sijsele, 1789.

1 katern

116 Staat van goed van het sterfhuis van Maria Vermeirsch, te Sijsele, 
1791.

1 katern

117 Staat van goed van het sterfhuis van Pieter Kerckhof, te 
Nieuwmunster, 1780.

1 katern

118 Staat van goed van het sterfhuis van Anna Regina Caroline 
Petronella Vermeulen, te Sint-Michiels, 1793.

1 katern

119 Rekening van het sterfhuis van Jozef van Steelandt, te Brugge, 
1798-1802.

1 katern

120 Staat van goed van het sterfhuis van Jacques de Bruyckere, te 
Brugge, 1663.

1 katern

121 Staat van goed van het sterfhuis van Jacoba de Coster, te 
Moerkerke, 1793.

1 katern

122 Rekening van het sterfhuis van Jozef van Steelandt en Laurentius 
Laveny, te Brugge, 1812-1813.

1 katern

123 Rekening van het sterfhuis van Marie van de Beken, douairière van 
Loys Eerembault, heer van Dudzele, te Dudzele, 1714.

1 katern

124 Rekening van wezenpenningen t.v.v. Ciprianus Jozef en Rosa de 
Badts uit het sterfhuis van Joannes de Badts en Josepha Crabbeel, 
te Sijsele, 1787.

1 katern

125 Staat van goed van het sterfhuis van Joannes Rotsaert, te 
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Oostkerke, 1785.
1 katern

126 Staat van goed van het sterfhuis van Jacobus François Monteyne, 
te Vladslo-ambacht, 1763.

1 katern

127 Staat van goed van het sterfhuis van Guillaume de Brabander, te 
Maldegem, 1779.

1 katern

128 Rekening van het sterfhuis van Emmanuel Marie de Sucre y Vallejo,
in het ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1757.

1 deel

129 Rekening m.b.t. het sterfhuis van Emmanuel Marie de Sucre y 
Vallejo, 1757.

1 deel

130 Rekeningen van de heerlijkheid Preux-aux-Bois (6), 1702-1737.
12 katernen

131 Bewijsstukken bij rekeningen, briefwisseling i.v.m. de heerlijkheid 
Preux-aux-Bois, 1694-1731.

1 pak

132 Staat van goed van het sterfhuis van Anna Maria Berthon, in het 
ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1794.

1 katern

133 Staat van goed van het sterfhuis van Jozef de Bruyckere, te Sijsele, 
1791.

1 katern

134 Staat van goed van het sterfhuis van Jan Roelof, te Brugge, 1682.
1 deel

135 Ontvangstenboek van de erfgenamen Huwijn, graaf van Villamar, 
1799-1801.

1 katern

136 Stuk betreffende een denombrement van een leen, gelegen te 
Harelbeke, Deerlijk en Zwevegem, het hof van Gavere genaamd, 
door Jan van Pottelberghe, 1621.

2 stukken

137 Staat van goed van het sterfhuis van François Rotsaert, te Loppem,
1766.

1 katern
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138 Staat van goed van het sterfhuis van Pieter Masijn, te Moerkerke, 
1790.

1 katern

139 Staat van goed van het sterfhuis van François Dominicus Rotsaert, 
te Dudzele, 1780.

1 deel

140 Staat van goed van het sterfhuis van Walburga Neyts, echtgenote 
van Joannes Rotsaert, te Oostkerke, 1771-1772.

1 katern

141 Rekening van het sterfhuis van Huwijn, graaf van Villamar, 1799.
1 deel

142 Rekening van de weduwe en wees van het sterfhuis van Jozef van 
Steelant, 1806-1807.

1 katern

143 Stukken betreffende lenen te Harelbeke, Deerlijk i.v.m. Isabelle 
Pardo, 1678.

1 omslag

144 Rekening van het sterfhuis van Huwijn, graaf van Villamar, 1799.
1 deel

145 Rekening van het sterfhuis van de gravin van Schore i.v.m. de 
familie Pardo, 1759.

1 katern

146 Rekening van de weduwe en wees van het sterfhuis van Jozef van 
Steelant, 1796-1797.

1 katern

147 Rekening van het sterfhuis van Huwijn, graaf van Villamar, 1798.
1 deel

148 Ontvangstenboek van goederen, toebehorend aan P. Huwijn, 1708-
1756.

1 deel

149 Staat van goed van het sterfhuis van de gravin van Schore, 1731.
1 deel

150 Ontvangstenboek van de dis van Dudzele, 1770-1805.
1 deel

151 Staat van goed van het sterfhuis van Laureynse Van den Driessche,
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in het ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1787.
1 katern

152 Staat van goed van het sterfhuis van Laureynse Van den Driessche,
in het ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1787.

1 katern

153 Staat van goed van het sterfhuis van Laureynse Van den Driessche,
in het ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1787.

1 katern

154 Staat van goed van het sterfhuis van Corthals, te Sijsele, 1792.
1 katern

155 Staat van goed van het sterfhuis van Van Loo, te Sijsele, 1792.
1 katern

156 Stuk betreffende een wettelijke gift, voor het leenhof van 
Henegouwen, van een rente door Catherine de Martignies, vrouw 
van Preux-aux-Bois en Charles de Sucre, wonende te Bergen, t.v.v. 
Adrienne vanden Burcht, douairière van Severin Francque, 1752.

1 katern

157 Staat van goed m.b.t. de families Coppens, Viaene, Hoste, in het 
ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1785.

1 katern

158 Staat van goed m.b.t. de families Keysse, Temmerman, Haecx, in 
het ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1780.

1 katern

159 Staat van goed van het sterfhuis van Joannes de Vildere, molenaar 
te Vivenkapelle, 1779.

1 katern

160 Staat van goed van het sterfhuis van Joannes Staelens, in het 
ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1780.

1 katern

161 Staat van goed m.b.t. de families van Loo, Roelof, Dalle, Marys, 
Verpoorte, Govaert, De Vlieghere, Van den Bon, Roets, in het 
ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1785.

1 katern

162 Staat van goed m.b.t. de families Wildemeersch, Jacquemyne, 
Vesschemoet, De Jonghe, Sneyaert, Ryckaert, de Vogelaere, 
Corthals, Lippens, de Brabander, Dousselaere, Blyaert, te Sijsele, 
1788.

1 katern
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163 Staat van goed van het sterfhuis van Bogaert, te Sijsele, 1787.
1 katern

164 Staat van goed van het sterfhuis van Viaene, te Sijsele, 1792.
1 katern

165 Staat van goed van het sterfhuis van Viaene, te Sijsele, 1792.
1 katern

166 Mandaten van de sluismeesters van de watering van de Broek, 
1776-1788.

1 pak

167 Rekening van het sterfhuis van de heer van Dudzele, 1759.
1 katern

168 Staat van goed van het sterfhuis van De Laere, te Sint-Kruis, 1781.
1 katern

169 Staat van goed van het sterfhuis van van Loo, te Sijsele, 1787.
1 katern

170 Staat van goed van het sterfhuis van van Loo, te Sijsele, 1775.
1 katern

171 Staat van goed m.b.t. de families Van de Moere, Coene, 
Mabesoone, Boey, te Sijsele, 1775.

1 katern

172 Staat van goed van het sterfhuis van Timmerman, in het ambacht 
en de heerlijkheid Sijsele, 1784.

1 katern

173 Rekening van de heer van Dudzele met o.a. het kasteel Grammez 
en de daarbij horende hofstede, 1735-1740.

1 katern

174 Stuk betreffende een uitnodiging voor grote gelanden i.v.m. het 
horen van de rekening van de watering van de Broek, 1778.

1 stuk

175 Staat van goed van het sterfhuis van Timmerman, in het ambacht 
en de heerlijkheid Sijsele, 1794.

1 katern

176 Staat van goed van het sterfhuis van Van de Moere, te Moerkerke 
en Middelburg, 1774.

1 katern



24 Verzameling 'Omlopers Gilliodts'

177 Ontvangstenboek van de parochie Varsenare, 1754-1788.
1 deel

178 Stuk betreffende het maken en onderhoud van wegen te Sijsele, 
1768-1774.

1 katern

179 Lijst van de proostlanden, gelegen in de parochie Sint-Kruis, buiten 
de palen van Brugge, 1788-1793.

1 katern

180 Lijst van de proost-, kanunnik-, en vrije landen, gelegen in 
Oostkerke, Westkapelle, enz., 1752-1791.

1 deel

181 Register betreffende onroerende goederen, gelegen in de parochie 
Snaaskerke, 18de eeuw.

1 katern

182 Stuk betreffende de verpachting van een hofstede, gelegen te 
Westkapelle, 1755.

1 stuk

183 Lijst van eigenaars van onroerende goederen, gelegen binnen de 
wateringen van Eiensluis, Groot-Reigarsvliet, Blankenberge, 
Romboutswerve, Greveninge, Kerkwatering van Oostkerke, enz., 
18de-19de eeuw.

1 katern, 1 omslag

184 Lijst van verkochte bomen te Ruiselede, Dudzele, Tielt, Deerlijk, 
Beveren, Sint-Pieters-op-de-Dijk, 1846-1848.

1 omslag

185 Rekening van de heer van Dudzele met o.a. het kasteel Grammez 
en de daarbij horende hofstede, 1733-1735.

1 katern

186 Staat van goed van het sterfhuis van Catherine Deckers, te Sint-
Catherine-buiten-Brugge, 1787.

1 katern

187 Rekening en bewijsstukken, o.a. i.v.m. een hofstede te Westkapelle,
1745-1748, de steenweg Brugge-Maldegem, 1775.

1 omslag

188 Rekening van de dis van Sijsele, 1787.
1 katern
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189 Rekening van de dis van Sijsele, 1780.
1 katern

190 Staat van goed van het sterfhuis van Anna de Ruddere, weduwe 
van Jacob Monteyne, in het ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 
1792.

1 katern

191 Staat van goed van het sterfhuis van Catherine Verbeke, in het 
ambacht en de heerlijkheid Sijsele, 1788.

1 katern

192 Register met de verdeling van het sterfhuis van Anna Huwijn, te 
Brugge, 1790.

1 deel

193 Register met de verdeling van het sterfhuis van gravin Marie 
Alexandrine Colete van Schore tussen o.a. Jozef Pardo, Marie Lucie 
de Grass, Charles de Sucre en Pardo, heer van Sijsele, Maria Anna 
Fernandez, 1732.

1 deel

194 Rekening betreffende de verdeling van het sterfhuis van gravin 
Marie Alexandrine Colete van Schore tussen o.a. Jozef Pardo, Marie 
Lucie de Grass, Charles de Sucre en Pardo, heer van Sijsele, Maria 
Anna Fernandez, 1738.

1 deel

195 Rekening betreffende de verdeling van het sterfhuis van gravin 
Marie Alexandrine Colete van Schore m.b.t. Charles de Sucre, 1734.

1 deel

196 Rekening van het sterfhuis van Anna Huwijn, te Brugge, 1790.
1 deel

197 Staat van goed van het sterfhuis van Anna Huwijn, te Brugge, 
1790.

1 deel

198 Staat van goed van het sterfhuis van Isabelle Caroline de Croix, 
echtgenote van graaf Jozef van Schore, baron van Rostuyne, 1720.

1 deel

199 Stuk betreffende een proces, voor burgemeester en schepenen van
het ambacht en de heerlijkheid Sijsele, van Barbara Blanckaert, 
douairière van Jan Roelof, en Catherine Blanckaert, tegen de 
augustijnen van de stad Brugge, i.v.m. de rekening van het 
sterfhuis van Jan Roelof, 1690.

1 deel
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200 Staat van goed m.b.t. de families Lootens, Eerembault, enz., 1725.
1 katern

201 Kadastrale kaart van Varsenare, secties A, B, C, 19de eeuw.
4 stukken

202 Kaart van het Schottekasteel met goederen, gelegen in de parochie
Dudzele, toebehorend aan graaf Coleyns, 18de eeuw.

1 stuk

203 Kaart van een hofstede met toebehoren, gelegen in de parochie 
Hoeke, bewoond door Vincent Gelains, 18de-19de eeuw.

1 stuk
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