
BE-A0511_108109_106957_DUT

Inventaris van de verzameling Magistraat,
ondergeschikte besturen, verenigingen en
particulieren van de stad Antwerpen, 1317-

1910

This finding aid is written in Dutch.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 Verzameling Magistraat, ondergeschikte besturen, verenigingen
en particulieren van de stad Antwerpen

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF:.....................................................................5

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN..........................................7
Magistraat van de stad Antwerpen (voor 1794)..............................................7

I. Algemeen............................................................................................................7
A. Personeel........................................................................................................7
B. Archief............................................................................................................8

II. Magistraat als gerechtelijk orgaan......................................................................9
A. Organisatie.....................................................................................................9

1. Recht en procedure....................................................................................9
2. Personeel..................................................................................................10
3. Betrekkingen met andere rechtsinstanties...............................................11

B. Rechtspraak in eerste aanleg.......................................................................11
1. Rechtspraak in geschillen.........................................................................11

Rechtspraak in burgerlijke zaken..............................................................11
(1) Bijzondere fasen van de rechtsgang...............................................11
(2) Procesdossiers................................................................................12

2. Willige rechtspraak...................................................................................12
Bekrachtiging van akten..........................................................................12
Aflevering van attesten............................................................................13
Toezicht op het beheer van goederen van particulieren...........................13

(1) Erfenissen.......................................................................................13
(2) Onroerende goederen.....................................................................15

Voogdij over wezen..................................................................................16
III. Magistraat als bestuurlijk orgaan.....................................................................17

A. Algemeen.....................................................................................................17
1. Besluiten en verordeningen......................................................................17
2. Verzoeken.................................................................................................19

B. Organisatie...................................................................................................19
1. Personeel..................................................................................................19
2. Betrekkingen met andere overheden.......................................................20

C. Beheer van gemeentelijke eigendommen....................................................20
D. Financieel beheer.........................................................................................20

1. Algemeen.................................................................................................20
2. Beheer van de inkomsten.........................................................................23

Belastingen..............................................................................................23
Tollen........................................................................................................23

3. Beheer van de uitgaven...........................................................................24
E. Zorg voor defensie en uitvoering van militaire taken...................................25
F. Zorg voor het algemeen welzijn....................................................................25

1. Handhaving van de openbare orde en veiligheid.....................................25
2. Zorg voor de openbare gezondheid..........................................................27
3. Bevordering van het economisch leven...................................................27
4. Zorg voor armen en behoeftigen..............................................................30
5. Toezicht op kerken en scholen..................................................................32

Registers met gebundelde documenten van verscheiden aard over de stad 
Antwerpen (voor 1794)..................................................................................34
Archief van en over het Antwerps stadsbestuur na 1794..............................43
Private archieven...........................................................................................44

I. Antwerpse ambachten.......................................................................................44



Verzameling Magistraat, ondergeschikte besturen, verenigingen en
particulieren van de stad Antwerpen

3

A. Algemeen.....................................................................................................44
B. Bakkers........................................................................................................44
C. Brouwers......................................................................................................45
D. Buildragers...................................................................................................45
E. Chirurgijns-barbiers......................................................................................45
F. Diamantsnijders............................................................................................45
G. Graanverkopers...........................................................................................45
H. Houtbrekers.................................................................................................46
I. Kleermakers...................................................................................................46
J. Kousenmakers...............................................................................................47
K. Lakenbereiders en -uitsnijders.....................................................................47
L. Lintwevers....................................................................................................49
M. Meerseniers.................................................................................................49
N. Metsers........................................................................................................49
O. Molenaars....................................................................................................50
P. Oude schoenmakers.....................................................................................50
Q. Pelliers (bontwerkers)..................................................................................50
R. Schippers......................................................................................................50
S. Schrijnwerkers en timmerlieden...................................................................50
T. Turfdragers....................................................................................................52
U. Visverkopers.................................................................................................52
V. Vleeshouwers...............................................................................................54
W. Wijntaverniers..............................................................................................55

IV. Antwerpse Handelaars.....................................................................................55
254 - 255 Journalen van Jan Baptist Van Pruyssen, textielhandelaar te 
Antwerpen. 1717-1720, 1725-1727..................................................................56
256 - 257 Grootboeken van Jan Baptist Van Pruyssen, textielhandelaar te 
Antwerpen. 1733-1739.....................................................................................56

V. Antwerpse Gilden.............................................................................................57
VI. Antwerpse Verenigingen..................................................................................57
VII. Antwerpse Families en personen....................................................................58





Verzameling Magistraat, ondergeschikte besturen, verenigingen en
particulieren van de stad Antwerpen

5

Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Verzameling Magistraat, ondergeschikte besturen, verenigingen en 
particulieren van de stad Antwerpen

Periode:
1317-1910

Archiefbloknummer:
BE-A0511.693

Omvang:
• Laatste bestanddeelnummer: 330.00
• Omvang geÃ¯nventariseerd: 7.80 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Antwerpen

Archiefvormers:
Stadsmagistraat, ondergergeschikte besturen, verenigingen en particulieren 
van Antwerpen, 1212-1912





Verzameling Magistraat, ondergeschikte besturen, verenigingen en
particulieren van de stad Antwerpen

7

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Magistraat van de stad Antwerpen (voor 1794)

MAGISTRAAT VAN DE STAD ANTWERPEN (VOOR 1794)
I. Algemeen

I. ALGEMEEN
164 Stukken betreffende het beheer van de stad. 1524-1603, 17de 

eeuw.
1 deel

7 Uittreksels uit verschillende registers, waar onder het "register der 
leden van de wet", het "nieuwe wijkboek", het "arrestboek van de 
armen", het "groot manuaalboek" en afschriften van 
schepenbrieven. 1618-1696, 1639-1640, 1641, 1651.

1 omslag

A. Personeel

A. PERSONEEL
117 Lijsten van de wethouders van Antwerpen in de periode 1396-

1512. ca. 1512.
1 deel

135 Lijsten van de wethouders van Antwerpen in de periode 1396-
1526. ca. 1526.

1 deel

118 Lijsten van de wethouders van Antwerpen in de periode 1515-
1535. ca. 1535.

1 deel

116 Lijsten van de wethouders van Antwerpen voor de periode 1276-
1609. ca. 1609.

1 deel

89 Lijsten van de wethouders van Antwerpen in de periode 1600-
1623. ca. 1623.

1 deel

114 Lijsten van leden van de magistraat van Antwerpen: schouten en 
markgraven (1143-1675), ammans (1146-1691), onderschouten 
(1436-1681), lange roeden (1420-1674), wethouders (1230-1499). 
z.d. (17de eeuw?).

1 deel

115 Lijsten van de wethouders van Antwerpen in de periode 1500-
1724. ca. 1724.
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1 deel

72 Register van de officies verkocht door de stad Antwerpen sedert 
het octrooi van 27 oktober 1738. 1738-1792.

1 deel

163 Kroniek over de wethouders van Antwerpen in de periode 1146-
1758. ca. 1758.

1 deel

130 Dagregister van de "provisoire representanten van het vry en 
souvereyn volk van Antwerpen, 1792-1793". 1792-1793.

1 omslag

B. Archief

B. ARCHIEF
147 Inventaris van de archieven van de stad Antwerpen opgesteld door 

de stadssecretaris Mey. 1679.
1 deel

156 Indices op registers bewaard in het Stadsarchief van Antwerpen, 
gemaakt door Van den Bemden. 1881.

1 omslag
1. "Oud register met de Berderen", 1426-1437.
2. "Tweede oud register in het perkament", 1438-1493.
3. "Roodt Fluweel Privilegie boek", 1306-1661.
4. "Eerste Privilegieboek", 1309-1658.
5. "Tweede Privilegieboek", 1220-1593.
6. "Groot-Pampieren Privilegieboek", 1436-1621.
7. "Cleyn Pampieren Privilegieboek", 1463-1576.
8. "Blijde Incompsten", 1260-1637.
9. "Reconciliatie-boek", 1585-1663.
10. "Privilegieboek", 1644-1716.
11. "Ceurboek mette Doppen", 1419.
12. "Clementinboek", 1384-1490.

83 Inventarissen van en indices op documenten betreffende 
Antwerpen. 16de - 17de eeuw.

1 band
f. 1. Nota over dit register.
f. 2. Stukken over het grondgebied van het markizaat Antwerpen.
f. 5. Kopij van een lijst dorpen ressorterende onder de ammanie 
Antwerpen.
f. 6-17. Inhoudstafel.
f. 19-54. "Index privilegiorum (urbis Antwerpiensis)".
f. 54-117. Inventaris van documenten over de stad Antwerpen 
overgeleverd door Ambrosius Roose. 1637.
f. 120-138. Memorie voor pensionaris Edelheer. 25 februari 1625.
f. 140-146. Staat van de stukken voor de 'librarye' van de stad, 
overgedragen door griffier van Emel. 8 maart 1625.
f. 167-198. Tweede inventaris van documenten berustende in het 
kantoor van de pensionaris de Weerdt.
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f. 199-226. Eerste inventaris van documenten berustende in het 
kantoor van de pensionaris de Weerdt.
f. 227-228. Inventaris van documenten overgedragen door 
Engelbert Masius. 10 augustus 1584.
f. 231-244. Inventaris van documenten over de stad Antwerpen 
overgeleverd door pensionaris Wesenbeke.
f. 247-262. Inventaris van stukken uit het sterfhuis van Niclaes 
vander Anvort. 16 mei 1625.
f. 264-269. Specificatie betreffende de documenten over de stad 
Antwerpen, overgeleverd door pensionaris Wesenbeke.
f. 270-275. Inventaris van stukken uit het huis van raadsheer 
Schotti.
f. 276-284. "Primi voluminis Privilegiorum Index.
f. 286-289. Inhoudstafel van het register genaamd het "spaens 
privilegieboek".
f. 290-293. Index van het "cleyn pampieren Privilegieboek".
f. 294-295. Index van het "root fluweelen privilegieboeck".
f. 296-299. Index van het "groot pampieren privilegieboek".
f. 300-303. "Index secundi voluminis Privilegiorum civitatis 
Antverpiae".
f. 304-307. "Index van het privilegieboek genaamd het 'oud 
register".
f. 310-334. Alfabetische staat van archiefstukken.
f. 350-370. Inventaris van documenten over de stad Antwerpen 
overgeleverd door Ambrosius Roose. 1637.
f. 372-376; "Besoignee" en annotaties op de 'ordonnantie op de 
brande'.8 juli 1681.
f. 378-384. Diverse nota's.

II. Magistraat als gerechtelijk orgaan

II. MAGISTRAAT ALS GERECHTELIJK ORGAAN
A. Organisatie

A. ORGANISATIE
1. Recht en procedure

1. RECHT EN PROCEDURE
16 Procedurele stukken betreffende geschillen van de stad Antwerpen 

en privé-personen. 1543-1777.
1 omslag

152 "Costuimen usantien ende oude hercommen der steden van 
Antwerpen". 1545.

1 deel

229 "Dit zijn de rechten, privilegien, costuimen, usantien ende 
hercommen der stadt van Antwerpen." 1545.

1 deel

151 "Costuymen van de stadt Antwerpen opgemaakt op last van 
Schout, Burgemeester en Schepenen van Antwerpen". 21 juli 1570.

1 deel

92 Costumen van Antwerpen, gedrukt bij C. Plantijn. 1582.
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1 deel

55 "Dit keurboek is ten deele getrockken uyt het oude keurboeck op 
perkament geschreven berustend op de oude secretarye doch is in 
alles aen 't selve niet conform". 16de eeuw.

1 deel

225 "Costumen, usantien en de oude hercommen der stadt van 
Antwerpen." 16de eeuw.

1 deel

5 "Costuymen, usancien ende oude hercommen der stadt van 
Antwerpen die men nu is userende". z.d. (16de eeuw).

1 deel

226 "Dit zijn de Rechten, privilegien, costumen, usantien ende oude 
hercomme der stadt van Antwerpen .." z.d. (16de - 17de eeuw?).

1 deel

227 "Compendium van eenige privilegien". 1606-1620.
1 deel

228 "Leges Civitatis Antverpiae", register van de costumen van 
Antwerpen. 1650.

1 deel

125 Costumen van Antwerpen. 17de eeuw.
1 deel

134 Bijlage van de rechten en costumen van Antwerpen. 17de eeuw.
1 deel

153 "Costuymen, usancien ende oude hercom der stadt van 
Antwerpen". z.d. (17de eeuw?).

1 deel

154 Nota's over recht en procedure inzake de costumen van 
Antwerpen. 18de eeuw.

1 omslag

2. Personeel

2. PERSONEEL
161 Stukken betreffende de eedaflegging en de ambtneerlegging van 

de amman van Antwerpen. 1524, 1630.
1 stuk
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3. Betrekkingen met andere rechtsinstanties

3. BETREKKINGEN MET ANDERE RECHTSINSTANTIES
4 Afschrift van een vonnis van 15 mei 1705 van de Raad van Brabant

dat de verordening van de magistraat van Antwerpen nietig 
verklaart waarbij de verkoop van Leuvens bier aan meer dan 3 
stuivers per pot verboden werd. 1721.

1 stuk

12 Briefwisseling van de magistraat van Antwerpen met een raadslid 
van de Raad van Brabant over een proces, vonnissen van de 
amman en stukken betreffende de veroordeling bij verstek van 
Sigismond Malnepoti. 1560, 1595, 1615, 1616, 1623, 1660-1672.

1 omslag

B. Rechtspraak in eerste aanleg

B. RECHTSPRAAK IN EERSTE AANLEG
1. Rechtspraak in geschillen

1. RECHTSPRAAK IN GESCHILLEN
Rechtspraak in burgerlijke zaken

Rechtspraak in burgerlijke zaken
(1) Bijzondere fasen van de rechtsgang

(1) Bijzondere fasen van de rechtsgang
17 Gerechtelijke stukken. 1510-1769.

1 omslag

169 Processtuk over de sluis van Immerseel te Wommelgem, geding 
voor de burgemeester en schepenen van Antwerpen. 1576.

1 stuk

13 Robert de Batice tegen Lod. Martine, G. Meulenberch tegen de 
deken van de schermers. 1652, 1663.

1 deel

6 Fragmenten van het gerechtelijk onderzoek over het dispuut of de 
kerk- en heilige geestmeesters bij hun aanstelling de eed moeten 
afleggen voor de meier of de pastoor, met de echte, onder eed 
gegeven verklaring van de meiers, secretarissen, e.a. ambtenaren 
van verscheidene plaatsen van het hertogdom Brabant. 1675.

1 omslag

173 Processtukken en rekesten, enz. 17de - 18de eeuw.
2 omslagen

14 Afschrift van een volmacht door J. F. Otgens voor de schepenen van
Hoeven gegeven in proces tegen Wd. P. Noys voor de schepenbank
te Antwerpen. 1701.

1 omslag
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70 /1 Aanhouding van vijf vagebonden door de schout van Deurne. 1717.
1 stuk

(2) Procesdossiers

(2) Procesdossiers
78 Processtukken over een geschil tussen Anna van Mansdale tegen 

Augustijn van de Werve. 1625-1626.
1 omslag

79 Processtukken over een geschil tussen de schout van Antwerpen 
tegen Hans Pels, met gebod voor de zijdebereiders. 1651, 1660-
1662.

1 omslag

80 Processtukken over een geschil tussen Louis de Cock en Hendrik de
Cocqueel tegen don Francesco de Aguilar. 1671.

5 stukken

70 /2 Fragmenten van procesdossiers. 17de - 18de eeuw.
1 omslag

75 Processtukken over een geschil tussen Petrus en Guillielmus 
Willemsens tegen het oud-kleerkopersambacht. 1730.

1 katern

74 Processtukken over een geschil tussen kooplieden en handelaars in
witte garen en kant tegen het garentwijndersambacht. 18de eeuw.

1 katern

2. Willige rechtspraak

2. WILLIGE RECHTSPRAAK
Bekrachtiging van akten

Bekrachtiging van akten
Schepenakten. 1317-1778.

1011 charters

9 Schepenakten van Antwerpen. 1326, 1569, 1714.
1 omslag

15 (Afschriften van ) schepenakten. 1427-1755.
1 omslag

10 Kopieën van schepenakten. 1523-1749, 1600-1606.
1 omslag

172 Afschriften van schepenakten. 1575-1630.
1 deel



Verzameling Magistraat, ondergeschikte besturen, verenigingen en
particulieren van de stad Antwerpen

13

18 Procuraties. 1607-1784.
1 omslag

251 Akte over de eedaflegging van Fr. de Munck als poorter. 1763.
1 stuk

Aflevering van attesten

Aflevering van attesten
140 Certificatie van de burgemeesters, schepenen en raad van de stad 

Antwerpen die voor de Brusselse notaris Jan Gheertson van 
Kampen, kwijtschelding van 300 gulden heeft gegeven aan Negron 
de Negro. 8 mei 1560.

1 charter

Toezicht op het beheer van goederen van particulieren

Toezicht op het beheer van goederen van particulieren
(1) Erfenissen

(1) Erfenissen
28 Stukken betreffende vereffeningen van erfenissen. 1469-1785.

1 omslag

26 Inventarissen en rekeningen van sterfhuizen, van de families Van 
Colloo, Van der Heyden, Lopes de Villanova, Parenti d'Epogio, 
Laureten, Meulewels, Montini, Van Thulden, de Vlieger, de Winter, 
Matthijs (1648), Bogaerts, Pauwels. 1553-1767.

1 omslag

19 Vereffening van de erfenis van Lazarus Rentz. 1562-1610.
1 omslag

174 Akte betreffende de vereffening van de erfenis Adam Reyniers en 
Madeleine del Becque (schepenakte van Antwerpen). 1595.

1 charter

24 Stukken betreffende de erfenis van Filips van Vlierden, heer van 
Houthem, burgemeester van Antwerpen. 1618, 1642, 1646-1647.

1 omslag

21 Rekeningen over het beheer van het sterfhuis van Niklaas de 
Herde, schepen van Antwerpen. 1620-1646.

1 pak

22 Staat van goederen, rekeningen en akten over Jacob Knudde, 
lakenhandelaar te Antwerpen, weduwnaar van Johanna Palmant en 
gestorven aan de "haastige ziekte" (pest). 1620-1666.

1 omslag

25 Dossier inzake het nalatenschap van Catharina van Gemert, 
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weduwe van Filip van Vlierden, goederen gelegen te Berlaar, Orp-
le-Grand, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Reet, Boom, Antwerpen. 
1634-1669.

1 omslag

179 Rekening van een nalatenschap opgesteld door notaris P. van Eyck.
1666.

1 katern

27 Document over de vereffening van de erfenis van Françoise van 
Vlierden, weduwe van Sebastiaan van Bemond. 1666.

1 stuk

20 Staten van de goederen nagelaten door Pascal de Deckere, ridder, 
heer van Monte-Lione, Ranst en Millegem, te Antwerpen overleden 
op 7 april 1667. ca. 1667.

2 delen

23 Notarieel afschrift (1669) van de inventaris van het sterfhuis van 
Jan Stockmans (1659), heer van Boechout, Hove en Zandvliet uit 
het procesdossier van de kinderen en erfgenamen Stockmans 
tegen de graaf van Groesbeek. 1669.

1 stuk

180 Stukken betreffende de vereffening en akten van testamentaire 
uitvoering betreffende de erfgenamen Th. Fabri. 1671, 1725, 1774.

1 stuk, 2 charters

178 Schepenakte van Antwerpen over loten ten delen gevallen aan 
Catharina van Berthout genoemd van Holland, in een scheiding 
(geplakt-zegel). 1682.

1 charter

177 Stukken betreffende de liquidatie van de schulden van wijlen 
burgemeester J. Ph. Schoyte en zijn zussen, Maria-Anna en 
Margaretha-Isabella, met inliggende stukken. 1683.

1 katern

176 Stukken, meestal rekeningen en kwijtschriften, van het sterfhuis 
van jonker Jacques van Parijs. 1726-1757.

1 omslag

252 Stukken betreffende leningen ten laste van de Staten van Brabant. 
1742-1750.

1 omslag

175 Staat en inventaris van het sterfhuis van Balthazar Saldier, 
koopman. 1758-1759.
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1 deel

(2) Onroerende goederen

(2) Onroerende goederen
58 Huis 'de Ooievaar' op de Oude Korenmarkt te Antwerpen. 1382-

1660, 1534-1778.
236 stukken, 84 charters

233 Akten betreffende het huis 'Gulden Poort' in de Lange Nieuwstraat 
te Antwerpen. 1477-1640.

8 charters

56 Stukken betreffende huizen gelegen in de volgende Antwerpse 
straten. 1486-1771.

100 stukken, 1 charter
1. Breedestraat. 1700
2. Sint-Katelijnevest (het Gulden Serpent). 1592-1614.
3. Kloosterstraat (Bleyckhoff-Roosenraeme). 1658.
4. Korte Nieuwstraat (plan van een huis). 17de eeuw.
5. Kouwenberg (den Hantboghe). 1598.
6. Kouwenberg en Vekestraat. 16de eeuw.
7. Doornikstraat (Schat van Aken). 1691-1713.
8. Gasthuisbemden (Vlieghende Osch). 1659.
9. Kerkhof (aan het) (Gulden Sleutel). 1534.
10. Lange Gasthuisstraat (Valencia). 1591-1605
11. Lange Nieuwstraat. 1511-1626.
12. Lange Nieuwstraat (Meersman). 1529-1610.
13. Lepelstraat. 1574.
14. Lombardenstraat (Schat van Vranckryck). 1622-1629.
15. Markgravestraat (Lammeken). 18de eeuw.
16. Meir. 1551.
17. Meierstraat (Sint-Jan). 1671.
18. Oude Beurs. 1639, 1701.
19. Oude Leeuwenrui (Sint-Maarten). 1742.
20. Paardenmarkt (De Grote Tinnen Pot). 18de eeuw.
21. Papenstraatje (Sint-Joseph). 1719.
22. Kasteelplein. 1646.
23. Prekersstraat. 1583-1622.
24. Sint-Annastraat. 1538-1703.
25. Steenweg buiten de Roode Poort (sedert 1683 St.-Gommarus)
(Zie ook de 'Verzameling Antwerpse schepenbrieven'.)

230 Stukken betreffende verschillende Antwerpse huizen. 1525-1747.
1 omslag

1. In de Lange Nieuwstraat
2. 'Schat van Aken' in Doornikstraat.
3. 'Gulden Poorte' in de Lange Nieuwstraat.
4. 'Gulden Voet' in de Kammenstraat.

235 Schepenbrieven over de families de Bruyne, Jordaens, van Dycke, 
de Respaigne, van Parijs en het 'Hooghuis' (hoek Venusstraat en 
Paardenmarkt), brief van Heesbecq, schepenbrieven van 
Antwerpen en schepenbrief van Oorderen en Wilmarsdonk. 1550, 
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1447, 1447-1737, 1709.
27 charters

126 Stukken betreffende de huizen de 'Coperenberg' gelegen 
tegenover de Oude Waag, ''t Moriaenshooft' en de 'Coninginne van 
de Mooren' in de Moriaanstraat; de 'Meulen' in de Wolstraat. 1585-
1767.

5 stukken

57 Stukken betreffende het huis van Diego Lopez Luerro, op de Meir te
Antwerpen, verworven door Abraham de Hertoge. 1600, 1606, 
1612.

1 stuk

232 Akten betreffende het huis 'Groot vogelhuys', gelegen aan de 
Wijngaardbrug "int Kipdorp op den hoek van de Catte Vest", te 
Antwerpen. 1608-1676.

1 stuk

231 Stukken betreffende het huis 'Galicien', gelegen achter de Sint-
Andrieskerk te Antwerpen. 1618, 1622, 1632, 1636.

1 stuk

234 Stukken betreffende een tuin van 'hofbouwkunde' in de St.-
Willebrordus van weduwe de Witte. 1739-1783.

1 omslag, 1 charter

Voogdij over wezen

Voogdij over wezen
30 Rekening van de goederen van de minderjarige kinderen van 

Hendrik Zaren, alias Wellens. 1612.
1 omslag

182 Proces Lecat. Borrekens. ca. 1639.
1 omslag

29 Rekening van André-Aug. van Velckenisse, voogd van de kinderen 
van Françoise van Vlierden en wijlen Sebastiaan van Bemmel. 
1665-1680.

1 katern

181 Processtukken inzake een geschil tussen Jan-Bapt. en Mattheeus 
van Meerbeek. ca. 1686.

1 omslag

183 Verschillende processen. 17de eeuw.
1 omslag
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III. Magistraat als bestuurlijk orgaan

III. MAGISTRAAT ALS BESTUURLIJK ORGAAN
A. Algemeen

A. ALGEMEEN
1. Besluiten en verordeningen

1. BESLUITEN EN VERORDENINGEN
144 Processtukken betreffende een geschil tussen Antwerpen en 

Mechelen over de zout-, vis- en havermarkten in de periode 1232-
1416. (15de eeuw).

1 deel

119 Geboden, uitgevaardigd door magistraten van Antwerpen in de 
periode 1497-1560. ca. 1560.

1 deel

148 "Inventaris van alle de privilegien nu ierst gestelt bij ordre van tijde
die besloeten zijn en de groote privilegie com deser stadt met het 
sommier ende cort verhaal der selver". (16de eeuw).

1 deel

2 Verzameling afschriften van privilegies, overeenkomsten, enz. uit 
de periode 1222-1621 over Antwerpen en Breda, rakende de lasten
te Merksem, Dambrugge, Deurne, Wilrijk, Wilmarsdonk, Oorderen, 
Oosterweel, de feodale rechten en goederen in Brabant, de Duitse 
Hanzen en vraagstukken betreffende rechtspraak en het financieel 
beheer in Brabant. (16de - 17de eeuw).

1 omslag

167 Verordening over overeenkomsten met de gefailleerden. 1 februari 
1623.

1 katern

1 "Inventaris ende sommier van alle de privilegiën", inhoudstafel van
de privileges uit de periode 1218-1550. z.d. (eerste helft van de 
17de eeuw).

1 deel

146 "Inventaris van alle de Priviliegien van Antwerpen", inhoudstafel 
van de privileges uit de periode 1218-1515. z.d. (eerste helft 17de 
eeuw).

1 deel

145 Verzameling afschriften van privilegies en ordonnanties uit de 
periode 1290-1515 uit de registers van de stad Antwerpen, 
samengesteld door Ph. Van Valckenissen. 17de eeuw.

1 deel

124 Alfabetische indices op zeven boeken van de "gerecouvreerde" 
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stukken. 17de - 18de eeuw.
1 deel

82 Gedrukte "Ordonnantie Albertine op de Policie ende Administratie 
van de goederen ende innekomen der Stadt Antwerpen ende het 
ghene daer af dependeert" (1720), met eraan gehecht 
handgeschreven aanvullingen "Cathalogue Alphabetique der 
Principaelste boetplaccaerten" en geboden uitgeroepen door de 
magistraat van Antwerpen op 14 april 1777. 1720, 1777.

1 deel

95 Stukken betreffende Antwerpen. 18de eeuw.
1 band

f. 1-3. Inhoudstafel.
f. 5. "Verbael van conferentie". 9 mei 1740.
f. 7. "Consent van d'oude schepenen". 11 mai 1740.
f. 9. "Consent van de Wykmeesters". 11 mei 1740.
f. 11. "Consent van de goede mannen". 11 mei 1740.
f. 13-14. "Besluyt van het consent breeden raedt". 8, 9 en 10 mei 
1740.
f. 15. Autorisatie van de magistraat om 50.000 tot 60.000 gulden 
te lichten.
f. 17-18. Autorisatie om 60.000 gulden te mogen lenen van de 
Indische Compagnie". 14 mei 1740.
f. 19. Autorisatie om koren en tarwe te kopen. 13 juli 1740.
f. 21. Decreet van Maria-Elisabeth om graan in het buitenland te 
kopen. 25 mei 1740.
f. 23. Dépêche van Maria-Elisabeth op voorgaand decreet.
f. 25-28. Verweerschrift van de Antwerpse magistraat tegen 
voornoemd decreet. 4 juni 1740.
f. 29. Autorisatie van de Antwerpse magistraat over de betaling 
van een hoeveelheid brood. 18 juli 1770.
f. 31. Rekest van het bakkersambacht.
f. 34-47. "Naerdere Reflexien" betreffende het rekest van het 
bakkersambacht.
f. 51-57. Stukken betreffende het gewicht van het brood.
f. 58. "Resolutie collegial". 16 augustus 1740.
f. 59-61. "Besluyt van het consent breeder Raed". 2 november 
1740.
f. 63. Autorisatie om 200.000 gulden te lichten.
f. 66. Decreet van Maria-Elisabeth over het gebruik van graan voor
jenever. 3 december 1740.
f. 68-59. "Scabinale verbintenisse van de brandewynstokers". 23 
december 1740.
f. 72-82. "Verbael van conferentie". 1641.
f. 86-88. Advies van verschillende Antwerpse personaliteiten over 
de financiële middelen van de stad.
f. 90-93. "Besluyt van het consent breeden raedt". 13 augustus 
1741.
f. 96. "Verbael van conferentie". 8 januari 1743.
f. 98. Autorisatie om 60.000 gulden te lichten.
Vervolgens gedrukte stukken bij de weduwe van Petrus Jouret. 
1740.
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121 Alfabetische indices op de plakkaatboeken van Antwerpen. 18de 
eeuw.

1 deel

123 Uittreksel uit het collegiaal resolutieboek en allerlei stukken 
betreffende de wethouders. 18de eeuw.

1 deel

120 Alfabetische indices op de ordonnanties van de stad Antwerpen 
z.d. (18de eeuw?).

1 deel

3 Afschriften van privilegies en octrooien, uit de periode 1290-1785. 
(19de-20ste eeuw).

1 pak
1. Bericht rakende de renten en pensioenen op de stad Antwerpen
belast en om er bier te brouwen, 15de eeuw.
2. Vonnis van Alva over oproerlingen te Antwerpen, 1568. 
(Aanwinst 1912/15.)
3. Nota over privilegies van de stad, 1620.
4. Privilegies, octrooien en reglementen, 1639-1660.
5. Bevel voor de terugbetaling van 1500 gulden door Antwerpen 
geleend aan Filips van Bourgondië, met kwijtschrift, 1397.
6. Octrooi van de soeverein voor de stad Antwerpen voor een 
lening van 300.000 gulden in lijfrenten, 1658.

2. Verzoeken

2. VERZOEKEN
168 Verzoekschrift aan de magistraat van Antwerpen over de 

lakennijverheid en een afschrift van een verzoekschrift van J. Van 
den Sanden voor de benoeming tot admiraal van de stroom van 
Antwerpen. 1609, 1786.

2 stukken

11 Verzoekschriften gericht aan burgemeesters en schepenen van 
Antwerpen. 1519, 1588-1793, 1640, 1669, 1672,1725.

1 omslag

B. Organisatie

B. ORGANISATIE
1. Personeel

1. PERSONEEL
88 Stukken betreffende de 'officies' van de stad Antwerpen. 18de 

eeuw.
1 band

f. 1-8. Decreet van Marie-Elisabeth. 21 oktober 1738.
f. 10-13. Memorie over de verkochte stadofficies van de stad 
Antwerpen volgens voorgaand decreet.
f. 14-300. Stukken betreffende de stadsofficies van de stad 
Antwerpen.
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2. Betrekkingen met andere overheden

2. BETREKKINGEN MET ANDERE OVERHEDEN
8 Briefwisseling over de terechtstelling van een vrijbuiter te Lier, het 

Leenhof van de burggraaf en briefwisseling van de schout, de 
schepenen e.a. magistraten van Antwerpen over processen, 
militaire zaken en aangelegenheden over de zeven kwartieren van 
Antwerpen en de polders. 1548,1586, 1616, 1633-1692, 1697.

1 omslag

162 Briefwisseling tussen de centrale overheid en de stad Antwerpen. 
1667-1698.

1 omslag

160 Verzameling bevelen, vnl. militaire, van de centrale overheid, voor 
de schout en markgraaf van Antwerpen. 1729-1791.

1 deel

159 Verzameling bevelen tot publicatie van ordonnanties van de 
centrale overheid te Brussel, voor de schout van Antwerpen en de 
markgraaf. 1745-1789.

1 deel

158 Briefwisseling tussen de centrale overheid, de schout en de 
markgraaf van Antwerpen. 1781-1785.

1 deel

C. Beheer van gemeentelijke eigendommen

C. BEHEER VAN GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN
165 Kopie van de verkoopakte van de heerlijkheid van het Kiel aan de 

stad Antwerpen door de kartuizers. 1540.
1 katern

D. Financieel beheer

D. FINANCIEEL BEHEER
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
32 Stukken betreffende de houders van de renten ten laste van de 

stad Antwerpen. 1522-1746.
1 omslag

36 Rechten en rekeningen. 1590, 1693-1738.
1 omslag

94 Stukken betreffende de financiën van de stad Antwerpen. 16de 
eeuw.

1 band
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f. 1-8. Staat van erfelijke en lijfrenten van Leuven, Brussel, 
Antwerpen en 's-Hertogenbosch.
f. 9. "De quoten van den staeten anno 1436".
f 10. Stuk betreffende twee wijken van Antwerpen.
f. l1. Memorie van 1558.
f. 12. Staat van de erfelijke renten die de stad van Antwerpen 
jaarlijks schuldig was in 1586.
f. 13-14. Stuk betreffende de jaarlijkse betalingen gedaan aan 
erfelijke renten ten laste van de stad Antwerpen.
f. 15-17. Staat van de kas van de "gereduceerde renten" van 
1596.
f. 18-31. Samenvatting van de tweede rekening gedaan door Joris 
Vekemans, rentmeester-generaal van de stad Antwerpen. 1596.
f. 33-36. Staat en borderel van de rekening van Thomas Auraet. 
1595, 1597.
f. 37-41. Samenvatting van de derde rekening van Joris Vekemans,
rentmeester-generaal van de stad Antwerpen. 1596-1599.
f. 44-49. Samenvatting van de eerste rekening van Jan Dekent. 
1597-1598.
f. 50-51. Staat van de kas van de "gereducerde renten" van 1596.
f. 52-74. Samenvatting van de zaken tussen de stad Antwerpen en
de kinderen van Gilbert van Schoonbeke.
f. 76-76. Ordonnantie van aarthertog Albrecht voor de stad 
Antwerpen. 5 februari 1595.
f. 77. Ordonnantie van Jérome Walter Çapata. 13 augustus 1597.
f. 78-79. Ordonnantie van aarthertog Albrecht. 13 augustus 1597.
f. 82. Ordonnantie van aarthertog Albrecht. 4 augustus 1597.
f. 83-96. Stukken betreffende de gedwongen lening van 150.0000 
gulden door de stad Antwerpen, in het Spaans en het Nederlands.
f. 97-101. Ordonnantie en instructie voor de twee trezoriers van de
stad Antwerpen.
f. 102. Stuk betreffende de vernieuwde eed van de trezorier. 25 
mei 1555
f. 103-118. Ordonnantie van keizer Karel V over de stadinkomsten.
1539-1544.
f. 121-122. Contract tussen de stad Antwerpen en Peter de Schot, 
betreffende een erf in die Nieuwstad.
f. 123-136. Stukken betreffende de trezoriers en rentmeester. 
1596.

31 Rekening van Cornelis de Cleyn, tweede trezorier van de stad 
Antwerpen. 1713-1714.

1 katern

54 Handboek van de renten ten laste van het Land van Aalst voor 
rekening van heer Chr. Vilain te Welle, te Antwerpen, betalingen. 
1762-1794.

1 deel

51 "Boeck der renten gelicht voor de stad Oostende", stukken 
betreffende een lening door de stad Oostende te Antwerpen 
uitgeschreven voor het aanleggen van de steenweg te Wijnendale, 
volgens een octrooi van de keizerin van 26 januari 1765, en een 
rekening van de uitbetaling van de intresten. 1765-1794.
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1 deel, 5 stukken

52 "Renteboeck van de lichting voor den bassin der stadt en port van 
Oostende", stukken betreffende een lening te Antwerpen 
uitgeschreven, in gevolge een octrooi van de keizerin van 28 juni 
1774, en een rekening van de uitbetaling van de intresten. 1774-
1794.

1 deel, 1 stuk

53 "Renteboeck der lichting", stukken betreffende een lening voor de 
uitbreiding der stad Oostende en de gesloten kom voor 
zeeschepen, ingevolge een octrooi van de keizer van 14 augustus 
1781 en een rekening van de uitbetaling van de intresten. 1781.

1 deel

122 Stukken betreffende de financiën van de stad Antwerpen. 18de 
eeuw.

1 deel

112 Stukken betreffende de stadskassen van de stad Antwerpen. 18de 
eeuw.

1 band
f. 1. "Speciale memorie aengaende de tegenwoordige consistentie
van deser stadtscasse ofte recept bygenaemt van reductie". 1739.
f. 6-8. Ordonnantie van Karel VI. 2 december 1739.
f. 10-11. Decreet van Maria-Elisabeth. 6 februari 1740.
f. l1-12. Rekeningen van reductiekas.
f. 13. Akte van de stadsontvanger.
f. 16-17. "Memorie van de gecalaendierde Renten tot last deser 
stadts casse van reductie".
f. 18-19. Stuk van notaris P. Gerardi.
f. 20. "Den heere pastoor, overste van het Begynhoft van 
Steenvoort (tegens) die wethouderen der stadt Antwerpen".
f. 22. Reiskosten van deurwaarder Claukens. 25 april 1740.
f. 23-34. Rekest van de magistraat van Antwerpen. 1740.
f. 37-44. "Placcaert ende ordonnantie ons genadighe heeren des 
konincx opt feyt van de reductie van de Renten gehypoticquiert op
de stad van Antwerpen". 15 juli 1575.
f. 47-52. Ordonnantie van Filips II. 11 juni 1588.
f. 55-57. Stukken betreffende een geschil tussen Lucas Janssens 
tegen de burgemeesters en schepenen van de stad Antwerpen.
f. 59. "Sommier van de casse van reductie binnen de stadt van 
Antwerpen". 1789.
f. 61-63. "Acceptatie van veele credirentieren". 14 juni 1737.
f. 65-66. Rekest van de magistraat van Antwerpen. 1740.
f. 67-69. "Corte redenen van de credirentieren der casse van 
reductie der stadt Antwerpen".
f. 71-105. "Sommier van den generaelen ontfanck der casse van 
Domeynen". 1739-1740.
f. 107. "Pointen die de credirentieren der casse van reductie 
versoecken dat aen hun soude geexplieeert worden."
f. 108. "Cort antwoort op de hier voren stande vraagen".
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f. 113-118. "Reflectie van de pensionaris Van Kessel op het project 
van Reden aen hem overgelevert tot herstelling van de casse van 
reductie".
f. 120. "Propositie (voor de rentieren)".
f. 121-122. "Executie van de hier neven staende Propositie".

35 Stukken betreffende financiën. z.d. (17de - 18de eeuw).
1 omslag

2. Beheer van de inkomsten

2. BEHEER VAN DE INKOMSTEN
Belastingen

Belastingen
34 Stukken betreffende de stadsfinanciën, renterekeningen en 

inkomsten. 1521, 1596-1750.
1 omslag

81 Waarschuwing voor de 20ste penning, drukwerk. 1765.
1 stuk

110 Stukken betreffende de belastingen in de stad Antwerpen. 18de 
eeuw.

1 band
f. 1-45. Stukken betreffende de "regie van de generale 
stadtsmiddelen".
f. 47-53. "Lyste van den Persoonen die vrye gestelt syn ende van 
de gene die onvrye verclaert worden".
f. 55. "Lyste van den taux op den welken binnen Antwerpen 
gestelt synde onderstaende gevryde persoonen aangaende de 
consumptie van wijn".
f. 56-61. Stukken betreffende de stadsinkomsten.

Tollen

Tollen
37 Kwijtschriften van de ontvanger van de stad Antwerpen, akten van 

burgemeester en schepenen, met kwijtschriften rakende de tiende 
penning. 1570-1588.

1 omslag

185 Brabantse watertol, controle van keuren en breuken. 1587-1588.
2 stukken

186 Stukken betreffende de tol, en de controle van het vervoer van en 
naar Waalse steden. 1588.

1 omslag

188 Akte waarin de tolkamer van Antwerpen een pand van een rente 
ontheft. 1593.

1 stuk
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187 Stukken betreffende de tol, de controle van de ontvangst van 
namptissementen. (eind 16de eeuw).

2 stukken

155 "Contract vande beleenynghe van den vrydom van Thollen door 
alle die landen van Z.M. tot voordeel van alle poorteren ende 
ingesetenen deser stadt Antwerpen". 1644.

1 deel

3. Beheer van de uitgaven

3. BEHEER VAN DE UITGAVEN
33 Stukken betreffende stadsrenten. 1433, 1443, 1494, 1547, 1676.

1 omslag

90 Ordonnantie van Filips II betreffende de reductie van de renten ten 
laste van de stad Antwerpen. 1573.

157 Bevelschrift aan de markgraaf gestuurd over een betaling, stukken 
betreffende munten, stukken betreffende een lening aan "Zijne 
Majesteit" door markgraaf Jan Van Ranst en een bevelschrift aan de
markgraaf gestuurd 1575, 1482, 1487, 1490, 1494, 1589.

1 omslag

184 Stukken betreffende renten ten laste van de stad Antwerpen, kopij 
en Franse vertaling, 1621. 1576, 16de eeuw.

1 omslag

100 Stukken betreffende beden te betalen door de stad Antwerpen 
16de - 18de eeuw.

1 band
f. 1-2. "Deductie raackende de instellinge van de twee ordinarisse 
Beden, ende de Renten op desen gecreeert."
f. 3-5. "Act van de clyne Bede bij den Kyser Caerle 
geaccepteert".15 juni 1540.
f. 5-7. "Instructie van de groote extraordinarisse Bede van twee 
hondert vyflich duysent guldens".
f. 8-10. "Specificatie van t' gene beloopt de geheel Bede groote 
ende klyne met hare augmentatien in Brabant."
f. 12-15. "Geschrifte van Quotisatien van de Steden ende Platte 
Landen van Brabant".

223 Kas der consumpties: rente van 3.333 gulden ten voordele van P. P.
de Decker, heer van Ranst. 1624-1666.

1 charter

189 Stukken betreffende leningen aan de koning. 1742-1750.
7 stukken

149 Stukken betreffende leningen aan de koning. 1742-1750.
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1 omslag

E. Zorg voor defensie en uitvoering van militaire taken

E. ZORG VOOR DEFENSIE EN UITVOERING VAN MILITAIRE TAKEN
91 Stukken betreffende klachten van de Antwerpse burgemeester P. 

van Setter over het gedrag van de Oostenrijkse soldaten. 1791.
1 band

97 Stukken betreffende Antwerpen. 18de eeuw.
1 band

f.1-16. Rekeningen van logementen van soldaten te Antwerpen.
f. 27. "Verbael van breeden raeden". 31 oktober 1742.
f. 2. "Consent der oude schepenen". 31 oktober 1742.
f. 31. Opinie van de wijkmeesters over de lichting van 40.000 
gulden te innen op de logementsgelden. 2 november 1742.
f. 33. Opinie van de goede mannen. 10 november 1742.
f. 35-38. Octrooi van Maria-Theresia over de lichting van 40.000 
gulden. 3 december 1742.
f. 41. Autorisatie van de Antwerpse magistraat "om te composeren
met de proprietarissen van de huysen (...) alwaar de volckeren 
van oorloge zyn in liggende. 1742.
f. 51. Advies van kapitein d'Harrach aan de Antwerpse magistraat 
over het logement van soldaten.
f. 56. Index.

F. Zorg voor het algemeen welzijn

F. ZORG VOOR HET ALGEMEEN WELZIJN
1. Handhaving van de openbare orde en veiligheid

1. HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
66 Stukken betreffende de burgerlijke wacht te Antwerpen. 1540-

1618, 1601-1625.
1 omslag, 25 stukken

64 Stukken betreffende de beroerten in de Nederlanden. 16de eeuw.
7 stukken

Afschrift van het edict tegen de opstandige protestanten. 25 
februari 1567.
Brief van de magistraat van Antwerpen aan de ambtenaren 
betreffende de afkondiging van de plakkaten, waarvan kopij, van 
10 februari 1569 (n.s.), brief en afschrift te Hoogstraten, 
Minderhout en Wortel afgekondigd. 1569.
Authentiek afschrift van een koninklijke brief aan de magistraat 
van Antwerpen (zoals aan de andere leden der Staten), waarbij 
volgende afschriften: "Voorstellen gedaan door de kommissarissen
van Z.M. aan de afgezanten van den prins van Oranje, van Hollan

93 Verzamelde stukken betreffende de geschiedenis van de beroerten 
te Antwerpen. 16de eeuw.

1 band
f. 1-2. Remonstrantie van de burgers van Amiens tegen het 
Concilie van Trente.
f. 3-4. "La confédération contre l'inquisition".
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f. 4. Vers over de geuzen.
f. 5. Rekest over handelaars die omwille van hun geloof de stad 
ontvluchten.
f. 6. Akte van de Liga van de adel.
f. 7. Antwoord van de Liga van de adel.
f. 8. Stuk betreffende de adel en Margareta van Parma.
f. 10. Stuk betreffende de Liga van de adel. 24 augustus 1561.
f. 12. Stukken betreffende de opstand van 1566.
f. 13. Diverse nota's.
f. 14. Stukken van Margareta van Parma voor de burgers van de 
stad Antwerpen.
f. 15-19. Remonstrantie van enkele burgers van Antwerpen.
f. 21-22. Nota over Calvinisten.
f. 24-26. Stukken betreffende publicaties over religie in 
Antwerpen. 14 maart 1566.
f. 27. "Les moyens de remidier en Anvers". 1566.
f. 29. Staat van soldaten.
f. 31. Staat van de kosten voor kanonnen te gebruiken tegen 
Valenciennes en Doornik.
f. 33. Stuk betreffende "Den brandt van Brussel". 1566.
f. 35. Brief van de graaf van Egmont aan de koning.
f. 36-37. Samenvatting van artikels over de oorlog tegen de 
Turken.
f. 38-49. Stukken betreffende de plundering van Mechelen op 2 
oktober 1572.
f. 50-53. Stukken betreffende de geschiedenis van Europa in 1572,
in het Italiaans.
f. 54-55. "Historia stragis Coloniensis".
f. 56-57. Kopie van een brief van don Juan van Oostenrijk aan de 
Raad van State. 1576.
f. 58. Stuk betreffende de eed bij de Generale-Staten van de 
landen herwaardsover.
f. 59. Brieven van de Raad van Vlaanderen. 26 februari 1577.
f. 60-62. Stuk betreffende de rechtvaardiging van de terugtrekking
door don Juan van Oostenrijk uit het kasteel van Namen.
f. 63-67. Stuk van de Staten van Henegouwen over 
godsdienstvrijheid. 1576.
f. 68-69. Stuk betreffende de invasie van de graaf van Egmont in 
Brussel. 4 juni 1579.
f. 70-71. Stuk van "sieur Dabencourt".
f. 72. Stuk betreffende Mechelen. 1580.
f. 74-75. Brief van de magistraat van Mechelen aan Maxililaan de 
Morillon. 15 november 1579.
f. 76. Brief uit Madrid. 11 juli 1580.
f. 77-81. Brief van Badajoz. 1580.
f. 83. "Relatione que fa Aldo Manutio al Duca di Sora". 10 
september 1580.
f. 83. Nota over Jérôme Daianzo.
f. 84. Nota over Spaanse zaken. 1580.
f. 85. Nieuws uit Frankrijk, Turkije en Bougondië. 1579.
f. 86. Nieuws uit Antwerpen. 1579.
f. 87-88. "Breve relacion de lo que passo en el auto de la jura de la
Majestad del rey don Phelipe." 16 april 1582.
f. 89. Kopieën van brieven van de graaf van Anjou. 22 april 1581.
f. 90. Brief uit Madrid. 15 oktober 1581.
f. 91. Nieuws uit Portugal.
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f. 93. "Lo que refiere el alfeerez Gregorio de Ganchegui que Ilego a
Lisboa". 13 augustus 1582.
f. 94-95. "Relaçion de lo succedido en la Isla de la Terçera, desde 
veynte y tres de Julio hasta veynte y seis del mismo."
f. 96. "Relacion de lo que refiere Domingo de Campos morador en 
la fraguesia de St Pedro al fama desta çiudad de Lisboa".
f. 98. Stuk betreffende de executie van Balthasar Gerard.
f. 99. Verovering van Dendermonde. 1584.
f. 100-101. Kopie van een brief van raadsheer Boxhorn. 20 januari 
1585.
f. 102-103. Brief van F. Apeltere aan de bisschop van Doornik. 22 
januarti 1585.
f. 104-105. "Gerdianus minoritarum Buscoducensis de civitatis 
invasione et libertatione". 19 januari 1585.

150 Ordonnanties over het wachtlopen. 1623.
2 delen

68 Stukken betreffende het nazicht van de versterkingen. 1707-1711.
2 stukken

65 Stukken rakende de beroerten te Antwerpen en Lier. 1787.
6 stukken

127 Reglement voor het "corps volontairen opgezegt binnen de stad 
Antwerpen". 1790.

1 stuk

128 Brief van baron de Schoenfeld betreffende het ontslag van de 
Antwerpse vrijwilligers. 15 juni 1790.

1 stuk

2. Zorg voor de openbare gezondheid

2. ZORG VOOR DE OPENBARE GEZONDHEID
142 "Reglement op het feyt van de lijken, ende begraeffenisse der 

zelve binnen de stadt ende jurisdictie van Antwerpen". 1685.
1 deel

253 /2 "Reglement op het feyt van de lijken, ende begraeffenisse der 
zelve binnen de stadt ende jurisdictie van Antwerpen". 1685.

1 deel

3. Bevordering van het economisch leven

3. BEVORDERING VAN HET ECONOMISCH LEVEN
67 Schatting van de muntwaarden in Brabants geld. 16de eeuw.

1 katern

99 Stukken betreffende de munt van de stad Antwerpen 16de - 18de 
eeuw.

1 band
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f. 1. Stuk betreffende Antwerps geld.
f. 2-9. Chronologisch register op retroakten betreffende de 
muntslagers.
f. 10-37. Vonnis voor de muntmeesters over hun vrijstelling van 
belastingen. 1559.
f. 38-44. Concordaat van 1581.
f. 46. Kopie van een akte uit 1481van Filips de Goede over de 
munt.
f. 47-48. Privilege over de Antwerpse munt. 1549
f. 49-50. Stuk betreffende een lening.
f. 51. Akte van de Staten van Brabant "gevende den vrydom der 
imposten".
f. 52-56. "Akte wegens de ... subsidie".
f. 57. Akte van "prejuditie" voor Robert van Eckeren. 1587.
f. 58. Akte van de weduwe Van Nispen over een schuld.
f. 59-69. Vonnis van Filips II. 1597.
f. 70-72. Akte van de Aartshertogen over het verlenen van een 
vrijdom aan de officieren van de munt. 1607.
f. 73-78. Vonnis betreffende een verbod over het houden van 
brouwerijen in de munthuizen. 1612.
f. 79-80. "Saisissement der papieren". 1613.
f. 81-83. Vonnis tegen Jacques Verheyden, herbergier.
f. 84. Vonnis ten voordele van Jan De Dekker tegen de stad over 
zijn vrijdom.
f. 85. Stuk betreffende de weduwe Robiano, "geweest synde 
contrewardyn" en die van vrijdom van de munters geniet.
f. 86. "Acte van nen prejuditie" wegens de contributie in een 
buitengewone subsidie".
f. 87. Stuk betreffende brouwerijen die in de munt worden 
gehouden.
f. 89. Vonnis voor Joan van Hinxthoven, doctor in de medicijnen en
meester-generaal van de munt.
f. 90. Protest van R. Cecilie.
f. 91. Advies gevraagd aan de markgraaf om de munters te 
belasten.
f. 93-96. Belasting van de munt te Antwerpen.
f. 97-98. Vonnis tegen Jan Nicolai "commis der generaals".
f. 99-100. Vonnis tegen Joanna van Itteren, weduwe J. B. 
Lambrechts.
f. 101-102. Vonnis tegen Verdussen en De Wit.
f. 103. Vonnis tegen Jacques Boghe.
f. 104-106. Consultatie in de zaak van Cl. Wouters tegen 
Schilwerven.
f. 108. Vonnis tegen Marie Verspraet. 1652.
f. 109. Vonnis tegen Gillis Craywinckel. 1654.
f 110. Vonnis tegen George Busschaert.
f. 112. Vonnis tegen de munters van Brussel. 1665.
f. 113-114. Stukken betreffende een geschil tussen de waardijn, 
provoosten en de gezworen rechters in Brabant tegen de 
weesmeesters van de stad Antwerpen.
f. 115. Notariële akte van notaris Guyot. 1672.
f. 116. Stukken betreffende een geschil tussen de Provoosten, 
gezworen vrije munters tegen de burgemeester van de stad 
Antwerpen.
f. 118-119. Rekest om in Borgerhout vlees te mogen kopen.
f. 120. Officiersweduwen uit Brugge genieten geen vrijdom.
f. 121-122. Decreet van de markies Guastanaga. 1686.
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f. 123. Decreet van Maximiliaan-Emanuel. 27 juli 1693.
f. 124-125. Brief van de magistraat van Antwerpen. 2 juli 1693.
f. 126-127. Memorie over de procedure. 1716.
f. 128. Lijst van vrijmunters buiten wettige successie.
f. 129. Uittreksel uit het resolutieboek van de wethouders van de 
stad Antwerpen.
f. 130-131. Lijst van de vrije munters in Brabant.
f. 132-135. Uittreksel uit het erfboek van de "munteren" van de 
koning.
f. 136-141. Ordonnantie van keizer Karel VI. 1716.
f. 142-144. Rekest van de vrije munters. 1718.
f. 145-148. Stuk betreffende de "Redenen van Impertinentie voor 
die heeren wethouders der stadt Antwerpen" tegen de vrije 
munters in Brabant.
f. 150-152. Stuk betreffende de borgemeester, schepenen van de 
stad Antwerpen tegen de provoosten van "syne majesteits 
munten".
f. 153-154. "Specificatie van de pretentien der Heeren 
Prevosten...van syne majesteitsmunten".1718.

105 Stukken betreffende Portugese handelaars te Antwerpen 17de 
eeuw.

1 band
f. 1-29. "Memorien getrocken uuyt de stads privilegien (van 
Antwerpen ) ".
f. 30-32. Stuk betreffende het feit of Portugezen belastingen 
moeten betalen. 1639.
f. 34-64. Privilegies voor de Portugezen.
f. 66-99. Ordonnantie van de Raad van Brabant over het geschil 
tussen de stad Antwerpen en de Portugezen. 30 april 1654.

104 Stukken betreffende Antwerpen. 17de - 18de eeuw.
1 band

f. 1-2. Vonnis "Vrydom van diensten der ambachten". 1618.
F. 3-5. Stukken betreffende de aalmoezeniers van Antwerpen. 
1708.
f.6. Stuk betreffende Jan Baptiste Slotmaecker. 3 februari 1708.
f. 7-60. Stukken betreffende de munt van Antwerpen.
f. 61. Stukken betreffende Pierre-Joseph Boirois, koster van de 
Sint-Jacobskerk te Antwerpen. 1708.
f. 67-68. Uittreksel uit het register van de munt.
f. 68-70. Lijst van de munters, die pretenderen vrijdom van wacht 
te hebben
f. 70. Jean-Francisco Antheunis tegen Albert de Launoy.
f. 71-83. Stukken betreffende een geschil tussen de vrije munters 
tegen de wethouders van de stad Antwerpen.
f. 85-87. Ordonnantie. 1686.
f. 88-92. Stukken betreffende de burgerlijke wacht.
f. 93-115. Stukken betreffende de munt.
f. 117. Rekest. 18 november 1740.
f. 119. "Specificatie van de vrymunters". 1741.
f. 120-132. Stukken betreffende de verkiezing van Henssens en 
Seelmaeckers tot het aalmoezeniers.
f. 153-155. Rekest van de vertegenwoordigers in de Staten van 
Brabant. 1741.



30 Verzameling Magistraat, ondergeschikte besturen, verenigingen
en particulieren van de stad Antwerpen

f. 156-158. Ordonnantie op een rekest van Gabriel Cantillon te 
Leuven. 1724.

245 Memorie van de stad Antwerpen voor de herinrichting van de post. 
1716.

101 Stukken betreffende Antwerpen. 18de eeuw.
1 band

f. 1-5. Rekesten van de Raad van Brabant, betreffende Gaspar de 
Coninck.
f. 7-13. Stukken betreffende Jean Boghmans et Pierre Huysmans, 
munters te Antwerpen.
f. 15-16. Ordonnantie van Filips II over de privileges van de 
munters. 1549.
f. 17-19. "Rescriptie voor die Heeren Borgemeesteren, schepenen 
ende raadt der stadt Antwerpen tegen den wardyn, provosten, 
etc".
f. 21-23. Uittreksel uit de costumen van Antwerpen.
f. 25-29. "Replique voor die wardyn, provosten en gesworene 
rechters van syne majesteyts munten in Brabant".
f. 31-34. "Duplicque voor die heeren Borgemeesteren, schepenen 
ende raadt der stadt Antwerpen".
f. 35-50. "Triplyque voor die wardyn, provosten ende gesworene 
rechters van syne majesteyts munten in Brabant."
f. 51-57. Rekest van Philippin Briers.
f. 59-63. Stukken betreffende Pierre van Hove.
f. 65-67. Ordonnantie van keizer Karel V, betreffende de arrestatie 
van Jan van Craeningen. 1534.
f. 69. "De Heeren Wardyn ende Provosten tegens Hans van Halle".
f. 71-75. Stukken betreffende Pierre van Nos, Jean de Jonghe.
f. 77. Privilegie om wapens te dragen door de munters van 
Antwerpen.
f. 79. Stukken betreffende het geschil tussen Ambrosius Wollters 
tegen de wethouders van de stad van Antwerpen.
f. 81. Privilegie voor de munters.
f. 83-92. "Quadruplicque voor de heeren borghemeesteren der 
stadt Antwerpen tegens die wardyn, prevosten ende gesworene 
rechters".
f. 93-97. "Employ voor die wardyn tegens die heeren officieren der
stadt Antwerpen"
f. 99-146. "Designatie voor die heeren wardyn tegens de heeren 
oflicieren der stadt Antwerpen" en andere stukken betreffende dit 
proces.

106 Memorie over de ambachten en manufacturen in de stad 
Antwerpen. 1738.

1 deel

4. Zorg voor armen en behoeftigen

4. ZORG VOOR ARMEN EN BEHOEFTIGEN
59 Stukken betreffende de aalmoezeniers van de stad Antwerpen. 

16de - 18de eeuw.
15 stukken, 1 charter



Verzameling Magistraat, ondergeschikte besturen, verenigingen en
particulieren van de stad Antwerpen

31

1. Stichtingen, overdrachten in testamenten ten voordele van de 
armen.1514-1719.
2. Stichting Jan de la Faille.1624
3. Stichting Fernelmont.1654.
4. Testament van de heer Chanon ten voordele van de armen. 
1719.

109 Stukken betreffende (vnl.) de aalmoezeniers van de stad 
Antwerpen. 16de - 18de eeuw.

1 band
f. 2-5. Ordonnantie van de stadsmagistraat van Antwerpen over de
aalmoezeniers 3 december 1575.
f. 6-14. Ordonnantie betreffende de kruisboogschutters van 
Antwerpen. juni 1670.
f. 15-25. Stukken betreffende de aalmoezeniers van Antwerpen. 
1685.
f. 29. "Extract uyt de Patente van syne excellentie den Heere 
marquis de Tarazena over syn gouvernement van het casteel der 
stadt van Antwerpen.
f. 30-31. Brief van don Francisco Antonio Agurto. 16 januari 1686.
f. 32-33. Ordonnantie van de Gastanaga. 23 april 1686.
f. 34-35. Ordonnantie van de Geheime Raad. 19 januari 1708, 13 
april 1709.
f. 34-51. Stukken betreffende de aalmoezeniers.
f. 52. Ordonnantie van de Prié. 8 februari 1718.
f. 55-57. Stukken betreffende Clémént-Charles Vermeulen.
f. 59-59. Ordonnantie van de Prié. 17 oktober 1720.

143 Rentebrieven uitgeschreven voor de Bergen van Barmhartigheid 
van Antwerpen, Brussel en Gent. 1621, 1626, 1635, 1642-1643, 
1646.

7 charters

60 Stukken betreffende de Berg van Barmhartigheid. 17de - 18de 
eeuw.

1 omslag
1. Kwijtschrift van Anna Teniers. 1632. (Ontbreekt.)
2. Akte van de opperintendant van de Bergen van Barmhartigheid 
van de Nederlanden. 1640.
3. Benoemingspatent. 1752.
4. Benoeming van Frans Blok, als boventallig assistent (met 
aantekeningen 1794 an XI). 1793.

239 Rekening van de kamer van de huisarmen van de stad Antwerpen, 
ingediend door de ontvanger der aalmoezeniers Henrik Vervoort. 
1718-1719.

1 deel

63 Stichting van de douairière Pachées, hospitaal voor soldaten op het
kasteel. 1751.

2 stukken

237 Rekening van de stadsaalmoezenier van St.-Jacobskwartier. 1752-



32 Verzameling Magistraat, ondergeschikte besturen, verenigingen
en particulieren van de stad Antwerpen

1753.
1 deel

240 Rekening van de kamer van huisarmen van de stad Antwerpen, 
ingediend door de ontvanger Chr. Wauters. 1752-1753.

1 deel

241 Rekening van Filips Vermoelen, aalmoezenier van de St.-
Jacobsparochie. 1752-1753.

1 stuk

243 Afschrift van de akte van afstand van de stichting Domis of de "St.-
Franciscusgodshuis" op de Ossenmarkt te Antwerpen, door de 
erfgenamen van de stichters, aan de aalmoezeniers van de stad 
Antwerpen. 1755.

1 stuk

238 Verzoekschrift van Theodorus Casteels, bediende van de apotheek 
van de armen. 1770.

1 stuk

242 Verzoekschrift van Theodoor Casteels, om tot het examen van 
apotheek van de armen toegelaten te worden. 1780.

1 stuk

5. Toezicht op kerken en scholen

5. TOEZICHT OP KERKEN EN SCHOLEN
244 Afschriften van staten en ordonnanties van de "Gildebroeders van 

Sint-Ambrosius diemen noempt Schoolmeesters". 1585.
1 katern

84 Stukken betreffende Antwerpen, vooral over de ketterij en de 
oprichting van het nieuwe bisdom. 16de - 17de eeuw.

1 band

62 Memorie over zondagscholen. 17de eeuw.
1 stuk

71 Stukken betreffende Antwerpse kerken, ambachten en het 
Elisabethgasthuis. 17de - 18de eeuw.

1 band
f. 1-3. Ordonnantie betreffende de kosters van de Antwerpse 
kerken. 1698.
f. 5-16. Rekest van de kosters van de Sint-Pauluskerk en de kosters
en pastoor van de Sint-Andrieskerk te Antwerpen.
f. 17-18. Ontwerpreglement voor de Sint-Andrieskerk.
f. 19. Balans van de staat van de Sint-Andireskerk.
f. 21. "Corte reflectien" voor de kapelmeesters van de O.-L.-V.-kerk
en de Sint-Andrieskerk.
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f. 22. Rekest van de dekens van de Antwerpse ambachten. 1660.
f. 23-42. Statuten en ordinanties opgesteld door Johannes 
Malderus, bisschop van Antwerpen voor het Sint-
Elisabethgasthuis.
f. 42-43. Reglement voor het Sint-Elisabethgasthuis.

141 Memorie over de vernietigde kloosters in Antwerpen. 1782-1786.
1 deel
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Registers met gebundelde documenten van verscheiden aard over de stad Antwerpen (voor 1794)

REGISTERS MET GEBUNDELDE DOCUMENTEN VAN VERSCHEIDEN 
AARD OVER DE STAD ANTWERPEN (VOOR 1794)

86 Stukken betreffende (hoofdzakelijk) Antwerpen. 16de - 17de eeuw.
1 band

f. 1. Anekdote over een Spanjaard en een Vlaming.
f. 2-3. Inhoudstafel van dit register.
f. 7-11. Kroniek van een geschiedenis van de Nederlanden. 1500-
1563.
f. 14-124. Privileges en costumen van de stad Antwerpen.
f. 126-130. "Instructie van den beden gemaeckt int jaer XIIIcII".
f. 131-138. "Instructie van den beden anno XIIIIc XCVII".
f. 139-143. "Instructie van den beden anno (15)76".
f. 146-150. Ordonnantie voor de volkstelling. 1549.
f. 152. Processtukken.
f. 155-168. "Het statuyt van den erfscheyders van Brussel".
f. 171-174. "Den leenrechten van Ruents".
f. 175. "De getuyghen die gedeponeert hebben in den leenhove 
van Brabant". 12 november 1537.
f. 177-234. Stukken betreffende "diverse trubelen gehouden 
binnen der stadt van Antwerpen".
f. 238. Gedicht in het Nederlands.
f. 239-242. Diverse vonnissen van de Antwerpse schepenen. 1530.
f. 243-247. Stukken betreffende het gewicht van het tarwe en 
rogge.
f. 256-258. Stukken betreffende het maken van straten en wegen.
f. 259-262. Vonnis in het geschil tussen Pieter van Aelst c. 
Ieronimen Migh: aanplantingen te Hoboken.
f. 263-265. Vonnissen van de magistraat van Antwerpen. 1540.
f. 266. "Valuatie van den ghelde tot den jaer LXXXV".
f. 267-272. "Ceulz qui sont este tuez en hesdin, etc."
f. 273. Lijst van Franse edelmannen gevangengenomen en gedood
op 10 augustus 1557 op de "jour de St. Laurent" en tijdens de slag
bij St. Quentin.
f. 274-279. "Statuyt anno XX gemaect opte thienden".
f. 280. Rekest van inwoners van de stad Antwerpen die zich 
benadeeld voelen door de fortificaties.
f. 281. Lijst van gedode edelmannen.
f. 282. Gedicht in het Nederlands.
f. 283. Nota betreffende het leger van de Nederlanden. 1552.
f. 284. "Les noms daulcuns personnaiges qui sestoient encloz 
dedens la ville de Therouanne".
f. 285-292. "Portie van het geene dat beloopt een ieders quote soo
in de groote Bede, augmentatie ende cleyne orddinarisse Bede 
voor een geheel jaere (in Brabant)".

87 Stukken betreffende Antwerpen. 16de - 18de eeuw.
1 band

f. 1. Inhoudstafel.
f. 4. Privilegie van 8 september 1383 van Filips de Stoute voor de 
handelaars van de stad Antwerpen.
f. 5-8. Ordonnantie betreffende de stad Antwerpen. 17 november 
1505.
f. 4 . Gebod van de magistraat van Antwerpen. 27 november 
1505.
f. 10. Ordonnantie van de stad Antwerpen.
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f. 11-12. Brief in het Frans aan de leden van de Staten-Generaal 
over de afbraak van het kasteel te Antwerpen. 1577.
f. 13-15. Stuk over de preken van de Hugonoten en de 
protestanten in Mechelen.
f. 17-19. Uittreksel uit een brief 'dung bon patriote d'Anvers'. 19 
januari 1583.
f. 21-22. Naamlijst van plunderende Franse en Italiaanse 
edelmannen te Antwerpen op 7 januari 1583, opgetekend door 
hertog d'Alencon.
f. 23-25. "Carta quel Principe de Parma (...)." 1585.
f. 25. "Carta del Rey don Philippe II (...)."
f. 27-29. Instructie voor Charles Bourgeois en Pierre Roose.
f. 30. Rekest voor het houden van een loterij ten voordele van de 
armen.
f. 32-33. Stuk betreffende het jaarlijks inkomen van de stad 
Antwerpen.
f. 34-36. Brief van de Raad van State. 25 januari 1655.
f. 38. Brief van de Raad van Brabant. 23 januari 1655.
f. 39-41. Brieven van de Antwerpse ambachten aan de magistraat.
20 januari 1655.
f. 43-44. Rekest van de hoofdmannen van de poorterij. 20 januari 
1655.
f. 45-47. Verbaal van de Brede Raad met de Wijkmeesters en de 
goeden mannen van de ambachten. 20-21 januari 1655.
f. 48-49. Stuk betreffende de inkom- en uitgangsrechten.
f. 50-51. Uittreksel uit een missive van Ferdinand Peeter uit het 
fort St.-Marie. 21 januari 1655.
f. 52-53. Rekest van de magistraat van Antwerpen. 1655.
f. 54. Ordonnantie van de koning op vorig rekest.
f. 56-58. Rekest van de ambachten van Antwerpen. 9 februari 
1655.
f. 59-62. Brieven van de Raad van State aan de gouverneur-
generaal. 13 en 18 februari 1655.
f. 62-63. Inhoudstafel van dit volume.
f. 64-80. Rekest van Antwerpse handelaren aan de Staten van 
Brabant. 1764.
f. 82-89. Rekest van Antwerpse handelaren aan de Staten van 
Brabant.
f. 90-92. Uittreksel uit diverse brieven. 9 januari 1583.
f. 93. Naamlijst van de edelmannen gestorven op 5 januari 1583.

96 Stukken betreffende Antwerpen. 18de eeuw.
1 band

f. 1-3. Octrooi van Maria-Theresia over "de tweede blancke op het 
steen coolgruys". 1741
f. 9-10. Apostille op een rekest van de burgemeesters van 
Antwerpen aan de Raad van Brabant.
f. 11. "Naerdere rekeninge (...) wegens de courteresse van de 
granen (...)" augustus 1741.
f. 12-13. Algemene rekening en balans van de stad Antwerpen. 1 
mei 1740 - 4 maart 1741.
f. 14-15. Besluit van het consent van de stad Antwerpen over 
subsidies.
f. 16. Akte van acceptatie over het consent door de prelaten en 
edelen over een subsidie van 120.000 gulden.
f. 17. Akte van acceptatie over het consent door de drie staten 
van Brabant over een subsidie van 120.000 gulden.
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f. 21-22. "Resultaat van de opinien" van de leden van de stad 
Antwerpen over voorstellen om een tol af te schaffen.
f. 23. Octrooi van de Raad van Brabant. juni 1686.
f. 25. Stuk betreffende de pacht van steenkolen en steengruis.
f. 27-28. Rekest van de stad Antwerpen tegen de apostille van 23 
oktober 1741.
f. 29-32. "Brief van den coope van de helft van duysent oude 
schilden van den octroye die de stadt gecocht heeft", 1453.
f. 33. Octrooi van het "peerde gelt".
f. 35-37. Octrooi van de Raad van Brabant over een belasting van 
60 gulden op plezierpaarden.
f. 39-41. Octrooi tot het lichten van 100.000 gulden op de 
belasting op zeep.
f. 47-48. Vonnis van de stad Antwerpen voor "die van Sinte 
Michiels". 26 maart 1677.
f. 50. Index.

98 Stukken betreffende Antwerpen. 16de - 18de eeuw.
1 band

f. 1-11. Tafel van de tractaten ende accorden (...) die de stadt 
Antwerpen met andere steden heeft aengegaen.
f. 12-19. Kopie van een brief van de Hertog Filips van 12 juli 1453.
f. 20-24. Consent van de leden van de stad Antwerpen over de 
bouw van het kasteel.
f. 25. Ordonnantie van de stad Antwerpen om geen accijnzen te 
heffen voor handelaars van de Hanzesteden. 7 juni 1569.
f. 26-28. Consent van de leden van de stad Antwerpen.
14 en 16 augustus 1585.
f. 29-33. Lijst van de bieraccijnzen. 1741.
f. 35-36. Resolutie van de leden van de stad Antwerpen.
f. 46. Kopie van een akte van Filips de Goede over de munt uit 
1481.
f. 37-41. Octrooi van de Raad van Brabant voor de lichting van 
70.000 gulden. 11 mei 1639.
f. 42-43. "Verbael van propositie" van de leden van de stad 
Antwerpen. 4 augustus 1644.
f. 44-46. Octrooi van de Raad van Brabant. 13 augustus 1644.
f. 47-49. Octrooi van de Raad van Brabant. 30 oktober 1645.
f. 50-51. Consent van de leden van de stad Antwerpen over de 
lichting van 25.000 gulden.
f. 52-54. Octrooi van de Raad van Brabant.
f. 55-56. Consent van de leden van de stad Antwerpen. 4 mei 
1658.
f. 57-59. Octrooi van de Raad van Brabant.
f. 60-65. Octrooi over de lichting van 234.921 gulden. 1664.
f. 66-67. "Acte collegiael voor de tresoriers ende rentmeesters tot 
de lichtinge op het peerdegelt".
f. 68-71. Akte van consent tot het lichten van 100 gulden op het 
brandhout.
f. 73. Uittreksel uit de rekening van de consumptiekas van de stad 
Antwerpen.
f. 74-83. Rekening.
f. 87. Gebod van de stad Antwerpen. 26 februari 1676.
f. 89-90. Uittreksel uit een notarieel protocol.
f. 92-95. Besluit van de Brede Raad over de lichting van 100.000 
gulden voor de werken aan de fortificaties, de Sint-Jorispoort en 
de Rode Poort.
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f. 96-99. Octrooi van de Raad van Brabant... 9 juli 1701.
f. 100. Akte van de Bedmar. 17 juni 1701.
f. 102. "Agregatie der gedeputeerde van de Staten van Brabant, 6 
july 1701, met ordonnantie aen hunnen raatmeesters tot 
Antwerpen.
f. 105-107. Gebod van de stad Antwerpen. 20 januari 1705.
f. 108-112. Akkoord tussen de deken, trezorier en het kapittel van 
de kathedraal met de burgemeester en schepenen van 
Antwerpen.
f. 113-115. Memorie van de apostillen gesteld op de 
domeinrekeningen van de Rentmeester-generaal Gaspar De Man. 
1740.
f. 116-119. Rekest voor François van Kessel, schepen van de stad 
Antwerpen.
f. 122-125. "Acte van consent" van de prelaten en de adel over de 
subsidie. 1740.
f. 126. Decreet van Maria-Elisabeth. 5 april 1741.
f. 128. Brief van de Geheime Raad. 20 oktober 1741.
f. 129-130. Lijst van het vaarloon van het Vlaams Hoofd 
(Antwerpen).
f. 131. Bekendmaking over de visverkopers van Brussel. 14 mei 
1742.
f. 132. Acceptatie van de magistraat van Antwerpen van het 
voorstel van N. Zegers. 13 januari 1743.
f. 133. Consent van de goede mannen. 9 maart 1744.
f. 134-144. Inventaris van de oude processtukken van de stad 
Antwerpen, berustende bij de procureur van de Raad van Brabant.
f. 145-147. Index.

103 Verzamelde stukken betreffende Antwerpen. 16de - 17de eeuw.
1 band

f. l. Rekest van de magistraat van de stad Antwerpen.
f. 3-43. Processtukken over de vrije werklieden en de munters van 
Brabant.
f. 49-52. Rekest van de magistraat van de stad Antwerpen.
f. 5. Ordonnantie van de magistraat van Antwerpen. 4 mei 1657.
f. 54-55. "Cortte specificatie van den vacatien ende sommatien 
gedaen van Frederick de Clerck".
f. 56-60. "Rescriptie voor die Provosten ende gesworene rechters 
tegens die borgemeesteren, etc. van Antwerpen".
f. 62-63. Uittreksels uit de privilegies "ende Excerpten by de 
princen van Nederlanden".
f. 64-66. Uittreksel uit een vonnis van de Raad van Brabant. 8 
februari 1597.
f. 68-77. "Extract uuytte schrifturen van memorien overgegeven in
den raede van Brabant".
f 80-98. "Replicque voor die heer de borgemeesteren van 
Antwerpen teghens die prevosten ... derselve stadt".
f. 100-102. Uittreksel uit een ordonnantie over bier.
f. 104-106. Gebod van de stad Antwerpen. 15 januari 1611.
f. 108-110. Uittreksel uit een plakkaart. 19 april 1611.
f. 112-115. "Ampliatie van Replicque voor die heeren 
Borgemeesteren tegens de prevosten binnen de selve stadt.
f. 116-118. Uittreksel uit een ordonnantie over bieraccijnzen. 16 
octobre 1557.
f. 120-121. Uittreksel uit de eerste rekening van Peeter Panhuys.
f. 124-125. Uittreksel uit het "reconciliatie boeck" van Antwerpen.
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f. 126-127. Gebod van de stad Antwerpen
f. 128-129. Processtuk over een geschil tussen de trezorier en de 
rentmeester van Brussel tegen "die heeren Prevosten, etc".
f. 130. Rekest van de vrije munters van Brabant.
f. 132-135. Uittreksel uit de privilegies van vrije munters uit 1291.
f. 140-141. "Rescriptie voor die wethouderen der stadt Antwerpen 
terens die Prevosten van syne majesteits munten".
f. 142. Ordonnantie van Filips III. 30 oktober 1645.
f. 144-201. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat 
van Antwerpen en de vrije munters van Brabant.

107 Stukken betreffende Antwerpen. 17de eeuw.
1 band

f. 1-34. Lijst van de personen die vrijgesteld zijn van bieraccijnzen.
f. 35-38. Kopie van een octrooi van 26 december 1453 van hertog 
Filips de Goede.
f. 39-44. Kopie van een brief van 12 juli 1453van hertog Filips de 
Goede.
f. 45-46. "Seker memorie daerby bewesen wort wat men op d' 
accyse betaelt".
f. 47-48. "Acte ende resolutie collegiael by myne heeren van 't 
magistraet deser stadt (Antwerpen)".
f. 48-50. "Lyste van de Persoonen vrydom genietende onder 
pretexte van casteels diensten".
f. 50-51. Diverse ordonnanties.
f. 52-54. "Antwoorde van de wyckmeesters (van Antwerpen) op de
voorseiden Acte-Collegiael van den 16 november 1656."
f. 54-55. "Brieff van syne majesteit aen de heeren van 't 
magistraet van Antwerpen, 29 november 1656".
f. 55-59. "Lyste van degene pretenderende vrydom van accys als 
officiers de naemen van de munters".
f. 60-62. "Request gepresenteerd by de heeren staaten van 
Brabant".
f. 63-65. "Copye van sekere missive geschreven by den heer 
pensionaris Edelheer". 27 november 1656, 1 december 1656.
f. 65-66. "Iterativen brieff van den hove". 4 december 1656.
f. 66. "Verbael van den breeden raede". 5 december 1656.
f. 67-69. "Opinie van de hooftmannen van de poorters van de 
goede mannen". 6 december 1656.
f. 69-72. "Verbael van den breeden raede". 7 december 1656.
f. 73-74. "Opinie van de hoofdmannen". 8 december 1656.
f. 75-77. "Verbael van den Breeden Raede".
8 december opinie van de goede mannen.
f. 77-86. "Verbael van het gene geproponeert is geweest door die 
pensionaris Edelheer". 1 december 1656.
f. 88. "Resolutie van de hoofdmannen van de Poorterye ende 
wyckmeesters genomen op 't stuck van de gevragde". 8 
december 1656.
f. 89-90. "Acte van versueck overgegeven by de gecommitteerde 
van de leden deser stadt".
f. 90-91. "Versoeck by de goede mannen". 2 januari 1657.
f. 91-94. "Verhael om 't geene de gecomitteerden van de Leden 
deser stadt tot Brussel verclaeren verricht te hebben".
f. 94-95. "Acte collegiael bij de heeren van 't magistraet (van 
Antwerpen).
f. 96-97. Ordonnantie van Juan van Oostenrijk. 15 januari 1657.
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f. 98-99. "Verbael van den breeden raede". 19 januari 1657, 20 
january 1657.
f. 99-100. "Acte collegiael van mynen heeren van, den 
magistraet".
f. 101-102. "Opinie van de mannen van de poorterye". 20 januari 
1657.
f. 102-l03. "Iterative acte Collegiael van de heeren van het 
magistraet". 21 january 1657.
f. 103-104. "Brieff van syne Hoogheit gebodende dat men aen de 
heeren commissarissen van den hove soude gehoorsaemen".
f. 104-107. "Verhael van den Breeden Raede gehouden op 25 
januari 1657, 24 januari 1657. Opinie van de wijckmeesters, van 
de goede mannen".
f. 108-114. Stukken betreffende de goede mannen. 1657.
f. 114-120. "Memoriael gepresenteert aen sijne hoogheit bij de 
gecommiteerde van de wyckmeesters". 10 februari (1657).
f. 121. Ordonnantie van Juan van Oostenrijk. 7 februari 1657.
f. 121-124. "Verhael van den Breeden Raede". 18 februari 1657.
f. 124-125. "Opinie van de heeren oude schepenen ... in den 
breeden raeden".
f. 125-127. "Translaet van de acte ofte Resolutie staende op de 
requeste gepresenteert van wegen de gedeputeerde van de 
wyckmeesters".
f. 128-130. "Opinie van de wyckmeesters ten breeden raede 20 
februarii 1657 van de goede mannen".
f. 131-136. "Verhael op de remonstrantie by de gecommitteerde 
van de wyckmeesters ende goed mannen".
f. 137-138. "Verbael van propositie gedaan by de gedeputeerde 
van de heeren staeten van Brabant."
f. 138-139. "Opinie van de heeren van t' magistraat der stad 
Antwerpen". 7 maart 1657.
f. 139-140. "Opinie van de heeren oude schepenen". 12 maart 
1657.
f. 140-142. "Opinie van de hooftmannen van de poortereye ten 
breeden raede, 12 maart 1657 opinie van de goeden mannen".
f. 143-145. "Ander antwoorde van de hooftmannen van de goeden
mannen".
f. 145-147. "Verbael van den breeden raade". 20 maart 1675
f. 147-148. "Antwoorde ende opinie van de heeren oude 
schepenen dezer stadt (Antwerpen)". 21 maart 1657.
f. 148-150. "Antwoorde ende opinie van de hooftmannen van de 
poorterye van de goede mannen". 21 maart 1657.
f. 151-153. "Verbaal van de conferentie". 31 maart 1657.
f. 154-164. "Opinie van de hooftmannen van de poorterye van 
goede mannen".
f. 163-164. "Verbaal van den breeden raeden". 23 april 1567.
f. 165-166. "Opinie van de hooftmannen van de poorterye ... van 
goede mannen".
f. 167-171. "Verbael van t'gene ... den 27 april 1657 in den 
breeden raede is versocht in 30 april 1657, 3 mey 1657".
f. 172-173. "Opinie van de heeren oude schepenen van de 
hooftmannen van de goede mannen"
f. 174. "Verbaal van het gepasseerde in den breeden raade". 9 mei
1657.
f. 175. "Brieff van credentie voor den heeren raadt van der 
Bruggen".
f. 176-180. "Lyst van de persoonen die vry gestelt syn".
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f. 181-183. " Schriftelykx relaes van de antwoorde by de naer 
volgende cloosters gegeven op t' achtervolgen ende onderhouden
van het nieuw reglement".
f. 185-186. "Requisitie in 14 juny 1657 by de moeder ende 
religieusen van het convent van den derde Ordre".
f. 187-188. "Bulle van Leo Xn ontlastende de Clarissen en de 
nonnekens ofte Susters van S. Franciseus van alle lasten".
f. 189-190. "Bulle van Leo den Xa tans communicerende alle 
Privilegien der arme Clarissen aan de susters van de Derde orden.
f. 190-192. "Extract uyt die Lateynsche Bulle van Pius den vijfden 
ontlastende alle biddende ordens van alle lasten". 1566.
f. 192-l95. Ordonnantie van Filips IV. 1657.
f. 195-198. Decreet van Albrecht en Isabelle. 1657.
f. 199-200. Decreet van de Raad van Brabant. 19 oktober 1626.
f. 200-201. Decreet van Filips IV. 27 juin 1657.
f. 201-202. "Protest hy de geestelyckheyt deser stad tegens het 
reglement van den X mai 1657".
f. 203-203. "Tweede oft andere opinie by de goede mannen 
overgebracht in den breeden raede van den 4e july 1657".
f. 204-205. "Copye van notariale acte aan de cloosters ende 
collegien geinsinueert met relaes van hunne antwoorden".
f. 206-206. "Acte by myne Heeren vant magistraat den vierden 
july 1657".
f. 207-212. "Opinie van de wyckmeesters en goede mannen" 19 
juli 1657.
f. 212-215. "Antwoorde van myne Heeren op de tweede 
voorgaanden protesten".
f. 215-216. Resolutie overgebracht door de goede mannen van 
den ambachten den 28 juli 1657".
f. 216-241. "Copye van deductie gemaeckt by wylen d'heere 
Pensionaris Edelheer".
f. 242-244. "Copye van de requeste de den Borgemeester etc. van
Antwerpen te hove hebben gepresenteert".
f. 244-245. "Opinie van de goede mannen, 25 september 1657".
f. 246-253. "Derthien verscheyde Borghtochten by de 
naarvolgende cloosters gestelt voorde voldoenige van den taux".
f. 255. "Commissie voor de wyckmeesters Jan Baptista van 
Brantegem ende Mr Jan Anthonis".
f. 256-256. "Verbael van den breeden raede 5 maart 1660".
f. 257. "Opinie van de schepenen ... van de goede mannen".

108 Stukken betreffende Antwerpen. 17de - 18de eeuw.
1 band

f. 1. "Andere opinie van de goede mannen". 7 augustus 1660.
f. 1. "Verbael van den breeden raede". 12 augustus 1660.
f. 3-4. "Consent van de goede mannen der stadt Antwerpen". 16 
augustus 1660.
f. 5-6. Ordonnantie van Filips IV. 1667.
f. 7. Akte van R. P. François Vander Mersch, rector van het college 
van de jezuïeten van Antwerpen. 21 april 1659.
f. 9-13. Stuk betreffende Egide Martens, advocaat. 4 en 7 
september 1657.
f. 15-16. Rekest van F. François Joris, prior van de dominicanen, F. 
Anastase de Sainte Magueritte, prior van de O.L.V., en F. 
Bonaventure Vercauteren prior van de augustijnen.
f. 17. Ordonnantie van de Spaanse koning. 186.
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f. 19-20. Stukken betreffende de trezorier van de stad Antwerpen. 
1672-1673.
f. 21-28. Stukken betreffende François Joris. 19 mei 1741.
f. 29-31. Ordonnantie van Albrecht en Isabella. 15 november 1613.
f. 33-36. "Reflexien over de impositien der cloosters in 
Antwerpen".

111 Stukken betreffende Antwerpen 18de eeuw.
1 band

f. 1-42. Stukken betreffende een rekest van de Bailleul.
f. 43-45. "Specificatie van kosten van justitie geresen in de 
criminele Procedure van Anthoni Vermellien ... overgelevert doer 
den Heere Drossaert van het Kiel".
f. 49. Decreet van Maria-Elisabeth betreffende een rekest van de 
Bailleul . 12 april 1741.

113 Stukken betreffende Antwerpen. 18de eeuw.
1 band

f. 1-17. Rekesten van de "creditrentieren" van de stad Antwerpen. 
29 november 1740, 27 mei 1741.
f. 19-31. Rekest van de magistraat van Antwerpen. 7 mei 1740.
f. 33-35. "Reglement provisioneel aengaende de casse van 
reductie".
f. 35-50. "Liste van de renten ... op de casse van reductie".
f.51-53. "Formulier tot de provisional ordre van Betaelinge van de 
Rente".
f. 55-60. De "credirentiers" van Antwerpen geven procuratie aan 
Sanchez de Aguilar. 19 november 1740.
f. 57. Verklaring van de deken van het Sint-Jacobskapittel van 
Antwerpen. 17 november 1740.
f. 61-63. Akte betreffende het gesticht "Breuseghem" te Brussel. 
10 april 1741.
f. 65. Akte van de credirentiers van de stad Antwerpen. 8 april 
1741.
f. 67. Akte van prior C. B. Van Cuilenbourg.
f. 69. Akte het armengesticht van Sint-Goedele te Brussel. 14 april
1741.
f. 71. Akte van de crédirentiers van de stad Antwerpen. 13 april 
1741.
f. 73-83. "Reflexien aengaende de requeste gepresentecrt door 
Christiaen Van Herck".
f. 85-94. Twee akten van de aartshertogen Albrecht en Isabella. 9 
juni 1608, 5 februari 1618.
f. 93-109. Akten van Filips III 22 januari 1627, 8 april 1638, 7 
maart 1648.
f. 111-128. "Lyste van den renten op de casse van reductie". 1719-
1739.
f. 129-159. "Schriftelyk advies van wethouderen van Antwerpen op
het request der credirentieren der casse van reductie".
f. 161-162. "Informatie wegens de inscriptie van de 
credirentieren".
f. 163-165. "Persisteringhe voor die heeren wethouderen der stadt 
Antwerpen teghens die credirentieren".

136 Documenten betreffende Antwerpen. 17de eeuw. Aanwinst 1985, 
nr. 27.
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Archief van en over het Antwerps stadsbestuur na 1794

ARCHIEF VAN EN OVER HET ANTWERPS STADSBESTUUR NA 1794
166 Verzameling plakkaten en berichten van de magistraat tijdens de 

Franse bezetting. 1793-1794.
1 omslag

69 Rekesten van de broeders alexianen en bogaarden i.v.m. de Franse 
Contributie, met apostille van de magistraat. 1794.

1 stuk

77 Nota betreffende de betaling van een schadevergoeding voor 
vernielingen veroorzaakt door Franse soldaten aan het Hanzahuis. 
1795.

1 stuk

85 Stukken betreffende Antwerpen onder het Frans Bewind. Eind 18de
eeuw.

1 band
Vooraan zijn enkele gedrukte stukken en affiches van de verkoop 
van nationale goederen in het departement van de Twee Neten te 
vinden.
f. 1-357. Circulaires van de administratie van republikeinse 
overheden. 1794-1795 (an III).
f. 359-361. Protest van d'A. J. Nuewens tegen het bestuur van de 
Franse republiek.
f. 363. Proclamatie van generaal Compère voor de inwoners van 
Geldere. 1794.
f. 365. Brief van Pierre Chaudirs aan de magistraat van Kortrijk. 5 
mei 1794.
f. 366. Brief van de Soullain, hulp van generaal Compère aan de 
inwoners van Roermond. 1794.

224 Gedrukt bericht vanwege het centraal bestuur van het 
departement van de Twee Neten betreffende de opening van een 
gemeenteschool te Antwerpen. z.d. (ca. 1800).

1 stuk

129 Lijst van straten, met per straat een aantal voorname inwoners, 
opgesteld tussen 1823 en 1831. 1823-1831.

1 stuk

139 Gevelschetsen van de Cogels-Osylei. ca. 1900.
3 stukken
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Private archieven

PRIVATE ARCHIEVEN
I. Antwerpse ambachten

I. ANTWERPSE AMBACHTEN
A. Algemeen

A. ALGEMEEN
327 Stukken betreffende verschillende Antwerpse ambachten. 16de - 

18de eeuw.
1 pak

Memorie over de ambachten en manufacturen in de stad 
Antwerpen. 1738.

1 deel

272 Uittreksel uit het eedboek van de stad Antwerpen over de eed van 
de dekens van de ambachten. 1751.

1 stuk

B. Bakkers

B. BAKKERS
200 Rekenboek van het ambacht van de bakkers. 1613-1631.

1 deel

201 Register bevattende allerlei inlichtingen over o.a. de prijs van het 
brood. ca. 1627.

1 deel

216 Rekest van de magistraat i.v.m. de broodprijs. 1653.
1 stuk

202 Afschrift van een plakkaat (bakkers?). 1687.
1 stuk

199 Register van de verordeningen, rekesten en apostillen. 1704-1784.
1 deel

312 Inventaris van de processtukken inzake de geschillen in de periode 
1621-1730 gerezen tussen het bakkersambacht en de wethouders 
van de stad Antwerpen. (1730?).

1 stuk

198 Resolutieboek van het bakkersambacht. 1739-1788.
1 deel

311 Processtuk voor een geschil tussen het bakkersambacht tegen het 
molenaarsambacht. z.d. (18 de eeuw).

1 stuk
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C. Brouwers

C. BROUWERS
203 Uittreksels uit ordonnanties van de brouwers. 1581.

1 stuk

42 Processtukken van de brouwers tegen de huurmeesters, onvolledig 
dossier over de brouwerijen "In de belle", "den Bonten Mantel", "de
Suden", "'t Vlies", "'t Hert", over de vernieuwing van een 
ordonnantie van 1596. 1779-1780.

1 omslag

D. Buildragers

D. BUILDRAGERS
208 Ordonnantie van de schout, burgemeester en schepenen van de 

stad Antwerpen over het buildragersambacht. 1684.
1 stuk

E. Chirurgijns-barbiers

E. CHIRURGIJNS-BARBIERS
190 Examenregister van het ambacht van de chirurgijns-barbiers. 1626-

1797.
1 deel

282 Rekening van het ambacht van de chirurgijns-barbiers voor de 
periode 24 mei 1796 tot 20 maart 1797, opgesteld door Jan Frans 
van der Veken, opperdeken en eraan gehecht een inventaris van de
goederen van het ambacht. 1797, 1798.

1 katern

F. Diamantsnijders

F. DIAMANTSNIJDERS
204 Stukken betreffende het diamantslijpersambacht. 1620, 18de 

eeuw.
1 omslag

277 Rekening van het diamantsnijdersambacht voor de periode 1794-
1795, opgemaakt door Philips Reynwit, superintendant van het 
ambacht. 1795.

1 stuk

G. Graanverkopers

G. GRAANVERKOPERS
278 Akte waarin parate executie wordt verleend door de magistraat van

Antwerpen aan de dekens en oudermannen van de graanverkopers
te Antwerpen, tegen de suppoosten van de natie, om hen te 
dwingen tot betaling van de jaarkosten, het inkomgeld enz. 22 
december 1586.

1 charter
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279 Notarisakte waarbij de oudermannen en de dekens van de natie 
van de graanverkopers verklaren voor notaris de Kimpe, dat zij 
geen kennis gekregen hebben van het vonnis tegen hun 
uitgesproken door de Raad van Brabant in de zaak tegen Pauwel de
Vliegere en zij verklaren dat er op hun kosten kopij zou afgeleverd 
worden. 1 juli 1609.

1 stuk

280 Kopie van een vonnis van de Geheime Raad inzake een geschil 
tussen de natie van de graanverkopers tegen de stad Douai, over 
de handhaving van de rechten van de beëdigde graanmakelaars, 
de accijnzen en de belastingen op de uitvoer van graan. 27 juli 
1610.

1 stuk

281 Kopie van een octrooi van de hertog van Brabant, waarbij de natie 
van de graanverkopers gemachtigd wordt vier stuivers te lichten 
per honderd viertelen graan of zaad, met het schip te Antwerpen 
ingevoerd. 10 december 1672.

1 stuk

325 Kwintanties voor de graanverkopers. 1794-1975.
5 stukken

324 Inventaris van de meubelen en de goederen van de 
graanverkopers. 1797.

1 stuk

H. Houtbrekers

H. HOUTBREKERS
210 Privilegieboek van het houtbrekersambacht. 1461-1787.

1 deel

326 Uittreksel uit het ordonnantieboek van het ambacht van de 
houtbrekers. z.d. (1597?).

1 stuk

211 Rekenboek van de bus van het houtbrekersambacht. 1779-1793.
1 deel

I. Kleermakers

I. KLEERMAKERS
302 Rekeningen van het kleermakersambacht, opgesteld door de deken

J. Wynbroodt voor de periode mei 1793 tot mei 1794 en van mei tot
december 1795. 1794, 1795.

1 stuk
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303 Inventaris van d meubelen en voorwerpen die in de kamer van het 
kleermakersambacht staan, op het moment van de afschaffing. 
1797.

1 stuk

J. Kousenmakers

J. KOUSENMAKERS
38 Procesdossier inzake een geschil tussen de dekens van de 

lakenhalle en de kousenmakers tegen Franciscus Batkin c.s.: 
verkoop van mannenkleding. 1767-1772.

1 pak

K. Lakenbereiders en -uitsnijders

K. LAKENBEREIDERS EN -UITSNIJDERS
39 "Het boeck van de leercnapen" van de lakenbereiders. 1536-1564.

1 deel

270 Inventaris van "alle zigell ende bryeven" en huisraad van het 
lakenbereidersambacht. 1545-1604.

1 deel
Niet raadpleegbaar

40 Stukken betreffende de lakenbereiders in de Breede Raad. 1568-
1707.

1 stuk

320 Inventaris van de stukken en rekesten in het geschil tussen de 
lakenbereiders en de lakenuitsnijders. 1576.

1 stuk

321 Rapport van een rekest van de lakenbereiders en de 
lakenverkopers over het feit dat de lakenuitsnijders geen twee jaar 
moeten leren. 12 oktober 1579.

1 stuk

273 Kopie van de ordonnantie van de magistraat van Antwerpen over 
de voorwaarden om in het ambacht van de lakenuitsnijders te 
kunnen aanvaard worden. 23 juni 1586.

1 stuk

274 Kopie van de ordonnantie waarbij bepaald wordt dat om in het 
ambacht van de lakenuitsnijders opgenomen te kunnen worden, 
men een vrije meester in het ambacht van de lakenbereiders moet 
zijn. 5 maart 1590.

1 stuk

194 Kopie van het ordonnantieboek van de lakenarbeiders. 6 maart 
1598.
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1 deel

322 Losse stukken betreffende het lakenbereidersambacht, de 
lakengilde en de lakenverkopers. 16de- 18de eeuw.

1 omslag

284 Schepenbrief waarbij machtiging wordt verleend door de 
magistraat van Antwerpen aan het ambacht van de lakenbereiders 
om het inkomgeld te verhogen. 15 september 1608.

1 charter

285 Rekest van de dekens en de oudermannen van het ambacht van de
lakenbereiders aan de bisschop van Antwerpen om toelating te 
bekomen om op zondag en op heilige dagen de lakens aan de 
droogramen uit te mogen hangen. 1613.

1 stuk

269 Busboek van het lakenbereidersambacht tot onderhoud van de 
armen van het ambacht. 1671-1677, 1682-1705, 1713-1727.

1 deel
Niet raadpleegbaar

283 Rekest van de dekens en de oudermannen van het ambacht van de
lakenhal, om de toelating te bekomen een rente van 805 gulden 
8,5 stuivers te nemen op een huis, ten behoeve van Jan van der 
Zanden, oud-deken van het ambacht. juli 1686.

1 stuk

102 Stukken betreffende (vnl.) het lakenbereidersambacht van 
Antwerpen. 17de - 18de eeuw.

1 band
f. 1-3. Broeckhove. "Consultatie ende saeeke van Joris van 
Schelverghem".
f. 6. Rekest van François-Joseph Bruyninck.1716.
f. 7-8. Rescriptie van de dekens van het lakenbereidersambacht 
van Antwerpen tegen François- François-Joseph Bruyninck, 
lakenbereider.
f. 9. Lijst van de vrijmunters.1692.
f. 11-26. Repliek van François-Joseph Bruyninck, lakenbereider.
f. 27. Sententie voor Nicolas Caussens.
f. 28. Ordonnantie boekhandelaars.
f. 29-33. Uittreksel uit de ordonnantie over de burgerlijke wacht 
van Brussel.1643.
f. 33-34). Processtukken van François Embrechts tegen de stad 
Antwerpen.
f. 34-35. Ordonnantie van de koning van Spanje.27 maart 1689.
f. 35-40. Verschillende ordonnanties en resoluties van de Raad van
Brabant.
f. 43-46. "Naerder replicque additioneel" voor François-Joseph 
Bruyninck, lakenbereider tegen het lakenbereidersambacht van 
Antwerpen .
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f. 47. Ordonnantie van aartshertog Leopold.3 januari 1716.
f.49-59. "Duplicque" voor de dekens van het 
Lakenberidersambacht.
f. 61. Rekest van Lauwaerts.
f. 62-63. "Nieuwe feyten ... " voor François-Joseph Bruynincx.

195 Afschrift van het "Privilegieboek van den Staelhove" over het stalen
en persen van wol, aangevuld op 9 mei 1583, afschrift gemaakt 
door van den Bemden. 1877.

1 deel

L. Lintwevers

L. LINTWEVERS
206 Stukken betreffende de lintwevers. 1731.

1 omslag

M. Meerseniers

M. MEERSENIERS
286 Akte waarbij de dekens en oudermannen van het 

meerseniersambacht het huis 'den Arend', gelegen op de Grote 
Markt te Antwerpen voor 52 ponden groten Brabants per jaar 
verhuren aan Gielis van Bruyseghem voor een termijn van tien jaar.
15 januari 1543.

1 chirograaf

191 Schepenbrief over het winkelhouden. 1579.
1 stuk

209 Stuk betreffende de fundatie van de doodschulden door het 
meerseniersambacht 1626.

1 charter

323 Stukken betreffende het meerseniersambacht. 1717, 1725, 1793.
1 omslag

193 Kwitanties en aanvaarding van een lidmaatschap van het 
meerseniersambacht. 1725-1779.

3 stukken

192 Resolutieboek van het meerseniersambacht. 1775-1795.
1 deel

N. Metsers

N. METSERS
271 "Den ouden proefboeck", register met optekening van welke 

leerling een proef heeft afgelegd. 1525-1576.
1 deel
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O. Molenaars

O. MOLENAARS
313 Stukken betreffende het inleiden van een gerechtelijke procedure 

voor de Raad van Brabant inzake een geschil met het 
bakkersambacht. 1755.

1 omslag

P. Oude schoenmakers

P. OUDE SCHOENMAKERS
275 Uittreksel van de rekening van de periode 1794-1795 toen Antoon 

Adriaanssens opperdeken van het ambacht van de oude 
schoenmakers was, opgemaakt door Pauwel Hendrik de Heyder, 
onderdeken. 1795.

1 stuk

276 Inventaris van de meubelen en voorwerpen van de ambacht van de
oude schoenmakers. z.d. (1795?).

1 stuk

Q. Pelliers (bontwerkers)

Q. PELLIERS (BONTWERKERS)
205 Stukken betreffende cijnsen van de Sint-Joriskapel in de Wolstraat 

van het bontwerkersambacht. 1663-1789, 1800.
1 deel

R. Schippers

R. SCHIPPERS
76 Privilegiebrief voor het ambacht van de schippers, verleend door 

de aartshertogen Albrecht en Isabella. 1600.
1 charter

314 Repliek voor de dekens, oudermannen en suppoosten van het 
ambacht van de schippers inzake een juridisch geschil tegen de 
dekens en oudermannen van het houtbrekersambacht. 1716.

1 stuk

S. Schrijnwerkers en timmerlieden

S. SCHRIJNWERKERS EN TIMMERLIEDEN
319 Kwitanties voor het ambacht van de timmerlieden. 1591, 1641-

1642, 1672, 1675, 1719, 1725, 1744, 1756.
1 omslag

214 Stukken betreffende het ambacht van de timmerlieden. 16de- 17de
eeuw.

1 deel
f. 1-5. Statuten van het ambacht van de timmerlieden verleend 
door schout Guillaume Van De Werve. 1543.
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f. 5-6. Vonnis betreffende het proces tussen de dekens van het 
ambacht van de timmerlieden en Jean van Regenmoortere. 1543.
f. 7. Rekest van de dekens van het ambacht van de timmerlieden. 
1576.
f. 8-13. Nieuw statuut, verleend door schout Henri Sevrarts. 1586.
f. 13-14. Ordonnantie. 1589
f. 14-16. Vonnis betreffende het proces tussen de dekens van het 
ambacht van de timmerlieden en Antoine Vlamincx. 1597
f. 16-17. Ordonnantie. 1598.
f. 18-22. Toekenning van 22 gulden van Denys Van Der Aa aan het 
ambacht van de timmerlieden. 1608.
f. 18-23. Ordonnanties.1608, 1611, 1598, 1608
f. 24. Rekest. 1608
f. 24. Ordonnantie verleend door schout Henri van Varick
f. 25. Ordonnantie. 1614.

318 Stukken betreffende het huis 'den Peerboom'. 1611-1642.
1 omslag

317 Processtukken inzake een geschil tussen de ambachten van de 
timmerlieden en de schrijnwerkers. 1634-1635, 1661.

1 omslag

213 Stukken betreffende het ambacht van de timmerlieden. 1648-1759.
1 band

1. Vonnissen voor de dekens van het ambacht van de 
timmerlieden. 1648.
2. Rekest van de dekens tegen de deken van het ambacht van de 
schrijnwerkers. 1673.
3. Uittreksel uit het resolutieboek van het ambacht van de 
timmerlieden. 1746.
4. Rekest van de dekens van het ambacht van de timmerlieden 
aan de magistraat. 1746.
5. Attest van W. Claikens, deurwaarder van de Raad van Brabant 
1759.

315 Inventaris van de gerechtelijke stukken in een geschil tussen de 
dekens van de ambachten van de timmerlieden, radenmakers en 
molenslagers tegen de dekens van het ambacht van de 
schrijnwerkers. 1666.

215 Verzameling vonnissen voor het ambacht van de schrijnwerkers 
van Antwerpen 17de - 18de eeuw.

1 deel

304 Schepenbrief van Antwerpen over de overdracht op naam van 
Suzanna van den Kerckhoven, van een rente van 800 gulden ten 
laste van het ambacht van de timmerlieden, bezet op het huis 'den
Gulden Hert' en vroeger 'de cleyn Trecktange', gelegen op de 
Lombardenvest te Antwerpen. 12 mei 1700.

1 stuk
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305 Rekest van de dekens van het ambacht van de timmerlieden met 
het verzoek aan de magistraat van Antwerpen om een rente van 
1400 gulden wisselgeld aan drie ten honderd te mogen lichten. 17 
oktober 1737.

1 stuk

306 Rekest van de dekens van het ambacht van de timmerlieden met 
het verzoek aan de magistraat van Antwerpen om een lijfrente van 
1000 gulden wisselgeld aan zeven ten honderd te mogen lichten. 
30 september 1743.

1 stuk

307 Verklaring door de erfgenamen van Juliano Verhoeven van diens 
overlijden. 1743.

1 stuk

316 Deductie van de dekens van het ambacht van de schrijnwerkers 
voor een proces tegen François Lievens en de dekens van het 
ambacht van de timmerlieden. z.d. (na 1745).

1 omslag

308 Akten voor de vestiging van lijfrenten voor het ambacht van de 
schrijnwerkers. 1746.

1 stuk

309 Lijst van de erf- en lijfrenten ten laste van het ambacht van de 
timmerlieden en de schrijnwerkers. 1764.

1 stuk

310 Rekest van de dekens van de ambachten van de timmerlieden en 
schijnwerkers met het verzoek aan de magistraat van Antwerpen 
om een som van 2000 gulden lijfrenten te mogen lichten, ten einde
de erfrenten met het welke het ambacht belast is te kunnen 
afleggen. 18 juli 1764.

1 stuk

T. Turfdragers

T. TURFDRAGERS
253 /1 Kopie van een overeenkomst van 20 maart 1631 tussen het 

bestuur en de leden van het ambacht van de turfdragers na een 
proces voor de schepenbank van Antwerpen en voor de Raad van 
Brabant over de werking van het ambacht. 18de eeuw.

1 stuk

U. Visverkopers

U. VISVERKOPERS
287 Kopie van de vergunningsbrief van de aartshertogen Albrecht en 

Isabella voor het behoud, mits zekere voorwaarden, van de 
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vierenzeventig visbanken in de vishal, ten behoeve van het 
ambacht. 9 april 1618.

1 stuk

288 Kopie van de ordonnantie van de stad Antwerpen betreffende de 
verplichtingen van de pachter van het inhuis. 30 mei 1628.

1 stuk

289 Kopie van de overeenkomst tussen de magistraat van de stad 
Antwerpen en de dekens van het visverkopersambacht over het in- 
of weertgeld. 28 januari 1631.

1 stuk

290 Akte met de voorwaarden voor de verpachting van de 'visbank van 
de koning' in de vishal van Antwerpen, voor een termijn van drie 
jaar. 28 augustus 1636.

1 stuk

291 Rekest met apostille waarbij dispensatie wordt verleend aan Jan 
Pauwens, voor het bezitten als minderjarige van een visbank. 23 
juli 1640.

1 stuk

292 Schepenbrief betreffende een rente van 3000 carolus gulden, ten 
behoeve van Katharina van Ameldonck, op een huis genaamd 
'Henegouw', achter het stadhuis te Antwerpen. 6 augustus 1650.

1 stuk

293 Akte waarbij de erflaters van de tolkamer te Antwerpen, verklaren 
dat visbank nummer 10, voorheen toegekend aan Jan Pollenter is 
overgezet op naam van diens zoon Arnold. 18 juni 1655.

1 stuk

217 Processtukken stapelmeesters van de Haring tegenover de 
kerkmeesters van Sint-Walburgis of Borchtkerk. 1661-1662.

1 omslag

294 Akte waarbij de dekens van het ambacht van de visverkopers 
protesteren tegen Laureys de Clerck, pachter van de riddertol, over
de betaling van de tienden voor vier tonnen gezouten ijlbot. 17 
maart 1663.

1 stuk

300 Procesdossier inzake het geschil tussen Thomas Dircksen en het 
ambacht van de visverkopers tegen Lauwrijs De Clerq, pachter van 
het inhuis: tonvis. 1664-1667.

1 omslag



54 Verzameling Magistraat, ondergeschikte besturen, verenigingen
en particulieren van de stad Antwerpen

295 Procesdossier inzake het geschil tussen het ambacht van de 
visverkopers en Gillis Cornelissen: over het ontvangen en 
verzenden van tonnen abberdaan, zonder deze in de afslag te 
hebben aangeboden. 1667.

1 omslag

301 Procesdossier inzake het geschil tussen de dekens van het 
ambacht van de visverkopers tegen de trezoriers en rentmeesters 
van de stad Antwerpen: verpachting van het inhuis. 1668-1669.

1 pak

296 Verklaring van de visverkopers dat zij de tonvis zelf hebben besteld
in Holland, Zeeland en Oostende, alwaar zij hun verse vis inkopen. 
12 augustus 1670.

1 stuk

297 Schepenbrief betreffende een rente van 3000 carolus gulden, ten 
behoeve van Suzanna Heylen, op de goederen van het ambacht 
van de visverkopers. 20 oktober 1688.

1 stuk

298 Schuldbekentenis van het ambacht van de visverkopers aan 
Gasper Schatten voor een som van 2098 gulden. 13 oktober 1694.

1 stuk

299 Kopie van een schepenbrief over de kwijting van een rente van 
8.400 gulden wisselgeld, ten laste van het ambacht van de 
visverkopers. 13 oktober 1694.

1 stuk

218 Stukken betreffende de visverkopers. 17de - 18de eeuw.
1 omslag

V. Vleeshouwers

V. VLEESHOUWERS
196 Privilegie- en ordonnantieboek van het ambacht van de 

vleeshouwer. 1354-1776.
1 deel

41 Akte "taeffel van de ossen", met de aflossing van de vleeshouwers 
voor zes jaar. 1581.

1 charter

197 Twee brieven van het ambacht van de vleeshouwers van 's-
Hertogenbosch aan de deken van het zelfde ambacht te 
Antwerpen. 1734.

2 stukken
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W. Wijntaverniers

W. WIJNTAVERNIERS
207 Register van de rekeningen van de Wijntaverniers. 18de eeuw.

1 deel

IV. Antwerpse Handelaars

IV. ANTWERPSE HANDELAARS
Vidimus van een akte van Keizer Karel V waarbij de toelating wordt 
gegeven aan Bartholomeus Welzer de oude, van Augsburg, 
handelaar te Antwerpen en aan zijn vennoten om gedurende tien 
jaar handel te drijven met de Nederlanden. 9 december 1546.

1 charter

222 Rekeningen van Matthijs Promer en een akte verleden voor notaris 
Brunette te Marseille betreffende Antwerpse handelaars. 1597, 
1681-1693.

1 omslag

45 Afschriften van brieven van een handelaar te Antwerpen en drie 
minuten van brieven. 1608-1621.

1 deel

220 Briefwisseling van Gaspard Scheren, handelaar. 1620-1621.
1 omslag

46 Grootboek van de weduwe Gillis van der Gouwe. 1635-1642.
1 deel

263 Leveringsboek van een Antwerps groothandelaar in 
kruidenierswaren. 1647-1650.

1 deel

262 Leveringsboek van een Antwerps groothandelaar in 
kruidenierswaren. 1659-1669.

1 deel

47 Boek met berekeningen over maten: "duym, voet rubbe, enz.", 
opgesteld door J(an). Bap(tist). Rudts. 1662.

1 deel

48 Kasboek van een Antwerps bankier, met dagelijksche betalingen 
1663-1664.

1 deel

267 Kasboek van een Antwerps groothandelaar in papier. 1672-1691.
1 deel

49 Grootboek van Jac. Franc. Joly, bankier of handelaar te Antwerpen, 
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met bijgevoegd stuk 1677-1681.
1 deel

264 Leveringsboek van een Antwerps groothandelaar in 
kruidenierswaren. 1679-1680.

1 deel

266 Leveringsboek van een Antwerps groothandelaar in 
kruidenierswaren. 1679-1688.

1 deel

268 Journaal, en leveringsboek van een Antwerps bouwaannemer. 
1681-1689.

1 deel

265 Leveringsboek van een Antwerps groothandelaar in 
kruidenierswaren. 1695-1706.

1 deel

259 Kopieboek van uitgaande handelsbrieven van een handelaar in 
kruidenierswaren. 1700-1703.

1 deel

260 Leveringsboek van een Antwerps zeephandelaar (Verbist?). 1710-
1714.

1 deel

258 Factuurboek van Jan Baptist Van Pruyssen, textielhandelaar te 
Antwerpen. 1717-1720.

1 deel

254 - 255 Journalen van Jan Baptist Van Pruyssen, textielhandelaar te Antwerpen. 1717-1720, 1725-1727.

254 - 255 JOURNALEN VAN JAN BAPTIST VAN PRUYSSEN, 
TEXTIELHANDELAAR TE ANTWERPEN. 1717-1720, 1725-1727.

254 1717-1720.
1 deel

255 1725-1727.
1 deel

256 - 257 Grootboeken van Jan Baptist Van Pruyssen, textielhandelaar te Antwerpen. 1733-1739.

256 - 257 GROOTBOEKEN VAN JAN BAPTIST VAN PRUYSSEN, 
TEXTIELHANDELAAR TE ANTWERPEN. 1733-1739.

256 1733-1739.
1 deel

257 1739-1759.
1 deel
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261 Grootboek van Grigis, handelaar te Antwerpen. 1749-1769.
1 deel

247 Rekenboek van een bouwaannemer. 17de - 18de eeuw.
1 deel

50 Deheyder en C° vrachtbrief en een brief en pas voor wijn. 1764-
1765.

3 stukken

330 Grootboek van de wijnhandelaar Louis Torfs te Antwerpen. 1782-
1805.

1 deel
Niet raadpleegbaar

221 Zaakpapier van een koopman. 18de eeuw.
1 stuk

V. Antwerpse Gilden

V. ANTWERPSE GILDEN
329 Processtuk m.b.t. een geschil waarbij Christiaen Boon, oud-deken 

van de gilde van de Oude handboog betrokken is inzake de 
verkoop van een huis gelegen in Hopland te Antwerpen. 1652.

1 stuk

328 Kopie van het vonnis inzake het geschil tussen Thomas 
Formentranx, deken van het schermersgilde tegen, Gillis 
Meulenberch. z.d. (17de eeuw).

1 stuk

219 Naamlijst van de hoofdmannen, prinsen en dekens van het Sint-
Lucasgilde van 1452 tot 1714. 1714.

1 katern

43 Stukken betreffende verschillende Antwerpse gilden. 17de - 18de 
eeuw. 1. Ledenlijst van het Sint-Lucasgilde 'den Olijftak'. 17de 
eeuw. 2. Rekening van de procureur, notaris, leveranciers met 
kwijtschriften voor het gilde van de jonge voetboog. 1788-1794. 3. 
Akte van aanneming van het Sint-Jorisgilde. 1615.

1 charter

VI. Antwerpse Verenigingen

VI. ANTWERPSE VERENIGINGEN
61 "Maatschappij der Christelijke liefdadigheid", inschrijvingslijst voor 

het jaarlijks lidgeld. 1824, 1849-1850.
1 deel



58 Verzameling Magistraat, ondergeschikte besturen, verenigingen
en particulieren van de stad Antwerpen

133 Overzicht van de activiteiten tijdens het winterseizoen van de 
Katholieke Kring. 1889-1890. Aanwinst 1985, nr. 17.

1 stuk

73 Verslagboek van de "Cercle littéraire et artistique Iris", gesticht op 
21 oktober 1905. 1907-1909.

1 deel

132 Reglement van de "Cercle La Concorde Anvers". 1910. Aanwinst 
1985, nr. 11/b.

1 stuk

131 Reglement van de cavalerie van de burgerlijke wacht van 
Antwerpen. z.d. (19de eeuw).

1 stuk

212 Fotografische reproductie van ledenlijsten van de Antwerpse 
vrijmetselaarsloge "Les Elèves de Thémis" in de periode 1807-
1874. (20ste eeuw).

1 omslag

VII. Antwerpse Families en personen

VII. ANTWERPSE FAMILIES EN PERSONEN
137 Documenten betreffende Antwerpse families. 16de - 19de eeuw.

1 stuk

138 Erediploma van de stad Antwerpen voor baron Lambermont. 1903.
1 charter
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