
1 

 
FV-Kroniek van het Land van Waas, 50ste jaargang, nr. 6 november-december 2022 

 

Transcriptie Staet van Goede Waasmunster 1704  
Margareta Smedt † (echtg. Joseph van Naemen haudere) 
Luc Van Thienen 
 
Bijlage bij de Kroniek van het Land van Waas 2022-06 (link) 
 
Samenvatting van de Staet van Goede  
Staten van Goed 
- Waasmunster-Elversele-0043-stvg-1705-1711 (folio 66 recto) 
Overledene  
- Margriette Smedt †17-03-1704  alias Margareta de Smedt 
Haudere 
- Josephus van Naemen 
Voochden 
- Jacques Smet 
- Joris van Naemen 
Weesen 
- Josijne (Judoca) drij jaeren  
- Jenno (Joanna) aut omtrent 18 maenden  
- Elisabeth out drij maenden  
Ambten 
- Pieter Vermeire, stockhauder 
- J. van Speijen: greffier Vierschaere Waesmunstere-Elversele 
- Vermeire: procuratiehouder 
- J. de Smet: meester-chirurgijn  
- den ontfangher van Waesmunstere: N.N. 
- de lijckster: N.N. 
- de pastoir : N.N. 
- de coster: N.N. 
Toponiemen: 
- Waereslaeghe  
Beroepen/personen 
- winkelier/bakker: Joseph van Naemen en Margriette de Smedt 
- klanten: diverse, anoniem 
- huurders: Joos Geerinc en Christiaen Staes 
- geldschieter: Sieur Joannes van Winckel  tot Antwerpen 
- geldschieter: weduwe Pieter Temmerman tot Dendermonde 
- schuldenaar: Jan Verbeke 
- schuldenaar: Jan van Naemen 
- schuldenaar: Jacques (Jacobus) van Naemen 
- schuldenares: weduwe Pieter Vercauteren 
- testamentaire: Agnesse Laureyns 
Bezittingen:  
- normale huisraad en lijnwaad 
- uitrusting winkel en bakkerij (balansen, tonnekens en specerijen) 
- graanvoorraden, vlees, bier in tonnen 
- varkens, bijenkorven 
- een gouden ring, een gouden Agnus Dei, zilveren oorijzers  

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/phocadownload/kron-2022-06.pdf
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Dese naervolgenden staet van goede 
was een originelen onder segel 
van 10 florijnen ende de copie 

onder segel van vier stuyvers 
Geaffirmeert in vergaderinghe van  
vierschaere bij den hauwer ende  
voochden actum dese 18 januarij  
1706 greffier was onderteeckent J:v: 
Speijen 

 
Staet ende inventaris van goede die bij desen maeckt ende 

overgeeft Joseph van Naemen als hauder gebleven ten 
sterfhuijse van Margriette Smedt fs. Jans overleden binnen 
de prochie van Waesmunster achter laetende drij kinderen 

tusschen hemlieden geduerent hun houwelijck verweckt 
wanof d´autste is met naeme Josijne drij jaeren, Jenno aut 

omtrent 18 maenden ende Elisabeth out drij maenden, ende 
ditte van alle de generaele baete als schulden van 

achterdeele ten voorschreven sterfhuijse bevonden ditte 
aende voochden Jacques Smet ende Joris van Naemen 

wettelijcke staende voochden vande voornoemde weesen 
ende aen uedele heeren schepenen der vierschaere van 

Waesmunster ende Elversele als oppervoochden ter 
presentie ende overstaen van Pieter Vermeire als vrij 
gesworen stockhauder der prochie van tvoornoemde 

Waesmunster inder manieren soo volcht, 
66v (138) 

Inden eersten is in inde keucken boven een taeffelken met seven stoelen soo goede als 
quade, een quadt boffet audt eenen koffer ende den pot lijst geschat ende geextimeert  
op d’helft xvi ß viij gr  
Item de bier potten, kannekens, gelasen met het tein ende aerdewerkc met den spiegel 
gepresen over xv ß gr 
Item twee ijsere potten, brander, hangel, tanghen, schuppe, rooster met eenen ketel 
over dhelft genomen v ß gr 

 
Item alle de gewichten, balancen, tonnekens ende andere prondelinghen inden winckel  
met specerijen al tsamen over d’hilft j £ v ß gr 

 
Item alle de gereedtschap inde backerije, een wercktaffel, bluspot, eene plaet, troch,  
paele, etc… over d’hilft xx ß gr 
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Item noch bevonden drij sacken terwe ende eenen sack rogge met eeninch gebacken  
brot ende de leeghe sacken genomen over d’helft  ij ß £ gr 
Item een pluijmbedde met eenen hooft pulm, saergie, enen ander cafbedde,  
hooftpulme, saergie met de gordijnen ende twee oircussens over d’hilft  j £ xiij ß iiij gr 

67r (139) 
Item bevonden eenich was met een vercken hespe over d’hilft … j £ v ß gr 
Item bevonden drij tonnen goet bier met alle de  tonnen let de cleene vaten,  
genomen over d’hilft j £ vj ß viiij gr 
Item bevonden het haut ende geynst ten tselven sterfhuijse met den den turf  
over d’hilft ij ß cij ß gr 
Item twee maeghere verckens genomen over d’hilft  j ß xij ß gr 
Item eenen buijdel meulen ende het gruijs over d’hilft  x ß gr 
Item bevonden derthien staecken bien1 ten voorschreven sterfhuijse ende genommen  
over d’hilft  iij £ gr 
Item alle de treckmutsen, beucken, vurschooten met de aggrefliaetten over d’hilft x ß gr 
Item alle de opgetrocken coonen met de reepen over d’hilft genomen  xv ß gr 
Item alle canten snuijt-doecken, als de gone onder cant (hant?) over d’hilft  x ß gr 
Item twee crapkens hamerickx (?) ende ..ooster doeck over d’hilft  vj ß viij gr 
Item alle de vrouwen hemden in het geheel genomen op  ij £ gr 
Item doet de notteren dat de cleederen ende lijnwaet vanden hauder sijn …/… 

67v (140) 
…/… geextimeert jegens de gone vande overledene oversulckx het naervolghende sal  
in het geheel getrocken worden hem gedaen int regard vande hemdens oversulcx wort  
gebrocht de twee robben met de rocken ende fallie met bust ende cinture al tsamen  
genomen op  ij £ gr 
Item twee blauwe vurschooten met eenen andere voorschoot, sijde suijt douck,  
gebreijde handschoenen ende een paer leire schoenen genomen op  xiij ß iiij gr 
Item bevonden ses paer slaeplaeckens, ses servetten, vier flauwijnen over d’hilft j £ xvj ß gr 
Item een crapken lijnwaet genomen over dhilft  viiij ß iiij gr 
Item is noch bevonden een stuck rauw lijnwaet, lanck 50 ellen gepresen over d’helft  j ß xiiij ß gr 
Item is bevonden den scheir ofte cantwas staende opden bosch vanden hauder  
ende bevonden te bedraegen met een ander scheir haut staende opden vierde  
paert van eenen anderen bosch onverdeelt ende tsamen genomen over d’hilft  
ter somme van  x £ gr 

 
Item is gedaen presije vande huijse, schuere ende stallinghen van het huijs …/… 

68r (141) 

 

 
1 bijenkorven 
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…/… vanden hauder tot waegeslaege, daer inne woont Joos Geerinc met de murwe  
boomen daeroppe staende over d’hilft ter somme van  xiij £ xviij ß gr 

 
Item is bevonden eenen gauden trauwrinck, een gouwen agnus dei met een silveren  
oirijser, dat daer naer sal geextimeert ende gepresen worden bij silver ende desen 
van goede daer mede begroot sal worden memorie 

 
Item is bevonden in contante penningen met tgone men goet vint inden winckel  
ten laste van diversche persoonen voor soo veele die goet sijn ende verhael op is,  
ter somme van vier ponden grooten eens, compt over d’hilft ij £ gr 
Item vint men goet ten laste vande prochie van Waesmunstere 
over het uuijtgaen vande … met de partijen ende … 
ter somme van ses ponden negen schellinghen grooten over d’hilft iij  iiij ß vj gr 
Item vint men goet ten laste van Joos Geerinc ende Christiaen Staes  
over huijspacht verschenen 1704 ter somme van twelf ponden grooten eens over  
d’hilft vj £ gr 
Item vint men goedt ten laste van Jan Verbeke ter somme van …/… 

68v (142) 
…/… drij ponden vier schellinghen grooten over geleende gelden dus over dhelft j £ xij £ gr 
Item vint men goet ten laste van Jan van Naemen ter somme van twee ponden  
grooten tsjaers soo vele bij Agnesse Laureyns bij testamente is gemaect ten 
proffijcte van desen hauder sonder dat een preciesellijck weedt ofte tselve 
gecroiseert ten intereste ende is besedt daer … alhier gebrocht wort d’hilft van 
tselve capitael vermidts de achterstellen sijn geeffent alsoo in courant ter  
somme van xviij £ vj ß viij gr 
Nota: in cas tselve is besedt op souffissante vanden coopen (?).  moet dese somme  
voor de weesen niet getrocken worden als wesende sijde haudende goet Memorie 
Item vint men goet ten last van Jacques van Naemen net capitael van twee  
ponden thien schellinghen grooten tsjaers wesende twee ponden thien  
schellinghen grooten verschijnende percent xvj waeraf de croisen tot date 
deser sijn geeffent ende gerekent bijdien comt over d’hilft van het capitael 
in sterck gelt ende als nu in courant xxiij£ vj ß viij gr  
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Item is bevonde in contante penningen ter somme van sesthien ponden,  
sesthien schellinghen thien grooten eens over d’hilft ter somme van viij £ viij ß v gr 

69r (143) 
Item vint men ten laste vande weduwe Pieter Vercauteren over een jaer  
verloop van eene rente van ij £ x gr tsjaers ten proffijcte vanden hauder  
beseth lanck voor date van sijn hauwelijck dus hier over d’hilft j ß v ß gr 
 

Schulden van achterdeel ten voorschreven 
sterfhuijse bevonden soo volght 

Doende te notteren dat men schuldich is aenden ontfangher van Waesmunstere  
over prochie oncosten over d’hilft met gestaetheijt  j ß iij gr 
Alle de resterende schulden van achterdeele sijn betaelt uuijt de gemeene casse  
bevonden oock de extracten van funeralien als vande lijckster, kiste, met de  
rechten vanden Pastoir ende coster, waslicht ende het sluijten van eenen tonne  
bier bedraeghende al tsamen vier ponden acht schellinghen vier grooten eens memorie 
Item aenden procureur2 Vermeire over het maecken staet van goede met segel xij ß vj gr 
Bovendien is men schuldich aen Joannes van Winckel  tot Antwerpen ende aende 
weduwe Pieter Temmerman tot Dendermonde ter somme van veertich ponden  
grooten capitael sterck gelt croiserende percent sesthiene dus over het capitael 
totter hilft in courant xxiij £ vj gr 
In apostille: de xxiiij £ grooten tot proffijcte van Sieur van Winckele is beseth 
de reste is obligatie, dus memorie 

 
69v (144) 
 

Aldus gestelt bij staete van goede bij mij onderteeckent stockhouder der prochie 
van Waesmunstere op tversouck vanden hauder ende ter presentie van voochden dese 
oock mede onderteekent met protestatie in cas datter noch eenige baete ofte schulden 
van achterdeele te voorschijn quaeme die te sullen overbringhen in goede trouwe ende 
met presentatie van affirmatie naer stijle ons toirconden 30e junij 1704 medewart was 
onderteeckent M.: van Lare nottaris roijal 1706 ende waeren onderteeckent P: Vermeire, 
Joseph van Naemen, Joris van Naemen ende J: de Smet meester-chirusien quod attestor  
ende was noch eens onderteeckent M: van Lare notaris roijal gesegelt met sijn cachet  
ordinaire 1706  

 
 
 
 
  

 
 
 

 
2 Procuratiehouder, hij die procuratie heeft over … 


