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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Het archief is ouder dan 100 jaar en bijgevolg zonder enige beperking 
openbaar. Alle stukken zijn vrij raadpleegbaar, tenzij de materiële toestand van
een document het niet zou toelaten. Voor sommige kostbare stukken kan de 
toestemming van het diensthoofd vereist zijn.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Rijksarchief.
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De stukken die in de inventaris geordend werden, behoren tot het grote 
conglomeraat Sint-Baafs en bisdom Gent dat in het Rijksarchief te Gent wordt 
bewaard. De meeste stukken zijn afkomstig van het blok dat door het bisdom in
1952 werd gedeponeerd. Aangezien de officialiteit als een zelfstandige 
archiefvormer was, hebben we ervoor geopteerd om dit als een apart deel te 
publiceren, los van de eigenlijke inventaris van het bisdom Gent en het 
kathedraal kapittel.
Stukken uit de K-reeks van het archief van Sint-Baafs en Bisdom Gent werden 
hier met hun effectieve nummer aangeduid en kunnen daarmee worden 
aangevraagd, in combinatie met het nummer van deze toegang (K81). Voor de 
overige stukken dient de aanvraaginstructie te worden gevolgd die zich 
onderaan de beschrijving bevindt.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Officialiteit van het Bisdom Gent
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Eind twaalfde, begin dertiende eeuw ontstond in de bisdommen een vaste 
bisschoppelijke rechtbank onder leiding van een officiaal. Die was door de 
bischop aangesteld en kon door hem ook weer afgezet worden. De officiaal 
bekleedde de volle bevoegdheid om de aan de bisschop voorbehouden 
rechtspraak uit te oefenen. Hij sprak autonoom vonnissen uit, waartegen geen 
hoger beroep mogelijk was bij de bisschop en voerde de vonnissen uit 1.
Bij de oprichting van het bisdom Gent werd ook een nieuwe officialiteit 
opgericht. Zoals voor het aartsbisdom Mechelen moet er ook in Gent een vrij 
lange overgangsfase geweest zijn waarin de oude geestelijke hoven naast de 
nieuwe instelling bleven functioneren 2. Het oudste register van de Gentse 
officialiteit dateert van 1568, wat gezien het feit dat de eerste bisschop pas in 
1565 geïnstalleerd werd, er toch op wijst dat de instelling vrij snel uit de 
startblokken is geschoten.
De officialiteiten behandelden zowel zaken waarbij de geestelijkheid betrokken 
was (ratione personae: het zogenaamde privilegium fori) als zaken die te 
maken hadden met het geloof in een ruime betekenis (ratione materiae). Dit 
laatste bevatte aangelegenheden in verband met sacramenten (vooral 
huwelijkszaken), orthodoxie van geloof (ketterij, toverij, bijgelovige 
praktijken...), maar ook woeker, niet-naleving van rust op zon- en feestdagen, 
blasfemie, prostitutie... De middeleeuwse officialiteiten hadden aanvankelijk 
van een nog ruimere bevoegdheid genoten, zoals gewone contentieuze zaken 
tussen leken onderling, maar de centrale overheid, daartoe geregeld 
aangespoord door de stedelijke gemeenschappen, drong de macht van de 
kerkelijke rechtbanken geleidelijk aan terug. Dit proces zou ook tijdens de 
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw onverminderd verdergaan 3.
De officiaal raakte bevoegdheden kwijt, maar wezenlijker was nog dat heel wat 

1 Voor het ontstaan zie: VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK M., De officialiteit van Doornik. 
Oorsprong en vroege ontwikkeling (1192-1300), Brussel, 1985.

2 PUT E., Al de mannen van de aartbisschop. De organisatie van het aartsbisdom Mechelen 
(1559-1620), in Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd), 
Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis, Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002, 
Akten, Brussel, 2002, 77-79.

3 Cf. hiervoor DE BROUWER J., De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen 
Antwerpen, Gent en Mechelen, Tielt, 1971-1972, I, 2-26; VLEESCHOUWERS-VAN 
MELKEBEEK M., Het lot van de kerkelijke rechtbanken in de bisdommen Doornik, Kamerijk 
en Terwaan in de late middeleeuwen, in Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden 
(Middeleeuwen en Nieuwe Tijd), Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis, 
Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002, Akten, Brussel, 2002, 31-45.
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van zijn bevoegdheden ook door de wereldlijke rechtbanken werden 
uitgeoefend (de zogenaamde causae mixtae). Vele zaken konden zowel bij het 
geestelijk hof als bij een wereldlijke rechtbank worden behandeld. Reeds bij de 
oprichting van de Gentse officialiteit was het mogelijk om tegen een vonnis bij 
een wereldlijke rechtbank (in het bijzonder de Raad van Vlaanderen) in hoger 
beroep te gaan, en dit in quasi alle aangelegenheden. Dit leidde tot talrijke 
bevoegdheidsconflicten, maar dit behoorde eigenlijk bijna tot de eigenheid van 
de officialiteit 4. Welke zaken concreet door de officiaal werden behandeld 
verschilden bovendien ook van regio tot regio. Daarbij speelden vroegere 
stedelijke of landsheerlijke privileges een rol, net als de dynamiek van de lokale
en regionale rechtbanken, en de daadkracht van de officiaal en bisschop een 
rol.
De actieradius van de officialiteit bleef echter ruim. De officialiteit had ook een 
belangrijke administratieve en gracieuze bevoegdheid, bijvoorbeeld in verband 
met geestelijken (testamenten, vastleggen van titel sacerdotaal) en in verband 
met huwelijksdispensaties.
De Gentse officialiteit volgde tot het einde van het Ancien Régime de statuten 
van de Mechelse kerkprovincie van 1625 (Statuta omnium curiarum 
ecclesiasticarum Mechliniensis) 5en kende dan ook een personeelsbestand dat 
gelijklopend was met dat van de haar omringende bisdommen 6. De rechtbank 
die zetelde in het consistorie (in Gent een deel van het bisschoppelijk paleis) 
werd voorgezeten door de officiaal, steeds een geestelijke, doctor of licentiaat 
in de beide rechten en meestal een kanunnik van het kathedraal kapittel 7. Hij 
werd bijgestaan door een zegelaar (sigillifer), een griffier (scriba of 
graphiarius), een promotor, een auditeur, appariteurs en een ontvanger. Verder
waren er bij de rechtbank ook nog meerdere advocaten of procureurs 
verbonden, waarvan één de functie van advocaat-fiscaal waarnam. Tenslotte 
had het geestelijk hof ook een eigen gevangenis die onder toezicht stond van 
een cipier.
Vooral de zegelaar, de griffier en de promotor waren in de procedures 
nadrukkelijk aanwezig. De machtsverhouding tussen deze ambtenaren was ook
wisselend. Het was een kleine administratie waarin bevoegdheden vrij 
gemakkelijk konden schuiven. De zegelaar was vooral actief bij de uitvoering 
van de straf, zoals het innen van de boeten en hij hield de rekeningen van de 
rechtbank bij. De promotor (causa officii) trad in criminele zaken op een als een
soort openbaar ministerie. Hij spoorde de misdadigers op, daagde ze voor de 
rechtbank spande de rechtszaak in (hij werd in een criminele zaak steeds als 
actor beschouwd) en trad daarin op als de verdediger van het algemeen 
belang. In contentieuze zaken trad hij vaak op als procurator van een van de 

4 DE BROUWER J., De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen Antwerpen, 
Gent en Mechelen, Tielt, 1971-1972, I, 7-26.

5 Uitgave DE BROUWER J., De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen 
Antwerpen, Gent en Mechelen, Tielt, 1971-1972, I, 395-462 (bijlage IX). Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit een instructie voor de advocaat-fiscaal van de officialiteit van Gent van 
22/10/1729 (K 19159, inv nr. 37) en uit een stuk van 26/1/1791 (K 19163 inv. nr. 41).

6 Voor meer informatie over de organisatie van de Gentse officialiteit en de afzonderlijke 
ambtenaren cf. DE BROUWER J., De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de 
bisdommen Antwerpen, Gent en Mechelen, Tielt, 1971-1972.

7 Hoewel niet noodzakelijk, zo was Joannes Baptista Jordaens, officiaal van 1682 tot 1705 
geen kanunnik.



Sint-Baafs en Bisdom Gent. Serie K 11

partijen. De griffier bewaarde de door de partijen ingebrachte stukken en was 
verantwoordelijk voor het opstellen, verzenden en bewaren van de stukken die 
de rechtbank zelf aanmaakte. De auditeur was een lagere beambte die een rol 
had in de inning van sommige taksen. De appariteurs of deurwaarders moesten
de dagingen bezorgen en de straffen uitvoeren. De advocaten stonden de 
partijen bij in de rechtszaak, de procureurs traden op als plaatsvervanger van 
één van de partijen 8.
Archief

ARCHIEF

Het archief werd in principe bewaard in het consistorie. In een ordonnantie van 
1768 probeerde bisschop Maximilianus Antonius vander Noot een aantal 
misbruiken in de officialiteit uit te roeien. Eén van zijn terechtwijzingen ging 
over het feit dat de registers van de officialiteit niet op eenzelfde plaats werden
bewaard. Hij beval de griffier om de registers van sententien, enquesten, 
titulen presbyterael en ferien (rol) op het consistorie te bewaren, waar ze 
verder goed bijgehouden moesten worden. In de toekomst was het bovendien 
verboden om de registers daar weg te nemen 9.
De opheffing van het bisdom Gent in 1801 was het begin van een lange en 
bewogen geschiedenis van het archief van het bisdom. In tegenstelling met het
eigenlijke bisdomarchief dat uiteindelijk relatief ongeschonden tot ons is 
gekomen, is het archief van de officialiteit veel slechter bewaard 10. Voor 
Gysseling was de schuldige bekend, namelijk Jean Baptiste Lavaut (1834-
1900), archivaris van het bisdom en de kathedraal: Ook de officialiteit heeft hij 
in ruime mate vernietigd; bladen waar celibaatovertredingen ter sprake 
kwamen zijn uit de registers weggescheurd 11. Die bladen zijn inderdaad 
weggescheurd, toch in één register, en mogelijk was Lavaut de schuldige, maar
zeker is dit allerminst. Het verklaart bovendien niet waarom belangrijke 
reeksen van het archief van de officialiteit waarin niets over het liederlijk leven 
van de geestelijken kan gevonden worden, ook amper zijn bewaard. De enorme
lacunes kunnen dus moeilijk op conto van Lavaut geschreven worden en 
dateren vermoedelijk eerder van tijdens de afschaffingsperiode.
De slechte bewaartoestand heeft ook consequenties voor de ordening van dit 
archief. Zoals reeds vermeld, gaf bisschop vander Noot in 1768 aan wat hij als 
kernarchief van de officialiteit beschouwde, namelijk de rolregisters 
(ferieboeken), de registers van enkwesten, de registers van vonnissen en de 
registers met de titels presbiteraal. De drie eerste gaven elk een fase weer 

8 Het aantal advocaten en procureurs die aan het geestelijk hof waren verbonden, was 
beperkt. Gent had drie hoogstens vier procureurs (26/1/1791, K 19163 inv. nr. 41).

9 K 19161 (inv. nr. 38).
10 Voor de geschiedenis van het archief cf. GYSSELING M., Inventaris van het archief van Sint-

Baafs en bisdom Gent, I, Brussel, 1997, 3-14; CARNIER M., Het archief van de bisdommen 
uit Nederlanden vóór de Franse tijd: een stand van zaken, in Bisdommen in de Zuidelijke 
Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd), Vierde studiedag Belgische 
kloostergeschiedenis, Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002, Akten, Brussel, 2002, 8-12.

11 GYSSELING M., Inventaris van het archief van Sint-Baafs en bisdom Gent, I, Brussel, 1997, 
11. Voor Lavaut, cf. COLLIN L., Jean Baptiste Lavaut (1834-1900), archivaris van het bisdom
Gent, in Qui valet ingenio. Liber amicorum aangeboden aan dr. Johan Decavele, Gent, 
1996, 109-132.
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tijdens de rechtsgang en konden zowel voor criminele als voor contentieuze 
zaken gebruikt worden. Aanvankelijk bleken deze zaken ook door elkaar 
opgetekend te worden (er werd wel een apart rolregister voor de contentieuze 
zaken van de geestelijkheid bijgehouden), maar reeds vanaf het begin van de 
zeventiende eeuw bestonden er blijkbaar aparte registers voor criminele en 
contentieuze zaken. De officialiteit hield rolregisters (ferieboeken), registers 
van verbalen 12, registers van enkwesten en registers van vonnissen bij, apart 
voor contentieuze en criminele zaken. Er zijn ons echter te weinig van deze 
registers overgeleverd en bovendien dan nog uit verschillende periodes, om te 
kunnen bepalen of er binnen deze registers enige verschuiving qua inhoud 
plaatsvond. Ook krijgen we weinig greep op het concreet verloop van de 
procedure: wie was voor welke stap verantwoordelijk en wie stelde welk stuk 
op?
Omdat we geen zicht konden krijgen op de oude ordening van het archief, werd
geopteerd voor een indeling volgens de handelingen. Een indeling volgens de 
organisatie was door de slechte overlevering enkel op het hoogste niveau 
mogelijk, hoewel ik ervan overtuigd ben dat in de organisatiestructuur een 
aantal sleutels liggen die kunnen verklaren waarom bepaalde 
archiefbestanddelen werden bewaard. Zo is het niet onmogelijk dat de losse 
vonnissen die veelvuldig zijn bewaard, gebruikt werden door de zegelaar om de
inkomsten te innen. Verder is het ook best mogelijk dat een deel van het 
archief eigenlijk de persoonlijke papieren zijn van ambtenaren zoals van 
promotor Petrus de Caesmaker. Het archief is echter te disparaat en te 
lacuneus om dit te kunnen hard maken, laat staan om dit als 
ordeningscriterium te gebruiken.

12 Dit zijn verslagen tijdens de eerste verschijning op de officialiteit van degenen die een zaak
willen aanhangig maken ("verbalia"). Voor de verbaalboeken van de Raad van Vlaanderen, 
cf. BUNTINX J., Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen, I, Brussel, 1964, 57-
58.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Officialiteit van het Bisdom Gent

OFFICIALITEIT VAN HET BISDOM GENT
I. Organisatie

I. ORGANISATIE
A. Bevoegdheden

A. BEVOEGDHEDEN
--- Bul waarbij paus Leo X aartshertog Karel vergunt dat zijn 

onderdanen en onderhorige instellingen, leken zowel als 
geestelijken, niet in eerste instantie voor rechtbanken buiten zijn 
rijk mogen worden gedagvaard. 5/7/1515.

1 charter

--- - --- Akte van notaris Alexander Madoets in verband met de afkondiging door de officiaal van het bisdom Kamerijk te Brussel van de bulle van 5 juli 1515. 13/11/1515.

--- - --- AKTE VAN NOTARIS ALEXANDER MADOETS IN VERBAND MET
DE AFKONDIGING DOOR DE OFFICIAAL VAN HET BISDOM KAMERIJK 
TE BRUSSEL VAN DE BULLE VAN 5 JULI 1515. 13/11/1515.

--- Charter 1.
1 charter

--- Charter 2.
1 charter

--- Charter 3.
1 charter

--- Charter 4.
1 charter

--- Charter 5.
1 charter

--- Charter 6.
1 charter

19153 Authenthiek afschrift van de vergunning door Jacobus Boonen, 
aartsbisschop van Mechelen aan de Gentse officiaal om voor drie 
jaar inwoners van het aartsbisdom voor de Gentse officialiteit te 
dagen. 22/10/1622.

1 stuk

10559 Vergunning door Jacobus Boonen, aartsbisschop van Mechelen aan 
bisschop Antonius Triest om onderhorigen van het bisdom Gent die 
voor zijn rechtspraak naar het aartsbisdom gevlucht zijn ook daar 
te mogen aanhouden. 18/11/1638.

1 stuk
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--- Register met stukken betreffende de verhouding tussen officialiteit 
en de provinciale en centrale overheid. 1622-1737.

1 deel

18060 Verhandeling (casus) of het inschrijven van wisselbrieven met 
interest woeker is. [17e eeuw].

1 stuk

12036 Verzoekschrift van de officiaal van Kamerijk om een attest dat de 
officialiteit inzake incest bevoegd is. 1/2/1736.

1 stuk

9501 Tractaten, uiteenzettingen en kopies van stukken van andere 
officialiteiten betreffende de bevoegdheid van het geestelijk hof, 
gebruikt als documentatie. 1611-1794.

1 omslag

B. Bevoegdheidsconflicten

B. BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN
18218 Brief van P[hilippus]. de Licques uit Sint-Niklaas aan de hoogbaljuw

van Waas in verband met een bevoegdheidsgeschil met de 
officiaal. 24/9/1627.

1 stuk

12196 Stukken betreffende het conflict tussen de promotor van de 
officialiteit van Gent en Joannes Castellonius, kanunnik van het 
O.L.V.-kapittel van Dendermonde, waarbij deze laatste, beschuldigd
van seksuele omgang, het proces wil laten doorgaan voor een door
de nuntius gedelegeerde rechter en niet voor de officiaal. 1645.

1 omslag

--- Procesdossier van de zaak voor de Raad van Vlaanderen van de 
bisschop voor de promotor van de officialiteit, contra Adrianus 
Maes, baljuw van Asper en Zingem: bevoegdheid in de zaak van 
Franciscus vander Straeten en Petronella vanden Houcke die 
wegens overspel door de promotor waren aangeklaagd. 1646.

1 omslag

11994 Gelijktijdige kopie van het vonnis van de Grote Raad in het proces 
in hoger beroep van Adrianus Maes, baljuw van Asper en Zingem, 
contra de officiaal van Gent, die weigert hem het getuigenis over te
maken van Egidius de Ruddere en Olivier Colpaert, ingezetenen 
van Asper en Zingem, tegen Eustachius van Herpe. 10/3/1646.

1 katern

12043 Bevelschrift aan Guillielmus Hassels, officier van de parochie Ursel 
die te Zomergem Urbanus Colpaert en Egidius Dhooghe, 
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appariteurs van het Geestelijk Hof heeft gevangen genomen, om 
voor de Raad van Vlaanderen te verschijnen. 23/5/1652.

1 lias

--- Vonnis door de Raad van Vlaanderen dat in het proces tussen 
bisschop en Jacobus du Chesne, promotor van het geestelijk hof 
enerzijds, en de schepenen van de keure anderzijds, waarbij deze 
laatsten de promotor bij het verlaten van de Sint-Baafskathedraal 
hebben laten gevangen nemen op beschuldiging van het afpersen 
van valse getuigenissen tegen Laurentius Prolijn, beticht van het 
frequenteren van bordelen, de promotor vrijspreekt. 11/3/1656.

2 katernen

11693 Klad van verzoekschrift van de bisschop tot de koning in zijn 
Geheime Raad om een beschikking van de Raad van Vlaanderen 
ten gunste van Antonius de Coninck en Susanna van Liebeke, die 
omwille van een clandestien huwelijk door de officiaal waren 
geïnterneerd, teniet te doen. [17e eeuw].

1 stuk

19217 Advies van de Grote Raad waarin de Raad van Vlaanderen wordt 
opgedragen om een vonnis van de officialiteit van Gent ten uitvoer 
te brengen. 26/10/1774.

1 katern

C. Interne werking

C. INTERNE WERKING
--- Brievenboek van de officialiteit van het bisdom Doornik. 1445-

1446.
1 deel

--- Formulierboekje van het bisdom Kamerijk samengebonden met een
formulierboek van de officialiteit van Doornik. [midden 16e eeuw].

1 band

19196 Overzicht van de taken en inkomsten van officiaal, zegelaar en 
promotor. [eind 16e eeuw].

1 omslag

9524 Stukken met betrekking tot de opdracht van wereldlijke 
deurwaarders om ook bevelen van het geestelijk hof ten uitvoer te 
brengen. 1611-1617.

1 omslag

9518 Statuten van de Gentse officialiteit. [begin 17e eeuw].
1 omslag

19154 Lijst van het personeel van het geestelijk hof opgesteld door 
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officiaal Cornelius Ooms. 24/11/1629.
1 stuk

19155 Authentiek afschrift van de benoemingsbrief vanwege Judocus 
Ignatius Ranst, deken van het Sint-Baafskapittel en officiaal, van 
Joannes Marcx tot auditeur van het bisschoppelijk hof (14/7/1675). 
1675.

1 stuk

19198 Overzicht van de taakverdeling met inkomsten tussen de officiaal 
en de zegelaar bij het dagen van personen voor de rechtbank. [ca 
1675].

1 stuk

--- Benoemingsbrief vanwege Judocus Ignatius Ranst, deken van het 
Sint-Baafskapittel en officiaal, van Joannes Vijveraert tot ontvanger 
van de bisschoppelijke curie. 19/11/1679.

1 charter

19156 Gelijktijdig afschrift van de benoemingsbrief vanwege bisschop 
Albertus de Hornes van Jacobus Jordaens tot officiaal. 18/6/1682.

1 stuk

19157 Authentiek afschrift van de benoemingsbrief vanwege Judocus 
Ignatius Ranst, deken van het Sint-Baafskapittel en officiaal, van 
Balduinus de Puttere tot auditeur van het bisschoppelijk hof 
(6/12/1669). 1684.

1 stuk

--- Niet uitgevaardigde benoemingsbrief vanwege de bisschop van de 
griffier van het geestelijk hof. 21/7/1690.

1 charter

--- Bescheiden samengebracht tot een soort handleiding in het 
bijzonder met betrekking tot de begeving en permutatie van 
beneficies en prebenden. [1536]-1719.

1 lias

19197 Rechtskundig advies (casus) over het afzetten van een officiaal, 
naar aanleiding van een verkeerde benoeming in het bisdom 
Roermond. 1728.

1 omslag

9517 Formulierboek. 1728-1734.
1 katern

19159 Instructies voor de advocaat-fiscaal van de Gentse officialiteit. 
22/10/1729 en 25/9/1741.

2 stukken
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19161 Ordonnantie van bisschop Maximilianus Antonius vander Noot 
tegen bepaalde misbruiken bij de officialiteit. 9/11/1768.

1 stuk

9517 /A Formulierboek. 1757-1769.
1 lias

19162 Sollicitatiebrieven voor de invulling van de functie van advocaat-
fiscaal, vacant door het overlijden van Joannes Baptista vanden 
Putte. [ca 1770].

1 omslag

19163 Verzoekschrift van Franciscus Josephus Peeters aan de bisschop om
als procureur bij het geestelijk hof toegelaten te worden, met 
negatief advies van officiaal Maximilianus Macharius de 
Meulenaere. 19 en 26/1/1791.

2 stukken

19189 Klad van ordonnantie tegen bepaalde misbruiken bij de officialiteit. 
[tweede helft 18e eeuw].

1 omslag

9519 Uittreksels van zaken uit andere bisdommen gebruikt als 
documentatie. [17e en 18e eeuw].

1 omslag

19150 Inventaris van de registers berustend in de officialiteit. [na 1780].
1 katern

D. Loon en baten van het personeel

D. LOON EN BATEN VAN HET PERSONEEL
11931 Overeenkomst tussen bisschop Guillielmus Lindanus en promotor 

Joannes Heyde de Asch betreffende zijn salaris. 29/1/1586.
1 stuk

19239 Proces voor de schepenen van de keure van Jacobus Joyem, 
vroeger appariteur van het geestelijk hof contra promotor Joannes 
Specq in verband met zijn salaris. 1630.

1 omslag

19190 Staat met wedden en baten van de officiaal, de promotor, de 
procuratoren en de advocaten. 1653.

2 katernen

12220 Borgstelling door Georgius Clou, procureur van de Raad van 
Vlaanderen, voor Jacobus du Chesne, promotor van het geestelijk 
hof, jegens Jacobus van Ryssel, wegens een lening. 23/5/1663.
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1 stuk

19158 Verklaring van de vier appariteurs van het geestelijk hof dat ze 
tevreden zijn met een salaris van 12 ponden gr. per jaar. 
25/4/1691.

1 stuk

--- Procesdossier van de zaak voor de Raad van Vlaanderen van 
kanunnik Marcus du Laury, zegelaar van het geestelijk hof, contra 
de bisschop: ontvangsten op het geestelijk hof. 1684-1692.

1 omslag

9420 Procesdossier van de zaak voor de Raad van Vlaanderen van 
Joannes Baptista Stalins, later zijn erfgenaam Bernardus Dhondt, 
contra Laurentius van Loo, procureur bij het geestelijk hof: salaris. 
1696-1701.

1 pak

11030 Onkostenstaat van advocaat Baselius over de jaren 1723-1728 en 
van procureur de Gevez over 1726-1728. 1728.

2 katernen

--- Procesdossier van de zaak voor de Raad van Vlaanderen van 
Jacoba Oste, weduwe van Joannes Baptista Cloosterman, griffier 
van het geestelijk hof, contra de bisschop: achterstallig salaris. 
1727-1729.

1 omslag

19160 Authentiek afschrift van een staat van de baten en wedden van de 
officiaal, de griffier, de advocaten, de promotoren en de 
procuratoren van het geestelijk hof van 23/4/1653. 6/5/1744.

1 stuk

19188 Verzoekschrift van promotor Judocus Lammens aan de bisschop 
betreffende zijn loon bij de zaken causa officii waarvan de kosten 
niet gerecupereerd kunnen worden. 1756.

1 stuk

E. Financieel beheer

E. FINANCIEEL BEHEER
--- - --- Rekeningen van de zegelaar. 1622-1624, 1656-1658, 1675-1676, 1713-1718, 1754-1757, 1766-1768, 1771-1773, 1781-1783, 1784-1785, 1788-1790, 1792-1794.

--- - --- REKENINGEN VAN DE ZEGELAAR. 1622-1624, 1656-1658, 
1675-1676, 1713-1718, 1754-1757, 1766-1768, 1771-1773, 1781-
1783, 1784-1785, 1788-1790, 1792-1794.

--- 1/8/1622-31/7/1623.
1 katern

--- 1/8/1623-1/8/1624.
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1 katern

--- 1/8/1656-31/5/1657.
1 katern

--- 1/8/1657-31/7/1658.
1 katern

--- 1/8/1675-31/7/1676.
1 katern

--- 19/1/1713-19/7/1715.
1 katern

--- 19/7/1715-13/8/1718.
1 katern

--- 30/9/1754-30/9/1757.
1 katern

--- 30/9/1766-30/9/1768.
1 katern

--- 30/9/1771-30/9/1772.
1 katern

--- 30/9/1772-30/9/1773.
1 katern

--- 24/5/1781-23/5/1782.
1 katern

--- 24/5/1782-23/5/1783.
1 katern

--- 24/5/1784-23/5/1785.
1 katern

--- 24/5/1788-23/5/1789.
1 katern

10287 24/5/1789-23/5/1790.
1 katern

--- 24/5/1792-23/5/1793.
1 katern

--- 24/5/1793-23/5/1794.
1 katern
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19218 Kwitantie. 1620.
1 stuk

II. Rechtspleging

II. RECHTSPLEGING
A. Registratie van de rechtsgang

A. REGISTRATIE VAN DE RECHTSGANG
--- Rolregister (Acta). 25/9/1568-21/2/1572.

1 deel

--- Rolregister (Acta). 25/9/1568-21/10/1569.
1 deel

--- Rolregister (Acta). 18/4/1572-16/3/1576.
1 deel

--- Register met de voortgang van de rechtsgang. 1591-1592.
1 deel

19152 Vonnissen. 1623, 1630-1642, 1650, 1659, 1675-1683, 1685-1688, 
1711, 1719, 1729, 1731, 1733-1735, 1763, s.d.

1 pak

B. Rechtspraak in criminele zaken

B. RECHTSPRAAK IN CRIMINELE ZAKEN
1. Registratie van de rechtsgang

1. REGISTRATIE VAN DE RECHTSGANG
9481 /1 Dagvaardingen door de officiaal vanwege de promotor causa officii.

1639, 1683-1688, 1699, 1718.
1 omslag

9481 /2 Dagvaardingen door de officiaal vanwege de promotor causa officii,
vaak met voorafgaande klachten en bijhorende briefwisseling. 
1731-1749.

1 pak

9516 Fragment van een register van enkwesten. 1629.
1 katern

9514 Register van enkwesten. 23/1/1664-18/7/1665.
1 deel

9515 Register van vonnissen. 9/9/1589-18/9/1592.
1 deel

--- Register van vonnissen. 28/3/1764-30/10/1800.
1 deel
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2. Uitoefening van de rechtspraak

2. UITOEFENING VAN DE RECHTSPRAAK
a. Zaken met betrekking tot de geestelijkheid

a. Zaken met betrekking tot de geestelijkheid
(1) Aanklacht en onderzoek

(1) Aanklacht en onderzoek
--- Stukken betreffende de dagvaarding door de promotor op bevel 

van de bisschop van pastoor Philippus ab Angelis van Overmere 
omdat hij weigert een rente te betalen. 1693.

1 omslag

12199 Verweerschrift van Gabriel de Rouck, pastoor van Lokeren tegen de
promotor. [1639/1669].

1 katern

(2) Processen

(2) Processen
--- Guillielmus vanden Bogaerde, pastoor van Petegem (Deinze): 

ongepast gedrag, beledigingen en diefstal. 1617-1618.
1 omslag

--- Carolus Philippus de Rodoan: nietigverklaring van zijn subdiaconaat
door paus Urbanus VIII wegens wijding tegen zijn zin. 1626-1627.

1 omslag

9432 Proost van de abdij van Tussenbeke: toedienen van sacramenten 
aan het personeel van de priorij. 1631-1632.

1 omslag

--- Deken en O.L.V.-kapittel van Dendermonde: schandaal en groot 
tumult bij de begrafenis Joannes Walravens, pastoor van Lokeren, 
in de kapel van de augustijnen. 1638.

1 omslag

9450 Joannes Dhauwe, pastoor van Kallo: herdoop van het kind van 
Cornelius van Amsterdam; geseling, bedreiging en opsluiting van 
Margaretha van Duyse. 1674-1675.

1 omslag

19165 De alexianen van Gent: bisschoppelijke jurisdictie. 1691.
1 katern

9476 Philippus Lombaert, diaken te Gent: schulden. 1721.
1 omslag

9467 Franciscus Simon, kapelaan in H. Kerstkerk te Gent: vechtpartij met
Petrus Martens. 1758.
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1 omslag

9508 Franciscus Simon, kapelaan in H. Kerstkerk te Gent: dronkenschap 
en zedenfeiten. 1759.

1 pak

--- Petrus van Audenhuyze, pastoor van Ertvelde: geweldpleging in de 
kerk. 1760.

1 stuk

9511 /1 Laurentius Kieckepoost, pastoor van Gavere: zedenfeiten. 1772.
1 stuk

18473 De geestelijkheid en inwoners van Temse: overbrenging van de 
beneficies van O.L.V., Sint-Amalberga en Sint-Kruis in de kerk te 
Temse en van Sint-Anna in het hospitaal van Temse naar de Sint-
Niklaaskerk te Gent krachtens het koninklijk decreet van 
28/7/1782. 1782.

1 omslag

(3) Straf

(3) Straf
12768 Toelating voor Petrus de Cock, geschorst sedert 6 maanden om 

opnieuw te prediken, biecht te horen enz. 9/8/1674.
1 stuk

b. Geloofszaken en zaken met betrekking tot het religieus leven

b. Geloofszaken en zaken met betrekking tot het religieus leven
(1) Aanklacht en onderzoek

(1) Aanklacht en onderzoek
--- Lijsten van protestanten, inzonderheid anabaptisten, te Beveren, 

Sint-Niklaas, Waasmunster, Gentbrugge, Hansbeke, Zele, Sleidinge,
respectievelijk Zomergem, Zele, Gent, die voor de officiaal dienen 
gedagvaard te worden. 1618.

2 stukken

--- Brieven van Viglius Breydel, pastoor van de H. Kerstparochie te 
Gent en van Gregorius Breydel, pastoor van de Sint-
Michielsparochie te Gent, aan de officiaal over ketters. 1617-1618.

1 omslag

--- Lijsten van protestanten, inzonderheid anabaptisten, te Gent die 
voor de officiaal dienen gedagvaard te worden en gemotiveerde 
lijsten van paasverzuimers die bijgevolg van ketterij verdacht 
worden. 1611-1619.

1 omslag

--- Brieven aan bisschop Jacobus Boonen vanwege Antonius Triest, 
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bisschop van Brugge en van de officiaal van Gent Joannes Baptista 
Baert die juffrouw Rootaert te Gent beschuldigen van ketterij, en 
bevestigend onderzoek dienaangaande door Carolus Adriaenssens, 
pastoor van Sint-Jacobs. 1619.

1 omslag

--- Stukken betreffende de klacht van Petrus van Hoorenbeke tot de 
bisschop tegen de promotor van het Geestelijk Hof die hem 
andermaal dagvaardt, wegens ketterij met voor hem gunstige 
getuigenissen en verklaring van de fiscalen die hun beschuldiging 
handhaven. 1620.

1 omslag

--- Lijst van personen te Gent die van ketterij verdacht worden. 1622.
1 stuk

--- Lijst van personen te Gent die van ketterij verdacht werden en nu 
voor bisschop Antonius Triest voldoening hebben gegeven, 
opgesteld door officiaal Joannes Baptista Baert. 1623.

1 stuk

19229 Klacht van de pastoor van Wannegem over Petrus Tiampens die hij 
van ketterij beschuldigt. 14/1/1633.

1 stuk

12002 Verslagen vanwege de pastoors van Gent en van Oudenaarde en 
de landdekens van het bisdom Gent betreffende ketterij in hun 
ambtsgebied. 1663.

1 lias

19240 Verzoekschrift van de pastoor van de Sint-Baafsparochie te Gent 
aan de promotor om een zekere de Wulf en Francisca vande Vijvere
voor het geestelijk hof te dagvaarden wegens het niet 
onderhouden van de paasplicht en hun scandaleus leven. 1686.

1 stuk

--- Inventaris door Carolus de Caesmaker, promotor van het geestelijk 
Hof en Petrus Bauters, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen 
van de aangeslagen religieuze boeken in het Nederlands, 
protestantse en katholieke, bevonden ten huize van Catharina 
Lampaert te Temse. 10/7/1733.

1 katern

12028 Klacht van promotor Judocus Lammens tot de officiaal dat 
Servatius Somers, boekdrukker te Gent, die zonder bisschoppelijke 
machtiging een toneelstuk over het leven en de dood van de H. 
Macharius heeft gedrukt dat op 10 mei 1767 zal opgevoerd worden
in de herberg de Witte Leeuw in de Mere te Gent. 1767.

1 stuk
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(2) Processen

(2) Processen
9486 Adrianus Hauwe, te Stekene: tewerkstelling van arbeiders op Sint-

Michielsdag. 1590.
1 omslag

--- Judocus Isebaert gezegd Pauwels, te Gent: anabaptist, die beweert 
dat priesters geen zonden kunnen vergeven en bij zichzelf biecht. 
1617.

1 omslag

--- Jacobus Claessens, te Gent: ketterij. 1618.
1 katern

9449 Judocus de Fraye te Dentergem: niet-vervullen van zondags- en 
paasplicht. 1631-1632.

1 omslag

9458 Henricus Spinnewyn, molenaar te Lokeren: malen op zondagen. 
1633.

1 omslag

19235 Beenhouwer van Loo, uit de Hoogstraat te Gent: verkoop van vlees 
tijdens de Heilige Week. 1683.

1 lias

19170 Adrianus Maes, stadhouder van het Land van Waas: rumoer en 
ruzie tijdens de mis te Belsele. 1690.

1 lias

19208 Livinus Maes, te Huise: bijgelovige praktijken en niet vervullen van 
de christelijke plichten. 1709.

1 stuk

--- Judocus Coppleu, eremiet te Merendree: schrijven en laten 
repeteren van passiespelen. 1716.

2 stukken

--- Petronella Galle, echtgenote Egidius Meheus, te Oeselgem: ketterij.
1723.

1 omslag

--- Gelandius Franciscus Dierkens, griffier van Wakken: blasfemie en 
verzuimen van de zondags- en paasplicht. 1763.

1 omslag

12019 Joannes Baptista Haegens, te Zele: bouw van een kapelletje en toe-
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eigening van de inkomsten uit de offerblok. 1766.
1 katern

19262 Adrianus Moerman, herbergier te Astene: waarzeggerij en 
exorcisme. 18de eeuw.

1 omslag

c. Geschillen inzake de seksuele moraal en de huwelijkswetgeving

c. Geschillen inzake de seksuele moraal en de huwelijkswetgeving
(1) Documentatie

(1) Documentatie
12003 Uittreksel uit de registers van vonnissen van de officialiteit van 

Kamerijk van 1406-1408, van de officialiteit van Kamerijk te 
Brussel van 1532 en van de officialiteit van Mechelen van 1631, 
alles in verband met overspel. 1699.

1 katern

(2) Aanklacht en onderzoek

(2) Aanklacht en onderzoek
18611 Brief van de landdeken van Hulst aan de officiaal betreffende 

Paulus Heyman, te Hontenisse, die sedert jaren seksuele 
betrekkingen onderhoudt met Maria Geerts, nicht van zijn 
overleden vrouw. 28/10/1615.

1 stuk

19210 Brief van de pastoors van de Sint-Jacobskerk te Gent betreffende 
het concubinaat van Joannes Merlynck en Barbara Kesteleer. [1615-
1635].

1 stuk

19219 Brief van de pastoor van Aalter betreffende het concubinaat van 
Christianus van Pamele, weduwnaar, en een zekere Maria, van wie 
hij ook een kind heeft. 13/1/1695.

1 stuk

19215 Brief van de pastoor van Hansbeke betreffende de seksuele 
betrekkingen die Josephus Keppens met Maria Kerman te Baarle 
had. 15/7/1738.

1 stuk

19211 Brieven van de pastoor van Berlare betreffende het concubinaat 
van Joannes van Hecke en Francisca Verberckmoes. 1752.

1 omslag

(3) Processen

(3) Processen
19167 Egidius Everwijs en Isabella Raes: overspel en concubinaat. 1600-

1601.
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1 katern

19254 Joannes van Thuyne, te Olsene: hulp aan zijn broer Petrus van 
Thuyne bij de ontvoering van Maria van Daele. 1633.

1 lias

19209 Petrus de Manghelaere, te Wondelgem: seksuele betrekkingen met 
zijn meid Joanna Hubbens. 1645.

1 omslag

--- Franciscus Philippus Lanchals heer van Eksaarde, en Victoria 
Desiderata Allemanni: huwelijk op het kasteel te Kruishoutem in 
strijd met het voorgeschreven ceremonieel. 1658.

1 omslag

19171 Jacobus Praet, te Gent: seksuele betrekkingen met Clara de 
Backere. 1672.

1 omslag

9454 Joannes de Meestere en Margaretha Valcke: schaking en 
concubinaat, ingevolge verzet tegen hun huwelijk door haar broer 
Joannes Valcke, advocaat bij de Raad van Vlaanderen. 1675.

1 omslag

9493 Cornelius Fremaut en Joanna Morant, neef en nicht: incest. 1682-
1683.

1 lias

19178 Jacoba de Ruddere en Arnoldus Lansman, nicht en oom, te Gent: 
incest. 1683.

1 lias

9461 Judocus vanden Driessche en Petronella Vermoten, te Oudenaarde: 
huwelijk volgens de gereformeerde religie. 1683-1684.

1 omslag

9451 Catharina Arduels en haar stiefvader Mattheus Tierens, 
weduwnaar, te Sint-Niklaas: incest. 1684-1685.

1 omslag

9483 Gerardus Coppens, te Aarsele: concubinaat. 1686.
1 lias

9492 Joannes van Smevoorde en Judoca de Meulemeester, te Petegem-
bij-Oudenaarde: ondertrouw in strijd met de geplogenheden. 1687.

1 omslag

--- Paulus de Meerle, waard in de Admiraal te Gent, en zijn vrouw 
Livina de Cleene: houden van een bordeel. 1687.
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1 omslag

9435 Christina van Ravenbusch: houden van een bordeel in herberg de 
Bruiloft te Gent. 1687.

1 omslag

19177 Petronella Baillius, te Gent: concubinaat. 1687.
1 lias

19180 Joannes Jacqueloot en zijn vrouw Joanna van Kakebeke: houden van
een bordeel. 1688.

1 stuk

9453 Livina de Smedt, echtgenote Balthasar Schuerman: houden van 
een bordeel te Gent. 1689.

1 omslag

9494 Petronella d'Hanens, te Gent: vrijwillig laten schaken door haar 
neef Livinus Vereecke. 1698.

1 lias

9480 Philippus Benthuys en Adriana Casier: ongeldig huwelijk. 1704.
1 omslag

19173 Carolus de Witte, te Gent: verwekking van kind bij Catharina 
Coopman. 1734-1735.

1 omslag

9510 Petrus de Nockere, te Desteldonk: verwekking van kind bij zijn nicht
Barbara van Bastelaere. 1745-1746.

1 omslag

9440 Josephus Collee en zijn vrouw Maria Anna de Cock, te Gent: 
echtscheiding. 1759.

1 omslag

9468 Joannes Bernardus de Jode, griffier van Assenede, en Joanna 
Josepha Pussemier: huwelijk in strijd met het voorgeschreven 
ceremonieel ten huize van de pastoor van Assenede. 1760.

1 omslag

--- Petrus Augustinus de Scheppere en Sophia Francisca Benedicta 
Matele, te Waasmunster: huwelijk in strijd met voorgeschreven 
ceremonieel. 1765.

1 katern

--- Henricus Augustinus Goethals, advocaat bij de Raad van 
Vlaanderen en Ferdinanda Lecat, te Gent: huwelijk in strijd met 
voorgeschreven ceremonieel. 1766.
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1 katern

9509 Lucas Cnudde en zijn tante Joanna Cnudde, te Huise: zedenfeiten. 
1768.

1 omslag

--- Gerardus Maes, te Gent: verwekking van kind bij Petronella 
Goutierens. 1774.

1 katern

(4) Straf

(4) Straf
11304 Attest van de minderbroeder Franciscus de Prester, dat hij ter 

gelegenheid van het jubileum verleend voor paus Urbanus VIII, 
Joannes Malegheer absolutie verleend heeft voor de 
excommunicatie opgelopen wegens de zware verwondingen die hij 
toegebracht had aan een pastoor, s.d. met bijgeschreven absolutie 
door de officiaal, 28/5/1637 en diverse attestaties van bezoek aan 
kerken, tot 29/8. 1637.

1 stuk

12038 Verzoek tot strafvermindering vanwege advocaat-fiscaal Vanden 
Putte en promotor Lammens tot de officiaal voor Guillielmus 
Dijserin. 1/8/1757.

1 stuk

18582 Klacht van pastoor Franciscus de Brabandere, burgemeester en 
schepenen van Nazareth, tot de keizerin tegen Guillielmus van 
Audenhuyse en zijn schoondochter Petronella Donckers die in 
seksuele gemeenschap samenwonen en hoewel twee maal door de
officiaal veroordeeld, hun aanstootgevend leven verder zetten, 
zodat zij zwanger is van hun derde kind, met verzoek gezien de 
laksheid van het Geestelijk Hof, in te grijpen. [1764-1777].

2 stukken

19212 Advies en akte van kwijtschelding van de resterende straf van 
Petrus Bruggeman wegens seksuele gemeenschap met zijn 
stiefdochter Joanna Standaert, te Lochristi. 1784.

2 stukken

3. Proceskosten

3. PROCESKOSTEN
9456 Philippus Odemaer, procureur bij de Raad van Vlaanderen: niet 

betaling van proceskosten in de zaak van de promotor contra 
Joanna de Roy, echtgenote van genoemde Odemaer. 1633-1635.

1 omslag

9489 Adrianus de Witte, te Wondelgem: proceskosten. 1673.
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1 omslag

4. Strafvermindering

4. STRAFVERMINDERING
19206 Verzoekschrift van de Raad van Vlaanderen aan de promotoren van

het geestelijk hof om een lijst op te stellen van de door de 
officialiteit veroordeelde en nog steeds gevangen criminelen met 
het oog op strafvermindering naar aanleiding van de geboorte van 
een prinsje. 12/5/1716.

1 stuk

19216 Adviezen van de officiaal aan de bisschop van Gent betreffende 
strafvermindering. 1754, 1758-1759.

1 omslag

5. Betwistingen van vonnissen en handelingen van de officialiteit voor andere rechtbanken

5. BETWISTINGEN VAN VONNISSEN EN HANDELINGEN VAN DE 
OFFICIALITEIT VOOR ANDERE RECHTBANKEN

a. Raad van Vlaanderen

a. Raad van Vlaanderen
--- Petrus de Wevere schepen van Mariakerke, contra Cornelius Ooms, 

officiaal en Joannes Specq, promotor die Franciscus de Keyser, 
pastoor van Mariakerke, hebben laten gevangen nemen zonder 
toestemming van de lokale schepenbank. 1629-1630.

1 omslag

--- Martinus van Houcke contra promotor Franciscus van Leuven die 
hem in de gevangenis van het geestelijk hof zou hebben laten 
folteren. 1641.

1 omslag

12040 Petrus Dhont, te Gottem, contra de officiaal die hem veroordeeld 
heeft wegens smadelijke woorden in verband met een 
processiealtaar. 1645.

1 stuk

9478 Ludovicus de Frenne en zijn vrouw Joanna Uutterschaut, te Gent, 
contra de promotor van het geestelijk hof, die hen ervan 
beschuldigt een ontuchthuis te houden. 1701-1702.

1 omslag

11457 Verklaring van Judocus vanden Heede, koster van Markegem, door 
de officiaal van Gent veroordeeld omdat hij Petronilla Dierkens 
beticht had van toverij dat hij afziet van hoger beroep bij de Raad 
van Vlaanderen en vergiffenis vraagt, 18/5/1696; klacht van de 
promotor tot de koning tegen dit hoger beroep en klacht van de 
bisschop tot de koning tegen het lichtzinnig in beroep gaan bij de 
Raad van Vlaanderen tegen vonnissen door de officialiteit 
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uitgesproken in kerkelijke aangelegenheden, voor advies 
doorgestuurd naar de Raad van Vlaanderen, 21/7/1696. 1696.

1 omslag

19205 Alexander vander Eecken, te Oudenaarde contra de promotor van 
het geestelijk hof wegens zijn veroordeling omwille van een 
huwelijk met Joanna de Jonghe tegen het voorgeschreven 
ceremonieel. 1711.

1 omslag

9511 /2 Laurentius Kieckepoost, pastoor van Gavere contra de promotor 
van het geestelijk hof voor de Raad van Vlaanderen: zedenfeiten. 
1772.

1 omslag

b. Andere officialiteiten

b. Andere officialiteiten
19244 Notarisakten waarin de veroordeelde partij aankondigt in hoger 

beroep te gaan. 1629-1630, 1634-1636, 1639.
1 omslag

18613 Proces in hoger beroep bij de officiaal van Brugge van de promotor 
tegen het vonnis van de bisschop van Namen, aangesteld door de 
H. Stoel, ten voordele van Sebastianus Benisson, houder van de 
stedelijke leentafel te Oudenaarde. 1657.

1 omslag

9471 Proces in hoger beroep voor de officialiteit van Mechelen van 
Petrus Gansman namens Petrus Vollaert, alexiaan te Gent, contra 
Jacobus vanden Berghe, promotor van het geestelijk hof te Gent, 
die de zoon van appellant, gevangen gezet in het klooster van de 
alexianen, eigenmachtig vrijgelaten had. 1686.

1 omslag

6. Losse stukken

6. LOSSE STUKKEN
19242 Losse processtukken betreffende criminele zaken. 1627-1760.

1 pak

C. Rechtspraak in contentieuze zaken

C. RECHTSPRAAK IN CONTENTIEUZE ZAKEN
1. Registratie van de rechtsgang

1. REGISTRATIE VAN DE RECHTSGANG
9481 /3 Dagvaarding door de officiaal. 1630, 1635.

2 stukken

19257 Verbalen. 1668-1669.
1 omslag
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--- Verbalen. 1680-1684 en 1687-1690.
1 pak

--- Register van verbalen. 24/9/1794-7/11/1795.
1 deel

--- Register van vonnissen. 10/11/1717-23/2/1763.
1 deel

--- Vonnissen. 1767-1769.
1 lias

2. Uitoefening van de rechtspraak

2. UITOEFENING VAN DE RECHTSPRAAK
a. Zaken met betrekking tot de geestelijkheid

a. Zaken met betrekking tot de geestelijkheid
(1) Registratie van de rechtsgang

(1) Registratie van de rechtsgang
--- Rolregister. 8/1/1575 (1574 o.s.)-25/6/1575.

1 deel

(2) Aanklacht en onderzoek

(2) Aanklacht en onderzoek
18616 Stuk uit het proces van baljuw, burgemeester en schepenen van 

Schellebelle contra pastoor Cornelius Borckelmans waarbij de zaak 
verwezen wordt naar de officiaal. [1655/1677].

1 stuk

--- Verslag van het onderzoek gedaan door deurwaarder Braet op 
verzoek van Joannes de Gevez, promotor van het geestelijk hof, tot
verhaal van de proceskosten contra Hyacinthus de la Rue, priester. 
1728.

1 stuk

--- Verslag van het onderzoek van de klachten die Ignatius Cosman, 
pastoor van Gentbrugge, contra pater Gregorius van Driessche, 
dominicaan, en terminaris aldaar. 1760.

1 omslag

(3) Processen

(3) Processen
--- Baljuw, burgemeester en schepenen van het ambacht Boekhoute 

contra Guillielmus vanden Bogaerde, pastoor van Bassevelde: 
wangedrag. 1610-1611.

1 omslag

11528 Joannes le Brun, voormalig pastoor van Sinaai, contra zijn opvolger 
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Joannes de Vriendt: pensioen. 1617.
2 stukken

--- Kerkmeesters van Petegem-bij-Deinze contra Livinus Neerynck, 
vroeger pastoor aldaar, nu pastoor van Deinze: terugeisen van 
vergoedingen. 1616-1617.

1 omslag

9502 Pastoor Cornelius de Somer en kerkmeesters van de O.L.Vrouwkerk
te Gent contra de abt van de Sint-Pietersabdij: noodzakelijke 
herstelling van de kerk. 1617-1618.

1 lias

19258 Bartholomeus Rodrigues, proost van het Sint-Veerlekapittel te Gent 
contra het Sint-Veerlekapittel: inkomsten uit de proosdij. 1619.

1 stuk

--- Inwoners van de Ser Pauwelspolder contra het O.L.V.-kapittel van 
Kortrijk: tienden en de wedde van de pastoor. 1614-1621.

1 omslag

19186 Magdalena Claron contra Antonius de Wilde, pastoor van Olsene: 
achterstallige betalingen voor verzorgen van het huishouden. 
1622.

1 lias

19181 Petrus de Pape contra Jacobus Uuyteputte, pastoor van Desteldonk 
en Mendonk: schulden. 1627.

1 omslag

9460 Philippus Clerici, proost van het Sint-Veerlekapittel te Gent contra 
Ludovicus Moens: niet-erkennen van recht op een prebende 
ingevolge betwiste beneficieruil. 1628.

1 omslag

19228 Joannes Margaert, pastoor van Elversele contra Petrus Billet, 
pastoor van Hengstdijk: schulden voor zijn overleden broer. 1630.

2 stukken

9414 Franciscus vander Spurt contra Arnoldus Dierickx, pastoor van 
Deurle: dood van een gehuurd paard. 1630-1631.

1 omslag

--- Paulus van Ro, kapelaan in de kerk te Lede, contra Petrus Colpaert, 
koster in de O.L.Vrouwkerk te Gent: bezit van deze kosterij. 1630-
1631.

1 omslag

9434 Guillielmus vanden Bogaerde, pastoor van Bevere contra Gerardus 
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Boelaere te Zeveren: betaling van begrafenisrechten van diens 
moeder Catharina de Weert. 1629-1632.

1 omslag

9413 Nicolaus de Clercq, pastoor van Baasrode, contra Joannes Peelman,
onderpastoor van Sint-Gillis bij Dendermonde: bezit van de kosterij 
van Sint-Gillis. 1660-1661.

1 pak

9425 Joannes d'Olislaghere, schrijnwerker, contra Jacobus de Muynck, 
pastoor van Zwijnaarde: betaling van een enigszins beschadigde 
buffetkast. 1663-1668.

1 pak

--- Petrus Touwaert, pastoor van Bassevelde contra Joannes Stevens, 
pastoor van Boekhoute: novale tiende te Boekhoute. 1677.

1 lias

19194 Petrus Possier contra Leonardus de Vriese, pastoor van Knesselare: 
achterstallige schuld voor herstelwerk van de kerk van Knesselare. 
1677.

2 stukken

9484 Deken en kapittel van O.L.Vrouw te Dendermonde contra Petrus 
Impens, priester en rector van het weeshuis te Dendermonde: 
rooien van fruitbomen op een van het kapittel gehuurde 
boomgaard achter de kerk. 1682.

1 omslag

9473 Lucas d'Haese, handelaar te Gent contra Petrus Pauwels pastoor 
van Zaffelare: niet betalen van een schuld. 1683.

1 omslag

10563 De Gentse parochiepastoors contra de karmelieten te Gent: 
prediking door de karmelieten op het feest van Sint-Jozef. 1683.

1 katern

19231 De pastoors van de Gentse Sint-Michielskerk contra de abdis van 
de abdij van Oosteeklo: begrafenisrechten. 1684.

1 stuk

9459 Joannes Baptista Ghijseman, priester, als ontvanger van de 
begrafenisrechten van de Sint-Michielskerk te Gent, apotheker 
Jacobus van Haute en Jacobus Dhondt, crediteurs ten sterfhuize 
van de weduwe van Joannes Neggelput, contra Antonius de Roy, 
pastoor en de dismeesters van Olsene: begrafenisrechten, 
medicamenten en achterstallige huishuur. 1686.

1 lias



34 Sint-Baafs en Bisdom Gent. Serie K

--- Jacobus de Beer, pastoor van Ouwegem en landdeken van 
Oudenaarde, contra Franciscus Voet, persona van Sint-Walburga te 
Oudenaarde: begrafenisrechten. 1688-1689.

1 omslag

12018 Simon de Beul, pastoor van Desteldonk, contra Joannes Baptista 
van Leemput, pastoor van Daknam: schaarhout. 1694.

2 stukken

19187 Joannes de Smedt, ontvanger van het seminarie, contra Jacobus 
Reinerus de la Teur, onderpastoor van Moerbeke: schulden. 1695-
1696.

1 stuk

9523 Gerardus van Doorselaere, onderpastoor van Meulebeke en 
vervolgens deservitor van Markegem, contra Petrus Norbertus van 
de Vyvere, kapelaan in Sint-Walburga te Oudenaarde: schuld van 
een achterstallige rente. 1697-1698.

1 omslag

12017 Judocus de Permentier, priester contra Joannes Bonnarens, priester:
betwisting van een schenking inter vivos door Adrianus de Sompele
aan Catharina de Peyster van landerijen te Zele. 1701.

1 lias

--- Hieronimus Sebastianus Limnander contra Gerardus van 
Doorselaere, pastoor van Markegem: rechten op de pastorie en 
bijhorende gronden. 1701.

1 pak

9485 Kerkmeesters van de Sint-Pieterskerk te Assenede contra hun 
pastoor Lambertus Gent: schuld aan de kerk. 1699-1701.

1 omslag

9409 Joannes Waingnaert, te Gent contra Jacobus Reinerus de la Teur, 
onderpastoor te Zomergem: weigering om ontleende schuld terug 
te betalen. 1699-1702.

1 pak

19225 De Gentse parochiepastoors contra het Sint-Veerlekapittel te Gent: 
plaats in de begrafenisstoeten. (1699) 1706.

1 omslag

19093 Margaretha de Grave weduwe Joannes Baptista du Jardin contra 
Jacobus Reinerus de la Teur, priester te Gent: schulden. 1709(-
1713).

1 omslag

9441 Petrus Provost contra Petrus Severinus van Alsteyn, priester te 
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Deinze, als borg over Amalberga Theresia de Kistemaeker: 
achterstallige interest op uitgeleend kapitaal. 1713.

1 omslag

19252 Franciscus Bernardus Morgar dict de Baenst contra Basinus Marre, 
pastoor van Astene: schrappen van zijn naam als vader van een 
kind van Joanna de Sloovere in het doopregister. (1714-)1715.

1 lias

9457 Jacobus Stalins, kanunnik van het O.L.Vrouwkapittel te Brugge als 
administrateur van het sterfhuis van zijn moeder Catherina van 
Reysschoot, contra Joachim de Backere, haar jongste zoon uit haar 
tweede huwelijk: beslag op gelden van eerstgenoemde door 
laatstgenoemde berustend bij Bernardus Pacificus Cremers priester
te Gent bij wie hij logeert als hij op reis is. 1718-1719.

1 omslag

--- Adrianus Franciscus van Haerde contra Nicolaus van Belle, priester,
te Gent: betalen van rechten op de wijn. 1766-1767.

1 omslag

(4) Uitvoering van vonnis

(4) Uitvoering van vonnis
--- Uitvoeringsbesluit door de officiaal van het vonnis in het proces 

voor de officiaal en andere instanties van de pastoors van de Sint-
Jacobskerk te Gent contra de geschoeide karmelieten, om het lijk 
van Joannes Pastijn (sic). 1712.

1 katern

19233 Verzoekschrift van Anna de Cauwer, weduwe van Petrus de 
Vleeschouwer uit Zomergem aan de Raad van Vlaanderen om het 
vonnis van de officialiteit in haar zaak contra Joannes van 
Hauweghem, pastoor van Ooike uit te voeren. 1740.

1 lias

(5) Processen in hoger beroep

(5) Processen in hoger beroep
19245 Notarisakten waarin de veroordeelde partij aankondigt in hoger 

beroep te gaan. 1623, 1629, 1638-1639.
1 omslag

19108 Proces voor Philippus de Boulongne aartsdiaken van Doornik als 
door de paus gedelegeerde rechter van de abdis van Prés Porchins 
te Doornik, contra Joannes de Drijvere pastoor van Poesele: 
tienden. 1632.

1 katern

9500 Proces voor de officiaal van Brugge als door de paus gedelegeerde 
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rechter, van Adrianus vander Marren, pastoor van Sint-Eloois-Vijve, 
bezitter van 1/3 van de grote tienden aldaar, contra Philippus de 
Boulongne, aartsdiaken van Doornik die als hospitalarius van het 
O.L.V.-hospitaal te Doornik over de overige 2/3 beschikt: tienden. 
1661.

1 omslag

9498 Proces voor de Raad van Vlaanderen van Georgius Uutterschaut 
contra Jacobus Uutterschaut, onderpastoor in Sint-Niklaaskerk te 
Gent, zijn neef: teruggave ontleend geld. 1665.

1 omslag

19195 Dagvaarding van Rogerius Nottingam, pastoor van de Sint-
Niklaaskerk te Gent, door de officiaal van Mechelen in de zaak 
contra Henricus Aimé. 1690.

1 stuk

18567 Egidius Anjuyn pastoor van Lotenhulle tegen het vonnis van de 
officiaal in de zaak die Richardus de Craene, gehuwd met Joanna 
de Berly, te Lotenhulle tegen hem had aangespannen: begrafenis 
van David de Berly in ongewijde grond. 1689-1691.

1 omslag

19164 Proces voor de officiaal van Mechelen van de mendicanten van 
Gent contra Daniel Thijsbaert, pastoor van Sint-Maartens 
Ekkergem: begrafenisrechten. 1696.

1 katern

9428 Proces voor de abten van de abdijen van Ename en Sint-Pieters 
Gent en de deken van het Sint-Donaaskapittel van Brugge, van de 
abt van Corbie contra Petrus Franciscus Veranneman, pastoor van 
Huise: tiendenheffer moet instaan voor hogere bezoldiging en om 
heropbouw van de door bouwvalligheid onbewoonbaar geworden 
pastorie. 1701-1705.

1 pak

9416 Proces voor de officiaal van Mechelen van Petrus Severinus van 
Alsteyn, priester te Gent, contra Nicolaus de Clercq: niet naleving 
van het contract waarbij laatstgenoemde voor levenslang kost en 
inwoon dient te krijgen en daarvoor 1000 gulden heeft gegeven. 
1711-1712.

1 omslag

b. Zaken met betrekking tot leken

b. Zaken met betrekking tot leken
(1) Adviezen en documentatie

(1) Adviezen en documentatie
12011 Stukken in verband met het betwiste hoger beroep voor het hof te 
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Rome nopens de geldigheid van het huwelijk van Ursula de Hesdin 
en Gerardus de Fraipont. 1641.

2 stukken

12034 Rechtskundig advies door minderbroeder Petrus Marchant, over de 
verbreking van huwelijksbelofte. [eerste helft 17e eeuw].

1 stuk

12031 Rechtskundig advies (casus) over de geldigheid van een huwelijk 
door een plaatsvervanger in naam van een afwezige soldaat 
aangegaan. 1677.

1 katern

10006 Rechtskundige adviezen (casus) over huwelijksongeldigheid door 
seksuele impotentie. 1698 en s.d.

1 omslag

--- Stuk met de argumentatie uit het proces van Hieronymus d'Hane, 
griffier bij de Raad van Vlaanderen, en zijn vrouw Maria Philippina 
de Wilde, contra Thomas vanden Eynde en de officiaal van 
Mechelen, betreffende de belofte van huwelijk op jonge leeftijd. 
[tweede helft 17e eeuw].

1 katern

(2) Processen

(2) Processen
19232 Joanna Lam contra Livinus Cockuyt: defloratie met kind tot gevolg. 

1596.
1 katern

19168 Livina Kesele contra Joannes van Damme, te Oostakker: 
echtscheiding. 1609.

1 stuk

19236 Joannes van Wyckhuus contra Petrus Baelde, te Deinze: testament 
van Adriana vander Haeghen. 1615.

1 omslag

9424 Cornelius Wyts, contra Anna van Opphem: valse beschuldiging. 
1619.

1 omslag

9438 Anna van Roomen contra Petrus de Scheppere, te Gent: defloratie 
met kind tot gevolg. 1623.

1 omslag

19166 Catharina Willems contra Petrus Blanckaert: defloratie. 1627.
1 omslag
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19169 Jacoba van Maele contra Judocus Haeck, te Tielt: verbreking 
huwelijksbelofte. 1629.

1 omslag

9422 Joanna de Blije contra Martinus Deynaert (Deynoot), te Gent: 
weigering met haar te trouwen ondanks seksuele betrekkingen. 
1629-1630.

1 pak

--- Jacoba Brughesons contra Raphael vander Spurt: alimentatiegeld 
voor de kinderen die hij bij haar zou verwekt hebben. 1630-1631.

1 omslag

9491 Petronella Temmermans contra Livinus Prysbier, vroegere promotor
van het geestelijk hof: defloratie met kind tot gevolg. 1632.

1 omslag

19234 Joannes de Smet contra Catharina Petit, te Gent: verbreking 
huwelijksbelofte. 1635.

1 lias

9442 Jacoba de Waele contra haar man Lucas van Eerweghe, te 
Oostakker: echtscheiding. 1636.

1 omslag

9411 Martina Costers, te Gent, contra haar man Egidius de Jonghe: 
echtscheiding. (1627-1628) 1635-1640.

1 omslag

9475 Jacobus Franciscus d'Avarennes contra Barbara Stalins: verbreking 
huwelijksbelofte. 1641.

1 omslag

19182 Antonia Herpelinck contra haar man Guillielmus van 
Nieuwenhuyse, te Gent: echtscheiding. 1650.

1 omslag

9439 Nicolaus Praet contra zijn voogd Petrus de Moor, advocaat bij de 
Raad van Vlaanderen, te Gent: verhinderen van zijn huwelijk met 
Anna van Melle. 1665.

1 omslag

19224 Barbara de Reyngere contra haar man Jacobus de Man, te 
Baasrode: echtscheiding. 1666.

1 stuk

9444 Egidius de Vriese en Anna Maria d'Olislaegher contra haar vader 
Joannes d'Olislaegher; te Gent: verzet tegen hun huwelijk. 1675-
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1677.
1 omslag

9490 Francisca Antonia Yman contra haar man Carolus de Keysere: 
echtscheiding. 1678.

1 omslag

19238 Magdalena van Houte contra haar man Michael Philipo: 
echtscheiding. 1678.

1 omslag

9427 Barbara de France contra Franciscus Gaeremyn, advocaat bij de 
Raad van Vlaanderen: omkoping van getuigen in een proces 
(wegens defloratie) tussen beiden. (1675-1677) 1682.

1 omslag

9472 Joanna de Waele, contra Joannes Wytinck, te Oostakker: defloratie 
met kind tot gevolg. 1683.

1 katern

19251 Catharina vander Meeren contra haar man Franciscus de Vos: 
echtscheiding. 1689.

1 stuk

12037 Joanna Maria Catthoire contra Franciscus Antonius Daneels, te 
Gent: overspel. 1690.

1 stuk

9443 Jacoba Taye contra Joannes Willems, te Gent: verbreking 
huwelijksbelofte na bevruchting. 1690-1692.

1 pak

9455 Maria Magdalena du Tellieu contra Joannes Baptista Stalins, bij wie 
zij een kind heeft: verbreking huwelijksbelofte. 1694.

1 katern

9487 Maria de Mey contra haar man Joannes de Scheppere, te Gent: 
echtscheiding. 1694-1696.

1 omslag

9419 Petrus van Zevecote, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, contra 
Maria Anna Ghijsens: verbreking huwelijksbelofte. 1696-1697.

1 omslag

11999 Elisabeth vander Dienstad contra Joannes Rycquaert, te Gent: 
verbreking huwelijksbelofte. [17e eeuw].

1 katern

9512 /6 Maria Bekaert contra haar man Livinus de Pape, te Nazareth: 
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ongeldig huwelijk wegens impotentie. 1707.
1 stuk

19183 Jacobus Franciscus Stalins contra Catharina Simoens die in het 
klooster van Deinze te Gent was ingetreden: verbreking 
huwelijksbelofte. 1711-1712.

1 omslag

19179 Jacobus Schuurman contra Catharina de Clercq, weduwe van 
Joannes Tock, te Gent: verbreking huwelijksbelofte. 1716.

1 katern

9496 Joannes Martinus de Courtewille, heer van Wannegem-Lede, contra 
zijn vrouw Maria Magdalena Wiesnedrin: echtscheiding. (1703) 
1717-1718.

1 omslag

9410 Catharina Diedijn, weduwe Franciscus Cardelijn, contra Fredericus 
de Rouck, te Gent: verkrachting met kind tot gevolg. 1718-1719.

1 omslag

9433 Cornelia vande Moortele contra Guillielmus de Wilde, te Gent: 
verbreking huwelijksbelofte. 1720.

1 pak

19184 Balduinus de Wilde contra Elisabeth Remens, weduwe van Petrus 
Bocxstaels, te Lokeren: verbreking huwelijksbelofte. 1725.

1 omslag

9430 Franciscus Waelkens contra Maria Anna van Steenbrugge en 
Joannes Baptista van Weynsbrugge: verbreking huwelijksbelofte. 
1727.

1 omslag

19176 Maria Schiettekatte, weduwe van Martinus Bauwens contra haar 
man Joannes Lotens, te Sint-Denijs-Boekel: impotentie. 1728.

1 omslag

9429 Joannes de Vijldere, te Kalken, contra Catharina Lippens, te 
Lochristi: verbreking van huwelijksbelofte. 1729.

1 omslag

9477 Franciscus de Waele te Lochristi, contra Catharina Lippens: 
verbreking van huwelijksbelofte. 172[?].

1 katern

9418 Isabella Livina Bonne contra haar man Arnoldus van Steenkiste, te 
Deinze: echtscheiding. 1728-1730.

1 omslag
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9426 Andreas van Vlaenderen uit Wontergem, contra Maria Magdalena 
Galle uit Dentergem: verbreking van huwelijksbelofte. 1729-1730.

1 omslag

9452 Maria Mols contra haar man Joannes Cornelius de Suys: 
echtscheiding. (1724-1725) 1730-1732.

1 omslag

19204 Franciscus Vermeiren, uit Petegem (Deinze) contra Maria Anna van 
Parijs, uit Kruishoutem: verbreking huwelijksbelofte. 1733.

1 lias

19174 Maria Anna Buens contra Judocus Mattheus du Bois: echtscheiding. 
1733-1734.

1 omslag

19172 Isabella de Meyer contra Livinus Meesschaert, van wie zij beweert 
een kind te hebben, te Gent: verbreking huwelijksbelofte. 1734.

1 katern

19175 Paschasia Autrive contra Joannes de Coninck, van wie ze een kind 
beweert te hebben, te Sleidinge: verbreking huwelijksbelofte. 1734.

1 katern

19185 Maria Theresia Harvey contra Petrus Pollet, te Gent: onderhoud van
kind. 1735.

1 katern

9445 Adriana Carolina de la Riviere contra Jacobus Dominicus de Smedt: 
dubbel huwelijk. 1731-1735 (1736).

1 omslag

9437 Carolus Ignatius Jocqué contra zijn vrouw Joanna Christina van 
Damme: echtscheiding. 1739-1740.

1 omslag

9488 Isabella de Waele contra Carolus Franciscus de Pouillon: verbreking 
huwelijksbelofte. 1740.

1 katern

--- Fernandina Landan contra Judocus Hutsebaut, van wie zij beweert 
een kind te hebben, te Wondelgem: verbreking huwelijksbelofte. 
1756.

1 omslag

--- Philippus Simoens contra Joanna Theresia Desseyn: verbreking 
huwelijksbelofte. 1756.

1 omslag
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9482 Petrus Gregorius van Alstein contra zijn vader Petrus Ludovicus van
Alstein, te Gent: weigering toestemming voor huwelijk van 
eerstgenoemde met Carolina Jacoba Neyt. 1758.

1 omslag

--- Catharina van Belle contra Franciscus Roels, te Overmere: 
weigering tot trouwen. 1758.

1 omslag

--- Benedictus vander Straeten uit Zomergem contra Agnes Claeys uit 
Lovendegem: verbreking huwelijksbelofte. 1758.

1 omslag

12030 Joannes van Migro contra zijn moeder Maria Theresia Colage, te 
Dendermonde: weigering om toestemming te geven voor het 
huwelijk met Isabella Maria Petronella vanden Broeck. 1759.

2 stukken

9504 Anna Maria Lorret contra Joannes Josephus van Haesendonck, te 
Dendermonde: defloratie en verbreking huwelijksbelofte. 1757-
1760.

1 omslag

--- Maria Anna van Simay contra haar man Jacobus Musschebroeck, te 
Gent: echtscheiding. 1761.

1 lias

--- Adrianus Geeraert contra Maria Ludovica van Beverem, te 
Lovendegem: verbreking huwelijksbelofte. 1761.

1 katern

--- Guillielmus vande Verre uit Waarschoot contra Maria Catharina van 
Bouchaute uit Zomergem: verbreking huwelijksbelofte. 1761.

1 katern

--- Philippus Hoentiens contra Maria de Vliegher, te Gent: verbreking 
huwelijksbelofte. 1761.

1 katern

--- Christina Dhooghe contra Paschasius de Wever, te Evergem van 
wie zij een kind beweert te hebben: verbreking huwelijksbelofte. 
1763.

1 omslag

--- Livina de Bruyckere contra Joannes de Pauw, te Destelbergen: 
verbreking huwelijksbelofte. 1763.

1 omslag
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--- Jacobus de Graeve contra Judoca de Vliegere: verbreking 
huwelijksbelofte. 1763.

1 katern

19193 Catharina Michiels contra haar man Carolus van Hoolant, te Sint-
Niklaas: echtscheiding. 1764.

1 katern

--- Maria Josepha Ilbrant contra haar man Joannes Baptista du Bois, te 
Gent: echtscheiding. 1764.

1 lias

--- Jacoba Temmerman contra Livinus Meire, te Gent, van wie zijn 
beweert een kind te hebben: verbreking huwelijksbelofte. 1765.

1 katern

19192 Petrus Franciscus van Steenhuyse weduwnaar uit Eine contra Maria
Catharina de Meulemeester uit Asper: verbreking huwelijksbelofte. 
1766.

1 katern

--- Joannes de Meulemeester contra Isabella Verstichel, te Bevere: 
verbreking huwelijksbelofte. 1767.

1 omslag

--- Catharina Impe contra Joannes vande Casteele, van wie ze beweert
een kind te hebben, te Wielsbeke: verbreking huwelijksbelofte. 
1767.

1 stuk

--- Barbara De Keyser contra Franciscus Bernardinus Baillieul, te Gent: 
echtscheiding. 1768.

1 omslag

9431 Joanna van Ooteghem, weduwe van Jacobus Vermeiren, contra 
Leonardus vander Gracht, weduwnaar: verbreking huwelijksbelofte.
1769.

1 omslag

--- Petronella Lamme contra haar man Judocus van Hoorebeke, te 
Waarschoot: echtscheiding. 1769.

1 omslag

--- Maria de Coster contra Judocus van Kerckhove van wie zij beweert 
een kind te hebben, te Gent: verbreking huwelijksbelofte. 1769.

1 omslag

--- Maria Joanna Heulenbergh weduwe van Joannes Maesschalck, uit 
Sint-Denijs-Lede contra Joannes Voet, uit Eine: verbreking 
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huwelijksbelofte. 1769.
1 omslag

--- Catharina van Wijnsberghe contra Joannes Reyniers, te Lochristi: 
verbreking huwelijksbelofte. 1773-1774.

1 omslag

--- Joanna Monnaerts contra haar man Petrus Vermeiren, te Evergem: 
echtscheiding. 1774.

1 katern

--- Elisabeth Polfliet contra Philippus Pauwels van wie ze beweert een 
kind te hebben, te Mariekerke: verbreking huwelijksbelofte. 1774.

1 omslag

--- Barbara Ferdinanda vander Donckt contra haar man Joannes 
Josephus Holderbeke, te Oudenaarde: echtscheiding. 1774.

1 omslag

--- Ludovica Govaere contra Joannes Bokaert, te Aarsele: verbreking 
huwelijksbelofte. 1774.

1 katern

--- Catharina Cardon contra Godefridus Boulez, van wie ze beweert 
een kind te hebben, te Waregem: verbreking huwelijksbelofte. 
1775.

1 omslag

9436 Joannes Franciscus Torck, contra Ferdinandus van Assche over zijn 
minderjarige dochter Joanna Catharina, allen te Kruishoutem: 
verbreking huwelijksbelofte. 1779.

1 omslag

9464 Ferdinanda vanden Bulcke contra haar man Jacobus Vervaet, te 
Ledeberg: echtscheiding. 1779-1780.

1 pak

9469 Maria Josepha Coleta Ramont contra haar man Guillielmus 
Goethals, te Gent: echtscheiding. 1781.

1 omslag

--- Ida vande Voorde uit Vrasene contra Josephus Stoop uit 
Nieuwkerken-Waas: verbreking huwelijksbelofte. 1781-1782.

1 omslag

9463 Joanna Catharina de Cauwer contra Joannes Franciscus van 
Bogaert, te Nieuwkerken-Waas: verbreking huwelijksbelofte 
ondanks bevruchting. 1779-1782.

1 deel
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9446 Lucas Verstichel contra zijn echtgenote Adriana Leeman, te Gent: 
echtscheiding. (1780-)1783.

1 omslag

--- Theresia vanden Bosch contra Joannes Baptista Gautier van wie ze 
een kind beweert te hebben, te Gent: verbreking huwelijksbelofte. 
[tweede helft 18e eeuw].

1 katern

(3) Processen in hoger beroep

(3) Processen in hoger beroep
19246 Notarisakten waarin de veroordeelde partij aankondigt in hoger 

beroep te gaan. 1628, 1631-1632, 1635-1641, 1707.
1 omslag

11425 Proces voor de officiaal van Mechelen als gedelegeerd rechter door 
de nuntius, Michael vanden Bogaerde contra Anna Gossins: 
echtscheiding. 1632.

1 katern

10392 Stukken in verband met het proces voor de officiaal van Mechelen 
van Livina de Curte contra Gerardus vande Woestijne. 1690.

2 stukken

--- Proces voor de Raad van Vlaanderen van Joannes Corthals contra 
Barbara Petronella Martens, te Gent: verbreking van 
huwelijksbelofte. 1728.

1 omslag

9462 Proces in hoger beroep voor Egidius Franciscus De Grave, kanunnik
van Sint-Baafs als synodaal rechter door Petrus Strydonck appelant
contra Catharina vanden Bos, te Bazel: verbreking van 
huwelijksbelofte ondanks kind. 1781-1782.

1 omslag

c. Losse stukken

c. Losse stukken
9525 Losse processtukken betreffende contentieuze zaken. 1620-1755.

1 pak

D. Gracieuze rechtspraak en administratieve taken

D. GRACIEUZE RECHTSPRAAK EN ADMINISTRATIEVE TAKEN
1. Titel sacerdotaal (= titel patrimoniaal of beneficiaal)

1. TITEL SACERDOTAAL (= TITEL PATRIMONIAAL OF BENEFICIAAL)
19220 Bevelschrift van de officiaal om op verzoek van Franciscus Stevens 

hem de eed af te nemen die de geestelijken moeten afleggen bij de
overdracht van hun titel sacerdotaal. 28/5/1678.
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1 stuk

--- Register bevattend de akten waarin de titel sacerdotaal wordt 
vastgelegd, gelost of gewijzigd. 5/3/1743-10/9/1754.

1 deel

--- Stukken betreffende de vastlegging van de titel sacerdotaal. 1750, 
1769-1793, s.d.

1 pak

9505 Stukken betreffende wijzigingen van de titel sacerdotaal. 1687, 
1738, 1772-1773, 1776-1777, 1783, 1787.

1 omslag

--- Akte betreffende de vastlegging van de titel sacerdotaal van 
Joannes de Kerpel. 1708-1709.

1 katern

--- Bevelschrift van de officiaal aan Petrus en Joannes Baptista van 
Hoorick, priesters wonend te Sint-Amands die in 1725 of 1726 tot 
priester gewijd werden, hun titel sacerdotaal in te schrijven op de 
griffie. 6/7/1740.

1 stuk

--- Stuk betreffende de vastlegging van de titel sacerdotaal van 
Joannes Stevens. 1746.

1 katern

18641 Stukken betreffende de titel sacerdotaal van Thomas van Rossen. 
1729, 1753.

1 omslag

--- Stukken betreffende de vastlegging van de titel sacerdotaal van 
Dominicus van Bogaert. 1755.

2 katernen

17919 Stuk betreffende de vermeende titel sacerdotaal van Franciscus 
Balthasar vande Kerckhove. 14 en 30/9/1757.

1 katern

10156 Stukken betreffende de titel sacerdotaal van Bernardus Goethals. 
(1752-)1768.

1 omslag

--- Stuk betreffende de vastlegging van de titel sacerdotaal van Petrus
Franciscus van Peteghem. 1769.

1 stuk

17845 Proces voor de Raad van Vlaanderen van Antonius Besaes en zijn 
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vrouw Isabella Trensaert, als erfgenamen van Joannes Trensaert 
contra Servatius Goreels, onderpastoor in Aarsele om het bezit van 
die meers verworven als titel sacerdotaal door zijn grootouders 
Joannes Trensaert en Judoca van Siclers. (1732, 1750, 1760, 1768,) 
1778.

1 omslag

--- Verzoekschrift van Joannes Philippus Baesbanck, priester te Gent, 
tot de bisschop om een rente deel uitmakend van zijn titel 
patrimoniaal, op aandringen van de burgemeester en schepenen 
van Oeselgem te mogen laten aflossen, mits die binnen 3 à 4 
maand te vervangen door een gelijke rente. [18e eeuw].

1 katern

2. Testamenten van geestelijken

2. TESTAMENTEN VAN GEESTELIJKEN
--- Register van testamenten van geestelijken. 1678-1723.

1 deel

--- Register van inning van registratierechten van testamenten van 
geestelijken. 30/9/1693-30/1/1796.

1 deel

12007 Dagboek van inning van registratierechten van testamenten van 
geestelijken door officiaal Livinus vanden Sompele. 1730-1751.

1 katern

18840 Lijst van staten van goed van overleden priesters opgenomen in 
registers van oppervoogden en weesheren van stad en kasselrij 
Oudenaarde van 1520 tot 1617 en afschrift van staten van goed 
van priesters Gerardus de Preestere (te Tiegem, 4/4/1570), 
Adrianus Cabiliaus (te Gent, 1/9/1578), Adrianus Houdoere (pastoor
van Heurne, 25/2/1577), Joannes de Custere (portionaris van Sint-
Walburga, 9/9/1582), Jacobus vanden Berghe (pastoor van Pamele, 
27/3/1607), Joannes Lessije (persona van Pamele, 31/10/1617). S.d.

1 katern

6209 Rekening over het sterfhuis van Jacobus vanden Berghe, pastoor 
van Pamele, overleden 11 augustus 1606, door zijn 
testamentuitvoerders Lucas du Trasnoit en Judocus van Pevenage 
overgegeven aan de officiaal. 8/9/1607.

1 katern

3. Ontbindingen van verloving

3. ONTBINDINGEN VAN VERLOVING
12045 Stukken betreffende de ontbindingen met wederzijdse 

toestemming van huwelijksbeloften. 1628, 1656, 1784.
1 omslag
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19222 Brief van de pastoor van Bassevelde aan de bisschop om 
dispensatie te verlenen voor de verloving van Theresia Standaert 
met Philippus Maeyens, ondertussen overleden. 12/4/1748.

1 stuk

4. Huwelijksdispensaties

4. HUWELIJKSDISPENSATIES
--- Uittreksel uit een register geschreven door de landdeken van Tielt 

Joannes de Mol houdende opgave van taks verschuldigd aan de 
internuntius voor huwelijksdispensaties in de diverse graden. 1647.

1 stuk

19253 Staat van kosten te betalen voor huwelijksdispensatie. [17e eeuw].
1 stuk

19191 Taxatielijst van de kosten voor de huwelijksdispensaties aan arme 
vrouwen die door nuntiatuur werden geëxpedieerd. [18e eeuw].

1 stuk

17898 Verzoekschrift van Franciscus Martens en Maria Dhont te Ruiselede 
tot de bisschop om dispensatie wegens aanverwantschap. 
4/3/1682.

1 stuk

19223 Verzoekschrift van Victoria Desiderata Allemanni, weduwe om 
dispensatie voor haar huwelijk met Joannes Franciscus Iddekinghe, 
uit Waregem. 1684.

1 omslag

19202 /1 Verzoekschrift van Livinus Neyt, weduwnaar en Cecilia 
Waeyenberge, te Oostakker aan de bisschop om dispensatie 
wegens bloedverwantschap. 1746.

1 lias

9512 /2 Verzoekschriften tot de keizer om huwelijksdispensatie wegens 
bloedverwantschap met kantbeschrijving waarbij de zaak wordt 
doorverwezen naar de bisschop. 1782-1784, 1788.

1 omslag

9512 /5 Verzoekschrift aan de paus en bevelschrift van de Sacra 
Penitentiaria aan de bisschop van Gent om huwelijksdispensatie te 
verlenen aan armen. 1791, 1794.

2 stukken

9512 /8 Verzoekschrift van Carolus Constantinus Debbaudt en Ermelindis 
Eugenia Debbaudt, bloedverwanten, te Kalken, aan de vicarissen-
generaal sede vacante om de dispensatie die ze in 1793 zouden 
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verkregen hebben, te bekrachtigen, met bijlagen. [1795].
1 omslag

9506 - 19200 Verslagen van het onderzoek door de officiaal of zijn gemachtigde naar aanleiding van aangevraagde huwelijksdispensaties. 1627-1795.

9506 - 19200 Verslagen van het onderzoek door de officiaal of zijn 
gemachtigde naar aanleiding van aangevraagde 
huwelijksdispensaties. 1627-1795.

9506 1627-1629, 1636, 1639-1640, 1642-1643, 1688-1690.
1 omslag

--- 1716-1719, 1721-1729.
1 pak

9507 1730, 1738, 1742, 1746, 1752, 1760, 1762, 1768-1769.
1 omslag

--- 1770-1780.
1 pak

19200 1795.
1 katern

19201 Verzoekschriften of nadere informatie vanwege de pastoor. 1618, 
1652, 1679, 1753-1754, 1758, 1777, 1781-182, 1787, s.d.

1 omslag

19255 Getuigschriften van armoede, goede zeden en katholiek gedrag 
vanwege de pastoor. 1595, 1625, 1630, 1638-1639, 1647, 1665, 
1673, 1690, 1717, 1781, 1788, 1794.

1 omslag

--- Bevelschrift van de paus aan de officiaal van Kamerijk om 
huwelijksdispensatie te verlenen aan Carolus Zuylen (b. Gent) en 
Eugenia Dandelot (b. Kamerijk). 25/5/1644.

1 charter

--- - --- Bevelschriften van de paus aan de officiaal van Gent om huwelijksdispensatie te verlenen. 1692-1781.

--- - --- Bevelschriften van de paus aan de officiaal van Gent om 
huwelijksdispensatie te verlenen. 1692-1781.

--- Franciscus de Waele en Joanna vander Sijpt. 5/8/1692.
1 charter

--- Henricus van Doorchele en Maria Philippa Duermael. 13/6/1729.
1 charter

--- Eugenius Josephus de Crane en Maria Francisca de Crane. 9/1730.
1 charter
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--- Joannes Baptista vande Woestyne en Anna Idelphonsa Malcamp. 
1/4/1731.

1 charter

--- Stephanus Franciscus Malcamp en Maria Theresia Josepha vande 
Woestyne. 15/5/1732.

1 charter

--- Joannes vanden Bosch en Livina Adriaenssens. 5/9/1732.
1 charter

--- Jacobus vander Maeren en Maria Barbara vande Woestyne. 
7/7/1732.

1 charter

--- Alexander Carillo en Catharina de Jonghe. 13/11/1732.
1 charter

--- Joannes Baptista Ameye en Isabella Theresia Schoutheet. 5/8/1733.
1 charter

--- Joannes Philippus de Neice en Margaretha Oosterlinck. 7/5/1734.
1 charter

--- Joannes Trewaen en Joanna Anna Muliens. 28/4/1758.
1 charter

--- Josephus Franciscus Antonius du Hayon en Coleta Isabella Joanna 
Theresia Gobert. 13/1/1780.

1 charter

--- Judocus Van Daele en Coleta Judoca de Vliegher. 11/5/1781.
1 charter

--- - 9512/3 Bevelschriften van de nuntius aan de officiaal om huwelijksdispensatie vanwege een te dichte bloed- of aanverwantschap te verlenen. 1727-1783.

--- - 9512/3 Bevelschriften van de nuntius aan de officiaal om 
huwelijksdispensatie vanwege een te dichte bloed- of 
aanverwantschap te verlenen. 1727-1783.

--- 1727-1734.
1 pak

9512 /3 1764, 1768, 1781, 1783.
1 omslag

--- Register van huwelijksdispensaties vanwege een te dichte bloed- of
aanverwantschap. 1738-1806.

1 deel
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--- Bevelschrift van paus Innocentius X voor de officiaal van Gent 
houdende machtiging na ingewonnen informatie om 
huwelijksdispensatie te verlenen aan Petrus Ignatius vanden 
Berghe en Maria Joanna de Mey, bloedverwanten, 29/4/1680 met 
als transfix akte van dispensatie daarvan door officiaal Judocus 
Ignatius Ranst, 2/7/1680. 1680.

2 charters, getransfixeerd

9512 /1 Akten van huwelijksdipensatie aan armen vanwege een te dichte 
bloed- of aanverwantschap door de bisschop, krachtens de 
vijfjarige machtigingen hem verleend door de paus. 1745, 1761, 
1771-1774, 1780, 1792.

1 omslag

9512 /4 Akten van dispensaties verleend wegens bloedverwantschap door 
de officiaal van Gent hiertoe gemachtigd door de paus of de 
nuntius. 1644, 1647, 1738, 1744, 1749, 1756, 1763-1765, 1767, 
1772-1774, 1777, 1780, 1784.

1 omslag

18337 Stukken betreffende de huwelijksdispensatie van Philippus Joannes 
Josephus Michael de Neve en Carola Ludovica Constantia de Neve, 
de vernietiging van de huwelijksbelofte van eerstgenoemde aan 
Joanna Theresia Ridderbosch, en het conflict hierover tussen de 
officiaal en de Raad van Vlaanderen. 1766.

1 omslag

5. Dispensatie omwille van huwelijksbannen

5. DISPENSATIE OMWILLE VAN HUWELIJKSBANNEN
Cf. bestand Sint-Baafs en bisdom Gent, uitgegeven inventaris deel 
V, volgnummers 31096/C - 31096/P.

6. Dispensatie van gemengd huwelijk

6. DISPENSATIE VAN GEMENGD HUWELIJK
9507 /BIS Verslag van de informatie ingewonnen door officiaal Maximilianus 

Macharius de Meulenaere betreffende het gemengd huwelijk 
tussen Joannes Franciscus Josephus Couvreur te Gent, katholiek, en
Joanna Ludovica Eleonora von der Heyden, geboren te Solingen, 
protestants, met dispensatie krachtens het bevelschrift van de 
congregatie van het H. Officie van 17/11/1792. 20/12/1792.

2 stukken

7. Dispensatie van kloostergeloften

7. DISPENSATIE VAN KLOOSTERGELOFTEN
12009 Memories over het verlenen van dispensatie voor eenvoudige en 

eeuwige geloften en de betrokkenen zo toe te laten tot het 
huwelijk. [2de helft 18e eeuw].

2 stukken
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8. Aanpassing van doopregister

8. AANPASSING VAN DOOPREGISTER
19221 Akte waarin de officiaal instemt met de vraag van Joannes vanden 

Haute, koster van Huise om de doopakte van zijn zoon Petrus 
Joannes, geboren in 1713 te laten verbeteren aangezien de 
toenmalige pastoor had vergeten deze te ondertekenen. 4/2/1747.

1 stuk

--- Vonnissen in contentieuze zaken en betreffende aanpasssing 
doopakten. 1767-1769.

1 lias

12027 Verzoekschrift van Maria Isabella Catharina Maelcamp tot de 
officiaal om de juiste volgorde van de voornamen van haar 
overleden man Emmanuel Josephus Antonius Rodriges d'Evora y 
Vega te doen herstellen in zijn doopakte, zulks met het oog op de 
regeling van de erfenis. 3/1/1770.

1 stuk

--- Dossier ten einde de verbetering te verkrijgen van de naam De La 
Court in De Le Court in doopakten te Gent. 1755.

1 lias

9. Consignatie en namptissement

9. CONSIGNATIE EN NAMPTISSEMENT
19202 Stukken in verband met de borg geconsigneerd door Raphael 

Roegiers, pastoor van Moerbeke voor Joannes Baptista Swijns 
veroordeeld door het geestelijk hof. 1686.

1 lias

19248 Stukken betreffende de som die Jacobus Goethals, pastoor van 
Eksaarde namptiseert ter betaling van de schulden die zijn 
voorganger Egidius Braemt aan Adrianus de Wilde moest. 1688.

1 lias

19250 Stukken betreffende het namptissement van een som door 
Franciscus Jacobus vander Schelde, priester, ter betaling van zijn 
schulden aan Petrus de Puyst. 1688.

2 stukken

19247 Stukken betreffende het namptissement van sommen door diverse 
kanunniken van Eine als aflossing voor tiendepacht die ze aan hun 
medekanunnik Rutgerus vanden Hove moeten, en die dienen om 
de som waartoe deze veroordeeld is aan priester Franciscus 
Masson te betalen; deze laatste draagt dit bedrag over aan de 
minderbroeders van Eeklo. 1688-1689.

1 omslag
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18470 Stukken betreffende de juwelen en geld die door Rogerius 
Nottingam, pastoor van Sint-Niklaaskerk ter griffie van het 
geestelijk hof voor Catharina Souvaige als borg voor gevoerde 
processen genamptiseerd werden. 1684-1691.

1 omslag

19249 Stukken betreffende de sommen die Petrus van Huffele, pastoor 
van Zwijnaarde, later van Kalken consigneert ter betaling van zijn 
schulden aan Jacoba Pierssens, begijn van het Sint-
Elisabethbegijnhof te Gent. 1685-1691.

1 lias

9497 Stukken in verband met het rekwest van Petrus Hauwe, timmerman
van Gent om de genamptisseerde gelden van Philippus Josephus 
Moreartii, voormalig kanunnik te Eine op het Geestelijk hof te 
mogen lichten. 1690-1691.

1 omslag

10. Andere

10. ANDERE
12005 Geloofsbelijdenis, gedrukt te Gent bij Galterus Manilius en 

ondertekend voor Augustinus van Oost ten overstaan van de 
officiaal. 20/10/1643.

1 stuk

12044 Verzoekschrift van Isabella vanden Driessche, te Brugge om het 
vonnis van de officialiteit van Brugge, die Petrus de Sloovere 
verbiedt om met iemand anders te trouwen ook in het bisdom Gent
van kracht te maken. 1736.

1 stuk

--- Dossier inzake het beheer en de verkoop van de goederen van 
Paulus Bernardus du Bois, krankzinnig priester te Dendermonde. 
1750-1751.

1 omslag

19213 Verzoekschrift van de gilde van Sint-Joris aan de officiaal om op 
zondag verder te mogen werken aan de vrijheidsstaak. 12/9/1790.

1 stuk

11. Losse stukken

11. LOSSE STUKKEN
19243 Losse stukken. 1627-1780.

1 omslag
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E. Hoger beroep bij de Gentse officiaal als gedelegeerd pauselijk rechter

E. HOGER BEROEP BIJ DE GENTSE OFFICIAAL ALS GEDELEGEERD 
PAUSELIJK RECHTER

18726 Breve waarbij paus Innocentius X een hoger beroep in een zaak 
van Joannes de Coudenhove en zijn echtgenote Ferdinandina 
Florentia de Brialmont, te Gent, contra Joannes Desmenuz, 
doorverwijst naar de officiaal van Mechelen, Gent of Brugge. 
12/4/1651.

1 stuk

--- Alexander du Laury, procurator van Laurentius Baecke, contra 
Joannes Baptista vanden Broucke, kanunnik van het kathedraal 
kapittel te Brugge: schulden. 1660.

1 omslag

--- Guillielmus Ignatius Van Afferden als procurator van zijn broer 
Franciscus Van Afferden contra het O.L.V.-kapittel te Brugge: 
inkomsten uit het proostschap zonder te resideren. (1681-1682, 
1689-1694) 1694-1695.

1 pak

9474 Nicolaus Messaus, pastoor van Kuurne contra Josephus de Flines 
promotor van het geestelijk hof van Doornik: lichting van 
genamptiseerde som op de officialiteit. (1693) 1715-1716.

1 pak

--- Joannes Bernardus de Villegas, proost van het O.L.V.-kapittel te 
Brugge, contra Rochus Pieck: beneficieruil zonder medeweten van 
de proost. 1735.

1 pak

F. Hoger beroep bij een andere geestelijke uit het bisdom Gent als gedelegeerd pauselijk rechter

F. HOGER BEROEP BIJ EEN ANDERE GEESTELIJKE UIT HET BISDOM 
GENT ALS GEDELEGEERD PAUSELIJK RECHTER

19109 Dagvaarding in proces voor Cornelius Josephus Legier door de 
internuntius gedelegeerd als synodaal rechter, van Franciscus van 
Afferden proost van het O.L.V.-kapittel te Brugge contra koster 
Franciscus de Thieu, kanunnik Jacobus Stalins en Philippus 
Coesens, kapelaan van kathedraal, 4/5/1709; met retroakten uit 
proces van Van Afferden contra Stalins. 1709.

1 omslag

9412 Processtukken van de zaak in hoger beroep bij de synodale rechter 
te Gent (Franciscus van Damme) ingeleid door Josephus Cossiers, 
kapelaan in O.L.Vrouw te Antwerpen, contra Ignatius Gruels, te 
Mechelen: schulden. 1730.

1 omslag
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19199 Opdrachtgeving van de nuntius aan kanunnik Livinus vanden 
Sompele om als gedelegeerd synodaal rechter op te treden. 1735-
1736.

2 stukken

III. Niet meer in te voegen stukken

III. NIET MEER IN TE VOEGEN STUKKEN
9526 Losse stukken betreffende de officialiteit. 1627-1774.

1 pak

IV. Stukken met onduidelijk verband

IV. STUKKEN MET ONDUIDELIJK VERBAND
12099 Processtukken van de zaak in hoger beroep voor de officialiteit van 

Reims, van Guillielmus vanden Asche en Marieta de Clermes contra
de promotor van de officialiteit van Doornik en Isabella Naye 
wegens het feit dat Guillielmus vanden Asche, eerst te Doornik met
huwelijksbelofte een kind bij Isabella Naye verwekt heeft en daarna
Marieta de Clermes geschaakt heeft met huwelijksbelofte, met als 
twistvraag of de officiaal van Doornik, dan wel die van Brugge 
bevoegd is. 1509.

1 omslag

18931 Lijst van vonnissen uitgesproken door de officialiteit van Doornik te
Brugge tussen 1509 en 1561. [17e eeuw].

1 stuk

9423 Processtukken van de zaak voor de officiaal van Doornik van 
Egidius de Meulemeester, pastoor van Sint-Pieterskerk te Ronse, 
contra Cornelius van Eywerfven, promotor van het geestelijk hof te 
Mechelen. [1631- 1632?].

1 omslag

12035 Attest van speellieden van Gent, op verzoek van de promotor, dat 
zij dagelijks om 9 h. op drie schalmeien op het belfort spelen. 
13/2/1648.

1 stuk

--- Klacht tot de Raad van Vlaanderen van Balduinus de Brechy, 
monnik van Sint-Andries, die zijn abdij tweemaal naar Holland 
ontvluchtte doch katholiek bleef en van de paus vergiffenis en 
herstelling van zijn vroegere rechten verkreeg contra de prelaat die
hem stemrecht ontzegt in het kapittel, 1719, en jurisdictie, 
adviezen en brieven dienaangaande. 1718-1719.

1 omslag

9495 Processtukken van de zaak voor de Raad van Brabant van Maria de
Thuart contra haar man Nicolaus de Woestenrade, heer van Soiron:
echtscheiding. 1652.
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1 omslag

--- Processtukken van de zaak in hoger beroep voor de officiaal van 
Mechelen van Carolus Franciscus de Gardin, kanunnik in de 
kathedraal te Brugge, contra Joannes Franciscus le Duc: 
beneficieruil van dit kanonikaat. 1701.

1 katern
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