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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Vier oude handgeschreven inventarissen (Y1-4) bevatten in het Rijksarchief te 
Brugge de verzameling Kerkarchief of Oud Kerkarchief. De eerste drie volumes 
bevatten een bundeling van vroeg 19de-eeuwse inventarissen (ca. 1834), in 
1867 aan een grondig nazicht onderwor-pen onder leiding van archivaris D' 
Hoop (met sporadische aantekeningen van Em. Van den Bussche). Bepaalde 
gedeelten werden in 1869 opnieuw geïnventariseerd en er werden bovendien 
een aantal nieuwe nummers aan toegevoegd. Het vierde volume bevatte de 
inventaris van zeer uiteenlopende kerkelijke archieven ("Couvents Mélanges") 
in 1864-1866 door F. D'Hoop geïnventariseerd. Deze inventaris werd reeds 
eerder uitgegeven in de reeks "Toegangen in beperkte oplage" (nr. 118) van 
het Rijksarchief te Brugge onder de naam "Verzameling D' Hoop".

De huidige inventaris slaat dus in eerste instantie op de volumes Y 1-3. Door de
zeer slordige presentatie en de talrijke schrappingen (overbrengen van stukken
naar andere bestanden als de Oorkonden met blauw nummer en de "Chartes 
mélangées" of naar het Rijksarchief te Kortrijk) en onnauwkeurigheden waren 
deze inventarissen zo goed als onbruikbaar geworden. In dit perspectief werd 
het hele bestand opnieuw bekeken. Aan indeling en reeds bestaande 
nummering werden geen wijzigingen aangebracht. Er werden geen verdere 
stukken uit het bestand gelicht, ook al leek de band met het kerkarchief niet 
steeds evident (iets wat ook D'Hoop reeds in 1867 had vastgesteld).

Dit recolement stelde ons tevens in staat om aan de reeds bestaande nummers
(1-533) een aantal nummers toe te voegen (534-597) met tot nu toe 
ongeklasseerd kerkarchief. Omdat in dit ongeklasseerd archief heel wat stukken
staken die complementair zijn op het reeds geïnventariseerde gedeelte leek 
ons de simpele toevoeging de meest voor de hand liggende oplossing.

Onder de grote archiefvormers die in deze verzameling terug te vinden zijn 
vermelden we o.a.: de abdij van St.-Andries, de bisdommen Brugge, Doornik en
Ieper, het St.-Janshospitaal te Brugge, de abdijen van ter Doest en ter Duinen, 
de abdij van Oudenburg enz. Voor een volledig overzicht hieromtrent raadplege
men de index van plaats- en persoonsnamen. De meeste (alle?) van de hierin 
vermelde klooster- en abdij-archieven zijn afkomstig van het archief van het 
bisdom Brugge. Van daaruit werden ze overgebracht naar het toenmalige 
provinciaal archief, het huidige Rijksarchief.

Deze toegang werd opgemaakt door Michel Nuyttens en gepubliceerd in 1997. 
De inventarisnummers vanaf 600 werden nadien toegevoegd.Verwerving
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Inventaris van de verzameling Oud Kerkarchief

INVENTARIS VAN DE VERZAMELING OUD KERKARCHIEF
1 /1 Register van renten en goederen van de kapelanie of dienst van 

Dieric Hallet in de kerk van het begijnhof te Brugge, 1511 e.v.
1 deel

1 /2 Afschriften van akten i.v.m. de broeders en zusters van het St.-
Janshospitaal te Brugge en hun statuten, 1226, 1442, 1459, 1542.

1 deel

1 /3 Akte van Remigius Driutius, bisschop van Brugge, i.v.m. visistatie 
van het St.-Janshospitaal aldaar, 1592, 1593.

1 stuk

1 /4 Afschrift van stuk betreffende een overeenkomst tussen de 
bisschop van Doornik en de magistraat van Brugge betreffende het
beheer van het St.-Janshospitaal, 1563.

1 stuk

1 /5 Staat van inkomsten van de parochie en heerlijkheid Vlamertinge, 
behorend tot de 8 parochies van de kasselrij Veurne, 1688.

1 stuk

3 /1 Stukken i.v.m. een proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
abdij van St.-Andries tegen de pointers en zetters van St.-Andries 
betreffende belastingen op tienden en aandelen in beden, 1693.

1 omslag

3 /2 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de abdij 
van St.-Andries tegen Charles Philippe de Matance, heer van 
Tillegem i.v.m. jachtrecht, 1644 (met retroacta).

1 omslag

3 /3 Diverse stukken i.v.m. het jachtrecht van de abdij van St.-Andries, 
1654, 1656.

1 omslag

3 /4 Akte waarbij de abt van St.-Andries Zeger van Havere levenslang 
aanstelt als prater en conciërge van het goed te Beisbrouck, z.d.

1 stuk

3 /5 Akte van Karel de Stoute, hertog van Boergondië, betreffende het 
belasten van dienstboden van de abdij van St.-Andries in het 
Brugse Vrije, 1476.

1 stuk
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3 /6 Stukken i.v.m. een proces voor de Raad van Vlaanderen van 
Ferdinand de Basta, heer van Zulte etc. en de baljuw en schepenen
van voornoemde parochie tegen de hoogpointers en schepenen 
van de kasselrij Kortrijk betreffende de organisatie van 
wachtbeurten, 1632-1633 (met retroacte).

1 omslag

3 /7 Uittreksel uit register van het leenhof van de parochie en 
heerlijkheid Voormezele betreffende St.-Michiels buiten Brugge, 
1565.

1 katern

4 Register van ontvangsten van tienden toebehorend aan de abdij 
van St.-Andries te Snellegem, Zedelgem, Houtave, St.-Andries, 
Gistel, Zevekote, Moere, Zande, Schore, St.-Baafs, Varsenare en 
Koekelare, 1773-1779.

1 deel

5 /1 Register met overzicht van "houcken" van tienden te Gistel en te 
Zevekote, voor de ene helft toebehorend aan het bisdom Doornik 
en voor de andere aan de abt van St.-Andries, 1621.

1 deel

5 /2 Stukken met voorschriften omtrent het vleesderven in de abdij van 
St.-Andries, z.d.

2 stukken

5 /3 Stuk betreffende overeenkomst tussen de bisschop van Doornik en 
de abt van St.-Andries i.v.m. tienden, 1282 (afschrift van 1680).

1 stuk

5 /4 Diverse stukken, 16de-17de eeuw, i.v.m. proces voor de Raad van 
Vlaanderen van de gebruikers van de landerijen in de drie 
geuniëerde polders van 's Heer Woutermansambacht te Oudenburg
en Zandvoorde tegen de abt van de St.-Pietersabdij te Oudenburg 
betreffende tienden op koolzaad, 1638-1662 (cfr. Archief van de 
Raad van Vlaanderen, 30107).

1 lias

6 Stuk met voorwaarden voor verkoop of verpachting van tienden te 
St.-Anna-ter-Muiden en Westkapelle, toebehorend aan de abt van 
St.-Quentin-en-Vermandois en het kapittel van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Doornik, 1769

1 katern

9 /1 Stuk met voorwaarden voor verkoop of verpachting van tienden te 
St.-Anna-ter-Muiden en Westkapelle, toebehorend aan de abt van 
St.-Quentin-en-Vermandois en het kapittel van de Onze-Lieve-
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Vrouwkerk te Doornik, 1769.
1 katern

9 /2 Stukken betreffende de verpachting van tienden te Houtave, 
Snellegem, Gistel en Zedelgem door de abt van St.-Andries en 
andere tiendheffers, 1709-1778.

1 pak

9 /3 Stuk met voorwaarden voor verkoop of verpachting van tienden 
toebehorend aan de abt van St.-Quentin-en-Vermandois en andere 
tiendheffers in het ambacht Oostkerke en Moerkerke met St.-Anna-
ter-Muiden, 1769.

1 deel

15 Diverse stukken i.v.m. de abdij van St.-Andries: processtukken, 
jachtrecht, gronden, renten, tienden, brouwerij, maken van nieuw 
altaar, 16de-18de eeuw (1).

1 pak

17 Akte van paus Clemens XI aan de vicaris van het St.-Donaaskapittel
te Brugge i.v.m. de immuniteit van het gebouw, 1713.

1 stuk

20 /1 Stukken betreffende de verpachting van het tiend van Gistel, 
Zevekote, Moere en Zande, deels toebehorend aan de bisschop van
Doornik, deels aan de abdij van St.-Andries, 18de eeuw.

1 pak

20 /2 Stukken betreffende de openbare verkoping van tiendvruchten te 
St.-Andries, toebehorend aan de abdij aldaar, 18de eeuw.

1 pak

20 /3 Uittreksels uit omloper van Gistel, z.d.
1 katern

20 /4 Stuk betreffende hofstede toebehorend aan de abdij van St.-
Andries gelegen te Adegem, 1645.

1 katern

20 /5 Stukken betreffende eigendommen van de abdij van St.-Andries te 
Schore en Leke en in het ambacht Vladslo, ca. 1752-1762.

1 omslag

20 /6 Uittreksel uit legger van hofstede te Varsenare, z.d.
1 stuk

23 /1 Stukken betreffende de verpachting van tienden te Koekelare en 
Eernegem, toebehorend aan de abdij van St.-Andries, 18de eeuw.

1 pak
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23 /2 Stukken betreffende de verpachting van tienden te Snellegem, o.a. 
toebehorend aan de abdij van St.-Andries, 18de eeuw.

1 pak

23 /3 Stuk betreffende de verpachting van tienden te St.-Andries, 
toebehorend aan de abdij aldaar, 1734.

1 kat.

23 /4 Stukken betreffende de openbare verkoping van tiendvruchten te 
St.-Andries, toebehorend aan de abdij aldaar, 18de eeuw.

1 pak

23 /5 Stukken betreffende de verkoop van tiendvruchten en de 
verpachting van tienden toebehorend aan de abdij van St.-Andries 
te Varsenare en te St.-Andries (tiend St.-Baafs), 18de eeuw.

1 lias

23 /6 Diverse stukken betreffende de verpachting van tienden 
toebehorend aan de abdij van St.-Andries, 18de eeuw.

1 omslag

23 /7 Stukken i.v.m. een geschil tussen enerzijds de abt van de St.-
Bertijnsabdij te St.-Omaars en de pastoor van Westkerke en 
anderzijds Jan Ramoudt c.s. in naam van de abdij van St.-Andries 
betreffende tienden te Gistel en te Westkerke, 1555 (afschrift 1571 
en z.d.).

1 omslag

23 /8 Rekwest aan de burgemeesters en schepenen van het Vrije 
vanwege Jeronimus de Grove, dienaar van de abt van St.-Andries, 
betreffende dagvaarding ter hand gesteld van de amman van het 
ambacht Varsenare, 1731.

1 stuk

26 /1 Diverse stukken betreffende de abdij van St.-Andries: vercijnzen 
van grond te Gistel, 1767, 1774; verkoping van tiendvruchten te 
St.-Andries, 1784; verkoping van tiendvruchten te Snellegem, 
1791; verpachting van tienden te Gistel, 1791; legger van tienden 
te Zande, 1562; opmeting van gronden te Snellegem, 1539; 
opmeting van gronden te Jabbeke, 1713; opmeting van gronden te 
Vlissegem, z.d.; opmeting van gronden te Snellegem en in de 
watering van Blankenberge, 1577; verkaveling van gronden te 
Zevekote, 1719; opmeting van gronden in de polder van 
Zandvoorde, 1702; uittreksel uit omloper van de parochie Jabbeke, 
1694; overeenkomst tussen de abt van St.-Andries en Jacobus 
vanden Bogaerde, kanunnik van St.-Salvator, betreffende het huis 
de Roscam te Brugge, 1644; opmeting van gronden te Houtave, 
1693-1701; legger van gronden te Loppem en Snellegem, 1555-



Verzameling 'Oud Kerkarchief' 15

1556; beterding van een deel van de parochie St.-Andries, 1673; 
prijzij van stro in hofsteden te Eeklo, Houtave, Zandvoorde en St.-
Pieters, 1773-1776; verpachting van zaailand te Loppem, 1793; 
verpachting van hofstede en gronden te Houtave en Vlissegem, 
1789, 1790, 1795; vercijnzen van gronden te Moere, 1773; ver-
pachting van partij grond te Schore, 1777; verpachting van herberg
met gronden te St.-Andries, 1778; opmeting van gronden te St.-
Andries, 1777; verpachting zaailand te St.-Andries, 1777; 
vercijnzen van grond te Jabbeke, 1775, 1776; verpachting van 
hofstede te St.- Andries, 1768, 1775, 1781, 1782; verpachting van 
hofstede te St.-Pieters-op-den-dijk, 1790; verpachting van hofstede
te Adegem, 1792; verpachting van grond te Zevekote, 1795; 
verpachting van grond te Gistel, 1776, 1790; verpachting van 
hofstede te Dudzele en Zuienkerke, 1780, 1784, 1792; stuk i.v.m. 
herstellingswerken aan kerk en pastorie van Snellegem, 1776; 
vercijnzen van grond te Snaaskerke, 1776; vercijnzen van vrije 
doorgang in dreef, 1775; vercijnzen van grond te Zuienkerke, 1782;
vercijnzen van grond te Houtave, 1774; prijzij van hoveniershof te 
Brugge tegen de refuge van St.-Andries, 1774; verpachting van 
huis met grond te St.-Andries, 1774; vercijnzen van grond te 
Varsenare, 1788, 1790; vercijnzen van grond te Stalhille, 1788; 
legger van gronden van de abdij van St.-Andries in het ambacht 
Vladslo en de parochies Leke en Schore, 1561; legger van gronden 
van de abdij van St.-Andries in Ettelgem, Roksem, Eernegem, Leke,
Schore en de watering van Vladslo-ambacht, 1760; legger van 
gronden in het ambacht van Meetkerke, Houtave, Nieuwmunster, 
Vlissegem, Klemskerke, Bredenehoek, Jabbeke, Stalhille, Loppem, 
Varsenare en Straeten, z.d (2).

1 pak

26 /2 Diverse stukken betreffende aangifte van tienden toebehorend aan
diverse instellingen te Lichtervelde, Ardooie, Merkem, Woumen, 
Klerken, Zarren, Gits en Ruddervoorde, 1795.

1 omslag

27 Diverse stukken betreffende de abdij van St.-Andries: rente bezet 
op gronden in de parochie en het ambacht Oostkerke, 1724; 
stukken i.v.m. geschil behandeld voor de vierschaar van het Vrije 
tussen Jeronimus de Grove, procurator van de abt van St.-Andries 
en Cornelis Bril uit Bredene i.v.m. rente, 1727; verkoop van 
tiendvruchten te Houtave, 1791; inventaris van schenking van 
gronden en renten, z.d.; verpachting van hofstede te Zandvoorde, 
1778, 1783; prijzij van hofstede te St.-Andries, 1778; verpachting 
van hofstede te St.-Pieters-op-den-dijk, 1781; verpachting van 
hofstede te Adegem, 1781, 1786; verpachting van hofstede te St.-
Andries, 1768, 1781, 1783; verpachting van huis te Bredene, 1781;
verpachting van hofstede te Houtave, 1772; 1783, 1784, 1795; 
vercijnzen van grond te Zuienkerke, 1784; verpachting van 
hofstede te Zuienkerke, 1768, 1784; verpachting van hofstede te 
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Snaaskerke en Gistel, 1772, 1784; verpachting van grond te 
Loppem, 1784; verkoop van tiendvruchten te Schore, 1786; prijzij 
van tuin van de refuge van de abdij te Brugge, 1787; vercijnzen 
van grond te Zuienkerke, 1760; vercijnzen van grond te Jabbeke, 
1760; verpachting van herberg en hofstede te St.-Andries, 1769, 
1783; vercijnzen van grond in de parochie St.-Katharina buiten 
Damme, 1763; verpachting van grond te St.-Andries, 1764, 1767, 
1769, 1770, 1772, 1775; overzicht van ontvangsten betrokken uit 
pachten, tienden, verkopingen enz., 1787; prijzij van stro in 
hofstede te Dudzele, 1773; prijzij van stro in hofstede te Houtave, 
1773; onderzoek naar tiendrecht van gronden ten verzoeke van de 
abt van St.-Andries en de pastoor van St.-Michiels, 1772; 
verpachting van huis te St.-Andries, 1771, 1772; verpachting van 
grond te Zuienkerke, 1771; vercijnzen van grond te Bredene, 1766,
1793; verpachting van grond te Houtave, 1791, 1795; verpachting 
van grond te St.-Pieters-op-den-dijk, 1792; verpachting van huis en 
tuin te Brugge, 1784-1793; vercijnzen van grond te Gistel, 1793; 
verpachting van grond te Adegem, 1793; verpachting van grond te 
Vlissegem, 1795; rekwest aan de burgemeesters en schepenen van
het Vrije om baksteen te mogen bakken te Zuienkerke, 1767; 
verpachting van grond te Zandvoorde, 1795; verpachting van 
grond te Gistel, 1795; verpachting van grond te Bredene, 1795; 
schets van bezittingen van de abdij, ca. 1774.

1 pak

28 /1 Handboek van Remigius Driutius, bisschop van Brugge (?): renten 
van de 4 kapelanieën van de H.-Basilius te Brugge, ca. 1569-1570 
e.v.; cijnsgronden; fundaties; inkomsten van de kapelanie van St.-
Donaas buiten het koor, ca. 1571; overzicht van diverse uitgaven, 
1572-1573; overzicht van inkomsten uit verpachting van gronden, 
ca. 1575-1577 etc.

1 deel

28 /2 Register van inkomsten van de kapel van de H.-Basilius te Brugge, 
1512-1513.

1 katern

29 /1 Rekening van Jacob Reyniers c.s., deken en ontvanger van de 
Onze-Lieve-Vrouwgilde te Zevekote, 1578.

1 katern

29 /2 Brief van de voorzitter van de Rekenkamer van Rijsel aan de proost
van St.-Donaas te Brugge betreffende bijeenroeping van 
ontvangers, 1584.

1 stuk

34 /1 Diverse procedurestukken van de schepenen van de zaal en 
kasselrij Ieper, 16de-17de eeuw.

1 lias
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34 /2 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit van Gent van Ludovicus 
vanden Berghe, vicepastoor van Aarsele tegen de baljuw en 
schepenen van dezelfde plaats, 1609-1610.

1 omslag

34 /3 Afschriften van vonnissen betreffende pastorele rechten te Lokeren
en te Waasmunster, 1648, 1654.

1 stuk

36 Rekening van Anthuenis van Bourgoignen, proost van het St.-
Donaaskapittel te Brugge, betreffende ontvangsten van de graaf 
van Wakken, voorgelegd aan de schepenen van de wezerij van het 
Vrije, 1657.

1 deel

37 /1 Rekening van Jan Wales, administrateur van het klooster van 
Spermalie te Brugge, 1657.

1 katern

37 /2 Namptissement van kapitaalsrente ter griffie van de Raad van 
Vlaanderen door Franciscus van Torre, kanunnik en ontvanger van 
de kerkfabriek van St.-Donaas te Brugge, 1677 (met bijl.).

1 omslag

39 Handboek of register van inkomsten van het kapittel van Gistel en 
van de kapelanien, ca. 1684-1690.

1 deel

40 /1 Rekening van sommen door de pastoor van Moere verschuldigd 
aan de ontvanger van de kerk en de dis in uitvoering van een 
sententie van de vierschaar van het Vrije, 1686.

1 katern

40 /2 Rekening van erfelijke grondrenten die toebehoren aan de dis van 
Moere, 1679-1688.

2 katernen

40 /3 Diverse stukken i.v.m. de abdij van St.-Andries: maatregelen 
betreffende het financiële beheer, ca. 1683-1686, 1691; 
bewijsstukken bij rekeningen, 1684; overzicht van verschuldigde 
sommen van pachters, 1683-1684; uittreksel uit register van 
beneficiën van het bisdom Doornik, 1353 (copie 1680).

1 omslag

40 /4 Stukken i.v.m. militaire lasten, 17de eeuw.
1 omslag

42 /1 Stukken i.v.m. tienden van de abdij van St.-Quentin-en-Vermandois 
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te Oostkerke en Moerkerke, 1672-1674.
1 omslag

42 /2 Akte verleden voor notaris Pieter Wulfynck te Brugge, betreffende 
transport van rente ten laste van de stad Brugge, 1688 (met bijl.).

2 stukken

43 /1 Diverse stukken betreffende goederen van de kartuizers en de 
kartuizerinnen te Brugge en belastingen aan hen opgelegd, 17de 
eeuw.

1 pak

43 /2 Stuk betreffende de toestand van alle kerken in het district Damme
opgesteld door B.A. Ryelandt, deken van christenheid, 1767.

1 katern

43 /3 Recepisse van denombrement van de heerlijkheid Beveren bij 
Roeselare, gehouden van het leenhof en het kasteel van 
Wijnendale, 1694.

1 katern

43 /4 Rekening van de ontvanger van de dis te Moere, 1689-1690.
1 katern

43 /5 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeester en schepenen van 
Beveren-Roeselare van Johannes de La Rue, ontvanger van de 
heerlijke renten van de heer van Beveren, tegen de ontvanger van 
het seminarie van het bisdom Brugge c.s., 1759 (met bijl., 1766 en 
retroacta).

1 omslag

43 /6 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Gerard de la 
Rue, kanunnik van St.-Salvator te Harelbeke en erfachtig kapelaan 
van de kapelanie van het H.-Kruis te Hooglede tegen Joachim van 
Innis, deken van christenheid te Roeselare en pastoor van 
Koolskamp, ca. 1634.

1 stuk

43 /7 Attest van de pastoor van Koolskamp betreffende de 
schoolmeester Egidius de Smet, 1644.

1 stuk

43 /8 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Nicolaas 
Gerssekens, aartsdiaken, kanunnik en deken van christenheid te 
Damme en Leo de Gheldere, tegen Jan Baptiste Vache, griffier van 
Blankenberge en de burgemeester en schepenen van deze stad, 
ca. 1669.

1 stuk
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43 /9 Stukken i.v.m. geschil tussen de pastoor van Oedelem en 
anderzijds de proost, kanunniken en heren van het commun van de
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge betreffende tienden, 1707-1710.

1 omslag

43 /10 Stuk betreffende de inkomsten van de pastoor van Uitkerke, ca. 
1660.

1 katern.

43 /11 Briefwisseling betreffende de inkomsten van de kapelanie van 
Onze-Lieve-Vrouw van Scharphoudt te Blankenberge, 1643.

1 stuk

43 /12 Stukken betreffende betwistingen omtrent voorschriften 
uitgevaardigd door de abt van de Eekhoutabdij, ca. 1655-1663.

3 stukken

43 /13 Brief aan de bisschop van Brugge vanwege de deservitor van 
Middelburg in Vlaanderen, 1735.

1 stuk

43 /14 Brief van de pastoor van Lichtervelde(?) aan de bisschop van 
Brugge, 1729.

1 stuk

46 /1 Stukken betreffende de openbare verpachting van de patrijsjacht 
toebehorend aan het bisdom Brugge, 1687 en z.d.

3 stukken

46 /2 Rekening van ommstelling te Zulte, 1703-1704.
1 katern

46 /3 Rekening van de ontvanger van de abdij van Spermalie te Brugge, 
1715-1717, gesloten 1719.

1 katern

46 /4 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het 
klooster der zwarzusters te Pamele bij Oudenaarde tegen de 
burgemeester en schepenen van Oudenaarde, 1709-1710 (met 
retroacta).

1 omslag

46 /5 Rekwest van de prelaat en religieuzen van de abdij van Oudenburg 
aan de bisschop van Brugge i.v.m. lening, 1700 (met retroacta).

1 lias

50 /1 Borderellen op rekeningen van de abdij van St.-Andries, 1706-1730.
1 katern
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50 /2 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de abt van St.-
Andries tegen Philips de Paepe, voogd van de weeskinderen van 
Jacob de Paepe c.s., 1676(?).

1 stuk

50 /3 Afschriften van akten betreffende de fundatie van missen op te 
dragen door een broeder van de derde Orde van St.-Franciscus te 
Brugge ("staelyserbroeder") in het St.-Trudoklooster aldaar (zusters
Augustinessen) en in het klooster van Bethanië (Augustinessen 
Penitenten), 1474, 1569 (afschriften z.d.

1 stuk

50 /4 Stuk betreffende overeenkomst afgesloten tussen Gregorius 
Lambert, prior van de abdij van Oudenburg c.s. en de voogden van 
de weeskinderen van Charles Cappoen, gewezen ontvanger van de
kerk, dis en cotidianen van Oudenburg, 1724.

1 katern

50 /5 Stukken i.v.m. ontvangsten te Leffinge en te Stene van quoten 
(40ste penning) opgelegd door het Brugse Vrije, 1722.

1 omslag

50 /6 Stukken betreffende niet nader bepaald klooster te Brugge 
(intrede, obligatie), ca. 1755, 1769.

2 stukken

50 /7 Stukken betreffende toekenning van dispensatie bij huwelijk, 1700 
en z.d.

3 stukken

53 /1 Afschrift van rekening der grondrenten van de dis te Zevekote, 
1732.

1 katern

53 /2 Stukken betreffende legaat van Jan Schollaert aan de armentafel 
van Sint-Margriete en Waterland-Oudeman, 1716-1747.

1 omslag

59 /1 Diverse bewijsstukken bij rekeningen van de kartuizers te Brugge, 
18de eeuw.

1 pak

59 /2 Overzicht van prooslanden gelegen in de parochie Wenduine, 1643-
1644.

1 katern

59 /3 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1686.
1 stuk
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59 /4 (Afschriften van) stukken betreffende de vercijnsing van diverse 
kerk- en disgoederen in het bisdom Brugge, 1764-1769.

1 omslag

59 /5 Briefwisseling van bisschop Nicolas de Haudion en van kanunnik 
vande Zijpe, secretaris van de bisschop van Brugge, 1647.

1 omslag

59 /6 Diverse stukken betreffende Jan vander Kindere, baljuw van 
Moregem, en zijn nalatenschap, ca. 1650-1692.

1 pak

59 /7 Brief van de infante Ferdinand aan de burgemeesters en 
schepenen van het Vrije i.v.m. rekwest van Philippe de Wingarde, 
1636.

1 stuk

59 /8 Vastenbrief van Joannes Baptista Ludovicus de Castillon, bisschop 
van Brugge, 1752.

1 stuk

59 /9 Stuk betreffende de goederen die toebehoren aan de pastorie van 
Lichtervelde, z.d.

1 stuk

59 /10 Diverse stukken betreffende verheffingen in de adelstand, 17de 
eeuw.

1 omslag

59 /11 Stukken betreffende aandeel van het Brugse Vrije in betalingen aan
Engelse troepen, 1714-1715.

1 omslag

59 /12 Omzendbrief van de vicaris-generaal van het bisdom Brugge 
betreffende verbod om asielrecht te verlenen aan militairen of 
deserteurs, 1707.

1 stuk

59 /13 Uittreksel uit resolutieboek van burgemeesters en schepenen van 
het Vrije betreffende de nalatenschap van Karel Mortier (met bijl.), 
1749.

1 omslag

59 /14 Stuk betreffende onderzoek uitgevoerd door Johannes Franciscus 
de Baillencourt, kanunnik van St.-Donaas, naar de afstamming van 
Johannes Clemens Mahuy, 1704.

1 katern

61 /1 Briefwisseling van en stukken betreffende de hoogbaljuw van de 
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stad en het Vrije van Brugge, graaf de Thiennes de Rumbeke 
(inning van boeten e.a.), 1781-1788.

1 omslag

61 /2 Stukken betreffende de nalatenschap van Laureins Dicx, overleden 
te Brugge, en onderzoek daaromtrent van de officiaal van Brugge, 
1645-1687.

1 omslag

61 /3 Stuk betreffende toekenning van een reliek, 1682.
1 stuk

61 /4 Uittreksels uit acta episcopata van Guillelmus de Bassery, bisschop
van Brugge, 1691-1706.

1 katern

63 /1 Akten van borgstelling, volmachten e.a. verleden voor de 
vierschaar van het Proosse, 1694-1695, 1704-1705.

1 lias

63 /2 Stukken betreffende processen behandeld voor de vierschaar van 
het Proosse, 1723-1726.

1 lias

66 /1 Briefwisseling van de griffier van de acht parochies, van de 
ontvanger van de acht parochies, van de baljuw en schepenen van 
de heerlijkheid Elverdinge en Vlamertinge en van de 
gedeputeerden van de vier staken van de acht parochies, 1578-
1598.

1 omslag

66 /2 Stukken betreffende dopen, huwelijken en overlijdens in diverse 
parochies van het bisdom Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag

66 /3 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van pachten, erfe-lijke 
renten enz. van de abdij van St.-Andries, 1497-1498, 1509-1510.

2 katernen

66 /4 Stukken i.v.m. proces van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te 
Brugge tegen Frans van Afferden, proost en raadsheer bij de Raad 
van State, 1708-1709.

1 lias

66 /5 Diverse rekeningen en kwitanties van de abdij van St.-Andries, 
17de eeuw.

1 omslag

66 /6 Stukken i.v.m. kerk- en disrekeningen van Mannekensvere, 17de-
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18de eeuw.
1 omslag

66 /7 Stuk i.v.m. militaire leverantie door de kasselrij Kortrijk, 1681.
1 stuk

66 /8 Verzoek tot "renvoy" van de baljuw en schepenen van de zaal van 
de kasselrij Ieper in proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
pointers van Gullegem tegen de ontvanger van de pointingen te 
Oekene, 1641.

1 omslag

66 /9 Rol van de Franse contributie en andere lasten in de parochie Sint-
Andries, 1683-1685.

1 katern

66 /10 Stukken i.v.m. proces voor de schepenen van Ledegem van de 
weduwe van Zegher van Meenene en haar zoon Joos tegen Dierick 
Cappelle en Joos Willaert, 1572-1574.

1 katern

66 /11 Stukken i.v.m. rekeningen van Jan Proot, kerkmeester te 
(West?)rozebeke, 1617-1626.

1 omslag

66 /12 Diverse stukken betreffende het klooster van St.-Trudo te Brugge 
(bezittingen te Ruddervoorde), 16de-17de eeuw.

1 omslag

66 /13 Diverse stukken behorend tot het archief van de zaal en kasselrij 
Ieper, 16de-17de eeuw.

1 omslag

66 /14 Getuigenis i.v.m. overspel, z.d.
1 stuk

66 /15 Afschrift van brieven i.v.m. magistraat van Veurne en de acht 
parochies, 1719.

1 stuk

66 /16 Afschrift van briefwisseling van Rielandt, kanunnik van het kapittel 
van Onze-Lieve-Vrouw te Brugge, z.d.

1 stuk

66 /17 Briefwisseling van de baljuw, burgemeester en schepenen van de 
parochie Sint-Baafs-Vijve, kasselrij Kortrijk, 1712.

1 stuk

68 /1 Rekening ten sterfhuize van Joannes Baptista Ludovicus de 
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Castillon, bisschop van Brugge (halfvastengeld etc.), 1761.
1 deel

68 /2 Rekening (dubbel) van de ontvanger van de tienden en landen 
toebehorend aan het kapittel van Gistel, geliquideerd 1773.

1 deel

69 /1 Register van fundaties en jaargetijden van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge, 1735-1736.

1 deel

69 /2 Briefwisseling van Sola, raadspensionaris en griffier van de kamer 
van het Vrije, 1784-1785.

1 omslag

69 /3 Fragment van rekening van de ontvanger der goederen 
toebehorend aan de St.-Bertijnsabdij te St.-Omaars, gelegen in het 
kwartier Brugge en in het Vrije, 1583.

1 stuk

69 /4 Stukken i.v.m. proces voor de schepenen van het Vrije van de 
bisschop van Brugge c.s.tegen Jan de Voocht, ca. 1643.

1 omslag

70 /1 Renteboek der kapitalen ontleend door proost, deken en kapittel 
van St.-Salvator te Harelbeke voor het herbouwen van de nieuwe 
kerk van Harelbeke, 1769 e.v.

1 deel

70 /2 Denombrement van leen door de abdij van St.-Andries gehouden 
van het leenhof van Varsenare, 1778.

1 stuk

70 /3 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Petrus 
Trouveijn, pastoor van Knokke, tegen de bisschop van Brugge, 
1773.

1 lias

71 Rekening van ontvangsten en uitgaven van het seminarie de la 
Torre aan de universiteit te Douai, 1686.

1 katern

72 Diverse boekhoudkundige stukken: borderellen of staten van de 
generale rekening 's lands inkomen, 1764/65, 1765/66; stukken 
i.v.m. rekeningen van diverse religieuze instellingen te Brugge 
(1781-1793), de Berg van Barmhartigheid te Brugge (18de eeuw), 
het hospitaal van de H. Maria Magdalena te Brugge (1785-1786), 
kerk, dis en kapittel van Gistel (1776), armentafel Roeselare (1789-
1791), kerk Zarren (1789-1790), kerk Ardooie (1791), kerk van St.-
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Kruis (1777-1782), "puellae charitatis" Rumbeke (1788), de Potterie
te Brugge (1788), kerk Lissewege, 18de eeuw.

1 omslag

73 /1 Bewijsstukken bij de rekening van de burgerlijke godshuizen te 
Mesen, jaar XIV-1806.

1 pak

73 /2 Akte waarbij vertegenwoordigers van het ambacht van de 
goudsmeden te Brugge erkennen een rente schuldig te zijn aan de 
kinderen van Daneel Landtsocht, 1635.

1 stuk

74 /1 Rekeningen der binnenkosten van de parochie Lichtervelde, 1667-
1668, 1668-1669, 1669-1670.

1 omslag

74 /2 Rekening van de fundatie van Donaas Demoor (kerk?), 1727-1728.
1 katern

74 /3 Stukken betreffende renten op het tolrecht door de stad 
verschuldigd aan het seminarie te Brugge, ca. 1677-1686.

1 omslag

74 /4 Afschrift van brief van Catharina II van Rusland waarin ze dreigt de 
kerk van Rome niet langer onder haar bescherming te nemen, 
1782.

1 stuk

74 /5 Diverse stukken i.v.m. kerkelijke tienden en betwistingen 
daaromtrent, 18de eeuw.

1 omslag

74 /6 Studie betreffende besmettelijke ziekten onder het vee, 18de eeuw.
1 deel

74 /7 Rekwest van afgevaardigden van de gemeenteraad en van de 
Kamer van Koophandel te Brugge aan de consuls, om een entrepot 
voor de handel te Brugge te behouden, jaar XI.

1 katern

74 /8 Rekeningen van de goederen der kapelanieën van de kerk van de 
H.-Basilius te Brugge, 1536-1537, 1613.

1 omslag

74 /9 Stuk i.v.m. toneelopvoering: "De catheloge van t' spel van den 
roosencrans", z.d.

1 katern



26 Verzameling 'Oud Kerkarchief'

74 /10 Fragment van overzicht van renten toebehorend aan de 
kapelanieën van Onze-Lieve-Vrouw en de H. Nikolaas in de kerk van
Kaprijke, z.d. (15de eeuw?).

1 katern

74 /11 Akte waarbij dispensatie wordt verleend voor het huwelijk van Jean 
François Blasere en Margherite d'Hane uit het bisdom Gent, 1656.

1 stuk

74 /12 Rekwest van inwoners van Wevelgem aan de pauselijke 
internuntius te Brussel i.v.m. gedrag van pastoor Pieter Frans van 
Biesbrouck, 1719.

1 stuk

74 /13 Stuk met klacht van de burgemeester, schepenen en griffier van 
Kaprijke tegen kapelaan Cornelis Schatte, tegelijk pastoor van Sint-
Jan-in-Eremo, 1627.

1 stuk

74 /14 Rekening der pointingen en zettingen van Pieter de Vos, 
"gaederaere" van de heerlijkheid van de proosdij van St.-Donaas te
Belle en Belle-ambacht, 1743-1744.

1 katern

74 /15 Fragment van inhoudstafel op diverse registers van het bisdom 
Doornik met akten betreffende resp. de aartsdiakonaten Doornik, 
Gent en Brugge, 1426?.

1 deel

75 /1 Akte van de deken der christenheid van Brugge betreffende 
stichting van een kapelanie in de St.-Salvatorskerk door Agnete de 
Boneem, 1344.

1 stuk

75 /2 Akte betreffende schenking van rente aan de dis van de St.-
Walburgakerk te Brugge, 1488.

1 stuk

75 /3 Fragment van akte betreffende een fundatie door Nicolaus 
Bouchout in de kapel van het H. Kruis in de St.-Donaaskerk te 
Brugge, 1488.

1 stuk

75 /4 Akte betreffende schenking aan de dis van de St.-Gilliskerk te 
Brugge, 1541.

1 stuk

75 /5 Afschriften van stukken betreffende de St.-Pieterskerk te Rijsel, o.a.
fundatie door Filips de Goede, hertog van Boergondië, 1426 en z.d.
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1 katern

75 /6 Stuk betreffende hervorming van de officialiteit van het bisdom 
Doornik, 16de eeuw.

1 katern

75 /7 Akte met overeenkomst tussen de abt en de proost van de abdij 
van Voormezele en anderzijds de beheerders van de kapel van 
Onze-Lieve-Vrouw te Elverdinge op de plaats "Hollobout", 1501.

1 stuk

75 /8 Mandement van de vicarissen-generaal van het bisdom Doornik 
waarbij de toelating wordt verleend om zuivelprodukten te eten 
gedurende de vasten, 1538.

1 stuk

75 /9 Afschrift van akte van Alphonsus de Berghes, aartsbisschop van 
Mechelen, betreffende de wijding van de koninklijke kapel te 
Brussel, 1681.

1 stuk

75 /10 Statuten door de bisschop van Doornik gegeven aan de 
Cellebroeders, 1459.

1 katern

75 /11 Statuten van de Cellebroeders en -zusters in de steden Gent, 
Brugge en Oudenaarde in het bisdom Doornik, 1461.

1 stuk

75 /12 Register met afschriften van diverse privilegies verleend aan de 
proosdij van St.-Donaas, 1337.

1 katern

76 Obituarium van het begijnhof van de Wijngaard te Brugge, 15de-
16de eeuw.

1 deel

77 /1 Diverse stukken i.v.m. de bestrijding van het Jansenisme in de 
Nederlanden, 1732-1733.

1 omslag

77 /2 Briefwisseling betreffende pastoor en kerkmeester van Watervliet, 
1767.

1 stuk

77 /3 Stuk betreffende aankoop van een hofstede te Waardamme door 
Frans van Caloen, 1686-1687.

1 stuk
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78 /1 Register met naamlijst van de regeerders van ons land (1477-
1599); naamlijst van dekens, pastoors, kanunniken e.a. van de St.-
Salvatorskerk te Brugge, 16de-17de eeuw; "acta quedam specialia"
van de St.-Salvatorskerk te Brugge, 1594-1609.

1 deel

78 /2 Diverse theologische aantekeningen, toebehorend aan Franciscus 
de Ram, licentiaat in de theologie, pastoor van de St.-Jacobskerk te
Brugge, 16de eeuw.

1 omslag

78 /3 Diverse theologische aantekeningen, 16de-18de eeuw.
1 omslag

78 /4 Afschriften van pauselijke bullen betreffende jezuïetencollege en 
seminarie te Sint-Omaars, 1571.

1 katern

79 /1 Overzicht van goederen van de kapelanie van St.-Ursula in de kerk 
van Oostkamp, 17de eeuw.

1 stuk

79 /2 Diverse stukken betreffende het klooster van Bethel of van de 
Kastanjeboom te Brugge (verzoek tot ontslag van zuster Elisabeth 
Bossaert), 1608-1609.

1 pak

79 /3 Afschrift van rekwest aan de koning vanwege de magistraat der 
kasselrijen Ieper, Kassel, Veurne en Sint-Winoksbergen, z.d.

1 stuk

79 /4 Afschrift van akte van Charles Philippe de Rodoan, bisschop van 
Brugge, betreffende de verkiezing van Henricus vanden Zijpe tot 
abt van de abdij van Sint-Andries, 1616.

1 stuk

80 /1 Geestelijk tractaat getiteld "Vanden religieusen roep", z.d.
1 deel

80 /2 Overzicht van goederen gereserveerd en nagelaten aan het 
voormalig college van de jezuïeten te Brugge, 1774.

1 stuk

80 /3 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de baljuw, 
burgemeester en schepenen van Oudenburg, Simon van Lerberghe
en de abt van de abdij van Oudenburg, 1633-1637.

1 omslag

80 /4 Uittreksel uit rekening van de kerk van Sint-Michiels, 1691-1699.
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1 stuk

80 /5 Stukken betreffende relikwiën van de martelaren van Gorcum, 
1619, 1676.

2 stukken

80 /6 Stuk betreffende de noodtoestand van de kerk van Oostende en 
inkomsten van de dis, 1618.

1 stuk

80 /7 Afschriften van brieven van de nuntius van Keulen aan Plüren, 
1693-1694.

1 stuk

80 /8 Brief (aan de bisschop van Brugge?) i.v.m. kerkelijke straffen, 1643.
1 stuk

80 /9 Akte verleden voor notaris Johannes vander Doncq te Antwerpen 
i.v.m. de ongeschoeide Engelse karmelietessen te Brugge, 1642 
(met bijl.).

2 stukken

81 /1 Mandement van de aartsbisschop van Mechelen betreffende de 
oprichting van een mariale congregatie in de kerk van 
Scherpenheuvel, 1624.

1 stuk

81 /2 Breve van paus Urbanus VIII voor Egidius de Fonca i.v.m. 
beneficium verbonden aan de St.-Pietersabdij te Gent, 1625.

1 stuk

83 /1 Handboek der goederen en inkomsten (voornamelijk in de kasselrij 
Oudenaarde) van Jan Stalins en zijn vrouw Martyne vander Kindere,
17de eeuw.

1 deel

83 /2 Stukken betreffende verpachting van boeten in het Brugse Vrije, 
1783.

1 omslag

83 /3 Diverse stukken i.v.m. het aandeel van het Brugse Vrije in 
leveranties aan Engelse troepen, 1713-1736.

1 omslag

83 /4 Stukken betreffende de functie van hoogbaljuw en "clercq van de 
bailliage" van het Brugse Vrije, 17de eeuw.

1 omslag

83 /5 Stuk betreffende verhef van lenen gehouden van het prinselijk 
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leenhof van de Burg van Brugge, 17de eeuw.
1 katern

83 /6 Fragment van register van ontvangsten en uitgaven van het 
seminarie te Brugge, 17de eeuw.

1 deel

83 /7 Dagvaardingen om voor de Raad van Vlaanderen te verschijnen, 
gericht aan de schepenen van de zaal en kasselrij Ieper, 1771.

2 stukken

83 /8 Rekwest van Judocus du Pré c.s. aan de burgemeesters en 
schepenen van Brugge een toneelstuk te mogen opvoeren, 1678.

1 stuk

83 /9 Stuk i.v.m. betwisting omtrent de pastorie van Wervik tussen Pieter
Warlop, aangesteld door de bisschop van Doornik en Pieter van 
Damme, aangesteld door de universiteit van Leuven, 1728.

1 stuk

83 /10 Stukken i.v.m. militaire leveranties in de kasselrij Ieper, 1706.
2 stukken

83 /11 Drukwerken i.v.m. diverse religieuze aangelegenheden, 17de eeuw.
1 omslag

83 /12 Stukken i.v.m. uitoefening van diverse goddelijke diensten (o.a. 
klandestiene huwelijken), 17de-18de eeuw.

1 omslag

83 /13 Diverse aantekeningen, o.a. i.v.m. Bernard van Clairvaux en 
benedictijnerkloosters, 16de eeuw.

3 stukken

86 /1 Register van fundaties in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Oudenburg, 
1645.

1 deel

86 /2 Stuk betreffende verbod om te Gent comediespelen op te voeren 
gedurende de vasten, 1649.

1 stuk

87 /1 Diverse stukken i.v.m. het klooster van de grauwzusters (Oude 
Zak) te Brugge (akten van professie, proces voor officialiteit ...), 
17de-18de eeuw.

1 omslag

87 /2 Stukken betreffende het Sint-Obrechtsgodshuis, de kartuizers te 
Brugge en de grauwzusters van Aardenburg, 17de eeuw.
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1 omslag

87 /3 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de pastoor 
van Eeklo tegen de heer van Watervliet betreffende de kerk- en 
disrekeningen van Watervliet, 1711.

1 omslag

87 /4 Breve van paus Alexander VII waarbij een volle aflaat wordt 
verleend in de kerk van Westkapelle op het feest van de H. 
Nikolaas, 1655.

1 stuk

88 Stukken i.v.m. relikwie (doorn van de doornenkroon van Christus) 
bewaard bij het ambacht van de chirurgijnen te Brugge, 1667.

3 stukken

89 /1 Stuk betreffende de begraafplaats van Johannes Arnolfini en zijn 
echtgenote in de kerk van de Clarissen (Urbanisten) te Brugge, 
1715.

1 stuk

89 /2 Stukken i.v.m. optreden als procurator van Johannes Baert, 
kanunnik van de St.-Baafskathedraal te Gent, in naam van het 
klooster der annunciaten te Brussel, 1621.

1 omslag

89 /3 Stukken betreffende de religieuzen van de derde Orde van St.-
Franciscus te Oosterwijk, 1685-1687.

4 stukken

89 /4 Stukken betreffende de religieuze Françoise de Wilde uit het 
klooster van de Clarissen te Brugge, 1642-1679.

1 omslag

89 /5 Stuk betreffende jaargetijden in het klooster van de Clarissen 
(Urbanisten) te Brugge, z.d. (17de eeuw).

1 stuk

89 /6 Afschrift van stuk waarbij twee religieuzen uit het klooster der 
Urbanisten te Gent vragen zich in het klooster te Brugge te mogen 
vestigen, 1732.

1 stuk

89 /7 Stukken met rekwesten van de Engelse zusters te Brugge i.v.m. 
keuze van biechtvader, 1782.

1 omslag

89 /8 Fragment van testament geattesteerd door de officiaal van Brugge,
1676.
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1 stuk

90 /9 Rekening van de abdij van St.-Andries, 1634-1635.
1 deel

92 /1 Legger der goederen van de kapelanie van de H. Ursula in de kerk 
van Oostkamp, 1669.

1 deel

92 /2 Register met resoluties van de kapelanen van de kapel van St.-
Basilius (H. Bloedkapel), 1627-1693.

1 deel

92 /3 Diverse stukken i.v.m. het aandeel van het Brugse Vrije in 
leveranties aan Engelse troepen, 1713 (met retroacta).

1 omslag

92 /4 Stukken betreffende stichting en goederen van een kapelanie in de 
Jeruzalemkerk te Brugge, 1674.

1 omslag

92 /5 Drukwerk betreffende de verering van het Heilig Bloed te Brugge, 
1662.

1 stuk

92 /6 Stukken i.v.m. proces van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te 
Brugge tegen Frans van Afferden, proost en raadsheer bij de Raad 
van State, 1708.

1 lias

93 /1 Diverse stukken betreffende het klooster van Sarepta te Brugge 
16de-18de eeuw (verkiezingen van oversten; brieven van 
religieuzen; goederenbeheer; aanbrengen van sloten aan de cellen;
instructies van de bisschop i.v.m. discipline; boekhoudkundige 
bescheiden; begrafenisrechten; aanklachten tegen een lekezuster; 
visitatie door de bisschop van Brugge; verpachting en beheer van 
hofstede te Moerkerke; (nieuwe) statuten; biechtvader enz.).

1 pak

93 /2 Stukken i.v.m. gebruik van de kapel van het St.-Janshospitaal te 
Damme door kapelaan van legergarnizoen, 1631.

2 stukken

93 /3 Rekening i.v.m. kerkelijke beneficies door de deken der 
christenheid van Torhout voorgelegd aan de bisschop van Brugge, 
1630-1634.

1 stuk

93 /4 Briefwisseling van Gaspar vanden Kerchove, pastoor van Beveren 
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bij Roeselare, 1636.
2 stukken

93 /5 Briefwisseling i.v.m. het bisdom Brugge, 1639.
1 stuk

93 /6 Stuk betreffende verhoofding van de prooslanden te Slijpe en 
Mannekensvere, z.d.

1 stuk

93 /7 Akte van borgstelling voor de bisschop van Brugge verleden voor 
de vierschaar van het Proosse, 1636.

1 stuk

93 /8 Stuk betreffende juridische betwisting tussen het vollege van het 
Proosse en de magistraat van Brugge, 1716.

1 stuk

93 /9 Afschriften van akten betreffende huizen toebehorend aan de 
proosdij van St.-Donaas, 16de eeuw.

3 stukken

93 /10 Afschrift van stuk betreffende privilegies van de heerlijkheid van 
het Proosse te Brugge, z.d.

1 stuk

93 /11 Inventaris van bescheiden behorend tot de proosdij van St.-
Donaas, 1682.

1 stuk

94 /1 Aflaatbrief door Innocentius XII verleend aan het klooster van Sion 
te Brugge, 1694.

1 stuk

94 /2 Stuk betreffende de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Ossenwegh te
Zoutleeuw, 1691.

1 stuk

95 /1 Stukken i.v.m. abtsvacatie en verkiezing van abt in de abdij van 
Oudenburg en andere stukken (visitatieverslagen enz.) betreffende 
voornoemde abdij (met retroacta), 1713-1738.

1 omslag

95 /2 Diverse visitaieverslagen van de abdij van Oudenburg, 1691-1696.
1 omslag

95 /3 Rekeningen van sterfhuizen en stukken betreffende de 
nalatenschap van diverse priesters in het bisdom Brugge, 16de-
17de eeuw.
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1 omslag

95 /4 Stukken betreffende aanstelling van de bisschop van Brugge als 
gevolmachtigde van begunstigden in de nalatenschap van 
Humbert Guillaume de Precipiano, aartsbisschop van Mechelen, 
1718.

2 stukken

95 /5 Stuk betreffende de oprichting van een recollettenklooster in Eeklo,
1649-1664.

2 stukken

95 /6 Stukken betreffende geschil omtrent pensioen toegekend aan 
Albert Taye, gewezen abt van de abdij van Oudenburg, 1684.

1 omslag

95 /7 Stuk betreffende erfenisrecht in Vlaanderen, 18de eeuw.
1 stuk

95 /8 Regel betreffende oprichting van een broederschap van de H. 
Rozenkrans van Onze-Lieve-Vrouw, z.d. (Vlissegem?).

1 stuk

95 /9 Stuk waarbij aan de pastoor van Koolskamp de toelating wordt 
verleend ook bepaalde diensten uit te oefenen te Zwevezele, 1716.

1 stuk

95 /10 Stuk betreffende de parochies Kortemark, Handzame en Werken, 
ca. 1661.

1 stuk

95 /11 Aantekeningen betreffende pastorale brieven, z.d.
1 katern

95 /12 Briefwisseling tussen de bisschoppen van Ieper en Brugge, 1591.
1 stuk

96 /1 Diverse stukken betreffende kerk, dis en parochie van Kaprijke, 
16de-18de eeuw.

1 pak

96 /2 Stuk betreffende de aanstelling van Magdeleine de Roussement als
abdis van het klooster van St.-Trudo te Brugge, 1714.

1 stuk

97 Inventaris van goederen van de kerk en staat der parochie 
Wingene, 1722.

1 stuk
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98 Diverse stukken betreffende kerk, dis en parochie van Sint-
Laureins, 16de-18de eeuw.

1 pak

100 /1 Visitatieverslagen van het dekanaat Torhout, 17de-18de eeuw.
1 omslag

100 /2 Stuk betreffende stichting van de kartuize Genadedal te Brugge, 
z.d.

1 stuk

100 /3 Uittreksels uit kroniek en annalen van de abdij van St.-Andries 
betreffende stichting van het klooster der kartuizerinnen te Brugge,
z.d.

3 stukken

100 /4 Afschrift van stuk betreffende verplichtingen van de kartuizers te 
Brugge t.a.v. het kapittel van St.-Donaas (1318) z.d.

1 stuk

100 /5 Stukken betreffende getijden en verkiezing van een abt in de abdij 
van St.-Andries, 1733.

1 omslag

100 /6 Bisschoppelijke ordonnanties bestemd voor het klooster van 
Sarepta, 1733.

1 katern

100 /7 Verslagen van bisschoppelijke visitaties in diverse parochies, 1675 
(Slijpe, Lombardsijde, Westende, Gits, Hooglede).

1 omslag

101 /1 Stukken betreffende de aanstelling van een nieuwe priorin in het 
St.-Janshospitaal te Brugge, 1740; stuk i.v.m. de rekening van 
voornoemd hospitaal, 1740.

1 omslag

101 /2 Diverse stukken betreffende correctiehuizen te Brugge, 18de eeuw.
1 omslag

101 /3 Stukken betreffende fundatie in de kerk van Egem, met oprichting 
van een kapel en aanstelling van een kapelaan, 1734.

1 omslag

104 /1 Aflaatbrief van Clemens XII voor de kerk van Waardamme, 1732.
1 stuk

104 /2 Stukken betreffende het recht van de bisschop van Brugge om de 
magistraat aan te stellen in de heerlijkheid en proosdij van St.-
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Donaas in de stad en kasselrij St.-Winoksbergen, 1737.
1 omslag

104 /3 Diverse breven van Clemens IX en Clemens X, 1669-1671.
5 stukken

104 /4 Afschrift uit Acta Sanctorum opgemaakt door de bibliothekaris van 
de St.-Pietersabdij te Gent (bestemd voor?), 1766.

2 stukken

104 /5 Uittreksel uit sermoen van de H. Bernardus betreffende het feest 
van de H. Malachias, z.d.

1 stuk

104 /6 Brief van markies de Gastanaga, luitenant-gouverneur en kapitein-
generaal van de Nederlanden aan de bisschop van Brugge i.v.m. 
orde tijdens de goddelijke diensten, 1686.

1 stuk

104 /7 Stuk van gardiaan Gaudentius vanden Kerchove i.v.m. klooster van 
de minderbroeders-recolletten te Brugge, 1686.

1 stuk

104 /8 Stuk van prior F.J. de Jonckheere i.v.m. klooster van de predikheren 
te Brugge, 1686.

1 stuk

105 /1 Statuten voor het klooster van Sarepta uitgevaardigd door de 
bisschop van Brugge, 1749.

1 katern

105 /2 Stukken betreffende baljuws van de proosdij van St.-Donaas te St.-
Winoksbergen, Kassel, Belle en Veurne, 1716-1752.

1 omslag

105 /3 Aflaatbrief van Benedictus XIV voor de kerk van Egem, 1741.
1 stuk

106 /1 Stukken i.v.m. het gieten van drie nieuwe klokken voor de Onze-
Lieve-Vrouwkerk te Kortrijk en herstellingswerken aan de toren, 
1755-1758.

3 stukken

106 /2 Aflaatbrief van Clemens XIII voor de kerk van Ruddervoorde, 1761.
1 stuk

106 /3 Aflaatbrief van Clemens XIII voor de kerk van Aartrijke, 1762.
1 stuk



Verzameling 'Oud Kerkarchief' 37

106 /4 Aflaatbrief van Benedictus XIV voor de kerk van de HH. Petrus en 
Paulus te Oostende, 1756.

1 stuk

106 /5 Breve van Clemens XIII (bestemd voor Hilduard a sancta Joanna 
van de orde der ongeschoeide karmelieten?), 1761.

1 stuk

107 /1 Stukken i.v.m. rekwesten tot het bekomen van een tweede priester 
of kapelaan om de goddelijke diensten te verrichten te Vladslo, 
1769-1770.

1 omslag

107 /2 Stukken i.v.m. processen waarbij Pieter François Veranneman, 
pastoor van Huise, betrokken partij is, 1685-1719 (met bijl. en 
retroacta).

1 pak

107 /3 Stukken i.v.m. proces voor de vierschaar van het Vrije te Dudzele 
van François Cordier, over de kapelanie van Sint-Obrechts te 
Brugge tegen Jan Datin, 1579-1580.

1 lias

107 /4 Diverse stukken betreffende kerkelijk leven en armenzorg te 
Bredene en Molendorp, 18de eeuw.

1 pak

107 /5 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Hyacinthus de 
la Rue, pastoor van Mullem en Jacobus Dhuevele, beide 
erfgenamen van Franciscus Vandenberge, overleden burgemeester 
van Kortrijk, 1720.

1 katern

107 /6 Briefwisseling gericht aan het college van het Vrije i.v.m. 
ongeregeldheden in de kerk van Slijpe op Witte Donderdag, 1681.

1 stuk

107 /7 Stukken i.v.m. kosten verbonden aan bisschoppelijke visitaties, 
1629.

3 stukken

107 /8 Stuk betreffende verkoop door de nering der makelaars en 
hoteliers te Brugge van een deel van een huis met erf ten behoeve 
van het klooster van Sarepta te Damme, 1617.

1 stuk

107 /9 Stuk betreffende verbod van "Catechisme de la Grace", 1650.
1 stuk
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107 /10 Stuk betreffende tienden van Westkerke, z.d.
1 stuk

107 /11 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
bisschop van Brugge tegen de pastoor, magistraat en 
kerkmeesters van Oudenburg en de abt van de St.-Pietersabdij 
aldaar, 1634.

1 omslag

107 /12 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Guilielmus 
Dardenne, priester en beheerder van de Noordoost kapelanie te 
Oudenburg tegen de erfgenamen van Joos vanden Broel, 1670 
(met retroacta).

3 stukken

107 /13 Stukken i.v.m. de kapel van de Onze-Lieve-Vrouwkapelanie te 
Eernegem, 1640-1644.

1 omslag

107 /14 Stuk betreffende proces van de abt van Oudenburg betreffende 
herstellingswerken aan de kerken van Lombardsijde en Westende, 
1631.

1 stuk

108 /1 Stukken betreffende bedelorden binnen het ressort van de kasselrij
Ieper, 1773.

3 stukken

108 /2 Stuk betreffende goedkeuring der statuten van het Koninklijk 
Gesticht van Mesen, 1777.

1 katern

109 Briefwisseling van de baljuw en schepenen van de zaal en kasselrij 
Ieper betreffende de begrafenis van Maria-Theresia, 1780-1781.

1 omslag

110 /1 (Gedrukte) reglementen en ordonnanties betreffende diverse 
onderwerpen, 18de eeuw.

1 omslag

110 /2 Diverse stukken i.v.m. de proosdij van Hertsberge, 16de-17de 
eeuw.

1 omslag

110 /3 Stuk i.v.m. proces van François Pepers, baljuw van Damme tegen 
de chirurgijn Johannes Wattele om het aanbrengen van 
schotschriften te Damme, 1760.

1 katern
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110 /4 Stukken i.v.m. repartitie van erfelijke renten en lijfrenten tussen de 
kasselrij Kortrijk en de roede van Menen, 1736-1737 (met 
retroacta).

1 omslag

110 /5 Inventaris van stukken betreffende de provincie Vlaanderen 
berustend in het "comptoir" van de stad Brugge, z.d.

1 katern

110 /6 Stuk met motieven ter verdediging van de drie leden van de Staten
van Vlaanderen tegen die van Gent die beweerden dat de 
Statenvergadering diende plaats te hebben in het stadhuis te Gent,
z.d.

1 stuk

110 /7 Stuk met voorstel van Sola om het weven van wol te introduceren 
in het noordelijke deel van het Brugse Vrije, 1786.

1 katern

110 /8 Aflaatbrief van Benedictus XIV voor de kerk van Koolkerke, 1750.
1 stuk

110 /9 Briefwisseling i.v.m. lijsten van fundaties in diverse kerken, 1772.
1 omslag

111 /1 Briefwisseling (met bijl.) betreffende de proosdij van St.-Donaas te 
Belle, Kassel en St.-Winoksbergen, 1755-1757, 1782.

1 omslag

111 /2 Stuk betreffende fundaties in de kerk van Zedelgem (met bijl.), 
1784.

2 stukken

111 /3 Stukken betreffende renten en goederen toebehorend aan de 
armendis van Rumbeke, 1775-1776.

2 stukken

111 /4 Stukken betreffende rekeningen van de kerk van Oostkerke, 1772-
1782.

1 omslag

111 /5 Rekwest aan de Raad van Vlaanderen vanwege Isabella Francisca 
van Landeghem uit St.-Niklaas betreffende huwelijksverbod, 1779.

1 stuk

111 /6 Rekwesten van P.F. Pauwels, pastoor van Ettelgem, aan de 
burgemeesters en schepenen van het Vrije, 1782.

2 stukken



40 Verzameling 'Oud Kerkarchief'

111 /7 Stuk met informatie bestemd voor de bisschop van Brugge 
betreffende tienden te Lichtervelde, 1779.

1 stuk

111 /8 Stukken betreffende proces van de raad-fiscaal, causa officii, tegen
de priester Petrus Johannes Bauwens, veroordeeld tot de doodstraf,
1781.

3 stukken

111 /9 Overeenkomst tussen de bisschop van Brugge en de pachter Pieter
Dewulf betreffende hofstede te St.-Kruis, 1727.

1 stuk

112 /1 Diverse akten betreffende de officialiteit van het bisdom Ieper, 
1567-1576.

1 omslag

112 /2 Diverse stukken i.v.m. Waasten en Nederwaasten, 16-17de eeuw.
1 omslag

112 /3 Diverse stukken i.v.m. (schepenen van) Ieper, 16de-17de eeuw.
1 omslag

112 /4 Diverse drukwerken, 17de-18de eeuw (3).
1 pak

113 /1 Briefwisseling van de baljuw en schepenen van de zaal en kasselrij 
Ieper, en van de magistraten van de steden en kasselrijen van 
West-Vlaanderen, 1754-1794.

1 omslag

113 /2 Briefwisseling betreffende begraafplaats voor de protestanten te 
Oostende, 1794.

2 stukken

113 /3 Stuk betreffende verbod om dienst met Te Deum te vieren in de 
kapel van het Vrije, 1784.

1 stuk

113 /4 Briefwisseling van de magistraat van het Vrije met rekwest van de 
koster van Eeklo, 1784.

1 omslag

113 /5 Briefwisseling betreffende theologanten die het bisschoppelijk 
seminarie hebben verlaten woonachtig in het Vrije, 1788.

1 omslag

113 /6 Ontvangstbewijs voor een bedrag ontvangen van de bisschop van 
Brugge voor een reliekschrijn dat had toebehoord aan het klooster 
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van de kapucinessen te Brugge, 1784.
1 stuk

113 /7 Briefwisseling van de Staten van Vlaanderen betreffende het 
gebruik van de opbrengst der goederen van de afgeschafte 
kloosters, 1789.

1 omslag

113 /8 Briefwisseling van de hoogbaljuw van de stad en kasselrij Waasten,
1781.

1 stuk

113 /9 Stukken i.v.m. rekwest van de president-generaal van de Engelse 
congregatie van de H. Benedictus te Douai zich in Vlaanderen te 
mogen vestigen, 1790.

1 omslag

113 /10 Briefwisseling van de burgemeester en schepenen van de parochie 
en het prinsdom Izegem en de heerlijkheid Meeseghem, 1762.

2 stukken

113 /11 Briefwisseling van de burgemeester en schepenen van Kortrijk, 
1757.

1 stuk

113 /12 Rekwest aan de burgemeester en schepenen van Brugge (met 
bijl.), 1791.

2 stukken

114 Tabellen betreffende de registratie van huwelijksakten te 
Meetkerke en Vlissegem, jaar VII-VIII.

1 omslag

115 /1 Diverse stukken i.v.m. Ieper (officialiteit e.a.), 16de eeuw.
1 lias

115 /2 Stukken i.v.m. Waasten, 16de eeuw.
2 stukken

115 /3 Stuk uitgaande van gedeputeerden van Siege van de jacht van 
West-Vlaanderen te Ieper, 1645.

1 stuk

115 /4 Handschrift getiteld "Idée générale de toute la religion", z.d.
1 katern

115 /5 Stuk i.v.m. proces voor de burgerlijke rechtbank van het 
departement van de Leie betreffende de nalatenschap van Marie 
Joséphine Rohaert, weduwe van Guillaume Joseph van de Maele, 
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overleden te Kortrijk, jaar VII-VIII (met retroacte).
1 katern

115 /6 Akte verleden voor schepenen van het Vrije waarbij Laureyns 
Jacobus Canijn, vrijlaat van het ambacht Vladslo, inwoner van 
Keiem, c.s. aan Joannes Baptiste van den Berghe, theologant aan 
het bisschoppelijk seminarie te Brugge, een lijfrente schenkt, 1778.

1 katern

115 /7 Rekwest aan de officiaal van het bisdom Brugge (met bijl.), 1767.
2 stukken

116 /1 Inventarissen van bescheiden bewaard in het kasselrijhuis te 
Kortrijk, 17de-18de eeuw (4).

1 pak

116 /2 Inventaris van documenten die dienen te worden neergelegd op de
griffie van de burgerlijke rechtbank van het vierde arrondissement 
van het departement van de Leie( Kortrijk), 1806-1807.

1 katern

116 /3 Inventarissen van bescheiden betreffende het beheer van rechten 
op in- en uitgaande goederen te Kortrijk, 1772.

1 omslag

116 /4 Overzicht van parochieregisters berustend in het vierde bureau van
het kanton Brugge, jaar X.

1 katern

117 /1 Gedrukte omzendbrieven uitgaande van of bestemd voor de 
baljuw, hoogpointers en schepenen van de kasselrij Kortrijk, 17de-
18de eeuw.

1 pak

117 /2 Circulaire met koninklijk besluit nopens de wering der bedelarij, 
1825.

1 katern

118 Handboek van Jan Calmein betreffende openbare verkopingen in 
sterfhuizen te Moorslede, 1564-1580.

1 deel

121 /1 Sermoenen van Servaas de Quinckere voor het klooster van 
Bethanië, ca. 1599-1627.

1 pak

121 /2 Stukken i.v.m. tienden en beneficiën van de abdij van St.-Quentin-
en-Vermandois, 1563-1618.

1 omslag
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122 /1 Diverse stukken i.v.m. het St.-Janshospitaal te Brugge: sententie 
aangaande de pastoor en de meester, 1496; stukken i.v.m. 
geschillen betreffende het afhoren van de rekeningen e.a., 1546-
1587; ordonnanties van de stad betreffende het beheer van het 
hospitaal, 1454, 1468; geschil tussen de stadsmagistraat en de 
bisschop van Brugge betreffende de verkiezing van een nieuwe 
priorin, 1710-1711 (met retroacta); rekwest aan de bisschop van 
Brugge, 1722; visitatie door de bisschop van Brugge, 1717, 1722, 
1740; verkiezing nieuwe priorin, 1740; kerk van Heist, 1722-1734; 
uittreksel uit secreet resolutieboek van burgemeester en 
schepenen van Brugge betreffende aanvaarden van novicen, 1774;
stukken betreffende schandelijk gedrag van een zuster, 1722; 
stukken i.v.m. erfrecht, z.d.; schenking van huis aan de stad 
Brugge dat moet dienen als spinhuis, 1717 (afschrift 1736); diverse
stukken i.v.m. ordonnanties en statuten, 14de-16de eeuw 
(afschriften); memorie betreffende de oprichting van een 
correctiehuis voor mannen te Brugge, z.d.

1 pak

122 /2 Stukken betreffende het Magdalenahospitaal te Brugge, 17de-18de
eeuw.

1 omslag

126 Handboek van de renten toebehorend aan de kapelanie van St.-
Pieters te Brugge, gesticht door Wertin de Toolnare en zijn vrouw, 
1494.

1 katern

130 /1 Rekeningen van het St.-Janshuis te Oudenburg, 1580, 1582.
2 katernen

130 /2 Rekening van de kerk van Moerkerke, 1579-1580.
1 katern

130 /3 Register met afschrift van diverse gegevens betreffende de kerk 
van Houtave, z.d.; statuten van de broederschap van het H. Bloed 
te Brugge, 1548, 1589.

1 deel

132 /1 Stuk waarbij de enige erfgename van bisschop Willem Bassery 
afziet van nog hangende processen, 1706.

1 stuk

132 /2 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Anthonius 
Roiteleu, kapelaan "cantuarist" in de kerk van Oudenburg, tegen 
Jan Delcour, griffier, ontvanger van de cotidiane van voornoemde 
kerk, 1644.

1 omslag
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132 /3 Stukken betreffende betwisting tussen de pastoor en de koster van 
Oedelem, 1644.

1 omslag

132 /4 Stuk i.v.m. onderzoek van notarissen, op verzoek van de bisschop 
van Gent, naar de handelswijze van procureur-generaal van 
Zeveren die openbare bisschoppelijke ordonnanties liet wegnemen,
1625.

1 stuk

132 /5 Stukken i.v.m. rekwest van de pastoor van Egem aan de Raad van 
Vlaanderen , 1645.

4 stukken

132 /6 Rekwest aan de burgemeesters en schepenen van het Vrije van 
Daniel Plasschaert, ontvanger van de kerk van Westkerke, 1644.

1 stuk

134 /1 Diverse stukken (briefwisseling van bisschop van Susteren? ) i.v.m. 
proces tussen het St.-Martinuskapittel te Aalst en de Oratorianen, 
1722-1723.

1 omslag

134 /2 Stuk i.v.m. proces van Gillis Dons, baron van Lovendegem, tegen 
de pastoor en kerkmeesters van Watervliet, 1731.

1 stuk

134 /3 Stukken i.v.m. proces van de burgemeester en schepenen van 
Watervliet tegen de pastoor van dezelfde plaats, 1753.

2 stukken

134 /4 Stuk i.v.m. een proces van de pastoor van Zevekote tegen de 
burgemeester en schepenen van de parochie en baronie Guysen, 
1734.

1 stuk

134 /5 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Hyacinthus de 
la Rue, pastoor van Mullem, tegen Johanna Maria Dhanens, 
weduwe van Pieter van Heule, procureur, 1731.

1 stuk

134 /6 Afschrift van sententie in proces van Enghel van Luchem tegen 
Philips Jooris, 1693-1694.

1 stuk

134 /7 Stuk i.v.m. proces van de pastoor van Berchem en Ruien tegen 
Petronella de Brouwer, weduwe van Antoon Pieter van Meldert, 
1707.



Verzameling 'Oud Kerkarchief' 45

1 stuk

134 /8 Fragmenten (afschriften) van processtukken (?), 18de eeuw.
2 stukken

135 /1 Rekwest van de kerkmeesters en inwoners van Schoondijke aan de 
magistraat van het Vrije, z.d.

1 stuk

135 /2 Stuk met verklaringen van de pastoor van Beerst e.a. aangaande 
aantijgingen van Lucas Allemeersch c.s. tegen de pastoor van 
Keiem, 1755.

1 stuk

135 /3 Inventaris van de kerkgoederen van de kerk van Snaaskerke, 1673.
1 stuk

135 /4 Stuk met overzicht van goederen die toebehoren aan de eerste 
onderpastorie van Tielt, 1687-1688.

1 stuk

135 /5 Stuk met overzicht van goederen die toebehoren aan de kerk van 
Aartrijke, z.d.

1 stuk

135 /6 Verklaring van de pastoor van St.-Andries betreffende goederen 
van de kerk en van de dis, 1754.

1 stuk

135 /7 Stuk met decreten van de deken van Torhout voor de pastoors en 
kapelaans van Wingene, Zwevezele en Ruddervoorde, 1606.

1 stuk

135 /8 Stuk betreffende vercijnzing van een stuk grond te Ettelgem door 
de pastoor en confraters van de gilde van het Heilig Kruis te 
Uitkerke, 18de eeuw.

1 stuk

136 /1 Briefwisseling van de bisschop van Brugge (met bijl.) betreffende 
de magistraat, de parochie en de abdij van Oudenburg, 1720-1742.

1 omslag

136 /2 Rekening betreffende herstel van de kerk en pastorie van 
Ichtegem, ca. 1744.

1 katern

146 Rekeningen van de abdij van ter Doest, 1559-1598.
1 band
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147 Rekeningen van de abdij van ter Doest, 1570-1572; 1572-1573.
2 delen

148 Rekeningen van de abdij van ter Doest, 1609-1616.
1 band

149 Diverse stukken betreffende de abdijen van ter Doest en ter 
Duinen: verkoop van rente, 1464; rekwest van de abt van ter Doest
i.v.m. aanhechting van de abdij aan het op te richten bisdom 
Brugge, ca. 1560; akte waarbij aan Remi Drieux, bisschop van 
Brugge, de mogelijkheid wordt verleend goederen van ter Doest te 
hypothekeren, 1573; akte betreffende verkoop van diverse gronden
om de schulden af te kunnen betalen, 1578; stukken i.v.m. proces 
voor burgemeester en schepenen van Brugge van de bisschop van 
Brugge tegen Joris Michiels, gewezen stokhouder, betreffende 
verkoop van gronden van ter Doest, ca. 1579-1587; stukken 
betreffende losmaken van de abdij van ter Doest van het bisdom 
Brugge, 1585; brief van Alexander Farnese aan de bisschop van 
Brugge betreffende ter Doest, 1586; rekwest van Remi Drieux, 
bisschop van Brugge, betreffende de schulden van ter Doest, 1591;
afschrift van rekwest van Jacob Moerman, administrateur van de 
goederen van ter Doest, 1591; afschrift van brief van de koning 
aan de hertog van Parma betreffende het losmaken van ter Doest 
van het bisdom Brugge, 1591; stukken betreffende bezittingen van 
ter Doest in Hulsterambacht, 1595-1596; stukken betreffende 
bediening van de parochie Adinkerke door de abdij van ter Duinen 
en mogelijke vestiging van de abdij te Veurne, 1603-1604; stukken 
betreffende recuperatie van goederen van ter Doest te 
Monsterhoek en Krabbendijk, 1609; akte van Albrecht en Isabella 
betreffende rekwest van de bisschop van Brugge nopens restitutie 
van goederen van ter Doest gelegen in Zuid-Beveland, 1613; akte 
van de bisschop van Brugge betreffende admodiatie aan Jacob Cats
c.s. van het goed "te Spilbroucke" bij Aardenburg, 1613; proces te 
Hulst van Gerard de Brune tegen Gillis de Tavernier, 1616; "casus" 
betreffende beheer van de goederen van ter Doest door de 
bisschop van Brugge, 1617; akte betreffende overeenkomst tussen 
de bisschop van Brugge en de abt van ter Duinen, 1624; stuk 
betreffende tienden te Dudzele en te Lissewege, 1630; stukken 
i.v.m. processen voor de Raad van Vlaanderen van de bisschop van
Brugge tegen de prelaat van de Duinenabdij, 1642-1666; 
"praesentatoriales" van de abt van de Duinenabdij aan de bisschop
van Brugge, 1676-1737; attest van de bisschop van Brugge 
betreffende de Duinenabdij, 1681; stukken i.v.m. proces voor de 
Raad van Vlaanderen van het St.-Maartenskapittel te Ieper tegen 
de Duinenabdij te Brugge, 1718-1723; stukken betreffende rente 
door de Duinenabdij verschuldigd aan het bisdom Brugge, ca. 
1709-1716; brief van de abt van de Duinenabdij aan de voorzitter 
van de Geheime Raad, 1721; brief aan de bisschop van Brugge 
betreffende de abt van de Duinenabdij, 1721; stukken betreffende 
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moeilijkheden in de Duinenabdij, 1721-1722; stukken betreffende 
tienden te Snaaskerke toebehorend aan het bisdom Brugge, ca. 
1727-1736; stuk betreffende verplichtingen van de Staten van 
Vlaanderen t.a.v. het bisdom Brugge, 1783; inventaris van stukken 
behorend tot het archief van de Duinenabdij, 16de eeuw.

1 pak

151 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de abdij 
van Oudenburg tegen de priester Johannes Mergaert, 1713.

1 omslag

152 /1 Vervolg van voorgaand nr., 1714.
1 omslag

152 /2 Stukken i.v.m. diverse processen van de bisschop van Brugge 
tegen de abdij van Oudenburg betreffende benoemingsrecht van 
de pastoor van Oudenburg, 17de eeuw.

1 pak

152 /3 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen en diverse 
stukken betreffende benoemingsrecht van de pastoor van 
Oudenburg, 18de eeuw.

1 pak

152 /4 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de prelaat van
Oudenburg tegen Jan baron Triest, burgemeester van het Vrije, 
1781.

1 stuk

154 /1 Uittreksel uit glossarium van Du Cange (editie 1734) betreffende 
het lemma "persona", z.d.

1 stuk

154 /2 Diverse stukken betreffende de abdij van St.-Andries: afschrift van 
akte van Filips van de Elzas betreffende het losmaken van de abdij 
van St.-Andries van de moeder-abdij te Affligem, 1188 (z.d.); 
afschrift van beslissingen genomen door de bisschop van Doornik 
betreffende de inkomsten van de abdij, 1353, 1358 (z;d.); afschrift 
van akte van de bisschop van Doornik e.a. betreffende 
abtsverkiezing, 1416 (1680); afschriften van akten betreffende de 
aanstelling van Johannes vander Wert als abt, 1546, 1547 (z.d.); 
afschriften van stukken i.v.m. collatierecht in de kerk van Gistel, 
1454, 1558, 1634 (z.d.); stukken i.v.m. geschil met de bisschop van
Doornik betreffende kerkelijke beneficiën in het dekanaat 
Oudenburg, 1558; stukken betreffende ontslag van Guilbertus le 
Bleu als abt, 1578; afschriften van stukken betreffende aanstelling 
van Petrus Aimeric als abt, 1584, 1585; akte betreffende 
aanstelling van Johannes Bourier als abt, 1598; stukken i.v.m. 
geschillen met de bisschop van Brugge, 1681-1684; stuk 
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betreffende overeenkomst tussen de abten van St.-Andries en 
Oudenburg, 1616; akte van de bisschop van Brugge betreffende 
jaargetijden en fundaties in de abdijkerk, 1618; stuk i.v.m. rekwest 
van de abt in Brugge een nieuw klooster te bouwen bestemd voor 
de religieuzen van de Godelieve-abdij te Gistel, 1622; akten 
betreffende gebruik door de abt van de bisschoppelijke 
ornamenten, 1623; stuk i.v.m. visitatie van de benedictijnen 
betreffende het noviciaat, 1624 ; stukken i.v.m. geschil met de 
bisschop van Brugge betreffende de wijding van diakens, 1634; 
rekwest aan de bisschop van Brugge om een hofstede te Adegem 
te mogen verkopen, 1651; stuk i.v.m. visitatie (congregatie van 
Bursfeld), 1656 (met bijl. o.a. i.v.m. Lotharingse hervorming); 
uittreksel uit formularium van het bisdom Doornik betreffende 
patronaatschap, 1663; stuk betreffende alternatief collatierecht 
tussen de bisschop van Doornik en de abt van St.-Andries, 1665; 
rekwest van de abt betreffende schulden van de abdij (met bijl.), 
1689; stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen en de 
Grote Raad van Mechelen van de abt tegen de bisschop van 
Brugge i.v.m. visitatierecht, 1679-1681; stukken i.v.m. episcopale 
visitatie, 1680.

1 pak

155 Diverse stukken betreffende de abdij van St.-Andries: stukken 
betreffende visitaties, 1684, 1774 (met bijl.); rekwesten 
betreffende slecht beheer van de abdij, 1685; stukken i.v.m. 
rekwest betreffende reglement voor de abdij, 1686; stuk i.v.m. 
overlijden van de abt, 1703; stukken i.v.m. aanstelling nieuwe abt, 
1703; stuk i.v.m. aanstelling nieuwe abt, 1733; stukken i.v.m. 
abtsverkiezing, 1764; stukken betreffende visitaties, 1735, 1738, 
1745; stuk betreffende voorleggen der jaarlijkse rekeningen, 1764; 
stukken betreffende abtsverkiezing, 1766,1773; stukken i.v.m. 
episcopale visitaties, 1774-1784; stuk i.v.m. monastieke regel, z.d.;
statuten van de abdij, copie 1785.

1 pak

156 /1 Rekening van de stad Diksmuide, 1790-1791.
1 deel

156 /2 Diverse stukken i.v.m. de katholieke eredienst te Sluis en het land 
van Cadzand, 16de-18de eeuw.

1 pak

156 /3 Stuk met overzicht van goederen van de abdij van Cysoing, 
behorend tot de proosdij Hertsberge, 1577.

1 katern

156 /4 Register met diverse gegevens betreffende parochies in het district
Oudenburg, 1607-1611.

1 deel
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156 /5 Diverse stukken betreffende het bisschoppelijk seminarie en de 
stichting van beurzen, 17de eeuw.

1 pak

157 Diverse stukken betreffende de bedelorden of biddende orden te 
Brugge e.a., 16de-18de eeuw.

1 pak

158 Band met diverse stukken betreffende het klooster van Bethanië 
(Augustinessen Penitenten), 15de-18de eeuw.

1 band

159 Band met diverse stukken betreffende het klooster van Bethanië 
(Augustinessen Penitenten), 17de-18de eeuw.

1 band

160 Register met diverse gegevens betreffende het klooster van 
Sarepta opgesteld door zuster Anna Sproncholf, 17de eeuw.

1 deel

161 /1 Band met diverse gegevens betreffende het klooster van Sarepta: "
Varia statuta pro monasterio de Sarepta Brugis et concernantia 
translationem ad alium locum ex archivis episcopatus Brugensis", 
16de-18de eeuw.

1 band

161 /2 Diverse stukken betreffende goederenbeheer van het klooster van 
St.-Trudo, 15de-18de eeuw.

1 pak

162 /1 Stukken i.v.m. asielrecht in kerken, 18de eeuw.

162 /2 Stukken i.v.m. herstellingswerken aan afgeschafte kloosters te 
Brugge, 1790.

1 omslag

165 /1 Rekening van het bisschoppelijk seminarie, ca. 1611-1617.
1 deel

165 /2 Rekening van "oblationes" van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Brugge, 1658-1690.

1 deel

165 /3 Rekening van het St.-Janshospitaal te Brugge, 1683-1684.
1 deel

166 Diverse stukken betreffende het prinselijk begijnhof de Wijngaard 
te Brugge: regels, statuten en leefwijze, afhoren der rekeningen, 
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commissarissen, nota's van bisschop van Susteren, 
goederenbeheer (infirmerie, scholieren e.a.), gebouwen, 17de-18de
eeuw.

1 pak

167 Register met diverse stukken betreffende de St.-Walburgakerk te 
Brugge: "Directorium" of "calendarium" van de goddelijke diensten 
vernieuwd in 1657; reglement en reductie van alle kerkelijke 
diensten en jaargetijden door de bisschop van Brugge, 1657; 
bepalingen n.a.v. episcopale visitatie, 1658-1660; statuten door de 
bisschop uitgevaardigd, 1658; nieuwe reductie en reglementering 
van de lagere diensten, 1707.

1 deel

168 /1 Stukken betreffende diverse kapelanieën en "beneficia" in de kerk 
van het begijnhof de Wijngaard te Brugge, 16de-17de eeuw.

1 omslag

168 /2 Stukken betreffende diverse kapelanieën, fundaties en "beneficia" 
in de kerk en het hospitaal te Oudenburg, 16de-18de eeuw.

1 omslag

169 Memorie van de burgemeester en schepenen van Oostende i.v.m. 
geschil met de Oratorianen, 1697.

1 katern

170 /1 Stukken i.v.m. financiële bijdrage van de clerus in de 
versterkingswerken van de stad Brugge (met bijl (5)), 17de-18de 
eeuw.

1 omslag

170 /2 Aflaatbrief van Innocentius XIII, 1722.
1 stuk

171 Diverse stukken afkomstig van het archief van het bisdom Brugge: 
stuk i.v.m. bevoegdheid van de deken van Doornik, 15de eeuw (?); 
memorie i.v.m. geschil met gezanten van de paus, z.d.; stuk i.v.m. 
collatie door deken en kapittel van St.-Donaas van een kapelanie in
de kerk van St.-Walburga, 1594; rekening van Gaspar de la Torre 
(?), 1615; stukken i.v.m. rekwest van de hertog van Mantua aan de 
koning van Spanje, 1613; stuk i.v.m. de vrije viskopers te Brugge, 
1616; drukwerk: "Consultationes et deliberationes regiae in 
Hispania habitae super negotio restitutionis ecclesiae 
Cameracensis agente illic R.D. Henrico de Broide canonico 
Cameracensi, postmodum Archidiacono", 1623-1624; stukken 
i.v.m. rekwest van religieuzen van de abdij van Mesen aan de 
bisschop van Ieper betreffende de abdis, 1624; stuk i.v.m. rekening
betreffende de metropolitane kerk van Mechelen, 1647; stuk i.v.m. 
benoeming van de pastoor van Werken, 1703; afschrift van brief 
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van de koningin van Spanje aan kardinaal de Tun van Madrid, 1667;
stuk i.v.m. vredestractaat tussen de koningen van Spanje en 
Portugal, 1668; brief van Philippe de Mornay aan de Engelse koning
Jacobus I, z.d.; uittreksel uit leenboek van de Burg van Brugge 
betreffende de heerlijkheid Lichtervelde, z.d.; stuk i.v.m. rekwest 
gericht aan de "berijder" van het ambacht Dudzele en Lissewege 
om het eerste schot te schieten naar de papegaai op de pers, 
1680; akte van toelating tot de gewijde orden verleend door de 
bisschop van Ieper, 1698; stuk betreffende de nalatenschap van 
François Lambrecht uit Brugge, 1702; drukwerk: "Respuesta al 
Exmo. Señor N.N. sobre la carta que escrivio à un dependiente del 
Exmo. Señor Dn Francisco Bernardo de Quiros, Persuadiendo a que 
no siguiese el partido y servicio del Rey Carlos III, 1707; stuk i.v.m. 
voorstel om de rechten op bier te Brugge te verdubbelen tot 
onderhoud van de versterkingswerken, z.d.; stuk i.v.m. Franse 
geldspeciën, 1731; briefwisseling van monseigneur d' Harrach, 
1738; stukken i.v.m. opname van leprapatiënten in hospitalen te 
Brugge (Nazareth en Magdalenahospitaal), ca. 1730; stukken met 
casussen voor kerkelijke rechtspraak, 18de eeuw; omzendbrief van 
de raad- fiscaal i.v.m. het bestaan van broederschappen voor de 
verlossing van christene slaven, 1771; brief van de landvoogden 
Maria-Christina en Albert van Saksen-Teschen aan de Staten van 
West-Vlaanderen, 1787; rekwest van de "zwaer-dekens" aan de 
burgemeesters en schepenen van Brugge, 1787; drukwerk: 
"Deduction et pieces par lesquelles il conte que les Ecclesiastiques 
de la province de Flandres ou leurs Deputez n' ont voix decisive 
que dans certaines affaires qui se traitent à l' assemblée des 
Membres de ladite Province, & de la Lettre écrite à ladite 
assemblée des Membres par Son Excellence le Marquis de Prié le 
21; Juin 1719"; jaarlijks inkomen van de fundatie van St. Laureyns 
te Lokeren, z.d.; naamlijst van personen overleden te 
Westrozebeke, 1645-1646; stukken betreffende inkomsten van de 
pastorie van Lapscheure, 1618; nota betreffende tienden van de 
deken van St.-Donaas te Ruddervoorde, 1625; stuk betreffende de 
nalatenschap van Judocus Blomme, gewezen pastoor van St.-
Laureins, 1694.

1 pak

173 Rekeningen van de abdij van St.-Andries, 1475-1476; 1476-1477; 
1482-1483; 1485-1486; 1486-1487; 1487-1488; 1488- 1489.

1 pak

174 Briefwisseling van en i.v.m. het klooster van de Arme Klaren 
(Colettijnen) te Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag
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175 - 205/1 Rekeningen van de abdij van St.-Andries,

175 - 205/1 REKENINGEN VAN DE ABDIJ VAN ST.-ANDRIES,
175 1497-1498; 1500-1501; 1501-1502; 1516-1517; 1518-1519.

1 pak

176 1520-1521, 1521-1522, 1522-1523, 1523-1524, 1524-1525; 1518-
1519; 1519-1520; 1520-1521; 1523-1524.

1 pak

177 1525-1526; 1528-1529; 1532-1533; 1536-1537.
1 pak

179 1551-1552; 1553-1554; 1554-1555.
1 pak

180 1556-1557; 1557-1558; 1558-1559.
1 pak

181 1559-1560; 1560-1561; 1561-1562; 1562-1563; 1563-1564.
1 pak

182 1564-1565; 1565-1566.
1 pak

183 1565-1566; 1566-1567; 1569-1570; 1570-1571.
1 pak

184 1571-1572; 1572-1573; 1573-1574; 1574-1575; 1575-1576.
1 pak

185 1577-1578; 1578-1579; 1580-1581; 1581-1582; 1582-1583.
1 pak

186 1580-1583 (renten); 1583; 1584-1585; 1585-1586, 1586-1587, 
1587-1588, 1588-1589, 1589-1590; 1590-1591, 1591-1592; 1595-
1596.

1 pak

187 1592-1606 (landpachten, tiendpachten, renten); 1621-1625; 1625-
1626; 1627-1628; 1630-1631; 1632-1633; 1633-1634.

1 pak

188 1634-1635; 1635-1636; 1636-1637.
1 pak

189 1637-1638; 1638-1639; 1639-1640.
1 pak
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190 1640-1641; 1640 (renten); 1641-1642.
1 pak

191 1642-1643; 1643-1644; 1644-1645.
1 pak

192 1645-1646; 1646-1647.
1 pak

193 1647-1648; 1648-1649; 1649(renten); 1649-1650.
1 pak

194 1649-1650; 1650-1651; 1651-1652.
1 pak

195 1659-1660; 1661-1662; 1663-1664; 1664-1665; 1666 (renten); 
handboek met inkomsten van tienden, 1779-1789.

1 pak

196 1666-1667; 1667-1668; 1668-1669; 1669-1670, 1670-1671; 1671-
1672.

1 pak

197 1671 (renten); 1672-1673, 1673-1674; 1674-1675, 1675-1676; 
1676-1677; 1677-1678, 1678-1679; 1679-1680, 1680-1681.

1 pak

198 1681-1682, 1682-1683; 1684 (renten); 1686-1687; 1687-1688; 
1688-1689.

1 pak

199 1704 (renten); 1711-1712; 1712 (renten); 1712-1713; 1713-1714.
1 pak

200 1712-1718 (renten); 1719-1721 (renten); 1715-1716; 1719-1720.
1 pak

201 1720-1721; 1722-1723; 1724-1725; 1726-1727; 1728-1729.
1 pak

202 1725-1729 (renten); 1729-1734 (renten); 1728-1730 (goederen St.-
Andries, schuur en neerhof); 1734-1738 (renten); 1739-1740; 1739-
1746 (renten); 1740-1741.

1 pak

203 1742-1743 (neerhof); 1745-1746; 1743-1744 (neerhof); 1744-1745 
(neerhof); 1748-1749; 1751-1752; 1745-1746 (neerhof); 1752-
1753; 1747-1752 (renten); 1753-1754; 1754-1755.

1 pak
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204 1763-1765 (fonds de caisse); 1766-1767; 1768-1770; 1770; 1771-
1772.

1 pak

205 /1 1773-1774; 1775-1776; 1777-1778; 1779-1781; 1782-1783; 1783-
1787.

1 pak

205 /2 Register van pachtbrieven (met bijl.), 1592-1599; handboek met 
inkomsten van renten, hofsteden en "loopende landen", 1651-
1671; rekening 1728-1730 (goederen St.-Andries, schuur en 
neerhof); rekening 1768-1782 (renten); lijst betreffende 
ontvangsten van grondrenten, 1787 e.v.; rekening 1730-1734 
(neerhof).

1 pak

206 /1 Staat van ontvangsten van het vlastiend van de abdij van St.-
Andries, 1626.

1 katern

206 /2 Handboek met inkomsten der goederen van de abdij van St.-
Andries (met bijl.), 1602-1630.

1 deel

207 /1 Handboek met inkomsten van de erfelijke grond- en cijnsrenten 
van de abdij van St.-Andries, 1689-1699.

1 deel

207 /2 Handboek met inkomsten van de grondrenten, 1730-1747.
1 katern

207 /3 Handboek met inkomsten van onroerende goederen en renten, 
1672-1705.

1 deel

208 /1 Rekening van de abdij van St.-Andries, 1555-1556.
1 deel

208 /2 Handboek met inkomsten van de tienden, 1733-1759.
1 deel

208 /3 Handboek met inkomsten van onroerende goederen en renten, 
1738-1755.

1 deel

209 /1 Handboek met inkomsten van onroerende goederen en renten van 
de abdij van St.-Andries, 1755-1778.

1 deel
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209 /2 Handboek met inkomsten van het neerhof, 1742-1763.
1 deel

210 Handboek met inkomsten van onroerende goederen en renten en 
diverse betalingen van de abdij van St.-Andries, 1779-1790.

1 deel

211 /1 Handboek met inkomsten van tienden van de abdij van St.-Andries,
1788-1789.

1 deel

211 /2 Register met ontvangsten van onroerende goederen en tienden, 
1786-1796.

1 deel

212 /1 Handboek met inkomsten van onroerende goederen en renten van 
de abdij van St.-Andries, z.d. (einde 18de eeuw).

1 deel

212 /2 Handboek met inkomsten van onroerende goederen en renten en 
diverse betalingen van de abdij van St.-Andries, 1791-1796.

1 deel

213 Register of legger van renten van de abdij van St.-Andries, 1484.
1 deel

214 Register of legger van cijnzen, erfelijke renten en gronden van de 
abdij van St.-Andries, 1548-1549.

1 deel

215 /1 Register of legger van gronden van de abdij van St.-Andries te 
Houtave, 1529.

1 katern

215 /2 Register van verhoofding van renten in Gistelambacht, 1626.
1 katern

215 /3 Register of legger van leentiend te Schore, 1676.
1 katern

215 /4 Register of legger van cijnzen, erfelijke renten en gronden, 1548-
1549.

1 deel

215 /5 Register of legger van erfelijke grondrenten in Kamerlingsambacht, 
Vladslo, Eernegem, Aartrijke en Gistel, 1643.

2 delen
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216 /6 Cartularium van de abdij van St.-Andries door Colaert Belle, 1490.
1 deel

217 /1 Register of legger van tienden van de abdij van St.-Andries te 
Gistel en Zevekote, 1662.

1 deel

217 /2 Register of legger van goederen gelegen te St.-Andries alias 
Straten, 1628(?).

1 deel

217 /3 Register of legger van tienden te Gistel, 1662.
1 deel

217 /4 Register of legger van tienden te St.-Andries, 1625.
1 deel

217 /5 Register of legger van goederen gelegen in diverse ambachten, 
parochies en heerlijkheden, 1548.

1 deel

217 /6 Register of legger van tienden gelegen in Straten-ambacht, 1625.
1 deel

217 /7 Register of legger van tienden te St.-Andries, 1625.
1 deel

217 /8 Register betreffende diverse financiële verrichtingen van de abdij, 
17de eeuw.

1 deel

218 /1 Acta capitularia van de abdij van St.-Andries, 1613-1719.
1 deel

218 /2 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van de heer van Tillegem tegen de abdij van St.-Andries, 
1560.

1 katern

218 /3 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van de abdij van St.-Andries tegen Pieter Charles van 
Nieuwmunster betreffende patronaatsrecht te Nieuwmunster, 
1676.

1 katern

218 /4 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen betreffende 
hetzelfde patronaatschap, 1667.

1 katern
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218 /5 Cartularium van akten van de abdij van St.-Andries, 16de eeuw.

219 /1 Register van graanrenten e.a.van de abdij van St.-Andries, ca. 
1622.

1 deel

219 /2 Handboek van renten en andere inkomsten, 17de eeuw.
1 deel

219 /3 Handboek met inkomsten betrokken uit hofsteden en gronden te 
St.-Andries, 1741-1754.

1 deel

219 /4 Handboek met inkomsten betrokken uit diverse goederen, 1706-
1713.

1 deel

220 Register rakende de hervorming van Bursfeld of Lotharingen, ca. 
1656.

1 deel

221 /1 Handboek met diverse betalingen van de abdij van St.-Andries en 
inkomsten betrokken uit renten, 1660 e.v.

1 deel

221 /2 Fragment van handboek met inkomsten van onroerende goederen 
en renten (Straten int Onghemeten), z.d.

1 katern

221 /3 Rekening van de abdij, 1629-1630.
1 deel

223 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de abdij 
van St.-Andries tegen Johannes Hermie wegens het kappen van 
bomen te Eeklo, 1775-1782.

1 pak

224 - 230 Rekeningen van het klooster der Annunciaten (Rode Zusters, Zusters van de Zeven Weeën van Onze-Lieve-Vrouw)) te Brugge,

224 - 230 REKENINGEN VAN HET KLOOSTER DER ANNUNCIATEN 
(RODE ZUSTERS, ZUSTERS VAN DE ZEVEN WEEËN VAN ONZE-
LIEVE-VROUW)) TE BRUGGE,

224 1586 (met naamlijst van religieuzen), 1587, 1588, 1589, 1590, 
1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600.

1 band

225 1601 (met naamlijst van religieuzen)-1620.
1 deel
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226 (met naamlijst van religieuzen)-1643.
1 deel

227 1643 (met naamlijst van religieuzen)-1663.
1 deel

228 1664 (met naamlijst van religieuzen)-1705.
1 deel

229 1705-1746.
1deel

230 1747-1764; 1765-1783.
2 delen

231 /1 Handboek van goederen en inkomsten van de Annunciaten te 
Brugge, 1747-1765.

1 deel

231 /2 Register betreffende ontvangsten betrokken uit renten e.a., 17de-
18de eeuw.

1 deel

231 /3 Handboek van betalingen, 1688-1700.
1 deel

232 /1 Register van ontvangstbewijzen van renten van de Annunciaten te 
Brugge (met kalendarium en gebed), 16de-17de eeuw.

1 deel

232 /2 Handboek van ontvangsten, 1580-1603.
1 deel

232 /3 Handboek van betalingen, 1616-1619.
1 deel

232/4 - 232/5 Handboek van ontvangsten,

232/4 - 232/5 HANDBOEK VAN ONTVANGSTEN,
232 /4 1667-1745.

1 deel

232 /5 1723-1741.
1 deel

232 /6 Handboek van betalingen van grondrenten, 1636-1746.
1 deel



Verzameling 'Oud Kerkarchief' 59

232/7 - 232/8 Handboek van betalingen,

232/7 - 232/8 HANDBOEK VAN BETALINGEN,
232 /7 1723-1741.

1 deel

232 /8 1747-1752.
1 deel

233 /1 Handboek van ontvangsten van de Annunciaten te Brugge, 1592-
1618.

1 deel

233 /2 Handboek van ontvangsten, 1641-1664.
1 deel

233 /3 Handboek van ontvangsten van huishuren en obligaties, 1702-
1743.

1 deel

233 /4 Handboek van betalingen, 1741-1747.
1 deel

233 /5 Handboek van ontvangsten, 1734-1747.
1 deel

234 /1 Register van betalingen van de Annunciaten te Brugge, 1754-1768.
1 deel

234 /2 Handboek van ontvangsten en uitgaven, 1572-1576.
1 deel

234 /3 Handboek van uitgaven, 1575-1580; staat van renten en 
inkomsten, 1586; ontvangsten van renten, 1534-1536; afschriften 
van diverse rekwesten e.a., 16de eeuw; naamlijst van overleden 
zusters, 16de eeuw.

1 deel

235 Diverse stukken betreffende het klooster der Annunciaten te 
Brugge (briefwisseling, boekhoudkundige stukken, processtukken, 
sermoen enz.), 16de-18de eeuw.

1 pak

236 /1 Handboek van buitengewone ontvangsten van de paters 
Augustijnen te Brugge, 1789-1796.

1 deel

236 /2 Handboek van gewone ontvangsten van de paters Augustijnen te 
Brugge, 1779-1796.
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1 deel

237 /1 Diverse stukken betreffende het klooster der Annunciaten te 
Brugge: handboek van Clara de Nagera, 1572; predikatieboek, 
17de eeuw; renteboek, 16de-17de eeuw.

1 pak

237 /2 Stukken i.v.m. processen waarbij Pieter François Veranneman, 
pastoor van Huise, betrokken partij is, 1708.

1 omslag

237 /3 Uittreksels uit acta capitularia van de St.-Donaaskerk te Brugge, 
17de eeuw.

1 omslag

238 /1 Rekening van de infirmerie van het begijnhof de Wijngaard te 
Brugge, 1641-1643.

1 deel

238 /2 Uitreksels uit rekeningen van voornoemde infirmerie, 16de eeuw.
1 omslag

238 /3 Fragmenten van fundatieboek van de scholieren van voornoemd 
begijnhof, 17de eeuw.

1 omslag

239 - 250 Rekeningen van het klooster van Bethanië (Maagdendale) te Brugge,

239 - 250 REKENINGEN VAN HET KLOOSTER VAN BETHANIË 
(MAAGDENDALE) TE BRUGGE,

239 1546-1547; 1548-1549; 1549-1550; 1550-1551; 1552-1553; 1553-
1554; 1554-1555; 1556-1557; 1557-1558; 1558-1559; 1564-1565; 
1565-1566; 1567-1568; 1568-1569; 1570-1571; 1572-1573; 1573-
1574; 1576-1577; 1577-1578; 1578-1579; 1580-1581; 1581-1582; 
1582-1583; 1583-1584; 1585-1586; 1586-1587; 1587-1588; 1588-
1589; 1590-1591; 1591-1592; 1593-1594; 1594-1595; 1596-1597; 
1597-1598; 1598-1599; 1599-1600; 1600-1601.

1 pak

240 1601-1602; 1602-1603; 1603-1604; 1604-1605; 1605-1606; 1606-
1607; 1607-1608; 1608-1609; 1609-1610; 1611-1612; 1612-1613; 
1613-1614; 1614-1615; 1615-1616; 1616-1617; 1617-1618; 1618-
1619; 1619-1620; 1620-1621; 1621-1622; 1622-1623; 1623-1624; 
1624-1625; 1625-1626; 1626-1627; 1627-1628; 1629-1630.

1 pak

241 1630-1631; 1631-1632; 1632-1633; 1633-1634; 1634-1635; 1635-
1636; 1637-1639; 1640-1641; 1642-1643; 1643-1644; 1645-1646; 
1646-1647; 1647-1649; 1649-1650; 1650-1651; 1651-1652; 1652-
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1653; 1653-1654; 1654-1655; 1655-1656; 1656-1657; 1657-1658.
1 pak

242 1669-1670; 1670-1671; 1671-1672; 1672-1673; 1673-1676; 1676-
1677; 1677-1678; 1678-1679; 1679-1681; 1681-1684; 1684-1685; 
1685-1687; 1687-1689.

1 pak

243 1658-1660; 1660-1661; 1661-1662; 1662-1663; 1663-1664; 1664-
1665; 1665-1666; 1666-1667; 1667-1668; 1668-1669.

1 pak

244 1689-1690; 1690-1691; 1691-1692; 1692-1693; 1693-1694; 1694-
1695; 1695-1696; 1696-1697; 1697-1698; 1698-1699.

1 pak

245 1699-1700; 1700-1701; 1701-1703; 1703-1704; 1704-1705; 1705-
1706; 1706-1707; 1707-1708; 1708-1709; 1709-1710; 1710-1711.

1 pak

246 1711-1712; 1712-1713; 1713-1714; 1714-1715; 1715-1716; 1716-
1717; 1717-1718; 1718-1719.

1 pak

247 1719-1720; 1720-1721; 1721-1722; 1722-1723; 1723-1724; 1724-
1725; 1725-1726; 1726-1727; 1727-1728; 1728-1729; 1729-1730.

1 pak

248 1730-1731; 1731-1732; 1732-1733; 1733; 1733-1734; 1734-1735; 
1735-1736; 1736-1737; 1737-1738; 1738-1739; 1739-1740.

1 pak

249 1740-1742; 1742-1743; 1743-1744; 1744-1745; 1745-1746; 1746-
1748; 1748-1750; 1750-1752; 1752-1753; 1753-1754; 1754-1755; 
1755-1756; 1756-1757; 1757-1758; 1758-1759.

1 pak

250 1759-1760; 1760-1762; 1762-1763; 1763-1764; 1764-1766; 1766-
1768; 1768-1770; 1770-1772; 1772-1774; 1774-1775; 1775-1776; 
1776-1778; 1778-1780; 1780-1781.

1 pak

251/1 - 251/2 Handboek van renten, pachten en andere inkomsten van het klooster van Bethanië te Brugge,

251/1 - 251/2 HANDBOEK VAN RENTEN, PACHTEN EN ANDERE 
INKOMSTEN VAN HET KLOOSTER VAN BETHANIË TE BRUGGE,

251 /1 1654 e.v.
1 deel
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251 /2 1669 e.v.
1 deel

252 /1 Handboek van ontvangsten en uitgaven van het klooster van 
Bethanië te Brugge, 1669 e.v.

1 deel

252 /2 Handboek van renten, pachten en andere inkomsten, 1695 e.v.
1 deel

253 /1 Handboek van ontvangsten van het klooster van Bethanië te 
Brugge, 1723 e.v.

1 deel

253 /2 Handboek van obligaties, 1695-1733.
1 deel

253 /3 Handboek van ontvangsten, ca. 1732 e.v.
1 deel

254 Handboek van ontvangsten van het klooster van Bethanië te 
Brugge, ca. 1750-1762.

1 deel

255/1 - 255/2 Handboek van ontvangsten en huishoudelijke uitgaven van het klooster van Bethanië te Brugge,

255/1 - 255/2 HANDBOEK VAN ONTVANGSTEN EN HUISHOUDELIJKE 
UITGAVEN VAN HET KLOOSTER VAN BETHANIË TE BRUGGE,

255 /1 1681 e.v.
1 deel

255 /2 1728 e.v.
1 deel

255 /3 Handboek van uitgaven, 1733 e.v.
1 deel

255/4 - 255/5 Handboek van huishoudelijke uitgaven,

255/4 - 255/5 HANDBOEK VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN,
255 /4 1748-1766.

1 deel

255 /5 1766 e.v.
1 deel

256 Diverse bijlagen bij rekeningen van het klooster van Bethanië te 
Brugge, 17de-18de eeuw.

1 pak
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257 Lijst van religieuzen e.a. van het klooster van Bethanië te Brugge, 
z.d.

1 deel

257 /BIS Register van goederen en erfelijke renten, 16de-17de eeuw.
1 deel

258 - 259 Bewijsstukken bij rekeningen van het klooster van Bethanië te Brugge,

258 - 259 BEWIJSSTUKKEN BIJ REKENINGEN VAN HET KLOOSTER 
VAN BETHANIË TE BRUGGE,

258 1731-1740.
1 pak

259 1741-1757; 1781-1784.
1 pak

260 Register van ontvangsten en uitgaven van het klooster der 
Ongeschoeide Karmelieten te Brugge, 18de eeuw (tot de 
afschaffing, 1796).

1 deel

262 /1 Handboek van losrenten, lijfrenten en grondrenten van het klooster
der Karmelietessen in Sion te Brugge, 1659 e.v.

1 deel

262/2 - 262/3 Register van ontvangsten,

262/2 - 262/3 REGISTER VAN ONTVANGSTEN,
262 /2 1634-1645.

1 deel

262 /3 1663-1686.
1 deel

263/1 - 264/2 Register van ontvangsten van het klooster der Karmelietessen in Sion te Brugge,

263/1 - 264/2 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN HET KLOOSTER 
DER KARMELIETESSEN IN SION TE BRUGGE,

263 /1 1680-1712.
1 deel

263 /2 1736-1757.
1 deel

264 /1 1712-1757.
1 deel

264 /2 1757-1783.
1 deel
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265 /1 Handboek van de los- en grondrenten van het klooster der 
Karmelietessen in Sion te Brugge, 1765 e.v.

1 deel

265 /2 Copieboek van rentebrieven, 1721 e.v.; handboek van los- en 
grondrenten, 1765 e.v.; afschriften van akten i.v.m. vrijstelling van 
belastingen, 1710 e.v.

1 deel

266 /1 Register van betalingen van grondrenten door het klooster der 
Karmelietessen van Sion te Brugge, 1519-1631.

1 deel

266/2 - 266/3 Register van uitgaven,

266/2 - 266/3 REGISTER VAN UITGAVEN,
266 /2 1634-1645.

1 deel

266 /3 1663-1686.
1 deel

267/1 - 267/2 Register van uitgaven van het klooster der Karmelietessen van Sion te Brugge,

267/1 - 267/2 REGISTER VAN UITGAVEN VAN HET KLOOSTER DER 
KARMELIETESSEN VAN SION TE BRUGGE,

267 /1 1736-1757.
1 deel

267 /2 1757-1783.
1 deel

268 /1 Copieboek van eigendomstitels van het klooster der 
Karmelietessen van Sion te Brugge, lijst van boeken het klooster 
toebehorend e.a., 15de-16de eeuw.

1 deel

268 /2 Renteboek, 1509 e.v.
1 deel

268 /3 Catalogus van de bibliotheek, 1723.
1 deel

268 /4 Register van goederen en lasten (met bijl.), 1534 e.v.
1 deel

268 /5 Register van ontvangsten en hergebruik van "doten" en afgeloste 
renten, 1645-1782.

1 deel
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269 /1 Register met diverse gegevens betreffende het klooster der 
Karmelietessen van Sion te Brugge: fragment van kroniek, z.d.; 
ontvangsten voor werken aan de panden, 1624; stichting en 
wijding van de kerk, diverse ornamenten, versieringen voor het 
altaar, zilverwerk, kledij, jaargetijden, begraafplaatsen, liturgische 
boeken, 1537 e.v.

1 deel

269 /2 Register van ontvangsten van los- en lijfrenten, 1585-1719.
1 deel

269 /3 Register van fundaties, 1523 e.v.
1 deel

269 /4 Resolutieboek i.v.m. verkiezing van officianten, religieuzen, 
biechtvaders, resoluties uit provnciaal kapittel, 1686-1783.

1 deel

269 /5 Register van lasten van fundaties (gereduceerde en 
ongereduceerde), met tafel en kalender, 1654.

1 deel

270 Copieboek van charters van het klooster der Karmelietessen van 
Sion te Brugge, rentebrieven e.a., 1692-1713.

1 deel

271 /A /1 Register van ontvangsten van landpachten en renten van de 
Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge, 1556.

1 deel

271 /A /2 Register van ontvangsten van landpachten en renten "van buyten",
1547-1550.

1 deel

271 /A /3 Pachtbrieven en diverse bewijsstukken bij rekeningen, 18de eeuw.
1 pak

271/B/1 - 271/B/5 Register van ontvangsten van landpachten en renten "van buyten" van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge,

271/B/1 - 271/B/5 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN 
LANDPACHTEN EN RENTEN "VAN BUYTEN" VAN DE KARTUIZERS 
(KLOOSTER GENADEDAL) TE BRUGGE,

271 /B /1 1538-1539.
1 deel

271 /B /2 1540-1543 (in bijl.: register van buitengewone ontvangsten en 
uitgaven, 1530-1535).

1 deel
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271 /B /3 1543-1544.
1 deel

271 /B /4 1551-1552; 1552-1553.
1 deel

271 /B /5 1553-1554.
1 deel

271/B/6 - 271/B/7 Register van ontvangsten van landpachten en renten,

271/B/6 - 271/B/7 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN 
LANDPACHTEN EN RENTEN,

271 /B /6 1554-1555.
1 deel

271 /B /7 1555-1556.
1 deel

272/1 - 272/2 Register van ontvangsten van landpachten en renten van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge,

272/1 - 272/2 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN LANDPACHTEN 
EN RENTEN VAN DE KARTUIZERS (KLOOSTER GENADEDAL) TE 
BRUGGE,

272 /1 1557.
1 deel

272 /2 1558; register van uitgaven, 1558-1559.
1 deel

272 /3 Register van ontvangsten van landpachten en renten en uitgaven, 
1559-1560.

1 deel

272 /4 Register van ontvangsten van renten, 1562.
1 deel

272 /5 Register van ontvangsten van pachten en uitgaven, 1562-1563.
1 deel

272 /6 Register van ontvangsten van renten, 1563.
1 deel

272/7 - 272/8 Register van ontvangsten en uitgaven,

272/7 - 272/8 REGISTER VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN,
272 /7 1563-1564.

1 deel

272 /8 1564-1565.
1 deel
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273 /1 Register van ontvangsten van renten en uitgaven van de Kartuizers
(klooster Genadedal) te Brugge, 1564.

1 katern

273 /2 Register van ontvangsten van renten, 1564.
1 deel

273/3 - 273/4 Register van ontvangsten en uitgaven,

273/3 - 273/4 REGISTER VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN,
273 /3 1566-1567.

1 deel

273 /4 1567-1568.
1 deel

273 /5 Register van ontvangsten van renten en uitgaven, 1568-1569.
1 katern

273 /6 Register van ontvangsten en uitgaven, 1568-1569.
1 deel

274 /1 Register van ontvangsten van landpachten en renten en uitgaven 
van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge, 1569-1570.

1 deel

274/2 - 274/3 Register van ontvangsten van landpachten en renten,

274/2 - 274/3 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN LANDPACHTEN 
EN RENTEN,

274 /2 1570-1571.
1 deel

274 /3 met uitgaven, 1571-1572.
1 deel

274 /4 Register van uitgaven, 1570-1571.
1 deel

274/5 - 274/6 Register van ontvangsten van landpachten en renten en uitgaven,

274/5 - 274/6 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN LANDPACHTEN 
EN RENTEN EN UITGAVEN,

274 /5 1572-1573.
1 deel

274 /6 1573-1574.
1 deel

275 /1 Register van ontvangsten van landpachten en renten van de 
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Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge, 1576-1577.
1 deel

275 /2 Register van ontvangsten van achterstallige landpachten en 
renten, 1577.

1 katern

275/3 - 275/4 Register van ontvangsten van landpachten en renten,

275/3 - 275/4 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN LANDPACHTEN 
EN RENTEN,

275 /3 1577-1578.
1 deel

275 /4 1578-1579.
1 deel

275 /5 Register van ontvangsten van renten binnen de stad Brugge en 
uitgaven, 1579.

1 katern

275/6 - 275/7 Register van ontvangsten van landpachten en renten en uitgaven voorgelegd door Adam Aernoudts, ontvanger van de commissarissen voor het beheer van geestelijke goederen in het kwartier Brugge en in het Vrije,

275/6 - 275/7 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN LANDPACHTEN 
EN RENTEN EN UITGAVEN VOORGELEGD DOOR ADAM AERNOUDTS,
ONTVANGER VAN DE COMMISSARISSEN VOOR HET BEHEER VAN 
GEESTELIJKE GOEDEREN IN HET KWARTIER BRUGGE EN IN HET 
VRIJE,

275 /6 1580.
1 deel

275 /7 1581.
1 deel

275 /8 Register van ontvangsten van landpachten en renten en uitgaven, 
1581.

1 deel

276 /1 Register van ontvangsten en uitgaven van de Kartuizers (klooster 
Genadedal) te Brugge, 1582-1583.

1 katern

276 /2 Register van ontvangsten van renten binnen de stad Brugge 
(fragment), 1584.

1 katern

276/3 - 276/7 Register van ontvangsten van renten binnen de stad Brugge en uitgaven,

276/3 - 276/7 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN RENTEN BINNEN 
DE STAD BRUGGE EN UITGAVEN,

276 /3 1587-1588.
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1 katern

276 /4 1588-1589.
1 katern

276 /5 1589-1590.
1 katern

276 /6 1590-1591.
1 katern

276 /7 1594-1595.
1 katern

277 Rekeningen van van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge, 
1614-1615; 1613-1614; 1611-1612; 1610-1611; 1609-1610; 1608; 
1606-1607; 1605-1606; 1604-1605; 1602-1603; 1601-1602; 1600-
1601; 1598-1600; 1597-1598; 1596-1597; 1595-1596; 1594-1595; 
1593-1594; 1592-1593; 1591-1592; 1590-1591; 1589-1590; 1588-
1589; 1587-1588; 1586-1587; 1585-1586; 1584-1585.

1 band

278/1 - 278/9 Register van ontvangsten van renten binnen de stad Brugge en uitgaven van de Kartuizers (klooster Genadedal),

278/1 - 278/9 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN RENTEN BINNEN 
DE STAD BRUGGE EN UITGAVEN VAN DE KARTUIZERS (KLOOSTER 
GENADEDAL),

278 /1 1596.
1 katern

278 /2 1597.
1 katern

278 /3 1598.
1 katern

278 /4 1599.
1 katern

278 /5 1600.
1 katern

278 /6 1601-1610.
2 katernen

278 /7 1611.
1 katern

278 /8 1612.
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1 katern

278 /9 1614-1618.
1 katern

278 /10 Fragment van rekening, 1616.
1 katern

279/1 - 279/2 Rekeningen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge,

279/1 - 279/2 REKENINGEN VAN DE KARTUIZERS (KLOOSTER 
GENADEDAL) TE BRUGGE,

279 /1 1619-1620; 1618-1619; 1617-1618; 1616-1617; 1615-1616.
1 band

279 /2 1620-1621; 1621-1622; 1622-1623; 1623-1624; 1624-1625; 1625-
1626; 1626-1627; 1627-1628; 1628-1629; 1629-1630.

1 band

279/3 - 279/4 Register van ontvangsten van renten binnen de stad Brugge en uitgaven,

279/3 - 279/4 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN RENTEN BINNEN 
DE STAD BRUGGE EN UITGAVEN,

279 /3 1619-1621.
1 katern

279 /4 1622-1623.
1 katern

279 /5 Register van ontvangsten en uitgaven van "smalle renten", 1624-
1625.

1 katern

280/1 - 280/2 Rekeningen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge,

280/1 - 280/2 REKENINGEN VAN DE KARTUIZERS (KLOOSTER 
GENADEDAL) TE BRUGGE,

280 /1 1630-1631; 1631-1632; 1632-1633; 1633-1634; 1634-1635; 1635-
1636; 1636-1637; 1637-1638; 1638-1639; 1639-1640.

1 band

280 /2 1640-1641; 1641-1642; 1642-1643; 1643-1644; 1644-1645; 1645-
1646; 1646-1647; 1647-1648, 1648-1649; 1649-1650.

1 band

280 /3 Register van ontvangsten van erfelijke renten, 1636.
1 katern

281 /1 Rekeningen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge, 
1663-1664; 1662-1663; 1662; 1661-1662; 1659-1660; 1658-1659; 
1657-1658; 1656-1657; 1655-1656; 1654-1655; 1653-1654; 1652-
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1653; 1651-1652; 1650-1651.
1 band

281 /2 Register van ontvangsten van renten binnen Brugge, 1636-1644 en
grondrenten van het Sint-Obrechtsgodshuis, met uitgaven.

1 katern

281 /3 Register van ontvangsten van erfelijke renten,met uitgaven, 1647.
1 katern

281/4 - 281/6 Register van ontvangsten van renten binnen Brugge, met uitgaven,

281/4 - 281/6 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN RENTEN BINNEN 
BRUGGE, MET UITGAVEN,

281 /4 1647 (met bijl.).
1 katern

281 /5 1648.
1 katern

281 /6 1655.
1 katern

281 /7 Register van ontvangsten van erfelijke renten, met uitgaven, 1655.
1 katern

281 /8 Staat van het klooster, 1659.
1 katern

282 /1 Rekeningen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge, 
1673-1674; 1672-1673; 1671-1672; 1670-1671; 1669-1670; 1668-
1669; 1667-1668; 1666-1667; 1665-1666; 1664-1665.

1 band

282 /2 Staat van het klooster, 1669.
1 katern

282/3 - 282/4 Register van ontvangsten van renten, met uitgaven,

282/3 - 282/4 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN RENTEN, MET 
UITGAVEN,

282 /3 1664.
1 katern

282 /4 1670.
1 katern

283 /1 Rekeningen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge, 
1679-1680; 1678-1679; 1677-1678; 1676-1677; 1675-1676; 1674-
1675.
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1 band

283 /2 Register van ontvangsten van renten, met uitgaven,1674.
1 katern

284 /1 Rekeningen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge, 
1689-1690; 1688-1689; 1687-1688; 1686-1687; 1685-1686; 1684-
1685; 1683-1684; 1682-1683; 1681-1682; 1680-1681.

1 band

284 /2 Staat van het klooster, 1683.
1 katern

284 /3 Register van ontvangsten van renten, met uitgaven, 1683.
1 deel

285/1 - 285/2 Rekeningen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge,

285/1 - 285/2 REKENINGEN VAN DE KARTUIZERS (KLOOSTER 
GENADEDAL) TE BRUGGE,

285 /1 Rekeningen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge, 
1695-1696; 1694-1695; 1693-1694; 1692-1693; 1691-1692; 1691 
(supplement); staat van het klooster, 1691.

1 band

285 /2 1699-1700; 1698-1699; 1697-1698.
1 band

285/3 - 288/1 Register van ontvangsten van renten, met uitgaven en kwitanties,

285/3 - 288/1 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN RENTEN, MET 
UITGAVEN EN KWITANTIES,

285 /3 1695.
1 deel

286 /1 1705-1706; 1704-1705; 1703-1704; 1702-1703; 1701-1702; 1700-
1701.

1 band

286 /2 1706-1707; 1707-1708; 1708-1709; 1709-1710; 1710-1711; 1711-
1712.

1 band

287 /1 1718-1719; 1719-1720; 1720-1721; 1721-1722; 1722-1723.
1 deel

287 /2 1712-1713; 1713-1714; 1714-1715; 1715-1716; 1716-1717; 1717-
1718.

1 deel
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288 /1 1723-1724; 1724-1725; 1725-1726; 1726-1727; 1727-1728; 1728-
1729; 1729-1730; 1730-1731; 1731-1732.

1 deel

288 /2 Register van ontvangsten van renten van de Kartuizers (klooster 
Genadedal) te Brugge, met uitgaven, 1706-1723.

1 deel

289 - 292/2 Rekeningen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge,

289 - 292/2 REKENINGEN VAN DE KARTUIZERS (KLOOSTER 
GENADEDAL) TE BRUGGE,

289 1733-1734; 1732-1733; 1735; 1735-1736; 1736-1737; 1737-1738; 
1738-1739; 1739; 1739-1740; 1740-1741; 1741-1742.

1 deel

290 1742-1743; 1743-1744; 1744-1745; 1745-1746; 1746-1747; 1747-
1748; 1748-1749.

1 deel

291 1749-1750; 1750-1751; 1751-1752; 1752; 1752-1753; 1753-1754; 
1754-1755; 1755-1756; 1757; 1757-1758; 1758; 1759.

1 deel

292 /1 1759-1760; 1760-1761; 1761-1762; 1762-1763; 1763-1764; 1764-
1765; 1765-1766; 1766-1767; 1767-1768; 1768-1769.

1 band

292 /2 1769-1770; 1770-1771; 1771-1772; 1772-1773; 1773-1774; 1774-
1775; 1775-1776; 1776-1777; 1777-1778; 1778-1779; 1783.

1 pak

292 /3 Diverse bewijsstukken bij rekeningen, 1776-1777.
1 lias

293 - 296 Diverse kwitanties bij rekeningen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge,

293 - 296 DIVERSE KWITANTIES BIJ REKENINGEN VAN DE 
KARTUIZERS (KLOOSTER GENADEDAL) TE BRUGGE,

293 1719-1721.
1 pak

294 1723-1729.
1 pak

295 1744-1752.
1 pak

296 1729-1741.
1 pak
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297 Register van buitengewone ontvangsten en gewone en 
buitengewone uitgaven van de Kartuizers (klooster Genadedal) te 
Brugge (met bijl.), 1742-1773.

1 deel

298/1 - 298/2 Register van ontvangsten van pachten en erfelijke renten van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge,

298/1 - 298/2 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN PACHTEN EN 
ERFELIJKE RENTEN VAN DE KARTUIZERS (KLOOSTER GENADEDAL) 
TE BRUGGE,

298 /1 1530-1531; 1531-1532; 1532; 1532-1533.
1 deel

298 /2 1534; 1535; 1536; 1537.
1 deel

298 /3 Register van ontvangsten van landpachten en renten in het Vrije, 
1558-1578.

1 deel

298 /4 Register van ontvangsten van pachten en renten, 1661 e.v.
1 katern

298/5 - 298/7 Register van ontvangsten van pachten en renten en uitgaven,

298/5 - 298/7 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN PACHTEN EN 
RENTEN EN UITGAVEN,

298 /5 1662.
1 katern

298 /6 1663-1664.
1 katern

298 /7 1664-1665.
1 katern

299/1 - 299/9 Register van ontvangsten van pachten en renten van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge en uitgaven,

299/1 - 299/9 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN PACHTEN EN 
RENTEN VAN DE KARTUIZERS (KLOOSTER GENADEDAL) TE BRUGGE
EN UITGAVEN,

299 /1 1665-1666.
1 katern

299 /2 1666-1667.
1 katern

299 /3 1667-1668.
1 katern
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299 /4 1668-1669.
1 katern

299 /5 1669-1670.
1 katern

299 /6 1670-1671.
1 katern

299 /7 1671-1672.
1 katern

299 /8 1672-1673.
1 katern

299 /9 1674-1675.
1 katern

300/1 - 300/8 Register van ontvangsten van pachten en renten e.a. van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge ,

300/1 - 300/8 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN PACHTEN EN 
RENTEN E.A. VAN DE KARTUIZERS (KLOOSTER GENADEDAL) TE 
BRUGGE ,

300 /1 1694-1695.
1 deel

300 /2 1695-1696.
1 deel

300 /3 1700-1701.
1 deel

300 /4 ca. 1700-1711 (grondrenten).
1 deel

300 /5 1701-1702.
1 deel

300 /6 1703-1704.
1 deel

300 /7 1704-1705.
1 deel

300 /8 ca. 1719-1726.
1 deel

301 /1 Register van ontvangsten en uitgaven van de Kartuizers (klooster 
Genadedal) te Brugge, 1675-1676.
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1 deel

301/2 - 301/6 Register van ontvangsten,

301/2 - 301/6 REGISTER VAN ONTVANGSTEN,
301 /2 1676-1677.

1 deel

301 /3 1677-1678.
1 deel

301 /4 1678-1679.
1 deel

301 /5 1683-1684.
1 deel

301 /6 met uitgaven, 1684-1685.
1 deel

301 /7 Register van ontvangsten van renten, 1685.
1 deel

301/8 - 301/14 Register van ontvangsten,

301/8 - 301/14 REGISTER VAN ONTVANGSTEN,
301 /8 1691-1692.

1 deel

301 /9 1692-1693.
1 deel

301 /10 1693-1694.
1 deel

301 /11 1702-1703.
1 deel

301 /12 1706-1707.
1 deel

301 /13 1716-1717.
1 deel

301 /14 1720-1721.
1 deel

301 /15 Stukken i.v.m. proceskosten, ca. 1774-1779.
1 lias
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301 /16 Fragment van register van ontvangsten, 17de eeuw.
1 katern

301 /17 Uittreksel uit register van grondrenten, 17de eeuw.
1 katern

301 /18 Fragment van register van uitgaven, ca. 1771-1773.
1 katern

301 /19 Inventaris van papieren berustend in het "contoir", 18de eeuw.
1 katern

302 Register van ontvangsten van goederen van de Kartuizers (klooster
Genadedal) te Brugge, ca. 1683-1714.

1 deel

303 Handboek van hofsteden, landen, huizen, erven, renten en 
obligaties van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge, 1725 
e.v.

1 deel

304 - 305 Register van ontvangsten van goederen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge,

304 - 305 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN VAN DE 
KARTUIZERS (KLOOSTER GENADEDAL) TE BRUGGE,

304 Register van ontvangsten van goederen van de Kartuizers (klooster
Genadedal) te Brugge, ca. 1750-1769.

1 deel

305 ca. 1742-1749.
1 deel

306 Legger van landen en goederen van de Kartuizers (klooster 
Genadedal) te Brugge, 1550 (met aanvullingen).

1 deel

307 - 325/3 Rekeningen van de Kartuizerinnen (St.-Anna ter Woestijne) te Sint-Andries,

307 - 325/3 REKENINGEN VAN DE KARTUIZERINNEN (ST.-ANNA TER 
WOESTIJNE) TE SINT-ANDRIES,

307 1515-1516; 1554-1555; 1559-1560; 1564-1565(renten); 1564-
1565; 1567-1568.

1 pak

308 1568-1569; 1569-1570; 1570-1571; 1571-1572.
1 pak

309 1573-1574; 1574-1575; 1575-1576; 1576-1577; 1577-1578; 1579-
1580; 1580-1581; 1581; 1581-1582; 1582-1583; 1584-1585; 1585-
1586; 1586-1587.
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1 pak

310 1587-1588; 1588-1589; 1589-1590; 1590-1591; 1591-1592; 1592-
1593; 1593-1594; 1594-1595; 1595-1596; 1596-1597; 1597-1598; 
1598-1599; 1599-1600; 1600-1601; 1601-1602; 1602-1603; 1603-
1604; 1604-1605; 1605-1606; 1606-1607; 1607-1608.

1 pak

311 1608-1609; 1609-1610; 1610-1611; 1611-1612; 1612-1613; 1613-
1614; 1614-1615; 1615-1616; 1616-1617; 1617-1618; 1618-1619; 
1619-1620; 1620-1621; 1621-1622; 1622-1623; 1623-1624; 1626-
1628; 1628-1629.

1 pak

312 1629-1630; 1630-1632; 1632-1633; 1633-1634; 1633-1636 (kleine 
renten en cijnzen); 1634-1635; 1635-1636; 1636-1637; 1637-1638;
1638-1639; 1639-1640; 1640-1641; 1641-1642; 1642-1643; 1643-
1644; 1644-1645.

1 pak

313 1645-1646; 1646-1647; 1647-1648; 1648-1649; 1649-1650; 1650-
1651; 1651-1652; 1652-1653; 1653-1654.

1 pak

314 1654-1655; 1654-1655 (huishuren en renten); 1655-1656; 1655-
1656 (huishuren en renten); 1656-1657; 1656-1657 (huishuren en 
renten); 1657-1658; 1657 (huishuren en renten); 1658-1659; 1659-
1660; 1660-1661.

1 pak

315 1661-1662; 1662-1663; 1664 (particuliere ontvangsten procurator);
1663-1664; 1664-1665; 1665-1666; 1666 (particuliere ontvangsten
en uitgaven procurator); 1666-1667; 1667-1668; 1668-1669 
(particuliere ontvangsten en uitgaven procurator); 1668- 1669; 
1669-1670; 1670-1671.

1 pak

316 1671-1672; 1672-1673; 1673-1674; 1674-1675; 1675-1676; 1676-
1677; 1677-1678; 1678-1679; 1679-1680; 1680-1681; 1682-1683 
(procurator); 1682-1683; 1683-1684; 1684-1685; 1685-1686; 1686-
1687; 1687-1688.

1 pak

317 1688-1689; 1689-1690; 1690-1691; 1691-1692; 1692-1693; 1693-
1694; 1694-1695; 1695-1696; 1696-1697; 1697-1698; 1698-1699; 
1699-1700; 1700-1701.

1 pak

318 1701-1702; 1702-1703; 1703-1704; 1704-1705; 1705-1706; 1706-



Verzameling 'Oud Kerkarchief' 79

1707; 1707-1708; 1708-1709; 1709-1710; 1709-1710 (procurator); 
1710-1711.

1 pak

319 1711-1712; 1712-1713; 1713-1714; 1714-1715; 1715-1716; 1716-
1717; 1717-1718; 1718-1719; 1719-1720; 1720-1721; 1721-1722 
(procurator); 1721-1722; 1722-1723.

1 pak

320 1723-1724; 1724-1725; 1725-1726; 1726-1727; 1727-1728; 1728-
1729; 1729-1730; 1730-1731; 1731-1732; 1732-1733; 1733-1734.

1 pak

321 1734-1735; 1735-1736; 1736-1737; 1737-1738; 1738-1739; 1739-
1740; 1740-1741; 1741-1742 (procurator); 1742-1744; 1744-1745; 
1745-1746; 1746-1747; 1747-1748; 1748-1749; 1749-1750; 1750-
1751.

1 pak

322 1751-1752; 1752-1753; 1753-1754; 1754-1755; 1755-1756; 1756-
1757 (procurator); 1756-1757; 1757-1758; 1758-1759; 1759-1760; 
1760-1761; 1761-1762.

1 pak

323 1762-1763; 1763-1764; 1764-1765; 1765-1766; 1766-1767; 1767-
1768; 1768-1769 (procurator); 1769 (procurator); 1769-1770 
(procurator); 1770-1771 (idem); 1771-1772 (idem); 1772-1773 
(idem); 1773-1774 (idem); 1774-1775 (idem); 1775-1776 (idem); 
1776-1777 (idem); 1777-1778 (idem); 1778-1779 (idem); 1779-
1780 (idem); 1780-1781 (idem); 1781-1782 (idem); 1782-1783 
(idem).

1 pak

324 1551-1616.
1 deel

325 /1 1616-1643.
1 deel

325 /2 1643-1661.
1 deel

325 /3 1661-1702.
1 deel



80 Verzameling 'Oud Kerkarchief'

326/1 - 326/3 Register van ontvangsten en uitgaven van de procurator van de Kartuizerinnen te Brugge,

326/1 - 326/3 REGISTER VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN DE 
PROCURATOR VAN DE KARTUIZERINNEN TE BRUGGE,

326 /1 1685-1698.
1 deel

326 /2 1698-1708.
1 deel

326 /3 1708-1731.
1 deel

327/1 - 327/6 Register van ontvangsten van renten en pachten van de Kartuizerinnen te Brugge,

327/1 - 327/6 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN RENTEN EN 
PACHTEN VAN DE KARTUIZERINNEN TE BRUGGE,

327 /1 1566-1574.
1 deel

327 /2 ca. 1570-1575.
1 deel

327 /3 1603.
1 deel

327 /4 ca. 1580-1656.
1 deel

327 /5 1606-1640.
1 deel

327 /6 1634-1647.
1 deel

328 /1 Register van gedane leveringen en uitgaven door de knechten voor
de procurator van de Kartuizerinnen te Brugge, 1750-1756.

1 deel

328 /2 Register van ontvangsten van renten en pachten, ca. 1722-1751.
1 deel

328 /3 Register van ontvangsten en uitgaven, ca. 1729-1744.
1 deel

328 /4 Register van ontvangsten van renten en pachten, ca. 1645-1698.
1 deel

328 /5 Diverse boekhoudkundige stukken, 18de eeuw.
1 pak
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329 /1 Register van ontvangsten en betalingen van de "celliere" van de 
Kartuizerinnen te Brugge, ca. 1751-1783.

1 deel

329 /2 Register van dagelijkse ontvangsten en betalingen, 1771-1783.
1 deel

329 /3 Register van ontvangsten en uitgaven, 1744-1757.
1 deel

329 /4 Register van dagelijkse ontvangsten en betalingen, 1751-1771.
1 deel

330/1 - 330/2 Register van ontvangsten en uitgaven van de Kartuizerinnen te Brugge,

330/1 - 330/2 REGISTER VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN DE 
KARTUIZERINNEN TE BRUGGE,

330 /1 ca. 1776-1784.
1 deel

330 /2 ca. 1744-1776.
1 deel

331 /1 Register van landpachten, huishuren en renten van de 
Kartuizerinnen te Brugge, 1685-1710.

1 deel

331 /2 Register van diverse uitgaven, ca. 1662-1667.
1 deel

332/3 - 333/4 Register van landpachten, huishuren en renten van de Kartuizerinnen te Brugge,

332/3 - 333/4 REGISTER VAN LANDPACHTEN, HUISHUREN EN 
RENTEN VAN DE KARTUIZERINNEN TE BRUGGE,

332 /3 ca. 1710-1744 (met bijl.).
1 deel

333 /4 ca. 1744-1773.
1 deel

334/1 - 334/3 Register van ontvangsten van landpachten, renten en huishuren van de Kartuizerinnen te Brugge,

334/1 - 334/3 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN LANDPACHTEN, 
RENTEN EN HUISHUREN VAN DE KARTUIZERINNEN TE BRUGGE,

334 /1 1580-1589.
1 deel

334 /2 1650-1658.
1 deel
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334 /3 ca. 1630-1649.
1 deel

335 /1 Register van (ontvangsten en) uitgaven van de procurator van de 
Kartuizerinnen te Brugge, 1744-1769.

1 deel

335 /2 Register van uitgaven van de priorin, 1751-1783.
1 deel

336 /1 Register van diverse lasten waaraan de Kartuizerinnen te Brugge 
onderworpen zijn, 1567e.v.

1 deel

336 /2 Register van diverse uitgaven, 1568-1569.
1 deel

336/3 - 336/4 Register van diverse lasten,

336/3 - 336/4 REGISTER VAN DIVERSE LASTEN,
336 /3 ca. 1695-1744.

1 deel

336 /4 1744-1782.
1 deel

337 /1 Register met afschriften van pachtbrieven van de Kartuizerinnen te
Brugge, ca. 1627-1647.

1 deel

337 /2 Register met afschriften van amortisatiebrieven, 18de eeuw.
1 deel

337 /3 Register van kwitanties, ca. 1644-1695.
1 deel

337 /4 Diverse stukken i.v.m. privilegies (amortisatierechten), 16de-18de 
eeuw.

1 pak

338 /1 Stukken i.v.m. generaal kapittel van de Kartuizerorde (Provincia 
Teutonia), 1655-1682.

1 pak

338 /2 Register met afschriften van akten i.v.m. renten en goederen van 
de Kartuizerinnen in Oudenburg-hoek, 's Heer Woutermansambacht
en Kamerlingsambacht, 14de-15de eeuw.

1 deel
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338 /3 Register met overzicht van goederen van de Kartuizerinnen in de 
watering Blankenberge, 1456.

1 deel

338 /4 Register met diverse leggers van renten en goederen van de 
Kartuizerinnen, 1567 e.v. (met bijl.).

1 deel

338 /5 Legger van goederen en renten, 1594.
1 deel

339 Register van landpachten en renten van de Kartuizerinnen te 
Brugge, 1428.

1 deel

340 /1 Register met afschriften van akten i.v.m. goederenbeheer van de 
Kartuizerinnen te Brugge, 14de-18de eeuw.

1 deel

340 /2 Register van ontvangsten van landpachten, renten en huishuren 
van de Kartuizerinnen te Brugge, 1662 e.v.

1 deel

341 Register met afschriften van akten i.v.m. goederenbeheer van de 
Kartuizerinnen te Brugge, 1419 e.v.

1 deel

342 /1 Register van ontvangsten van landpachten en renten van de 
Kartuizerinnen te Brugge, 1691 e.v.

1 deel

342 /2 Register van ontvangsten en uitgaven, ca. 1746-1751.
1 deel

342 /3 Register met kwitanties van renten waarmee het klooster is belast, 
1577-1625.

1 deel

342 /4 Register van ontvangsten van goederen toebehorend aan de 
proosdij van Hertsberge, de kartuize van Gent en Leuven en het 
St.-Agnesklooster te Gent, 18de eeuw.

1 deel

342 /5 Register van ontvangsten en uitgaven, 1623-1648.
1 deel

342 /6 Register van ontvangsten van renten, landpachten en huishuren, 
ca. 1573-1579.

1 deel
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343 /1 Register van de kartuizerinnen te Brugge met afschriften van akten
i.v.m. renten en gronden te Varsenare, St.-Andries, St.-Baafs en 
Snellegem, 1477.

1 deel

343 /2 Register van de kartuizerinnen te Brugge met afschriften van akten
i.v.m. renten en gronden te Klemskerke, Bredenehoek, Houtave, 
Nieuwmunster, Vlissegem, Lissewege, Uitkerke, Zuienkerke, 
Meetkerke, 1477.

1 deel

343 /3 Register van de kartuizerinnen te Brugge met afschriften van akten
i.v.m. renten en gronden te Vladslo, Esen, Koekelare, Ichtegem, 
Eernegem, Aartrijke, Gistel-ambacht, 1477.

1 deel

343 /4 Register van de kartuizerinnen te Brugge met afschriften van akten
i.v.m. renten en gronden te Dudzele en Oostkerke, 1477.

1 deel

343 /5 Register van de kartuizerinnen te Brugge met afschriften van akten
i.v.m. renten en gronden te Houtave, Nieuwmunster, Vlissegem, 
Klemskerke en Bredenehoek, 1477.

1 deel

343 /6 Register van de kartuizerinnen te Brugge met afschriften van akten
i.v.m. renten en gronden te Zerkegem, Snellegem, Jabbeke, 
Stalhille, Lissewege, Zuienkerke en Meetkerke, 1477.

1 deel

343 /7 Register van de kartuizerinnen te Brugge met afschriften van akten
i.v.m. renten en gronden te Oostburg-ambacht, Cadzand, 
Aardenburg-ambacht, Lapscheure, Moerkerke, 1477.

1 deel

343 /8 Register van de kartuizerinnen te Brugge met afschriften van akten
i.v.m. renten en gronden voor het Brugse, het Sijseelse, Oostkamp, 
Wingene, Ruddervoorde, Loppem en Maldegem, 1477.

1 deel

343 /9 Register van de kartuizerinnen te Brugge met afschriften van akten
i.v.m. renten en gronden, diverse, 1477.

1 deel

344 /10 Register van ontvangsten van grondrenten en verkoop van bossen 
van de Kartuizerinnen te Brugge, 1726 e.v.

1 deel
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344/1 - 344/2 Register van ontvangsten van landpachten en renten

344/1 - 344/2 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN LANDPACHTEN 
EN RENTEN

344 /1 1732 e.v.
1 deel

344 /2 1560 e.v.
1 deel

344 /3 Renteboek, ca. 1461.
1 deel

344 /4 Register van ontvangsten en uitgaven, 1676-1685.
1 deel

344 /5 Register van ontvangsten van landpachten en huishuren, 1675-
1691.

1 deel

345 - 357/A Bewijsstukken bij rekeningen van de Kartuizerinnen te Brugge,

345 - 357/A BEWIJSSTUKKEN BIJ REKENINGEN VAN DE 
KARTUIZERINNEN TE BRUGGE,

345 1633; 1654-1671; 1655-1752; 1680-1689; 1700-1701; 1702-1703; 
1705-1706; 1706-1707; 1709-1710; 1710-1711.

1 pak

346 1711-1712; 1712-1713; 1713-1714; 1717-1718; 1720-1721; 1721-
1722.

1 pak

347 1722-1723; 1725-1729; 1728 e.v. ("kuyperie").
1 pak

348 1727-1728; 1730-1731; 1731-1732.
1 pak

349 1725-1735; 1734-1735; 1735-1736.
1 pak

350 1735-1736; 1736; 1738-1739; 1739-1740; 1740-1741.
1 pak

351 1739-1746; 1741; 1741-1742; 1742; 1743-1744.
1 pak

352 1745-1746; 1746-1747; 1748-1749; 1749-1750; 1751.
1 pak
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353 1752-1753; 1753-1754; 1754-1755; 1756-1757.
1 pak

354 1758; 1759-1760; 1760-1761; 1761-1762; 1765.
1 pak

355 1767; 1769; 1770; 1772-1774.
1 pak

356 1772-1773; 1774; 1775-1776; 1777.
1 pak

357 1777-1778; 1778-1779; 1779-1780; diverse.
1 pak

357 /B Verzameling losse stukken van de Kartuizerinnen te Brugge 
(indulgentiebrieven, brieven, geloften), 1525-1737.

1 band

357/C - 357/D Statuten van de Kartuizerinnen getrokken uit de Statuten van de Orde en ordonnanties van het Kapittel generaal (naar de Franse uitgave, 1690),

357/C - 357/D STATUTEN VAN DE KARTUIZERINNEN GETROKKEN 
UIT DE STATUTEN VAN DE ORDE EN ORDONNANTIES VAN HET 
KAPITTEL GENERAAL (NAAR DE FRANSE UITGAVE, 1690),

357 /C eerste deel, 17de eeuw.
1 deel

357 /D eerste en tweede deel.
1 deel

357 /E Statuten voor de conversinnen (met bijl.), 17de eeuw.
1 deel

358 Register van ontvangsten der goederen van de Kapucinessen te 
Brugge, 1716-1794.

1 deel

359 /1 Register van ontvangsten van pachtsommen van het klooster der 
Conceptionisten of zusters van het H.- Geesthuis te Brugge, 1689-
1796.

1 deel

359 /2 Register van ontvangsten van renten, 1689-1796.
1 deel

359 /3 Register van betalingen, 1759-1796.
1 deel

360 Register van ontvangsten van het klooster der Conceptionisten 
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(Witte nonnen) te Oostende, 1764-1797.
1 deel

361 - 361 Register van uitgaven van de Ongeschoeide Karmelieten of Discalsen te Brugge,

361 - 361 REGISTER VAN UITGAVEN VAN DE ONGESCHOEIDE 
KARMELIETEN OF DISCALSEN TE BRUGGE,

361 /1 1781-1796.
1 deel

361 /2 1781-1796.
1 deel

362/1 - 362/3 Register van dagelijkse ontvangsten en uitgaven van de Ongeschoeide Karmelietessen, Discalsiatessen of Theresianen te Brugge,

362/1 - 362/3 REGISTER VAN DAGELIJKSE ONTVANGSTEN EN 
UITGAVEN VAN DE ONGESCHOEIDE KARMELIETESSEN, 
DISCALSIATESSEN OF THERESIANEN TE BRUGGE,

362 /1 1652-1672.
1 deel

362 /2 1672-1703.
1 deel

362 /3 1703-1738.
1 deel

363/1 - 363/3 Register van ontvangsten van renten van de Ongeschoeide Karmelietessen te Brugge,

363/1 - 363/3 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN RENTEN VAN DE 
ONGESCHOEIDE KARMELIETESSEN TE BRUGGE,

363 /1 1755-1783 (met bijl.).
1 deel

363 /2 1757-1783.
1 deel

363 /3 ca. 1626-1697.
1 deel

364/1 - 364/2 Register van ontvangsten van de Ongeschoeide Karmelietessen te Brugge,

364/1 - 364/2 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN DE 
ONGESCHOEIDE KARMELIETESSEN TE BRUGGE,

364 /1 1759-1794 (met bijl.).
1 deel

364 /2 1729-1760 (met bijl.).
1 deel

364 /3 Stuk i.v.m. transport van twee renten ten behoeve van het 
klooster, 1742.
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1 katern

365/1 - 365/2 Register van maandelijkse ontvangsten en uitgaven van de Ongeschoeide Karmelietessen te Brugge,

365/1 - 365/2 REGISTER VAN MAANDELIJKSE ONTVANGSTEN EN 
UITGAVEN VAN DE ONGESCHOEIDE KARMELIETESSEN TE BRUGGE,

365 /1 1715-1746.
1 deel

365 /2 1746-1783.
1 deel

366 /1 Register met acta van het kapittel van de Ongeschoeide 
Karmelietessen te Brugge (met bijl.), 1661-1780.

1 deel

366 /2 Register van ontvangsten van renten, 1740-1756 (met afschriften 
van constituties van renten).

1 deel

367 - 373 Bewijsstukken bij de rekeningen van de Ongeschoeide Karmelietessen te Brugge,

367 - 373 BEWIJSSTUKKEN BIJ DE REKENINGEN VAN DE 
ONGESCHOEIDE KARMELIETESSEN TE BRUGGE,

367 1659-1694.
1 pak

368 1701-1714.
1 pak

369 1714-1717.
1 pak

370 1718-1739.
1 pak

371 1739-1748.
1 pak

372 1748-1760.
1 pak

373 1763-1778.
1 pak

374 /1 Bewijsstukken bij rekeningen van de abdij van ter Duinen te 
Brugge, 1758-1796.

1 pak

374 /2 Register van betalingen gedaan aan knechten, 1789-1794.
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1 deel

374 /3 Register van ontvangsten van tienden te Sint-Laureins, Sint-Jan in 
Eremo en de polder van Beoostenrede, 1769-1794.

1 deel

374 /4 Register van betaling van werklieden "in het Noorden", 1790-1796.
1 deel

374 /5 Register van ontvangsten van goederen te Lissewege, Dudzele 
enz., 1790-1796.

1 deel

374 /6 Stukken i.v.m. prijzij van schapen van de abdij van St.-Andries, 
1753-1780.

1 lias

374 /B Landboek (met bijhorende schetsen) van goederen toebehorend 
aan de abdij van ter Duinen te Brugge, 1645.

1 deel

375 Register van betalingen (met kwitanties) van de abdij van ter 
Duinen te Brugge, 1794-1796.

1 deel

376 Diverse bewijsstukken bij rekeningen van het klooster van Sarepta 
te Brugge, 17de eeuw.

1 pak

377 Register van ontvangsten der goederen van de Eekhoutabdij te 
Brugge, 1750-1796.

1 deel

378 /1 Register van ontvangsten van renten van de Eekhoutabdij te 
Brugge, 1731-1787.

1 deel

378 /2 Register van ontvangsten van cijnzen van de Eekhoutabdij te 
Brugge, 1785-1796.

1 deel

379 /1 Register van ontvangsten van huishuren en renten van de St.-
Godelieveabdij te Brugge, 1763-1796.

1 deel

379 /2 Handboek van goederen van de St.-Godelieveabdij, 1796.
1 deel

379 /3 Diverse pachtbrieven, 18de eeuw.
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1 pak

379 /4 Diverse bewijsstukken bij rekeningen, 1794-1796.
1 lias

379 /5 Legger van verpachte goederen in het ambacht en de parochie 
Gistel, ca.1726.

1 katern

379 /6 Copie van constitutiebrief van rente, 1637.
1 stuk

380 - 382 Rekeningen van het St.-Obrechtsgodshuis te Brugge,

380 - 382 REKENINGEN VAN HET ST.-OBRECHTSGODSHUIS TE 
BRUGGE,

380 1516-1517; 1517-1518; 1518-1519; 1519-1520; 1520-1521; 1525-
1527; 1527-1528; 1528-1529; 1529-1530; 1530-1531; 1531-1532; 
1532-1533; 1533-1536; 1536-1539; 1537-1538; 1539-1540.

1 pak

381 1540-1541; 1543-1544; 1542-1544; 1544-1546; 1551-1553; 1553-
1554; 1554-1555; 1554-1556; 1555-1556; 1556-1558; 1559-1560.

1 pak

382 /1 1566-1567; 1568-1569; 1569-1570; 1570-1571; 1572-1573; 1576-
1577; 1578-1579; 1583-1586; 1590-1593; 1618-1619.

1 pak

382 /2 Register van ontvangsten van renten en pachten van het St.-
Obrechtsgodshuis te Brugge, 1542 e.v.

1 deel

387 /1 Register van te betalen grondrenten e.a. en van lijfrenten van de 
Grauwzusters van St.-Elisabeth (Penitenten van de derde Orde van 
St.-Franciscus) te Brugge, 1701-1794.

1 deel

387 /2 Register van ontvangsten van renten, obligaties, cijnzen e.a., 1736-
1794.

1 deel

388 Register van ontvangsten betrokken uit de goederen van het 
klooster van Aardenburg of Penitenten (Recollettinen) te Brugge, 
1680-1796.

1 deel
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389 - 396 Rekeningen van het klooster der Predikheren (Dominicanen) te Brugge,

389 - 396 REKENINGEN VAN HET KLOOSTER DER PREDIKHEREN 
(DOMINICANEN) TE BRUGGE,

389 1591-1595; 1617-1618; 1626; 1630; 1633-1634; 1664-1665; 1666; 
1667-1668; 1669-1670.

1 pak

390 1670-1671; 1671-1672; 1672-1673; 1673-1674; 1674-1675; 1675-
1676; 1676-1677; 1677-1678; 1678-1679; 1679-1680.

1 pak

391 1680-1681; 1681-1682; 1682-1683; 1683-1684; 1685-1686; 1686-
1687; 1687-1688; 1688-1689.

1 pak

392 1691-1692; 1692-1693; 1693-1694; 1694-1695; 1695-1696; 1696-
1697; 1697-1698; 1698-1699.

1 pak

393 1699-1700; 1701-1702; 1702-1703; 1703-1704; 1704; 1705; 1706; 
1709.

1 pak

394 1710; 1711; 1712; 1714; 1715; 1716; 1719.
1 pak

395 1720; 1721; 1722; 1723; 1724; 1725; 1726; 1727.
1 pak

396 1728; 1729; 1730; 1731; 1732; 1738; 1739.
1 pak

397 /1 Rekeningen van landpachten van de Predikheren te Brugge, 1767-
1770; 1770-1782; 1782-1787; 1787-1792.

1 pak

397 /2 Lijst van renten met obligaties, z.d.
1 katern

397 /3 Diverse pachtbrieven, 18de eeuw.
1 pak

398 /1 Registers van ontvangsten van renten e.a. van de Predikheren te 
Brugge, 1644-1657; 1650-1660; 1660-1668; 1661-1670; 1692, 
1696, 1704, 1705; 1700.

1 pak

398 /2 Register van lijfrenten toebehorend aan Franchois Franchois en zijn 
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zoon broeder Hyacinth Franchois, 1743-1778.
1 deel

399 - 400 Registers van ontvangsten van renten e.a. van de Predikheren te Brugge,

399 - 400 REGISTERS VAN ONTVANGSTEN VAN RENTEN E.A. VAN 
DE PREDIKHEREN TE BRUGGE,

399 1702-1705; 1707-1714; 1715-1732.
1 deel

400 1731-1796.
1 deel

401 /1 Register van verschuldigde renten en diverse betalingen van de 
Predikheren te Brugge, 1676-1714.

1 deel

401 /2 Register van ontvangsten en uitgaven van de procurator, 1683-
1691.

1 deel

402 /1 Register van diverse betalingen van de Predikheren te Brugge, 
1700-1705.

1 deel

402 /2 Register van verschuldigde renten en diverse betalingen, 1715-
1730.

1 deel

402 /3 Register van ontvangsten en uitgaven van de procurator, 1732.
1 katern

402 /4 Register van verschuldigde renten, 1742-1789.
1 deel

403 /1 Register van ontvangsten en uitgaven van de procurator van de 
Predikheren te Brugge, 1724-1733.

1 deel

403 /2 Register van verschuldigde renten en diverse betalingen, 1730-
1742.

1 deel

404 Register van ontvangsten en uitgaven van de procurator van de 
Predikheren te Brugge, 1733-1741.

1 deel

405 /1 Register van uitgaven van de procurator en de syndicatus van de 
Predikheren te Brugge, 1742-1753.
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1 deel

405 /2 Register van ontvangsten van de procurator en de syndicatus van 
de Predikheren te Brugge, 1742-1760; register van uitgaven, idem, 
1754-1760.

1 deel

406 Register van ontvangsten en uitgaven van de procurator en 
syndicatus van de Predikheren te Brugge, 1760-1772.

1 deel

407 Register van ontvangsten en uitgaven van de procurator en 
syndicatus van de Predikheren te Brugge, 1772-1796.

1 deel

408 Register met afschriften van akten i.v.m. renten, gronden enz. van 
de Predikheren te Brugge en verschuldigde obligaties, 17de-18de 
eeuw.

1 deel

409 /1 Register met overzicht van onroerende goederen en verschuldigde 
obligaties van de Predikheren te Brugge, 1670.

1 deel

409 /2 Register betreffende personen begraven in de kerk van de 
Predikheren te Brugge, fundaties en jaargetijden, 1690 e.v.

1 deel

410 /1 Register met afschriften van diverse akten betreffende het klooster
van de Predikheren te Brugge (stichting, goederenbeheer enz.), 
17de eeuw.

1 deel

410 /2 Register betreffende gronden en bossen van het klooster te 
Zerkegem en Jabbeke, 1767 e.v.

1 deel

410 /3 Register met diverse historische aantekeningen van Pieter 
Bernardus de Jonghe in het kader van zijn werk Belgium 
Dominicanum (met bijl.), 18de eeuw.

1 deel

411 Register van ontvangsten van landpachten en huishuren van de 
Jacobinessen (Dominicanessen) te Brugge, 1776-1794.

1 deel

412 /1 Register van ontvangsten van de cijns- en grondrenten van de 
Jacobinessen (Dominicanessen) te Brugge, 1780-1794.

1 deel
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412 /2 Register van ontvangsten betrokken uit bossen, renten en 
obligaties, 1778-1794.

1 deel

413 Register van diverse betalingen verricht door de Jacobinessen 
(Dominicanessen) te Brugge, 1770-1794.

1 deel

414 /1 Register van ontvangsten van landpachten van de Jacobinessen 
(Dominicanessen) te Brugge, 1664 e.v.; betalingen van 
grondrenten, 1722 e.v.

1 deel

414 /2 Leggers van goederen van de Jacobinessen (Dominicanessen) te 
Brugge gelegen te Oedelem, Oostkerke, Sijsele, Kaprijke, St.-Jans 
Bentille, Eeklo, Oostkamp, Waardamme, Ruddervoorde, Egem en 
Pittem, 18de eeuw.

1 pak

415 /1 Register van ontvangsten van renten e.a. van het klooster van het 
klooster van Sarepta te Brugge, 1557 e.v.

1 deel

415 /2 Stukken betreffende goederen van het afgeschafte klooster der 
Clarissen (Urbanisten) te Brugge, 1795.

3 stukken

416 /1 Register van tienden, renten en andere inkomsten in Vlaanderen 
toebehorend aan de abdij van St.-Quentin-en-Vermandois, 1408.

1 deel

416/2 - 416/3 Register van lenen, tienden en gronden gehouden van de abt van St.-Quentin-en-Vermandois en leencijnzen gelegen in het ambacht en de parochie Oostkerke,

416/2 - 416/3 REGISTER VAN LENEN, TIENDEN EN GRONDEN 
GEHOUDEN VAN DE ABT VAN ST.-QUENTIN-EN-VERMANDOIS EN 
LEENCIJNZEN GELEGEN IN HET AMBACHT EN DE PAROCHIE 
OOSTKERKE,

416 /2 1617.
1 deel

416 /3 1648.
1 deel

417 Register van goederen van de Clarissen (Urbanisten) te Brugge, 
met lasten daaraan verbonden, 1778-1783-1794.

1 deel

418 /1 Renteboek van het begijnhof te Damme, 1450.
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1 deel

418 /2 Rekeningen van het klooster van Bethlehem te Schouwen 
(Zeeland), 1565-1568.

1 katern

418/3 - 428 Rekeningen van het klooster van Sarepta te Moerkerke, Damme en Brugge,

418/3 - 428 REKENINGEN VAN HET KLOOSTER VAN SAREPTA TE 
MOERKERKE, DAMME EN BRUGGE,

418 /3 1528-1529; 1529-1530; 1538-1539; 1544-1545; 1553-1554; 1558-
1559; 1577-1578; 14580-1581.

1 pak

419 1581-1582; 1582-1583; 1583-1584; 1584-1585; 1585-1586; 1586-
1587; 1588-1589; 1592-1593; 1593-1594; 1595-1596; 1596-1597; 
1598-1599; 1599-1600.

1 pak

420 1600-1601; 1601-1602; 1602-1603; 1603-1605; 1605-1606; 1606-
1607; 1607-1609; 1609-1610; 1610-1611; 1611-1612; 1612-1613; 
1613-1614; 1614-1615; 1615-1616; 1616-1617; 1617-1618.

1 pak

421 1620-1621; 1621-1622; 1622-1623; 1623-1624; 1624-1625; 1626-
1627; 1628; 1629; 1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 1635; 1636; 
1637; 1638; 1639.

1 pak

422 1640; 1641; 1642; 1643; 1644; 1645; 1646; 1647; 1648; 1649; 
1650; 1652; 1654; 1656; 1657; 1658-1659.

1 pak

423 1660-1664; 1666; 1667-1668; 1669-1670; 1671-1674; 1675-1676; 
1677; 1677-1680.

1 pak

424 1681-1683; 1684-1685; 1687; 1688; 1689-1690; 1691; 1692; 1693;
1694-1695.

1 pak

425 1696-1697; 1698-1699; 1700-1702; 1703-1704; 1705-1706; 1707-
1708; 1709-1710; 1711-1713; 1714-1715; 1716-1717.

1 pak

426 1719 (overzicht van onroerende goederen e.a.); 1719-1721; 1721-
1722; 1722-1723; 1723-1725.

1 pak
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427 1726-1727; 1728-1729; 1729-1732; 1732-1735; 1735-1738; 1738-
1741; 1741-1744; 1744-1747.

1 pak

428 1747-1751; 1751-1754; 1754-1757; 1757-1760; 1761-1763; 1764-
1767; 1767-1769; 1770-1772; 1773-1775; 1776-1778.

1 pak

429/1 - 429/2 Register van ontvangsten van het klooster van Sarepta,

429/1 - 429/2 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN HET KLOOSTER 
VAN SAREPTA,

429 /1 1511 e.v.
1 deel

429 /2 1579 e.v.
1 deel

430 /1 Register van ontvangsten van renten, landpachten e.a. van het 
klooster van Sarepta te Brugge, 1654 e.v.

1 deel

430 /2 Register van ontvangsten van renten, landpachten e.a. van het 
klooster van Sarepta te Brugge, met lasten, 1654 e.v.

1 deel

430 /3 Register van ontvangsten van renten, landpachten e.a., met lasten,
van het klooster Sarepta te Brugge, 1699 e.v.

1 deel

431 /1 Register van diverse uitgaven van het klooster van Sarepta, ca. 
1622-1647.

1 deel

431/2 - 431/4 Register van diverse ontvangsten,

431/2 - 431/4 REGISTER VAN DIVERSE ONTVANGSTEN,
431 /2 1703 e.v.

1 deel

431 /3 1719 e.v.
1 deel

431 /4 1728 e.v.
1 deel

432 /1 Register van ontvangsten van renten van het klooster van Sarepta, 
1693 e.v.

1 deel
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432/2 - 432/6 Register van ontvangsten en uitgaven ("cleenen handtbouck"),

432/2 - 432/6 REGISTER VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 
("CLEENEN HANDTBOUCK"),

432 /2 1700.
1 deel

432 /3 1702.
1 deel

432 /4 1703-1704.
1 deel

432 /5 1705-1706.
1 deel

432 /6 1707-1708.
1 deel

433 - 434/1 Registers van ontvangsten en uitgaven ("cleenen handtbouck) van het klooster van Sarepta,

433 - 434/1 REGISTERS VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 
("CLEENEN HANDTBOUCK) VAN HET KLOOSTER VAN SAREPTA,

433 1711-1713; 1716-1717; 1718-1719; 1719-1721; 1723-1725; 1726-
1728.

1 pak

434 /1 1738-1741; 1741-1744; 1744-1747; 1747-1750.
1 pak

434 /2 Afrekening met pachter Jan van Simaye, 1735-1760.
1 deel

435 Registers van ontvangsten en uitgaven ("cleenen handtbouck") van
het klooster van Sarepta, 1751-1754; 1754-1757; 1757-1760; 
1761-1764; 1764-1766; 1767-1769; 1770-1773; 1773-1776; 1776-
1778; 1779-1781.

1 pak

436 Bewijsstukken bij rekeningen van het klooster van Sarepta, 1484-
1600; 1620-1660.

1 pak

437 /1 Briefwisseling i.v.m. proces van de Kartuizers te Brugge tegen de 
hoofdman van St.-Kruis i.v.m. de paallanden, 1692-1705.

1 pak

437 /2 Bewijsstukken bij rekeningen van de Kartuizers te Brugge, 1754.
1 pak
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438 - 443 Bewijsstukken bij rekeningen van het klooster van Sarepta,

438 - 443 BEWIJSSTUKKEN BIJ REKENINGEN VAN HET KLOOSTER 
VAN SAREPTA,

438 1680-1690; 1707-1710.
1 pak

439 1711-1713; 1716-1719; 1721-1725; 1730-1734.
1 pak

440 1739-1741; 1740; 1741-1744.
1 pak

441 1745-1751; 1757-1764; 1770-1771.
1 pak

442 1773-1775; 1776-1778; 1779-1781.
1 pak

443 18de eeuw.
1 pak

444 - 445 Rekeningen van het klooster van Spermalie te Sijsele en te Brugge,

444 - 445 REKENINGEN VAN HET KLOOSTER VAN SPERMALIE TE 
SIJSELE EN TE BRUGGE,

444 1469-1471; 1480-1481; 1489; 1490-1494; 1494-1495; 1495-1496; 
1497-1498; 1496-1498.

1 pak

445 1468-1469, 1498-1502.
1 deel

446 - 451 Rekeningen van de ontvanger (voorgelegd aan de abdis) en van de abdis van het klooster van Spermalie te Sijsele en te Brugge (voorgelegd aan de abt van ter Duinen),

446 - 451 REKENINGEN VAN DE ONTVANGER (VOORGELEGD AAN 
DE ABDIS) EN VAN DE ABDIS VAN HET KLOOSTER VAN SPERMALIE 
TE SIJSELE EN TE BRUGGE (VOORGELEGD AAN DE ABT VAN TER 
DUINEN),

446 1498-1502; 1502-1503; 1502-1506; 1506-1509; 1509-1510; 1510-
1513; 1523-1525; 1525-1526; 1534-1541; 1556; 1557; 1557-1558; 
1558.

1 pak

447 1559-1560; 1561; 1561-1563; 1562; 1564; 1565-1566; 1567-1568; 
1569; 1569-1571; 1570; 1571; 1572; 1572-1573; 1574; 1574-1575;
1575; 1575-1577.

1 pak

448 1577; 1578-1579; 1579; 1579-1580(?); 1580-1581; 1582-1584; 
1584; 1584-1585; 1584-1590.
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1 pak

449 1584-1592; 1594; 1607-1609; 1609-1612; 1612-1613; 1613-1616; 
1613-1615; 1617-1622; 1623-1633; 1649-1650; 1651-1661.

1 pak

450 1651-1655; 1699-1706; 1696-1701; 1705-1707 (register van 
diverse uitgaven); 1713-1714; 1717-1718; 1719-1720.

1 pak

451 1721-1724; 1724; 1724-1726; 1733-1737.
1 pak

452 Rekeningen van de abdis van het klooster van Spermalie te Sijsele 
en te Brugge, 1738-1740; 1740-1750; 1759-1761; 1762-1763; 
1764-1765; 1770-1771; 1776-1777.

1 pak

453/1 - 453/3 Register van ontvangsten van het klooster van Spermalie te Sijsele en te Brugge,

453/1 - 453/3 REGISTER VAN ONTVANGSTEN VAN HET KLOOSTER 
VAN SPERMALIE TE SIJSELE EN TE BRUGGE,

453 /1 1480-1483.
1 deel

453 /2 (met lasten), 1536-1556.
1 deel

453 /3 (met lasten), 1578-1650.
1 deel

454 /1 Register van ontvangsten van tienden van het klooster van 
Spermalie te Sijsele en te Brugge, 1772-1788.

1 deel

454 /2 Register van diverse inkomsten en uitgaven, 1660-1684.
1 deel

454 /3 Register van inkomsten van landpachten, 1684 e.v.
1 deel

455 /1 Register van erfelijke renten toebehorend aan het klooster van 
Spermalie, 1410.

1 deel

455 /2 Register van goederen toebehorend aan het klooster der 
Kartuizerinnen buiten Brugge, 1474.

1 deel
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455 /3 Inventaris van roerende goederen e.a. toebehorend aan het 
klooster van Spermalie, 1507, 1538.

1 deel

455 /4 Kohieren van verpachting van tienden toebehorend aan het 
klooster van Spermalie te Moerkerke, 1714; 1725; 1726; 1727; 
1728; 1729; 1760; 1761.

1 pak

456 - 457 Kohieren van verpachting van tienden toebehorend aan het klooster van Spermalie te Lapscheure, Middelburg in Vlaanderen, Moerkerke en de heerlijkheid Vijve,

456 - 457 KOHIEREN VAN VERPACHTING VAN TIENDEN 
TOEBEHOREND AAN HET KLOOSTER VAN SPERMALIE TE 
LAPSCHEURE, MIDDELBURG IN VLAANDEREN, MOERKERKE EN DE 
HEERLIJKHEID VIJVE,

456 1730-1749.
1 pak

457 1751-1791.
1 pak

458 /1 Diverse stukken i.v.m. betalingen aan schuldeisers van het klooster
van Spermalie, 1722-1730.

1 pak

458 /2 Kohieren i.v.m. aanbesteding van werken, 1726-1730.
1 pak

458/3 - 458/5 Diverse bewijsstukken bij rekeningen,

458/3 - 458/5 DIVERSE BEWIJSSTUKKEN BIJ REKENINGEN,
458 /3 1782-1783.

1 lias

458 /4 ca. 1790-1796.
1 lias

458 /5 18de eeuw.
1 omslag

458 /6 Stuk i.v.m. verpachting van gronden te Moerkerke, 1659.
1 stuk

459 Diverse pachtcontracten van het klooster van Spermalie, 1766-
1793.

1 pak

460 /1 Register van ontvangsten van erfelijke renten van het klooster van 
Spermalie, 1404.

1 deel
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460 /2 Staat en inventaris der goederen van het klooster van Spermalie, 
1729.

1 deel

460 /3 Register van ontvangsten betrokken uit goederen van het klooster 
van Spermalie, 1739-1795.

1 deel

461 /1 Register van gronden, bossen en tienden toebehorend aan het 
klooster van Spermalie, 1507.

1 deel

461 /2 Register van erfelijke renten, 1509.
1 deel

461 /3 Register van renten en erfelijke renten, 1421.
1 deel

461 /4 Register van inkomsten betrokken uit pachten, renten en erfelijke 
renten, 1421.

1 deel

461 /5 Register van ontvangsten en betalingen van grond- en heerlijke 
renten, 1774-1795.

1 deel

462 /1 Rekening van de ontvanger van het klooster van Spermalie, 1581-
1582.

1 katern

462 /2 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen en de Grote 
Raad van Amatus Coriache, rector van de kapelanie van Onze-
Lieve-Vrouw te Moerkerke en vicaris-generaal van het aartsbisdom 
Mechelen, tegen de abdis van Spermalie, betreffende tienden, 
17de eeuw.

1 pak

463 /1 Stukken i.v.m. diverse processen van het klooster van Spermalie 
voor de burgemeesters en schepenen van het Vrije, 1667-1670.

4 stukken

463 /2 Stuk betreffende admodiatie van gronden te Lapscheure, 1629.
1 stuk

463 /3 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van het klooster van Spermalie tegen Charles de Blieck , 
pachter uit Heile, betreffende bedijking, 1650-1652.

1 omslag
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463 /4 Stukken i.v.m. proces voor de president en commisen van de 
Hoofdredeninge in Vlaanderen van het klooster van Spermalie 
tegen Guillelmus vande Cruyce, ontvanger van Zijne Majesteits 
Reject van Damme, betreffende twee renten in de polder van 
Boonem, 1663-1664.

1 omslag

463 /5 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeester en schepenen van 
Middelburg in Vlaanderen van het klooster van Spermalie tegen Jan
van Damme c.s. betreffende een rente, 1539.

1 omslag

463 /6 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeester en schepenen van 
Brugge en voor de president en redenaars van het Proosse van het 
klooster van Spermalie tegen Anselmus de Coninck betreffende 
een rente, 1659-1664.

1 omslag

463 /7 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van het klooster van Spermalie tegen Cornelis Canins c.s. 
betreffende partij grond te Sint-Pieters-Kapelle, 1546.

1 omslag

463 /8 Diverse stukken i.v.m. geschillen met het klooster van Spermalie 
betreffende tiend te Moerkerke, 16de eeuw.

1 omslag

463 /9 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van het klooster van Spermalie tegen Franchois van 
Halewijn, heer van Werve, betreffende partij grond te Lapscheure, 
1667-1676.

1 omslag

463 /10 Stukken i.v.m. proces voor de president en redenaars van het 
Proosse van het klooster van Spermalie tegen de dijkgraaf en 
gezworenen van Bewestereede, ca. 1674.

1 omslag

464 Diverse stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het
klooster van Spermalie tegen de pastoor van Zande betreffende 
herstellingswerken aan de kerk en pastorie, 1698-1704.

1 pak

465 /1 Stukken i.v.m. proces voor burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Sijsele en voor de Raad van Vlaanderen van het 
klooster van Spermalie tegen Pieter Callant, zijn weduwe en 
Charles van de Kerchove uit Wilskerke betreffende twee hofsteden 
en gronden te Sijsele, ca. 1653-1683.
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1 pak

465 /2 Stukken betrokken uit sterfhuis van de heer Tollenaer aangaande 
diverse processen van het klooster van Spermalie, 1665-1670.

1 omslag

465 /3 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van het klooster van Spermalie tegen Jan en Adriaan 
Vandenbussche en Jacob Canin betreffende achterstallige pachten 
voor een hofstede te Mannekensvere, 1673-1674.

1 pak

465 /4 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van het klooster van Spermalie tegen Jan Tacquet, heer 
van Lechen betreffende tafelkosten van de jonkvrouwen Preston, 
1670-1674.

1 omslag

466 /1 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het 
klooster van Spermalie tegen Isabelle en Anne Françoise Clou 
betreffende abdijbroden, 1710-1714.

1 omslag

466 /2 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van het klooster van Spermalie tegen Lenaert Cornelis, 
ontvanger van de parochie Sijsele, 1679.

1 omslag

466 /3 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het 
klooster van Spermalie tegen haar pachter Jan Montens, 1682.

1 omslag

466 /4 Stukken betreffende openbare verkoping van goederen van 
Bartholomeus Corthals t.v.v. het klooster van Spermalie, 1682.

1 omslag

466 /5 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het 
klooster van Spermalie tegen Jan-Baptiste Vache, ontvanger-
generaal van de "extraordinaire" domeinen (met bijl.), 1689-1690.

1 omslag

466 /6 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Sijsele en de Raad van Vlaanderen van het klooster 
van Spermalie tegen Aernout Saelemon betreffende gebruik van 
gronden te Sijsele, 1676-1686.

1 pak

467 /1 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeester en schepenen van 
Middelburg in Vlaanderen van het klooster van Spermalie tegen de 
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weduwe van Lieven de Cloedt betreffende achterstallige pachten te
Moerkerke, 1728.

1 omslag

467 /2 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
hoofdman en kerkmeesters van Zande tegen de bisschop van 
Doornik, de abt van St.-Andries en de abdis van Spermalie, 
tiendheffers, betreffende herstellingswerken aan de kerk van 
Zande,1736-1737.

1 omslag

467 /3 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het 
klooster van Spermalie tegen Frans Colens uit Oostende 
betreffende achterstallige pachtsommen te Sijsele, 1733-1735.

1 omslag

467 /4 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van Henricus Sebastianus Bucqoij tegen de weduwe van 
Jan van Rijckeghem uit Koekelare en Guillaume Van de Walle uit 
Pervijze betreffende uitweg, 1722-1724.

1 omslag

467 /5 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het 
klooster van Spermalie tegen Joseph Roelens uit Lissewege 
betreffende achterstallige betalingen, 1724-1727.

1 omslag

468 /1 Stukken betreffende verpachting van diverse tienden toebehorend 
aan het klooster van Spermalie, 1786-1792.

1 omslag

468/2 - 471 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen en de Grote Raad van Amatus Coriache, rector van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw te Moerkerke en vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen, tegen de abdis van Spermalie, betreffende tienden,

468/2 - 471 STUKKEN I.V.M. PROCES VOOR DE RAAD VAN 
VLAANDEREN EN DE GROTE RAAD VAN AMATUS CORIACHE, 
RECTOR VAN DE KAPELANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW TE 
MOERKERKE EN VICARIS-GENERAAL VAN HET AARTSBISDOM 
MECHELEN, TEGEN DE ABDIS VAN SPERMALIE, BETREFFENDE 
TIENDEN,

468 /2 17de eeuw.
1 pak

469 17de eeuw. (met retroacta).
1 pak

470 17de eeuw.
1 pak

471 17de eeuw.
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1 pak

472 - 473 Diverse pachtbrieven van het klooster van Spermalie,

472 - 473 DIVERSE PACHTBRIEVEN VAN HET KLOOSTER VAN 
SPERMALIE,

472 16de-18de eeuw.
1 pak

473 16de-18de eeuw.
1 pak

474 /1 Diverse stukken i.v.m. afrekeningen met pachters van het klooster 
van Spermalie, 1702-1712.

1 pak

474 /2 Stukken i.v.m. contracten met werklieden voor het uitvoeren van 
herstellingswerken aan goederen van het klooster van Spermalie 
en andere contracten en procuraties, 17de-18de eeuw.

1 pak

474 /3 Diverse boekhoudkundige bescheiden, 17de-18de eeuw.
1 pak

475 /1 Diverse stukken i.v.m. afgestorven lijfrenten van het klooster van 
Spermalie, 17de-18de eeuw.

1 pak

475 /2 Stukken i.v.m. openbare verkoping van hout, 17de-18de eeuw.
1 pak

475 /3 Stukken i.v.m. verhef van lenen, 1748.
2 stukken

475 /4 Stukken betreffende betalingen in de polders van Heile en 
Bewestereede, 17de eeuw.

1 pak

475 /5 Stukken betreffende verkoop van gronden van het klooster van 
Spermalie, 16de-17de eeuw.

1 pak

475 /6 Stukken i.v.m. afgeloste renten en obligaties ten laste van 
Spermalie, 17de-18de eeuw.

1 omslag

475 /7 Stukken i.v.m. verkoop van een partij grond te Sluis, 1699.
1 omslag
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476 /1 Diverse stukken betreffende Marie de Montareo, religieuze in het 
klooster van Spermalie, 1604-1621.

1 omslag

476 /2 Diverse stukken betreffende Johanna Houcx, 1642-1718.
1 pak

476 /3 Diverse stukken betreffende Clara Verschueren, weduwe van 
Hendrik Moriconi, overleden in het klooster van Spermalie, 1643-
1680.

1 pak

476 /4 Diverse stukken betreffende "slagh" van de Spijker en Spijker-
renten, 16de-17de eeuw.

1 pak

477 /1 Testamenten van (voor) diverse religieuzen van het klooster van 
Spermalie en stukken betreffende de bruidsschat voor religieuzen, 
17de-18de eeuw.

1 pak

477 /2 Rekeningen van de school van het klooster van Spermalie, 1701-
1714.

1 omslag

477 /3 Stukken betreffende sekwestratie van jonge meisjes in het klooster
van Spermalie, 1737-1754.

1 omslag

477 /4 Diverse stukken betreffende het beheer van goederen van het 
klooster van Spermalie, 16de-17de eeuw.

1 omslag

477 /5 Diverse boekhoudkundige bescheiden, 1699-1712.
1 omslag

478 /1 Obituarium van het klooster van Spermalie, 14de-17de eeuw.
1 deel

478 /2 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van het klooster van Spermalie tegen Cornelis van 
Quickelberge uit Moerkerke, 1789-1790.

1 omslag

478 /3 Diverse stukken i.v.m. renten toebehorend aan het klooster van 
Spermalie, 16de-17de eeuw.

1 pak

479 /1 Register betreffende diverse goederen en renten toebehorend aan 
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het klooster van Spermalie, 15de eeuw.
1 deel

479 /2 Handboek van de "taefeliers", 1703-1716.
1 deel

479 /3 Diverse stukken i.v.m. goederen van de religieuze Françoise de 
Viennes, ca. 1668-1673.

1 omslag

479 /4 Rekeningen van het klooster van Spermalie, 1510-1513; 1535-
1536; 1545-1546.

1 omslag

480 Handboeken van uitgaven en ontvangsten van Francisca Bejaer, 
abdis van Spermalie, 1584-1595; 1593-1594; 1596-1603; 1604-
1606.

1 pak

481 /1 Stukken i.v.m. proces van het klooster van Spermalie tegen Amatus
Coriache, 17de eeuw (cfr. nr. 468).

1 pak

481 /2 Stukken i.v.m. renten die het klooster van Spermalie verschuldigd 
is in de brieven van Aartrijke of Middelburg in Vlaanderen, 1655-
1656.

1 omslag

481 /3 Diverse stukken i.v.m. het goederenbeheer van het klooster van 
Spermalie, 16de-18de eeuw.

1 omslag

481 /4 Diverse stukken i.v.m. fundaties, 16de-17de eeuw.
1 omslag

482 - 483/1 Rekeningen van de abdij van St.-Trudo te Brugge,

482 - 483/1 REKENINGEN VAN DE ABDIJ VAN ST.-TRUDO TE 
BRUGGE,

482 1600-1601; 1601-1602; 1602-1603; 1603-1604; 1604-1605; 1605-
1606; 1606-1607; 1607-1608; 1609-1611; 1611-1612.

1 pak

483 /1 1727-1728; 1773-1774; 1774-1775; 1775-1776; 1776-1777; 1777-
1778; 1778-1779; 1780; 1781; 1782; 1785; 1786; 1789; 1790-
1791.

1 pak

483 /2 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1792-1796.
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1 katern

483 /3 Diverse boekhoudkundige bescheiden, 17de-18de eeuw.
1 omslag

487 Rekeningen van ontvangers van de Onze-Lieve-Vrouwabdij te 
Broekburg (Bourbourg) voor goederen gelegen in het kwartier van 
Diksmuide, Veurne-Ambacht en het Brugse Vrije en in de parochie 
St.-Joris bij Nieuwpoort in het ammanschap Ramskapelle en 
stukken i.v.m. goederenbeheer van voornoemde abdij, 16de-18de 
eeuw.

1 pak

489 Stukken i.v.m. renten toebehorend aan het klooster der 
Trinitarissen te Hondschote, 18de eeuw.

1 lias

491 Register met keuren van de heerlijkheid toebehorend aan het 
kapittel van St.-Pieters te Rijsel te Diksmuide, opgemaakt op 
verzoek van de baljuw, schepenen en laten van hun heerlijkheid te 
Kemmel en Vlamertinge, 1429-1525.

1 deel

492 Rekeningen van de ontvanger van de Vlaamse commanderij van de
Orde van St.-Jan van Jeruzalem, 1557-1558; 1558-1559; 1559-
1560.

1 omslag

493 - 495 Diverse kwitanties bij rekeningen van de Kartuizers (klooster Genadedal) te Brugge,

493 - 495 DIVERSE KWITANTIES BIJ REKENINGEN VAN DE 
KARTUIZERS (KLOOSTER GENADEDAL) TE BRUGGE,

493 1753-1773.
1 pak

494 1777-1783.
1 pak

495 1775-1776.
1 pak

496 /1 Diverse bewijsstukken bij rekeningen van het klooster van Sarepta 
te Brugge, 17de eeuw.

496 /2 Diverse kwitanties van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te 
Brugge, 1742-1743.

1 lias

497 /1 "Peckelboek" (register i.v.m. het pegelen van wijn?), 1692.
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1 omslag

497 /2 Ommestelling van onkosten te Leisele, 1753.
1 rol

497 /3 Stukken i.v.m. processen (voor de burgemeesters en schepenen 
van de stad en kasselrij Veurne) waarbij Eugene en Johannes 
Wijckaert betrokken partij zijn, 1785-1792.

1 omslag

497 /4 Attest van de ontvanger der directe belastingen i.v.m. patentrecht 
te Waasten, 1822.

1 stuk

497 /5 Stukken i.v.m. verpachting van rechten op wijn, bier, vlees enz. in 
de stad en kasselrij Waasten, 1587.

2 stukken

497 /6 Stukken i.v.m. proces voor burgemeester en schepenen van de zaal
en kasselrij Ieper van Karel de Zwarte, pachter van de dubbele 
impost van de parochie Kemmel tegen Michiel de Cock, 1621.

1 omslag

497 /7 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeester en schepenen van 
Kemmel van Stassaert vander Mersch tegen François Bevele i.v.m. 
rente, ca.1554.

1 omslag

497 /8 Kwitanties voor bedragen ontvangen van Jacques Pinson, pachter 
van hofstede, 1679-1680.

1 lias

498 Register met statuten van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw 
te Ieper, jaargetijden, renten en pachten en verschuldigde renten, 
15de-16e eeuw.

1 deel

499 Cartularium en statuten van de broederschap van Onze-Lieve-
Vrouw te Ieper, 14de-15de eeuw.

1 deel

500 Cartularium van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw te Ieper, 
14de eeuw.

1 deel

501 Diverse stukken (processtukken, rekening) i.v.m. de abdij van St.-
Bertijns te Sint-Omaars en de priorij van St.-Bertijns te Poperinge, 
17de-18de eeuw.

1 band
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502 Rekening van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw in de St.-
Jacobskerk te Ieper, 1793-1794.

1 deel

503 Diverse stukken i.v.m. goederen van het godshuis Onze-Lieve-
Vrouw van de Potterie te Brugge; geconsigneerde stukken ter 
griffie van de Raad van Vlaanderen, 17de-18de eeuw.

1 omslag

504 - 506 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de bisschop van Brugge tegen Johannes de Villegas, proost van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, betreffende kerkelijke beneficies,

504 - 506 STUKKEN I.V.M. PROCES VOOR DE RAAD VAN 
VLAANDEREN VAN DE BISSCHOP VAN BRUGGE TEGEN JOHANNES 
DE VILLEGAS, PROOST VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWKERK, 
BETREFFENDE KERKELIJKE BENEFICIES,

504 1726-1735.
1 pak

505 1726-1735.

506 1726-1735.

507 /1 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
Kartuizers te Brugge tegen deken en kapittel van St.-Donaas over 
de pastoor van Sint-Kruis betreffende tienden, 1727-1732.

1 pak

507 /2 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeester en schepenen van 
Sijsele en de burgemeesters en schepenen van het Vrije van de 
Kartuizers te Brugge tegen Jan en Pieter Dyserynck, 1636-1638.

1 omslag

507 /3 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen en de Grote 
Raad van de abt van St.-Andries c.s. tegen Joannes Hoymans, 
pastoor van Houtave, 1654-1657.

1 omslag

507 /4 Stuk i.v.m. rekwest van de procurator van de Kartuizers te Brugge 
aan de burgemeester en schepenen van de stad i.v.m. verpanding 
van rente, 1650.

1 katern

507 /5 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van Henricus Sebastianus Buquoy, ontvanger van 
grondrenten van de abdij van St.-Andries, tegen Frans van de 
Woestijne uit Gent, 1723-1724.

2 stukken
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507 /6 Legger en denombrement van een "hoofmanschip" te Houtave, 
toebehorend aan de kapelanie van St.-Obrecht in de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge, 1705.

1 katern

508 /1 Naamlijst van leden van de Koninklijke Maatschappij van 
Vaderlandse Taal- en Letterkunde, 1821.

1 stuk

508 /2 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeester en schepenen van 
Sijsele en de burgemeesters en schepenen van het Vrije van de 
Kartuizers te Brugge tegen Jan en Pieter Dyserynck, 1628-1637.

1 omslag

508 /3 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen en de Grote 
Raad van de Kartuizers te Brugge tegen deken en kapittel van St.-
Donaas betreffende tienden, 1725-1727.

1 omslag

508 /4 Stukken i.v.m. schenkingen van renten aan de Kartuizers te 
Brugge, 1728.

2 stukken

508 /5 Rekening van grond- en cijnsrenten van de Kartuizers te Brugge, 
1720 (met diverse boekhoudkundige bescheiden, 18de eeuw).

1 omslag

508 /6 Stuk i.v.m. afgeloste grondrenten van de Kartuizers te Brugge, 
1762-1774.

1 katern

508 /7 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
Brugge van Jacques van Wambeke c.s. tegen de Annunciaten te 
Brugge, 1626-1629.

1 omslag

508 /8 Diverse procedurestukken (proces van de kanunniken van St.-
Walburga te Veurne, overgebracht naar Ieper, tegen de 
Duinenabdij, 1701-1706; proces van het kapittel van Onze-Lieve-
Vrouw te Kortrijk tegen de abdij van Boudelo, 1699; proces vande 
bisschop van Brugge tegen de abdij van Vaucelles, 1717).

1 stuk

508 /9 Openbare bekendmaking van de schepenen van Brugge i.v.m. het 
ambacht van de pottenbakkers, 1757.

1 stuk

508 /10 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van de abdij van St.-Andries tegen Charles Joseph de 
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Viron, heer van Oostkerke etc. c.s., 1723-1724.
1 omslag

508 /11 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van de abdij van St.-Andries tegen Gabriel Delru, heer van 
Egem, 1675.

1 stuk

508 /12 Ontvangstbewijzen voor betaling van renten van het klooster der 
Kartuizerinnen te Brugge, 1761 en z.d.

2 stukken

508 /13 Kaart met gronden gelegen te St.-Pieters-op-de-dijk toebehorend 
aan de Kartuizers te Brugge, 1729.

1 plan

508 /14 Stuk i.v.m. proces voor het Parlement van Doornik van het kapittel 
van St.-Omaars tegen de Duinenabdij i.v.m. tienden, 1702.

1 katern

509 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
Kartuizers te Brugge tegen de hoofdman en ontvanger van Sint-
Kruis, 1697-1700.

1 pak

510 /1 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
Kartuizers te Brugge tegen de hoofdman en ontvanger van Sint-
Kruis, 1693-1702.

1 pak

510 /2 Stuk i.v.m. verpachting van ommestellingen door de schepenen 
van Werken, 1665.

1 stuk

510 /3 Diverse kwitanties van de Kartuizers te Brugge, 1719-1720.
1 omslag

511 /4 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
Kartuizers te Brugge tegen de hoofdman en ontvanger van Sint-
Kruis, 1699-1701.

1 pak

512 /1 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
Kartuizers te Brugge tegen de hoofdman en ontvanger van Sint-
Kruis, 1692-1702 (met retroacta).

1 pak

512 /2 Legger van goederen van de Kartuizerinnen te Brugge gelegen te 
Gistel en Westkerke, 1644.
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1 katern

512 /3 Stuk i.v.m. proces voor de leenmannen van het graafschap en 
leenhof Ayshove van Philippe François de Meulemeester, 
opperbaljuw, tegen de Kartuizers te Brugge, 1702.

1 stuk

512 /4 Stukken betreffende verkoop van gronden te Gistel aan Passchier 
de Witte, 1634.

2 stukken

513 /1 Diverse boekhoudkundige bescheiden i.v.m. de Kartuizers te 
Brugge, 1718-1720.

1 omslag

513 /2 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van Anthonius Franciscus van de Woestijne uit Gent tegen 
Henricus Sebastianus Bucquoy, ontvanger van de grondrenten van 
de abdij van St.-Andries, 1723.

1 omslag

513 /3 Stuk i.v.m. rekwest van de Kartuizers te Brugge aan de 
burgemeesters en schepenen van het Vrije i.v.m. verpachting van 
gronden te Loppem, 1722.

1 stuk

513 /4 Plan i.v.m. eigendommen (van de Kartuizers?) te Gistel, 1760.
1 plan

513 /5 Gedrukte kaart van Polen en Silezië, z.d.
1 plan

513 /6 Briefwisseling van de burgemeesters en schepenen van het Vrije, 
1577 (6).

1 omslag

513 /7 Stukken i.v.m. het ambacht van de huidevetters , de wolwevers en 
de kuipers te Brugge, 15de-17de eeuw; copie van akte van 
Maximiliaan van Oostenrijk i.v.m. de wolnijverheid, 1494.

1 omslag

514 /1 Register i.v.m. de verpachting van gronden van de Kartuizerinnen 
te Brugge gelegen in het land en de vrijheid van Saeftinghe, 1508.

1 deel

514 /2 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van de Kartuizers te Brugge tegen de pastoor van Houtave, 
1724.

1 katern
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514 /3 Stukken betreffende "retrocessie" van leen te Zande aan de 
Kartuizers te Brugge, 1725-1726 (met retroacta).

1 omslag

514 /4 Stukken i.v.m. proces voor de Grote Raad van de Ongeschoeide 
Karmelietessen te Brugge tegen de crediteurs van de prins van 
Steenhuize, 1713-1718 (met retroacta).

1 omslag

514 /5 Diverse kwitanties van de Kartuizers te Brugge, 1718-1720.
1 pak

514 /6 Plannen i.v.m. goederen van de Kartuizers te Brugge gelegen te 
Gistel en Sint-Pieters-op-de-dijk, 18de eeuw.

2 plannen

514 /7 Diverse stukken i.v.m. processen van de Kartuizers te Brugge, 
1720-1727.

3 stukken

515 /1 Akte i.v.m. schenking van twee huizen aan de Kartuizerinnen te 
Brugge, 1615.

1 stuk

515 /2 Stuk i.v.m. schenking van rente aan de Ongeschoeide 
Karmelietessen te Brugge, 1656.

1 stuk

515 /3 Diverse stukken (processtukken e.a.) van de Karmelietessen van 
Sion te Brugge en het klooster van Sarepta betreffende vrijstelling 
van accijnsrechten e.a., 17de-18de eeuw.

1 pak

515 /4 Cohier van verpachting van het tiend van Houtave, 1676.
1 katern

515 /5 Diverse stukken i.v.m. goederenbeheer van het klooster van 
Sarepta te Brugge, 17de eeuw.

1 omslag

516 /1 Diverse stukken i.v.m. goederenbeheer van de Kartuizerinnen te 
Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag

516 /2 Diverse stukken i.v.m. goederenbeheer van het klooster van 
Sarepta te Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag
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516 /3 Diverse pachtbrieven en boekhoudkundige stukken van de abdij 
van St.-Andries, 17de eeuw.

1 omslag

516 /4 Stuk i.v.m. bedragen verschuldigd door de Kartuizers te Brugge aan
het kapittel van St.-Donaas, 1616.

1 stuk

516 /5 Kwitantie van het godshuis Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie te 
Brugge, 1629.

1 stuk

516 /6 Uittreksel uit overlijdensregister van de kerk van St.-Sulpice te 
Parijs, 1732.

1 stuk

516 /7 Uittreksel uit huwelijksregister van de St.-Annakerk te Brugge, 
1739.

1 stuk

516 /8 Kwitantie van het Magdalenahospitaal te Brugge, 1616.
1 stuk

516 /9 Uittreksel uit overlijdensregister van de heerlijkheid Nieuwvliet, 
1754.

1 stuk

516 /10 Uittreksel uit huwelijksregister van Ijzendijke, 1746.
1 stuk

517 /1 Diverse stukken i.v.m. goederenbeheer van de abdij van St.-
Andries, 17de eeuw.

1 omslag

517 /2 Stukken i.v.m. goederenbeheer van het klooster van Sarepta te 
Brugge, 16de-18de eeuw.

1 omslag

517 /3 Stuk i.v.m. goederen te Oostkerke toebehorend aan het begijnhof 
te Damme, 1624.

1 stuk

517 /4 Diverse stukken i.v.m. goederen van de Kartuizers te Brugge e.a., 
17de-18de eeuw.

1 omslag

518 /1 Stukken i.v.m. goederenbeheer van de Kartuizers te Brugge, 18de 
eeuw.

1 omslag
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518 /2 Stukken i.v.m. goederenbeheer van de Kartuizerinnen te Brugge, 
17de eeuw.

1 omslag

518 /3 Stukken i.v.m. goederenbeheer van het klooster van Sarepta te 
Brugge, 17de eeuw.

1 omslag

518 /4 Stukken i.v.m. goederenbeheer van de abdij van St.-Andries, 17de 
eeuw.

1 omslag

518 /5 Stuk i.v.m. proces van het kapittel van Doornik tegen de 
wethouders van Moorslede, 1695.

1 stuk

518 /6 Stukken i.v.m. proces voor het Parlement van Doornik van het 
kapittel van St.-Anna te Douai tegen de pastoor van Merville, 1697-
1698 (met bijl.).

1 omslag

519 /1 Stukken i.v.m. goederenbeheer en comptabiliteit van het klooster 
van de Annunciaten te Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag

519 /2 Stuk i.v.m. de nering van de merseniers betreffende in beslagname
van goederen, 1696.

1 katern

519 /3 Stukken i.v.m. goederenbeheer en comptabiliteit van het klooster 
van Sarepta te Brugge, 16de-18de eeuw.

1 omslag

520 /1 Stukken i.v.m. goederenbeheer en comptabiliteit van het klooster 
van de Annunciaten te Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag

520 /2 Stukken i.v.m. goederenbeheer en comptabiliteit van het klooster 
van Sarepta te Brugge, 16de-18de eeuw.

1 omslag

520 /3 Afschrift van stuk i.v.m. schenking van goederen aan het Sint-
Obrechtsgodshuis, 14de eeuw.

1 stuk

520 /4 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de priorij van 
Waarschoot tegen amman, schepenen en inwoners van 
voornoemde plaats, 1486.
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1 stuk

520 /5 Stuk i.v.m. ambacht van de loodgieters, 1777.
1 stuk

521 Stukken i.v.m. goederenbeheer en comptabiliteit van de abdij van 
St.-Trudo te Brugge, 16de-18de eeuw.

1 omslag

522 /1 Bewijsstukken bij rekeningen van het bisdom Brugge, 1783-1785.
1 lias

522 /2 Akten i.v.m. transactie tussen de abt van de St.-Bertijnsabdij te 
Sint-Omaars en de bisschop van Brugge, 1582, 1587.

2 stukken

522 /3 Diverse boekhoudkundige stukken i.v.m. de heerlijkheid van het 
Proosse, 18de eeuw.

1 omslag

522 /4 Akte waarbij de abdij van St.-Trudo te Brugge wordt toegestaan 
gebruik te maken van gronden in Ruddervoorde, 1583.

1 stuk

522 /5 Akte i.v.m. goederenbeheer van het klooster van Sarepta, 1633.
1 stuk

522 /6 Aflaatbrief verleend door Benedictus XIII voor de kapel Onze-Lieve-
Vrouw van Zeven Weeën te Lichtervelde, 1726.

1 stuk

522 /7 Akten betreffende het huis "het wyngaerdeken" te Brugge, achter 
de halle in de Oudburg, 1705, 1736.

2 stukken

522 /8 Akte verleden voor wethouders van de kasselrij Veurne i.v.m. 
geschil omtrent weespenningen e.a., 1750.

1 stuk

523 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Ludovicus 
de Vonck, pastoor van de tweede porte van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge tegen Donatianus Arents, pastoor van St.-
Donaas, 1724-1725.

1 omslag

524 /1 Inventaris van gelichte stukken in steden onder Spaanse 
overheersing om te dienen in proces voor de Raad van State tegen 
de bisschoppen van Doornik, Sint-Omaars en Ieper i.v.m. edict van 
1695 betreffende kerkelijke jurisdictie, ca. 1699.
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1 katern

524 /2 Stuk i.v.m. proces voor de president en redenaars van het Proosse, 
z.d.

1 stuk

524 /3 Stuk i.v.m. voogdijregeling te Veurne, 1789.
1 stuk

524 /4 Rekwest van de deken en eed van de schoenmakers te Brugge aan 
het kapittel van St.-Donaas i.v.m. fundatie, 17de eeuw.

1 stuk

524 /5 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van Blankenberge 
i.v.m. verzekeren van titel, 1763.

1 katern

524 /6 Stuk i.v.m. rente bezet op hofstede te Maldegem en te Sijsele, 
1610.

1 stuk

524 /7 Register i.v.m. verpachting van tienden te Klemskerke, Lissewege, 
Heist, Knokke, Eernegem en Koekelare, 1688-1689.

1 deel

525 /1 Stukken i.v.m. proces voor burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van Martinus Labens en Martinus Pollefeijt c.s. tegen de 
burgemeester en schepenen, later de ontvanger van Lichtervelde, 
1757-1772.

1 pak

525 /2 Rekening van de kerk van Beernem, 1643-1644.
1 katern

525 /3 Rekening van de kerk van Oudekapelle, 1786-1790.
1 katern

526 /1 Stukken i.v.m. kadastrale belastingen te Aarsele en oud archief van
de gemeente e.a., 18de-19de eeuw.

1 omslag

526 /2 Staat van goederen ten sterfhuize van Martinus Boone, overleden 
te Oedelem, 1736.

1 katern

526 /3 Purgatieve rekening ten sterfhuize van Stephanus de Mets, 
gesloten voor bugemeester en schepenen van de heerlijkheid 
"vanden Nieuwen" te Beernem, 1745.

1 katern
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526 /4 Staat van goederen ten sterfhuize van Guillaume de Brabandere, 
overleden te Sijsele, 1700.

1 katern

526 /5 Contract van verpachting van hofstede te Aarsele (?), 1784.
1 katern

526 /6 Stuk i.v.m. proces van Joannes van Overbeke tegen Heijnricus 
Kimpens, 1772.

1 stuk

526 /7 Stukken betreffende verpachting van het Baillieleen te Wakken, 
1734-1746.

3 stukken

527 /1 Register met beschrijving van diverse processen voor de 
burgemeesters en schepenen van het Vrije (7), 1636-1637.

1 band

527 /2 Stuk i.v.m. proces voor de schepenen van de zaal en kasselrij Ieper 
van Toussein del Vie tegen Pieter Grimonprez, 1645.

1 stuk

527 /3 Diverse stukken i.v.m. het seminarie te Gent, 16de-18de eeuw.
1 omslag

527 /4 Afschrift van stuk i.v.m. de Spijker van Aalst, 1603-1604.
1 stuk

527 /5 Brief van de burgemeesters en schepenen van het Vrije i.v.m. 
bediening der parochies, 1779.

1 stuk

527 /6 Staat van goederen ten sterfhuize van de vrouw van Christiaen de 
Paermentier (te Wingene?), 16de eeuw.

1 stuk

527 /7 Stukken i.v.m. tienden te Wielsbeke verschuldigd aan de St.-
Maartensabdij te Doornik, met plan, 1755-1756.

1 omslag

527 /8 Fragment van stuk i.v.m. leen gehouden van het grafelijk leenhof 
van Middelburg in Vlaanderen, 1774 (?).

1 stuk

527 /9 Afschriften van diverse akten i.v.m. de St.-Pietersabdij te Gent, z.d.
1 katern
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527 /10 Briefwisseling van het Brugse Vrije, 17de-18de eeuw.
1 omslag

527 /11 Briefwisseling gericht aan Veltganck, advocaat bij de Raad van 
Vlaanderen, z.d.

1 stuk

527 /12 Akte verleden voor leenmannen van het leenhof Roostock, 
afhangend van de St.-Pietersabdij te Oudenburg: schenking van 
obligatie aan Clara de la Villette, douairière van Marcus Dognate, 
1726.

1 stuk

527 /13 Rekening tussen Jacques de Damhouder, heer van Tillegem en 
Pieter Charles Baltin, ontvanger, 1691.

1 katern

527 /14 Kwitantie van de priorin van het St.-Jansgasthuis te Sint-
Winoksbergen, 1656.

1 stuk

527 /15 Diverse stukken i.v.m. de liquidatie van de rekening van de stad en 
het graafschap Middelburg, 17de-18de eeuw.

1 katern

527 /16 Rekwest van de drie standen aan het Parlement van Parijs i.v.m. 
kardinaal Mazarin, 1649.

1 katern

527 /17 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de procureur-
generaal van Vlaanderen tegen de burgemeesters en schepenen 
van het Vrije, 1626.

1 stuk

527 /18 Aantekeningen van kanunnik Carton i.v.m. Meyerus en afschriften 
van diverse akten, 19de eeuw.

1 omslag

527 /19 Diverse juridische aantekeningen, ca. 1800.
1 omslag

527 /20 Rekening van bejaardentehuis en weeshuis te Ronse, z.d.
1 stuk

527 /21 Stuk i.v.m. proces van de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije tegen die van Brugge, 1624.

1 stuk

527 /22 Kaartje van westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen, z.d.
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1 stuk

527 /23 Fragmenten van stukken i.v.m. processen, 17de-18de eeuw.
1 omslag

528 Band met uittreksels uit handschriften bewaard in het klooster van 
de Recolletten te Brugge (1575, ca. 1578-1580); nota's over 
parochies in het Waasland (z.d.); aantekeningen uit dagboek van 
religieus (1743-1757).

1 band

530 Register met originelen en afschriften van pachtcontracten, 
aanstellingen van ambtenaren, rekwesten, collaties in kerkelijke 
ambten en beneficia, toebehorend aan de proost van St.-Amand te 
Kortrijk, 1712-1797.

1 deel

531 Decanaal register van het decanaat Kortrijk, 1754-1797 (met bijl.).
1 deel

532 Stukken betreffende de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Waeyenberge te Kortrijk: rekening, 1678-1686; rekening, 1778-
1785; amortisatie ten bate van de stad Kortrijk van een aantal 
goederen die door enkele instellingen ongeoorloofd als dode hand- 
goederen waren verworven, 1756.

1 omslag

533 /1 Uittreksel uit een plakkaat van Filips II waarbij deze aandringt op 
meer toezicht op het gedrag van de jeugd en getrouw bezoek van 
de kerkelijke diensten (10.07.1563), 1574.

1 stuk

533 /2 Klad van een brief aan de bisschop van Brugge, 16de eeuw.
1 stuk

533 /3 Ordonnantie van de hoogbaljuw en hoofdschepenen (van Gent), in 
uitvoering van een besluit van de bisschop van Gent, tot het 
regelmatig bijwonen van het catecheseonderricht voor de jeugd, 
1617.

1 stuk

533 /4 Open brief van Filips IV waarbij deze de aartsbisschop van 
Mechelen toestaat in Brabant de catechismus te verspreiden na 
vertaling naar het Nederlands, het Frans en andere talen, 1623.

1 stuk

534 /1 Rekwest aan de Raad van Vlaanderen van Jacobus de Gryse, 
officiaal van het bisdom Brugge, 1784.

1 stuk
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534 /2 Stukken i.v.m. permutatie van kapelanie in de Onze-Lieve-
Vrouwkerk en de begijnhofkerk te Brugge, 1735.

1 lias

534 /3 Briefwisseling i.v.m. bediening van de pastorie van Lapscheure, 
1642.

1 stuk

534 /4 Stuk betreffende bedragen ontvangen van Charles Coutteau, over 
het bisdom Brugge, 1756.

1 stuk

534 /5 Stuk i.v.m. proces van de bisschop van Brugge tegen de deken en 
het kapittel van St.-Donaas en kapelaan Adriaan Pollet, 1631, 1635.

1 stuk

534 /6 Diverse stukken i.v.m. de abdij van Ename, ca. 1687.
3 stukken

534 /7 Stuk i.v.m. gebruik door seminaristen van de fundatie van Matthias 
Lambrecht, bisschop van Brugge, 17de eeuw.

1 stuk

534 /8 Briefwisseling van kanunnik vande Zype, secretaris van de 
bisschop van Brugge, 1647.

1 stuk

534 /9 Fragment van stuk met opgave van religieuze diensten, 1746.
1 stuk

534 /10 Stuk i.v.m. bedragen verschuldigd door den Hers, priester, 1618.
1 stuk

534 /11 Stukken i.v.m. het klooster van Sion te Lier, z.d. (17de eeuw).
2 stukken

534 /12 Stukken i.v.m. de kerk van Damme, 17de eeuw.
2 stukken

534 /13 Briefwisseling van de bisschop van Gent, 1733.
1 stuk

534 /14 Stuk i.v.m. testament van Petrus Roose, heer van Froidmont, lid 
van de Raad van State en voorzitter van de Geheime Raad, 1673.

1 katern

534 /15 Stuk i.v.m. proces van de hoofdman, pointers en zetters van 
Koekelare tegen de bisschop van Brugge, 1725.
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1 stuk

534 /16 Stuk met afschrift van diverse akten van Remigius Driutius, 
bisschop van Brugge, 1585.

1 stuk

534 /17 Kwitantie voor ontvangen bedrag voor het opdragen van missen, 
1767.

1 stuk

534 /18 Afschriften van stukken i.v.m. kerkelijke beneficies te Brugge, 16de-
18de eeuw.

1 omslag

534 /19 Stuk met tekst i.v.m. toediening van het H.-Oliesel, 1682.
1 stuk

534 /20 Afschrift van akte van bisschop de Rodoan i.v.m. testament van 
Nikolaas de Heere, deken van St.-Donaas, 1614.

1 stuk

534 /21 Diverse stukken i.v.m. Petrus Franciscus Veranneman, 1682-1686 
(cfr. nr. 237).

1 omslag

534 /22 Fragment van tekst: "De Bello belgico", z.d.
1 katern

534 /23 Fragment van stuk i.v.m. pastorele competentie te Ichtegem, 1646.
1 stuk

534 /24 Stuk i.v.m. commisen van het Brugse Vrije (?), 1776.
1 stuk

534 /25 Stuk met antwoorden van de pastoor van Watervliet op vragen van
de bisschop van Brugge, z.d.

1 stuk

534 /26 Stuk i.v.m. proces van de prelaat van de abdij van Oudenburg 
tegen Marie de Wilde uit Gent, 1777.

1 stuk

534 /27 Stuk i.v.m. proces voor de officialiteit van het bisdom Brugge van 
de weduwe van Jan Baptiste Boddens tegen de kapelaan Joos 
Poppe, 1686.

1 stuk

534 /28 Rekwest van de amman van Brussel aan de aartsbisschop van 
Mechelen, 1691.
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1 stuk

534 /29 Afschriften van stukken i.v.m. processen van de bisschop van 
Brugge, 1643-1646.

1 stuk

534 /30 Stukken i.v.m. processen van het kapittel van St.-Salvator te 
Brugge, 17de eeuw.

1 omslag

534 /31 Stuk i.v.m. proces van de baljuw en redenaars van het Proosse 
tegen de abdij van St.-Andries, 1679.

1 stuk

534 /32 Stuk i.v.m. proces van de pastoor van Sint-Eloois-Winkel c.s. tegen 
Pieter Augustinus van Geluwe, 1786.

1 stuk

534 /33 Uittreksels uit parochieregisters van diverse Brugse kerken e.a., 
17de-18de eeuw.

1 omslag

534 /34 Stuk i.v.m. onderzoek naar mogelijk patent (1569) toegekend aan 
de bisschop van Sint-Omaars i.v.m. vernieuwing van de landboeken
en foncier-renten in Kassel-ambacht, 1780.

1 stuk

534 /35 Register met uittreksels uit diverse bisschoppelijke bepalingen, 
16de-17de eeuw.

1 katern

534 /36 Fragment van akte i.v.m. abdij van Spermalie, 1679.
1 stuk

534 /37 Afschrift van sententie i.v.m. kapelaans van de H.-Basilius, 1452, 
z.d.

1 stuk

534 /38 Briefwisseling van het bisdom Brugge (?), z.d.
1 stuk

534 /39 Fragment van stuk i.v.m. tiendheffers en huisvesting van de 
pastoor, ca. 1770.

1 stuk

534 /40 Fragment van processtuk (?), z.d.
1 stuk

534 /41 Uittreksel uit resolutieboek van het kapittel van St.-Donaas, 1720.
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1 stuk

534 /42 Briefwisseling van J.B. de Castillion, bisschop van Brugge, 18de 
eeuw.

1 stuk

534 /43 Stuk i.v.m. beheer van goederen van clerici van het bisdom 
Brugge, overleden zonder testament, z.d.

1 stuk

534 /44 Stuk i.v.m. tiend van Knokke, ca. 1693.
1 katern

534 /45 Nota i.v.m. ontbrekende ornamenten opgemaakt door A. van 
Crombrugghe, belast met het opdragen der missen in de kapel van 
de burgemeester en schepenen van Brugge, 1724.

1 stuk

534 /46 Briefwisseling van de bisschop van Gent(?), 1620, 1630.
1 stuk

534 /47 Diverse aantekeningen i.v.m. vaderlandse geschiedenis, z.d.
1 katern

534 /48 Diverse fragmenten van "Tractatus de usuris", z.d.
1 omslag

534 /49 Stukken i.v.m. proces van de advocaat-fiscaal tegen de pastoor van
Oedelem, 1705.

3 stukken

534 /50 Fragmenten met diverse aantekeningen i.v.m. kasselrij Kortrijk (?), 
ca. 1605-1609.

3 stukken

534 /51 Fragment van sermoen (?), z.d.
1 stuk

534 /52 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1645.
1 omslag

534 /53 Rekwest aan de vicarissen-generaal van het bisdom i.v.m. de 
oprichting van een speldewerkschool te Brugge, 1777.

1 stuk

534 /54 Stuk i.v.m. schepenen van de wezerij te Brugge, 1724.
1 stuk

534 /55 Lijst van Brugse schepenen en raadslieden die deelnemen aan de 
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H.- Bloedprocessie, 1792.
1 stuk

534 /56 Brief van de pastoor van Slijpe, 1676.
1 stuk

534 /57 Stuk i.v.m. betaling (aan?) voor levering van wijn, z.d.
1 stuk

534 /58 Uittreksel uit renteboek van de heerlijkheid der proostdij 
toebehorend aan de abdis van Petegem, 1670.

1 stuk

534 /59 Diverse stukken i.v.m. het kapittel van St.-Donaas, 16de-18de 
eeuw.

1 omslag

535 /1 Fragment van rekening van de Kartuizers te Brugge, 1756-1757.
1 stuk

535 /2 Briefwisseling i.v.m. de Engelse zusters (Augustinessen) te Brugge, 
1793.

1 omslag

535 /3 Diverse stukken i.v.m. het hospitaal van Nazareth en het 
Magdalenahospitaal te Brugge, 16de-17de eeuw.

1 omslag

536 Stukken met overzicht van goederen van diverse kloosters en 
kerken in het bisdom Ieper: geschoeide Karmelieten te Ieper; 
Kapucijnen te Ieper; Augustijnen te Ieper; abdij Onze-Lieve-Vrouw-
ter-Nieuwe-Plant te Ieper; abdij van Nonnenbosse te Ieper; abdij 
St.-Jan-ten-Berge te Ieper; ongeschoeide Karmelieten te Ieper; 
Predikheren te Ieper; Minderbroeders-Recolletten te Ieper; 
Grauwzusters-Penitenten te Ieper; Zwartzusters te Ieper; Bisdom 
Ieper; kerkfabriek van de kathedraal te Ieper (met bijl.); St.-
Jacobskerk te Ieper; St.-Niklaaskerk te Ieper; St.-Pieterskerk te 
Ieper; "Scholieren van Paris" te Ieper; pastorie van het gasthuis der
armen te Ieper; St.-Janshospitaal te Ieper; Zandvoorde; Zillebeke; 
Zonnebeke; abdij van Zonnebeke; Zoutenaaie; Zuidschote, 1786-
1787.

1 pak

537 /1 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de proost 
van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de Villegas, tegen de bisschop van 
Brugge, 1732-1735.

1 pak

537 /2 Diverse stukken i.v.m. het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw, 17de-
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18de eeuw.
1 omslag

538 Stukken met overzicht van goederen van diverse kloosters en 
kerken in het bisdom Ieper: Zwartzusters te Veurne; Kapucijnen te 
Veurne; Alexianen te Veurne; Elverdinge; Eggewaartskapelle; Esen; 
Lampernisse; Kemmel; Izenberge; Haringe; Geluwe; Lo; Leisele; 
Loker; Ledegem; Merkem; Grauwzusters te Lo; kapittel van Mesen; 
kapel van Slyps te Moorslede; Moorslede; Penitenten te 
Nieuwpoort; Minderbroeders-Recolletten te Nieuwpoort; Onze-
Lieve-Vrouwkerk te Nieuwpoort; Westnieuwkerke; Oostvleteren; 
Oostkerke; St.-Bertinuskerk, St.-Janskerk en Onze-Lieve-Vrouwkerk 
te Poperinge; Onze-Lieve-Vrouwgasthuis te Poperinge; 
Oudekapelle; Passendale; Pervijze; Poelkapelle in de parochie 
Langemark; Pollinkhove; Vinkem; Steenkerke; St.-Catharina-
kapelle; Booitshoeke; Stavele, 1787.

1 pak

539 /1 Stukken i.v.m. proces voor de schepenen van de zaal en kasselrij 
Ieper van Jan Vuylsteke tegen de abt van Zonnebeke, 1643.

2 stukken

539 /2 Rapport van deurwaarder van de Raad van Vlaanderen aan de 
bisschop van Brugge i.v.m. ongeoorloofd optreden van de pastoor 
van Zedelgem, 1692.

1 stuk

539 /3 Akte waarbij de pastoor van Westrozebeke een partij grond in 
cijnspacht geeft, 1717.

1 stuk

539 /4 Stuk i.v.m. verpachting van gronden toebehorend aan de kerk en 
dis van Westkapelle, 1667.

1 stuk

539 /5 Stuk i.v.m. proces betreffende het afhoren van de kerk- en 
disrekening van St.-Pieters-op-de-dijk, 1746-1747.

1 katern

539 /6 Rekening van de kerk van Slijpe, 1728-1730.
1 stuk

539 /7 Stukken i.v.m. rekwest aan de Raad van Vlaanderen vanwege de 
hoofdman van Wilskerke i.v.m. herstellingswerken aan de kerk, uit 
te voeren door de commandeur van Slijpe, 1761.

1 omslag

539 /8 Stuk i.v.m. inkomsten van de pastoor van Slijpe, 1774.
1 stuk
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539 /9 Stuk i.v.m. proces voor de schepenen van Brugge van de ontvanger
van de kerk en dis van Stalhille tegen Jan Wynckelman i.v.m. rente,
1702.

1 stuk

539 /10 Rekwest van de inwoners van Waardamme aan de burgemeesters 
en schepenen van het Vrije i.v.m. werken aan de kerk, 1722.

1 stuk

539 /11 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van Jan Baptiste Lodewijckx, meester-chirurgijn te 
Klemskerke, tegen de dismeesters van Vlissegem, 1706.

1 katern

539 /12 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van de pastoor van Vladslo c.s. tegen Antheunis 
Ardannekens, 1674-1675.

1 omslag

539 /13 Stuk i.v.m. passieve schulden van de kerk van Vinkem, jaar VI.
1 stuk

539 /14 Stukken met overzicht van goederen van diverse kloosters en 
kerken in het bisdom Ieper: St.-Walburgakerk te Veurne, 1787.

1 omslag

539 /15 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van Petrus Berghman, pastoor van Leke, tegen Jan Delije, 
1710-1714.

1 omslag

539 /16 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van Maarten de Cock, gewezen burgemeester van 
Lichtervelde, tegen Theodorus de Donckere, deken van 
christenheid en van de parochie Lichtervelde, 1730.

1 katern

539 /17 Stukken i.v.m. aanklachten tegen de pastoor van Loppem, 
voorgelegd aan de bisschop van Brugge, z.d.

2 stukken

539 /18 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Augustinus 
van Vijfve, pastoor van Lissewege c.s. tegen Bernaert Pennaert, 
1706.

1 katern

539 /19 Stuk i.v.m. jaargetijden in de kerk van Loppem, goederen en 
schulden, 1643 (?).
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1 stuk

539 /20 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van de pastoor en kerkmeesters van Meetkerke tegen Marcus 
du Bois, 1680.

1 katern

540 /1 Statuten van het bisschoppelijk seminarie te Antwerpen, 1733.
1 katern

540 /2 Denombrement van leen te Wingene, gehouden door Jan Adoorens,
kanunnik te Rijsel, z.d.

1 stuk

540 /3 Stukken i.v.m. monialen van Nijvel (?), z.d.
1 stuk

540 /4 Stuk betreffende verpachting van weidegrond te Esen, 1750.
1 stuk

540 /5 Akte verleden voor notaris Philippe Michiels te Brugge betreffende 
verdeling van de nalatenschap van Jacques Goyvaerts de oude en 
zijn echtgenote Anna van Blommeghem, 1680.

1 katern

540 /6 Akte verleden voor schepenen van Brugge betreffende de 
nalatenschap van Adriaan van Blommeghem, 1661.

1 katern

540 /7 Diverse stukken i.v.m. de St.-Salvatorskerk te Brugge 
(goederenbeheer en comptabiliteit, processtukken), 17de-18de 
eeuw.

1 pak

540 /8 Stuk i.v.m. proces van de pastoor van Esen tegen le Maire, ca. 
1620.

1 stuk

540 /9 Diverse stukken i.v.m. het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Gistel 
(processtukken e.a.), 17de-18de eeuw.

1 pak

540 /10 Stukken i.v.m. kerkrekening van Dikkebus, 1612, 1618.
2 stukken

541 /1 Stukken i.v.m. processen voor de officialiteit van het bisdom 
Brugge, 1627.

1 pak
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541 /2 Stukken i.v.m. proces voor baljuw, burgemeester en schepenen van
de heerlijkheid Sijsele van Jacobus Bouckaert tegen Jan Salens, 
ontvanger van het Magdalenahospitaal te Brugge, 1763.

1 omslag

542 /1 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
erfgenamen van Franciscus Spitael, pastoor van Zarren, tegen de 
bisschop van Brugge, 1771-1772.

1 pak

542 /2 Stuk i.v.m. renten aan het seminarie overgegeven door Joos 
Lambrecht, kanunnik van St.-Donaas, 16de eeuw.

1 katern

542 /3 Inventaris van bescheiden betreffende halfvasten-schuld, 
toebehorend aan de bisschop van Brugge, z.d.

1 stuk

542 /4 Kwitantie van de Obediëntie van St.-Donaas te Brugge, 1780.
1 stuk

542 /5 Stuk i.v.m. verzoek van Laurentius Allaert uit Torhout, advocaat bij 
de Raad van Vlaanderen, om toegelaten te worden tot het 
priesterschap, 1635-1636.

1 katern

542 /6 Stuk i.v.m. kerkelijke rechtspraak, 1648.
1 stuk

542 /7 Briefwisseling i.v.m. proces voor de Grote Raad van Mechelen van 
landdeken Galle tegen de vrouw van Lissewege, 1709-1710.

1 omslag

542 /8 Afschrift van akte i.v.m. proces van de bisschop van Brugge tegen 
de priester Anthonius Ameye, 1635.

1 stuk

542 /9 Stukken i.v.m. beoordeling door de pastoor van diverse kapelaans 
van het bisdom Brugge, 1786.

1 omslag

542 /10 Stukken i.v.m. beoordeling van geestelijken in de dekenijen 
Aardenburg, Gistel, Oudenburg en Roeselare, 1786 en z.d.

1 omslag

542 /11 Brief van de bisschop van Gent aan de bisschop van Brugge, 1622.
1 stuk

542 /12 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
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Vrije van de bisschop van Brugge c.s. tegen Jan de Voocht, pachter 
van het tiend van de commanderij van Caestre te Lissewege, z.d.

1 stuk

542 /13 Stuk i.v.m. overeenkomst gesloten voor notaris tussen Karel van 
Boergondië, heer van Wakken c;s; en Gaspar de la Torre, proost van
de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge c.s., 1620.

1 stuk

542 /14 Stukken i.v.m. proces van raadsheer Ameye tegen het seminarie te
Brugge i.v.m. fundatie van bisschop Matthias Lambrecht, 1718 en 
z.d.

2 stukken

542 /15 Stuk i.v.m. proces van Lucas Dionysius Vlieghe, pastoor van Sint-
Pieters-Kapelle tegen Jacob Cappelle, kerkmeester, 1738.

1 stuk

542 /16 Stuk i.v.m. verpachting door de bisschop van Brugge e.a. van 
tienden te Lissewege, Heist, Knokke e.a., 1620.

1 katern

542 /17 Stuk i.v.m. proces van Andreas Pancoucque, proost van Hertsberge,
tegen Anthonius van Coudenhove, heer van Overmeere, 1669-
1671.

1 katern

542 /18 Rekwest aan de bisschop van Brugge van Franciscus Mys, kapelaan
van de kapelanij van Onze-Lieve-Vrouw van Koolskamp, 1772.

1 stuk

542 /19 Briefwisseling van het bisdom Brugge, 1607, 1631.
2 stukken

543 Diverse stukken i.v.m. de St.-Salvatorskerk te Brugge 
(comptabiliteit, sermoenen, handboek van goederen, fundaties, 
kapel van St.-Lucas), 15de-18de eeuw.

1 pak

544 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de proost 
van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de Villegas, tegen de bisschop van 
Brugge, 1726-1734.

1 pak

545 /1 Stukken met overzicht van goederen van diverse kloosters en 
kerken in het bisdom Ieper: Dadizele; kapittel St.-Niklaaskerk 
Diksmuide; St.-Janshospitaal Diksmuide; Dikkebus; Kruiskapel 
Diksmuide; Recolletten te Diksmuide; Penitenten-Recollettinen te 
Diksmuide; Zwartzusters te Diksmuide; godshuis Magdaleenhof te 
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Diksmuide; godshuis Kleine Heilige Geest te Diksmuide; Brielen; 
Booitshoeke; Boezinge; Bikschote; Beveren-aan-de-Ijzer; 
Zonnebeke; begijnhof Diksmuide; Bulskamp (Veurne); Kaaskerke; 
Klerken; ten Briele te Komen; Koksijde; Krombeke; Avekapelle; 
Alveringem; Adinkerke, 1787.

1 pak

545 /2 Register van ontvangsten en uitgaven van de St.-Jacobsgilde in de 
St.-Salvatorskerk te Brugge, 1421-1429.

1 deel

545 /3 Diverse stukken i.v.m. de St.-Salvatorskerk te Brugge, 17de-18de 
eeuw.

3 stukken

545 /4 Uittreksel uit testament van Andries Hemeryck, gewezen 
onderpastoor van Adegem, i.v.m. de stichting van twee 
studiebeurzen voor studenten afkomstig uit Kortemark, Adegem of 
een andere plaats van het bisdom Brugge, 1731.

1 stuk

546 Kwitanties van Charles Coutteau, ontvanger van het bisdom 
Brugge, 1780-1781.

1 lias

547 /1 Stukken i.v.m. aandeel van de bisschop van Brugge in 
"overheesch" en halfvasten-schuld, 17de eeuw.

2 stukken

547 /2 Stuk i.v.m. proces voor de officialiteit van Brugge van Maria van 
Hamme tegen Claudius de Blaer, 1701.

1 katern

547 /3 Uittreksel uit statuten van seminarie de la Torre te Douai, z.d.
1 stuk

547 /4 Attest van de bisschop van Brugge e.a. i.v.m. Franciscus Wyts, 
afkomstig uit Spanje, 1646.

1 stuk

547 /5 Stukken betreffende verkoop en verpachting van tienden van het 
bisdom Brugge te Lichtervelde en Oostkamp, 18de eeuw.

1 omslag

547 /6 Briefwisseling van het bisdom Brugge, 18de eeuw.
1 omslag

547 /7 Rekwest aan de aartsdiaken, aartspriester en poenitentier van het 
bisdom Brugge, 1692.
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1 stuk

547 /8 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van raadsheer 
Jan Frans Ameye tegen Franciscus de Baillencourt, kanunnik en 
aartsdiaken van het bisdom Brugge, 1699-1708 (met retroacta).

1 pak

547 /9 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Hyacinthus de 
la Rue, pastoor van Mullem en Jacobus Dhuevele, beide 
erfgenamen van Franciscus Vandenberge, overleden burgemeester 
van Kortrijk, 1718-1720.

1 pak

547 /10 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Jacques 
Plante tegen Johannes Pynckele, aartsdiaken van het bisdom 
Brugge, 1687-1688.

2 stukken

547 /11 Attest van Christianus vanden Berghe, president van het 
bisschoppelijk seminarie te Brugge i.v.m. rekening, 1633.

1 stuk

547 /12 Stuk i.v.m. Jacobus van Toers, ontvanger van het commun van het 
kapittel van Onze-Lieve-Vrouw, 1702.

1 stuk

547 /13 Stuk i.v.m. processen van de bisschop van Brugge tegen de abt 
van Oudenburg, 17de eeuw.

1 katern

547 /14 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Sijsele van Christoffel van Ghistele, ontvanger van het 
commun van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Brugge tegen Pieter 
Hoorneweder, z.d.

2 stukken

547 /15 Kwitanties voor bedragen ontvangen van de priorin van het 
klooster van Sarepta, 16de, 18de eeuw.

2 stukken

547 /16 Briefwisseling van kanunnik vande Zype, secretaris van de 
bisschop van Brugge, 1647.

2 stukken

547 /17 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de proost 
van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de Villegas, tegen de bisschop van 
Brugge, 1732, 1734.

2 stukken
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547 /18 Rekening voor werken uitgevoerd ten dienste van griffier Sola, 
1785.

1 stuk

548 /1 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de proost van 
de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de Villegas, tegen de bisschop van 
Brugge, 1734.

1 deel

548 /2 Stuk i.v.m. verlenen van aflaten in de kerk van Lampernisse op het 
feest van de H. Sebastiaan, 1620.

1 stuk

549 /1 Rekening van de kapel van de H. Basilius te Brugge, 1534-1535.
1 katern

549 /2 Diverse processtukken i.v.m. het Magdalenahospitaal te Brugge, 
18de eeuw.

1 omslag

549 /3 Diverse processtukken i.v.m. het St.-Janshospitaal te Brugge, 17de-
18de eeuw.

1 omslag

549 /4 Diverse processtukken i.v.m. de St.-Gilliskerk te Brugge, 17de-18de
eeuw.

1 omslag

550 - 551/1 Stukken met overzicht van goederen van diverse kloosters en kerken in het bisdom Doornik:

550 - 551/1 STUKKEN MET OVERZICHT VAN GOEDEREN VAN 
DIVERSE KLOOSTERS EN KERKEN IN HET BISDOM DOORNIK:

550 Dottenijs; Spiere; Geluveld; Gullegem; Onze-Lieve-Vrouwhospitaal 
Harelbeke; St.-Salvatorkapittel te Harelbeke; Heestert; kapelanie 
van St.-Denijs in het bisschoppelijk paleis te Helkijn; Herzeeuw; 
kapelanie van St.-Euthropius in de parochiekerk van Heule; 
Hollebeke; Houtem; Hulste; Ingelmunster; Ingooigem; klooster 
Grauwe Zusters Izegem; Izegem; Kerkhove; Lauwe; Marke; klooster
Kapucijnen Menen; klooster Benedictinessen Menen; klooster 
Dominicanessen Menen; Menen; St.- Jorishospitaal Menen; 
koninklijk hospitaal Menen; Moen; Moorsele; Moeskroen; Otegem; 
Ooigem; Rekkem; kapel Rollegem-Kapelle; kapelanie van Onze-
Lieve-Vrouw te Sint-Denijs; kapel van St.-Katharina te Heule, 
Kuurne en Lendelede; Zwevegem; Tiegem; Vichte; Waarmaarde; 
St.-Janshospitaal Wervik; Minderbroeders-Recolletten te Wervik; 
Wervik; Guldenbergabdij te Wevelgem; Wevelgem; Sint-Eloois-
Winkel, 1787.

1 pak
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551 /1 Aalbeke; Anzegem; Outrijve; Avelgem; Bavikhove; Bellegem; 
Beveren-Leie; Bissegem; Bossuit; Kaster; begijnhof Kortrijk; 
klooster Grauwe Zusters Kortrijk; Sionklooster te Kortrijk; klooster 
Kapucijnen te Kortrijk; diverse kerken te Kortrijk (Onze- Lieve-
Vrouw, St.-Maarten, St.-Michiels); Magdalena-lazarij te Kortrijk; 
Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Kortrijk; St.-Niklaashospitaal te 
Kortrijk; Groeningeabdij te Kortrijk; proosdij van St.-Amand te 
Kortrijk; Kuurne; Deerlijk; Desselgem, 1787.

1 pak

551 /2 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Gerard de 
la Rue, kanunnik van St.-Salvator te Harelbeke en erfachtig 
kapelaan van de kapelanie van het H.-Kruis te Hooglede tegen 
Joachim van Innis, deken van christenheid te Roeselare en pastoor 
van Koolskamp, 1634.

1 omslag

551 /3 Briefwisseling van de pastoor van Nieuwkerke(?), 1647.
1 stuk

551 /4 Diverse stukken i.v.m. de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Kortrijk, 17de 
eeuw.

1 omslag

551 /5 Kwitanties voor bedragen ontvangen van Gillis van daele, baljuw 
van Marke, 1644-1645.

3 stukken

552 /1 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit van het bisdom Brugge 
i.v.m. ontbinding van het huwelijk van Catelijne Sproncholf en 
Jeronimus vanden Heede, 1635-1636.

1 omslag

552 /2 Rekeningen van de dis van de St.-Salvatorskerk te Brugge, 1794-
1798.

1 pak

552 /3 Rekening van de dis van de St.-Salvatorskerk te Brugge, 1746-
1747.

1 deel

553 /4 Stukken met overzicht van goederen van diverse kloosters en 
kerken in het bisdom Ieper: Ramskapelle (Veurne); Reninge; 
Reningelst; altaar Onze-Lieve-Vrouw te Westrozebeke; kapel 
Roesbrugge, parochie Haringe; Sint-Joris; Sint-Rijkers; 
Nederwaasten; Vlamertinge; klooster Penitenten-Recollettinen te 
Poperinge; klooster Minderbroeders-Recolletten te Poperinge; 
klooster Benedictinessen te Poperinge; Proven; klooster van 
Eversam te Stavele; Langemark; Houtem (Veurne); Hoogstade; 
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Gijverinkhove; St.-Niklaaskerk Veurne; St.-Denijskerk Veurne; St.-
Niklaasabdij te Veurne; Wulvergem; Wulveringem; Wijtschate; St.-
Jans Ieper; Watou; Westouter; Westvleteren; Woesten; Woumen; 
Wulpen; abdij Waasten; Voormezele; abdij Voormezele; 
Oostduinkerke; Nieuwkapelle; abdij Lo, 1787.

1 pak

554 /1 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van François Lootens c.s. tegen Ignatius Joseph l' Espée, 
kanunnik en groot penitentier van het bisdom Doornik i.v.m. 
tienden te Varsenare, 1715-1720.

1 lias

554 /2 Rekeningen van François Verhulst, ontvanger van de stokhouderij 
van de heerlijkheid van het Proosse, 1718-1719, 1733-1734.

2 katernen

554 /3 Inventaris van bescheiden ten sterfhuize van kanunnik de Villegas, 
1753.

1 katern

554 /4 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van de St.-Sebastiaansgilde te Westkapelle tegen de 
gelijknamige gilde te Sint-Margriete, 1753.

1 stuk

554 /5 Kwitanties voor bedragen door de pastoor en onderpastoor van 
Gistel e.a. ontvangen van Johannes Baptista de Smedt, 
testamentair uitvoerder van Frans Huys, 1762-1764.

1 lias

554 /6 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
het Vrije van de parochianen van Beernem ter zuidzijde tegen die 
ter oostzijde, 1696.

1 lias

554 /7 Stukken i.v.m. goederen toebehorend aan de kapelanie van St.-Jan 
Baptist en St.-Maarten in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge, 
17de-18de eeuw.

2 katernen

554 /8 Naamlijst van religieuzen van niet nader bepaald hospitaal, 1770-
1772.

1 stuk

554 /9 Fragmenten van diverse theologische tractaten, z.d.
1 omslag

554 /10 Kwitantie van de ontvangster van de Jacobinessen (klooster 
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Engelendaele) te Brugge, 1781.
1 stuk

554 /11 Kwitanties voor pachtsommen van gronden te Nieuwmunster 
toebehorend aan het Magdalenahospitaal te Brugge, 1747-1753.

1 lias

554 /12 Diverse gedrukte omzendbrieven i.v.m. religieuze 
aangelegenheden, 17de-18de eeuw.

1 omslag

554 /13 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het kapittel
van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge tegen proost de Villegas, 
1736.

1 omslag

554 /14 Briefwisseling van van Hamme, secretaris van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Brugge, 1766.

2 stukken

554 /15 Gedrukte omzendbrief i.v.m. paardenmarkt te Jabbeke in de 
heerlijkheid van het Proosse, 1739.

1 stuk

554 /16 Historische schets van de St.-Donaaskerk te Brugge, z.d.
1 katern

554 /17 Afschrift van breve van Clemens XI voor het kathedraalkapittel te 
Doornik, 1712.

1 stuk

554 /18 Brief van het Genootschap der vrienden van vrijheid, gelijkheid en 
eendracht aan het kapittel van St.-Donaas, 1793.

1 stuk

554 /19 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het St.-
Donaaskapittel te Brugge tegen de burgemeesters en schepenen 
van het Vrije c.s., 1647.

2 stukken

554 /20 Akte i.v.m. aanstelling van Ludovicus Caijtan, pastoor van de Onze-
Lieve-Vrouwkerk tot kanunnik van St.-Donaas te Brugge, 1790.

1 stuk

554 /21 Stuk betreffende fundatie van jaargetijde in de St.-Donaaskerk door
Jacobus van Belle, 1642.

1 stuk

554 /22 Afschrift van akte i.v.m. eedaflegging in St.-Donaaskapittel, 1674.
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1 stuk

554 /23 Akte van de burgemeesters en schepenen van het Vrije i.v.m. 
borgstelling door François van Hoonacker, kanunnik van St.-
Donaas, 1780.

1 stuk

554 /24 Mandaat van Franciscus de Baillencourt, bisschop van Brugge, aan 
cipier Hendrik de Cocq, 1681.

1 stuk

554 /25 Akte van bisschop Servaas de Quinckere i.v.m. militaire kapellen te 
Brugge, 1633.

1 stuk

554 /26 Rekeningen i.v.m. de uitvoering van testamenten voorgelegd aan 
de officialiteit van Doornik, 1555 en z.d.

2 stukken

554 /27 Akte verleden ter griffie van de heerlijkheid van Gavere(?) 
toebehorend aan het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Kortrijk, 
1777.

1 stuk

554 /28 Stukken i.v.m. akkoord tussen de bisschop van Brugge en de 
burgemeesters en schepenen van het Vrije betreffende het afhoren
van de kerk-en disrekeningen en de officialiteit, 1618, 1622.

554 /29 Stukken i.v.m. kerkelijke rechtspraak, 17de eeuw.
1 omslag

554 /30 Brief van de pastoor van Zande aan de proost van Hertsberge, z.d.
1 stuk

554 /31 Brief van de baljuw, burgemeester en schepenen van Lichtervelde 
aan de deken van christenheid van Torhout en pastoor van 
Oostnieuwkerke, 1644.

1 stuk

554 /32 Briefwisseling van kanunnik vande Zype, secretaris van de 
bisschop van Brugge, 1645-1647.

4 stukken

554 /33 Diverse processtukken i.v.m. het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag

554 /34 Rekwest van de hoofdmannen van het ambacht Gistel aan de 
burgemeesters en schepenen van het Vrije, 1726.
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1 stuk

554 /35 Briefwisseling van Pruissenaere de la Woestijne te Blankenberge, 
1755, 1757.

2 stukken

554 /36 Uittreksel uit doopregister van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge 
(1728), 1751.

1 stuk

554 /37 Briefwisseling van Arnoldus Corbeel, kanunnik van St.-Donaas te 
Brugge, 1645.

1 stuk

554 /38 Diverse stukken i.v.m. de officialiteit te Brugge, ca 1749-1752.
3 stukken

554 /39 Stukken i.v.m. proosdij van St.-Donaas te Belle, 17de-18de eeuw.
2 stukken

554 /40 Briefwisseling van Drouvain (?) uit Douai aan Wallop, procureur bij 
de Raad van Vlaanderen te Gent, 1747.

1 stuk

554 /41 Briefwisseling van Keyaerts, kanunnik van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Brugge, 1718.

1 stuk

554 /42 Diverse stukken i.v.m. het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Brugge, 
17de-18de eeuw.

1 omslag

554 /43 Fragmenten van juridisch tractaten, z.d.
2 stukken

554 /44 Briefwisseling i.v.m. kerkelijke immuniteit, 1707.
1 stuk

554 /45 Briefwisseling van de aartsbisschop van Mechelen, 1599.
1 stuk

554 /46 Briefwisseling i.v.m. Alexianen te Mechelen, 1642.
1 stuk

554 /47 Briefwisseling i.v.m. Karmelieten en provinciaal van de Karmelieten 
te Brussel, 1630, 1719.

2 stukken

554 /48 Diverse stukken i.v.m. het St.-Donaaskapittel te Brugge, 16de-18de
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eeuw.
1 omslag

554 /49 Fragment van tractaat i.v.m. afschaffing van vrouwenkloosters, z.d.
1 katern

554 /50 Briefwisseling van Hubertus Waghenaers, kanunnik van St.-Donaas,
1640.

1 stuk

554 /51 Mandement van de bisschop van Brugge voor bijwonen van 
processie, 1768.

1 stuk

554 /52 Briefwisseling van de secretaris van de bisschop van Brugge, z.d.
1 stuk

554 /53 Briefwisseling van Hendrik van Susteren, bisschop van Brugge, z.d. 
(18de eeuw).

1 stuk

554 /54 Briefwisseling van kanunnik De Pau, secretaris van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Brugge, 1771.

1 stuk

554 /55 Fragmenten van niet nader te identificeren rekeningen, 1765 en 
z.d.

2 stukken

554 /56 Rekening van het klooster der Annunciaten (Rode Zusters) te 
Brugge, 1727 (?).

1 stuk

554 /57 Procedurestuk bij niet nader te identificeren proces, 1707.
1 stuk

554 /58 Uittreksel uit doopregister van de St.-Jacobskerk te Brugge (1639), 
1662.

1 stuk

554 /59 Rekwest van de St.-Sebastiaansgilde te Koekelare aan de 
burgemeesters en schepenen van het Vrije, z.d. (18de eeuw).

1 stuk

554 /60 Briefwisseling aan kanunnik(?), 1641-1642.
2 stukken

555 /1 Diverse stukken i.v.m. de kerk, de pastorie en de pastoor van 
Knokke (proces van de pastoor tegen de bisschop van Brugge), 
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18de eeuw.
1 omslag

555 /2 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Franciscus 
Judocus de Kempe tegen Charles van Lerberghe, ontvanger van de 
kerk van Mariakerke, 1732.

1 stuk

555 /3 Kohier van tiendverpachting van Koekelare, 1747.
1 katern

555 /4 Fragment van rentebrief voor de broederschap van St.-Niklaas in 
de St.-Pieterskerk te Ieper, ten laste van de magistraat van de 
kasselrij Ieper, 1760.

1 stuk

555 /5 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het St.-
Maartenskapittel te Ieper tegen het klooster van Nonnenbosse te 
Ieper, 1676-1677.

1 stuk

555 /6 Afschrift van statuten van het St.-Maartenskapittel te Ieper, 18de 
eeuw.

1 katern

555 /7 Akte van de bisschop van Ieper i.v.m. toekenning van prebende in 
het St.-Maartenskapittel, 1605.

1 stuk

555 /8 Diverse processtukken i.v.m. het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Gistel, 17de-18de eeuw.

1 omslag

555 /9 Diverse processtukken i.v.m. de pastoor van Lapscheure, 17de 
eeuw; rekening voor de kerk van Lapscheure, 1773.

1 omslag

555 /10 Stuk i.v.m. goederen van de kerk van Leffinge en fundatie van de 
Zeven Getijden, 1657.

1 stuk

555 /11 Diverse kwitanties i.v.m. het godshuis St.-Niklaas te Brugge, 17de 
eeuw.

5 stukken

555 /12 Kwitantie voor een bedrag ontvangen van de ontvanger van het 
bisdom Brugge, 1751.

1 stuk
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555 /13 Diverse stukken i.v.m. de kerk en de dis van Leke, 18de eeuw.
1 omslag

555 /14 Visitatieverslag van het dekanaat Torhout (?), 17de eeuw.
1 katern

555 /15 Stuk i.v.m. sententie van Souvereine Raad van Doornik in proces 
van de prinses d' Espinoy tegen de bisschop van Doornik i.v.m. 
rechten van eerstgenoemde in de kerk van Roubaix, ca. 1684.

1 stuk

555 /16 Stuk i.v.m. abdijen onder het ressort van het Parlement van 
Doornik betreffende geschil met grote tiendheffers van het bisdom 
St.-Omaars, 1698.

1 stuk

555 /17 Kohier van tiendverpachting van Roksem, 1780.
1 katern

555 /18 Diverse stukken i.v.m. de kerk en dis van Passendale, 17de eeuw.
1 omslag

555 /19 Stuk i.v.m. proces van de dismeester van Hollebeke tegen de 
weduwe van Claijs van Belle, 1662.

1 stuk

555 /20 Stukken i.v.m. diverse processen voor de schepenen van de zaal en
kasselrij Ieper (?), 1664.

1 lias

555 /21 Processtukken i.v.m. herstellingswerken aan de kerk van 
Nieuwmunster, 1792.

2 stukken

555 /22 Kwitantie voor bedrag ontvangen van niet nader te identificeren 
klooster (Annunciaten?), 1731.

1 stuk

556 Diverse boekhoudkundige bescheiden en stukken i.v.m. 
goederenbeheer van het klooster der Annunciaten (Rode Zusters) 
te Brugge, 17de-18de eeuw.

1 pak

557 /1 Stuk i.v.m. bisschoppelijke visitatie van de kerk van 
Mannekensvere, 1642.

1 stuk

557 /2 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
bisschop van Brugge c.s. tegen Passchier van Kerckhove i.v.m. de 
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bediening van de pastorie van Lichtervelde, ca. 1637.
1 omslag

557 /3 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Franciscus 
vanden Bossche c.s. tegen Matthijs vander Elstraete (met bijl.), 
1679.

1 omslag

557 /4 Stuk i.v.m. proces voor de officialiteit te Brugge van Janneke 
Huybrecht uit Wingene tegen Lieven Scherrens uit Wingene, 1680.

1 stuk

557 /5 Stuk i.v.m. de verkiezing van gedeputeerden van de Brugse clerus 
in de Staten van Vlaanderen, z.d.

1 katern

557 /6 Stuk i.v.m. geschil tussen Jan Frans de Melgar en Hendrik de Cherf, 
president van het seminarie de la Torre te Douai, ca. 1676.

1 stuk

557 /7 Stukken i.v.m. aanstelling en overlijden van Servaas de Quinckere, 
bisschop van Brugge, 1630-1639.

1 omslag

557 /8 Stuk i.v.m. sancties tegen monnik van St.-Andries die tijdelijk het 
klooster ontvluchtte, 1718.

1 stuk

557 /9 Uittreksels uit resoluties van gedeputeerden van de clerus van 
Vlaanderen, 1599-1617.

1 katern

557 /10 Stukken i.v.m. de toekenning van dispensatie voor huwelijken, 
17de eeuw.

1 omslag

557 /11 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Niclays 
Gersekens, aartsdiaken en deken van christenheid te Damme c.s. 
tegen de griffier van Blankenberge, z.d.

1 stuk

557 /12 Stukken i.v.m. rekwest van de gedeputeerden van de Staten van 
Vlaanderen aan Karel VI i.v.m. mogelijke gebiedsuitbreiding van de 
Verenigde Provincies, 1715.

1 lias

557 /13 Stuk met vertoog van de president en raadslieden van de Raad van
Vlaanderen n.a.v. rekwest van de bisschop van Gent betreffende de
publikatie van placcaten, 1623.
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1 katern

557 /14 Akte van Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, bestemd voor de 
Souvereine Raad van Doornik, i.v.m. rekwest van Robert de la 
Villette uit Brugge, 1672.

1 stuk

557 /15 Stuk met antwoord van college der kardinalen op vraag van de 
bisschop van Brugge i.v.m. processies door het St.-Donaaskapittel, 
1635.

1 katern

557 /16 Stuk i.v.m. sententie van de Geheime Raad betreffende de parochie
van St.-Donaas, 1522.

1 stuk

557 /17 Stukken i.v.m. dotaties van seminaristen, 1761-1764.
1 pak

557 /18 Stuk i.v.m. proces van Lambert de Rouck, raadspensionaris en 
ontvanger van het Vrije te Sluis, tegen de abdis van het klooster en
hospitaal van de Bijloke te Gent, 1666.

1 stuk

557 /19 (Afschriften van) stukken i.v.m. diverse kerkelijke instellingen: 
godshuis van St.-Monica te Leuven, 1677; St.-Agnesklooster te 
Gent, 1515; klooster der Ursulinen te Brussel, z.d.; St.-Baafsabdij te
Gent, 1478; St.-Veerlekapittel te Gent, 1752; klooster van Sion of 
"Blijenberch", 1613-1628.

1 omslag

557 /20 Stuk i.v.m. obligatie toegestaan door het Engels klooster te Brugge,
1731.

1 stuk

557 /21 Stukken i.v.m. diverse kerkelijke reglementeringen (betreft o.a. 
inquisitie), z.d.

1 omslag

558 /1 Stuk i.v.m. ommestellingen te Oudenburg, 1669.
1 stuk

558 /2 Briefwisseling, diverse boekhoudkundige stukken en stukken i.v.m. 
goederenbeheer van het hospitaal van Oudenburg, 17de eeuw.

1 pak

558 /3 Stuk i.v.m. proces van de St.-Pietersabdij te Gent tegen de bisschop
van Gent, 1660.

1 katern
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558 /4 Stukken i.v.m. diverse processen van de St.-Pietersabdij te 
Oudenburg tegen de burgemeester en schepenen van Oudenburg 
en de pastoor, kerk- en dismeesters (met bijl.), 17de-18de eeuw.

1 pak

558 /5 Afschriften van diverse akten i.v.m. bevestiging van de privilegies 
van de Orde van St.-Jan van Jeruzalem, 15de-16de eeuw.

1 omslag

558 /6 Diverse stukken i.v.m. het klooster der Predikheren te Brugge, 18de
eeuw.

1 omslag

558 /7 Afschrift van akte van de prior van het klooster der Predikheren te 
Ieper, 1518 (1612).

1 stuk

558 /8 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van 
Brugge van de Grauwzusters van St.-Elisabeth (Penitenten van de 
derde Orde van St.-Franciscus) te Brugge tegen Marie Therese 
Contales, 1743.

1 katern

558 /9 Rekwest aan de burgemeesters en schepenen van het Vrije i.v.m. 
behandeling van krankzinnige in het klooster der Penitenten te 
Diksmuide, 1776.

1 stuk

559 /1 Brief van de gardiaan der Minderbroeders-Recolletten te Kortrijk 
aan de bisschop van Brugge, 1647.

1 stuk

559 /2 Briefwisseling, hoofdzakelijk vanuit Rome, van de Brugse bisschop 
Felix Brenart, 1782-1788.

1 omslag

559 /3 Diverse gedrukte omzendbrieven i.v.m. religieuze 
aangelegenheden (met bijl.), 17de-18de eeuw.

1 omslag

559 /4 Stukken i.v.m. diverse processen voor de officialiteit van het 
bisdom Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag

559 /5 Diverse stukken i.v.m. aanvragen tot echtscheiding, verbreken van 
verlovingen en verlenen van dispensaties, 17de-18de eeuw.

1 omslag
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559 /6 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het kapittel 
van St.-Donaas tegen de burgemeesters en schepenen van Brugge,
1727.

1 katern

559 /7 Uittreksel uit resolutieboek van de Staten van Vlaanderen i.v.m. 
vrijstelling voor de officialiteiten van het klein zegelrecht, 1728.

1 stuk

559 /8 Diverse stukken i.v.m. de officialiteit van het bisdom Brugge, 17de-
18de eeuw.

1 omslag

559 /9 Stukken i.v.m. proces voor de Grote Raad van de bisschop van 
Brugge, als abt van ter Doest, tegen de magistraat van Brugge en 
het Vrije i.v.m. goederen gelegen in Zeeland (Zuid-Beveland), 
1610-1613.

1 omslag

559 /10 Fragment van rekening nagezien door Charles de Steelandt, 
ontvanger-generaal van Oost-Vlaanderen en Louis Boddens, 
ontvanger van de beden in Vlaanderen, 1609.

1 stuk

559 /11 Bijlage bij rekening van het Brugse Vrije, 1745.
1 stuk

559 /12 Uittreksel uit register van de vierschaar van de zaal en kasselrij 
Ieper, 1671 (1688).

1 stuk

559 /13 Stuk i.v.m. proces voor burgemeesters en schepenen van het Vrije 
(?), 1779.

1 stuk

559 /14 Afschrift van akte van Karel V betreffende verkoop van rente aan 
Colart Lenclu, burger van Brugge, 1539.

1 stuk

559 /15 Briefwisseling van de bisschop van Brugge (?), 1643.
1 stuk

559 /16 Stukken i.v.m. diverse kerkelijke instellingen te Gent, 16de-18de 
eeuw.

1 omslag

559 /17 Stukken i.v.m. de toekenning van kerkelijke prebenden (bisdom 
Doornik, bisdom Brugge, Middelburg), 16de-18de eeuw.

1 omslag
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559 /18 Testament van Gillis van Kersel, pastoor van Mullem, 1637.
1 stuk

559 /19 Briefwisseling van Merghelynck, raadsheer-pensionaris van de 
kasselrij Ieper en griffier van de Acht Parochies van Veurne-
Ambacht, 1728.

1 stuk

559 /20 Akte i.v.m. stichting van studiebeurs, 1576.
1 stuk

559 /21 Fragment van lied, z.d.
1 stuk

559 /22 Brief aan de koning van François Talbout, schepen van het Vrije, 
1725.

1 stuk

559 /23 Briefwisseling i.v.m. ongeregeldheden in de kerk van Oostende, 
1616.

2 stukken

559 /24 Stuk i.v.m. overlijden van de abt van Oudenburg, 1773.
1 stuk

559 /25 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen i.v.m. afhoren van 
de rekeningen van de armendis van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te 
Brugge, 1542.

1 stuk

559 /26 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de bisschop 
van Brugge tegen de erfgenamen van Johannes vanden Bossche, 
1676-1677.

1 omslag

559 /27 Kwitanties voor bedragen ontvangen van het klooster van Sarepta, 
1527,1550.

2 stukken

559 /28 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de bisschop 
van Brugge tegen de baljuw en schepenen van Lichtervelde, 1679.

1 stuk

559 /29 Diverse stukken i.v.m. processen van de bisschop van Brugge voor 
de Raad van Vlaanderen, 17de-18de eeuw.

2 stukken

559 /30 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de bisschop 
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van Brugge tegen hoofdman, pointers en zetters van Ettelgem c.s.,
1729.

1 stuk

559 /31 Briefwisseling van de bisschop van Brugge i.v.m. clausuur, 1607.
1 stuk

559 /32 Stuk i.v.m. collecte in diverse kerken (?), 1742.
1 stuk

559 /33 Uittreksel uit akte i.v.m. rekening van het commun van de St.-
Walburgakerk te Brugge, 1634.

1 stuk

559 /34 Stuk i.v.m. beroep bij de Raad van Vlaanderen van de officialiteit 
van Doornik residerend te Brugge, 1478.

1 stuk

559 /35 Stuk met juridisch advies i.v.m. rente, 1603.
1 stuk

559 /36 Notariële akte i.v.m. spijkerrecht te Ieper te betalen door godshuis 
Belle e.a., 1504.

1 stuk

560 /1 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit van Mechelen e.a. van de 
promotor van de officialiteit te Brugge tegen Petrus Moens, pastoor
van de zilveren portie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, 1685-1688.

1 omslag

560 /2 Diverse processtukken i.v.m. de heerlijkheid van het Proosse en het
Kanunnikse (met bijl.) en processen voor de president en redenaars
van de heerlijkheid van het Proosse en het Kanunnikse, 17de eeuw.

1 omslag

560 /3 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de proost 
van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de Villegas, tegen de bisschop van 
Brugge, 1726-1735.

1 omslag

560 /4 Diverse stukken i.v.m. proces voor de officialiteit te Brugge van de 
promotor, causa officii, tegen Catharina de Hobe en Josephus 
Viscar, 1722.

1 omslag

560 /5 Briefwisseling van kanunnik vande Zype, secretaris van de 
bisschop van Brugge, 1647.

2 stukken
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560 /6 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
bisschop van Brugge tegen Jan Baptiste Rosseau, proost van 
Torhout, betreffende de aanstelling van een pastoor, 1699.

1 omslag

560 /7 Brief aan de bisschop van Brugge i.v.m. geschil omtrent kapelanie 
te Rumbeke, 1727.

1 stuk

560 /8 Afschrift van brief van kardinaal Bellarminus i.v.m. het afsluiten van
huwelijken, 1616.

1 stuk

560 /9 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 18de eeuw.
1 omslag

560 /10 Afschrift van stukken i.v.m. proces voor de Grote Raad van de abt 
van de St.-Pietersabdij te Gent tegen de bisschop van Gent, 1635-
1636.

1 omslag

560 /11 Stuk met antwoord op diverse vragen voorgelegd aan de pastoor 
van Adegem, z.d.

1 stuk

560 /12 Uittreksel uit register van de officialiteit i.v.m. de bediening van de 
kerk van Schore, 1637.

1 katern

561 /1 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit van Namen en de 
Geheime Raad van de bisschop van Brugge en de prior en 
religieuzen van de abdij van Oudenburg tegen de abt, 1656-1657.

1 omslag

561 /2 Stukken i.v.m. visitaties van de abdij van Oudenburg (door 
afgevaardigden van de bisschop van Brugge), 1626, 1629.

1 omslag

561 /3 Briefwisseling van de abt van Oudenburg (met bijl.), 1632-1643.
1 omslag

561 /4 Naamlijst van religieuzen van de abdij van Oudenburg, 1786.
1 stuk

561 /5 Stukken i.v.m. goederen van de abdij van Oudenburg te Ettelgem, 
1751-1752.

1 omslag

561 /6 Stuk i.v.m. proces voor de Grote Raad van de abt van Oudenburg 
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tegen de burgemeesters en schepenen van het Vrije en de 
beheerders van de armentafel van Zandvoorde, 1755.

1 stuk

561 /7 Stukken i.v.m. diverse processen van de abdij van Oudenburg, 
17de eeuw.

1 omslag

561 /8 Stukken i.v.m. proces voor de burgemeester en schepenen van 
Oudenburg van de dismeesters van Oudenburg tegen François 
Wastijn, 1777-1779.

1 omslag

561 /9 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de abt van 
Oudenburg tegen de bisschop van Brugge, 1743-1744.

1 omslag

561 /10 Stuk i.v.m. standpunt van Minderbroeders-Recolletten in discussie 
omtrent de onfeilbaarheid van de paus, 1675.

1 stuk

561 /11 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit te Brugge van de abdis 
van Mesen tegen diverse monialen van de abdij (met stukken i.v.m.
hervormingen in voornoemde abdij), 1627-1628.

1 omslag

562 /1 Brief van de raden-fiscaal van de Grote Raad i.v.m. proces van het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel, 1719.

1 stuk

562 /2 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit te Brugge van Lambertus 
Cortekene, curator der goederen van Adrianus Baltyn c.s. tegen de 
weduwe van Dominicus Pot (met bijl.), 1627-1631.

1 omslag

562 /3 Stuk i.v.m. vraag naar geoorloofdheid van het dragen van een kruis
door de proost van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, 1750.

1 stuk

562 /4 Diverse stukken i.v.m. het dragen van de titel "proost van Brugge", 
17de-18de eeuw.

1 pak

562 /5 Stukken i.v.m. de toekenning door Georgius vanden Berghe, 
pastoor van de tweede portie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te 
Brugge e.a., van studiebeurzen aan theologiestudenten te Leuven, 
o.a. de latere bisschop Servaas de Quinckere, en de toekenning 
van collaties aan de Quinckere, 1588-1601.

1 omslag
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562 /6 Stuk van proost en kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge
i.v.m. Guilielmus de Jaeger.

1 stuk

563 /1 Rekeningen van de dis van de St.-Salvatorskerk te Brugge, 1787, 
1788-1789, 1790-1791, 1793.

1 pak

563 /2 Stukken betreffende de uitbesteding van weeskinderen door de 
dismeesters van de St.-Salvatorskerk te Brugge, 1787-1791.

1 omslag

564 /1 Diverse stukken i.v.m. de officialiteit te Brugge en stukken i.v.m. 
diverse theologische aangelegenheden, z.d. (17de-18de eeuw).

1 omslag

564 /2 Diverse stukken i.v.m. het St.-Donaaskapittel te Brugge, 17de-18de
eeuw.

1 omslag

564 /3 Akte van Viglius, proost van het St.-Baafskapittel te Gent aan de 
Brugse bisschop Driutius betreffende kapelanie in de St.-Baafskerk 
te Aardenburg, z.d.

1 stuk

564 /4 Stuk i.v.m. proces voor de officialiteit van Doornik van de inwoners 
van Wervik tegen het kapittel van de St.-Pieterskerk te Rijsel, 1612.

1 stuk

564 /5 Kwitantie voor bedrag door de pastoor van Damme ontvangen van 
het klooster van Nazareth te Damme, 1593.

1 stuk

564 /6 Rekwest van Carolus Ludovicus Roose, koster en schoolmeester te 
Aartrijke, aan de burgemeesters en schepen van het Vrije, 1789.

1 katern

564 /7 Stuk betreffende herstellingswerken aan de kerktoren te Beerst, 
1732.

1 katern

564 /8 Stukken i.v.m. rekwest van Jean Morette, pastoor van Beveren-
Roeselare, i.v.m. zijn opvolging, 1785-1786.

1 omslag

564 /9 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de St.-
Maartensabdij te Doornik tegen Pieter Angillis c.s. uit Beveren-
Roeselare, met de burgemeesters en schepenen van het Vrije, 
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1729-1731.
1 omslag

564 /10 Stukken i.v.m. inkomsten van kerk, dis, gasthuis en pastorie te 
Blankenberge, 1652-1675.

1 omslag

564 /11 Stukken i.v.m. herstellingswerken in het koor van de parochiekerk 
van St.-Katharina buiten Damme, 1789.

1 omslag

565 /1 Kwitanties voor bedragen ontvangen van het klooster van Bethanië
te Brugge, 1754-1756.

1 omslag

565 /2 Attest van gardiaan van de Minderbroeders-Kapucijnen, 1697.
1 stuk

565 /3 Bewijsstuk bij rekening van de Kapucinessen, z.d. (te Brugge).
1 stuk

565 /4 Diverse stukken i.v.m. de geschoeide Karmelieten te Brugge, 1508,
1778.

2 stukken

565 /5 Diverse stukken i.v.m. de Ongeschoeide Karmelietessen, 
Discalsiatessen of Theresianen te Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag

565 /6 Diverse stukken i.v.m. beheer van rente van het klooster van St.-
Katharina of Sionklooster te Kortrijk, 18de -19de eeuw.

1 omslag

565 /7 Diverse stukken i.v.m. het klooster der Karmelietessen 
(Sionklooster) te Brugge, 17de eeuw.

1 omslag

565 /8 Diverse stukken betreffende de fundatie Neyts in de St.-
Salvatorskerk te Brugge, 1734-1735.

1 lias

565 /9 Diverse stukken i.v.m. de abdij ter Duinen, 17de-18de eeuw.
1 omslag

565 /10 Diverse stukken i.v.m. de Eekhoutabdij te Brugge, 18de eeuw.
1 omslag

565 /11 Diverse stukken i.v.m. de proosdij van Hertsberge, 17de-18de 
eeuw.
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1 omslag

565 /12 Diverse kwitanties voor bedragen ontvangen van het klooster der 
Jacobinessen te Brugge, 17de eeuw.

1 lias

565 /13 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de pastoor 
van de St.-Annakerk te Brugge tegen de kapelaan van de 
Jeruzalemkerk, 1775-1777.

1 lias

566 Rekeningen van de dis van de St.-Salvatorskerk te Brugge, 1799, 
1800, 1801, 1802.

1 pak

567 /1 Register met afschrift van akte uitgaande van de bisschoppen van 
de Mechelse kerkprovincie i.v.m. kerkelijke rechtspraak, 1617.

1 deel

567 /2 Stuk van de pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Damme en 
deken van Christenheid met beoordeling van de pastoor van 
Bredene, 1735.

1 stuk

567 /3 Processtukken i.v.m. de proosdij van Hertsberge, 16de-17de eeuw.
2 stukken

567 /4 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
kerkmeesters en ontvanger van de kerk van Lissewege c.s. tegen 
de drie parochiepriesters van Lissewege c.s., 1552.

1 katern

567 /5 Briefwisseling van de secretaris van het bisdom Brugge, 1786.
1 stuk

567 /6 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 17de-18de eeuw.
1 omslag

567 /7 Stuk met arrest van het Parlement van Parijs i.v.m. ordonnanties 
van de bisschop van St.-Omaars betreffende ornamenten en 
herstellingswerken aan de kerken, 1694.

1 stuk

567 /8 Stuk i.v.m. heilig- of jubeljaar 1725.
1 stuk

567 /9 Briefwisseling i.v.m. proces van de bisschop van Brugge voor de 
Grote Raad van Mechelen, 1727.

1 stuk
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567 /10 Stukken i.v.m. ondervraging van Frans priester in het bisschoppelijk
paleis te Brugge, 1737.

2 stukken

567 /11 Stuk met agenda van de bisschop van Brugge voor het toedienen 
van het vormsel, 1706.

1 stuk

567 /12 Akte van de aartsbisschop van Nice i.v.m. Guilelmus van Gillekens, 
heremijt van de derde Orde van St.-Franciscus, 1719.

1 stuk

567 /13 Akte van de apostolisch nuntius i.v.m. bevoegdheden in onze 
gewesten, 1537.

1 stuk

567 /14 Stuk met advies betreffende gelegateerde rente bezet op de stad 
Antwerpen, 1621.

1 stuk

567 /15 Stuk betreffende fundatie van "cantuarije" met last van een 
dagelijkse mis in het klooster der Karmelietessen te Mol in het 
bisdom 's Hertogenbosch, 1699.

1 stuk

567 /16 Stuk met diverse vragen voorgelegd aan de bisschop van Brugge 
door de pastoors van Watervliet, Sint-Margriete en Oudeman en 
Sint-Jan-in-Eremo, 1726.

1 stuk

567 /17 Akte van de bisschop van Brugge i.v.m. verdeling van relieken op 
vraag van de prior van de Wilhelmieten te Brugge, 1708.

1 stuk

567 /18 Stuk i.v.m. de samenstelling van het St.-Pieterskapittel te Torhout, 
18de eeuw.

1 stuk

567 /19 Diverse stukken i.v.m. "labbayen ofte dertele ende onbeschaemde 
by-een-komsten van jonckmans ende jonge dochters", 1766.

1 omslag

567 /20 Stukken i.v.m. statuten van het bisdom (?), z.d.
2 stukken

567 /21 Stuk met afschriften van bepalingen i.v.m. de toekenning van 
voorwaardelijke absolutie, z.d.

1 stuk
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567 /22 Stuk met bedenkingen van deken en pastoors van de dekenij 
Roeselare i.v.m. decreet van 6 augustus 1778 i.v.m. 
parochieregisters, 1779.

1 stuk

567 /23 Bewijsstukken bij de rekening van de aartspriester (van het bisdom
Brugge), 1617, 1618.

2 stukken

567 /24 Breve van paus Innocentius XII i.v.m. verbannen katholieken uit 
Groot-Brittannië, 1699.

1 stuk

567 /25 Stuk i.v.m. de dis van de Onze-Lieve-Vrouwkerk (?), z.d.
1 stuk

567 /26 Afschriften van stukken i.v.m. heerlijkheid van St.-Donaas 
geënclaveerd in Hondschote, 18de eeuw.

1 katern

567 /27 Briefwisseling in antwoord op rondvraag naar bedelingen bij 
begrafenissen, jaargetijden e.a., 1732.

1 omslag

567 /28 Stuk i.v.m. de broederschap van de H. Macharius te Gent, z.d.
1 stuk

567 /29 Fragment van stuk i.v.m. afhoren van kerkrekeningen, 17de eeuw.
1 stuk

567 /30 Stuk i.v.m. altaren die dienen gewijd te worden in de dekenij 
Torhout, 1767.

1 stuk

567 /31 Stuk i.v.m. begraven van lichamen in de kerk, z.d.
1 stuk

567 /32 Diverse aanvragen gericht tot de bisschop van Brugge om 
toegelaten te worden tot geestelijke wijdingen en sacramenten toe 
te dienen, 16de-17de eeuw.

1 omslag

567 /33 Uittreksels uit registers van de officialiteit van Doornik i.v.m. 
vrijstellingen van gewone kerkelijke rechtspraak, z.d.

1 katern

568 /1 Stukken i.v.m. de bediening van de kerk van Sint-Kruis, 1567.
2 stukken
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568 /2 Stuk i.v.m. goederen toebehorend aan de kerk van Lapscheure, 
16de eeuw.

1 katern

568 /3 (Afschriften) van stukken i.v.m. diverse kerken buiten het bisdom 
Brugge: Voorde, Strijpen, Zottegem, Erwetegem, Haren, 17de 
eeuw.

1 omslag

568 /4 Stuk i.v.m. proces van de burgemeester en schepenen van Merkem
tegen de prelaten van de St.-Bertijnsabdij te St.-Omaars, Anchin bij
Douai en St.-Jan te Ieper, grote tiendheffers, z.d.

1 stuk

568 /5 Briefwisseling (van het bisdom?) i.v.m. diverse proceszaken, 
1707,1711.

3 stukken

568 /6 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Jan van 
Volden, deken van christenheid in het kwartier Gistel etc. en de 
pastoor en kerkmeesters van Leffinge c.s. tegen ridder Blondel, 
commandeur van de commanderie van de Orde van Malta te Slijpe,
1692-1699.

1 omslag

568 /7 Stukken i.v.m. processen van de abt van Sint-Winoksbergen, groot 
tiendheffer, tegen de kerkmeester van Snaaskerke, 1739-1769.

1 omslag

568 /8 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
hoofdman, pointers en zetters van Ichtegem tegen de bisschop van
Brugge, 1736-1737.

1 omslag

568 /9 Stuk i.v.m. goederen van de proosdij van St.-Donaas te Sainte-
Mariekercke in het graafschap Artesië, 1623.

1 katern

568 /10 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 17de eeuw.
2 stukken

568 /11 Stuk i.v.m. betwisting omtrent toekenning van studiebeurs 
gefundeerd door Jan Cereso, kanunnik van St.-Donaas te Brugge, 
1665.

1 stuk

568 /12 Stuk i.v.m. liturgische lezingen, z.d.
1 stuk
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568 /13 Stukken i.v.m. betalingen door het bisdom Brugge aan de Heilige 
Stoel (?), 1662-1663.

2 stukken

568 /14 Rekening van de kapel van "Sinte Cathelijne inde crocht", 
voorgelegd aan Bartholomeus de Cridts, kanunnik en aartspriester 
van de St.-Donaaskerk te Brugge, 1647-1648.

1 katern

568 /15 Stuk met formules voor de wijding van brood en water, z.d.
1 stuk

568 /16 Stuk met regels van de broederschap van "Nostre Dame de Mont 
Aigu" opgericht in de kerk van Saint-Martin de Fretin, 1617.

1 stuk

568 /17 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Charles 
Coutteau, ontvanger der goederen van het bisdom Brugge tegen 
Pieter de Bocq, wonende in het Hazegras te Knokke, 1789.

1 katern

568 /18 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de pastoor van
Mannekensvere tegen de hoofdman en pointers en de 
commandeur van de Orde van Malta te Slijpe, 1761.

1 stuk

568 /19 Bewijsstukken bij de rekening van Charles Coutteau, ontvanger van
het bisdom Brugge, 1755-1756.

1 omslag

568 /20 Bewijsstuk bij rekening van de aartspriester (van het bisdom 
Brugge), 1618.

1 stuk

568 /21 Stukken i.v.m. aflossing van renten (van het bisdom?), 16de eeuw.
1 omslag

568 /22 Stuk i.v.m. opdragen van jaargetijden (?), z.d.
1 stuk

568 /23 Briefwisseling van Keyaerts, kanunnik van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Brugge, 1698.

1 stuk

568 /24 Briefwisseling van Bourry, kanunnik-officiaal van Brugge, 1707.
1 stuk

568 /25 Stuk met kalender voor het opdragen van missen, z.d.
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1 stuk

568 /26 Stuk i.v.m. betwisting omtrent eigendommen in de Mariastraat te 
Brugge, z.d.

1 stuk

568 /27 Rekening voor leveringen gedaan aan de pastoor van St.-Pieters 
(op de dijk), 1642.

1 stuk

568 /28 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen waarbij de 
bisschop van Brugge betrokken partij is, 1635.

1 stuk

569 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen, de Grote Raad 
en de officialiteit van Kamerijk van de promotor van de officialiteit 
tegen Hieronymus Liedermans, proost van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge, 1659-1679.

1 pak

570 /1 Attest van bisschop Antonius Triest i.v.m. Adrianus de Witte, 
pastoor van Koolkerke, z.d.

1 stuk

570 /2 Kwitanties voor bedrag ontvangen van Charles Coutteau, 
ontvanger van het bisdom Brugge, 1753, 1756.

2 stukken

570 /3 Akte van de vicaris-generaal van het bisdom Doornik op vraag van 
de burgemeesters en schepenen van het Vrije i.v.m. de vastentijd, 
1526 (n.s.).

1 stuk

570 /4 Diverse stukken i.v.m. het kapittel van St.-Donaas, 18de eeuw.
2 stukken

570 /5 Diverse bewijsstukken bij de rekening van Charles Coutteau, 
ontvanger van het bisdom Brugge, 1763-1767.

1 pak

570 /6 Bewijsstukken bij rekeningen van de Kartuizerinnen te Brugge, 
1709, 1715.

2 stukken

570 /7 Bewijsstuk bij rekening van het St.-Donaaskapittel te Brugge (?), 
1697.

1 stuk

570 /8 Rekwest van de pastoor van Ledegem c.s. aan de bisschop van 
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Ieper, 1617.
1 stuk

570 /9 Afschrift van brieven van de Franse minister Voisin i.v.m. de 
bisdommen Doornik en Ieper, 1713.

1 stuk

570 /10 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Catharina 
de Coninck, douairière van Victor de Bucq, procureur-generaal van 
de Raad van Vlaanderen, tegen de burgemeester en schepenen 
van Brugge en diverse kanunniken van het St.- Donaaskapittel, 
1688-1692.

1 omslag

570 /11 Stuk i.v.m. proces betreffende fundatie van wijlen Christophorus de
Medina, 1699-1703.

1 stuk

570 /12 Afschriften van stukken i.v.m. proces voor de Geheime Raad van de
bisschop van Gent tegen Nicolas de Quesne, deurwaarder bij de 
Raad van Vlaanderen en Pieter de Wevere, 1630.

2 stukken

570 /13 Stuk i.v.m. stichting van godshuis in de Oostmeers te Brugge door 
Anna en Maria Spicket, 1723.

1 stuk

570 /14 Afschrift van brief van de president en raadslieden van de Raad 
van Vlaanderen i.v.m. incident in de kerk van Bornem, 1628.

1 stuk

570 /15 Diverse stukken i.v.m. de officialiteit van Doornik (proces van de 
officiaal tegen de burgemeesters en schepenen van het Vrije), 
16de eeuw.

3 stukken

570 /16 Stuk i.v.m. brand in de kerk van het klooster der Minderbroeders te 
Kortrijk, 1603.

1 stuk

570 /17 Renteboek van de heerlijkheid van St.-Donaas te Tielt, 16de eeuw.
1 katern

570 /18 (Fragment van) kroniek van de abdij van St.-Andries, z.d.
1 omslag

570 /19 Stuk met legende bij kaart van hofstede te Bredene toebehorend 
aan het klooster der Jacobinessen te Brugge, 1811.

1 stuk
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570 /20 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van de abdis van Spermalie tegen de weduwe van Jan 
Messiaen, 1644.

1 stuk

570 /21 Diverse stukken i.v.m. de heerlijkheid van St.-Donaas te Tielt, 
Lotenhulle en Oostwinkel, 17de-18de eeuw (met kaarten).

1 omslag

570 /22 Rekening i.v.m. rente betreffende de kapelanie van Onze-Lieve-
Vrouw in het begijnhof van de Wijngaard te Brugge, 1535.

1 katern

570 /23 Rekening i.v.m. vacante fundaties in het begijnhof van de 
Wijngaard te Brugge, 1602.

1 katern

570 /24 Diverse stukken i.v.m. de kerk en abdij van Oudenburg, 17de eeuw.
4 stukken

570 /25 Briefwisseling van de prior van de abdij van St.-Andries, 1737.
1 stuk

570 /26 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Hyacinthus de 
la Rue uit Gent tegen de promotor van de officialiteit van het 
bisdom Gent, 1732.

1 stuk

570 /27 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Philippe 
Veranneman tegen Jacobus de Gryse, officiaal van het bisdom 
Brugge, 1790.

1 omslag

570 /28 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1722.
1 stuk

570 /29 Briefwisseling uitgaande van de pastoor van Adegem, 1751.
1 stuk

571 /1 Stuk met naamlijst van dismeesters van de St.-Salvatorskerk te 
Brugge, 1770-1817.

1 stuk

571 /2 Statuten van een spaarmaatschappij voor de aankoop van 
wintervoorraad in de St.-Salvatorsparochie te Brugge, z.d.

1 katern

571 /3 Briefwisseling en diverse stukken i.v.m. bedelingen aan armen in 
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de St.-Salvatorsparochie te Brugge, 18de-19de eeuw.
1 omslag

571 /4 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de paters van 
de vier biddende orden te Brugge tegen de kapittels van Onze-
Lieve-Vrouw en St.-Salvator en de pastoors van Brugge, z.d.

1 katern

571 /5 Diverse bewijsstukken bij rekeningen van de Onze-Lieve-Vrouwkerk
te Brugge, 1778-1789.

1 lias

571 /6 Stuk i.v.m. fundatie in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Nikolaas van 
Troostenberghe, abt van de Eekhoutabdij te Brugge, 1648-1649.

1 deel

571 /7 Staat der renten en intresten van kapitalen en staat der 
verhuringen en verpachtingen van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, 1941.

2 stukken

571 /8 Stukken i.v.m. legaat aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge, 
1894-1895.

1 omslag

571 /9 Uittreksel uit testament van François Cortals, waarin hij zijn wens 
kenbaar maakt begraven te worden in de kerk van Koolkerke, 1786.

1 stuk

571 /10 Rekening van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te 
Brugge,1897.

1 katern

571 /11 Bewijsstukken bij rekeningen van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, 1827 
en z.d.

2 stukken

571 /12 Ontvangstbewijs afgeleverd door Jan Schorman, baljuw van het 
leenhof van Maldegem en Adegem, in opdracht van proost en 
deken van het St.-Salvatorskapittel te Harelbeke, voor het 
leendenombrement van het Smetstiend door proost, kapittel en 
commun van Onze-Lieve-Vrouw te Brugge in leen gehouden van 
het hof van Harelbeke, met afschrift van het denombrement, 1624.

1 katern

571 /13 Denombrement van leen te Lissewege, gehouden van het leenhof 
van Varsenare, 1652.

1 stuk

571 /14 Afschrift van stuk i.v.m. geschil tussen kapittel en kerkmeesters 
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van de Onze-Lieve-Vrouwkerk betreffende relikwie van het H. Kruis,
1481 (1752).

1 katern

571 /15 Akte van Karel II i.v.m. François Alio, priester van het bisdom 
Mechelen, en zijn aanstelling te Hofstade bij Aalst, 1671.

1 stuk

571 /16 Stukken i.v.m. processen van Frans van Afferden, proost van het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel, 18de eeuw.

1 omslag

571 /17 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Joos Panno, 
koster te Leke, tegen de abt van Sint-Amand, 1659.

1 stuk

571 /18 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit van Mechelen van Carolus
de Perije, kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel, tegen de 
bisschop van Brugge, 1632-1634.

1 omslag

572 /1 Stukken i.v.m. proces van Jan Porret, kanunnik van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel c.s. tegen de bisschop van Doornik c.s., 1622.

1 lias

572 /2 Briefwisseling van kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
met de bisschop van Brugge, 1628.

1 stuk

572 /3 (Fragmenten van) afschriften van diverse stukken i.v.m. het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel, 17de-18de eeuw.

1 omslag

572 /4 Diverse (afschriften van) stukken i.v.m. het dragen van de titel 
"proost van Brugge", 18de eeuw.

1 pak

572 /5 Stuk i.v.m. de toekenning van de bediening van aartspriester van 
de kathedraalkerk, 1712.

1 stuk

572 /6 Stuk betreffende fundatie van Pieter de Cassetta in de St.-
Salvatorskerk te Brugge, 1605 (afschrift 1638).

1 stuk

572 /7 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
bisschop van Brugge tegen de pastoors van de zilveren en loden 
portie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, 1647-1648.

1 omslag
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572 /8 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
promotor van de officialiteit te Brugge tegen Balduinus Roels, 
kapelaan van de St.-Walburgakerk te Brugge, 1780-1781.

1 omslag

572 /9 Stukken i.v.m. processen van Frans van Afferden, proost van het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel, 18de eeuw.

1 omslag

572 /10 Stuk i.v.m. collatie van de kapelanie van St.-Katharina in het 
begijnhof de Wijngaard te Brugge, 1685.

1 stuk

572 /11 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen, de Grote Raad en 
de officialiteit van Kamerijk van de promotor van de officialiteit 
tegen Hieronymus Liedermans, proost van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge, 1667-1669.

1 stuk

572 /12 Rekeningen van pointingen en zettingen te Deulemont, voorgelegd 
aan de priorin van de abdij van Mesen, 1770-1774.

1 omslag

573 /1 Diverse stukken i.v.m. de Jeruzalemkerk en -godshuis te Brugge, 
17de-18de eeuw.

1 omslag

573 /2 Stukken i.v.m. schenking aan het godshuis St.-Niklaas te Brugge, 
1745.

2 stukken

573 /3 Stukken i.v.m. het St.-Juliaanshospitaal te Brugge, 1694.
2 stukken

573 /4 Rekwest van de bestuurders van de St.-Jorisgilde aan de 
burgemeester en schepenen van Brugge i.v.m. de bekostiging van 
werken aan hun kapel, 1717.

1 katern

573 /5 Stukken i.v.m. het godshuis Magdaleenhof, het St.-Janshospitaal, 
de armentafel en het H.-Geesthuis te Diksmuide, 1795.

1 omslag

573 /6 Stukken i.v.m. rente bezet op huizen toebehorend aan de kapelanie
van St.-Victor op Stuvenbergh (ambacht van de zagers te Brugge), 
1717.

2 stukken
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573 /7 Stuk i.v.m. aanstelling door het Onze-Lieve-Vrouwkapittel van 
procureur in rechtszaak, 1712.

1 stuk

573 /8 Stukken i.v.m. diverse processen voor de schepenen van Brugge, 
1781.

1 omslag

573 /9 Stuk i.v.m. proces van de promotor van de officialiteit te Brugge 
tegen de pastoor van Handzame, 1692.

1 stuk

573 /10 Akte van bisschop Willem Bassery i.v.m. de pastoor van Hoeke, 
1692.

1 stuk

573 /11 Kasstaat van de abdij van St.-Andries (met bijl.), 1753.
1 omslag

574 /1 Diverse stukken i.v.m. huishoudkundige uitgaven van de bisschop 
van Brugge, 1718-1720.

1 omslag

574 /2 Stukken i.v.m. de toekenning van volle aflaten in diverse kerken en 
kloosters te Brugge, 1758 (met retroacta).

1 omslag

574 /3 Briefwisseling van de bisschop van Brugge en zijn secretaris, 
kanunnik vande Zype, 1641-1647 en z.d.

1 omslag

574 /4 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1704.
2 stukken

574 /5 Diverse (afschriften van) stukken i.v.m. de officialiteit van Doornik 
en processen van het kathedraalkapittel van Doornik, 16de-17de 
eeuw.

1 omslag

574 /6 Diverse stukken i.v.m. onderzoek door de officialiteit van het 
bisdom Brugge naar Isabella Victoria Jacomine de Linden, geboortig
uit Spanje, 1647.

1 omslag

574 /7 Uittreksels uit acta episcoporum en afschriften van diverse stukken
i.v.m. de abdij van St.-Andries, 16de-17de eeuw.

1 omslag

574 /8 Stuk i.v.m. tienden van de bisschop van Brugge te Westkerke, 
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1778-1779.
1 stuk

574 /9 Stuk met attest van de pastoor van de St.-Maartenskerk te Ronse 
i.v.m. Philippus vanden Driessche, 1676.

1 stuk

574 /10 Fragment van niet nader te identificeren theologisch tractaat(?), 
z.d.

1 katern

574 /11 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
bisschop van Brugge tegen Louis van Haveskercke, baron van 
Wingene etc., 1646-1647.

3 stukken

574 /12 Stuk i.v.m. proces van bisschoppen en grote tiendheffers, z.d.
1 stuk

574 /13 Stukken betreffende toekenning van een bede van 90000 gulden 
per maand gedurende een half jaar, 1635.

1 omslag

574 /14 Stukken met attesten betreffende de ouders van Leonardus 
Vercolme, wonende te Sevilla, 1707-1708.

2 stukken

574 /15 Stuk i.v.m. kapel van Sint-Joost-ten-Node, z.d.
1 katern

574 /16 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1741, 1750 en z.d.
1 omslag

574 /17 Uittreksels uit geheim resolutieboek van de burgemeester en 
schepenen van Brugge i.v.m. armenschool en Jeruzalemkerk, 1778.

2 stukken

574 /18 Stuk i.v.m. geconsigneerde stukken ter griffie van het Vrije uit 
naam van Ignace Joseph de l' Espée, kanunnik en groot penitentier 
van de kathedraal van Doornik, 1722.

1 stuk

574 /19 Rekwest van de bisschop van Brugge aan de Raad van Vlaanderen 
i.v.m. proces tegen Hendrik Lansaem, 1634.

1 stuk

574 /20 Stuk i.v.m. proces van de promotor van de officialiteit te Brugge 
tegen de pastoor van Loppem, 1712.

1 stuk
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574 /21 Kwitantie voor bedrag ontvangen van het klooster van Sarepta, 
1619.

1 stuk

574 /22 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
hoofdman, pointers en zetters van Koekelare c.s. tegen de 
bisschoppen van Brugge en Doornik c.s., 1705, 1715.

1 omslag

574 /23 Stuk i.v.m. proces van kapittel en pastoor van de St.-Salvatorskerk, 
z.d.

1 stuk

574 /24 Stuk i.v.m. overlijdensbericht van broeder in het klooster van de 
Ongeschoeide Karmelieten of Discalsen te Brugge, 1765.

1 stuk

575 /1 Register met afschriften van diverse akten i.v.m. Hieronymus 
Liedermans, proost van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge, 1660-
1661.

1 deel

575 /2 Akte van Carolus Philippus de Rodoan, abt van Ename, i.v.m. 
aanstelling van kapelaan in de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw te 
Pamele, 1598.

1 stuk

575 /3 Stuk met tekst van "Missa de nomine Jesu", z.d.
1 stuk

575 /4 Stukken met pauselijk decreet i.v.m. aflaten, 1678.
4 stukken

575 /5 Brief van de pastoor van Koekelare aan Siboone, kanunnik van het 
St.-Donaaskapittel, z.d.

1 stuk

575 /6 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit van Brugge i.v.m. de 
bediening van de kerk van Gistel, z.d.

2 stukken

575 /7 Uittreksels uit register van privilegies van de stad en kasselrij 
Broekburg i.v.m. de katholieke godsdienst e.a., 1645.

1 stuk

575 /8 (Afschriften van) diverse stukken i.v.m. kerkelijke rechtspraak en 
processen voor de officialiteit te Brugge, 16de-18de eeuw.

1 omslag
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575 /9 Stuk i.v.m. vestiging van Oratorianen te Salines (?), 1622.
1 katern

575 /10 Stukken i.v.m. geschil tussen de bisschop van Brugge en Laureyns 
Dicx, luitenant-baljuw van de Burg van Brugge, betreffende het 
bestuur van het begijnhof, 1625.

1 omslag

575 /11 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1630.
1 stuk

575 /12 Afschrift van stuk i.v.m. rekwest van de bisschop van Brugge, de 
abten van de Eekhoutabdij en St.-Andries en andere beheerders 
van het patronaatsrecht van parochiekerken in het bisdom Brugge, 
1674.

1 stuk

575 /13 Brief van de abt van Oudenburg aan Charles Coutteau, baljuw van 
de heerlijkheid van het Proosse en ontvanger van het bisdom 
Brugge, 1783.

1 stuk

575 /14 Stukken i.v.m. proces van de pastoor van Knokke tegen het 
vicariaat van het bisdom Brugge, 1776.

1 omslag

575 /15 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Jacobus Joye, 
pastoor van Gistel, tegen de priester Gerard d' Ardenne, 1647.

1 stuk

575 /16 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1667-1668.
3 stukken

575 /17 Afschrift van bulle i.v.m. klooster van de ongeschoeide 
Karmelietessen te Antwerpen, 1624 (afschrift 1625).

1 stuk

575 /18 Briefwisseling i.v.m. hospitaal te Berchem bij Oudenaarde, 1683.
1 stuk

575 /19 Stuk met beoordelingen door de deken van Roeselare van 
kapelaans die kandidaat zijn voor vacante betrekkingen van 
pastoor, 1791.

1 katern

575 /20 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de hoofdman, 
pointers en zetters van Koekelare c.s. tegen de bisschoppen van 
Brugge en Doornik c.s., 1706.
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1 stuk

575 /21 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de bisschop 
van Brugge tegen de St.-Walburgakerk, 1772.

1 stuk

576 Diverse processtukken i.v.m. Hieronymus Liedermans, proost van 
de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge, 1658-1677.

1 pak

577 /1 Stukken i.v.m. beslissingen van de Staten van Vlaanderen en 
keizerlijke ordonnantie betreffende de afgeschafte kloosters en hun
goederen, 1791.

1 omslag

577 /2 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de abt van 
Oudenburg tegen de bisschop van Brugge, 1743-1744.

1 omslag

577 /3 Diverse stukken i.v.m. betwistingen omtrent begrafenissen in 
klooster- of abdijkerken te Brugge, 1676-1678 (met retroacta).

1 omslag

577 /4 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Johannes 
Pinckele, aartsdiaken en administrateur van de goederen van het 
seminarie te Brugge, tegen Jan Plante c.s., 1688-1689.

1 omslag

577 /5 Stuk i.v.m. schouwing van lijk in het St.-Janshospitaal te Brugge, 
1666.

1 stuk

577 /6 Stuk met verklaring van Franciscus Penneman, religieus van de 
Duinenabdij, i.v.m. Donatianus vanden Bogarde, 1650.

1 stuk

577 /7 Stuk i.v.m. de verpachting van tienden te Lissewege toebehorend 
aan de St.-Bertijnsabdij te Sint-Omaars (met bijl.), 1593.

2 stukken

577 /8 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit van Brugge, de abt van 
St.-Andries en de Raad van Vlaanderen van Frans Bonte c.s. tegen 
Boudewijn Croes, 1697-1700 (met bijl.).

1 omslag

577 /9 Kwitantie voor bedrag door de ontvanger van de watering van 
Eiensluis ontvangen van kapelanie van St.-Salvator, 1596.

1 stuk
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577 /10 Stuk betreffende aanstelling door de bisschop van Brugge van een 
ontvanger van de goederen van het seminarie, 1632.

1 stuk

577 /11 Stuk i.v.m. proces van het kapittel van St.-Donaas tegen de 
burgemeester en schepenen van Brugge, 1561.

1 stuk

577 /12 Rekening voorgelegd aan de deken van het St.-Donaaskapittel te 
Brugge i.v.m. bezittingen in de kasselrij Kortrijk, 1607.

1 katern

577 /13 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeester en schepenen van de 
parochie en baronie Male van Jacobus Matijn, kanunnik van het St.-
Donaaskapittel te Brugge tegen Cornelis vanden Berghe, 1677-
1678.

1 stuk

577 /14 Briefwisseling betreffende bediening van de parochie Lembeke, 
1720-1737.

1 omslag

577 /15 Kwitanties voor bedragen ontvangen van Charles Coutteau, 
ontvanger van het bisdom Brugge, 1757, 1759, 1766, 1785.

1 omslag

577 /16 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de bisschop 
van Doornik c.s. tegen de hoogbaljuw van Kortrijk c.s., 1536.

1 stuk

577 /17 Briefwisseling van bisschop van Susteren van Brugge, 1729.
1 stuk

577 /18 Kwitantie voor bedrag ontvangen van de Karmelietessen van Sion 
te Brugge, 1609.

1 stuk

577 /19 Rekwest aan de officiaal van Brugge, 1770.
1 katern

577 /20 Rekwest aan de Raad van Vlaanderen van Jan Frans de Melgar, 
kapelaan te Brugge, ontvanger der goederen van de fundatie van 
het seminarie de la Torre te Douai, 1674.

1 stuk

577 /21 Fragment van stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van 
de bisschop van Brugge tegen de St.-Walburgakerk, 1768.

1 stuk
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577 /22 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1735.
1 stuk

577 /23 Briefwisseling i.v.m. lasten waaraan de bisschop van Brugge is 
onderworpen, 1631.

1 omslag

577 /24 Stukken i.v.m. collatie van kerkelijke bedieningen, 1660, 1667.
2 stukken

577 /25 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
vicarissen-generaal van het bisdom Brugge tegen de heer van 
Watervliet, 1714-1715.

1 omslag

577 /26 Rekwest aan de bisschop van Brugge van de pachters van de 
stedelijke wijnaccijns en impositiën op de wijn (met bijl.), 1616-
1617.

2 stukken

577 /27 Stuk i.v.m. beslaglegging op goederen van de overleden bisschop 
van Brugge door de baljuw van het Proosse en Kanunnikse, 1668.

1 katern

577 /28 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
burgemeesters en schepenen van het Vrije c.s. tegen de bisschop 
van Brugge, 1630.

1 stuk

577 /29 Stuk i.v.m. proces van de bisschop van Brugge tegen de deken en 
het kapittel van St.-Donaas en kapelaan Adriaan Pollet, 1635.

1 stuk

577 /30 Stuk met advies betreffende beheer van bisschoppelijke goederen, 
1671.

1 stuk

577 /31 Akte van Karel II i.v.m. collatierecht van de Orde van St.-Jan van 
Jeruzalem, 1692.

1 stuk

577 /32 Stuk i.v.m. bijdrage van kerkelijke instellingen in belastingen te 
Brugge, 1604.

1 stuk

577 /33 Fragment van tekst getiteld "Missio Bataviae perturbata", ca. 1706.
1 katern

577 /34 Stukken i.v.m. wedstrijd uitgeschreven n.a.v. vacante betrekkingen 
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van pastoor, 1791.
1 omslag

577 /35 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de bisschop 
van Brugge tegen de burgemeester, schepenen en griffier van 
Wingene, 1764.

1 stuk

577 /36 Stuk i.v.m. de pastoor van Gistel, ca. 1683 (?).
1 stuk

577 /37 Diverse kwitanties voor bedragen ontvangen van Charles Coutteau,
ontvanger van het bisdom Brugge, 1746-1752.

1 omslag

577 /38 Stukken i.v.m. sterfhuis en nalatenschap van Joannes Robertus 
Caïmo, bisschop van Brugge, 1776 en z.d.

2 stukken

577 /39 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Antoon vander
Poorte tegen de bisschop van Brugge c.s., 1694-1695.

1 stuk

577 /40 Stuk i.v.m. liturgische voorschriften voor de kerkprovincie 
Mechelen, ca. 1630.

1 stuk

577 /41 Stuk i.v.m. zitplaats van de proost van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in 
de St.-Jacobskerk te Brugge, 1679.

1 stuk

577 /42 Stuk i.v.m. renten door diverse kloosters verschuldigd aan de 
ontvanger van de opperjagerij en hoogforesterie van Vlaanderen, 
1657-1658.

1 stuk

577 /43 Rekwest aan de bisschop van Brugge van Jan Heindrijcx en zijn 
vrouw uit Gistel i.v.m. kwijtschelding van boete opgelegd door de 
officialiteit, 1637.

1 stuk

577 /44 Stukken i.v.m. aartsdiakonaat in het bisdom Antwerpen, 1608.
2 stukken

577 /45 Stuk i.v.m. voorschriften van de bisschop aan de pastoors, met 
antwoord van de pastoor van Zedelgem, z.d.

1 stuk

577 /46 Stuk i.v.m. aanstelling van Dionysius Stoffels tot bisschop van 
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Brugge, 1622.
1 stuk

577 /47 Briefwisseling van de bisschop van Brugge en zijn secretaris, 
kanunnik vande Zype, 1627, 1642, 1647.

3 stukken

577 /48 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van inwoners van 
Oostkamp tegen de bisschop van Brugge, 1767-1774.

1 stuk

577 /49 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van Jan Baptiste Ghijselen c.s. tegen Pauwels Cools c.s., 1706.

1 stuk

577 /50 Stuk i.v.m. straatschouwing te Aartrijke, 1752.
1 stuk

577 /51 Attest van de pastoor van Egem i.v.m. vroegere bedieningen te 
Vladslo en Werken, 1707.

1 stuk

578 /1 Legger van gronden toebehorend aan de dis van Koolskamp, 1775.
1 katern

578 /2 (Fragmenten van) kerkrekening van Jabbeke, 18de eeuw.
1 omslag

578 /3 Afschrift van akte van Robrecht van Jeruzalem i.v.m. de St.-
Donaaskerk te Brugge, 1089 (afschrift 1717).

1 stuk

578 /4 "Observations sur l' édit de 1695 concernant la Jurisdiction 
Ecclésiastique", 1695.

1 katern

578 /5 Register met diverse stukken i.v.m. het vastenregime in de abdij 
van Sint-Andries, 17de eeuw.

1 deel

578 /6 Rekening van Antonia Maria Amare voor de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
te Brugge, 1743-1759.

1 katern

578 /7 Overlijdensbericht van Carolus-Alexander d' Arberg de Vallengin, 
bisschop van Ieper, 1809.

2 stukken

578 /8 Overlijdensbericht van Petrus Franciscus Valcke, deken van 
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christenheid te Roeselare en pastoor van Rumbeke, 1787.
2 stukken

578 /9 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de deken 
en het kapittel van St.-Donaas te Brugge tegen de burgemeesters 
en schepenen van het Vrije, 1648-1650.

1 omslag

578 /10 Lijst met overzicht van acta capitularia van het St.-Donaaskapittel 
(?), 17de eeuw.

1 stuk

578 /11 Mandement van bisschop Henricus Josephus van Susteren i.v.m. 
het kruisgebed, 1738.

1 stuk

578 /12 Stukken i.v.m. goederen en inkomsten van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge, 1794.

1 omslag

578 /13 Stukken met beoordeling van diverse kapelaans van het bisdom 
Brugge door hun resp. pastoor, 1796-1797.

1 omslag

578 /14 Overlijdensbericht van Joannes Bartholomeus van Roo, kanunnik 
van de kathedraalkerk te Ieper, 1797.

1 stuk

578 /15 Stukken waarbij aan reguliere geestelijken het recht wordt verleend
biecht te horen, 1794-1796.

1 omslag

578 /16 Rekwest aan de Raad van Vlaanderen i.v.m. het dragen van de titel
"proost van Brugge", 1710.

1 stuk

578 /17 Stukken i.v.m. aartsdiakonaat in het bisdom Antwerpen, 1608.
2 stukken

578 /18 Stuk i.v.m. uitgaven van de bisschop van Ieper, z.d.
1 stuk

578 /19 Stamboom van de familie vander Zype (met bijl.), 17de eeuw.
2 stukken

578 /20 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1724.
1 stuk

578 /21 Stuk i.v.m. vertoogschrift van de vicarissen-generaal van het 
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vacante bisdom Ieper, ca. 1713.
1 stuk

578 /22 Briefwisseling betreffende de bijdrage van het bisdom Brugge in 
het onderhoud van het koninklijk hospitaal te Mechelen, ca. 1683-
1690.

1 stuk

578 /23 Briefwisseling van (?), einde 18de eeuw.
2 stukken

578 /24 Stuk i.v.m. proces voor de Grote Raad van de bisschop van Brugge 
c.s. tegen de abt van Oudenburg c.s., 1633.

1 stuk

578 /25 Stuk i.v.m. proces voor de Grote Raad van Mechelen van landdeken
Galle tegen de vrouw van Lissewege, 1711.

1 stuk

578 /26 Stuk i.v.m. fundatie van Niclays vande Woestijne voor het 
seminarie te Brugge, 1693.

1 stuk

578 /27 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de proost en 
het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge c.s. tegen 
Frans de Ghuuse, tabaksfabrikant te Brugge, 1778-1779.

1 omslag

578 /28 Stukken betreffende in cijnspacht geven van grond te Gistel door 
Franciscus de Meester, kapelaan van de kapelanie van St.-
Katharina in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge, 1781-1782.

2 stukken

578 /29 Stuk betreffende bedragen verschuldigd door het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Brugge aan de ontvanger van de heerlijke renten 
van het Hof van Vladslo, 1789.

1 stuk

578 /30 Afschrift van naamlijst van residerende kapelaans van St.-Walburga
te Brugge in 1500, z.d.

1 stuk

578 /31 Naamlijst van geestelijken toegelaten tot kerkelijke bedieningen, 
1796-1800.

1 omslag

578 /32 Stuk met gebed ter ere van de H. Bonaventura, Serafijnse leraar, 
z.d.

1 stuk
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578 /33 Kwitanties van de kapelaan van de kapelanie van St.- Quinten en 
St.- Michiel in de St.-Walburgakerk te Brugge, 1738, 1741.

2 stukken

578 /34 Kwitantie voor bedrag ontvangen van de ontvanger van fundatie 
van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge te Zarren, 1797.

1 stuk

578 /35 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1791.
1 stuk

578 /36 Stuk betreffende aanstelling van Augustinus van Vijve tot kanunnik 
van het St.-Donaaskapittel te Brugge, 1716.

2 stukken

578 /37 Stuk met onderrichtingen van bisschop van Susteren i.v.m. 
"pastorele ende costerele rechten" van begrafenissen e.a. (met 
bijl.), 18de eeuw.

1 omslag

578 /38 Diverse stukken betreffende de toekenning van vrijgeleiden aan 
Constantinus Josephus Bredenraedt, afkomstig uit Poperinge, 1782-
1788.

1 omslag

578 /39 Fragment van rekening van niet nader te identificeren klooster, 
1673-1674.

1 stuk

578 /40 Akte van bisschop Joannes Robertus Caimo waarbij hij aan de 
deken van christenheid van het district Gistel de opdracht geeft de 
kerk- en disrekeningen af te horen, 1764.

1 stuk

578 /41 Akte van bisschop Joannes Robertus Caimo waarbij Ludovicus 
Albertus Cajetaen tot het priesterschap wordt toegelaten, 1766.

1 stuk

578 /42 Stuk i.v.m. proces van het St.-Donaaskapittel te Brugge tegen het 
St.-Baafskapittel te Gent (uittreksel uit acta capitularia van de St.-
Donaaskerk te Brugge, 1405), 1670.

1 stuk

578 /43 Rekwest van het St.-Donaaskapittel i.v.m. de unie van de kerken 
van St.-Jans-op-de-dijk en Uitkerke, z.d.

1 stuk

578 /44 Briefwisseling van het St.-Donaaskapittel, 1656.



176 Verzameling 'Oud Kerkarchief'

1 stuk

578 /45 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1731.
1 stuk

578 /46 Afschrift van breve van Urbanus IV voor de abten van de 
premonstratenzerabdijen, 1261, z.d.

1 stuk

578 /47 Afschrift van breve van Urbanus VIII voor de officialiteit te Brugge, 
1626, 1644.

1 stuk

578 /48 Akte betreffende aanstelling van Felix Perneel tot pastoor van 
Assebroek, 1788.

1 stuk

578 /49 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1724.
1 stuk

578 /50 Briefwisseling van Ludovicus Albertus Cajetaen, kanunnik van het 
St.-Donaaskapittel te Brugge, 1790.

1 stuk

578 /51 Stuk i.v.m. fundatie van Johannes Baptista Crocquet in de St.-
Donaaskerk te Brugge en schenking aan het klooster van Sarepta, 
1639.

1 stuk

578 /52 Stukken i.v.m. gebruik der maaltijden in het St.-Donaaskapittel (?), 
17de eeuw.

1 omslag

578 /53 Brief van de kapelaan van Watervliet i.v.m. huwelijksbeletsel, z.d.
1 stuk

578 /54 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 17de-18de eeuw.
1 omslag

578 /55 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Franciscus 
de Baillencourt, bisschop van Brugge en zijn erfgenamen, tegen 
Matthijs van Elstraeten, "commis van sijne majesteits vacante 
goederen", 1684-1685 (met retroacta).

1 omslag

578 /56 Stuk i.v.m. proces voor de Grote Raad van het St.-Donaaskapittel te
Brugge tegen de Brugse stadsmagistraat, 16de eeuw.

1 katern
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578 /57 Stuk i.v.m. zegening en uitstalling van het H. Sacrament, z.d.
1 stuk

578 /58 Brief van de bisschop van Ieper aan de bisschop van Brugge, 1588.
1 stuk

578 /59 Fragment van testament met schenkingen aan het seminarie te 
Brugge, ca. 1788.

1 stuk

578 /60 Stuk met stellingen aan de Leuvense universiteit verdedigd door 
Carolus Stochove, afkomstig uit het Brugse Vrije, 1786.

1 stuk

578 /61 Stuk betreffende de aanstelling van Philippus van Nieukercke als 
magister in de kapittelschool van St.-Donaas, 1689.

1 stuk

578 /62 Attest van de bisschop van Ieper betreffende de priester Petrus 
Declercq, 1795.

1 stuk

578 /63 Briefwisseling van de vicarissen-generaal van het bisdom Brugge, 
1795-1796.

3 stukken

578 /64 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1794.
2 stukken

578 /65 Briefwisseling i.v.m. de bediening van de pastorie van Watervliet, 
1651.

2 stukken

578 /66 Stuk met stamboom van de familie Boudins, 18de eeuw.
1 stuk

578 /67 Afschriften van akten van Victor Jacobus de Buck, proost van het 
St.-Hermeskapittel te Ronse, i.v.m. de collatie van ontvangerijen 
aan kanunnik Petrus Franciscus Bauwens, 1703.

1 omslag

578 /68 Stukken i.v.m. plakkaat van Maria-Theresia i.v.m. de registratie van 
dopen, huwelijken en overlijdens, 1754.

2 stukken

578 /69 Stukken i.v.m. officialiteit (?), ca. 1720.
2 stukken

578 /70 Briefwisseling van de pastoor van Sint-Jan-in-Eremo, 1790.
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1 stuk

578 /71 Fragment van akte van Karel II i.v.m. transactie van de 
hoogpointers en vrijschepenen van de kasselrij Kortrijk, 1683.

1 stuk

578 /72 Authentieke kopie van een brief (pamflet) gevonden op de markt te
Roeselare en gericht aan priester te Kortrijk, 1631.

1 stuk

578 /73 Briefwisseling van de aartspriester (van de kathedraalkerk te 
Brugge?), z.d.

1 stuk

578 /74 Stukken i.v.m. proces van de Geestelijken en Leden van Vlaanderen
tegen de burgemeesters en schepenen van het Vrije i.v.m. militaire
leveranties, 1738.

2 stukken

578 /75 Fragment van stuk betreffende verpachting van goederen door het 
St.-Donaaskapittel te Brugge aan Jacob de Witte en zijn vrouw uit 
Dudzele, z.d.

1 stuk

578 /76 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de raden-
fiscaal tegen de officiaal van het bisdom Brugge c.s., 1679.

3 stukken

578 /77 Rekwest aan de Raad van Vlaanderen van Maximilianus Antonius 
vander Noot, kanunnik van het St.-Baafskapittel en president van 
het seminarie te Gent, ca. 1735.(cfr. 570: Stuk i.v.m. proces voor 
de Raad van Vlaanderen van Hyacinthus de la Rue uit Gent tegen 
de promotor van de officialiteit van het bisdom Gent, 1732).

1 stuk

578 /78 Afschrift van stuk i.v.m. collatierechten toebehorend aan de abdij 
van Saint-Quentin-en Vermandois, 1683.

1 stuk

578 /79 Stuk i.v.m. juridische afspraken tussen de burgemeesters en 
schepenen van het Vrije en de officialiteit van Doornik, z.d.

1 katern

579 /1 Rekeningen van de fundatie van Martinus de Villers in de St.-
Donaaskerk te Brugge (met bijl.), 18de eeuw.

1 pak

579 /2 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Philippe de
Snijder, hoofdman van Wilskerke, tegen de commandeur van de 
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Orde van St.-Jan van Jeruzalem te Slijpe, 1737-1759.
1 pak

579 /3 Rekening van de St.-Annakerk te Brugge, 1794-1797.
1 deel

579 /4 Stukken i.v.m. onderzoek door de officialiteit van het bisdom 
Brugge naar de afkomst van in Spanje verblijvende geestelijken 
(Pedro Blanco, Juan Clemente Mahuis), 1652, 1703.

1 omslag

579 /5 Memorie van de aartsdiakens de Baillencourt en Mendez 
betreffende de afkoop van spijkerrenten in het kwartier Veurne 
waarvoor verheffingsrechten verschuldigd waren aan de bisschop 
van Brugge, 1704.

1 katern

579 /6 Diverse stukken behorend tot de papieren van Frans van Afferden, 
proost van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel, 1683-1708.

1 omslag

579 /7 Stukken i.v.m. proces voor de president en redenaars van het 
Proosse van Justus de Meyere, baljuw, tegen Charles Marisael de 
jonge, 1673.

1 lias

579 /8 Naamlijst van pastoors in het bisdom Brugge, 1695.
1 katern

579 /9 Mandement van de hoofdredenaars van Vlaanderen i.v.m. de 
betaling van verheffingsrechten toebehorend aan de proosdij van 
St.-Donaas in Veurne-Ambacht, 1724.

1 stuk

579 /10 Stuk betreffende de verpachting van tienden toebehorend aan het 
kapittel en de proost van ?, 1794.

1 katern

579 /11 Stukken betreffende de proosdij van St.-Donaas te St.-
Winoksbergen, 1777-1786.

1 omslag

579 /12 Lijst van parochies van het bisdom Brugge, met aanduiding van 
gedane visitaties, 17de eeuw.

2 stukken

579 /13 Stuk met overzicht van voorzangers in het St.-Donaaskapittel te 
Brugge, 18de eeuw.

1 katern
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579 /14 Uittreksel uit resolutieboek van de Staten van Vlaanderen bestemd 
voor de proost van St.-Donaas, 1681.

1 stuk

579 /15 Diverse stukken i.v.m. de proosdij van St.-Donaas, 1645, 1732.
2 stukken

579 /16 Afschrift van ordonnantie van markies de Prié i.v.m. heffingen van 
belastingen in de dorpen, 1720.

1 stuk

579 /17 Briefwisseling van de bisschop van Brugge (?), 1679.
1 stuk

579 /18 Stukken met diverse aantekeningen betreffende het St.-
Donaaskapittel, 18de eeuw.

1 lias

579 /19 Stuk betreffende de aanstelling van een procurator voor de 
bisschop van Brugge in een proces te Rijsel, ca. 1778.

1 stuk

579 /20 Afschrift van stuk i.v.m. proces betreffende accijnsrechten op bier 
en wijn te Brugge, z.d.

1 stuk

579 /21 Stuk i.v.m. proces voor het Parlement van Rijsel van François 
Vergriete, kanunnik te Kassel c.s. tegen François Joseph Braeme, 
z.d.

1 stuk

579 /22 Stuk betreffende collatierecht van een kapel te Moorsele, 1727, 
1732.

1 stuk

579 /23 Briefwisseling van de bisschop van Brugge (met bijl.), 1782.
1 lias

579 /24 Stukken i.v.m. uitgaven gedaan door Franciscus Brouckman, 
vicaris-generaal van het bisdom Brugge, 1708-1710.

1 omslag

579 /25 Afschriften van diverse akten i.v.m. voogdij over kerken, z.d.
1 stuk

579 /26 Afschrift van stuk i.v.m. residentie van dekens en kanunniken, 
1461, z.d.

1 stuk
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579 /27 Procedurestuk bij niet nader te identificeren proces,1720.
1 stuk

579 /28 Fragment van brief van het St.-Donaaskapittel i.v.m. de collatie van
prebenden, z.d.

1 stuk

579 /29 Afschrift van stuk i.v.m. overeenkomst afgesloten tussen de 
bisschop van Doornik en het kapittel van St.-Donaas te Brugge, 
1362, z.d.

1 stuk

579 /30 Stuk i.v.m. geschil tussen de bisschoppen van Brugge en van 
Doornik, z.d.

1 stuk

579 /31 Afschrift van rekwest van de bisschop van Brugge aan de Raad van
Vlaanderen, ca. 1562-1567.

1 stuk

579 /32 Afschrift van brief aan de koning i.v.m. kerkelijke rechtspraak in 
oorlogstijd, 1696.

1 stuk

579 /33 Afschrift van rekwest van de magistraat van Brussel i.v.m. 
uitvoeren van vonnis t.a.v. Jacob Compson, verblijvend bij de 
Engelse Benedictinessen te Brussel, 1683.

1 stuk

579 /34 Afschrift van notariële akte i.v.m. officialiteit van Mechelen, 1675.
1 stuk

579 /35 Stuk i.v.m. kerkelijke rechtspraak in Frankrijk, 1626.
1 stuk

579 /36 Stuk betreffende nalatenschap van overleden bisschop van Brugge,
1686.

1 stuk

579 /37 Stuk i.v.m. opbrengsten van prebende van St.-Donaas te 
Westkapelle, z.d.

1 stuk

579 /38 Stuk i.v.m. tienden en andere inkomsten van het bisdom Brugge te 
Roksem, z.d.

1 stuk

579 /39 Stukken betreffende verkoop van gronden van het St.-
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Donaaskapittel te Brugge bij Aardenburg, 1721.
1 omslag

579 /40 Stukken i.v.m. diverse goederen en privilegies van het St.-
Donaaskapittel en het bisdom te Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag

579 /41 Stuk met overzicht van bezitters van de kapelanie van St.-Obrecht 
te Brugge, St.-Pieter te Eernegem en Onze-Lieve-Vrouw te 
Zuienkerke, 17de eeuw.

1 stuk

579 /42 Rekwesten aan de Raad van Brabant van Aert Vleminck, heer van 
Wijnegem, 1588.

1 lias

579 /43 Procedurestuk in proces van de clerus tegen de magistraat van het 
Brugse Vrije betreffende kerkelijke goederen en goederen van de 
H.-Geesttafel, z.d.

1 stuk

580 /1 Stukken i.v.m. diverse processen waarbij de abdij van St.-Andries 
betrokken partij is en stukken i.v.m. goederenbeheer, 16de-18de 
eeuw.

1 pak

580 /2 Inventaris van archief berustend in de abdij van St.-Andries, z.d.
1 stuk

580 /3 Stukken i.v.m. abdijbroden waarmee de abdij van St.-Andries is 
belast, 17de-18de eeuw.

1 omslag

580 /4 Briefwisseling van de abdij van St.-Andries, 1626 (met bijl.).
2 stukken

580 /5 Akten van de bisschop bestemd voor de abdij van St.-Andries, 
1623, 1645.

2 stukken

580 /6 Stuk i.v.m. gebedsgemeenschap tussen de St.-Jansabdij te Ieper en
de abdij van St.-Andries, 1646.

1 stuk

580 /7 Rekwesten aan de bisschop van Brugge van de gardiaan van de 
Minderbroeders-Recolletten te Brugge en te Diksmuide, 1781.

2 stukken

580 /8 Testament van Florentius van Marissien, kanunnik van het St.-
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Donaaskapittel te Brugge, 1679.
1 stuk

580 /9 Kwitantie voor bedrag ontvangen van de deken van de 
broederschap van Onze-Lieve-Vrouw, 1830.

1 stuk

580 /10 Stuk i.v.m. goederen van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel, 18de eeuw.
1 stuk

580 /11 Fragment van rekening van de proosdij van St.-Donaas te Belle 
(met bijl.), ca. 1763.

1 katern

580 /12 Stuk betreffende inkomsten van het bisdom Brugge (?), ca. 1836.
1 katern

580 /13 Briefwisseling van het bisdom Brugge, 1749.
1 stuk

580 /14 Briefwisseling van Sola, keizerlijk commissaris te Brugge, 1793.
1 stuk

580 /15 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1728.
1 stuk

580 /16 Briefwisseling van de secretaris van het bisdom Brugge, 1787.
1 stuk

580 /17 Bewijsstukken bij de rekening van de bisschop van Brugge, 1765-
1766.

1 omslag

580 /18 Rekening i.v.m. het bisschoppelijk seminarie te Brugge, 1756-1761.
1 katern

580 /19 Briefwisseling (met bijl.) van de vicarissen-generaal van het bisdom
Brugge, 1776.

2 stukken

580 /20 Afschriften van diverse akten i.v.m. de abdij van St.-Andries 
(oprichting als abdij, verkiezing van de abt ...), 1187, z.d.

1 katern

580 /21 Fragment van briefwisseling van de magistraat van het Vrije, 1724.
1 stuk

580 /22 Stuk betreffende tienden toebehorend aan de bisschop van Brugge 
te Oostkamp, 1746.
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1 katern

580 /23 Stuk i.v.m. comptabiliteit van het bisdom Brugge, 1756.
1 stuk

580 /24 Stuk i.v.m. kapelanie in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Gistel, z.d.
1 stuk

580 /25 Diverse stukken i.v.m. goederen toebehorend aan het seminarie te 
Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag

580 /26 Stukken i.v.m. Amatus Coriache, vicaris-generaal van het 
aartsbisdom Mechelen, 1656, 1691.

2 stukken

581 /1 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit van Mechelen e.a. van 
Jacobus Bossens, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwkerk tegen de 
bisschop van Brugge c.s., 1632-1636.

1 pak

581 /2 Diverse stukken betreffende de aanstelling van pastoors en de 
organisatie van wedstrijden, 17de-18de eeuw.

1 omslag

581 /3 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen en de Grote 
Raad van de pastoor van Nokere tegen de abt van Château l' 
Abbaye bij Mortagne, 1771-1776.

1 omslag

581 /4 Diverse stukken i.v.m. de Kamer der Redeningen in Vlaanderen en 
het voorzitterschap ervan door de bisschop van Brugge in zijn 
hoedanigheid van proost van St.-Donaas en erfachtig kanselier van 
Vlaanderen, 16de-18de eeuw.

1 omslag

581 /5 Diverse stukken betreffende de proosdij van St.-Donaas te St.-
Winoksbergen en Bergen-ambacht, 17de-18de eeuw.

1 omslag

581 /6 Diverse stukken betreffende collocaties in Gentse kloosters, 1758-
1761.

1 omslag

581 /7 Stuk i.v.m. niet nader te identificeren abdij, 1600.
1 stuk

581 /8 Stuk i.v.m. rechten verbonden aan de proosdij van St.-Donaas, 
1702.
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1 stuk

581 /9 Stuk i.v.m. gedeporteerde priesters, z.d. (met overzicht van abdijen
en kapittels in Vlaanderen en onderverdeling van het bisdom Ieper,
1793).

1 omslag

581 /10 Briefwisseling van de ontvanger der koninklijke domeinen te 
Kortrijk, 1764.

1 stuk

581 /11 Diverse stukken i.v.m. de officialiteit en kerkelijke rechtspraak, 
16de-18de eeuw.

1 omslag

581 /12 Stuk met opdracht voor het maken en leveren van een altaar voor 
de kerk van Stene, 1629.

1 stuk

582 /1 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit van Mechelen e.a. van 
Jacobus Bossens, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwkerk tegen de 
bisschop van Brugge c.s., 1632-1636.

1 pak

582 /2 Minuten van brieven van bisschop Servaas de Quinckere (met bijl.),
ca. 1630-1639.

1 pak

582 /3 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de proost 
van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de Villegas, tegen de bisschop van 
Brugge (met bijl. en retroacta), 1726-1734.

1 omslag

582 /4 Stukken i.v.m. de fundatie Neyts in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te 
Brugge, 1731-1733.

1 lias

582 /5 Kwitantie voor bedrag door A. Dumon, kanunnik van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge ontvangen van de "boekhouder" van de 
broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle, 1759.

1 stuk

582 /6 Stukken i.v.m. proces voor de officialiteit van Mechelen e.a. van de 
promotor van de officialiteit te Brugge tegen Petrus Moens, pastoor
van de zilveren portie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk (met bijl.), 
1686-1689.

1 omslag

582 /7 Briefwisseling van Lewaerde, priester van de Onze-Lieve-Vrouwkerk
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te Brugge (met bijl.), 1687.
2 stukken

582 /8 Beschrijving van (niet voorhanden) stuk i.v.m. onderhoud en 
herstel van de Jeruzalemkerk te Brugge, 1510, z.d.

1 stuk

582 /9 Stuk betreffende verkaveling van tiendhoeken in het ambacht 
Oostkerke, 1748.

1 stuk

582 /10 "L' art militaire pour l' Infanterie...", z.d.
1 drukwerk

583 /1 Fragment van landboek van het St.-Donaaskapittel te Brugge (?), 
17de eeuw.

1 omslag

583 /2 Register met diverse stukken i.v.m. de stichting van de 
broederschap Onze-Lieve-Vrouw van het Schapulier door de 
Karmelieten en de oprichting van een altaar op de St.-
Maartensplaats, 1791-1798.

1 deel

583 /3 Stukken i.v.m. rekwest van Frans van Afferden, proost van het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel, aan de bisschop van Brugge, 1688-1689.

2 stukken

583 /4 Stuk met advies van Leuvense theologen i.v.m. kerkelijke 
prebenden, 1738.

1 stuk

583 /5 Stuk i.v.m. kapelaniën van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Brugge,
z.d.

1 stuk

583 /6 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
boekhouder en confraters van de broederschap van Onze-Lieve-
Vrouw ter Sneeuw te Brugge tegen Hendrik Pulincx c.s., 1765.

1 stuk

584 /1 Briefwisseling van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te 
Brugge (met bijl.), 19de eeuw.

1 omslag

584 /2 Stuk i.v.m. de gratis zondagsschool te Brugge, opgericht in 1778, 
z.d.

1 stuk
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584 /3 Akte verleden voor kanunniken-tournarissen van de heerlijkheid 
van het Kanunnikse, 1691.

1 stuk

584 /4 Drukwerken met afbeelding van liturgische gebeden en gezangen, 
voorwerpen enz., z.d.

1 omslag

585 /1 Rekening en bewijsstukken bij de rekening van de dienst van de 
brouwerij van het St.-Donaaskapittel te Brugge, 1727-1730, 1730-
1736, 1736-1741.

1 lias

585 /2 Inventaris van meubels en roerende goederen van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge (goud- en zilverwerk, beelden, schilderijen 
enz.), 1855.

1 omslag

585 /3 Inventaris van muziekboeken en instrumenten van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge, 18de-19de eeuw.

1 omslag

585 /4 Rekeningen van de St.-Annakerk te Brugge, 1794-1798, 1797-1803 
(met bijl.).

1 omslag

585 /5 Diverse stukken betreffende de heroprichting van het afgeschafte 
klooster der Kapucinessen te Brugge, 1790-1796.

1 omslag

585 /6 Ordonnantie waarbij de inwoners van het Vrije van Krombeke, 
"branche" van de Acht Parochies, in bescherming worden genomen
door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, 1706.

1 stuk

585 /7 Diverse stukken i.v.m. de Gereformeerde Gemeente te 
Dendermonde en te Veurne, 18de eeuw.

1 omslag

585 /8 Mandement van Innocentius XII voor Frans van Afferden, proost van
het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Brugge, 1696.

1 stuk

585 /9 Bulle van Innocentius X i.v.m. dispensatie voor huwelijk, 1651.
1 stuk

585 /10 Gedrukte omzendbrief: "Edit du roy concernant la jurisdiction 
ecclésiastique. Donné à Versailles au mois d' Avril 1695".

1 stuk
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585 /11 Akte van de abt van de Duinenabdij betreffende de aanstelling van 
Joos van Oost als amman van de parochie Oostduinkerke, 1709.

1 stuk

585 /12 Uittreksel uit "Recueil d' Arrestz notables des Courts souveraines 
de France ordonnez par tiltres en 24 livres par Jehan Papon 
Conseiller etc.", 1388, z.d.

1 stuk

585 /13 Naamlijst van religieuzen van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te 
Oudenaarde, 18de eeuw.

1 stuk

585 /14 Akte waarbij het St.-Donaaskapittel te Brugge een stuk grond in 
cjnspacht geeft, 1789-1790.

1 stuk

585 /15 Stukken i.v.m. diverse processen waarbij de pastoor van Eeklo 
betrokken partij is, 17de eeuw.

1 omslag

585 /16 Stuk i.v.m. verkaveling van gronden tussen het klooster der 
Jacobinessen te Brugge en Maarten Denijs, 1686.

1 omslag

586 /17 Diverse stukken i.v.m. het Kartuizerklooster te Brugge 
(briefwisseling, processtukken, boekhoudkundige stukken...), 16de-
18de eeuw.

1 pak

587 /1 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel te Brugge tegen Andries Ameye, klokluider, 
1731-1733.

1 lias

587 /2 Diverse stukken i.v.m. het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Brugge, 
17de-18de eeuw.

1 omslag

587 /3 Fragment van rekening van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge, 1449-1450.

1 katern

588 /1 Diverse stukken i.v.m. het Kartuizerklooster te Brugge 
(briefwisseling, processtukken, boekhoudkundige stukken...), 17de-
18de eeuw.

1 pak
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588 /2 Diverse stukken i.v.m. het Kartuizerinnenklooster te Brugge, 16de 
-18de eeuw.

1 omslag

589 /1 Rekening betreffende de nalatenschap van Johannes Allaert, 
overleden pastoor van Leke, 1706.

1 katern

589 /2 Diverse kwitanties voor bedragen ontvangen van Charles Coutteau,
ontvanger van het bisdom Brugge (met bijl.), 1750-1751.

1 omslag

589 /3 Uittreksels uit rekening van de goederen van het bisdom Brugge 
(1704) en handboek van kanunnik Carolus Alexius de Baillencourt, 
1709.

1 lias

589 /4 Stuk i.v.m. proces voor de burgemeesters en schepenen van het 
Vrije van Jan Swanepoel c.s. tegen Vincent de Cuupere c.s., 1675.

1 stuk

589 /5 Kwitantie voor bedrag ontvangen van Jacques Talbout, ontvanger 
van het Vrije, 1730.

1 stuk

589 /6 Stukken i.v.m. geschil tussen de magistraat en de bisschop van 
Brugge, 1757.

1 omslag

589 /7 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 17de eeuw.
1 omslag

589 /8 Afschrift van stuk met adviesen van de Leden en gedeputeerden 
van de Geestelijkheid van Vlaanderen i.v.m. het kapittel van 
Harelbeke, 1626.

1 stuk

589 /9 Diverse stukken i.v.m. (kerkelijke) rechtspraak en de officialiteit, 
17de-18de eeuw.

1 omslag

589 /10 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 18de eeuw.
1 omslag

589 /11 Diverse bewijsstukken bij de rekening van de kerk van Lichtervelde,
1685-1686.

1 omslag

589 /12 Briefwisseling van de bisschop van Brugge, 1692.
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1 stuk

589 /13 Inventaris van archief ten sterfhuize van Petrus Franciscus Valcke, 
deken van Roeselare en pastoor van Rumbeke, 1787.

1 stuk

589 /14 Diverse stukken betreffende de aanstelling van biechtvaders voor 
religieuze orden, 1699-1700.

1 omslag

589 /15 Stuk i.v.m. proces voor burgemeesters en schepenen van het Vrije 
van Gaspar vander Goten, raadsheer en voorzitter van de 
Rekenkamer tegen Jozef Pauwels de Vree gezegd Veranneman, 
schepen van het Vrije, 1689.

1 katern

589 /16 Diverse stukken i.v.m. het St.-Donaaskapittel te Brugge, 17de-18de
eeuw.

1 omslag

589 /17 Stuk betreffende de openbare verkoping van bomen te Koekelare, 
toebehorend aan de kerk, 1761.

1 stuk

589 /18 Akte van de redenaars van de heerlijkheid van het Proosse te 
Brugge i.v.m. nazicht van diverse bescheiden, op verzoek van de 
bisschop van Brugge, 1634.

1 katern

589 /19 Stuk betreffende de organisatie van wedstrijden voor de 
aanstelling van pastoors, 1763.

1 stuk

589 /20 Genealogie van Marie-Thérèse Demasière, geboren te Veurne op 8 
januari 1810.

3 stukken

589 /21 Genealogie i.v.m. de nalatenschap van Charles François Dupuis, 
priester, overleden te Brussel, 1779.

1 stuk

589 /22 Stukken i.v.m. wijzigingen aan te brengen in de parochieregisters 
van de St.-Gilliskerk te Brugge, 1751.

2 stukken

589 /23 Brieven van Marie Livine de Smet uit Gent aan ?, 1688.
2 stukken

589 /24 Stuk i.v.m. de rekeningen van het seminarie de la Torre te Douai, 
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1679.
1 stuk

589 /25 Diverse notariële akten betreffende (ruil van) kerkelijke 
bedieningen, 1622-1623.

1 omslag

589 /26 Attest van de pastoor van Moere betreffende twee parochianen, 
z.d.

1 stuk

589 /27 Fragmenten van niet nader te identificeren processen, 17de-18de 
eeuw.

1 omslag

589 /28 Stukken betreffende aanstelling van kapelaan in de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge, 1704.

1 omslag

589 /29 Afschrift van kwitantie voor bedrag ontvangen van de pastoor van 
Mariakerke, 1696, 1702.

1 stuk

589 /30 Afschrift van bulle van Innocentius XII i.v.m. kapelanie van Onze-
Lieve-Vrouw in de kerk van Oedelem, 1695.

1 stuk

589 /31 Kwitantie van de pastoor van de Jeruzalemkerk te Brugge, 1677.
1 stuk

589 /32 Kwitantie i.v.m. het sterfhuis van Franciscus van Buren, pastoor van
Westkerke, 1683.

1 stuk

589 /33 Stuk i.v.m. proces voor de vierschaar van Ledegem in 
Oostieperambacht, z.d.

1 stuk

589 /34 Akte verleden voor schepenen van de Zaal van Ieper betreffende 
verkoop van pachthof te Zandvoorde, 1658.

1 stuk

589 /35 Stuk i.v.m. het klooster van de Wilhelmieten te Aalst, 1655.
1 stuk

589 /36 Stuk betreffende verpachting van behuisde hofstede door de abdij 
van St.-Andries, 1695.

1 stuk
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589 /37 Akte betreffende verlenen van volmacht door Georgius van 
Peenen, kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge, 1703.

1 stuk

589 /38 Attest van de douairière Boddens, 1723.
1 stuk

589 /39 Akte verleden voor de baljuw, burgemeester en schepenen van 
Oostende i.v.m. verlening van poorterschap aan Jan Baptiste 
Julianus Bernardus Fredein, 1718.

1 stuk

589 /40 Stuk i.v.m. "voetschouwing" van de heerlijkheid van het Proosse in 
de parochie Wilskerke, 1730.

1 stuk

589 /41 Briefwisseling van de baljuw van de heerlijkheid van het Proosse, 
1731.

2 stukken

589 /42 Stuk i.v.m. proces voor de magistraat van Brugge van François 
Toomkens tegen Joannes Pynckel, 1678.

1 stuk

589 /43 Rekening betreffende de nalatenschap van Guillelmus Cools, 
overleden kapelaan van de Jeruzalemkerk te Brugge, 1685.

1 katern

589 /44 Stuk betreffende verpachting van gronden te Gistel door de abdij 
van St.-Andries, 1650 e.v.

1 stuk

589 /45 Attest van de proost en het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
te Brugge i.v.m. Gabriel Bouvij, 1739.

1 stuk

589 /46 Stukken i.v.m. proces voor de magistraat van het Vrije ?, 1630.
2 stukken

589 /47 Rekwest van de prior van de Augustijnen aan de bisschop van 
Brugge, 1781.

1 stuk

589 /48 Diverse bewijsstukken bij rekeningen van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Brugge, 1600-1603.

1 omslag

589 /49 Stuk i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de bisschop 
van Brugge tegen de burgemeesters en schepenen van het Vrije, 



Verzameling 'Oud Kerkarchief' 193

1675.
1 stuk

589 /50 Briefwisseling van de bisschop van Brugge (met bijl.), 1585.
3 stukken

589 /51 Stuk betreffende regeling van nalatenschap tussen Michiel 
Joncheere en erfgenamen van zijn vrouw te Gistel, 1597.

1 stuk

589 /52 Stuk behorend tot de papieren van Frans van Afferden, proost van 
het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Brugge, 1703.

1 stuk

589 /53 Rekwest van de baljuw, burgemeesters en schepenen van het Vrije 
aan de hertog, 15de eeuw.

1 stuk

590 /1 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van Jacob 
They, kapelaan van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Brugge tegen 
Filips van der Eecke, tafeldrager, 1553-1554.

1 lias

590 /2 Stukken i.v.m. diverse fundaties en jaargetijden in de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag

590 /3 Diverse stukken i.v.m. het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Brugge 
(met bijl.), 16de-18de eeuw.

1 pak

590 /4 Diverse stukken i.v.m. de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge (met 
plans van gebouw), 19de-20ste eeuw.

1 omslag

590 /5 Diverse stukken i.v.m. de St.-Walburgakerk te Brugge, 15de-18de 
eeuw.

1 omslag

590 /6 Akte betreffende verkoop van rente aan Gaspar van Cortbemde, 
superintendant van de Berg van Barmhartigheid te Brugge, 1633.

1 stuk

591 /1 Diverse stukken i.v.m. de abdij van St.-Andries (processtukken, 
comptabiliteit en goederenbeheer), 16de-17de eeuw.

1 omslag

591 /2 Diverse stukken i.v.m. het klooster van Sarepta te Brugge 
(processtukken, goederenbeheer en comptabiliteit e.a.), 16de-18de
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eeuw.
1 pak

592 /1 Processtukken i.v.m. de Wilhelmieten te Brugge, z.d.
2 stukken

592 /2 Stukken i.v.m. proces voor de Raad van Vlaanderen van de abdij 
van Voormezele tegen de baljuw en schepenen van de zaal en 
kasselrij Ieper, 1736.

1 omslag

592 /3 Diverse stukken i.v.m. het klooster van Spermalie (processen, 
goederenbeheer), 17de-18de eeuw.

1 omslag

592 /4 Diverse stukken i.v.m. processen, comptabiliteit en 
goederenbeheer van de abdij van St.-Trudo te Brugge, 17de-18de 
eeuw.

1 omslag

592 /5 Stuk i.v.m. proces voor de schepenen van de zaal en kasselrij Ieper 
van Guillaume van Veurne c.s. tegen het St.-Maartenskapittel te 
Ieper, 1609.

1 stuk

592 /6 Diverse stukken i.v.m. goederenbeheer, processtukken e.a. van de 
abdij van St.-Andries, 17de eeuw.

1 omslag

593 Rekeningen i.v.m. fundatie van Niclays vande Woestijne, kanunnik 
van het St.-Donaaskapittel te Brugge, 17de-18de eeuw.

1 pak

594 Rol van kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge, 
1584-1854.

1 rol

595 Rekeningen van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te 
Brugge, 1871-1877.

1 omslag

596 Handboek van de ontvanger van de dis van de St.-Salvatorskerk te 
Brugge (met bijl.), 1787 e.v.

1 deel

597 /1 Fragmenten van obituarium van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Gistel, 14de eeuw.

1 omslag
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597 /2 Register van dopen, huwelijken en overlijdens, bijgehouden door 
Ernestus a S. Amando, karmeliet te Brugge, verbonden aan het 
regiment van Claude de Ligne, 1751-1754.

1 deel

597 /3 Drukwerk: "Remontrances faites à sa Majesté par ses sujets des 
Pays Conquis sur l' Edit de 1695 concernant la jurisdiction 
ecclésiastique", 1700.

1 katern

597 /4 Diverse stukken i.v.m. fundaties in het klooster van de 
Karmelietessen van Sion te Brugge, 17de-18de eeuw.

1 omslag

597 /5 Drukwerk: "Oratio de officio doctoris catholici quam pro aula sua 
doctorali Lovanii in scholis theologorum habuit Petrus Ludovicus 
Danes Casletanus", 1726.

1 katern

597 /6 Afschriften van diverse akten i.v.m. de abdij St.-Jan-ten-Berge te 
Ieper, 17de eeuw.

1 deel

597 /7 Briefwisseling van de rector van het Jezuïetencollege te Brugge en 
diverse stukken i.v.m. catechese-onderricht, 17de eeuw.

1 omslag

597 /8 Diverse stukken i.v.m. goederenbeheer van de St.-Salvatorskerk te 
Brugge en unie met St.-Baafs, 17de-18de eeuw.

1 omslag

597 /9 Akte betreffende aanstelling van Albertus Saverneel tot kanunnik 
van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge, 1734.

1 stuk

597 /10 "Vreugdegalm" ter ere van Ivo Benedictus Bouckaert, onderpastoor
te Lichtervelde, 1717.

1 stuk

597 /11 Diverse akten i.v.m. kerk van St.-Salvators te Brugge, 13de-14de 
eeuw.

2 stukken

597 /12 Sententie van de Raad van Vlaanderen i.v.m. gebruik van bidplaats
in Gruuthuse, 1641.

1 stuk

597 /13 Drukwerk: "Den Gendschen Ommegang op den 31. mey met den 
jubilé van den H. Macarius. De Marche van Prins Carel", (1767).
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1 stuk

597 /14 Akte betreffende schenking van rente aan fundatie in het St.-
Donaaskapittel, 1692.

1 stuk

598 Rekeningen van de Noordwatering van Veurne, gemaakt door de 
erfachtige ontvanger van de watering, de abt van Ter Duinen, 
1411-1523.

18 katernen

599 Register van onroerende goederen van de abdij van Ter Duinen te 
Brugge gelegen in de kasselrijen van Veurne, Bergen, Belle, Ieper 
en de "heernisse" van Diksmuide, gemaakt door de gezworen 
landmeter van de stad en kasselrij van Veurne, P.G. Spilliaert, 1710.

1 deel
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600 Statuten van de conversen van de abdij van Sint-Trudo. [einde 14de

eeuw].
1 deel

601 Statuten van de orde der reguliere kanunniken (augustinessen), 
toebehorend de abdij van Sint-Trudo. 1456.

1 deel

602 Statuten van de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus van 
Arrouaise, opgesteld in de priorij van Phalempin. ca. 1555-1558.

1 deel

603 Algemene rekening van de abdij van Mesen. 1507-1508.
1 deel

Niet raadpleegbaar

604 - 607 Rekeningen van het klooster van Sint-Catharina bij Aardenburg (grauwzusters). 1555-1572.

604 - 607 REKENINGEN VAN HET KLOOSTER VAN SINT-CATHARINA 
BIJ AARDENBURG (GRAUWZUSTERS). 1555-1572.

604 1555-1557.
1 katern

605 1566.
1 katern

606 1569-1570.
1 katern

607 1570-1572.
1 katern

608 Ontvangstenboek van Suzanne Jordaens, overste van de 
grauwzusters te Aardenburg. 1610-1611.

1 deel

609 Renteboek van de kapelanieën van de Sint-Salvatorkerk te Brugge. 
[14de eeuw].

1 deel

610 Register van inkomsten en bezittingen van het kapittel van O.-L.-
Vrouw te Mesen. 1445.

1 deel
Niet raadpleegbaar

611 Kaartenboek van de bezittingen van de Sint-Niklaasabdij te Veurne.
1754-1756.

1 deel
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Niet raadpleegbaar

612 Oorkonden kopieboek betreffende de Sint-Donaaskerk te Brugge 
met akten van begin 12de eeuw tot 1780. [1ste helft 19de eeuw].

1 deel

613 Diverse stukken betreffende het Sint-Donaaskapittel te Brugge. 
[1242-1959].

1 omslag

614 Handboek van de goederen van de abdij van Zonnebeke in 
Oostnieuwkerke, Roeselare, Rumbeke en omgeving. [ca. 1620-
1660].

1 deel

615 Stukken betreffende afgeschafte kloosters in Brugge en omgeving. 
[18de-19de eeuw].

1 pak
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