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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Inventaris van het fonds Gent

INVENTARIS VAN HET FONDS GENT
1 Drie oorkonden van Gwijde, graaf van Vlaanderen, verleend aan de

Gentenaars in 1297, n.s. Perkament, 15 bladzijden handschrift van 
de 14de eeuw .

1 band

2 Fragment van een meer omvangrijk cartularium waarin 13 akten 
opgenomen zijn van de 12de, 13de en 14de eeuw met betrekking 
tot Gent. Perkament, 16 bladzijden, handschrift van de 14de eeuw.

1 band

3 'Tol van Gend' 1199. Vlaamse vertaling van het tolrecht door 
Boudewijn verleend. 6 bladzijden van de 14de eeuw, klein 
manuscript.

1 band

4 'De theloniis', enz. Cartularium van 102 akten uit de 12de en 13de 
eeuw, met tafel. Daarin zijn afschriften van de vier grote oorkonden
van de gentenaars opgenomen. Perkament, 46 bladzijden in 
quarto, zeer verzorgd handschrift van de 15de eeuw, met 
opschriften in rode inkt.

1 register

5 Documenten betreffende Gent. Perkament, 51 bladzijden 
handschrift van de 14de eeuw.

1 register

6 'De theloniis Gandavensibus'. Transcriptie van 37 akten betreffende
Gent. Velijn, 40 bladzijden verschillende handschriften van voor de 
14de eeuw.

1 band

7 De nummers 7 tot 13 zijn door ruil van september 1975 
overgebracht naar de universiteitsbibliotheek.
Niet raadpleegbaar

8 De nummers 7 tot 13 zijn door ruil van september 1975 
overgebracht naar de universiteitsbibliotheek.
Niet raadpleegbaar

9 De nummers 7 tot 13 zijn door ruil van september 1975 
overgebracht naar de universiteitsbibliotheek.
Niet raadpleegbaar

10 De nummers 7 tot 13 zijn door ruil van september 1975 
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overgebracht naar de universiteitsbibliotheek.
Niet raadpleegbaar

11 De nummers 7 tot 13 zijn door ruil van september 1975 
overgebracht naar de universiteitsbibliotheek.
Niet raadpleegbaar

12 De nummers 7 tot 13 zijn door ruil van september 1975 
overgebracht naar de universiteitsbibliotheek.
Niet raadpleegbaar

13 De nummers 7 tot 13 zijn door ruil van september 1975 
overgebracht naar de universiteitsbibliotheek.
Niet raadpleegbaar

14 Beknopte en alfabetische inhoudstafel van de 47 registers van de 
schepenen van de Keure van Gent, van 1200 tot 1695.

1 register

15 Zelfde manuscript als vorig nummer, maar opgesteld in een ander 
handschrift .

1 band

16 Verzameling privilegiën, enz. betreffende de graanhandel, de 
Spijker, de Lieve, het hoog-baljuwschap van Gent enz. Geschreven 
rond het eind van de 17de eeuw. Het zijn uittreksels uit het register
van de stad Gent.

1 band

17 X-G: 'Hantbouck vande criminelen onderhouden bij Joos Ryckaerdt, 
cipier. Handboek voor de hoog - en onderbaljuw van Gent. Bevat de
datums van kerkering en vrijlating, enz. tengevolge beslissingen 
van de schepenen. 1595- 1601.

1 register

18 Adviezen en consultaties voor de schepenen van gedele van Gent, 
met tafel. Oorspronkelijke documenten van de 17de eeuw. Op 
papier, 174 blz.

1 band

19 'Rekeninghe door Pieter Moens, administrateur van de Stede van 
Gendt van de penninghen spruytende van de groote wijnassijsse 
van Ghendt, enz. Patenten van slijters. 1593-1594.

1 katern

20 'Rekeninghe van Jan Baptiste van Zele, ontvanger over de pacht 
van de Stadtmaelderije van Gendt, enz. Afschrift. 1658-1659.

1 katern
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21 'Rekeninghe van de Aermecamer van Gendt bij Jooris Uutterschaut,
ontvanger'. Mei 1669-april 1670.

1 register

22 'Handtboeck van de goederen competerende d'aerme schoolen tot 
Gendt'. 1669 .

1 register

23 Verscheidene akten betreffende financiële zaken, te weten: lening 
van het jaar 1700, deliberatie van het jaar 1708, statuten voor de 
scholen van Gent. 1635 .

1 band

24 Klachten en memoranda van het ambacht der leerlooiers van 
Mechelen, betreffende het verbod hun leder te Gent te verkopen. 
1637-1660 .

1 band

25 Versterkingen van Gent. Eigendomstitels die in 1741 naar de 
fiscalen van de Raad van Vlaanderen werden gestuurd, door de 
eigenaars van gronden die grensden aan de versterkingen, in de 
voorstad van de Kortrijkse poort, enz... volgens het decreet van de 
Raad van 20 mei 1741. 1729-1782 .

1 bundel
Niet raadpleegbaar

26 Vier stukken betreffende de stad Gent, waarvan er drie afschriften 
zijn aangaande de privilegiën van de jaren 1254, 1540 en 1596.

4 stukken

27 Gecollationeerd afschrift van een akte van het jaar 1548, van 
dagvaarding voor de Raad van Vlaanderen, in verband met een 
weide, 'Stoppelbilck' genoemd, gelegen bij Sint-Amandsberg, 
achter de Galgenbeek.

1 stuk

28 'Nieuwen handtbouck vande sourenten my Gillis Hally 
competerende by coope van Jacques van Donghelberghe, heere 
van Schauenberghe, haer bestreckende inde Bagatte ende 
Cleystraete op de heerlichede van Sint-Pieters, vallende int jaar 
1643'.

1 katern

29 Stukken betreffende een eigendom gelegen in de buurt van de 
Bijloke dat het 'Eylandeken' genoemd wordt en betreffende de 
families van Huele, de Vettere, Coornaert, Tollenaere, Rynckens, 
Rijngaudt en van Horne, in verband met dit eigendom. 17de en 
18de eeuw.

1 bundel
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30 Proces van Cornelis de Vos, uittredend deken van de buurt van de 
Iepenstraat, te Gent tegen Pieter de Ghendt. 1759-1760.

1 bundel

31 Proces van Angelina Pyn, weduwe Jan Baptiste Lancksweirt, 
ontvanger van de stad Gent aan de Brugse poort tegen Christiaan 
Pieter Slock, 'gezworen clercq aan de muydepoorte te Ghendt', 
betreffende een huis. 1770-1771.

1 bundel

32 Proces van het gilde van de H. Zacheus te Gent, tegen Jan Baptiste 
Bresous. 1789-1790.

1 bundel

33 'Ouden landboek en rentebouck van der Muyde, van wylen Viglius 
van Himbiese' rond 1591. Met losse stukken.

1 band

34 'Landtboeck tusschen beede de Muydepoorten op d'oostsyde', 
toebehoort hebbende Jr. Viglius van Himbiese, nu Guillame Bonne 
filius Jan, hernieuwd in de 17de eeuw. 17de eeuw.

1 register

35 Landboek tussen Muyde en heerlijke renteboek 'up de Muyde in 
Ghendt'. Met losse stukken. 17de eeuw.

1 register

36 Ordonnantiën ende statuten voor de 'meesters ende meesteressen 
der scholen van Ghendt' uitgevaardigd door de Schepenen van de 
Keure van Gent. 1630.

1 katern

37 Rekening van de 'huysghelden' voorgelegd door Jan Baptiste 
Martens, ontvanger, aan de schepenen van de Keure van Gent. 
1694.

1 katern

38 'Generale maniere tot het vertaen vande costume der stad Gent in 
15 regels', Verklarend memorandum. 18de eeuw.

1 band

39 'Questien op de costumen van Gend ende sterfhuyzen van diere'. 
1780.

1 katern

40 Staten van goed en akten van wezerijen van de stad Gent. 1560-
1782.

1 bundel
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41 Staten van goed en akten van wezerijen van de stad Gent. 1617-
1715.

1 bundel

42 'Memorien ende notitiën van de processen hanghende voor mijn 
Ede. Heeren van der Keure, onghedecideert tusschen de 
ghecommitteerde crediteuren van Lowijs Collage, soo heesschers 
als verweerders'. 1687.

1 katern

43 'Specificatie van de besoignien ghedaen bij den advocaat Mr. 
François Gheerts voor de neeringhe van de Brauwers der stede van
Ghendt tsedert den XXXIII octobris 1662'. Geproduceerd in rechte 
voor de Raad van Vlaanderen. 1706.

1 band

44 Overgeheveld naar het kerkarchief van de Sint-Michielskerk.
Niet raadpleegbaar

45 Overgeheveld naar het kerkarchief van de Sint-Michielskerk.
Niet raadpleegbaar

46 Overgeheveld naar het kerkarchief van de Sint-Michielskerk.
Niet raadpleegbaar

47 Vermaningen door de onderbaljuw van Gent tot de schepenen van 
Gent gericht. 1679-1701.

1 bundel

48 Stukken betreffende het fabriceren van bedrukt katoen en lijnwaad 
met betrekking tot Judocus Clemmen ingezetene van Gent. 1765-
1767.

1 bundel

49 Stukken betreffende het kasteel en het hospitaal van de 
Spanjaarden. 1630-1635.

1 bundel

50 Rekening opgesteld door E.C. van Hoobrouck, heer van Asper en 
Zingem, en David 't Kint, respectievelijk schatbewaarder en 
ontvanger van de stad Gent. mei 1763 - mei 1764.

1 register

51 Staten van goed, wettelijke passeringen betreffende Gent. 1739-
1743.

1 bundel

52 Projecten van reglementen, interpretaties van costumen enz... 
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doorgenomen ter gelegenheid van de hernieuwing van de wet van 
de stad Gent en het horen van haar rekening. 16de, 17de en 18de 
eeuw.

1 bundel

53 Verschillende processtukken. Lijsten van stadstollen en lastgeld. 
Instructies betreffende overstromingen in de stad, enz... 16de-18de
eeuw.

1 bundel

54 Erfenissen en onterfenissen, eedafleggingen voor de heerlijkheid 
Ravenschoot. 1632-1638.

1 band

55 Drie akten opgesteld voor de schepenen van Sint-Baafs en van de 
heerlijkheid Overbroek betreffende de molen die de 
'Casteelmeulen' genoemd wordt, opgericht is in de parochie van 
Sint-Maarten en overgebracht wordt buiten de Brugse poort, onder 
de benaming 'de Onruste Alf Verlies'. 1639-1699.

1 katern

56 Rekeninghen van 'd'heer Jan Baptiste Martens, als ghecommitteert 
tot den ontfanck vande huysgelden', Gent. 1695-1696 .

2 katernen

57 Rekeningen van de belasting van zesduizend guldens, het recht op 
de zeven speciën genoemd, in de stad Gent. 1653-1668.

16 katernen

58 Drie akten opgesteld door de magistraat van de stad Gent. 1559-
1589-1685.

3 stukken

59 Rekening van de 'ontvang der huysgelden' voorgelegd door de 
weduwe van Jan Baptiste Martens. 1699-1700.

1 katern

60 Rekening van de deken van de buurt der Boven- en Beneden- 
Scheldestraat te Gent. Met twee bijhorende stukken. 1715-1716.

1 katern

61 Zes rekeningen overgemaakt door Bernard de Jonghe, ontvanger 
van Gent, aan de baljuw en de schepenen van de Keure van Gent, 
betreffende de ontvangsten van de nieuwe impositien en van de 
verpachting der 10 stuivers ten ponden gr. Op de roode aerde. 
1665-1666, 1672-1675.

6 katernen

62 Aggregatieakten van de conventie tussen de stad Gent en enkele 
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kasselrijen van Vlaanderen betreffende het heroptrekken van de 
ingestorte brug aan de Sint-Lievenspoort in genoemde stad. Met 
opgeplakte zegel in papier. 1763.

2 stukken

63 Over de lenen: 'ontfanckboeck vande heerelijcke renten ende 
cheynsen begrepen inden lantboeck der heerelyckhede van 
Ravenschoot soo binnen als buyten Ghendt'. 17de -18de eeuw.

1 band

64 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

65 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

66 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

67 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

68 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

69 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

70 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

71 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

72 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

73 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

74 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

75 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

76 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

77 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar
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78 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

79 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

80 Nummer bestaat niet meer, zie toegang AR56.
Niet raadpleegbaar

81 Nummer bestaat niet meer.
Niet raadpleegbaar

82 'Rekenijnghe, bewijs ende reliqua die mits desen doet ende 
overgeeft ende mr. Joannes Antonius Van Breugel, regent over de 
Kinders woonende in het huys van de Blauwe Schole'. 1744-1757, 
1758-1768.

1 register

83 'Rekenijnghe, bewijs ende reliqua die mits desen doet ende 
overgeeft ende mr. Joannes Antonius Van Breugel, regent over de 
Kinders woonende in het huys van de Blauwe Schole'. 1744-1757, 
1758-1768.

1 register

84 Toegekende sommen aan de leerlingen van de 'Blauwe Schoole' als
prijs voor catechismus, lectuur, papegaaienschieting, enz... 1753-
1798.

register

85 Inkomsten - en uitgavenboek van J. Raellen, regent van de 'Blauwe 
Schoole'. Betreft het huis dat het Sterreken of de Nieuwbrugge 
wordt genoemd. 1730-1800.

1 register

86 Lijsten van de kinderen die in de 'Blauwe Schoole' wonen. 1727-
1796.

1 bundel

87 Verschillende stukken betreffende de 'Blauwe Schoole' 
stichtingslijsten, boekhoudkundige stukken, enz... eind 18de eeuw.

1 bundel

88 Overgeheveld naar Kerkarchief Sint-Michiels.
Niet raadpleegbaar

89 Rekening van A. Vander Perre ontvanger van het St.-Catherine-
Godshuis, Alijnshospitaal genoemd, te Gent. 1716-1720.

1 register
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90 Stukken betreffende de luitenant civil van Gent. 18de eeuw.
1 bundel

91 - 100 Rekeningen van de stad Gent. 1657-1667.

91 - 100 REKENINGEN VAN DE STAD GENT. 1657-1667.
91 1657-1658.

1 register

92 1658-1659.
1 register

93 1659-1660.
1 register

94 1660-1661.
1 register

95 1661-1662.
1 register

96 1663-1664.
1 register

97 1664-1665.
1 register

98 1665-1666.
1 register

99 1666-1667.
1 register

100 1662-1663.
1 register

101 Proces in de zaak van de overste en voogden van het 
Wenemaershospitaal tegen Willem de Mey betreffende de 
overlegging der rekeningen. 1683.

1 bundel

102 Proces in de zaak van Graaf d'Hane de Leeuwergem tegen de 
schepenen van Gent betreffende de afzetting van eerstgenoemde 
als gouverneur van de armenscholen. 1791-1792.

1 bundel

103 'Specificatie ende taxatie gehouden ende ghedaen' door de 
gecommitteerden van de Wet van Gent, voor de inning van de 
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tiende penning belast op de huizen en eigendommen te Gent. 
1574-1575.

1 register

104 - 108 Handboek van de uitgaven van Sebastiaan d'Hane in zijn hoedanigheid van schatbewaarder van de stad Gent. 1664-1667.

104 - 108 HANDBOEK VAN DE UITGAVEN VAN SEBASTIAAN D'HANE 
IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN SCHATBEWAARDER VAN DE STAD 
GENT. 1664-1667.

104 1664-1665.
1 register

105 1665-1666.
1 register

106 1665-1666.
1 register

107 1666-1667.
1 register

108 1666-1667.
1 register

109 Ontvang van de accijnzen op wijnen. 1583.
1 register

110 Ontbreekt.
Niet raadpleegbaar

111 - 117 Rekeningen van de schatbewaarder van de stad Gent, gecommitteerde van de inning der buitengewone belastingen van deze stad, toegekend bij octrooi van 15 augustus 1582 .

111 - 117 REKENINGEN VAN DE SCHATBEWAARDER VAN DE STAD 
GENT, GECOMMITTEERDE VAN DE INNING DER BUITENGEWONE 
BELASTINGEN VAN DEZE STAD, TOEGEKEND BIJ OCTROOI VAN 15 
AUGUSTUS 1582 .

111 Fragment. 1658.
1 katern

112 Louis Triest, schatbewaarder. 1661-1662.
1 katern

113 1663-1664.
1 katern

114 Onvolledig. 1663.
1 katern

115 Sebastiaan d'Hane, schatbewaarder. 1664-1665.
1 katern
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116 1665-1666.
1 katern

117 1666-1667.
1 katern

118 - 124 Rekeningen van de overste en de beheerders van het Wennemaeretehuis te Gent. 1590-1647 .

118 - 124 REKENINGEN VAN DE OVERSTE EN DE BEHEERDERS VAN 
HET WENNEMAERETEHUIS TE GENT. 1590-1647 .

118 1590-1591.
7 registers

119 1612-1613.
7 registers

120 1614-1615.
7 registers

121 1618-1619.
7 registers

122 1627-1628.
7 registers

124 1646-1647.
7 registers

125 Handboek der uitgaven uit goederen van het Wennemaeretehuis, 
gelegen buiten de stad Gent, gehouden door Pierre de Mey. 1609-
1630.

126 Handboek der cijnsrenten verschuldigd aan het 
Wennemaeretehuis, gehouden door de ontvangers De Mey en 
Gheldolf. 1600-1630.

2 katernen

127 Lijst van eigenaars en huurders van weilanden, gelegen in het 
district dat den Meermeersch genoemd wordt, en dat zich tussen 
de Antwerpse - en de Saspoort bevindt. 1741.

1 katern

128/1 - 128/21 Akten van verkoop, pacht, enz... van huizen gelegen in de volgende straten.

128/1 - 128/21 AKTEN VAN VERKOOP, PACHT, ENZ... VAN HUIZEN 
GELEGEN IN DE VOLGENDE STRATEN.

128 /1 Comynstraat, Konings -. 1506.
1 bundel

128 /2 Graslei. 1758-1773.
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1 bundel

128 /3 Duldenberg Kalversteeg. 1554.
1 bundel

128 /4 Hammeken, met platte grond. 1692.
1 bundel

128 /5 Lange Steenstraat. 1709-1717.
1 bundel

128 /6 Meulebeekstraat. 1673.
1 bundel

128 /7 Meerhem. 1610.
1 bundel

128 /8 Minnemeers. 1668.
1 bundel

128 /9 Molenstraat. 1501.
1 bundel

128 /10 Huis van de graaf van Lauretan. Herstellingen, Plattegrond. 1794.
1 bundel

128 /11 Nieubrugge. 1547.
1 bundel

128 /12 St.-Veerleplein. 1779.
1 bundel

128 /13 Pensstraatje. 1769-1775.
1 bundel

128 /14 St.-Lievensstraat. 1685-1775, 1779.
1 bundel

128 /15 Sluisstraat. 1690-1730.
1 bundel

128 /16 Steenstraat. 1671.
1 bundel

128 /17 Zwarte Zusterstraat. 1756.
1 bundel

128 /18 Up tsant bij Ste Anne Capelle. 1768.
1 bundel
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128 /19 Veldstraat. 1557-1718.
1 bundel

128 /20 Ieperstraat. 1658-1743.
1 bundel

128 /21 Vrijdagsmarkt. 1678.
1 bundel

129/1 - 129/4 Diverse stukken. 1527 .

129/1 - 129/4 DIVERSE STUKKEN. 1527 .
129 /1 Renterol van de kapelaansprebende van de Varkensmarkt Sint 

Janshuus ten dulle. 1527.
1 bundel

129 /2 Toelating werken uit te voeren aan een gemeenschappelijke muur 
bij St.-Michielskerk. 1692.

1 bundel

129 /3 Stukken in verband met een bijbouw van een huis gelegen in de 
St.-Michielsstraat. 1735-1827.

1 bundel

129 /4 En het huis genoemd Inden Franschen Schilt, gelegen op de 
Peerdecouter, met plattegrond. 1713.

1 bundel

130/1 - 130/10 Diverse stukken.

130/1 - 130/10 DIVERSE STUKKEN.
130 /1 Voorrangen in de H. Sacramentsprocessie te Gent. 1643.

1 bundel
Niet raadpleegbaar

130 /2 Noten bij de inning van de accijnzen op de wijn, door de pastoor 
van Sint-Jacob. 1651, 1656, 1667.

1 bundel

130 /3 Rekening van de inkomsten door aalmoezen ter ere van het Heilig 
Sacrament in de St.-Jacobskerk te Gent. 1663-1667.

1 bundel

130 /4 Molens van de Vijfwindgaten te Gent, met plattegrond. 1609-1611.
1 bundel

130 /5 Uittreksel der voorgeboden van de stad Gent, betreffende de 
vismijn. 17de eeuw.

1 bundel
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130 /6 Belastingen op de herbergen rond de stad. 1735.
1 bundel

130 /7 Buurtrekening van de Schoorsteenvegerstraat, de Pensenstraat en 
de Houtkaai, opgesteld door de deken Pieter d'Hane, heer van 
Eeckhove. 1750-1752.

1 bundel

130 /8 Rente op de molen in de Ham. 1763-1764.
1 bundel

130 /9 Regie van de maatschappij voorlijfrenten gevestigd te Gent. 1783.
1 bundel

130 /10 11 stukken in verband met een inbeslagneming door Adrien Aug. 
Walckiers, van huizen die aan de armentafel van de St.-Niklaaskerk
te Gent behoorden. 1783-1792.

1 bundel

131/1 - 131/19 Diverse stukken.

131/1 - 131/19 DIVERSE STUKKEN.
131 /1 Ordonnantiën, reglementen betreffende Gent. 1372-1710.

1 bundel

131 /2 Afschriften. Privilegies van Gent, afschrift. 27 januari 1432.
1 bundel

131 /3 Briefwisseling der Gentse schepenen. 1484-1485.
1 bundel

131 /4 Blijde Inkomst van Filip, aartshertog van Oostenrijk. Afschrift. 1495.
1 bundel

131 /5 Fragment van rekeningen. 18de eeuw.
1 bundel

131 /6 Sententies. 1540.
1 bundel

131 /7 Eedaflegging van de Gentse schepenen. 1580.
1 bundel

131 /8 Hernieuwing van de wet van Gent. 1589.
1 bundel

131 /9 Blijde Inkomsten van Albrecht en Isabella. 28 januari 1600, en Filips
V 1600.

1 bundel
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131 /10 Stuk betreffende vrome zielen. Anna Guerlet. 1648.
1 bundel

131 /11 Processtukken betreffende wijnaccijnzen. 1676.
1 bundel

131 /12 Commissies van de vervoerdienst tussen Gent en Antwerpen. 
1680.

1 bundel

131 /13 Strafrechtelijke sententiën door de schepenen van Gent. 1686-
1687.

1 bundel

131 /14 Militaire leveranties. 1691.
1 bundel

131 /15 Arme schole. Kapel in de Onderstraat. 1695 .
1 bundel

131 /16 Renten competerende de aerme ghevanghen van den Chastelette 
der stadt Ghendt. 1723-1738.

1 bundel

131 /17 Broederschap van het H. Sacrament, bijeenkomst in de herberg de 
Lelie in de Raeme. 1736.

1 bundel

131 /18 Uitbaggering van de grachten t.b.v. de blekers. 1778.
1 bundel

131 /19 Ordonnantie van de administratie van het Schededepartement, 
met betrekking tot de kruisen en andere kentekenen van 
Godsdienstige aard. 25 frimaire jaar VI.

1 bundel

132 Akten opgesteld voor de schepenen van de Keure te Gent. Op 
perkament en papier. 17de en 18de eeuw.

1 bundel

133 Akten opgesteld voor de schepenen van Gent: wettelijke 
passeringen, staten van goed, enz. Op perkament en papier. 1576-
1783.

1 bundel

134 'Reckninghe van de refectie van de nieuwen Casteele der Stede 
van Ghendt, begonnen den Xen van meye 1586, hendende den Xe 
van meye 1587'. 1586-1587.
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1 register

135 Rekening van de ontvangsten van belastingen op wijnen en bieren. 
1588-1593.

3 katernen

136 Akten van verkoop en pacht van huizen gelegen te Gent in de H. 
Geeststraat, Cataloniëstraat en op de Kleine 'Koornmarkt'. 
Schenking Neve. 1688-1821.

1 bundel

137 Aangiften van voorwerpen, achtergelaten door vijandelijke 
officieren bij inwoners van Gent, opgesteld volgens een 
verordening van 6 juli 1708. 1708.

1 bundel

138 Proces van de schepenen van Gent tegen de kooplui van deze stad 
betreffende de voorzetting van het octrooi op producten en 
goederen die per schip deze stad verlaten richting Sas van Gent, 
en omgekeerd. 1665-1666. Als bewijsstukken vindt men 
rekeningen van lastgelde. 1648-1665. En handboeken betreffende 
de ontvangsten van dit recht. 1658-1661.

1 pak

139 Proces van de schepenen van Gent tegen de kooplui van deze stad 
betreffende de voorzetting van het octrooi op producten en 
goederen die per schip deze stad verlaten richting Sas van Gent, 
en omgekeerd. 1665-1666. Als bewijsstukken vindt men 
rekeningen van lastgelde. 1648-1665. En handboeken betreffende 
de ontvangsten van dit recht. 1658-1661.

1 pak

140 Proces van de schepenen van Gent tegen de kooplui van deze stad 
betreffende de voorzetting van het octrooi op producten en 
goederen die per schip deze stad verlaten richting Sas van Gent, 
en omgekeerd. 1665-1666. Als bewijsstukken vindt men 
rekeningen van lastgelde. 1648-1665. En handboeken betreffende 
de ontvangsten van dit recht. 1658-1661.

1 pak

141 Proces van de schepenen van Gent tegen de kooplui van deze stad 
betreffende de voorzetting van het octrooi op producten en 
goederen die per schip deze stad verlaten richting Sas van Gent, 
en omgekeerd. 1665-1666. Als bewijsstukken vindt men 
rekeningen van lastgelde. 1648-1665. En handboeken betreffende 
de ontvangsten van dit recht. 1658-1661.

1 pak

142 Rekening opgesteld door Lucas Van Westerghem in naam van 
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Jacques Bossier, algemeen ontvanger van de armengoederen van 
Gent, voor de baljuw en schepenen van de twee banken, en voor 
de beheerders van bovengenoemde armen. Het einde ontbreekt. 
1633.

1 katern

143 Processen-verbaal van bezoeken en werkinspecties, uitgevoerd te 
Gent en elders, opgesteld door P. Mercx, architectingenieur van 
Zijne Majesteit te Brussel. 1673-1681.

1 bundel

144 Uitwinning van twee huizen het Paternosterken en de Zwaenne 
gelegen ten voorhoofd op de Cornmaertct. Met eigendomstitels 
vanaf 1717. 1782.

1 bundel

145 'Staet ende inventaris in baete ende commeren die mits desen 
maeckt ende overgeeft Laureyns de Schaepmeester woonende 
binnen de Stadt Gent ande Brughsche poorte op het Spriete, Mr. 
Caussemaeker van synen style en syne generaele crediteuren'. 
1709.

1 band

146 Rekeningen van de buurtdeken van de Iepenstraat te Gent. 1753-
1759.

2 katernen

147/1 - 147/5 Diverse stukken.

147/1 - 147/5 DIVERSE STUKKEN.
147 /1 Akten van rentebezetting op een huis, gelegen beneden het 

Kuypgat aan de hautte brugghe en toebehorende aan François van 
der Sluys. 1714-1724.

1 pak

147 /2 Verkoopakte van een bakkerij gelegen aan de Walpoorte tussen de 
Ketelvest en de Savaanstraat. 1789.

1 pak

147 /3 Benoeming van Ferdinand de la Baere, heer van Moeskroen tot 
groot baljuw. 1560.

1 pak

147 /4 Verscheidene akten van de schepenen van de Keure van Gent. 
17de eeuw.

1 pak

147 /5 Rapport van het gruterecht opgesteld in het jaar 1351. 
Gecollationeerd afschrift. 1636-1639 .
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1 pak

148/1 - 148/2 Diverse stukken.

148/1 - 148/2 DIVERSE STUKKEN.
148 /1 Leenverheffing 'De Gruute' genoemd, gelegen te Gent. 1545.

1 bundel

148 /2 Verkoopakten van huizen, rentebezettingen, benoemingen van 
schepenen, pachtcontracten en kaarten van de Heuvelpoort, 
Schreyboom, ter Laak. 17de en 18de eeuw.

1 bundel

149 Verschillende documenten met betrekking tot verkoop en pacht 
van huizen die te Gent gelegen zijn.

1 bundel

150 Documenten betreffende het klerkschap van den Bloede. 1528-
1689 .

1 bundel

151/1 - 151/9 Diverse stukken.

151/1 - 151/9 DIVERSE STUKKEN.
151 /1 Staat van goed nagelaten door Thérèse Hubertine D'Hondt, dochter

van Hendrik, weduwe van François Robert Van der Brugghen. 1713.
1 bundel

151 /2 Schatting van goederen nagelaten door Pieter Jacobus Millecam, 
echtgenoot van Joanna Neyt. 1771.

1 bundel

151 /3 Dossier betreffende de familie Van Hecke. 1792.
1 bundel

151 /4 Staat van goederen nagelaten door Isabella Seranne, dochter van 
Joseph en Marie Maertelet, overleden te Gent. 21 april 1801.

1 bundel

151 /5 Geschil aangaande een gemeenschappelijke muur van een huis 
gelegen op de Galgenberg. 1807.

1 bundel

151 /6 Pachtcontract van een huis gelegen buiten de Antwerpse poort, 
Deronne. 1810.

1 bundel

151 /7 Dossier betreffende vrouwe Marie Françoise Félicité L'Abbé 
Morvillers, douairière van wijlen François Chamisot, rentenierster te
Nancy. jaar XII.
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1 bundel

151 /8 Rekening van de goederenadministratie van de minderjarige 
kinderen van J.B. Hye Gent. 1774.

1 bundel

151 /9 Stukken betreffende Jacobus Verdonck op de Reep, 1825. en Jan 
Libbrecht. 1814.

1 bundel

152/1 - 152/9 Diverse stukken

152/1 - 152/9 DIVERSE STUKKEN
152 /1 Rekening van de administratie der inkomsten uit huizen gelegen in 

de Lange Muntstraat, en toebehorende aan Adrien Heyndericx. 
1602.

1 bundel
Niet raadpleegbaar

152 /2 Briefwisseling tussen Louis Buskens, handlaar te Gent en Nicolas 
Buskens, te Ronse, betreffende eigendommen van de abdij 
Nieuwenbos te Gent. 1651.

1 bundel

152 /3 Uitwinning van goederen te Ingelmunster ten voordele van de 
Dominicanen te Gent. 1680.

1 bundel

152 /4 Pensioenen uit te betalen aan de bodes van het bisdom Gent. 
1684.

1 bundel

152 /5 Onderhoud der daken van de gebouwen van het bisdom Gent. 
1688.

1 bundel

152 /6 Kosten van het onderzoek naar de inname van Gent. 1708.
1 bundel

152 /7 Lijst van aanvaarding der bodes van de Raad van Vlaanderen. 
1744.

1 bundel

152 /8 Stukken betreffende werken aan een gemeenschappelijke 
schoorsteen van een huis gelegen in Onderbergen. 1748.

1 bundel

152 /9 Intekening voor het schilderen van het portret van Van 
Crombrugghe, burgemeester van Gent, fragment. Begin 19de 
eeuw.
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1 bundel

153 Lijst van leveringen aan het leger gedaan door de stad Gent. 1747-
1748.

1 katern

154 Staten van leveringen aan het leger gedaan door de stad Gent. 
1747-1748.

1 bundel

155 Paus Alexander VII geeft in het 3de jaar zijn pontificaat door een 
vrijbrief, gedateerd te Rome, de toelating aan de heer Gerard 
Goethals, Gents edelman, om in zijn huis in de stad Madrid, in het 
bisdom Toledo, een oratorium op te richten, en er dagelijks de mis 
te laten lezen, zolang zijn invaliditeit aanhoudt. Pauselijke breve. 
22 februari 1658.

156 Gedrukt vertoog in de vorm van een affiche, waarop de grieven 
van het Belgische volk afgebeeld staan die in 1843 aan de 
volksvertegenwoordigers werden overhandigd en opgedragen is 
aan de kiezers. Verantwoordelijke opsteller en eigenaar: H.F.G. 
François. 1843.

157 Verschillende akten opgesteld door de schepenen van Gent. 22 
stukken op perkament. 1572-1694 .

1 bundel

158 Resoluties van de Collatie van Gent. 1446-1515 .
1 register

159/1 - 159/4 Diverse stukken.

159/1 - 159/4 DIVERSE STUKKEN.
159 /1 Rekeningen d'Overbeke, onderbaljuw van Gent. 1552, 1553, 1554.

1 bundel

159 /2 Nicolas Ignace de Beer, oud-hoogbaljuw van Gent. 1656-1660.
1 bundel

159 /3 Documenten betreffende het huis de Boxemer, op de Vrijdagsmarkt
te Gent. 1591.

1 bundel

159 /4 Afschrift van de voorwaarden en artikels van de stichting van het 
hospitaal Wennemaer te Gent. 17de eeuw.

1 bundel
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160/1 - 160/8 Diverse stukken

160/1 - 160/8 DIVERSE STUKKEN
160 /1 Fragment van een kroniek in de vorm van maandelijks dagboek. 

1535-1577.

160 /2 Twee afschriften van de Carolijne Concessie voor de Stad Gent. 
1540.

160 /3 Plechtige intrede van Zijne Majesteit Karel II te Gent. 21 mei 1666.

160 /4 Gevolg van de koning van Frankrijk bij zijn intrede te Gent, met 
beschrijving van de livreien van het gevolg. 1745.

160 /5 Publicatie van de pragmatieke Sanctie. 18de eeuw.

160 /6 Catalogen van de boeken van de Burgerlijke Rechtbank van Gent. 
Begin 19de eeuw.

160 /7 Onderzoek i.z. de aanvraag van de Arme Klaren te Gent, 
ondergebracht in het Klein Begijnhof voor vrijstelling van 
belastingen. 1815.

160 /8 Rekwest van Caroline De Bil, zuster van Doornzele te Gent, en 
ondergebracht in het Groot Begijnhof in de bovengenoemde stad, 
om toelating te bekomen een hoeve te kopen die gelegen is te 
Kluizen, in de sectie Doornzele. 1814.

161 Documenten betreffende de costuimen, rechten en voorrechten 
van de stad Gent. Onvolledige band. 17de en 18de eeuw.

1 band

162 Overgeheveld naar de Universiteitsbibliotheek te Gent. Ruil: 
september 1975.
Niet raadpleegbaar

163 Overgeheveld naar de Universiteitsbibliotheek te Gent. Ruil: 
september 1975.
Niet raadpleegbaar

164 Uittreksel uit een register van huwelijksakten verleden in de St.-
Veerlekerk te Gent. 'Dit naergevolghen syn de letteren van de 
fondatien ende ordonnantiën van de hospitaele van de Paradijse 
dat men heet Wenemarehospitael'. Afschrift van de 17de eeuw. 
(Rentebezetting overgeheveld naar fonds der St.-Michielkerk). 
1606.

1 bundel

165 Rekening opgesteld door Jan Ant. D'Overloope van de inkomsten uit
de nieuwe belasting dienende tot de gewone bede van zijne 
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Majesteit geheven zowel in de stad als in het Kwartier van Gent. 1 
november 1714-31 oktober 1715 .

1 register

166/1 - 166/7 Diverse stukken.

166/1 - 166/7 DIVERSE STUKKEN.
166 /1 De wet van Gent verklaart dat burger Michel Brackelman, klerk van

de graanhandelaar van Gent, voor hem verschenen is en verklaard 
graan te hebben gelost van bepaalde schepen. 21 juli 1558.

1 bundel

166 /2 De pastoor, de kerkmeesters, de armenmeesters, allen bestuurders
van de Cotidiane van St.-Jacobs te Gent verklaren van de 
ontvanger Athone de Baenst, zoon van Roland 5 pond 10 
schellingen te hebben ontvangen voor achterstallige tienden. 23 
februari 1515.

1 bundel

166 /3 Schuldbekentenis door Gheeraert van Staen en Antoinette de 
Velaers, zijn echtgenote. 12 augustus 1650.

1 bundel

166 /4 Stukken betreffende het sterfhuis van Olivier en Maria 
Ghyselbrecht. 31 mei 1635.

1 bundel

166 /5 Rekeningen van de sterfhuizen van Ph. Delbaere en Jacques 
Boutten. 1706-1707.

1 bundel

166 /6 Staten van goed van het sterfhuis van Catherine de Ruddere, 
dochter van François en Jeanne Pattheet, dochter van Joos, te Gent 
overleden op 11 december 1723. Liquidatierekening en 
bewijsstukken. 1723-1765.

1 bundel

166 /7 Uittreksel van een delingakte tussen Marie Philippine de Wilde en 
Sebastiaan Guill. D'Hane. 1701.

1 bundel

167/1 - 167/14 Diverse stukken

167/1 - 167/14 DIVERSE STUKKEN
167 /1 Document op perkament betreffende de kapel van de Tempeliers te

Gent. Zegel verdwenen. 1516.
1 bundel

167 /2 Rente op de Berg van Barmhartigheid. Perkament, zegel 
verdwenen. 1645.
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1 bundel

167 /3 Documenten betreffende de versterkingen van Gent. 1590.
1 bundel

167 /4 Documenten betreffende het kanaal van Brugge, te Gent. 1687.
1 bundel

167 /5 Inspectie van de waterloop aan de Visserij te Gent. Uittreksel uit de
rekening van de firmerie of ziekenzaal van het begijnhof van St.-
Elisabeth te Gent. 1658-1659.

1 bundel

167 /6 Afschrift, opgesteld en geconsigneerd ter griffie van de Raad van 
Vlaanderen. 1788-1789.

1 bundel

167 /7 Stukken geconsigneerd ter griffie van de Raad van Vlaanderen, 
voor de Kartuizers van Gent. 1680.

1 bundel

167 /8 Verlenging van de aanstellingstermijn van F.F. Volckaert als 
gecommitteerde voor de nieuwe belastingen van Vlaanderen in het
kwartier van Gent. 1687.

1 bundel

167 /9 Sloping en heropbouw van een huis te Gent in de Wijngaardestraat,
alias het Tinnepotstraatje, Het Peirdeken om er een herberg in te 
richten. Geconsigneerde stukken ter griffie van de Raad van 
Vlaanderen door Philippe Le Mayeur. 1747.

1 bundel

167 /10 Buurtrekening van de wijk Oudburg die Middel Oudburg wordt 
genoemd, inkwartiering van de soldaten bij de inwoners enz. 1695,
1697-1700.

1 bundel

167 /11 Fragment van de tafel van een boekdeel, met aanduiding van 
straten en wijken te Gent. 17de eeuw.

1 bundel

167 /12 Liquidatie van de aankoop van een huis ' het Roosaelken' gelegen 
in de Stoppelstraat te Gent, dat aan de Bijloke-abdij toebehoort. 
1720.

1 bundel

167 /13 Stukken m.b.t. het rekwest door Jan Hendric de Meij en Abraham 
Aerts, gedetineerden in de stadsgevangenis, gericht tot de Raad 
van Vlaanderen om spijs en drank te mogen benutten die hen door 
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hun verwanten wordt toegestuurd. 1722.
1 bundel

167 /14 Boekhoudingbescheiden van de 'eerste Assurantie Compagnie van 
Gend'. Bundel documenten die bij de griffie van de Raad van 
Vlaanderen werden geconsigneerd. 1783-1786.

1 bundel

168 Verzameling van processtukken in de zaak van de pastoor van de 
St.-Maartenskerk en consorten te Gent; tegen de abdis van de 
Bijloke. 1694-1695.

1 band

169 Proces van de abdis van de Bijloke te Gent, tegen Denijs Vander 
Sare, ontvanger en beheerder van de goederen van Zijne Majesteit,
gelegen te Zuiddorpe en te Beoostenblijde. 1638-1644.

1 bundel

170 Procedurestukken en andere documenten betreffende het 
Begijnhof van O.L.V.-Ter Hoeijen te Gent. 1466, 1645-1782.

1 bundel

171 Cartularium van Gent daterend uit de 14de eeuw, met oorkonden 
vanaf 1199. Bevat eveneens documenten betreffende ander 
plaatsen. Zie ook nr. 71, handgeschreven register .

1 register

172 Diverse stukken .Enkele gedrukte plakkaten. Inventaris van de 
documenten, gelicht door de raadsheer Jacques de Hessele, ter 
griffie van de Keure van Gent, betreffende de beeldenstorm. 1567. 
Sententies betreffende de bijdragen van Gent in de belastingen. 
Kopie. 1540. Broederschap van de H. Ivo te Gent. 18de eeuw. 
Dossier betreffende de brouwerij Antwerpen bij de Nieuwburg, in 
de Mortierstraat te Gent. 1720. Stukken betreffende de herberg De 
Opera op de Koornlei. 1832, 1835. Plakkaat betreffende de 
huisvesting van militairen gericht tot de Dekens en Gheburen 
vande Stad Gent. 1696. Rekening opgemaakt door Pieter Moens 
betreffende de heffing van een groote op elke stoop wijn te Gent. 
1606, 1607. Documenten betreffende het huis genoemd 
Lappersfort op de Koornmarkt. 1697. Diverse stukken betreffende 
de familie de Ligny. Zegel van bisschop van der Noot. 18de eeuw - 
begin 19de eeuw. Documenten m.b.t. de Armenscholen van Gent. 
17de - 18de eeuw. Koopbrief van het huis De Vrainge Appele. 27 
november 1624. Regeling van de erven van Filips van Overbeke en 
zijn vrouw Jossyne Sturens. Kopie. 31 mei 1554. Convocaties voor 
verschillende bijeenkomsten. 1719-1720. Chirograaf opgesteld voor
de Wet van Geraardsbergen, betreffende een pacht van Jan Vrancs,
ten voordele van de armen van de stad Gent. 1369 . Ordonnantie 
op de maalderijen te Gent. 1516 . Pacificatie van Gent. 1493 .
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1 bundel

173 Rekening van het huisgeld voorgelegd door de weduwe van de 
ontvanger Jan Baptiste Martens. 1697.

1 katern

174 Overzicht van het archief van St.-Veerle, H. Kerst en de Broeders 
Hieronymieten in het bezit van J.F. de Laval, later aangekocht door 
het R.A. Gent.

1 katern

175 Diverse stukken. Verkoopakte van een huis gelegen aan de 
Schipgracht en toebehorend aan Jan Damman, zoon van Gillis, 
baljuw van Zulte, aangekocht door Marguerite van Zevecote, 
weduwe van Cornelis Bomble. 1642. Verkoopakte van de brouwerij 
' de Causse', toebehorend aan de weduwe en de kinderen van Jan 
van Hoorebeke, aangekocht door Steven de Zomere, en gelegen in 
de Brabantdam. 1591. Verkoop van een huis, gelegen aan de 
Schipgracht, toebehorend aan de families Claye en van Mullem, 
erfgenamen van vrouwe Josine Claye, aan Marguerite van 
Zevecote, weduwe van Cornelis Bomble, eertijds procureur bij de 
Raad van Vlaanderen. 1652. Verkoopsakte van de brouwerij de 
Raecke, gelegen aan de Korte Schipsgracht. 1703. Sara Pype, 
weduwe van Pieter Weyns eertijds van drie imposten van Gent, 
verkoopt goederen om achterstallige betalingen aan jonker Jan van
der Beke te vereffenen. 1642 .

1 bundel

176 Proces van Jr. Augustinus Delrio, groot-baljuw van de heerlijkheid, 
roede en vierschaar van St.-Baafs, tegen de schepenen van de 
Keure van Gent, de Armenkamer van Gent, de Armendis en de 
Pointers en Setters van Oostakker. 1781.

1 bundel

177 Proces van Pieter de Sloevere en Jacques Heckstyl te Meulestede 
tegen de gouverneurs van de Armenkamer van Gent. 1781-1782.

1 bundel

178 Proces Thérèse Hanssens, weduwe van Antoon Paelinck te 
Meulestede tegen de gouverneurs van de Armenkamer van Gent, 
en de pastoor en Armenmeesters van de H. Kerstparochie. 1788.

1 bundel

179 Rekeningen, rekwesten, kwitanties, en andere stukken betreffende 
de Armentafels van de verschillende Gentse parochies. 1674-
1795 .

1 bundel

180 Diverse stukken.Documenten betreffende de huizen de Pelikaan en 
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de Splete op de Hoogpoort te Gent. 1595-1666. Toelating gegeven 
aan de directeurs van de armenscholen te Gent om een muur en 
een schoorsteen te bouwen voor de school voor arme meisjes, 
gelegen op de hoek van het Werredaarestraatje en de Hoogpoort. 
1666-1673. Drie documenten betreffende een huis gelegen te Gent
op de hoek van het Werregaarestraatje en de Hoogpoort. 1666, 
1673, 1703. Toelating om een windmolen te bouwen op de wallen 
van Gent, nl. op het vierde torentje links van de Brugse poort. 1774
.

1 bundel

181 Documenten betreffende de reizen naar Gent van Bonaparte als 
Eerste Consul en als Keizer van de Fransen. 19de eeuw, 1810.

1 bundel

182 Diverse stukken. Rekeninguittreksel van de belasting op het graan 
in het kwartier Gent en andere desbetreffende documenten. 
Rekening van Pieter Moens, belastingsontvanger van de stad Gent 
voor de Nieuvaart. 1598-1599. Rekening van Hans Baert op de 
dubbele nieuwe impost op wijn en bier. 1592-1593. Rekening van 
Pieter Moens, ontvanger van de accijnsrechten op wijn ten voordele
van de stad Gent, en toekenningsvoorwaarden. 1606-1674.

183 Overgeheveld naar het fonds van de St.-Michielskerk.
Niet raadpleegbaar

184 Register van de verpachtijnghe vande dobbelen Impost van 
Vlaenderen int Quartier van Ghent voor den termijn van zesse 
maenden ingaende p° novembris 1645. 1645.

1 register

185 Diverse stukken. Documenten betreffende het varen te Gent en de 
handel op Leie en Schelde. Twee zegels van de heerlijkheid van het
Proosse te Brugge. 1652-1680. Uittreksel uit Staat van waren die te
Gent op de stadsweegschaal gewogen worden. 1665. Kopieboek 
van handelsbrieven. Men vindt er stalen van lakens terug. 1696-
1704.

1 bundel

186 Drie rekeningen: 'Rekenynghe bewijs ende reliqua die bij desen 
doet ende overgeeft Joannes Maximiliaan de Smet in qualiteyt als 
boeckhouder dit aan Aernold Joseph Colnet de Lonschamps, en aan
Adriaen Geeraert de Clercq, geassocieerde van de fabricque van 
glas binnen dese stadt Ghendt'. 1723-1726.

187 'Dit naergevolghende is de rekenijnghe van 't Godtshuys van 
Poortackere welke overgeeft Jacques Buyst over de Goedynghen 
vanden voorn, Godtshuyse'. 1667-1668.

1 register
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188 Verschillende documenten zoals briefwisseling, reglementen, enz. 
betreffende de verhoging van het zegelrecht, teneinde de kosten 
voor de nieuwe versterking van de stad Gent te dekken. 1671.

1 bundel

189 'Rekenynghe welke overgeeft Mr. Guillaume Leopold de Vriese 
eersten Secretaris van Schepenen van de Keure van de 
pennynghen bij hem ontfanghen uyt de collatien van diverssche 
officien'. Met bijhorende stukken. 1692.

1 bundel

190 Handboek van de gecommitteerde voor het innen van het 
'huysgeldt' te Gent, Jan Baptiste Martens. 1696-1699.

191 Documenten betreffende schulden aangegaan in Gent door de 
Franse officieren. 1717.

1 bundel

192 Dossier betreffende de gemeenschappelijke aanvraag van de 
gevangenen van het Gravenkasteel en van de 'chatelette', 
teneinde een wet te bekomen. Met bijhorende stukken. 1717-1719.

1 bundel

193 Verschillende documenten betreffende Meulestede. 1649-1772.
1 bundel

194 Documenten betreffende werken aan goederen gelegen tussen de 
Leie en de steenweg van Gent naar Kortrijk te Astene en te Deurle, 
met platte grond. 1773-1774.

1 bundel

195 Nu Vorstelijke Domeinen nummer 74.Documenten betreffende de 
verkoop van het Prinsenhof te Gent, met platte grond. Afschrift 
betreffende de vrijwaring van rechten en de briefwisseling, van de 
procureur generaal daaromtrent. 1775-1777.

1 bundel
Niet raadpleegbaar

196 Dossier betreffende de eigendom van Zijne Majesteit, gelegen 
binnen de versterking van Gent, met 3 plattegronden van deze, in 
het bijzonder de Keizerpoort, de St.-Lievenspoort, de Heuvelpoort 
en de Brugse poort. Met briefwisseling. 1776.

1 bundel

197 Bescheiden betreffende de opname en het ontslaan van patiënten 
van het tehuis Burgerlijk Godshuis voor geestesgestoorden te Gent 
met getuigenverklaring en medische getuigschriften, teneinde de 
opsluiting te bekomen van mensen met kwaadaardige 
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krankzinnigheid. 1817-1824.
1 bundel

198 Diverse stukken. Rollen van de 'Waeckbaere persoonen' of 
burgerwacht te Gent. Interessant door de namen. 1672. Resolutie 
van de Raad van Vlaanderen m.b.t. het rekwest van de 
wapenheraut om het wapenschild van het graf Somers - Dammans 
in de St.-Baafskerk te verwijderen. De Raad besluit dat de 
erfgenamen moeten verschijnen voor de advocaat - fiscaal voor 
verhoor. 10 januari 1678. Pachtcontract van het huis dat Drij 
Snoecken wordt genoemd en in de Oudburg gelegen is. 1716. 
Rekening van de zadelmaker Van Rampelberghe voor de herstelling
van lederen emmers voor de stad, de buurten en de kloosters van 
Gent. 1722-1725. Ontvangstbewijs van de pastoor van St.-Michiels 
voor een vergulde zilveren ketting. 1726. Giften van wijn 
geschonken door de schepenen van de Keure aan de leden van de 
Raad van Vlaanderen, met lijst van de leden van die Raad. 1734-
1793. Kwitanties van goederen ontvangen in het magazijn van Ter 
Platen. 1754. Documenten betreffende het overtreden van het 
verbod + verbod op de uitvoer van vodden van Gent naar Holland, 
voor het maken van papier. 1755. Handboek van de gilde der 
handboogschutter van de parochie het H. Kerst te Gent. 1753-
1754. Rekening van Frans De Waele 'Uyt crachte van de 
verpachtynge gedaen' door de schepenen van de Keure van Gent, 
van de Keure van Gent, van de rechten op zeevis die verkocht 
worden in de vismijn van deze stad. 1757-1750. Protest tegen het 
bouwen van een molen voor het malen van tabak te Akkergem 
'snuyfwintmolen'. Eind 18de eeuw. Samenvatting van de 
toewijzingsvoorwaarden van werken uit te voeren aan kanalen en 
rivieren te Gent. 1714-1756.

199 Rekwesten, gratieverzoeken, gericht tot de schepenen van de 
Keure van Gent door personen opgesloten in de gevangenis van 
het 'chatelet' te Gent. 1684-1705.

1 bundel

200 Rekwesten, gratieverzoeken, gericht tot de schepenen van de 
Keure van Gent door personen opgesloten in de gevangenis van 
het 'chatelet' te Gent. 1684-1705.

1 bundel

201 Rekwesten, gratieverzoeken, gericht tot de schepenen van de 
Keure van Gent door personen opgesloten in de gevangenis van 
het 'chatelet' te Gent. 1684-1705.

1 bundel

202 Overgeheveld naar de Universiteitsbibliotheek op 10 oktober 1919.
Ind. 3896.
Niet raadpleegbaar
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203 Overgeheveld naar de Universiteitsbibliotheek op 10 oktober 1919.
Ind. 3896.
Niet raadpleegbaar

204 Overgeheveld naar de Universiteitsbibliotheek op 10 oktober 1919.
Ind. 3896.
Niet raadpleegbaar

205 Bekrachtigd afschrift van nummer 206.

206 Beknopte inventaris van de archieven van de burgerlijke besturen 
in de provincie Oost-Vlaanderen, ondertekend door Staatsraad 
gouverneur Van Doorne. Overgeheveld Fonds Provinciaal Bestuur 
Oost-Vlaanderen. 1827.
Niet raadpleegbaar

207 Verscheidene akten op perkament, opgeteld voor de schepenen 
van de stad Gent. 1588-1702.

1 bundel

208 Naar Universiteitsbibliotheek te Gent: ruil september 1975.
Niet raadpleegbaar

209 Aantekeningen bij de costuimen van Gent. 18de eeuw.
1 register

210 Aantekeningen bij de costuimen van Gent. 18de eeuw.
1 register

211 Adviezen verstrekt door de advocaten - raadsmannen voor de 
sententiën, uit te spreken door de schepenen van de Keure. 17de 
eeuw.

1 register

212 Beknopte tafel van de materies, opgenomen in de 47 registers die 
bij de griffie van de schepenen van de Keure van de stad Gent 
berusten. tot 1695 .

1 register

213 Dossier betreffende het proces dat gevoerd werd tegen Floris de la 
Court, voormalig burgemeester van Geraardsbergen, betrokken bij 
de inval van de Fransen te Gent op 5 juli 1708. 1709-1711.

1 bundel

214 Rekening voor hooi, geleverd aan de Engelse cavalerie, gelegerd te
Gent. 1709.

1 bundel
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215 Nicolas Hubert, wapenfabrikant, geboren te Rouen, kwam op 12 
jarige leeftijd naar Brugge, en werkte vervolgens te Gent, waar hij 
meerster werd. Hij werd door patentbrieven van Filips IV op datum 
van 6 november 1643 genaturaliseerd. Met zegel van Filips IV. 1643
.

2 stukken

216 Openbare verkoping door bemiddeling van de schepenen van 
Gedele van Gent, van twee huizen, gelegen in de Eglantierstraat bij
het Engelandgat, verkocht door de erfgenamen van Jacques 
François Lume aan Pieter Tanghe, voor de som van 500lb. Gr. 
Schenking van Arm. Heins. 8 juli 1722.

1 stuk

217 Documenten betreffende de Sint-Jakobskerk te Gent. De deken en 
de gezworenen van het schrijnwerkerambacht te Gent erkennen 
voor de schepenen van de Keure te Gent, en in naam van 
bovengenoemd ambacht, dat ze de verplichting hebben 
aangegaan elke maandag een mis te laten opdragen in de Sint-
Lievenskapel in de St.-Jakobskerk ter ere van Pieter van 
Mossevelde. 4 september 1515. Vier kwitanties uitgeschreven door
de ontvanger van het H. Sacrament, belast met het onderhoud van
de altaren in de St.-Jakobskerk, voor verscheidene sommen betaald
voor het onderhoud van een lamp in de kapel van de H. Maagd, 
gelegen in genoemde kerk. 1732, 1741, 1745, 1750.

4 stukken

218 Dossier van een burgerlijk proces voor de rechtbank van Gent, 
tussen François Legers, eiser, en Richardson, verweerder. circa 
1823.

1 bundel

219 Kwitantie afgeleverd door Margriete Noykens, dochter van Willem, 
aan de stad Gent, voor de betaling van 15 sch. Gr. Vl. Die de helft 
van een jaarlijkse rente vormen, welke de stad haar verschuldigd 
is. 6 juli 1464, zegel verdwenen .

1 stuk

220 Rekwest gericht aan de raadsman Van Volden, afgevaardigd 
commissaris van de Raad van Vlaanderen, door de directeurs van 
de Armenkamer te Gent als legatarissen van de douairière du 
Laury, in de zaak die ze voor genoemde Raad hebben gebracht 
betreffende de verkoop bij decreet van bepaalde goederen die aan 
Marie Catherine Hoys, douairière van Charles-François de Pouillon 
hebben toebehoord. Met bijlagen. juni 1760.

1 bundel

221 Voor de rechtbank van de Jacht te Gent.Enkwest gehouden te Hulst
door Commissarissen daartoe aangesteld in de zaak tussen ridder, 
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Wouter van de Gracht, heer van Hulst, verweerder en ridder Gerard
Gheys, heer van Bavikhove, eiser inzake jachtrecht. 1644.

1 stuk

221 /BIS Voor de rechtbank van de Jacht te Gent. Processtukken in de zaak 
van Willem Boddens, luitenant van Z.M. jagers in het Kwartier van 
de Vrijen verweerder en vrouwe Anne de Voocht, zaakgelastigde 
van Karel Frans de Boodt, heer van Lissewege, eiser betreffende de
rechten van de luitenant in de parochie Lissewege. 1671.

1 bundel

222 Tekst van de redevoering uitgesproken door ridder L., onder 
voorzitter van de liefdadigheidsinstelling van de Oudstrijders van 
het Franse keizerrijk, te Gent. Ter gelegenheid van de 5de 
verjaardag van de overbrenging van het stoffelijk overschot van 
Napoleon. 15 december 1845 .

1 stuk

223 Manuscript behelzende oorkonden en octrooien toegestaan aan de 
stad Gent door de graven van Vlaanderen en de koningen van 
Frankrijk van 1251 to 1405. Op de rug: 'geschreven ordonnantien 
van het jaer 1300'. Met lettrine in goud en miniatuur voorstellend 
'Gwijde van Dampierre te paard'. Register op perkament, in 1843 
aangekocht tijdens de verkoop d'Hulster-Delbeque. 78 bladzijden in
folio, handschrift van de 15de eeuw .

1 register

224 Inhoudstafel van het 'Roodenboeck mette riemen', bewaard in het 
stadsarchief van Gent, begonnen in april 1540. 1540.

1 katern

225 Inhoudstafel van het achtste 'Swartenboeck', vanaf april 1594. 
1594.

1 katern

226 Alfabetische inhoudstafel van de 47 registers van de Keure 
aangaande de privilegies van de stad Gent. Tot 1695.

1 register

227 Stukken betreffende de onderwerping van Gent. 1540 en 1584. 
Sententie uitgesproken tegen de stad Gent. 1540. Voorwaarden 
voor de genade verleend door Alexander Farnese aan de stad Gent.
1584. Goedkeuring van deze voorwaarden door Filips II. Afschrift. 
1584.

1 stuk

228 Rekwest door magistraat van Gent aan de Aartshertogen van 
Albrecht en Isabella gericht, ter verkrijging van een nieuwe 
reglementering op de huisvesting van het Hof tijdens het bezoek 
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van de vorsten. Authentiek afschrift. 1605.
1 stuk

229 Stukken van diverse processen door de praktizijnen van de Raad 
van Vlaanderen gevoerd tegen de pachters van de belastingen of 
tegen de schepenen van Gent, wat betreft vrijstelling van de 
accijnzen. 1617, 1696.

1 bundel

230 Stukken betreffende de geschillen die ontstaan zijn tussen de 
Gentse schepenen en verschillende kooplui, pachters van het recht
dat geheven wordt op de invoer van het graan in de stad. 
Overeenkomst aangaande het verlengen van de verpachting voor 
een nieuwe termijn. 1685. Rekwest door de pachters gericht aan 
de schepenen om verlenging te bekomen van hun contract voor 
een nieuwe termijn, in verband met de verliezen die ze geleden 
hebben door de oorlog tijdens de vorige termijn. 1691.

1 bundel

231 Rekwest door de afgevaardigden van de Collatie van Gent 
ingediend bij Zijne Majesteit, om te verkrijgen dat hun reiskosten 
naar Brussel door de stad zouden terugbetaald worden. 1698.

1 stuk

232 Stukken betreffende de afschaffing van de Sint-Baafsabdij en het 
omvormen van de Sint-Janskerk tot collegiale kerk of kapittelkerk: 
a. afschrift van patentbrief van Keizer Karel b. afschrift van een 
brief van Kardinaal Farnese, pauselijk legaat, 1540.

2 stukken

233 A. Uittreksels uit het 'Stadtlandtcheynsbouck' van Gent betreffende
de cijns 'van Sluuseken totter Leysteghe' van de Oudburg in leen 
gehouden door Regnier van Waesberghe. B. Fragment van een 
register der leenverheffingen van de Burggravie van Gent, 1629-
1644. Afschrift van de 18de eeuw.

1 register

234 - 235 Stukken betreffende de Armenkamer te Gent.

234 - 235 STUKKEN BETREFFENDE DE ARMENKAMER TE GENT.
234 Goedkeuring door de schepenen van de Keure gehecht aan de 

overeenkomst tussen procuratiehouder Cornelis Tack, in de 
hoedanigheid van curator van Catherina Maelcamp, dochter van 
Anthone, minderjarige, enerzijds, en de gouverneurs van de 
Armenkamer anderzijds, betreffende het bezit van een hoeve te 
Destelbergen. 1703.

1 stuk

235 Uittreksel uit de resoluties van de Raad van de Armenkamer 
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betreffende het onderhoud van de minderjarige Marie Catherine 
van Biesbroek. 1774.

1 stuk

236 Poortersbrief toegekend door de magistraat van Gent, aan Anthone
de Witte zoon van Anthone, en aan Anne Le Jeune, zijn vrouw. 
1715.

1 stuk

237 Vestiging van een jaarlijkse rente van 10 lb. gr. bezet door de stad 
Gent ten voordele van Marie Reynax dochter van Pieter, op de 
inkomsten van de stad en provincie comptoiren, gelegen op de 
Koornmarkt. 1729.

1 stuk

238 Twee brieven van Hamburg verzonden door J. Mac-Mahon, gericht 
tot M. Verhelst, wijnhandelaar te Gent, betreffende de communiteit 
van de Engelse dames van deze stad. Datum van terugkeer naar 
Gent. 1798-1799.

2 stukken

239 Inventaris van de papieren betreffende het grondgebied Borgoyen: 
Gent, Mariakerke, Drongen, gevonden in het sterfhuis van François 
Piers, directeur van Bourgoijen. 1801 .

1 stuk

240 Rondschrijven van Mgr. De Broglie, bisschop van Gent, gericht tot 
de pastoors van zijn bisdom, om hen op aanvraag van de Keizer 
dankgebeden voor te schrijven voor het sluiten van de Vrede met 
Oostenrijk. Gedrukt. 15 november 1809.

1 stuk

241 Dankbrieven gericht tot ridder de Bast, voor het opzenden van de 
'Annales du Salon de Gand et de l'école moderne des Pays-Bas'. 
Van baron de Selby, Deens afgezant bij het Nederlands Hof. 1824. 
Van Paus Leo XII. 1827.

1 stuk

242 Brief van Doussaint tot de gouverneur van Oost - Vlaanderen, 
betreffende de aanstelling bij het ontvangstkantoor te Gent, 
beschuldigingen van anti - patriotisme aan het adres van de 
minister en hoge ambtenaren van Financiën. Afschrift. 20 augustus 
1832.

1 stuk

243 Naar de Universiteitsbibliotheek te Gent, ruil september 1975.
Niet raadpleegbaar
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244 - 289 Akten van willige rechtspraak en rechtspraak in geschillen betreffende goederen gelegen te gent.

244 - 289 AKTEN VAN WILLIGE RECHTSPRAAK EN RECHTSPRAAK IN 
GESCHILLEN BETREFFENDE GOEDEREN GELEGEN TE GENT.

244 Verkoopsakte ten voordele van Oratio Bertelli, van een huis met 
erf, toebehorend aan Jan Coucke, raadsman bij de Raad van 
Vlaanderen en gelegen in de Hoogstraat te Gent. 1613.

1 stuk

245 Akte waarbij Luc van de Gavere voor de schepenen van de Keure te
Gent verklaart dat Jooris Boreel hem een voldoende 
schadevergoeding heeft betaald voor de overdracht van zijn deel in
de bomen die op het goed 'te Borch' te Vinkt geplant zijn, en dat 
hijzelf aan Boreel de som van 3 lb. 5 gr. Schuldig is, d.w.z. het 
bedrag van zijn deelname in de bouwkosten van de nieuwe 
hoevegebouwen op dit goed. 1473.

1 stuk

246 Overeenkomst tussen Anna Brants, weduwe van Christiaen de 
Potteren eigenaar van het huis den Postoorne gelegen op de 
Koornmarkt te Gent, en Joachim de Zadeleere, eigenaar van het 
hui, Den Guldenen Mortier, dat aan het eerstgnoemde paalt, 
betreffende bepaalde werken die aan dit huis werden uitgevoerd. 
1626.

1 stuk

247 Vestiging van een rente op twee huizen, gelegen op de 'Spriet', 
heerlijkheid van Sint Pieters ten voordele van Bazilius Brias, 
advokaat bij de Raad van Vlaanderen, erfelijk ontvanger van de 
Oudburg, door de chirurgijn Jan Strynck. 1638.

1 stuk

248 Vestiging van een rente op verschillende goederen o.a. op een huis
en een zoutziederij bij de Vijf-windgaten te Gent, door Niclaes 
Broeckaert zoon van Jan ten voordele van Joos en Joannes 
Bruyneel. 1666.

1 stuk

249 Vestiging van een rente op twee huizen waarvan het ene op 't Zand
bij de Vijfwindgaten en het andere op 't Zand vooraan in de St.-
Lievensstraat gelegen is ten laste van de familie Bruyneel en ten 
voordele van de weduwe van Jan Cloostermans. 1664.

1 stuk

250 Vestiging van een rente op een huis gelegen in de Wijngaardstraat 
bij de Sint-Michielskerk, ten laste van Barbele de Boe, weduwe van 
Jan de Mil en ten voordele van Joos Codde, zoon van Joos. 1554.

1stuk
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251 Procuratie gegeven door Pieter Soetaert, secretaris van de Keure te
Gent, en curator van de likwidatie Louis Collage, aan Ferdinand 
Claeys en Jan de Pauw, om een onteigening te bewerkstelligen van 
hoeven en gronden die aan François Reylof, zoon van Olivier 
werden verkocht. 1688.

1 stuk

252 Vestiging van een rente op verschillende goederen, gelegen te 
Gent, door Armand Van den Aerde, ten voordele van Jan Debbault, 
zoon van Guillaume. 1554.

1 stuk

253 Vestiging van een rente op verschillende goederen in de parochie 
van het H. Kerst eerst ten voordele van Jan Debbaut en nu 
overgedragen op Guillaume de Smet, zoon van Lievin, 
lakenhandelaar. 1559.

1 stuk

254 Verkoopakte ten voordele van Joris de Bosschere, zoon van 
Guillaume, van een huis met erf, toebehorend aan de erfgenamen 
van Guillaume de Croocq en gelegen achter het klooster van de 
Capucijnen in de Zakbroederstraat. 1645.

1 stuk

255 Overdracht van twee renten bezet op verschillende goederen te 
Gent door Gaspar Christiaens, ten voordele van Christiaen de 
Potter, echtgenoot van Anna Vrints. 1589.

1 stuk

256 Overdracht van een rente door Catherina Van der Bare, en haar 
echtgenoot Pieter Utendale, zoon van Jan, ten voordele van Lieven 
de Vleeshoudere. 1555.

1 stuk

257 Vestiging van een rente op een windmolen, 'de Cateelmeulen' 
genoemd, gelegen te Akkergem en gehouden van de heerlijkheid 
Sint-Baafs, door Christoffel D'Hollander, poorter van Gent, ten 
voordele van Nicolas de Vriese. 1639. Erbij gevoegd: een akte van 
de schepenen van Sint-Baafs betreffende de overdracht van deze 
molen in het ressort van een ander rechtsgebied. 1657.

1 stuk

258 Erkenning van een jaarlijkse rente, ten bedrage van 30 schellingen 
groten., bezet op een vrij huis in 't'Weergarenstraatje' door 
Alexander van Gansbeke, echtgenoot van vrouwe Anna Goethals, 
weduwe van Denijs van Beke, ten voordele van meester Guillaume 
Doens, priester. 1555.

1 stuk
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259 Stukken betreffende een rente, ten voordele van het tehuis van de 
Volders en bezet op een vrij huis, dat 'Werregaerne' wordt 
genoemd, gelegen op de Hoogpoort. 1488-1601.

1 bundel

260 Kwitantie gegeven door messire Delvael aan M. Ghysen voor het 
bedrag van 1888 gulden 3 1/2 s., saldo van het bedrag van 1/3 van
de rente bezet op het huis 'de Pelikaan'. 1639.

1 stuk

261 Erfenisakte van een klein lapje grond, gelegen bij het klooster van 
de 'Filles de Dieu', verkocht door Gerulphe van Opdenbosch aan 
Gillis Mannis. 1557.

1 stuk

262 Verkoopakte ten voordele van Athone Pauwels, van een huis met 
erf, toebehorende aan de weduwe en de dochters van Evrard 
d'Hont, zoon van Pieter en gelegen in de Molenstraat bij de Lieve. 
1655.

1 stuk

263 Verkoopsakte ten voordele van Adriaan Schockaert, van een huis 
toebehorende aan de erfgenamen van André Willemets, en gelegen
op de Kalanderplaats, op de hoek van de Koestraat. 1606.

1 stuk

264 Overgeheveld naar het archief van de St.-Maartenskerk te 
Ekkergem.
Niet raadpleegbaar

265 Overdracht van een rente ten laste van de stad Gent door Jacobus 
Everaert en zijn vrouw Barbele de Meyere, dochter van Jan, en door
de erfgenamen van Lieven de Meyere, ten voordele van Pieter Val, 
zoon van Pieter. 1610.

1 stuk

266 Vestiging van een rente op verschillende huizen te Gent, door Jan 
van Wayenberch, zoon van Jan, luitenant van de burgerwacht, en 
zijn vrouw, Jeanne Bervoets, ten voordele van Guillaume van 
Bambost. 1675.

1 stuk

267 Verkoopsakte van twee huizen met bijgebouwen gelegen 
Vogelenzang in de Molenaarstraat door de erfgenamen van Carolus
Van der Vynckt ten voordele van Isabella van Buul. 1646.

1 stuk

268 Verkoopakte van een huis met toebehoren op de Zandberg door 
Baudouin de Neve en zijn vrouw Raessyne van den Eedvelde, ten 
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voordele van Elooi van den Houck. 1513.
1 stuk

269 Overdracht door Jacobus van der Brugghen ten voordele van 
Matthieu Van den Hulle, zoon van Rasse, van een rente bezet op 
een huis gelegen in de Maagdenstraat. 1521.

1 stuk

270 Verkoopakte van een huis met erf gelegen in de Bagattenstraat 
door Pieter Van de Putte, zoon van Christoffel aan de heer Volspoet.
1669 .

1 stuk

271 Verkoopakte van de helft van een huis genoemd 'den Posthoorne' 
gelegen op de Koornmarkt, door Cornelis D'Hondt, zoon van Pieter 
aan Gerard van der Haeghen, zoon van Dominicus. 1606.

1 stuk

272 Erkenning voor de schepenen van Gedele van de verkoop ten 
voordele van Louis Bouve van 17/36 van het huis 'de Posthoorn' 
genoemd, gelegen op de Koornmarkt, toebehorend aan de 
kinderen van Geraard Van der Haghen. 1625.

1 stuk

273 Verkoopakte van een huis toebehorend aan Louis van der Linden 
en gelegen in de Onderstraat. 1606, 1612.

2 stukken

274 Verkoopsakten van een huis gelegen in de Onderstraat, ten 
voordele van Louis Van der Linden, toebehorend aan Abraham 
Diericx zoon van David, schoonbroer van Louis. 1616.

1 stuk

275 Vestiging van een rente van 4 lb. gr. Per jaar, bezet op een huis 
met erf, gelegen in de St.-Pietersnieuwstraat, door Louis Croesens, 
zoon van Hendrik, griffier te Zaffelare en door zijn vrouw Marie 
Colpaert, ten voordele van Theodorus-Ignatius van der Meersch, 
advocaat bij de Raad van Vlaanderen. 1664.

1 stuk

276 Vestiging van een jaarlijkse rente van 6 lb.gr. op een erf gebouwen,
gelegen te Akkergem, door Luc van Crombrugghe, zoon van Pieter, 
ten voordele van Jan Van der Schuere, zoon van Antoon. 1619.

1 stuk

277 Vestiging van een rente ten voordele van Philippus Van der Stricht, 
brouwer te Gent, als betaling voor een levering van dubbel bier, 
door Daniel Ingels, tavernier, bezet op een huis in de Peperstraat. 
1646.



42 Fonds Gent

1 stuk

278 Verkoopakte van een vrij huis gelegen in 't'Weeregaerstraetken' 
naast de Pelikaan, ten voordele van Joos den Sturme. 1577.

1 stuk

279 Erkenning van de verkoop van een huis, gelegen in de 
'Wernegaernestraetken' door Nicolas Van der Sturme en Gillis de 
Neve, ten voordele van Anselme Nieulandt, procureur-generaal bij 
de Raad van Vlaanderen. 1598.

1 stuk

280 Overdracht van een rente door Matthieu de Jonghe, ten voordele 
van Josse Van der Zompele, zoon van Lieven, Gent. 1590.

1 stuk

281 Vrijwillige condemnatie betreffende een huis met erf, gelegen in de
Hoogstraat op de hoek van de Ramen, verkocht door Jan Van de 
Vijvere aan zijn zoon François, advocaat bij de Raad van 
Vlaanderen. 1646.

1 stuk

282 Vestiging door Pieter Wyckaer zoon van Joos, ten voordele van 
Pieter van Driessche, procureur bij de Keure te Gent, van een rente 
op verschillende goederen te Akkergem, bij de Casteelmeulen. 
1649.

1 stuk

283 Vestiging van een rente, ten laste van Pieter Van de Putte, 
voorTanneken van Hersele, weduwe van Adrien Dierick, op een huis
met erf, gelegen in de bagattenstraat. 1667 .

1 stuk

284 Vestiging van een jaarlijkse rente van 6 lb. gr. Door Michel Van der 
Hofstadt, zoon van Pieter, ten voordele van Renier Van Huffelghem.
1548. Met aantekeningen betreffende de afkoop van de rente. 
1560-1578.

1 bundel

285 Erfenisakte van 2/6 van een huis gelegen in de St.-
Pietersnieuwstraat, verkocht door Elisabeth Everaert, vrouw van 
Vincent Lambrecht en door haar zoon Pieter palynck aan Cornelis 
van Reyschoot. 1650.

1 stuk

286 Erfenisakte van een weide, gelegen bij de tweede Muidepoort, 
verkocht door de familie Cockuyt aan Jan Van Zele. 1686.

1 stuk
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287 Stukken betreffende en proces, gevoerd door Laurent de Blieck 
tegen erfgenamen van Joris Vyts , de Vriendt, de Stoppeleere, 
Helias, voor de schepenen van de Heerlijkheid Nieuwland 
betreffende een huis met erf in de Papestraat. 1611.

1 bundel

288 Schenking inter vivos, door juffrouw Isabeau Wauters, dochter van 
Paul, aan haar zus, van een rente bezet op een huis met erf in de 
Geldmunt. 1652 .

1 stuk

289 Overdracht van een rente bezet op een goed gelegen in de 
Ieperstraat te Gent, door Jan van Marzoete en zijn vrouw Jossyne 
Vleeschouwers, ten voordele van François Zoete. 1588.

1 stuk

290 Schulderkentenis van de nering van de brouwers van Gent, 
tegenover Marten de Vettere, voor koop van een huis in de 
Brandstraat, gepasseerd voor schepenen van de Keure van Gent. 
19 maart 1612 .

1 stuk

291 Akte van benoeming tot gezworen ijkmeester te Gent van Arnold 
Francis Hooffman. 3 juli 1749 .

1 stuk

292 Akte van lidmaatschap in het Aartsbroederschap der H. 
Drievuldigheid, door Z. Em. Mgr. A. Triest, bisschop van Gent, 
gesticht in de parochiale kerk van St.-Jacobs te Gent, 1642, voor 
Maria Theresia Paepe. 1 juni 1828 .

1 stuk

293 'Suecinete ende substantiele taefel van alle het gonne begrepen in 
de 47 registers berustende ter greffie van mijne E. H. Schepenen 
van der Keure der Stadt van Ghendt...tot ende met den kaere 
1695. 1695 .

1 register

294 Commisie van raadsheer bij den Berg van Barmhartigheid te Gent 
verleend aan Jr. Pieter-Frans Baers, heer van Ten Hulle. 1701 
oktober 20.

1 stuk

295 Proces tussen de Vrijpijnders van Gent en Jr. Gillis Dons, heer van 
Lovendegem. 1712.

1 stuk

296 Kwijtschrift verleend door Hendrik de Keysere voor de betaling van 
een lijfrente ten laste van de stad Gent. 1 september 1462.
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1 stuk

297 Kwijtschrift verleend door Willem Madoets, secretaris van 
Vilvoorde. 6 januari 1464.

1 stuk

298 Rentebrief verkocht door de stad Gent ten voordele va Jr. Filips van 
Donghelberghe, hoogmeier van Vilvoorde. Met stadszegel. 23 
maart 1639.

1 stuk

299 Rentebrief verkocht door de stad Gent ten voordele van Jw. 
Eleonora Volcaert, dochter van Filips. Afschrift. 13 februari 1682.

1 stuk

300 Vonnis uitgesproken door de schepenen van Gedele in de zaak 
tussen de weduwe van Jan de Burchgrave en Jr. Filips van der 
Kethulle, erfgenaam van Jw. Katharina de Merode, weduwe van Jr. 
Willem van der Kethulle, heer van Assche. 29 mei 1585.

1 stuk

301 Staat van goed ten sterfhuize van Niclays Broeckaert, verleden 
voor de schepenen van Gent. Fragment. 30 augustus 1707.

1 stuk

302 Verkoopakte van het huis genaamd 't'Moriaenshooft' gelegen op de
vrijdagsmarkt te Gent, door Lieven Ynghelbrecht, zoon van Jans, 
ten voordele van Gregorius van Halfven, goudsmid. 19 augustus 
1541.

1 stuk

303 Verkoopakte van een huis en een deel van een huis gelegen in de 
Goudstraat te Gent door Jan Bunsterman aan Jan de Bucq, zoon 
van Clais. 19 februari 1564.

1 stuk

304 Overeenkomst tussen Gillis Denys en de weduwe van Pieter van 
Cothem betreffende een dienstbaarheid ten laste van het huis 'de 
Tollenaar' op de hoogpoort. 7 juni 1619.

1 stuk

305 Verkoopakte van een huis in de Merelbekestraat te Gent, door Jw. 
Constance Schoorman, vrouw van Don Juan Ramireo de Arrellano, 
ten behoeve van Pieter Devael. 15 februari 1621.

1 stuk

306 Verkoopakte van een huis en de Houtbriel te Gent, ten behoeve 
van Mr. David de Burchgrave, zoon van Frans. 6 augustus 1624.

1 stuk
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307 Akte waarbij Jaak Bijns toestemt tot het inpalmen van een gemene 
tussenweg in de Sleepstraat. 10 september 1646.

1 stuk

308 Akte van minnelijke scheiding uit gemeenzaamheid tussen Charles 
Guillaume Meersman en Constantijn Boulaert, die voorgenomen 
hadden een watermolen en een fabriek te bouwen tussen de oude 
en de nieuwe Brusselse poort. 21 juli 1800.

1 stuk

309 Stuk uit proces gevoerd tussen Macarius Van den Haute, kanunnik 
en Cornelis Janssens, deken der St.-Baafskerk. 1732.

1 stuk

310 Register van de Burgerwacht van de stad Gent. 1830-1831.
1 register

311 Kopie van de Concessie Caroline van 1540. 17de eeuw.
1 stuk

312 Charter gepasseerd voor de baljuw en mannen van de Oudburg 
van Gent, waarbij blijkt dat Heinrie Braem een leen gekocht heeft 
wezende een huis ser Godevertsleen, gelegen in de st.-
Michielsparochie van Lievin Huuten Kelnere. Z.d.

1 stuk

313 De schepenen van Gent getuigen dat, gedurende het laatste beleg 
van Oudenaarde door Gent, een zekere Gautier Loetin, voor de 
stad Gent, de wapenknechten betaald heeft die het kasteel van 
Petegem bewaakten, op bevel van de zuster van Louis van Namen. 
Hij heeft aldus voorgeschoten: 66 lb. 17 sch. 11 d. gr. Charter met 
gebroken zegel. Z.d.

1 stuk

314 Schepenen en Raad van de stad Gent, bevestigen dat Jr. Gillis van 
der Meere de behoorlijke eed heeft afgelegd in handen van 
Franchois van Zevecote, substituut van Johan Bette, heer van 
Angreau, als onderbaljuw van Gent. Charter met zegel van zaken 
van de stad Gent. 17 mei 1602.

1 stuk

315 Akte van de bisschop van Gent, H. Franciscus Van Der Burch, 
betreffende de Unie der parochies van Sint-Veerle en van Sint-
Niklaas. 9 februari 1615.

1 stuk

316 Rekening van de werken, uitgevoerd aan het hotel van de twee 
aartshertogen te Gent. Aangeboden door de weduwe van Antoine 
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Dewael, dubbel van de rekenkamer .
1 register

Niet raadpleegbaar

317 Fragment van kopijen van de verordeningen van 30 april en 6 mei 
1540, uitgevaardigd door Karel V voor de stad Gent. 16de eeuw.

1 bundel

318 Lijfrente bezet op de gemene middelen van de stad t.v.v. Jan 
Baptiste van Rijsseghem. Origineel met fragment van zegel. 11 
november 1711.

1 stuk

319 Instructies van de stad Gent aan Mr. Christoffel de le Becque en 
jonker Jeronimus Wauters, die naar Dendermonde gezonden 
worden bij de heer van Ryhove die aldaar vergadert met de 
gedeputeerden der Staten van Brabant. 1584 .

1 stuk

320 Keizerlijke ordonnantie waarbij het ambt van luitenant civil van de 
indaging van Gent ingesteld wordt. Kopie. 13 februari 1541.

1 stuk

321 Naar de Gentse universiteitsbibliotheek overgebracht, ruil: 
november 1975.
Niet raadpleegbaar

322 Mandement van de Vicaris-Generaal van Doornik aan de deken van
de Christenheid van Gent om de bulle van Paus Eugenius IV, dd. 12
mei 1431, betreffende de bescherming van de Cellebroeders ten 
uitvoer te brengen. Origineel. En rentebrief 1554, later in bezit 
gekomen van de cellebroeders. 26 november 1444.

2 stukken

323 Vraag om advies vanwege de surintendant van de Berg van 
Barmhartigheid, gericht tot de Raad van die instelling, om te 
vernemen of de toezichter van de Berg, die zich aan 
onregelmatigheden had plichtig gemaakt, in dienst mocht blijven of
niet. Met ongunstig advies. Origineel, papier. 18-22 september 
1677 .

1 stuk

324 Akte van verkoop van een huis in de Scheldestraat, alias 
Bisschopsstraat, door vrouw Appolonia Haerens, douairière van 
jonkheer Philippe Ignace van Hoobruck, ten behoeve van procureur
Doorsele 'voor hem ofte commant'. Met retroacten vanaf 1669. 23 
januari 1723.

1 bundel
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325 Naar universiteitsbibliotheek te Gent, ruil september 1975.
Niet raadpleegbaar

326 Brief van de Bisschop van Gent, Mgr. Fallot de Beaumont, aan de 
heer Portalis 'conseiller d'Etat, chargé des Affaires desCultes' te 
Parijs, nopens de te volgen procedure bij de terugkoop van een 
grond met twee huisjes naast de St.-Baafskathedraal. 2 pluviose 
jaar 12 .

1 stuk
Niet raadpleegbaar

327 Dossier betreffende de aanleg van de weg Gent-Oudenaarde-Ath. 
1753-1780.

1 bundel

328 Akte van verkoop voor de Gentse schepenen van de Keure van een 
hof en erf gelegen in de Schipgracht te Gent door Isabella de La 
Loo, douairière van Valentijn de Lannoy, aan Philips Triest. 28 april 
1672.

1 stuk

329 Schepenen van Gent verkopen een rente van 5 lb. gr. aan Joos de 
Vuldere. Zegel verdwenen. 28 januari 1623.

1 stuk

330 Verkoopakte voor de schepenen van de Keure van Gent van een 
huis en erf in de Zandpoortstraat door Pieter Stevens, zoon van Jan
aan Heyndrick Bogaert. Gelijktijdige kopie uit het schepenregister. 
Op perkament. 4 juni 1632.

1 stuk

331 Verkoopakte voor de schepenen van Gedele van Gent van 1/3 van 
een huis en erf in de Papestraat door Lieven de Backere aan Jan de 
Zomere, met kwijtschrift. Gelijktijdige kopie uit de schepenregister. 
Op perkament. 23 november 1649.

2 stukken

332 Vestiging van een rente van 66 lb. 13 sch. 4 gr. 's jaars tegen 1333 
lb. 6 sch. 8 gr. kapitaal, door de schepenen van Gent ten voordele 
van de erfgenamen van Franchois Delvael, tot dekking van 
oorlogsonkosten. Oorkonde met zegel. 6 oktober 1660.

1 stuk

333 Verkoopakte van een half huis in de Zandpoortstraat voor de 
schepenen van de Keure van Gent door Jan de Grave, zoon van 
Niclaeys aan Niclaeys de Buck zoon van Abraham. Gelijktijdige 
kopie uit het schepenregister. Op perkament. 22 juli 1676.

1 stuk
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334 Rapport voor de schepenen van de Keure van Gent opgemaakt 
door de pensionaris, J. du Laurij, van alle zaken en processen 
waarin hij is opgetreden, zowel in de Geheime Raad van 
Vlaanderen ter gelegenheid van zijn promotie. Z.d. 17de eeuw.

1 katern

335 Prijzij van een hof op St.-Pieters Aaigem. 23 augustus 1702.
1 stuk

336 Verkoopakte van een huis op de Nederkouter dat heeft toebehoord 
aan de Jezuieten te Gent, aan Jacques Jean Hatton. 24 september 
1776.

1 katern

337 Instructie van de Grote Raad van Mechelen, aan de schepenen van 
de Keure van gent om tot de annulering van de handtekening van 
Ambroisus van Watteghem over te gaan i.v.m. de onregelmatige 
verkoping van de molen bij de Brugse poort. Op perkament. 7 
september 1787.

1 stuk

338 Cessie van bezittingen door Francis Josph Ferdinand Le Comte, 
gewezen koopman te Gent t.v.v. zijn schuldeisers. Op perkament. 
22 februari 1792.

1 stuk

339 Stukken uit het proces tussen de advocaten, F.J. De Clerck en P.F. 
Van Dammer als curatoren, de kanunnik Van Royen, de procureur F.
Hendricx en de ontvanger J.L. Van Aelbroek, aangesteld door de 
stad en Ouderburg van Gent voor de goederen van het St.-
Baafskapittel enerzijds en Hermanus Harten met de gebroeders 
Wemaere en J.P. De Molenaar van Brugge, anderzijds. 1795.

1 bundel

340 Tafel op een manuscript met op de rugzijde het opschrift: kopijen 
van oude charters gent. 1176-1753, Z.d.

1 stuk

341 Resolutieboeken van de vier gewapende hoofdgilden van Gent. 
1789-1790.

1 register

342 Beschrijving van de intrede van de aartshertogen Albrecht en 
Isabella te Gent, 28 januari 1600, ca. 1600 .

1 register

343 Inhuldiging van Albrecht en Isabella, 1598. Karel VI, 1717. En Jozef 
II, 1781 + diverse kopies en uittreksels. Eind 18de eeuw.

1 register
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344 Costuimen van Gent. 18de eeuw .
1 register

345 Privilegies van Gent, met lijsten van magistraten, kopie van de 
vrede van Gavere en diverse notities. 1453, 15de eeuw .

1 register

346 Privilegies van de stad Gent, met chronologisch overzicht van 
misdaden en vonnissen, einde 14de-16de eeuw, en kroniek, vooral 
van politieke gebeurtenissen van belang voor Vlaanderen en Gent, 
9de-16de eeuw. 17de eeuw .

1 register

347 Documenten betreffende het ambacht der tapijtwevers te Gent. 
Ordonnanties. 1350. Wederzijdse plichten en rechten van de deken 
en de knaap. 18de eeuw .

1 katern + 1 stuk

348 Carolijnse Concessie, 1540. Kopie. 17de eeuw .
1 register

349 - 353 Commentaren op de Carolijnse concessie, 1540. 18de eeuw .

349 - 353 COMMENTAREN OP DE CAROLIJNSE CONCESSIE, 1540. 
18DE EEUW .

349 Art. 1-12.
1 register

350 Art. 14-22.
1 register

351 Art. 42-62.
1 register

352 Art. 63-72.
1 register

353 Art. 74-77.
1 register

354 Twee processtukken i.v.m. de verkoop van een school gelegen in de
Hoogstraat te Gent. 1768-1769 .

2 stukken

355 Drie ingebonden stukken betreffende de kapel en het huis der Vrije
visverkopers in de Burgstraat te Gent, verkocht aan Anna Van Loo, 
weduwe van Jan Roose. Twee oorkonden en 1 rekening. 1559, 1573
en [1573] .
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1 band

356 Resolutieboek van het Wenemaershospitaal, Paradijs, te Gent, met 
overzicht van de overlijdens en aanstelling der oversten, 
aanstelling der voogden, aanvaarding van de proveniersters, 
statuten... Begonnen in 1134-1797 .

1 register

357 Tafel van 47 registers ter griffie van de schepenen van de Keure 
van Gent. 1695 .

1 register

358 Bundel betreffende de toekenning van zekere vrijstellingen bij het 
verwerven van het recht het beroep van vrij mercenier te mogen 
uitoefenen, verleend aan Anna-Marie De Wilde te Gent. 1750-
1752 .

1 band

359 Criminele sententie door de schepenen van de Keure van Gent ten 
laste van Jan Mast en Ferdinand Danneels wegens vijfvoudige 
moord. Gedrukt. 3 december 1763 .

1 stuk

360 Vijf bullen van Paus Pius IX in verband met Gustavus-Leonardus de 
Battice, hulpbisschop van Gent. 1877 .

5 stukken

361 Conditiën van de verkoop van alle bezittingen van het 
gesupprimeerd klooster van de 'Karmelietessen' te Gent door de 
'religie casse'. 1796 .

1 katern

362 Twee rekeningen en een staat van honoraria van advocaat Beydens
betreffende de nering der molenaars. 1783 .

2 katernen, 1 stuk

363 Schoolreglement en programma's van Gent. Nijverheidsschool .
1 bundel

364 Rekening van het Covent 'te Lanekacker'. Vermoedelijk onderdeel 
van een Gents begijnhof. ca. 1650 .

1 katern

365 Kopie van het akkoord van de geestelijkheid van de St. Michielskerk
en de abt van Sint-Baafs, over de kapelaan voor het 
Bijlokehospitaal maart 1217. O.s. Kopie. 1643.

1 stuk

366 Besluiten van het college van burgemeester en schepenen i.v.m. 
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de marktpolitie en het broodbakken. 1817 .
2 katernen

367 Handboek van de ontvangsten van het klooster der Zwartzusters te
Gent. Renteboek, ontvangsten. 1795-1797. 1779-ca. 1794 .

1 band

367 /BIS Akten gesloten voor schepenen van Gedele van Gent. Op 
perkament. 16de-17de eeuw .

5 stukken

368 Vernieuwing van de wet van stad Gent. Gedrukt. 1660, 28 mei .
1 stuk

368 /BIS Reglement van de gebuurtedekenij van het St. Veerleplein, 1624 en
vervolg 1853. kopie, met gekleurde tekening van het blasoen. 1853
.

1 katern

369 Reglement der gebuurtedekenij der Kathelijnestraat. Dit stuk 
diende als omslag voor een register van het fonds Sint-Pietersabdij.
Op perkament. 11 november 1615.

1 stuk

370 'Concessie ende ordonnantie Carolyne' of Karolijnse concessie, 
1540. Kopie. 1638 .

1 band

371 Krijgsraad te Gent: vonnissen, registratie. 22 mei- 15 november 
1790 .

1 band

372 Verzamelband: ordonnanties, octrooien, akten en vonnissen m.b.t. 
bestuur, rechtspraak, belastingen van de stad Gent en haar 
neringen; idem voor enige andere steden; Kortrijk, Oudenaarde, 
Ninove. 1540-1544-Kopie 2de helft 16de eeuw .

1 band

373 Inhoudstafel van de 'Witten boek' van de stad Gent. 1 Katern, 
band, 7 pagina's. 1790, maart .

1 katern

374 Inhoudstafels van registers van sententies en 'politieke' akten en 
ordonnanties, vooral m.b.t. neringen van de stad Gent, periode 
1571-2de helft 17de eeuw.

1 band

375 Rekwesten van - en ordonnanties voor kooplieden en ambachten 
van gent, o.a. m.b.t. tolrechten en douane, kopijen.
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1 band

376 Register met afschriften van octrooien, ordonnanties, sententies en
andere akten m.b.t. vooral Gent, Dendermonde, Kortrijk, 
Oudenaarde, Ninove en Land van Waas; i.v.m. recht, rechtspraak 
en instellingen, financiën en belastingen, ambachten en de 
'indaging'. Lederen band met goudopdruk.

1 register

377 Verzamelband van kopieën m.b.t. Gent: rekwesten, resoluties, 
dekreten, akten, brieven, processtukken, e.d.

1 band

378 Register met afschriften van documenten m.b.t. Gent: Karolijnse 
concessie, schepenen en gedele, vernieuwing van de wet, assisen, 
hoogbaljuw, e.d., periode 1570-17de eeuw; z.d. 2de helft 17de 
eeuw.

1 register

379 Verzamelband met kopieën van hoofdzakelijk 'criminele' sententies
voor de schepenen van de Keure te Gent t.l.v.. Barbele Pieters en 
Michel Willems. 1576. Jeronimus Duquesnoy. 1654. Adriaan de 
Joode. 1664. Jan Mast en Ferdinand Danneels. 1763. Emmanuel 
Dierkens. 1774. Jan Joseph Fourez. 1750. Reglement voor beulen. 
1739. e.a. stukken. 1354, 1580. Einde 18de eeuw .

1 band

380 Kroniek van gebeurtenissen vooral te Gent en in Vlaanderen, met 
jaarlijks de lijsten van de schepenen van Gent, de keizers of 
commissarissen en de ontvangers. Vanaf 1541, periode 1301-1568,
met een summiere, pagina 14, grotendeels legendarische 
wereldkroniek, pagina 4-5, territoriale beschrijving van Vlaanderen 
en de 'principale' leenhoven, pagina 5-6 en 264-302 verso, 
afschriften van sententies m.b.t. Gent.

1 register
Niet raadpleegbaar

381 Twee volle aflaatbrieven, verleend door paus Innocentius XI op 13 
juni 1681: voor het bezoeken van de Sint-Annakapel op Allerzielen; 
voor het bezoeken van de Sint-Catharinakapel op de feestdag van 
Sint-Catharina.

2 charters

382 Twee akten i.v.m. het ambacht van de goud - en zilversmeden 
binnen Gent. Perkament. Verordening door de schepenen van de 
Keure i.v.m. de verkoop van goud - en zilverwerk. 27 februari 1572.
Stuk i.v.m. het proces tussen de nering van de goud - en 
zilversmeden en de weduwe van de procureur Gillis Verbust, 
'coopvrouwe' te Gent voor de schepenen van de Keure te Gent. 24 
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oktober 1735 .
1 charter

383 Gemeenteverkiezingen. Kiespropaganda. 1982-1983. Parlements - 
en provincieraadsverkiezingen. 1985. Gemeenteraadsverkiezingen.
1988.

1 bundel

384 Vonnis in de zaak tussen Gentse Schippers en de baljuw van Leuze,
Henegouwen, i.v.m. tolgeld op de Schelde, uitgesproken 'par le roy,
Filip II, en son conseil' Te Brussel op 4 juni 1568. Origineel op 
perkament, met zegelfragment. 1568.

1 stuk

385 Originele schepenbrieven, verleend door de Gentse schepenen van
'ghedeele'. Op perkament. 1416, chirograaf. 1454.1497, 1576, 
1613.

386 Rentebrief van 18 rijnsgulden per jaar op de Berg van 
Barmhartigheid van Gent ten voordele van Anna en Catelijne van 
Coppenolle, dochters van Joris. 1 zegel, verdwenen. 24 april 1641.

1 charter

387 Akten betreffende huizen in de Peperstraat te Gent, toebehorende 
Anna van der Beken, weduwe van François van der Vynckt; Jeanne 
Scheirens, weduwe van Jan van der Meeren; Guillaume- Joseph 
Cardon, e.a.. 1692-1757.

1 omslag

388 Verkoopakten van huizen in de Vrouwebroedersstraat te Gent, 
m.b.t. le Prevost alias de Bassrode, sergeant - majoor van de stad 
Gent; de weduwe van Laureins de Smet; Barbara-Thérèse de 
Meulemeester en de paters Geschoeide Karmelieten alias de O.L. 
Vrouwebroeders. 1651-1655 en 1752, kopie 1693.

2 katernen

389 Diverse stukken i.v.m. de abdij en het hospitaal van de Bijloke. 
17de-18de eeuw .

1 omslag

390 Kwijtschrift van de ontvanger van het Godshuis van St.-Jan en St.-
Pauwels aan de Brugsepoort te Gent. 1687 .

1 stuk

391 Verklaring van de Priorin en de zusters van het klooster der 
Predikherinnen te Gent m.b.t. Catherine en Jeanne Staes, 
geestelijke dochters, met uittreksel uit de geboorteakte van de 
laatste en een ander bijhorend stuk. 1688.

3 stukken
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392 Klooster van de Predikheren te Gent: verklaring van Judocus 
Cabiliau, prior, betreffende de besteding van 16 florijnen voor de 
toevoeging van een zetel in het koor. Zonder datum.

1 stuk

393 Facturen van leveringen gedaan aan de Beroepsschool o.l. Vrouw in
de Tweebruggenstraat te Gent. 1898.

10 omslagen

394 Verordening van de stad Gent betreffende de vleeshandelaars, 
waarbij het verplicht uithangen van de prijslijsten op zichtbare 
plaatsen opgelegd wordt. 9 oktober 1914.

1 affiche

395 Akte voor de Schepenen van Gedele van de stad Gent, waarbij 
Willem de Ruddere, secretaris van hetzelfde college, en Jacques 
Debral, aangesteld door de erfgenamen van Jan Schauvlieghe, 
verklaren op 14 december 1581 aanwezig te zijn geweest bij de 
verkaveling van de nalatenschap van Jan Schauvlieghe en dat de 
verdeling is gebeurd conform de staat van goed opgesteld door 
voornoemde Willem de Ruddere. Oorkonde op perkament met 
fragment van uithangend zegel. 7 februari 1589 .

1 oorkonde

396 Verzamelband van documenten over en i.v.m. het beleg van Gent 
in 1708; met bovendien een verslag van het beleg van Rijsel, 1708,
een verslag over het garnizoen van Brussel en een kaart van Gent 
en omgeving. 1708 .

1 band

397 Gazette van Gend. 29 mei 1766 en 22 juni 1786 .
2 stukken

398 Diverse documenten m.b.t. de Koninklijke Academie voor teken -, 
schilder - en bouwkunst te Gent. 1782-1787 .

5 stukken

399 Briefwisseling en processtukken m.b.t. het klooster van de broeders
Alexianen. 1781-1792.

1 bundel

400 Stuk m.b.t. de openbare verlichting te Parijs, Brussel, Amsterdam 
en Gent. 18de eeuw.

1 stuk

401 Fotokopie van een verkoopakte betreffende een huis aan de 
Geldmunt te Gent, verleden voor baljuw en laten van jonker 
Gaspart Damman, o.a. heet v./d. heerlijkheid gelegen voor het 
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Gravensteen te Gent. 9 december 1631 .
2 stukken

402 Voorgedrukt, niet ingevuld formulier betreffende de eed die de 
Gentse brouwers jaarlijks voor de schepenen van de Keure dienden
af te leggen over het getrouw betalen van de accijnsbelastingen op
het bier. 18de eeuw.

1 stuk

403 Kopie van een juridisch advies i.v.m. de ontvangerij van het St.-
Jacobsgodhuis te Gent, waargenomen door Abraham van Putthem. 
16 maart 1661 .

1 katern

404 Rekwesten gericht aan de schepenen van Gedele te Gent i.v.m. 
nalatenschappen, alsook enkele kopieën van akten voor hen 
verleden. eind 17de en eerste helft 18de eeuw.

1 bundel

405 Stukken i.v.m. het proces tussen Heyndric van Damme, echtgenoot
van Josyne Dorbeques, en joff. Rosanna Dorbeques c. Laureins van 
Quickelberghe, Hans van Impst en cons. Voor de schepenen van 
Gedele te Gent: erfeniskwestie. 1626-1627.

1 bundel

406 Rekwest vanwege Pieter Lamont, herbergier, om een herberg te 
mogen houden in de 'cramme steke' te Gent, met beschikking 
vanwege de schepenen van de Keure van 18 oktober 1714. 1714 .

1 lias

407 - 408 Atlas, 2 delen, met plannen van de infanteriekazerne aan de Citadellaan, Leopoldskazerne, z.d. ca. 1900.

407 - 408 ATLAS, 2 DELEN, MET PLANNEN VAN DE 
INFANTERIEKAZERNE AAN DE CITADELLAAN, LEOPOLDSKAZERNE, 
Z.D. CA. 1900.

407 deel 1.
1 band

408 deel 2 .
1 band

409 Programma, gedrukt, van een concert in het Casino van Gent, ter 
gelegenheid van de kermis van Gent. 1 juli 1844.

1 stuk

410 Uittreksel uit een register, begonnen in 1548, van politieke 
ordonnanties van de stad Gent, waarbij de schepenen van de stad 
Gent in 1427 twee oudere documenten bekrachtigen m.b.t. het 
Godshuis van Sint-Jan, 1315, en Sint- Pauwel, 1332, te Gent .
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1 stuk

411 Register van de 'criminele ghevangenen vande vanghenisse van 
den Chastilette der stede van Ghendt'. 1682-1705 .

1 deel

412 Register met betrekking tot het 'tweede huyshelt 1692' ontvangen 
door Jan-Baptiste Martens. Hij moet de 20ste penning op de huizen 
te Gent ontvangen. 1692-1693.

1 deel

413 Documenten m.b.t. de vordering ingediend door de stad Gent aan 
de daar gevestigde jointe: terugbetaling van kosten en schade. 
edict van 23 april 1792 .

1 pak

414 Documenten m.b.t. de prijs van graan op de markt te Gent. 1721-
1740 .

1 omslag

415 Akten van schepenen van Gent. 1622, 1666, 1698 .
5 stukken

416 Documenten waarin het aantal barakken in de wijk van het kasteel 
en Gent wordt opgegeven alsmede de onkosten van herstellingen. 
4 oktober 1707 .

1 stuk

417 Rekwest aan de schepenen van Gedele. 13 juni 1672.
1 lias

418 Sententie van de Schepenen van Gedele. 23 februari 1660 .
1 stuk

419 Plakkaat m.b.t. de verkoop van grond, met aantekening van 
afkondiging in de stad Gent. Gedrukt. 10 november 1671 .

1 stuk

420 Enkwest gehouden bij de schepenen van de Keure van de stad 
Gent. 19 december 1712 .

1 katern

421 Rekwesten voor de baljuw, schepenen en de raad van Gent. 16de 
eeuw .

1 omslag

422 Arrest van de schepenen van Gedele. 24 augustus 1662 .
1 stuk
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423 Memorie waarin drie personen worden beschreven die in kerken en
godshuizen in Gent gestolen hebben, z.d .

1 stuk

424 Brief van de grootofficier van Castilië en de gouverneur-generaal 
van de Nederlanden m.b.t. de benoeming van de kapitein van de 
stad Gent volgens de sententie van de Raad van Vlaanderen van 
1662. 1669 .

1 stuk

425 Aanvaarding van de vrede door de Gentenaars. 20 juli 1492 .
1 stuk

426 Keuren, privilegies en ordonnanties voor de stad Gent. Kopieën 
en/of Vlaamse vertalingen. Perkament, 22 pagina's, versierde 
begininitiaal, gerubriceerd. 14de eeuw, met latere notities in 
marge. ca. 1175-1297 .

1 deel

427 Lijfrente - Sociëteit van Gent: dossier. 1787-1791 .
1 omslag

428 Bijlokehospitaal en thuisverzorging van zieken Gent: 
personeelsbezetting, reorganisaties, financiën midden 19de eeuw .

429 Schepenen van de Keure van Gent. Verbanningen: vonnissen, 
rekwesten om gratie, gratieverleningen, n.s. 1501-1513 .

1 lias

430 Nering van de Vrije Smeden van Gent. Ordonnantie en vonnis van 
de Schepenen van de Keure1609 en 1618. Kopieën. 18de eeuw .

2 stukken

431 Gilde van de H. Zacheüs, taverniers en hosteliers en 
Brouwersnering te Gent. Loonsverhoging van de biervoeders, 
rekwest, houden van herberg door Frans Mestdagh. 1712-1717 .

2 stukken

432 St.Jorisgilde, met kruisboog, te Gent. Rekwest aan de vorst, ter 
advies van de Schepenen van de Keure, om een verkoop bij 
decreet van de bezittingen van de gilde omwille van schulden te 
verhinderen. 1775 .

1 katern

433 Sint-Antoniusgilde te Gent, Kolveniers / busschieters. Kwitanties 
van de Vorstelijke Domeinen van Oost-Vlaanderen voor huishuur in 
het Prinsenhof, Gent. 1785 .

2 stukken
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434 Herziening van de stadsrechten van Gent. Kopie. 1672.
1 katern

435 Verkoopsregister van een - waarschijnlijk - Gentse textielfirma, 
gespecialiseerd in grove katoenstof, met bij iedere verkoop het 
adres van de klant, de gedetailleerde technische beschrijving van 
de stof, de wijze van verzending, de financiële afhandeling en een 
staal of stalen, in totaal 189, van de verhandelde stof. 1883, 26 
juni-1897, 31 dec .

1 band

436 Relaas van gebeurtenissen 'journal des tumultes' te Gent tussen 
1476 en 1481. Kopie, 18de eeuw .

1 katern

437 Kroniek van de gebeurtenissen, 'journal des troubles', te Gent. 
1539, 12 aug-18 okt. 16de eeuw .

1 band

438 Kroniek van de gebeurtenissen, 'relation des événements', te Gent.
1535, 21 juli tot 1541, 26 maart. 19de eeuw .

1 omslag

439 Kroniek van gebeurtenissen 'journal' vooral te Gent en omgeving 
van 1557-1590. begin 17de eeuw .

1 band

440 Beroerten te Gent, 1578, augustus tot 1579, januari: kopieën van 
archiefbescheiden en publicaties. 19de eeuw .

1 omslag

441 Kopieën van: De Keure van het Land van waas. 1241, aug. Privilege
van de kasselrij van de Oudburg. 1260, 8 sept. Transport van de 
Oudburg. 14de eeuw. Algemeen procentueel Transport van 
Vlaanderen. 14de eeuw. Koninklijk privilege in zake verkiezing en 
aanstelling van schepenen te Gent. 1301, nov. Jaarlijkse lijsten van 
de schepenen van de Keure en de schepenen van gedele van Gent,
met notitie van belangrijke gebeurtenissen. 1301- 1463. Eind 14de-
15de eeuw.

1 band

442 Jaarlijkse lijsten van de schepenen van de Keure, de schepenen van
Gedele, de commissarissen en de ontvangers van Gent, periode 
1630-1703. 18de eeuw .

1 band

443 Jaarlijkse lijsten van de schepenen van de Keure, de schepenen van
Gedele, de commissarissen en de ontvangers van Gent, met 
genealogische randnotities, periode 1631-1703. 18de eeuw .
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1 band

444 - 446 Tafels op de 47 registers, tot 1695, die berusten bij de griffie van de schepenen van de Keure van Gent. Eind 17de-18de eeuw .

444 - 446 TAFELS OP DE 47 REGISTERS, TOT 1695, DIE BERUSTEN 
BIJ DE GRIFFIE VAN DE SCHEPENEN VAN DE KEURE VAN GENT. EIND
17DE-18DE EEUW .

444 Eind 17de-begin 18de eeuw .
1 band

445 18de eeuw .
1 band

446 18de eeuw .
1 band

447 Inventaris van de archiefbescheiden van de stad Gent, in 1540 op 
bevel van Keizer Karel V naar de rekenkamer van Rijsel gezonden, 
en in 1578 op last van de Staten - Generaal aan Gent 
terugbezorgd. 1578, 18 maart .

1 band

448 Lijst van strafbedevaarten en hun afkoopsom. Cartularium van de 
stad Gent, periode 1286-1372. Kopieën van de Keure van het Land 
van Waas. 1241, augustus. En van Desteldonk, Sleidinge en 
Lovendegem. Midden 13de eeuw. Laatste kwart 14de eeuw .

1 band

449 Index op de zes boeken van de van de Sasse of 'Nieuwe' Vaart, 
periode 1547-1574; 18de eeuw Notities in verband met 
scheepsvaart en waterlopen, pasicrisie, gerechtelijke tarieven. 
1853 .

1 band

450 Kopieën van diplomata m.b.t. de Sint-Pietersabdij, Gent, periode 
9de eeuw-1037. 19de eeuw .

1 omslag

451 Wenemaershospitaal, Sint-Laurentius. Formulierboek voor inkleding
en professie van religieuzen. 1 rode lederen band met goudopdruk.
1739 .

1 band

452 56 prentbriefkaarten van monumenten en stadszichten van Gent. 
Begin 20ste eeuw.

1 omslag

453 11 Prentbriefkaarten van het Klein begijnhof te Gent e het Groot - 
Begijnhof te Sint-Amandsberg. Begin 20ste eeuw .
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1 omslag

454 Gedrukte Partituur gebruikt door de Société Royale de Choeurs de 
Gand: Hymme du Pain .

455 Prentbriefkaarten van monumenten en stadszichten van Gent. ca. 
1915 .

3 boekjes van elk 12 kaarten

456 Onteigening van gronden voor de versterkingen aan de Brugse en 
Antwerpse Poorten. 1672-1674 .

1 omslag

457 Lijst van vrijwilligers uit de 4 officiële Gilden, die patrouilles zullen 
doen voor het behoud van de openbare rust. Gedrukt. 1787 .

1 stuk

458 Levering van fakkels en steenkool voor de nachtelijke patrouilles. 
1789.

1 bundel

459 Handboek van de ontvanger van de accijnzen van het Klein 
Vleeshuis te Gent. 1655-1656.

1 deel

460 Begrotingen van de kerkfabriek Sint-Stefanus te Gent. 1883-1900.
1 bundel

461 Verklaring in tweevoud van J. Van Driessche en L. De Wilde, 
schatmeesters van de kerkfabriek van Sint-Stefanus te Gent 
betreffende het eindslot van de rekening. 1910

2 stukken
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