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Schepenbank en Leenhof van Letterhoutem, 12de eeuw - 1795
Schepenbank van Overmeers, Tweede helft 13de eeuw - 1795
Schepenbank van Zevergem, 13de eeuw - 1795
Schepenbank van Zwijnaarde, 12de eeuw - 1795
Schepenbank van de Aalmoezenij van Sint-Pieters te Lemberge, Merelbeke en 
Bottelare, 12de eeuw - 1795
Schepenbank van Ter Kluize te Sint-Gillis-Waas, Tweede helft 12de eeuw - 1795
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Schreiboom, Eerste helft 17de-20e eeuw
Sint-Amelbergakapel te Temse, 14de eeuw - 1796
Heilig-Kruisparochie te Vrasene, 12de eeuw - heden
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Het conventueel leven

I. HET CONVENTUEEL LEVEN
A. Statuten en ceremonialen

A. STATUTEN EN CEREMONIALEN
546 "Modus celebrandi provinciale capitulum abbatiarum nigrorum", 

voorschriften voor benedictijnenabdijen. [14de eeuw].
1 katern

63 "Consuetudines cantore legendae in capitula", ceremoniaal. [16de 
eeuw].

1 band

59 "Litterae appostolicae missae pro conservatione abbatum, item 
quaedam scripta agentia de eorum introitu", register met stukken 
betreffende de aanstelling van de abt. [circa 1570].

1 deel

--- Ceremoniaal voor het aannemen, inkleden en professen van de 
novicen. [17de eeuw].

--- Verzameling van uittreksels uit de statuten van Port-Royal 
betreffende de novicen. [17de eeuw].

--- Statuten voor de novicen. 1732 (1737).

B. Stukken van liturgische en spirituele aard

B. STUKKEN VAN LITURGISCHE EN SPIRITUELE AARD
--- Dodenrol. 1399.

--- Inventaris van alle juwelen, gewaden en relikwieën berustend in de
tresorie van de abdij. 1547.

--- "Abbreviatura exercitii spiritualis patrum et fratrum de observantia 
ordinis d. bened. ex libro de tribus religionibus claustralium", 
handboek voor geestelijke oefeningen. [16de eeuw].

C. Akten van kapittelvergaderingen

C. AKTEN VAN KAPITTELVERGADERINGEN
62 - --- Acta van de kapittelvergaderingen. 1679-1759, 1789-1791.

62 - --- ACTA VAN DE KAPITTELVERGADERINGEN. 1679-1759, 1789-
1791.

62 1679-1759.
1 deel

--- 1789-1791.
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D. Narratieve bronnen

D. NARRATIEVE BRONNEN
619 Kroniek van de abdij vanaf Julius Caesar tot 772. [circa 1497].

1 band

--- Relaas van de pogingen tot hervorming van de abdij onder het 
abbatiaat van Gerard Rym, met afschriften van de briefwisseling 
tussen de abt van Sint-Pieters en Benedictus van Haeften, abt van 
Affligem en van andere documenten (uittreksel uit de verslagen 
van de kapittelbijeenkomst te Sint-Bertijns van 1632), alles uit de 
periode 1631-1633. [17de eeuw].

--- Annalen van de Sint-Pietersabdij. 610-1688, 1679-1688.

16 "Den Spiegel vande Eerweerdighste Heeren Prelaeten vande wijdt 
vermaerde ende exempte abdije van St. Pieters neffens Ghendt (..)
door meester Cornelis opperleenhove van St. Pieters (..)" kroniek 
van de abdij door Cornelius vander Meere. 1681.

1 deel

--- "Den spieghel vande eerweerde heeren prelaeten van St. Pieters 
neffens Ghendt (..)", kroniek van de abdij door Cornelius vander 
Meere. 1681.

18 - 19 Kopies van de kroniek van de abdij door Cornelius vander Meere van 1681. [18de eeuw].

18 - 19 KOPIES VAN DE KRONIEK VAN DE ABDIJ DOOR CORNELIUS 
VANDER MEERE VAN 1681. [18DE EEUW].

18 Eerste exemplaar.
1 deel

19 Tweede exemplaar.
1 deel

--- Reisverslag van proost Ambrosius Pauwels van zijn reis samen met 
aartsdiaken Van Eersel naar Den Haag. 1752.

--- "Journal des Evenements les plus remarquables qui ont eu lieu a 
cette abbaie depuis le 2 janvier 1793", relaas van de 
gebeurtenissen van 2 januari tot 4 april 1793 door monnik van 
Sint-Pieters. 1793.

--- Aantekeningen over de historiek van de diensten, rechten, 
goederen en inkomsten van de abdij, in het bijzonder aan de hand 
van de oorkonden. [18de eeuw].

35 /BIS Nota's en uittreksels uit kronieken over de geschiedenis van de 
abdij en het graafschap Vlaanderen. 18de eeuw.
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1 pak

E. Catalogi en andere stukken betreffende de bibliotheken

E. CATALOGI EN ANDERE STUKKEN BETREFFENDE DE 
BIBLIOTHEKEN

631 - 631/4 Catalogus van de abdijbibliotheek met indices. [na 1760].

631 - 631/4 CATALOGUS VAN DE ABDIJBIBLIOTHEEK MET INDICES. 
[NA 1760].

631 Eerste deel.
1 deel

631 /1 Tweede deel.
1 deel

631 /2 Derde deel.
1 deel

631 /3 Vierde deel.
1 deel

631 /4 Vijfde deel.
1 deel

620 Catalogus van de handschriften betreffende kerkelijke en 
wereldlijke geschiedenis in de bibliotheek van de abdij. [1762?].

1 deel

632 Catalogus van de boeken van monnik Gudwalus Seiger, die in de 
abdij achtergebleven toen hij naar Leuven trok. 1751.

1 katern

617 Catalogus van de bibliotheek van de abt. [17de eeuw].
1 deel

633 Catalogus van de bibliotheek van de abt. [18de eeuw].
1 katern

634 Catalogus van de boeken van abt Philippus Standaert. [midden 
18de eeuw].

2 delen

--- Catalogus van de boeken van proost en prior Bonaventura de 
Clercq. [einde 18de eeuw].

636 Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, veilingscatalogi, 
facturen en betalingsbewijzen betreffende de aankoop en de 
restauratie van boeken (1716). (1716) 1754-1766.

1 omslag
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II. De algemene rechten en het centraal beheer

II. DE ALGEMENE RECHTEN EN HET CENTRAAL BEHEER
A. Algemeen

A. ALGEMEEN
1. Archiefinventarissen

1. ARCHIEFINVENTARISSEN
--- - --- "Generaelen Index van alle de Pampieren, Documenten, Privilegien, Sententien etc. dieder syn Inden ijseren Coffer, ijseren Comptoir, Upperste Comptoir ende van alle, het gonne datter Staet Inden Privilegie Boucken ende Sententie Boucken", inventaris van het archief. [17de eeuw].

--- - --- "GENERAELEN INDEX VAN ALLE DE PAMPIEREN, 
DOCUMENTEN, PRIVILEGIEN, SENTENTIEN ETC. DIEDER SYN INDEN 
IJSEREN COFFER, IJSEREN COMPTOIR, UPPERSTE COMPTOIR ENDE 
VAN ALLE, HET GONNE DATTER STAET INDEN PRIVILEGIE BOUCKEN 
ENDE SENTENTIE BOUCKEN", INVENTARIS VAN HET ARCHIEF. [17DE
EEUW].

--- [17de eeuw].

--- [17de eeuw].

--- Inventaris van de stukken in de IJseren Coffre. [17de eeuw]

627 Inventaris van stukken betreffende de O.-L.-V.-kerk op Sint-Pieters. 
[17de eeuw].

1 stuk

649 Alfabetische index op een register. [17de eeuw].
1 deel

--- Band met diverse inventarissen van het archief van Sint-Pieters. 
[18de eeuw].

622 Inventarissen van stukken betreffende de Franse gebieden: 
Camphin en Ennetières, 1702; Annay, Loison, 1752; Camphin, 
1756; Carvin, Espinoy, Wingles, Benifontaines, Libercourt, 1756, 
Ennetières, 1756, Harnes, 1752 en 1753; Hollain, [1752 of 1756]; 
Boeseghem en Terdeghem. [18de eeuw].

1 pak

624 "Inventaire Alphabetique Des Papiers Et Documens qui Regardent 
la Seigneurie Et le Comté D'harnes reposant au Grand Comptoir de
L'abbaye de Saint Pierre Lez Gand", inventaris van stukken 
betreffende de Franse gebieden beheerd door de generale 
ontvangst. [na 1760].

1 deel

625 Inventarissen van de stukken betreffende Albertuspolder, 1742; 
Anzegem, 1705; Assenede (kerk), [circa 1714]; Assenede, s.d.; 
Autrichepolder, 1744; Avelgem, 1705; Bassevelde, [1744]; 
Beveren, 1703; Boekhoute, [circa 1705]; Borsbeke, 1742; Breskens,
[circa 1703]; kwartier van Brugge, [circa 1703]; het Brugse, [circa 
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1703]; Burst, 1742; Clarapolder, [circa 1703], 1744; Deftinge, [na 
1707] en 1742; Desselgem, 1703; Dikkele, [na 1723]; Ter Herpen, 
1742; Hillegem, [circa 1703] en 1742; IJzendijke, 1744; IJzendijke-
ambacht, [circa 1703]; kasselrij Kortrijk, 1744; Kemzeke, [1703] en 
1748; Ledeberg, 1703; Lembeke, 1744; Mater, 1747; Melsen, 1703 
en 1740; Moerbeke, 1748; Ooigem, [circa 1703]; Oostburg en 
IJzendijke, [circa 1703]; Oranjepolder, [circa 1703]; Otegem, [circa 
1703]; Schoondijke (Prins Willempolder), [circa 1703]; Sint-
Elooispolder, 1744; Sint-Gillis-Waas, 1746; Sint-Kruis-Winkel, 1744; 
Smeerebbe, [na 1708] en 1742; Temse, [circa 1745]; Verrebroek, 
1703 en 1748; Wachtebeke, 1744; Walem, 1742; Watervliet, 1748; 
Wijlegem, 1705; Zelzate, [circa 1705] en 1744; betreffende de 
proosdij, [circa 1705] en andere stukken betreffende het 
archiefbeheer. 1772, 1784.

1 pak

637 Inventarissen van stukken betreffende de diverse heerlijkheden. 
[na 1731 en vóór 1762].

1 band

626 Inventaris van stukken betreffende Ledeberg. [eind 18de eeuw].
1 katern

647 Inhoudstafel op een niet-geïdentificeerd register (betreffende 
congregatie van benedictijnenabdijen), [17de eeuw] en op een 
register "memoires des pays bas depuis 1337 jusqu'à 1625". [18de 
eeuw].

1 omslag

2. Cartularia en andere registers met stukken van algemeen belang

2. CARTULARIA EN ANDERE REGISTERS MET STUKKEN VAN 
ALGEMEEN BELANG

a. "Liber traditionum"

A. "LIBER TRADITIONUM"
--- "Liber traditionum antiquus", register van transacties. [944-946].

--- "Liber traditionum", register van transacties. [midden 11de eeuw, 
met aanvullingen tot de 16de eeuw].

--- Index op het "Liber Traditionum". [17de eeuw].

b. Cartularia

B. CARTULARIA
--- Cartularium. [midden 13de eeuw].

7 Cartularium. [13de - 16de eeuw].
1 band
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1 - 1/BIS "Cartularium quondam ex archivis monasterii sancti petri juxta gandavum scriptum circa annum 1450", cartularium. [circa 1450].

1 - 1/BIS "Cartularium quondam ex archivis monasterii sancti petri 
juxta gandavum scriptum circa annum 1450", cartularium. [circa 
1450].

1 Deel 1.
1 deel

1 /BIS Deel 2.
1 deel

--- - 6 Groot cartularium. 1460 - begin 18de eeuw.

--- - 6 Groot cartularium. 1460 - begin 18de eeuw.
--- Deel 1. 1460.

--- Deel 2. 1460.

--- Deel 3. 1460.

--- Deel 4. 1460.

--- Deel 5. [circa 1462].

6 Deel 6. [begin 16de eeuw]
1 deel

--- Index op de zes delen het groot cartularium. [15de en 16de eeuw].

614 "Repertorium sive tabula privilegiorum abbatie S. Petri", index op 
de zes delen van het groot cartularium. [15de en 16de eeuw].

1 deel

--- Index op de drie eerste delen van het groot cartularium. [17de 
eeuw].

616 Index op het zesde deel van het groot cartularium. [eind 17de 
eeuw, 18de eeuw].

1 omslag

--- Inhoudstafel van het groot cartularium. [18de eeuw].

615 Index op het groot cartularium. [18e eeuw].
1 deel

14 "Cartae spectantes ad jura ac privilegia monasterii sancti petri 
juxta gandavum cum literis originalibus autenticatae, partim anno 
anno 1399 partim anno 1463", cartularium. [15de eeuw].

1 deel
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5 "Cartularium autenticum cum litteris originalibus maxime 
concernentis exemptionibus monasterii quondam s. Petri a 
teloneis", cartularium met stukken betreffende het tolrecht. [na 
1272?]

1 band

11 "De decimis, terris, privilegiis abbatiae S. Petri", cartularium van 
akten in het bijzonder over tienden. [circa 1464].

1 deel

--- Cartularium. [tweede helft 15de - 16de eeuw].

--- "Zwarte boek", cartularium. [16de eeuw].

628 Index op het "Zwarte boek". [midden 17de eeuw].
1 deel

621 Index op een niet-geïdentificeerd cartularium met kroniek, op het 
"Zwarte Boek" (kopie van nr. 628), op een legger van cijnzen te 
Sint-Pieters-Aaigem en -Aalst van 1591 (en 1550) (nr. 176) en op 
een register van "Admodiatien, contracten en ordonnantien" van 
1632 (nr. 37), [18de eeuw].

1 deel

629 Register met index op het "Zwarte boek" (kopie van nr. 628), op 
het register van resoluties en contracten van 1632 (nr. 37), en op 
diverse sententieboeken (nrs. 521, 523, 526, 529 en Sint-
Pietersabdij, 2de reeks (toegang K97), nr. 549). [18de eeuw].

1 deel

8 "Decimae monasterii S. Petri", cartularium. [16de eeuw?].
1 deel

4 Cartularium opgesteld door notaris Hauwel. 1661.
1 deel

c. Registers van verkregen en uitgevaardigde akten

C. REGISTERS VAN VERKREGEN EN UITGEVAARDIGDE AKTEN
9 Register van verkregen en uitgevaardigde akten. 1389-1401 n.s.

1 deel

2 "Formulier van commissien, presentatien, collatien, investituren 
ende andere  acten", register van verkregen en uitgevaardigde 
akten begonnen door abt Jan van Maeyghem. 1412-1422.

1 band

45 Register van inkomende en uitgaande stukken. 1423-1428 (1454).
1 deel
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d. Registers en verzamelingen van vonnissen, akten en juridische adviezen

D. REGISTERS EN VERZAMELINGEN VAN VONNISSEN, AKTEN EN 
JURIDISCHE ADVIEZEN

555 "Difficultés Entre L'Eveque de Tournay et L'Abbé de S. Pierre Lez 
Gand". Item Varia de beneficiis", register bevattend stukken 
betreffende de verhouding tussen de Sint-Pietersabdij en de 
bisschop van Doornik, een proces met de pauselijke stoel (1491-
1496) en processen in verband met tienden (1431-1438). [eind 
15de eeuw].

1 band

554 Register bevattend stukken betreffende de verhouding tussen de 
Sint-Pietersabdij en de stad Gent. [circa 1464-1519].

1 band

520 "Registre van diversche sententien van diversche zaecken", 
register van vonnissen. [2de helft 15de eeuw - 16de eeuw].

1 band

557 Register bevattend processtukken van 1546 tot 1548. [1548].
1 deel

525 "Bouck van acten",register van vonnissen en akten. [midden 16de 
eeuw].

1 deel

643 "Register en Aenwijser ghemaeckt op het boeck van de acten", 
index op het voorgaande register met akten. [18de eeuw].

1 deel

--- Verzamelband met akten, rekeningen en juridische stukken. 15de - 
16de eeuw.

521 "III Boeck Sententien Acten Cheijnsen en Coopen &c 1480-1550 
&c", register van vonnissen en akten. [circa 1555].

1 deel

527 "Varia", register van vonnissen, akten, verzoekschriften en 
ordonnanties. [circa 1621].

1 deel

523 "Sententien Contracten Quaeriturs Etta Etta", verzameling van 
vonnissen, akten en juridische adviezen. [17de eeuw].

1 band

526 "Sententien Ien Boeck", register van vonnissen en 
overeenkomsten. [circa 1613].
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1 deel

522 "Acten Sentencien", register van vonnisen, akten en juridische 
adviezen. [eind 17de eeuw].

1 deel

528 Register van akten en uittreksels uit allerlei registers betreffende 
de geschiedenis en juridische positie van de abdij. [eind 17de 
eeuw].

1 deel

529 "Sententien IIen Boeck", register van vonnissen en 
overeenkomsten. [eind 17de eeuw - begin 18de eeuw].

1 deel

654 "Register van Acten van non preiudicie ende andere dierghelijcke 
streckende tot conservatie en maintien van onse jurisdictien, 
preeminentien en privilegien", index op een niet-geïdentificeerd 
register van akten van non-prejudicie. [na 1702].

1 katern

630 Index op diverse registers uit het archief van de stad Gent. [circa 
1700?].

1 deel

--- "Contracten en Sententien iii Bouck", register met kopies van 
akten, contracten en vonnissen. 17de en eerste helft 18de eeuw.

541 Vonnissen, akten en uittreksels uit rekeningen. [18de eeuw]
1 pak

533 "Transactien ende accoorden", register van akten. [einde 18de 
eeuw].

1 deel

31 Register bevattend wetten, costuimen, ordonnanties en andere 
teksten in verband met de organisatie van de rechtbanken in het 
Gentse. [18de eeuw].

1 niet ingebonden band

519 Afschriften van vonnissen. 18de eeuw.
1 omslag

3. Formulierboeken

3. FORMULIERBOEKEN
26 "Protocol secretarii processus, bullae, supplicae etta", formularium.

14de eeuw.
1 band
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29 "Protocol secretarii", formularium. [eerste helft 15de eeuw].
1 band

25 "Protocol secretarii processus", formularium. [eerste helft 15de 
eeuw]

1 band

24 "Protocol secretarii processus etta", formularium. [midden 15de 
eeuw].

1 band

27 "Protocol secretarii processus", formularium. [15de eeuw].
1 band

28 "Protocol secretarii et varia", formularium. [eerste helft 16de 
eeuw].

1 band

49 "Varia de beneficiis", formularium. [eerste helft 16de eeuw].
1 band

4. Benoemingsregisters

4. BENOEMINGSREGISTERS
51 - 52 Register van benoemingen van ambtenaren (ontvangers, jachtmeesters, (opper)baljuws, stokhouders, griffiers, secretarissen, boswachters, meiers, procureurs, officieren, schoolmeesters, kosters) en procuratiehouders en van jachtvergunningen. (1656, 1699, 1701) 1703-1766.

51 - 52 REGISTER VAN BENOEMINGEN VAN AMBTENAREN 
(ONTVANGERS, JACHTMEESTERS, (OPPER)BALJUWS, 
STOKHOUDERS, GRIFFIERS, SECRETARISSEN, BOSWACHTERS, 
MEIERS, PROCUREURS, OFFICIEREN, SCHOOLMEESTERS, KOSTERS)
EN PROCURATIEHOUDERS EN VAN JACHTVERGUNNINGEN. (1656, 
1699, 1701) 1703-1766.

51 Eerste exemplaar.
1 deel

52 Tweede exemplaar.
1 deel

54 Register van benoemingen van ambtenaren en procuratiehouders. 
1760-1789.

1 deel

5. Memories

5. MEMORIES
a. Algemeen

A. ALGEMEEN
--- "Compendium Privilegiorum qua summi Pontifices concesserunt 

celeberrimo et  exempto monasterio s: Petri in monte blandinio 
juxta gandavum 1709", memorie over de rechten van de abdij die 
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in de pauselijke privileges werden vastgelegd, door Robertus 
Guillielmus Vander Heyden, heer van Fayelles (Kwaremont), 1709.

12 /BIS "Compendium Privilegiorum qua summi Pontifices concesserunt 
celeberrimo et exempto monasterio s: Petri in monte blandinio 
juxta gandavum 1709", memorie over de rechten van de abdij die 
in de pauselijke privileges werden vastgelegd, door Robertus 
Guillielmus Vander Heyden, heer van Fayelles (Kwaremont), 1709.

1 deel

b. Tegen de centrale overheid

B. TEGEN DE CENTRALE OVERHEID
548 Memorie ter verdediging van de abdij tegen het opleggen van 

pensioenen (pains d'abbé) op de goederen van de abdij. 1652.
1 deel

c. Tegen de bisschop

C. TEGEN DE BISSCHOP
--- ---- "Memoire pour servir de defense contre les entreprises de quelques evesques des pais bas sur les abbayes de lordre de Saint Benoit soumises a leur juridiction", memorie over de rechten van de benedictijnerabdijen als verdediging tegen de bisschoppen in de Nederlanden die ze onder hun jurisdictie willen plaatsen. [18de eeuw].

--- ---- "Memoire pour servir de defense contre les entreprises de 
quelques evesques des pais bas sur les abbayes de lordre de Saint 
Benoit soumises a leur juridiction", memorie over de rechten van 
de benedictijnerabdijen als verdediging tegen de bisschoppen in de
Nederlanden die ze onder hun jurisdictie willen plaatsen. [18de 
eeuw].

--- Eerste exemplaar.

--- Tweede exemplaar.

--- Derde exemplaar.

--- "Memoire pour servir de defense contre les entreprises de 
quelques evesques des pais bas sur les abbayes de lordre de Saint 
Benoit soumises a leur juridiction", memorie over de verdediging 
van de exemptierechten van de benedictijnerabdijen tegen de 
bisschoppen en kopie van protest van de bisschoppen van het 
aartsbisdom Mechelen tegen de bulle met privileges voor de 
bedelorden van 1570. [18de eeuw].

d. Tegen de stad Gent

D. TEGEN DE STAD GENT
--- "Applicat boeck", vertoog over de jurisdictierechten van de abdij in 

Gent en omgeving opgesteld op vraag van de aartshertogen om als
bewijsstuk te dienen in een proces voor de Raad van Vlaanderen 
tegen de stad Gent. 1621.
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535 - --- Kopies van het "Applicat boeck", vertoog over de jurisdictierechten van de abdij in Gent en omgeving opgesteld op vraag van de aartshertogen om als bewijsstuk te dienen in een proces voor de Raad van Vlaanderen tegen de stad Gent. 1621.

535 - --- Kopies van het "Applicat boeck", vertoog over de 
jurisdictierechten van de abdij in Gent en omgeving opgesteld op 
vraag van de aartshertogen om als bewijsstuk te dienen in een 
proces voor de Raad van Vlaanderen tegen de stad Gent. 1621.

535 [17de eeuw].
1 deel

--- [17de eeuw?].

--- 1704.

537 [circa 1704].
1 deel

540 [na 1704].
1 deel

534 [1772].
1 deel

538 [circa 1772].
1 deel

536 [18de eeuw].
1 deel

539 [18de eeuw].
1 deel

--- [18de eeuw].

544 [18de eeuw].
1 deel

--- [eind 18de eeuw].

6. Staten van processen en de gemaakte kosten

6. STATEN VAN PROCESSEN EN DE GEMAAKTE KOSTEN
--- Staat van de processen voor het Parlement van Parijs voor hun 

procureur Ogier Titot. [circa 1431].

--- Inventaris van de stukken betreffende Sint-Pieters gevonden in het 
sterfhuis van procureur Jan vande Ghuchte. 1525.

--- Inventaris van de stukken van de processen gevoerd voor de Raad 
van Vlaanderen door procureur Oste de Peystere. [circa 1550].
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550 Rekeningen van de salarissen van de procureur en de advocaten in 
de zaken van de abdij voor de Raad van Vlaanderen. 1543-1552.

1 band

--- Staat van de stukken ter griffie van de Raad van Vlaanderen 
betreffende de processen die de abdij er voert. [circa 1590?].

--- Staat van de zaken hangende voor de Raad van Vlaanderen en het 
Parlement van Parijs. 16de eeuw.

--- Staat van de stukken die de jurisdictie tussen Sint-Pieters en de 
stad Gent vastleggen. [na 1624].

646 Inventaris van de zaken hangend bij de Raad van Artesië van 1631 
tot 1637, [1637].

1 katern

--- Register met inventarissen van door de abdij gevoerde de 
processen. 1640.

--- Register met inventarissen van de processen door de abdij 
gevoerd. 1644.

642 Index op de registers van vonnissen van de Raad van Vlaanderen 
in zaken aangaande de Sint-Pietersabdij van 1600-1675. [circa 
1700?].

1 deel

559 Register met samenvattingen van processen, geografisch 
ingedeeld. [eerste helft 18de eeuw].

1 deel

640 Staat van arresten en vonnissen en inventaris van processen voor 
de Grote Raad betreffende de Sint-Pietersabdij van 1503 tot 1766. 
1766.

1 band

639 Staat van arresten en vonnissen en inventaris van processen voor 
de Grote Raad betreffende de Sint-Pietersabdij van 1503 tot 1766 
en van de processtukken nog bewaard bij procureurs de Bay en 
Van Blincken. 1766.

1 deel

641 Inventaris van de processen voor de Grote Raad en van de 
processtukken van de procureurs de Bay en Van Blincken. 1766.

1 deel

645 Inventaris van de zaken voor de Raad van Vlaanderen toegewezen 
aan de procureurs Dobbele, Hainerel en Blanquaert en voor de 
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Grote Raad aan procureur Wels en de Bay, en staat van salarissen. 
[17de - 18de eeuw].

1 band

644 Register bevattend een staat van alle lopende zaken in de Grote 
Raad, de Raad van Vlaanderen, het opperleenhof en de 
schepenbank van Zaffelare, 1704 (opgemaakt, voortgezet tot 
1724) en inventaris van de documenten die de verhouding van de 
jurisdicties van de stad Gent en de Sint-Pietersabdij regelen. [18de 
eeuw].

1 band

B. Verwerving en beheer van de parochies

B. VERWERVING EN BEHEER VAN DE PAROCHIES
1. Rechten

1. RECHTEN
--- - 48 Registers van de toekenning van beneficies. 1424-1525, 1549-1791.

--- - 48 REGISTERS VAN DE TOEKENNING VAN BENEFICIES. 1424-
1525, 1549-1791.

--- 1424-1471.

44 1471-1525.
1 deel

46 1549-1653 (1671, 1679).
1 deel

48 /BIS 1654-1704.
1 deel

43 1705-1760.
1 deel

48 1761-1791.
1 deel

558 Dossier inzake het proces tegen de pastoor en de kerkmeesters 
van Vaarne (IJzendijke) (1553-1554) en tegen de pastoors van Sint-
Margriete en Watervliet. (1556), 1553-1564, (1573).

1 band

35 /TER Staat van de parochiale rechten en de daaruit voortkomende 
inkomsten die de Sint-Pietersabdij bezat in de Gentse kerken en 
kapellen. [circa 1591].

1 katern

47 Staat van de beneficies in het bezit van de Sint-Pietersabdij. 1555-
1557.
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1 deel

61 Register van overeenkomsten met de Gentse kloosters betreffende 
het patronaatschap. [circa 1665].

1 deel

551 Kopies van stukken dienend voor het proces tussen de Sint-
Pietersabdij contra de bisschop van Gent over het patronaatsrecht. 
1697.

1 band

552 Kopies van stukken dienend voor het proces tussen de Sint-
Pietersabdij contra de bisschop van Gent over het patronaatsrecht. 
1697.

1 band

42 "Register ten regarde van kercken ende Armen ende der goederen 
der selve", register met rekesten en apostilles betreffende 
parochies onder het patronaat van Sint-Pieters. [tweede helft 18de 
eeuw].

1 deel

677 Register van ontvangsten van de pastorale inkomsten van Vrasene 
door pastoor Laurentius Franciscus van Damme. 1763-1766.

1 deel

--- Systematische samenvatting van de geschiedenis en de rechten 
die de abdij had op de bidplaatsen en kloosters die binnen het 
parochiaal gebied van Sint-Pieters gelegen waren, met ingelaste 
oorkonden. [eind 18de eeuw].

2. Taxatie

2. TAXATIE
561 Taxatielijst (pouillé) van het bisdom Doornik. 1346.

1 deel

--- Taxatielijsten (pouillés) van de bisdommen Doornik en Kamerijk en 
rekening van ontvangst van een taxatie in het bisdom Doornik. 
1364?, 1482, 1496, 1551-1555.

--- Taxatielijst (pouillé) voor het bisdom Doornik opgesteld door de abt
van de Sint-Pietersabdij als aangesteld ontvanger voor het bisdom, 
om te voldoen aan een eenmalige taks van de hertog. (1494) 
1496-1497.

--- Taxatielijsten (pouillés). 1496 en 1530.

50 "Negotia cleri Flandriae etta. Item taxae beneficiorum etta", 
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register met stukken betreffende de taxatie van de clerus en 
taxatielijsten van beneficies. [15de - 16de eeuw].

1 band

C. Verwerving en beheer van de goederen

C. VERWERVING EN BEHEER VAN DE GOEDEREN
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
a. Resolutieboeken

A. RESOLUTIEBOEKEN
36 Resolutieboek betreffende temporele zaken. 1607-1627.

1 deel

37 Register van resoluties en contracten. 1632-1750 (1774).
1 deel

39 Register van resoluties en contracten. 1750-1789.
1 deel

40 Register van resoluties en contracten. 1750-1768.
1 deel

b. Leggers

B. LEGGERS
10 Register van rente- pacht- en cijnsplichtigen met afschriften van 

akten. [13e eeuw].
1 band

125 "Liber inventarius", goedereninventaris. 1281.
1 deel

--- Legger van achterstallige inkomsten van 1579 en de jaren 
daarvoor. 1580.

126 "Inventaris", legger van goederen. 1589-1590.
1 deel

127 Leggers van inkomsten. 1595 en [circa 1600].
1 band

128 "Legher vande Ghoederen vande Domaynen van Ste Pieters 
Clooster neffens Ghent vernieut Int Jaer 1632 Byden Ontfangher 
general Jo. Jacques de Lixbonna", legger van de goederen. 1632.

1 deel

c. Registers van ontvangsten en uitgaven

C. REGISTERS VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
125 /BIS Register van ontvangsten van de inkomsten uit offergaven, tollen, 
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pachten en tienden geïnd door de opperontvangers. 1400-1421.
1 deel

665 Register van ontvangsten en uitgaven. 1502-1506.
1 deel

124 Register van ontvangsten van dagelijkse inkomsten en van 
uitgaven. 1573-1589.

1 band

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit pachten, tienden 
en renten. 1585-1589.

660 Register van ontvangsten en uitgaven. 1590-1592.
1 deel

699 Manuaal van de uitgaven door ontvanger Pieter Dames. 1592-
1595.

1 deel

658 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en pachten van de abdij. 1633-1644.

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van achterstallige inkomsten. 
1641-1645.

129 Register van ontvangsten en uitgaven. 1674-1707.
1 deel

659 Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen, renten en 
pachten. 1730-1747.

1 deel

657 Register van ontvangsten van algemeen ontvanger Ambrosius 
Pauwels van de inkomsten uit cijnzen, renten en pachten te Gent. 
1730-1740.

1 deel

700 - 702 Legger en register van ontvangsten. [circa 1731].

700 - 702 Legger en register van ontvangsten. [circa 1731].
700 In het Land van Aalst, de kasselrijen Oudenaarde en Kortrijk en in 

Boeseghem.
1 deel

701 Te Zwijnaarde, Zevergem en Overmeers en omstreken.
1 deel
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702 In het land van Waas, de Vier Ambachten, het Brugse en register 
van ontvangsten van diverse ontvangers.

1 deel

659 /BIS Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen, renten en 
pachten. 1746-1794 (1796).

1 deel

--- Register van buitengewone ontvangsten. 1747-1794.

--- Register van ontvangsten. 1794-1795.

2. Beheer van bijzondere inkomsten en uitgaven

2. BEHEER VAN BIJZONDERE INKOMSTEN EN UITGAVEN
a. Inkomsten uit jachtrecht en vergunningen

A. INKOMSTEN UIT JACHTRECHT EN VERGUNNINGEN
56 Register van ontvangsten van de inkomsten uit het verpachten van

het jachtrecht (1705-1759) en jachvergunningen (1726-1788). 
1705-1788.

1 band

57 Register van ontvangsten van de inkomsten uit de vergunningen 
om herberg te houden (1733). 1760-1794.

1 deel

b. Inkomsten uit tienden

B. INKOMSTEN UIT TIENDEN
89 Register van de repartitie van de inkomsten tussen de 

tiendeheffers. [midden 18de eeuw].
1 deel

90 Register met de repartitie van de inkomsten tussen de 
tiendeheffers. [einde 18de eeuw].

1 deel

c. Inkomsten uit cijnzen, renten en heerlijke rechten

C. INKOMSTEN UIT CIJNZEN, RENTEN EN HEERLIJKE RECHTEN
--- Register van de hoofdcijnsplichtigen. [kort na 1238].

--- Staat van cijnsplichtigen. [circa 1265?].

661 Legger en register van ontvangsten voor de opperontvangst van 
cijnzen en renten. 1563.

1 deel

119 "Groot Registre van Sterflaeten", legger van de inkomsten uit het 
overlijden van sterfelijke laten. 1671.
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120 Register van de rechten van de abdij op wandelkoop, doodkoop en 
beste hoofd, met een uitgebreide verklaring van deze rechten en 
kopies van akten ter staving. [circa 1700].

1 deel

--- - --- Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen (heerlijke renten). 1741-1751, 1762-1778.

--- - --- Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
(heerlijke renten). 1741-1751, 1762-1778.

--- 1741-1751.

--- 1762-1770.

--- 1763-1767.

--- 1768-1773.

--- 1774-1778.

650 "Generalen index vande heerelycke Renteboucken competerende 
de Exempte Abdye van Ste Pieters", algemene index op niet-
geïdentificeerde cijnsboeken. [18de eeuw].

1 deel

d. Inkomsten uit pachten

D. INKOMSTEN UIT PACHTEN
(1) Registers van pachtcontracten

(1) Registers van pachtcontracten
147 Register van pachtcontracten. 1433 tot 1441, [kort na 1441].

1 katern

150 Register van pachtcontracten. [2e helft 16de eeuw].
1 deel

152 Register van pachtcontracten. [2de helft 16de eeuw].
1 band

151 Register van pachtcontracten. [2e helft 16de eeuw].
1 deel

160 Register van pachtcontracten. [circa 1625].
1 deel

166 "Register van voorwaerden begonst metten jaere 1681", register 
van pachtcontracten en schattingen. 1681-1737.

1 deel

169 "Register vande voorwaerden begont 1703", register van 
pachtcontracten en schattingen. 1703-1709.
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1 deel

(2) Leggers

(2) Leggers
161 "Registere vande voorwaerden van de domeyne goederen der 

kercke van Ste Pieters neffens Ghendt ghemaeckt Int Jaer xvi 
vijfendertich", legger van de inkomsten uit pachten. 1635.

1 deel

154 Legger van goederen in pacht gegeven door het centraal 
goederenbeheer en door de aalmoezenij. [1636].

e. Bijzondere uitgaven

E. BIJZONDERE UITGAVEN
--- Register houdende gegevens over de door de monniken en het 

personeel in gebruik genomen klederen en over het slaaplinnen. 
1754-1794.

--- - --- Register van uitgaven voor voedingsmiddelen en lijnwaad. 1757-1779.

--- - --- Register van uitgaven voor voedingsmiddelen en lijnwaad. 
1757-1779.

--- 1757-1769.

--- 1770-1779.

58 Register van uitgaven van de econoom. 1760-1765.
1 deel

3. Goederenbeheer per regio

3. GOEDERENBEHEER PER REGIO
a. Kwartier van Gent

A. KWARTIER VAN GENT
(1) Algemeen

(1) Algemeen
66 /BIS Fragment van een legger van de inkomsten uit cijnzen. [laatste 

kwart 13de eeuw].
1 omslag

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen. [eerste helft 14de eeuw].

419 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zwijnaarde, Afsnee en Sint-Pietersdorp. [midden 14de 
eeuw].

1 deel

437 Band met legger en registers van ontvangsten van de inkomsten 
uit cijnzen in Afsnee, Sint-Pieters-Aaigem, Sint-Denijs-Westrem, 
Sint-Martens-Latem. [eind 14de eeuw].
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1 band

67 Leggers van inkomsten uit cijnzen (korenrenten) te Sint-Pietersdorp
en Zomergem, Baarle, Landegem en Nevele. [einde 14de, begin 
15de eeuw].

3 katernen

80 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(korenrenten) te Sint-Pietersdorp en Zomergem, Baarle, Landegem 
en Nevele. [circa 1400].

1 band

--- Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(korenrenten). [circa 1400].

66 Legger van de ontvangsten van inkomsten uit cijnzen (evenrenten).
[begin 15de eeuw].

--- Legger van de ontvangsten van inkomsten uit cijnzen (evenrenten).
[na 1425].

--- Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(evenrenten). [einde 15de eeuw].

--- Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(evenrenten). 1567.

68 - 69 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen (korenrenten) in Zwijnaarde, Overmeers en Sint-Pieters-Aaigem. 1450 - circa 1483.

68 - 69 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit 
cijnzen (korenrenten) in Zwijnaarde, Overmeers en Sint-Pieters-
Aaigem. 1450 - circa 1483.

68 1450.
1 deel

69 1456.
1 deel

76 Register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen (korenrenten) 
te Zwijnaarde, Overmeers en Sint-Pieters-Aaigem. 1567-1599.

1 deel

--- Register van ontvangsten van de pachten en register van uitgaven 
in het Gentse. 1500-1501.

--- Legger en register van ontvangsten van cijnzen en renten te 
Ledeberg en Gent, Zwijnaarde, Zevergem, het schouteetdom van 
Zwijnaarde, Afsnee, Sint-Denijs en Latem, Sint-Pieters-Aaigem en 
-Aalst. 1750-1794.
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--- Register van ontvangsten van inkomsten uit pachten te Nazareth, 
Sint-Martens-Latem, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Zevergem, 
Sint-Pieters-Aalst, Merelbeke, Bottelare. 1785-1795.

(2) Gent

(2) Gent
171 Legger van de inkomsten uit cijnzen in het Sint-Pietersdorp, Sint-

Pieters-Aaigem en Sint-Pieters-Aalst. [circa 1380].
1 deel

70 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(korenrenten) te Gent (Leie). [begin 15de eeuw].

1 deel

71 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(korenrenten) te Gent (Schelde). [begin 15de eeuw].

1 band

72 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(korenrenten) te Gent (Leie). [1470].

1 deel

74 Register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen (korenrenten) 
te Gent (Schelde). 1470.

1 deel

73 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(korenrenten) te Gent. 1486.

1 deel

77 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(korenrenten) te Gent. 1591.

1 deel

652 Staat van personen van wie cijnzen tussen Leie en Schelde voor de
oorlogsjaren werden verminderd of aan kwijtgescholden. [na 1686].

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten (korenrenten) in Sint-Pietersdorp. 1690.

78 Legger van inkomsten uit cijnzen (korenrenten) in Sint-Pietersdorp. 
1690.

1 deel

79 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(korenrenten) te Gent. (1732) [1736].



36 Sint-Pietersabdij. Gent. Deel I

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(korenrenten) te Gent. [1741].

(3) Sint-Pieters-Aalst en Sint-Pieters-Aaigem

(3) Sint-Pieters-Aalst en Sint-Pieters-Aaigem
--- Legger van de inkomsten uit cijnzen in het Sint-Pietersdorp, Sint-

Pieters-Aaigem en Sint-Pieters-Aalst. [circa 1380].
1 deel

172 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen in
Sint-Pieters- Aaigem en Sint-Pieters-Aalst. 1427.

178 Legger van de inkomsten uit cijnzen in het Laland te Sint-Pieters-
Aaigem en Sint-Pieters-Aalst. [eerste helft 15de eeuw].

1 deel

285 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
van het Maerscalcx leen voor de kapelaan van Sint-Pieters. 1463.

374 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten van de 
heerlijkheid van Jacob van Maalte en het laatschap van Jan van 
Aalst (Sint-Denijs-Westrem). [circa 1500?].

1 band

--- Legger van de inkomsten van de heerlijkheid van Jacob van Maalte.
[na 1521].

175 Legger van inkomsten uit renten en cijnzen te Sint-Pieters-Aaigem 
en Sint-Pieters-Aalst. [midden 16e eeuw?].

1 band

--- Legger van de inkomsten uit het Laland te Sint-Pieters-Aaigem en 
Sint-Pieters-Aalst. [midden 16e eeuw?].

--- Legger van de inkomsten van het laatschap van Jan van Aalst. 
[midden 19de eeuw].

176 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
in Sint-Pieters-Aaigem, Sint-Pieters-Aalst, in het leen van Jacob van 
Maalte, in het laatschap van Jan van Aalst en in het 
Maarschalksleen. 1591.

1 deel

153 Tafel op een niet-geïdentificeerd cijnsboek van Sint-Pieters-Aaigem 
en Sint-Pieters-Aalst. [laatste kwart 16de eeuw].

1 deel
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183 Legger en register van inkomsten uit cijnzen op het Laland en de 
cijnsgronden te Sint-Pieters-Aaigem en Sint-Pieters-Aalst. [1611, 
kopie van circa 1640?].

1 deel

177 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit renten en
cijnzen te Sint-Pieters-Aaigem en Sint-Pieters-Aalst. 1670.

1 deel

184 Legger van de renteplichtigen van het Laland en de cijnsgronden te
Sint-Pieters-Aaigem en Sint-Pieters-Aalst. [1671/1674].

1 deel

136 Legger van huizen en gronden te Sint-Pieters-Aaigem. 1648.
1 deel

86 Legger van onroerend goed in Sint-Pieters-Aalst en Sint-Pieters-
Aaigem waarop huisgeld (20e penning) wordt geïnd. 1691.

1 deel

(4) Hoofdmeierij Ledeberg (Ledeberg, Gentbrugge, Merelbeke en Melle)

(4) Hoofdmeierij Ledeberg (Ledeberg, Gentbrugge, Merelbeke en 
Melle)

367 - 368 Legger van inkomsten en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten van de hoofdmeierij van Lede(berg) vroeger toebehorend aan Claude Goedtghebuer. 1551-1565.

367 - 368 Legger van inkomsten en register van ontvangsten van 
de inkomsten uit cijnzen en renten van de hoofdmeierij van 
Lede(berg) vroeger toebehorend aan Claude Goedtghebuer. 1551-
1565.

367 Exemplaar 1.
1 deel

368 Exemplaar 2.
1 deel

366 - 365 Legger van inkomsten en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen en renten. 1612-1702.

366 - 365 Legger van inkomsten en register van ontvangsten van 
inkomsten uit cijnzen en renten. 1612-1702.

366 1612.
1 deel

365 1660.
1 deel

108 Legger van gronden waarop tienden moeten betaald worden te 
Ledeberg en Gentbrugge. 1618.

1 katern
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(5) Overmeers (Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem en Afsnee)

(5) Overmeers (Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem en 
Afsnee)

(a) Algemeen

(a) Algemeen
383 Legger en register van ontvangsten. 1497.

1 deel

179 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit renten en
cijnzen. 1591.

1 deel

182 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit renten en
cijnzen. 1625.

1 deel

(b) Laland

(b) Laland
186 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten uit het Laland. 1660.
1 deel

180 Legger van de inkomsten van het Laland. 1675.
1 deel

181 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten van het 
Laland. (1674) 1675.

1 deel

185 Legger van de inkomsten van het Laland. (1674), [1675].
1 deel

173 "Renteboeck van het Lalandt beginnende met den jaere xviic 
vierdendertich", register van ontvangsten van de inkomsten uit het
Laland. 1734-1740.

1 deel

174 Register van ontvangsten van de inkomsten uit het Laland. 1741-
1793.

1 deel

(c) Cijnzen en renten op Sint-Michielsdag, Sint-Denijsdag en Sint-Stephanusdag (Klein Schouteetdom)

(c) Cijnzen en renten op Sint-Michielsdag, Sint-Denijsdag en Sint-
Stephanusdag (Klein Schouteetdom)

378 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te innen op Sint-Michielsdag, op Sint-Denijsdag en op 
Sint-Stephanusdag in het Klein Schouteetdom. 1675.

1 deel
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302 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te innen op Sint-
Michielsdag, op Sint-Denijsdag en op Sint-Stephanusdag in het 
Klein Schouteetdom. 1675.

1 deel

376 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te innen op Sint-Michielsdag te Overmeers. [circa 1688].

1 deel

377 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten van cijnzen 
en renten te innen op Sint-Michielsdag, op Sint-Denijsdag te 
Overmeers en op Sint-Stephanusdag in het Klein Schouteetdom te 
Overmeers. 1733.

1 deel

303 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
innen op Sint-Michielsdag. [circa 1740].

1 deel

(d) Cijnzen en renten in het Groot Schouteetdom en "evenrenten"

(d) Cijnzen en renten in het Groot Schouteetdom en "evenrenten"
379 Legger en register van ontvangsten van de cijnzen en renten in het

Groot Schouteetdom van Overmeers in Sint-Maartens-Latem en 
van cijnzen ("evenrenten") te Overmeers. 1675.

1 deel

380 Legger en register van ontvangsten van de cijnzen en renten in het
Groot Schouteetdom van Overmeers in Sint-Maartens-Latem en 
van cijnzen ("evenrenten") te Overmeers. 1675.

1 deel

381 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten in het Groot 
Schouteetdom te Overmeers in Sint-Martens-Latem en van de 
inkomsten uit cijnzen ("evenrenten") te Overmeers. 1675.

1 deel

382 Legger en register van ontvangsten uit cijnzen en renten in het 
Groot Schouteetdom te Overmeers in Sint-Maartens-Latem en van 
de inkomsten uit cijnzen ("evenrenten") te Overmeers. 1733.

1 deel

(6) Zwijnaarde en Zevergem

(6) Zwijnaarde en Zevergem
--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten te Zwijnaarde, Afsnee en Sint-Pietersdorp. [midden 14e 
eeuw].
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418 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zwijnaarde. [einde 14de eeuw?].

1 deel

396 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zwijnaarde en Zevergem. [circa 1430?].

1 deel

--- Legger van inkomsten uit cijnzen te Zevergem en Zwijnaarde. 
[begin 15de eeuw].

420 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zwijnaarde en Zevergem. 1460-1578.

1 band

421 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zwijnaarde en Zevergem. 1567.

1 deel

398 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zwijnaarde en Zevergem. 1567.

1 deel

397 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zwijnaarde (o.a. Hondele), Zevergem, Merelbeke en 
buiten de Sint-Lievens-Poort. 1591-1592.

1 deel

395 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zevergem, Merelbeke en buiten de Sint-Lievenspoort. 
1591.

1 deel

399 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zevergem. 1591.

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zevergem. 1591.

400 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zevergem en Merelbeke. 1690.

402 - 401 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten te Zevergem (en Merelbeke en buiten Sint-Lievenspoort). 1732-1787.

402 - 401 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten 
uit cijnzen en renten te Zevergem (en Merelbeke en buiten Sint-
Lievenspoort). 1732-1787.

402 1732.
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1 deel

401 1735.
1 deel

422 - 426 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten te Zwijnaarde. 1592-1601, 1659-1793.

422 - 426 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten 
uit cijnzen en renten te Zwijnaarde. 1592-1601, 1659-1793.

422 1592.
1 deel

423 1659.
1 deel

427 1689.
1 deel

425 [circa 1736].
1 deel

424 [1740].
1 deel

426 1749.
1 deel

(7) Baarle en Mariakerke

(7) Baarle en Mariakerke
--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten te Baarle en Mariakerke. 1603

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Baarle. 1673.

(8) Zaffelare en omgeving

(8) Zaffelare en omgeving
388 Band met leggers en register van ontvangsten van de inkomsten 

uit cijnzen en renten te Zaffelare. [15de eeuw].
1 band

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zaffelare. 1450.

84 Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten te
Zaffelare. 1530-1567.

1 deel
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389 - 391 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten te Zaffelare. 1567-1595.

389 - 391 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten 
uit cijnzen en renten te Zaffelare. 1567-1595.

389 1567.
1 deel

390 1567.
1 band

391 1574.
1 deel

85 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Zaffelare. 1574.
1 deel

392 - 393 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten te Zaffelare. 1591-1599, 1649-1659 (1661).

392 - 393 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten 
uit cijnzen en renten te Zaffelare. 1591-1599, 1649-1659 (1661).

392 1591.
1 deel

393 1649.
1 deel

674 Legger en register van ontvangsten van pachten en cijnzen te 
Zaffelare en uit renten ten laste van de Staten van Vlaanderen. 
[1730].

1 deel

--- Register van ontvangsten van heerlijke rechten (markgelden en 
beste hoofden) in Zaffelare. 1756-1788 en 1776-1792.

560 Procesdossier van de zaak van de Sint-Pietersabdij, het Sint-
Baafskapittel, de wethouders en grote gelanden van Zaffelare, 
Mendonk en Desteldonk contra de grote gelanden van Oostakker 
betreffende de Zuidlede. 1763.

1 band

b. Kasselrij Oudenaarde

B. KASSELRIJ OUDENAARDE
(1) Anzegem

(1) Anzegem
305 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te

Anzegem. 1508.
1 deel

306 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Anzegem. 1522.



Sint-Pietersabdij. Gent. Deel I 43

1 deel

143 Legger van de heerlijkheid Walem en van de heerlijkheid Anzegem,
1549 en uittreksels uit de rekeningen en akten betreffende 
heerlijke rechten (wandel-koop, sterfkoop, beste hoofd, boeten, 
bastaardgoed, confiscatie, vond) van 1335 tot 1606 in Anzegem en
Walem. 1549.

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Anzegem. 1551.

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van de heerlijkheid Walem (Wortegem) en Anzegem. 
1557.

--- - 308 Leggers van de inkomsten uit cijnzen te Anzegem. 1636, 1682, [18de eeuw].

--- - 308 Leggers van de inkomsten uit cijnzen te Anzegem. 1636, 
1682, [18de eeuw].

--- 1636.
1 deel

307 1682.
1 deel

438 [18de eeuw].
1 deel

308 [18de eeuw].
1 deel

(2) Avelgem en omgeving

(2) Avelgem en omgeving
--- Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van het goed van 

Jan de Ghendt, liggend te Avelgem en Otegem, dat de abdij 
gekocht heeft. [na 1444].

132 Legger van de goederen te Avelgem, Outrijve, Otegem en 
Waarmaarde. 1632-1633.

1 deel

132 /BIS Legger van de goederen te Avelgem, Outrijve, Otegem en 
Waarmaarde uit 1632-1633. [2de helft 18de eeuw].

1 deel

163 Register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen, renten en 
tienden in Avelgem, Otegem, Outrijve en Waarmaarde. (1669) 
1677.

1 deel
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167 Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen, renten en 
tienden in Avelgem, Otegem, Outrijve en Waarmaarde. 1683.

1 deel

168 "Antbouck van alle de landen competerende d'Abdije van Ste Prs 
neffens gent gheleghen binnen de prochien van Avelghem, 
Autrijve, Mauden, Ooteghem ende Waermaerde, die inganck sijn 
nemende te kerst 1689 midtsgrs kersaevent 1692", legger van de 
inkomsten uit pacht te Avelgem, Outrijve, Moen, Otegem en 
Waarmaarde. 1689-1692.

1 deel

666 Register van ontvangsten van de pachten te Avelgem. 1784-1785.
1 katern

(3) Walem (Wortegem)

(3) Walem (Wortegem)
--- Staat van cijnsplichtigen. [circa 1265].

459 Legger van de inkomsten uit cijnzen. [circa 1288?]
1 deel

407 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. [14de en 15de eeuw].

1 band

408 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. 1546.

1 deel

409 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van de heerlijkheid Walem (Wortegem) en Anzegem. 
1557.

1 deel

410 - 411 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten van de heerlijkheid Walem (Wortegem, Ooike en Zingem). 1573-1579.

410 - 411 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten 
uit cijnzen en renten van de heerlijkheid Walem (Wortegem, Ooike 
en Zingem). 1573-1579.

410 1573.
1 deel

411 1573.
1 deel
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413 - 416 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van de heerlijkheid Walem (Wortegem, Ooike, Zingem en Asper). 1684 en 1711.

413 - 416 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van de 
heerlijkheid Walem (Wortegem, Ooike, Zingem en Asper). 1684 en 
1711.

413 1684.
1 deel

414 1684.
1 deel

412 1711.
1 deel

415 1711.
1 deel

416 1711.
1 deel

c. Kasselrij Kortrijk

C. KASSELRIJ KORTRIJK
(1) Algemeen

(1) Algemeen
326 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten te Desselgem, Beveren, Kuurne en Oeselgem. 1480.
1 deel

669 Register van ontvangsten van inkomsten in het Kortrijkse. [circa 
1677]-1680.

1 deel

(2) Sint-Pietersheerlijkheid te Desselgem

(2) Sint-Pietersheerlijkheid te Desselgem
(a) Algemeen

(a) Algemeen
92 Legger van de gronden waarop tienden moeten betaald worden te 

Desselgem. 1574.
1 deel

93 Legger van de gronden waarop grote tienden moeten betaald 
worden te Desselgem. 1620-1621.

1 deel

335 - 336 Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten te Desselgem en omgeving. 1651-1682.

335 - 336 Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Desselgem en omgeving. 1651-1682.

335 1651-1655.
1 deel
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664 1651-1655.
1 band

336 1650-1682.
1 deel

--- Kaartboek van de goederen van de Sint-Pietersheerlijkheid te 
Desselgem, Waregem, Beveren, Deerlijk en Kuurne. 1778.

--- Kaartboek van de goederen van de Sint-Pietersheerlijkheid te 
Desselgem, Waregem, Beveren, Deerlijk en Kuurne. 1778.

--- Kaartboek van Desselgem. 1781.

(b) Munkhove (Desselgem, Waregem, Deerlijk, Beveren)

(b) Munkhove (Desselgem, Waregem, Deerlijk, Beveren)
325 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van het hof 

Munkhove (ten Muyncken) te Desselgem, Waregem, Deerlijk en 
Beveren. 1570.

1 deel

328 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van het hof 
Munkhove te Desselgem, Waregem, Deerlijk, Beveren, Kuurne en 
Kortrijk. 1631.

1 deel

329 "Renteboek", legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van het
hof Munkhove te Desselgem, Waregem, Deerlijk, Beveren, Kuurne 
en Kortrijk. 1631.

1 deel

327 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van het hof 
Munkhove te Desselgem, Waregem, Deerlijk, Beveren, Kuurne en 
Kortrijk. 1631.

1 deel

331 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van het hof 
Munkhove te Desselgem, Beveren, Deerlijk, Waregem, Kuurne en 
Kortrijk, 1682 en legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te 
Oeselgem en te Zulte. 1683.

1 deel

330 Legger van de gronden waarop de laten diensten en lasten moeten
betalen te Desselgem, Deerlijk, Beveren. [circa 1682?].

1 deel

332 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van het hof 
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Munkhove te Desselgem, Beveren, Deerlijk, Waregem, Kuurne en 
Kortrijk. 1764.

1 band

(c) Ter Meierij (Desselgem, Waregem, Beveren)

(c) Ter Meierij (Desselgem, Waregem, Beveren)
334 Twee leggers van de inkomsten uit cijnzen en renten van de 

heerlijkheid ter Meierij te Desselgem, Waregem, Beveren. 1574 en 
1624.

1 band

333 Twee leggers van de inkomsten uit cijnzen en renten van de 
heerlijkheid ter Meierij te Desselgem, Waregem, Beveren uit. 1574 
(kopie) en uit 1624 (kopie van 1626).

1 band

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Desselgem ter 
Meierij in Desselgem, Beveren en Deerlijk. 1624.

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van de heerlijkheid 
ter Meierij te Desselgem, Beveren, Deerlijk en Waregem. 1764.

(3) Izegem, Oostrozebeke, Harelbeke

(3) Izegem, Oostrozebeke, Harelbeke
428 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten te Izegem, Oostrozebeke en Harelbeke. 1413.
1 deel

(4) Kekelhede (Wervik)

(4) Kekelhede (Wervik)
364 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van de heerlijkheid 

Kekelhede te Wervik. [circa 1596].
1 deel

(5) Oeselgem en Zulte

(5) Oeselgem en Zulte
--- Legger van de inkomsten uit heerlijke rechten (wandelkoop en 

sterfkoop) te Oeselgem en Zulte. 1625.

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Oeselgem en te 
Zulte. 1683.

(6) Ruiselede, Aarsele en Kanegem

(6) Ruiselede, Aarsele en Kanegem
386 Legger van de inkomsten uit cijnzen, renten en pachten te 

Ruiselede, Aarsele en Kanegem. [2de helft 14de eeuw?].
1 deel



48 Sint-Pietersabdij. Gent. Deel I

387 Legger en register van ontvangsten van cijnzen en renten te 
Ruiselede en Kanegem. [circa 1500?].

1 deel

673 Legger van de Sint-Pietersheerlijkheid te Ruiselede, Kanegem en 
Aarsele. [17de eeuw].

1 katern

--- Register van ontvangsten van cijnzen en renten te Ruiselede, 
Kanegem (Wulpitrente), Aarsele. 1721-1731.

d. Land van Aalst

D. LAND VAN AALST
(1) Algemeen

(1) Algemeen
299 Legger van de inkomsten uit cijnzen in het Land van Aalst. 1461.

1 deel

300 Legger van de inkomsten uit cijnzen in het Land van Aalst. 1559.
1 deel

131 Legger van goederen van de abdij, pitancie, de aalmoezenij en de 
infirmerie in het Land van Aalst. 1634-1635.

1 deel

131 /BIS Legger van goederen van de abdij, pitancie, de aalmoezenij en de 
infirmerie in het Land van Aalst. 1634-1635.

1 deel

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit gronden, cijnzen, 
tienden en molens in het Land van Aalst vanaf 1671. [circa 1681].

(2) Berchem (Smeerebbe)

(2) Berchem (Smeerebbe)
--- Legger van de goederen van het hof te Berchem in Smeerebbe. 

1790.

(3) Merelbeke

(3) Merelbeke
323 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten in Crombrugge. 1565.
1 deel

304 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten in Crombrugge. [1586].

1 deel

324 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
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en renten in Crombrugge. 1642.
1 deel

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen (schoofboek) van de prins van 
Montmorency voor Ter Hagen in de heerlijkheid Crombrugge te 
Merelbeke. 1671.

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten te
Merelbeke. [circa 1730?].

(4) Dikkele

(4) Dikkele
--- Legger van de grootte van de schooflanden te Hillegem en Dikkele.

1461.

339 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Dikkele. 1644.

1 deel

340 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Dikkele. 1644.

1 deel

341 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van Ferdinandus Antonius Borluut, heer van Assenburch, 
in Zingem en Dikkele, 1683, register van ontvangsten van 1686 tot
1730 en van Hendrik Borluut heer van Assenburch, 1729, met 
register van ontvangsten van 1727 tot 1786. 1683-1786.

1 deel

341 /BIS Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten in de meierij Dikkele en de heerlijkheid Assenburch te 
Zingem en Dikkele, voorheen in bezit van Hendrik Borluut. (1762) 
1773-1793.

1 deel

(5) Erondegem en Ottergem

(5) Erondegem en Ottergem
110 Registers van de inkomsten uit cijnzen (vijfde schoof en 

helftwinning) in Erondegem en Ottergem. [circa 1600], 1612, 1631 
en 1687.

1 pak

111 Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
(helftwinning en vijfde schoof) te Erondegem en Ottergem 
toebehorend aan de prior, godshuis en aalmoezenij. 1649-1675.

1 deel
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(6) Hillegem, Ter Herpen en omgeving

(6) Hillegem, Ter Herpen en omgeving
(a) Hillegem

(a) Hillegem
112 Legger van de grootte van de schooflanden te Hillegem en Dikkele,

1461 (f° 3-15) en een staat van kostumen en akten en 
ordonnanties betreffende handel, ambachten en belasting in het 
Aalst, het Land van Aalst en Geraardsbergen (f° 17- 133), [15de 
eeuw], met vooraan charter van Karel V. 1544.

1 deel

356 Leggers en registers van ontvangsten van cijnzen en renten te 
Hillegem. 1561.

1 band

357 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Hillegem. 1642.

1 deel

--- Legger (landboek) van de parochie Hillegem. 1642.

113 Legger met de grootte van de schooflanden te Hillegem. 1675.
1 deel

--- Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen van Hillegem. 1675.

(b) Ter Herpen (Herzele en Sint-Lievens-Esse)

(b) Ter Herpen (Herzele en Sint-Lievens-Esse)
403 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen, 

renten en offergaven te Smeerebbe, Woubrechtegem uit 1559 en 
in de heerlijkheid ter Herpen uit 1562. 1577.

1 deel

404 Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen van de heerlijkheid 
ter Herpen (Herzele en Sint-Lievens-Esse), 1673 en van Hillegem, 
1675. 1673, 1675.

1 deel

118 Legger van de inkomsten uit korencijns in de heerlijkheid ter 
Herpen (Herzele en Sint-Lievens-Esse). 1673.

1 deel
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(7) Letterhoutem

(7) Letterhoutem
369 - 371 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten in de dorpsheerlijkheid Letterhoutem. 1576-1716.

369 - 371 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten 
uit cijnzen en renten in de dorpsheerlijkheid Letterhoutem. 1576-
1716.

369 1576.
1 deel

372 1642.
1 deel

373 1642.
1 deel

371 1710-1711.
1 deel

370 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten in de 
dorpsheerlijkheid Letterhoutem. [circa 1700].

1 deel

117 'Schoofbouck', legger van de inkomsten uit de korencijns in de 
dorpsheerlijkheid Letterhoutem. 1710.

1 deel

117 /BIS Register van ontvangsten van de inkomsten uit korencijns in de 
dorpsheerlijkheid van Letterhoutem. 1710-1755.

1 deel

(8) Wijlegem

(8) Wijlegem
417 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten in de heerlijkheid Wijlegem (Sint-Denijs-Boekel) en 
Vrijsbeke. 1374.

1 deel

e. Land van Waas

E. LAND VAN WAAS
(1) Algemeen

(1) Algemeen
405 Legger van de inkomsten uit cijnzen, renten, tienden en 

patronaatsrechten. 1427.
1 deel

406 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. 1561.

1 deel
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678 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten in het Land 
van Waas. [circa 1702].

1 deel

(2) Sint-Gillis-Waas en Vrasene

(2) Sint-Gillis-Waas en Vrasene
157 Legger en register van ontvangsten van de cijnzen op de polders in

Sint-Gillis-Waas en Vrasene (Rode Moer en Sint-Gillisbroek). 1616.
1 deel

662 Legger en register van ontvangsten van de cijnzen op de polders in
Sint-Gillis-Waas en Vrasene (Rode Moer en Sint-Gillisbroek). 1722.

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Sint-Gillis-Waas en Vrasene (Rode Moer, Sint-Gillisbroek en 
Kieldrecht). 1722.

--- Register van ontvangsten van cijnzen, renten en pachten. 1676-
1680.

164 Register van ontvangsten. (1670) 1679-1684.
1 deel

165 Register van ontvangsten. 1679-1683.
1 deel

--- Registers van ontvangsten van de verpachting van de tienden in 
het Land van Waas. 1771-1781.

f. Kwartier van Brugge

F. KWARTIER VAN BRUGGE
434 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten in het Brugse Vrije. 

[1ste kwart 14de eeuw?].
1 katern

312 Legger van de inkomsten uit cijnzen, renten, pachten en tienden in 
het Brugse Vrije. 1355.

1 deel

314 Staat van achterstallige cijnzen en renten in het Brugse Vrije. 
[13]80.

1 deel

313 Leggers en registers van ontvangsten van cijnzen en renten onder 
meer te Houtave, Dudzele, ter Keten (bij Diksmuide) en Ghyvelde. 
14de eeuw - 1601.
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1 band

385 Leggers van de inkomsten uit renten en cijnzen te Sint-Pieters-op-
den-Dijk, Zuienkerke en Nieuwmunster. 1471, 1517, 1544, 1599.

1 band

375 Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen te Nieuwmunster, 
Houtave, Sint-Pieters-op-den-Dijk, Sint-Andries, Meetkerke, Sint-
Jans-op-den-Dijk, Uitkerke, Lissewege, Oostkamp, Koolkerke. [circa 
1544?].

1 deel

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen, renten, 
pachten, tienden en patronaatsrechten in het Brugse Vrije en 
Ghyvelde. 1554.

--- - 315 Leggers van de inkomsten uit renten en pachten in Camerlinks-ambacht (Middelkerke en Mariakerke (Testerep)). 1563, 1573, 1703.

--- - 315 Leggers van de inkomsten uit renten en pachten in 
Camerlinks-ambacht (Middelkerke en Mariakerke (Testerep)). 1563, 
1573, 1703.

--- 1563 en 1573.

315 1703.
1 deel

301 Legger van de inkomsten uit cijnzen in het Brugse Vrije. 1576.
1 deel

--- Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen te Nieuwmunster. 
1710.

g. Oostvrije en de Vier Ambachten

G. OOSTVRIJE EN DE VIER AMBACHTEN
(1) Algemeen

(1) Algemeen
435 Legger van de inkomsten (betalers) uit cijnzen en renten. [circa 

1300?].
1 deel

440 Legger van de inkomsten uit cijnzen, renten, patronaatsrechten en 
pachten in het Oostvrije en de Vier Ambachten bestemd voor de 
gemeenschap, de kosterij, de proosdij en de kelder. [eerste kwart 
14de eeuw].

1 deel

430 Legger van de inkomsten uit cijnzen, renten, patronaatsrechten en 
tienden, in het ambacht Oostburg, in de Oud-Ievene, IJzendijke, 
Proostpolder (Groede), de Vier Ambachten, Vroendijk, Assenede-
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ambacht, Willemskerke, Ertinge, Oud- Otene, Geraardsee (Axel), 
Beoostenblijde, Hulst-ambacht, Boekhoute-ambacht, Laree. 1493.

1 deel

556 Stukken betreffende polders en de inning van tienden te 
Watervliet, Waterland, Boekhoute en omgeving. [16de eeuw].

1 band

158 Register van pachtcontracten in diverse polders in de Oostvrije en 
de Vier Ambachten. 1617.

1 deel

(2) Ambachten Oostburg en Ijzendijke

(2) Ambachten Oostburg en Ijzendijke
145 "Ommeloper", legger van de watering van de Oud-Ievene. 1550-

1551.
1 deel

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen in de ambachten Oostburg en 
IJzendijke. 1564.

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen in de ambachten Oostburg en 
IJzendijke. 1564.

144 "Adjudicatie en cavelbouck", legger van de landen in Prins-
Willempolder. 1650-1651.

1 deel

--- - --- Staten van de schattingen van de tienden te Prins-Willempolder en Schoondijke. 1727, 1747-1781, 1783-1786.

--- - --- Staten van de schattingen van de tienden te Prins-
Willempolder en Schoondijke. 1727, 1747-1781, 1783-1786.

--- 1725, 1747-1758.

--- 1759-1769.

--- 1770-1781, 1783-1786.

(3) Vier Ambachten

(3) Vier Ambachten
145 /BIS Legger van de goederen binnen de Vier Ambachten. 31 juli 1572.

1 charter

--- Legger van de goederen binnen de Vier Ambachten van 31 juli 
1572. [18de eeuw].

(4) Wachtebeke

(4) Wachtebeke
--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
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Wachtebeke. 1535.

--- - 458 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Wachtebeke. 1612-1699.

--- - 458 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Wachtebeke. 1612-
1699.

--- 1612.

456 1612.
1 deel

457 1656.
1 deel

458 1699.
1 deel

h. Kwartier van Doornik

H. KWARTIER VAN DOORNIK
439 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Hollain. [14de eeuw].

1 deel

106 Legger van de inkomsten uit cijnzen in Hollain en Jollain. 1405.
1 deel

359 - 361 Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen te Hollain. 1446-1158.

359 - 361 Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen te Hollain.
1446-1158.

359 1446.
1 deel

107 1462.
1 deel

358 1486.
1 deel

360 [1486].
1 deel

361 1558.
1 deel

362 Twee leggers van de inkomsten uit renten en cijnzen te Hollain. 
1601.

1 band

363 Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen te Hollain. 1627-
1628.
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1 deel

141 Legger van de gronden en weiden te Hollain, Jollain en Merlin in het
bezit van de Sint-Pietersabdij. 1636-1637.

1 deel

--- Uittreksel uit de rekeningen van Hollain, de la Motte en Jolhain. 
1701 en 1702, 1703.

i. Kasselrijen Cassel en Sint-Winoksbergen

I. KASSELRIJEN CASSEL EN SINT-WINOKSBERGEN
(1) Boeseghem

(1) Boeseghem
311 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Boeseghem. 

[circa 1400].
1 deel

137 Legger van de inkomsten te Boeseghem. [1660].
1 deel

(2) Ghyvelde

(2) Ghyvelde
344 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Ghyvelde. [15de 

eeuw].
1 deel

j. Kwartieren van Rijsel en Artesië

J. KWARTIEREN VAN RIJSEL EN ARTESIË
(1) Algemeen

(1) Algemeen
--- Legger van de goederen in Artesië. 1703-1707.

--- Kopieboek van pachtcontracten van de goederen in Artois, het 
Rijselse en te Boeseghem. 1756-1762.

170 "Registre des terres appartenantes aux abbés et Religieux de 
l'exempte et Royale abbaye de st pierre Lez Gand données en 
ferme a differentes personnes dont les beaux ont eté renouvellés 
pendant Les années 1700 septante six, 1700 septante sept, 1700 
septante huit et 1700 septante neuf",register van ontvangsten van 
de inkomsten uit de goederen te Harnes, Annay, Loison, Carvin, 
Camphin, Ennetières en Boeseghem. 1779-1791.

1 deel



Sint-Pietersabdij. Gent. Deel I 57

(2) Camphin, Carbin en omgeving

(2) Camphin, Carbin en omgeving
(a) Algemeen

(a) Algemeen
321 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen, 

renten en tienden en gronden te Camphin en Carvin. [begin 15de 
eeuw].

1 deel

320 Legger van de inkomsten uit cijnzen, renten, tienden te Camphin 
en Carvin. [15de eeuw?].

1 deel

(b) Camphin (en-Carembault) en Ennecourt

(b) Camphin (en-Carembault) en Ennecourt
316 Legger van inkomsten uit cijnzen te Camphin en Ennecourt. [13de 

eeuw].
1 deel

317 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Camphin en 
Ennecourt. [14de eeuw].

1 deel

319 Legger van de goederen en inkomsten in Camphin en omgeving. 
1519.

1 deel

318 Legger van de goederen en inkomsten in Camphin en omgeving. 
1519.

1 deel

--- Legger van de goederen en inkomsten te Camphin. [circa 1537?].

94 Verslag over de personen en instanties die tienden, heerlijke 
rechten en renten te Camphin moeten betalen. 1594.

1 deel

(c) Carvin en Espinoy

(c) Carvin en Espinoy
322 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten te Carvin en Espinoy. [14de eeuw].
1 deel

--- Legger en register van ontvangsten uit cijnzen en renten te Carvin. 
[14de eeuw].

343 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Carvin en Espinoy. [15de eeuw?].
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1 deel

343 /BIS Legger van de inkomsten uit de cijnzen van kapoenen te Carvin en 
Espinoy. [15de eeuw].

1 deel

--- Legger van de inkomsten te Carvin. [16de eeuw].

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen te Carvin en Espinoy. [17de 
eeuw].

668 Register van ontvangsten van de cijnzen en renten te Carvin en 
Espinoy. 1699-1717.

1 deel

(3) Ennetières

(3) Ennetières
342 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Ennetières. 1525.

1 deel

(4) Harnes, Annay, Loison en Wingles

(4) Harnes, Annay, Loison en Wingles
(a) Algemeen

(a) Algemeen
351 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten te Harnes en Annay. [13?]30.
1 deel

346 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Harnes, Annay, Loison en 
Wingles. 1391.

1 deel

347 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Harnes, Annay en
Loison. 1497.

98 Legger van de inkomsten uit tienden en cijnzen te Harnes, Annay 
en Loison. [eind 15de eeuw].

1 deel

348 Legger van inkomsten uit cijnzen en renten te Harnes, Annay en 
Loison. 1621.

1 deel

103 Legger van de inkomsten uit tienden en cijnzen te Harnes, Annay 
en Loison. 1635-1638.

1 deel

105 Uittreksel uit de legger (besongné) van de inkomsten uit cijnzen te 
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Harnes, Annay en Loison van circa 1628 tot 1631. [circa 1637].
1 deel

91 - 91/BIS Enquete door de Raad van Artesië in het proces van de abdij van La Brayelle contra de Sint-Pietersabdij over heerlijke rechten die de laatste beweert te hebben te Harnes, Annay en Loison. 1629.

91 - 91/BIS Enquete door de Raad van Artesië in het proces van de 
abdij van La Brayelle contra de Sint-Pietersabdij over heerlijke 
rechten die de laatste beweert te hebben te Harnes, Annay en 
Loison. 1629.

91 Exemplaar 1.
1 deel

91 /BIS Exemplaar 2.
1 deel

101 Enquetes over de tienden en grondrechten te Harnes, Annay en 
Loison. 1631-1633.

1 band

162 Legger van de goederen in Harnes, Annay en Loison. 1639.
1 deel

349 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Harnes, Loison en
Annay. 1680.

1 deel

(b) Annay

(b) Annay
34 Procesdossier van de zaak tussen de abdij van La Brayelle en de 

Sint-Pietersabdij over rechten en inkomsten te Annay. 1500.
1 band

95 Register van ontvangsten van de inkomsten uit de tienden en 
cijnzen te Annay en enquetes hierover. 1627-1638.

1 band

96 Enquetes over de tienden en grondrechten te Annay. 1630-1635.
1 band

(c) Harnes

(c) Harnes
553 Register met kopies van processtukken in de zaak van de abdij 

contra de burggravin van Meaulx, als erfachtig meier van Harnes 
voor het Parlement van Parijs. [begin 15de eeuw].

1 deel

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen te Harnes. 1442.

97 Legger van de inkomsten van tienden en cijnzen te Harnes en 
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omgeving. [circa 1485].
1 deel

350 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Harnes. [15de 
eeuw].

1 deel

99 Legger van tienden en cijnzen te Harnes. 1627-1637.
1 deel

100 - 102 Enquetes over de tienden en grondrechten te Harnes. 1630-1637.

100 - 102 Enquetes over de tienden en grondrechten te Harnes. 
1630-1637.

100 1630-1633.
1 band

102 1635-1637.
1 band

(d) Loison

(d) Loison
109 Enquetes over tienden en grondrechten te Loison. 1630-1638.

1 band

(e) Wingles

(e) Wingles
--- Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Wingles. 

1624, kopie van 1726.

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Wingles. 
1630, kopie van 1726.

(5) Noyelles en Douchy

(5) Noyelles en Douchy
104 Legger van inkomsten uit tienden en cijnzen te Noyelles en Douchy.

1427.
1 deel

D. Opperleenhof en heerlijkheden

D. OPPERLEENHOF EN HEERLIJKHEDEN
--- Kopie van een rol van vonnissen in criminele zaken uit de dertiende

en veertiende eeuw en andere stukken betreffende de 
bevoegdheid van de schepenbank van de Sint-Pietersheerlijkheid. 
1408-1409.

--- Kopie van de keure en costumen van Harnes, kopie van 1526. 
1526.
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22 "Bouck van memorien der abdeye van Ste Pieters", register met 
afschriften en uittreksels van stukken betreffende de heerlijkheden 
van de Sint-Pietersabdij. [eerste helft 16de eeuw].

1 deel

532 "Registere Nopende de Casselrye van Curterycke ende van 
Audenaerden", register van vonnissen en akten betreffende de 
heerlijkheden in de kasselrijen Kortrijk en Oudenaarde. [circa 
1547].

1 deel

--- Diverse stukken betreffende de feodale en heerlijke rechten van de
abdij. 16de eeuw.

530 "Reglementen, Sentencien Costumen Der Prochien", register van 
vonnissen, akten en costumen, vertoog over de jurisdictierechten 
van de abdij te Gent en daaromtrent opgesteld op vraag van de 
aartshertogen om als bewijsstuk te dienen in een proces voor de 
Raad van Vlaanderen tegen de stad Gent uit 1621. [circa 1625].

1 deel

679 Register van ontvangsten en uitgaven van het opperleenhof. 1665-
1689.

1 deel

41 "Register van wetten te vermaken ab anno 1649 tot 1775", register
van de wetsvernieuwingen in de heerlijkheden van de Sint-
Pietersabdij. 1699.

1 deel

549 Register met uittreksels uit de rol (registre de plaidoiries) van de 
schepenbank te Hollain. 1726-1737.

1 deel

--- Legger van de leengoederen van de abdij. S.d.

13 Cartularium met stukken betreffende de heerlijkheid van Douchy, 
verzameld in 1494, gecollationeerd in 1569. [18de eeuw].

1 deel

--- Kopie van de costumen van de Sint-Pietersheerlijkheid en van het 
leenhof van Sint-Pieters uit 1547 en de uitleg hierover door een 
fiscaal van de Raad van Vlaanderen uit 1549 en andere juridische 
teksten. [18e eeuw].

--- Kopie van de costumen van de Sint-Pietersheerlijkheid van het 
leenhof van Sint-Pieters van 1547 en de uitleg hierover door een 
fiscaal van de Raad van Vlaanderen van 1549, en andere teksten 
betreffende leenhof en heerlijkheid tot 1683. [18de eeuw].
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--- Register met costumen van de Sint-Pietersheerlijkheid en van het 
leenhof van Sint-Pieters uit 1547 en uitleg hierover door een fiscaal
van de Raad van Vlaanderen uit 1549. [18de eeuw].

--- Vertoog met gebruikmaking van de archieven dat de Sint-
Pietersabdij in al haar heerlijkheden de heerlijke rechten bezit, d.i. 
bastaardgoed, stragiersgoed, confiscatie, tol, vond, etc. [eind 18de 
eeuw].
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III. De diensten

III. DE DIENSTEN
A. Aalmoezenij

A. AALMOEZENIJ
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
a. Cartularia

A. CARTULARIA
3 Cartularium. 1476.

1 band

--- Kopie van het cartularium van 1476. [18de eeuw].

23 Cartularium. 1479.
2 katernen

--- Cartularium. [18de eeuw].

b. Archiefinventarissen

B. ARCHIEFINVENTARISSEN
133 Inventaris van de documenten over het goederenbezit. 1585.

1 deel

c. Leggers en registers van ontvangsten en uitgaven

C. LEGGERS EN REGISTERS VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
123 Legger van de goederen. [circa 1353].

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten van cijnzen, 
renten, pachten en tienden. 1368.

272 Legger van te betalen cijnzen en pensioenen, met formularium van
betalings-bewijzen en afschriften van akten (1343, 1396, 1402). 
1409 n.s.

1 deel

258 Vertoogschrift van de abdij in het proces die ze had contra Willem 
Raes, priester en andere laten van de aalmoezenij betreffende 
cijnzen ('zoekersrenten') uit 1470, met een kopie van een legger 
van de inkomsten uit cijnzen te Merelbeke, Lemberge, Zevergem 
en Zwijnaarde uit 1365 en uit een rol betreffende de inslagneming 
van cijnsgrond te Zevergem uit 1405. [15de eeuw].

1 band

87 Register van ontvangsten en uitgaven. 1460-1461.
1 deel

132 /TER Legger van de inkomsten. 1462.
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1 deel

269 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Gent (Sint-Pietersdorp), Zwijnaarde en Zevergem, 
Gentbrugge, Waarschoot, Zaffelare, Zaamslag, Nazareth en 
omstreken, Destelbergen, Lemberge, Merelbeke, Bottelare, het hof 
Idergem en Gottem. 1488.

1 band

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit achterstallige 
cijnzen en pachten en van uitgaven. 1497-1498.

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten. 1498.

261 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten in Gent (Sint-Pietersdorp en elders), Zwijnaarde, 
Zevergem, Gentbrugge, Waarschoot, Zaffelare, Zaamslag, 
Nazareth en omgeving. 1519.

1 deel

--- Register van ontvangsten. 1521-1522.

680 Register van ontvangsten en uitgaven. 1524.
1 deel

685 Register van ontvangsten en uitgaven. 1533-1534.
1 deel

681 Register van ontvangsten en uitgaven. 1540-1549.
1 deel

270 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen. 
1547-1549.

1 deel

81 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten. [midden 16de 
eeuw, voortgezet tot 1573].

1 deel

235 /B Staat van de inkomsten uit cijnzen. [na 1551].
1 deel

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en pachten.
1552-1553.

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en pachten 
en van uitgaven. 1560-1561.

683 Register van ontvangsten. 1564-1565.
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1 deel

703 Legger en register van ontvangsten opgesteld door de 
commissarissen van de stad Gent. [circa 1572].

1 deel

684 Legger en register van ontvangsten. 1581-1582.
1 deel

--- Legger van goederen in pacht gegeven door het centraal 
goederenbeheer en door de aalmoezenij. [1636].

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit pachten en de 
inkomsten overgedragen door de lokale ontvangers. 1740-1794.

--- Register van door de abt ondertekende kwitanties vanwege de 
pitancie, de aalmoezenij en de infirmerie. (1764) 1766-1788.

271 Register van de aalmoezenij en de pitancie. 18de eeuw.
1 band

--- Register van uitgaven. 1774-1794.

--- Register van ontvangsten en uitgaven. 1783-1794.

d. Registers van pachtcontracten

D. REGISTERS VAN PACHTCONTRACTEN
--- Register van pachtcontracten. [2de helft 16de eeuw].

159 Register van pachtcontracten. [circa 1620].
1 deel

2. Per regio

2. PER REGIO
a. Gent en omgeving

A. GENT EN OMGEVING
(1) Gentbrugge, Merelbeke, Ledeberg

(1) Gentbrugge, Merelbeke, Ledeberg
202 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten te Gentbrugge. 1451.
1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Gentbrugge. 1534.

273 /C Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Gentbrugge. 1568.

1 deel
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204 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen en 
renten te Gentbrugge, Merelbeke, Ledeberg en Onze-Lieve-Vrouw 
Sint-Pieters. 1617.

1 deel

238 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten in Gentbrugge, Merelbeke, Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieters
en Ledeberg. 1659.

1 deel

203 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Gentbrugge, Merelbeke, Ledeberg en Onze-Lieve-
Vrouw Sint-Pieters. [circa 1682?].

1 deel

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te 
Ledeberg. 1709-1734.

(2) Gent, Zwijnaarde en Zevergem

(2) Gent, Zwijnaarde en Zevergem
--- Legger van inkomsten uit cijnzen ('zoekersrenten') te Zevergem, 

Merelbeke, Lemberge en Zwijnaarde. [kort na 1365].

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen te Zevergem, Merelbeke, 
Lemberge en Zwijnaarde. [kort na 1365].

--- Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
('zoekersrenten') in Lemberge, Merelbeke, Bottelare, Zevergem en 
Zwijnaarde. [circa 1400].

--- Twee leggers en registers van ontvangsten uit cijnzen te Lemberge,
Merelbeke, Bottelare, Zevergem en Zwijnaarde. 1437.

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Lemberge, Merelbeke, Bottelare, Zevergem en Zwijnaarde. [circa 
1480?].

--- Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
('zoekersrenten') in Lemberge, Merelbeke, Bottelare, Zevergem en 
Zwijnaarde. 1498.

262 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Gent (Sint-Pietersdorp) te Zwijnaarde en Zevergem en
omstreken. 1557.

1 deel

264 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Gent (Sint-
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Pietersdorp) te Zwijnaarde en Zevergem. [circa 1600].
1 deel

260 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten in Gent (Sint-
Pietersdorp en elders), Zwijnaarde en Zevergem. 1671.

1 deel

263 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Gent (Sint-Pietersdorp en elders), Zwijnaarde en 
Zevergem. [circa 1680].

1 deel

265 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Gent (Sint-Pietersdorp), Zwijnaarde en Zevergem. 
1719.

1 deel

(3) Gottem

(3) Gottem
205 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen, 

renten en heerlijke rechten. 1760.
1 deel

(4) Sint-Pieters-Aalst en Sint-Pieters-Aaigem

(4) Sint-Pieters-Aalst en Sint-Pieters-Aaigem
88 Legger van de inkomsten uit tienden. 1656-1657.

1 deel

134 Kaartboek van de gronden buiten de Heuvelpoort. 1728.
1 deel

b. Land van Aalst

B. LAND VAN AALST
(1) Algemeen

(1) Algemeen
82 Legger van inkomsten in Aalst (Brettem), Mere, Aaigem, Ottergem, 

Kerksken, Smetlede. 1471.
1 deel

191 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en heerlijke rechten in Merelbeke, Lemberge, Bottelare en 
omstreken en in Baaigem, Dikkelvenne, Gavere en in Melle, 
Vantegem en Wetteren. 1574.

1 deel

222 Legger van de inkomsten uit cijnzen in de heerlijkheid van de 
aalmoezenij (te Merelbeke, Lemberge, Wetteren, Vantegem, Melle, 
Gontrode, Bottelare, Munte, Melsen, Gavere, Dikkelvenne, Vurste, 
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Baaigem en omstreken). [1685].
1 deel

226 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Merelbeke, Lemberge, 
Wetteren, Vantegem, Melle, Gontrode, Bottelare, Munte, Melsen, 
Gavere, Dikkelvenne, Vurste, Baaigem en omstreken. [1685-1712].

1 deel

225 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Merelbeke, Lemberge, 
Bottelare, Baaigem en omgeving. [1738-1759].

1 deel

201 Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen (helftwinning) te 
Baaigem, Bottelare, Lemberge, Gavere, Dikkelvenne, Vurste, 
Melsen en Merelbeke. 1765.

1 deel

223 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Melle, Merelbeke, 
Lemberge, Bottelare, Baaigem, Gavere, Dikkelvenne, Vurste, 
Wetteren en Vantegem en omgeving (1764-1765). 1767.

1 deel

(2) Aaigem, Borsbeke, Oombergen en omgeving

(2) Aaigem, Borsbeke, Oombergen en omgeving
83 Legger van inkomsten uit cijnzen (korenrente) in Kampen 

(Borsbeke). 1442 n.s.
1 rol

188 Legger van de inkomsten uit renten te Aaigem en Borsbeke. [15de 
eeuw?].

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Zwartenbroek in Oombergen. 1526.

187 Legger van de renteplichtigen te Aaigem, Kampen (Borsbeke), 
Zwartenbroek (Oombergen) en legger van de inkomsten uit cijnzen
(helftwinningen) te Balegem. 1567 (1573).

1 deel

273 /B Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Aaigem. 1557.

1 deel

190 Legger van de rente- en cijnsplichtigen te Aaigem, Kampen 
(Borsbeke), Zwartenbroek (Oombergen) en Balegem. 1644.

1 deel



Sint-Pietersabdij. Gent. Deel I 69

(3) Lemberge, Bottelare en Merelbeke

(3) Lemberge, Bottelare en Merelbeke
394 Legger van inkomsten uit cijnzen ('zoekersrenten') te Zevergem, 

Merelbeke, Lemberge, Zwijnaarde. [kort na 1365].
1 deel

259 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen in 
Lemberge, Merelbeke, Bottelare, Zevergem en Zwijnaarde. [circa 
1400].

1 deel

214 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van het hof te Idegem onder Lemberge en Bottelare. 
1402.

1 deel

215 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van het hof te Idegem onder Lemberge en Bottelare. 
1405.

1 deel

216 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van het hof te Idegem onder Lemberge en Bottelare. 
1414.

1 deel

218 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Lemberge, Merelbeke, Bottelare, Zevergem en Zwijnaarde. 1437.

1 band

217 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van het hof te Idegem onder Lemberge en Bottelare. 
1437 of 1438 n.s.

1 deel

--- Legger en register van inkomsten uit cijnzen en heerlijke rechten 
(wandel-en sterfkoop) te Lemberge, Merelbeke, Zevergem en 
Zwijnaarde. [circa 1454].

237 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van het hof te Idegem onder Lemberge, Merelbeke en 
Bottelare. [circa 1460?].

1 deel

219 /A Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Lemberge, Merelbeke, Bottelare, Zevergem en Zwijnaarde. [15de 
eeuw].

1 band



70 Sint-Pietersabdij. Gent. Deel I

219 /B Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen 
(zoekersrenten) in Lemberge, Merelbeke, Bottelare, Zevergem en 
Zwijnaarde. 1498.

1 deel

--- Legger van de schooflanden in Lemberge en Bottelare. [circa 
1500].

115 Legger van de schooflanden van Lemberge en Bottelare. 1517.
1 deel

116 Legger van de schooflanden te Lemberge. 1517.
1 deel

220 /A Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Merelbeke, Lemberge, Bottelare, Melle en omgeving. 1517.

1 deel

220 /B Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Merelbeke, Lemberge, Bottelare, Melle en omgeving. 1517.

1 deel

220 /C Legger van de inkomsten uit cijnzen te Merelbeke, Lemberge, 
Bottelare, Melle en omgeving. [1517].

1 deel

114 Legger van de schooflanden in Lemberge en Bottelare van circa 
1530. [kopie uit begin 17de eeuw?].

1 katern

142 Legger van de goederen van het hof te Idegem onder Lemberge, 
Bottelare en Merelbeke en van de schooflanden en tienden in 
Lemberge, Bottelare en omgeving. 1574.

1 deel

221 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Merelbeke, Lemberge, 
Bottelare, Melle en omgeving. 1574.

1 deel

224 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Merelbeke, Lemberge, Bottelare, Baaigem en omgeving. 1657.

1 deel

686 Register van ontvangsten van heerlijke rechten (doodkoop en 
wandelkoop) te Lemberge, Merelbeke, Bottelare, Baaigem, Gavere, 
Melle en Wetteren. 1671-1673.

1 katern
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227 Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te 
Merelbeke, Lemberge, Bottelare en Baaigem en omgeving. 1740-
1744.

1 deel

(4) Baaigem, Dikkelvenne, Gavere

(4) Baaigem, Dikkelvenne, Gavere
200 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten te Baaigem, Dikkelvenne en Gavere. [circa 1425?].
1 deel

196 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Baaigem, Dikkelvenne en Gavere. 1437 (of 1438 n.s.).

1 deel

309 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Baaigem, Dikkelvenne en Gavere (Raaigem). [circa 
1463].

1 deel

310 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Baaigem, Dikkelvenne en Gavere. [circa 1480].

1 deel

197 Legger en register van ontvangsten van inkomsten uit cijnzen en 
renten te Baaigem, Dikkelvenne en Gavere. 1486 n.s.

1 deel

198 Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen (helftwinningen) te 
Baaigem, Dikkelvenne en Gavere. 1560 (1572).

1 deel

199 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit renten en
cijnzen (helftwinningen) te Baaigem, Dikkelvenne en Gavere. 1560.

1 deel

--- Fragment van een legger en register van ontvangsten van de 
inkomsten uit renten en cijnzen te Baaigem. [circa 1740].

(5) Melle, Wetteren en Vantegem

(5) Melle, Wetteren en Vantegem
687 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit goederen

te Melle, Wetteren en Vantegem. 1414.
1 katern

234 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Melle, Vantegem en Wetteren en omgeving. 1494.

1 deel
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235 /A Legger van de inkomsten uit cijnzen te Melle, Vantegem, Wetteren 
en omgeving. 1552.

1 deel

236 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Melle en Vantegem. [circa 1552].

1 deel

(6) Haaltert en Kerksken

(6) Haaltert en Kerksken
207 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te

Haaltert en Kerksken. [15de eeuw].
1 deel

210 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Haaltert en Kerksken. [15de eeuw].

1 deel

208 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Haaltert en Kerksken. [1541].

1 deel

211 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Haaltert en Kerksken. 1541.
1 deel

(7) Heerlijkheid Lefremis (Maarke)

(7) Heerlijkheid Lefremis (Maarke)
228 /A Legger van de inkomsten uit cijnzen in de heerlijkheid Lefremis te 

Maarke, Mater, Ename en Nederename. [na 1459].
1 katern

231 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten van de 
heerlijkheid Lefremis te Maarke, Mater, Ename en Nederename, 
(Wannegem)-Lede en Zingem. [circa 1480?].

1 deel

228 /B Legger van de inkomsten uit cijnzen in de heerlijkheid Lefremis te 
Maarke, Mater, Ename en Nederename. [circa 1480?].

1 katern

228 /C Legger van de inkomsten uit cijnzen in de heerlijkheid Lefremis te 
Maarke, Mater, Ename en Nederename. [circa 1500?].

1 katern

232 Legger en register van ontvangsten van de heerlijkheid Lefremis te 
Maarke, Mater, Ename en Nederename. 1553.

1 deel
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229 Legger van inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Lefremis te 
Maarke en Mater. 1598.

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten van de 
heerlijkheid Lefremis te Maarke en Mater en van de korenrente te 
Ename en Nederename. 1598.

233 Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Lefremis te
Maarke, Ename en Nederename. 1655-1656.

1 deel

230 Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Lefremis te
Maarke, Ename en Nederename. 1655.

1 band

(8) Heerlijkheid Muishole (Deftinge, Sint-Maria-Lierde, Zarlardinge)

(8) Heerlijkheid Muishole (Deftinge, Sint-Maria-Lierde, Zarlardinge)
239 /A Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Muishole 

te Deftinge. [einde 14de eeuw?].
1 deel

239 /B Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Muishole 
te Deftinge, Sint-Maria-Lierde en Zarlardinge. 1415.

1 deel

242 Legger van de inkomsten uit cijnzen en pachten van de heerlijkheid
Muishole te Deftinge, Sint-Maria-Lierde en Zarlardinge en van het 
goed Ter Planken. [midden 15de eeuw].

1 deel

251 /B Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Muishole 
te Deftinge, Sint-Maria-Lierde en Zarlardinge. [midden 15de eeuw].

1 deel

240 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
van de heerlijkheid Muishole te Deftinge, Zarlardinge en Sint-Maria-
Lierde, 1464 (opgemaakt, voortgezet tot circa 1480) en van de 
inkomsten uit pachten te Deftinge. 1463.

1 deel

241 Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Muishole 
te Deftinge, Zarlardinge, Sint-Maria-Lierde en omgeving, en van de 
inkomsten uit pachten te Deftinge. 1478.

1 deel

243 Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Muishole 
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te Deftinge, Zarlardinge, Sint-Maria-Lierde en omstreken. 1532.
1 deel

244 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van de heerlijkheid Muishole te Deftinge, Zarlardinge, 
Sint-Maria-Lierde en omgeving. 1535.

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van de heerlijkheid Muishole te Deftinge, Zarlardinge, 
Sint-Maria-Lierde en omgeving. 1535.

246 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
van de heerlijkheid Muishole te Deftinge, Zarlardinge, Sint-Maria-
Lierde en omstreken. 1559.

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van de heerlijkheid Muishole. 1599.

251 /C Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Muishole 
te Deftinge, Zarlardinge, Sint-Maria-Lierde en omgeving. 1625.

1 katern

247 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
van de heerlijkheid Muishole te Deftinge, Zarlardinge, Sint-Maria-
Lierde en omgeving. 1625.

1 deel

248 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van de heerlijkheid Muishole te Deftinge, Zarlardinge, 
Sint-Maria-Lierde. 1669.

1 deel

138 Kaartboek van de goederen van het pachthof Muishole. 1723.
1 deel

--- Kaartboek van de goederen van het pachthof Muishole. 1723.

663 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten van Muishole. [circa 1730].

1 deel

249 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van de heerlijkheid 
Muishole te Deftinge, Overboelare, Zarlardinge, Sint-Maria-Lierde 
en omstreken. 1752.

1 deel

250 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van de heerlijkheid 
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Muishole te Deftinge, Overboelare, Zarlardinge, Sint-Maria-Lierde 
en omstreken. 1752.

1 deel

251 Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Muishole 
te Deftinge, Sint-Maria-Lierde en Zarlardinge. 1753.

1 deel

(9) Oordegem en Smetlede

(9) Oordegem en Smetlede
252 Legger van de inkomsten uit cijnzen. 1546.

1 deel

253 Legger van de inkomsten uit cijnzen. 1546.
1 deel

(10) Sint-Denijs-Boekel, Wijlegem, Sint-Blasus-Boekel en Sint-Maria-Latem

(10) Sint-Denijs-Boekel, Wijlegem, Sint-Blasus-Boekel en Sint-Maria-
Latem

75 Register van inkomsten uit cijnzen (korenrenten) en heerlijke 
rechten (wandelkoop en doodkoop). 1507.

1 katern

266 Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
(penningrenten) en heerlijke rechten (sterfkoop en wandelkoop). 
1507.

1 band

268 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen. 
1554.

1 deel

267 Legger van de inkomsten uit cijnzen. 1655.
1 deel

c. Kasselrij Oudenaarde

C. KASSELRIJ OUDENAARDE
(1) Avelgem, Waarmaarde en Otegem

(1) Avelgem, Waarmaarde en Otegem
192 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten te Avelgem en Waarmaarde. [eerste helft 15de eeuw].
1 deel

192 /BIS Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Avelgem en Waarmaarde. 1452.

1 deel

193 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
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en renten te Avelgem en Waarmaarde. 1456.
1 deel

194 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Avelgem, Waarmaarde en Otegem, kopie van een 
exemplaar uit 1629. [circa 1653].

1 deel

195 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Avelgem, Waarmaarde en Otegem. 1708.

1 deel

--- Kaartboek van de goederen te Avelgem van de aalmoezenij en de 
pitancie. 1768-1769.

(2) Sint-Denijs-Lede en Huise

(2) Sint-Denijs-Lede en Huise
212 Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen te Sint-Denijs-Lede. 

1615.
1 deel

213 /A Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen te Sint-Denijs-Lede, 
Huise en omgeving. 1660.

1 deel

213 /B Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen te Sint-Denijs-Lede, 
Huise en omgeving. 1751.

1 deel

d. Kasselrij Kortrijk

D. KASSELRIJ KORTRIJK
255 Legger van de inkomsten uit cijnzen en pachten van de heerlijkheid

Schalklede (Wulpit) te Ruiselede, Kanegem, Aarsele. 1457.
1 deel

254 Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Schalklede
(Wulpit) te Ruiselede, Kanegem, Aarsele. 1548.

1 deel

256 Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Schalklede
te Ruiselede, Kanegem en Aarsele. 1686.

1 deel

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Schalklede
te Ruiselede, Kanegem en Aarsele. 1686.

257 Legger van de inkomsten uit cijnzen van de heerlijkheid Schalklede
te Ruiselede, Kanegem en Aarsele. [circa 1700].
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1 deel

e. Kasselrij Rijsel, het Doornikse en de Vier Ambachten

E. KASSELRIJ RIJSEL, HET DOORNIKSE EN DE VIER AMBACHTEN
496 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Estaimpuis, Bailleul en in 

het Doornikse. 1606.
1 deel

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen in Axelambacht. [midden 16de
eeuw].

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen in
Axelambacht. [circa 1562].

B. Infirmerie

B. INFIRMERIE
1. Algemeen goederenbeheer

1. ALGEMEEN GOEDERENBEHEER
--- Legger van de inkomsten van cijnzen, renten en pachten. 1374.

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen, 
renten en pachten. [circa 1560].

135 Legger van de inkomsten uit pachten, cijnzen en renten. [circa 
1579].

1 deel

688 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit pachten, 
cijnzen en renten. 1586.

1 deel

--- Register van pachtcontracten van goederen van de pitancie en de 
infirmerie. [circa 1625].

--- Register van ontvangsten. 1740-1794 (1796).

--- Register van uitgaven vanwege de pitancie en de aalmoezenij 
betreffende het innen van de cijnzen (heerlijke renten) en vanwege
de infirmerie. (1764) 1766-1788.

288 Register van de uitgaven van de pitancie en de infirmerie. 1773-
1794.

1 deel
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2. Goederenbeheer per regio

2. GOEDERENBEHEER PER REGIO
a. Goed de Bentereye in Zwijnaarde

A. GOED DE BENTEREYE IN ZWIJNAARDE
274 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

van de Bentereye te Zwijnaarde. [circa 1570].
1 deel

275 /A Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
van de Bentereye te Zwijnaarde. [circa 1694].

1 deel

b. Land van Aalst

B. LAND VAN AALST
275 /B Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen in

het Land van Aalst (Wijlegem, Boekel, Sint-Lievens-Esse). 1573.
1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen in
het Land van Aalst (Wijlegem, Boekel, Sint-Lievens-Esse). 1573.

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen in
het Land van Aalst (Wijlegem en omgeving). (1573) 1621.

C. Opperkosterij

C. OPPERKOSTERIJ
33 /A Cartularium van de opperkosterij. [15de eeuw].

1 deel

33 /B Register van ontvangsten van de opperkoster. 1597-1627.
1 katern

D. Pitancie

D. PITANCIE
1. Algemeen goederenbeheer

1. ALGEMEEN GOEDERENBEHEER
276 Legger van de inkomsten uit cijnzen, renten en pachten. 1392.

1 deel

277 Legger van de inkomsten uit cijnzen, renten en pachten. 1393 (sic).
1 deel

384 Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen, renten en 
pachten in de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Gent, te Sint-Denijs-
Westrem, Zwijnaarde, Axel-ambacht, Merelbeke, Waarmaarde, 
Kortrijk, Desselgem, Markegem, Avelgem, Melsele, Destelbergen. 
1426-1427.

1 band
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--- Staat van de inkomsten opgesteld na de Gentse opstand. 1453.

--- Legger van de goederen en inkomsten uit cijnzen. [na 1456].

--- Legger van de goederen en inkomsten uit cijnzen en tienden. 1463.

--- Register van ontvangsten van cijnzen, renten en pachten te 
Zwijnaarde, Zevergem, Afsnee, Sint-Denijs-Westrem, Desselgem, 
Waregem, Sint-Pieters-Aaigem, Waarmaarde, Borst, Sint-Denijs-
Boekel, Destelbergen. 1473-1475.

--- Register van ontvangsten van cijnzen, renten en pachten in het 
Sint-Pietersdorp, Sint-Pieters-Aaigem, Zwijnaarde, Zevergem, 
Afsnee, Sint-Denijs-Westrem, kasselrij Kortrijk, Desselgem en 
Waregem. 1477.

689 Legger en register van ontvangsten. 1517.
1 deel

690 Register van ontvangsten en uitgaven. 1542-1548.
1 deel

691 Register van ontvangsten. 1546-1549.
1 deel

692 Legger en register van ontvangsten. 1565.
1 deel

--- Register van ontvangsten. 1570-1572.

648 Inventaris van de stukken betreffende de goederen van de 
pitancie. 1578.

1 deel

--- Register van pachtcontracten. [2de helft 16e eeuw].

--- Register van pachtcontracten. [2de helft 16de eeuw].

156 Register van pachtcontracten van goederen van de pitancie en de 
infirmerie. [circa 1625].

1 deel

693 Register van ontvangsten. 1654-1692.
1 deel

286 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te betalen op Sint-Stephanusdag. [circa 1658].

1 katern
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130 Legger van de inkomsten. 1702-1703.
1 band

--- Register van uitgaven vanwege de pitancie en de aalmoezenij 
betreffende het innen van de cijnzen (heerlijke renten) en vanwege
de infirmerie. (1764) 1766-1788.

694 - --- Register van ontvangsten. 1738-1794.

694 - --- REGISTER VAN ONTVANGSTEN. 1738-1794.
694 1738-1741.

1 deel

--- 1740-1794.

--- Register van de uitgaven van de pitancie en de infirmerie. 1773-
1794.

--- Register van de aalmoezenij en de pitancie. 18de eeuw.

2. Goederenbeheer per regio

2. GOEDERENBEHEER PER REGIO
a. Avelgem

A. AVELGEM
--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten te Avelgem. 1530-1587.

--- Kaartboek van de goederen te Avelgem van de aalmoezenij en de 
pitancie. 1768-1769.

b. Desselgem en omgeving

B. DESSELGEM EN OMGEVING
--- Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Destelbergen, 

Desselgem en Waregem en van het schouteetdom van Zwijnaarde. 
[begin 15de eeuw].

140 Legger van de bezittingen te Desselgem. 1728.
1 deel

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten van het goed ten 
Broossche te Desselgem en Waregem. 1764.

c. Destelbergen

C. DESTELBERGEN
712 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten te Destelbergen. 1402.
1 deel
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705 Legger en register van ontvangsten van cijnzen en renten te 
Destelbergen. 1407.

1 deel

706 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Destelbergen, 
Desselgem en Waregem en van het schouteetdom van Zwijnaarde. 
[begin 15de eeuw].

1 band

--- Legger van goederen te Destelbergen, [15de eeuw] en register van
verheffingen van lenen te Destelbergen van 1459 en 1468. [2de 
helft 15de eeuw].

707 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Destelbergen. [circa 1500].

1 deel

708 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Destelbergen. 1561.

1 deel

709 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Destelbergen. 1561.

1 deel

710 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Destelbergen. 1561.

1 deel

283 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Destelbergen. 1608.
1 deel

139 Kaartboek van de goederen te Destelbergen en Zevergem. 1612-
1613.

1 deel

284 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Destelbergen. 1681.

1 deel

711 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Destelbergen. 1681.

1 deel

337 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Destelbergen. 
[circa 1693?].

1 deel

651 Index in tabelvorm per betalingsplichtige op een legger van 
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Destelbergen met register van ontvangsten van 1704 tot 1711. 
[begin 18de eeuw].

1 deel

338 Ontvangstbewijzen, nota's en brieven betreffende de inkomsten 
van Destelbergen (bewijsstukken bij de rekeningen). 1700-1715.

1 omslag

d. Gent en omgeving

D. GENT EN OMGEVING
--- Legger van de inkomsten uit cijnzen te Maalte. 1362.

--- Legger van een leen dat de abdij kocht te Sint-Pieters-Aaigem. 
1380.

287 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten te Gent te betalen op Sint-Pietersdag. 1557.

1 deel

--- Kaartboek van de goederen te Destelbergen en Zevergem. 1612-
1613.

--- Legger en register van ontvangsten van cijnzen en renten binnen 
de Sint-Pietersheerlijkheid. 1705-1793.

--- Legger en register van ontvangsten van cijnzen en renten te 
Ledeberg en Gent, Zwijnaarde, Zevergem, het schouteetdom van 
Zwijnaarde, Afsnee, Sint-Denijs en Latem, Sint-Pieters-Aaigem en 
Sint-Pieters-Aalst. 1750.

e. Zaffelare

E. ZAFFELARE
--- Aanwijzer van de pachters en gebruikers van de goederen van de 

pitancie binnen Zaffelare, horende bij een kaart van 1744. 1744.

f. Schouteetdom Zwijnaarde, Afsnee, Sint-Denijs-Westrem en Sint-Martens-Latem

F. SCHOUTEETDOM ZWIJNAARDE, AFSNEE, SINT-DENIJS-WESTREM 
EN SINT-MARTENS-LATEM

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten te Destelbergen, 
Desselgem en Waregem en van het schouteetdom van Zwijnaarde. 
[begin 15de eeuw].

279 /A Legger van de inkomsten uit cijnzen. [2de helft 15de eeuw].
1 deel

279 /B Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen. 
[2de helft 15de eeuw].

1 deel
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278 Legger van de inkomsten uit cijnzen. 1511.
1 deel

280 Legger van de inkomsten uit cijnzen. 1550.
1 deel

281 Legger van de inkomsten uit cijnzen. 1649.
1 deel

282 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen. 
[circa 1672].

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van cijnzen en renten te 
Ledeberg en Gent, Zwijnaarde, Zevergem, het schouteetdom van 
Zwijnaarde, Afsnee, Sint-Denijs en Latem, Sint-Pieters-Aaigem en 
Sint-Pieters-Aalst. 1750.

E. Proosdij

E. PROOSDIJ
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
--- Legger van de heerlijkheid Walem en van de heerlijkheid Anzegem,

1549 en uittreksels uit de rekeningen betreffende heerlijke rechten 
van 1335 tot 1606 in Anzegem en Walem. 1549.

121 Register met documentatie over de heerlijkheden te Desselgem 
(ook Beveren en Deerlijk), Herseaux en Kekelhede (Wervik). [circa 
1555].

1 band

35 Register met documentatie over de heerlijkheden Overmeers, 
Zwijnaarde, Zevergem, Maalte, Afsnee. [midden 16de eeuw].

1 band

30 Register met documentatie over de heerlijkheden Sint-Pieters, 
Overmeers, Crombrugge en Ledeberg. [eind 16de eeuw].

1 band

21 Register met stukken betreffende de jurisdictieconflicten van de 
abdij met andere instanties aangaande de heerlijkheden van de 
Sint-Pietersabdij, in bijzonder in criminele zaken. 1606.

1 deel

--- Costumen van de heerlijkheid Crombrugge te Merelbeke. 1624.
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--- - 55 Register met de akten van de aanstelling van ambtenaren, van procuraties en met vergunningen. 1645-1793.

--- - 55 REGISTER MET DE AKTEN VAN DE AANSTELLING VAN 
AMBTENAREN, VAN PROCURATIES EN MET VERGUNNINGEN. 1645-
1793.

--- 1645.

--- 1682.

55 1721.
1 deel

531 Register van vonnissen belangrijk voor de proosdij. [1687-1702].
1 deel

2. Algemeen goederenbeheer

2. ALGEMEEN GOEDERENBEHEER
--- Staat van de goederen van de proosdij. [midden 13de eeuw].

--- Staat van de goederen van de proosdij. 1265.

432 Register met akten betreffende de vastleggingen van cijnzen. [circa
1546].

1 deel

122 Register van ontvangsten van de inkomsten uit heerlijke rechten 
(wandelkoop, doodkoop, beste hoofden en bastaardgoed, 
stragiersgoed, vond en boeten) te Zaffelare, Destelbergen, 
Zomergem, Baarle en Mariakerke. [circa 1546].

1 band

442 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen. 
1562.

1 deel

446 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen. 
1599.

1 deel

696 Register van ontvangsten en uitgaven. 1618-1625.
1 deel

436 Register met akten betreffende de vastleggingen van cijnzen. 
1623.

1 deel

443 Register met de akten van de vastlegging van cijnzen. 1645.
1 deel
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618 Index op de rekeningen van de proosdij van de 14de eeuw tot 1672
betreffende feodale en heerlijke rechten. [1672].

1 deel

431 Register met de akten betreffende de vastleggingen van cijnzen. 
[circa 1673].

1 deel

53 Register met akten betreffende het vastleggen van cijnzen. 1682.
1 deel

441 Legger van de inkomsten uit cijnzen. 1690.
1 deel

697 Register van ontvangsten en uitgaven. 1711-1717.
1 deel

698 Register van ontvangsten en uitgaven. 1729-1743.
1 deel

460 Uittreksel uit een legger van 1696 van de inkomsten uit cijnzen te 
Sint-Pietersdorp, Sint-Pieters-Aalst, Zwijnaarde, Zevergem, 
Ledeberg, Overmeers. [circa 1746].

1 deel

--- Register van ontvangsten. 1775-1794.

3. Goederenbeheer per regio

3. GOEDERENBEHEER PER REGIO
a. Berchem ter Spiegele (Scheldewindeke)

A. BERCHEM TER SPIEGELE (SCHELDEWINDEKE)
--- Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen in de heerlijkheid 

Berchem ter Spiegele in Scheldewindeke. 1681.

b. Gent en omgeving

B. GENT EN OMGEVING
65 Legger van inkomsten uit het Gentse. [circa 1288?].

1 deel

--- Legger van inkomsten uit cijnzen (korenrenten) uit het Gentse. 
[laatste kwart 13de eeuw].

445 Legger van de inkomsten uit cijnzen. 1543.
1 deel

--- Leggers en registers van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen.
1543.
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450 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Overmeers, [Zwijnaarde, titel uitgescheurd], Zevergem. [circa 
1630].

1 deel

447 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Sint-Pietersdorp, Ledeberg, Sint-Pieters-Aalst, Sint-Pieters-Aaigem, 
Destelbergen en Zaffelare. 1631.

1 deel

433 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Sint-Pietersdorp, Sint-Pieters-Aalst, Sint-Pieters-Aaigem, Ledeberg, 
Destelbergen en Zaffelare. 1631.

1 deel

449 Uittreksel uit de legger van de inkomsten uit cijnzen te Sint-
Pietersdorp, Sint-Pieters-Aalst, Sint-Pieters-Aaigem. [1631].

1 band

448 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Destelbergen, Beervelde, 
Zaffelare. 1631.

1 deel

451 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Overmeers, Zwijnaarde, Zevergem en Zaffelare. [1644].

1 deel

452 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te
Overmeers, Zwijnaarde, Zevergem en Zaffelare. [1644].

1 deel

453 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Overmeers en Zevergem. 
1670.

1 deel

455 Legger en register van ontvangsten van de cijnzen te Sint-
Pietersdorp, Sint-Pieters-Aalst, Sint-Pieters-Aaigem, Zwijnaarde, 
Zevergem, Ledeberg en Overmeers. 1690.

1 deel

454 Legger van de inkomsten uit cijnzen te Sint-Pietersdorp, Sint-
Pieters-Aalst, Sint-Pieters-Aaigem, Zwijnaarde, Zevergem, 
Ledeberg, Destelbergen. 1696.

1 deel

444 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten van cijnzen 
te Destelbergen, 1720.

1 deel
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c. Heerlijkheid Buus (Herseaux)

C. HEERLIJKHEID BUUS (HERSEAUX)
352 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten. 1528.

1 deel

353 Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten. 1528.
1 deel

672 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen. 
1628.

1 deel

354 Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen. 1670.
1 deel

355 Legger van de inkomsten uit renten en cijnzen. 1670.
1 deel

F. Hebberechtshospitaal

F. HEBBERECHTSHOSPITAAL
1. Algemeen goederenbeheer

1. ALGEMEEN GOEDERENBEHEER
289 Legger van de goederen en van de inkomsten uit cijnzen, met 

vermelding van herkomst. [na 1302].
1 deel

290 Legger van inkomsten uit cijnzen en renten te Gent, Sint-Pieters-
Aaigem, Sint-Pieters-Aalst en Merelbeke. 1385.

1 deel

291 Legger van inkomsten en uitgaven uit cijnzen, renten en pachten. 
1393.

1 deel

294 Legger van inkomsten en uitgaven uit cijnzen, renten en pachten. 
[tussen 1393 en 1399].

1 deel

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen, renten en pachten. 1399 n.s.

292 Legger van de inkomsten en uitgaven uit cijnzen en renten en 
pachten. 1400 n.s. (sic).

1 deel

293 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. 1427.

1 deel
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295 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. [1504].

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. 1519.

296 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. [circa 1565].

1 deel

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. [1693].

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. [1700].

670 Register van uitgaven. 1705-1724.
1 deel

2. Goederenbeheer per regio

2. GOEDERENBEHEER PER REGIO
a. Gent en omgeving

A. GENT EN OMGEVING
--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 

en renten in het Gentse. [circa 1620].

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten in het Gentse. 1657.

--- Legger en register van ontvangsten van cijnzen en renten te 
Ledeberg en Gent, Zwijnaarde, Zevergem, het schouteetdom van 
Zwijnaarde, Afsnee, Sint-Denijs en Latem, Sint-Pieters-Aaigem en 
Sint-Pieters-Aalst. 1750-1794.

671 Register van ontvangsten van de inkomsten van de 
Schreiboomkapel. 1741-1790.

1 deel

b. Land van Aalst

B. LAND VAN AALST
298 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen te

Sint-Martens-Lierde. 1561.
1 katern

297 Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten in het Land van Aalst. [circa 1629].

1 deel
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--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten in het Land van Aalst van 1573. 1573.
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IV. Andere archiefvormers

IV. ANDERE ARCHIEFVORMERS
A. De schepenbank van de heerlijkheid van de aalmoezenij (Lemberge, Merelbeke, Bottelare en omgeving)

A. DE SCHEPENBANK VAN DE HEERLIJKHEID VAN DE AALMOEZENIJ 
(LEMBERGE, MERELBEKE, BOTTELARE EN OMGEVING)

--- - 601 Rolregister (ferieboek). 1587-1602, (1618) 1626-1631, 1672-1675, 1707-1792.

--- - 601 ROLREGISTER (FERIEBOEK). 1587-1602, (1618) 1626-
1631, 1672-1675, 1707-1792.

--- 1587-1602.

599 (1618) 1626-1631.
1 deel

600 1672-1675.
1 deel

601 1707-1792.
1 deel

510 - 515 Registers van akten en contracten. 1606-1794.

510 - 515 REGISTERS VAN AKTEN EN CONTRACTEN. 1606-1794.
510 1606-1630.

1 deel

510 /BIS 1631-1653.
1 deel

511 1653-1690.
1 deel

518 1665-1698.
1 deel

512 1691-1714.
1 deel

516 1714-1729.
1 deel

513 1729-1737.
1 deel

517 1738-1749.
1 deel

514 1750-1773.
1 deel
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515 1773-1794.
1 deel

653 Index op de registers van akten en contracten van 1606 tot 1794. 
[eind 18de eeuw].

1 deel

B. De 'parochie' Afsnee

B. DE 'PAROCHIE' AFSNEE
--- Legger van onroerende goederen (landboek) van Afsnee. [circa 

1700].

--- Legger van onroerende goederen (landboek) van Afsnee van circa 
1700. [18de eeuw].

--- "Quoteboek", register met vaststelling van de lasten van Afsnee. 
[circa 1770].

C. De schepenbank van Baarle

C. DE SCHEPENBANK VAN BAARLE
--- Rolregister (ferieboek). 1675-1678. Aan te vragen als Sint-

Pietersabdij, 2de reeks (toegang K97), nr. 961.

--- - 586 Registers van akten en contracten. 1687-1700, 1716-1792.

--- - 586 REGISTERS VAN AKTEN EN CONTRACTEN. 1687-1700, 
1716-1792.

--- 1687-1700.

585 1716-1762.
1 deel

586 1762-1792.
1 deel

D. De schepenbank van Berchem (Sint-Martens-Latem)

D. DE SCHEPENBANK VAN BERCHEM (SINT-MARTENS-LATEM)
588 Register van de staten van goed van de heerlijkheid Berchem 

binnen Sint-Martens-Latem. 1788-1795.
1 deel

E. De heer en het laathof van Daarupt (Afsnee, Sint-Denijs, Nazareth, Drongen, Sint-Martens-Latem en omgeving)

E. DE HEER EN HET LAATHOF VAN DAARUPT (AFSNEE, SINT-DENIJS, 
NAZARETH, DRONGEN, SINT-MARTENS-LATEM EN OMGEVING)

1. Goederenbeheer

1. GOEDERENBEHEER
--- Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten. 1410.

--- Legger en register van ontvangsten van de cijnzen en renten van 
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de heerlijkheid Daarupt (Afsnee, Sint-Martens-Latem, Nazareth, 
Sint-Denijs etc). 1545.

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten van cijnzen 
en renten. [circa 1610].

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. 1638.

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. [circa 1694].

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten 
(1662). 1709-1717.

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten. 
1713-1725.

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten. 
[circa 1730]-1753.

--- Legger van de inkomsten uit cijnzen en renten, met akte van 
recepis van het leen van 1758. [circa 1758].

--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen 
en renten. [circa 1758].

--- Register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen en renten. 
1793-1795.

--- Register met kopies van leggers van de inkomsten uit cijnzen en 
renten uit de 15de tot de 17de eeuw. [18de eeuw].

2. Rechtspraak

2. RECHTSPRAAK
--- Rolregister (ferieboek) en register van akten en contracten. 1617-

1629.

--- Rolregister (ferieboek) en register van akten en contracten. 1672-
1697.

--- - --- Rolregister (ferieboek). 1689-1710.

--- - --- ROLREGISTER (FERIEBOEK). 1689-1710.
--- 1689-1694.

--- 1699-1705.

--- 1708-1710.
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--- Register van akten en contracten. 1698-1722.

--- Index op diverse registers. [18de eeuw].

F. De Gemene Armen van Gent

F. DE GEMENE ARMEN VAN GENT
682 Register van ontvangsten en uitgaven van de gemene armen van 

Gent door de aalmoezenier van Sint-Pieters. 1550-1575.
1 deel

G. De schepenbank van Harnes

G. DE SCHEPENBANK VAN HARNES
64 Register van akten en contracten. 1583-1585.

1 band

547 Register van akten en contracten. 1613-1618.
1 deel

H. Het opperleenhof

H. HET OPPERLEENHOF
1. Organisatie

1. ORGANISATIE
461 "Registrum pro Ballivo et hominibus feodalibus Ecclesie Sti Petri 

Iuxta Gandavum", register met stukken van diverse aard over de 
heerlijkheden en lenen van de Sint-Pietersabdij. [14de en 15de 
eeuw].

1 band

509 Costumen van het leenhof en de heerlijkheid van Sint-Pieters uit 
1547 en onderzoeksverslag door de fiscaal van de Raad van 
Vlaanderen uit 1549. [16de eeuw].

1 deel

507 Register met stukken in verband met de Sint-Pietersheerlijkheid en 
het leenhof van Sint-Pieters. [circa 1672].

1 deel

506 Legger van de bezitters van de lenen van de abdij en staat van de 
hoven en vierscharen die van het opperleenhof afhankelijk zijn. 
1688.

1 deel

17 Register met kronieken, uittreksels uit registers en costumen van 
het leenhof en schepenbank van de Sint-Pietersabdij en kopies van 
charters van de Sint-Pietersabdij. [begin 18de eeuw].

1 deel
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507 /BIS Register met stukken in verband met de Sint-Pietersheerlijkheid en 
het leenhof van Sint-Pieters. 1742-1743.

1 deel

38 - 576 Resolutieboeken. 1750-1792.

38 - 576 RESOLUTIEBOEKEN. 1750-1792.
38 1750-1791.

1 deel

576 1792-1795.
1 deel

575 Register van uitgaven. 1779-1792.
1 katern

508 Register met stukken in verband met de Sint-Pietersheerlijkheid en 
het leenhof van Sint-Pieters. [18de eeuw].

1 deel

2. Leenadministratie

2. LEENADMINISTRATIE
a. Leggers

A. LEGGERS
(1) Algemeen

(1) Algemeen
462 - 472 Leggers van de leengoederen. 1375-1789.

462 - 472 Leggers van de leengoederen. 1375-1789.
462 1375.

1 deel

562 [circa 1400].
1 band

--- [circa 1425].

474 1438.
1 band

464 1471.
1 deel

465 1492.
1 deel

463 1492.
1 deel

466 1517.
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1 deel

467 1517.
1 deel

--- 1517.

--- 1517.

468 [1517].
1 band

470 1589.
1 deel

--- 1589.

469 1589.
1 deel

471 1589.
1 deel

472 1589.
1 deel

(2) Lenen in een bepaalde regio

(2) Lenen in een bepaalde regio
--- Legger van de leengoederen te Hollain. 1393.

473 Legger van de leengoederen in de kasselrij Gent (Sint-Denijs-
Westrem, Nazareth, Afsnee, Sint-Martens-Latem, Zevergem, 
Merelbeke, Melle, Loven-degem, Vosselare, Drongen, Ekkergem, 
Baarle, Desteldonk, Destelbergen, Zaffelare) en Temse. [circa 
1400].

1 band

--- Legger van leengoederen in Willemskerke, Hertinge, Sint-Denijs-
Westrem, Zwijnaarde, Ooike, Nazareth, Oostkerke, Deerlijk, 
Dentergem, Zingem, Zillebeke (Beveren), Wijlegem, Wakken, 
Boekhoute, Beoostenblijde, Hillegem, de praterijen en 
Destelbergen. [circa 1486].

493 - 498 Legger van de leengoederen te Harnes, Annay en Loison. 1517-1645.

493 - 498 Legger van de leengoederen te Harnes, Annay en Loison.
1517-1645.

493 1517.
2 delen en 1 band
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494 [circa 1564].
2 delen en 1 band

498 1645.
2 delen en 1 band

--- Legger van lenen en register van ontvangsten van de inkomsten uit
de leengoederen afhankelijk van Overmeers, met denombrement 
van 1714. [circa 1714].

483 Legger van leengoederen te Sint-Denijs-Westrem, (Sint-Pieters-
Aaigem), Afsnee, Drongen, Sint-Martens-Latem, Baarle en 
Nazareth. 1762-1763.

1 deel

477 Legger van de leengoederen te Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, 
Drongen, Sint-Martens-Latem, Baarle en Nazareth. 1762-1763.

1 deel

481 Legger van de leengoederen te Merelbeke, Borsbeke, Sint-Blasius-
Boekel, Wijlegem, Scheldewindeke, Letterhoutem, Mater en Melle. 
[1762-1763].

1 deel

482 Legger van de leengoederen te Sint-Denijs-Westrem, (Sint-Pieters-
Aaigem), Afsnee, Drongen, Sint-Martens-Latem, Baarle, Nazareth, 
Merelbeke, Borsbeke, Sint-Blasius-Boekel, Wijlegem, 
Scheldewindeke, Letterhoutem, Mater en Melle. 1762- 1763.

1 deel

486 Legger van de leengoederen te Sint-Denijs-Westrem, (Sint-Pieters-
Aaigem), Afsnee, Drongen, Sint-Martens-Latem, Baarle, Nazareth, 
Merelbeke, Borsbeke, Sint-Blasius-Boekel, Wijlegem, 
Scheldewindeke, Letterhoutem, Mater en Melle. 1762- 1763.

1 deel

479 Legger van de leengoederen te Sint-Pieters-Aalst, Sint-Pieters-
Aaigem, Sint-Pietersdorp, Sint-Baafsparochie, Ekkergem en 
Ledeberg. 1762. Bijgehouden tot 1789; index vooraan.

1 deel

480 Legger van de leengoederen te Sint-Pieters-Aalst, Sint-Pieters-
Aaigem, Sint-Pietersdorp, Sint-Baafsparochie, Ekkergem en 
Ledeberg. 1762.

1 deel

487 Legger van de leengoederen te Sint-Pieters-Aalst, Sint-Pieters-
Aaigem, Sint-Pietersdorp, Sint-Baafsparochie, Ekkergem, en 
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Ledeberg. 1762.
1 deel

488 Legger van de leengoederen te Zevergem, Zwijnaarde, Zingem, 
1767 en in Zaffelare en Destelbergen. 1762.

1 band

484 Legger van de leengoederen te Zevergem, Zwijnaarde, Zaffelare, 
Destelbergen en Ruiselede. 1763-1764.

1 deel

485 Legger van de leengoederen te Zevergem, Zwijnaarde, Zaffelare, 
Destelbergen en Ruiselede van 1763-1764. 1763-1764.

1 deel

475 Legger van de leengoederen te Oudenaarde-Pamele, Outrijve, 
Avelgem-Otegem-Waarmaarde-Heestert-Bossuit-Sint-Denijs, 
Anzegem, Ooike, Dentergem, Zingem, Wetteren, Sint-Niklaas, 
Zillebeke (Beveren), Temse, Willemskerke, Oostkerke, 
Nieuwmunster en Uitkerke, Brugge en Douchy. [1763-1771].

1 deel

476 Legger van de leengoederen te Oudenaarde-Pamele, Outrijve, 
Avelgem-Otegem-Waarmaarde-Heestert-Bossuit-Sint-Denijs, 
Anzegem, Ooike, Dentergem, Zingem, Wetteren, Sint-Niklaas, 
Zillebeke (Beveren), Temse, Willemskerke, Oostkerke, 
Nieuwmunster en Uitkerke, Brugge en Douchy. [1763/1771].

1 deel

478 Legger van de leengoederen te Oudenaarde-Pamele, Outrijve, 
Avelgem-Otegem-Waarmaarde-Heestert-Bossuit-Sint-Denijs, 
Anzegem, Ooike, Dentergem, Zingem, Wetteren, Sint-Niklaas, 
Zillebeke (Beveren), Temse, Willemskerke, Oostkerke, 
Nieuwmunster en Uitkerke, Brugge en Douchy. [1763/1771].

1 deel

489 Legger van de leengoederen te Desselgem, Waregem, Deerlijk, 
Beveren, Wakken en Markegem. 1779.

1 deel

490 Legger van leengoederen te Desselgem, Waregem, Deerlijk, 
Beveren, Wakken en Markegem. 1779.

1 deel

491 Legger van leengoederen te Desselgem, Waregem, Deerlijk, 
Beveren, Wakken en Markegem. 1779.

1 deel



98 Sint-Pietersabdij. Gent. Deel I

b. Denombrementen en akten van leenverhef

B. DENOMBREMENTEN EN AKTEN VAN LEENVERHEF
492 Register van denombrementen te Hollain en omgeving. 1390.

1 deel

502 Denombrementen van de lenen in het Land van Aalst. 1414-1764.
1 band

495 Register met denombrementen van lenen te Camphin. [16de 
eeuw].

1 pak

501 Denombrementen van de lenen te Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, 
Drongen, Sint-Martens-Latem, Nazareth en Overmeers. 1607-1765.

1 band

504 /BIS Denombrementen van lenen te Sint-Pieters-Aalst en Sint-Pieters-
Aaigem. 1599-1763.

1 band

504 Denombrementen van lenen te Sint-Pieters-Aalst en Sint-Pieters-
Aaigem. 1627-1763.

1 band

499 Denombrementen van de lenen te Destelbergen en Zaffelare. 
1632-1763.

1 band

497 Register met de akten van de verheffingen van de lenen met hoge 
justitie te Harnes, Annay en Loison. 1637-1730.

1 deel

500 Denombrementen van de lenen te Zevergem, Zwijnaarde, Zaffelare
en Ruiselede. 1648-1765.

1 band

503 Denombrementen van lenen te Sint-Pieters-Aalst, Sint-Pieters-
Aaigem, Sint-Pietersdorp, Ledeberg, Ekkergem en Sint-
Baafsparochie. 1661-1763.

1 band

--- - 505 Registers met de akten van de verheffingen van lenen voor het opperleenhof. 1743-1796.

--- - 505 Registers met de akten van de verheffingen van lenen 
voor het opperleenhof. 1743-1796.

--- 1743-1756.

--- 1756-1787.



Sint-Pietersabdij. Gent. Deel I 99

505 1787-1796.
1 deel

3. Rechtspraak

3. RECHTSPRAAK
a. Rechtspraak in geschillen

A. RECHTSPRAAK IN GESCHILLEN
--- - 609 Rolregisters (ferieboeken). 1396-1410, 1435-1451, 1557-1579, 1690-1702, 1750-1794.

--- - 609 Rolregisters (ferieboeken). 1396-1410, 1435-1451, 1557-
1579, 1690-1702, 1750-1794.

--- 1396-1410, 1435-1451.

608 1557-1579.
1 deel

607 1557-1577 en 1690-1702.
1 deel

609 1750-1794.
1 deel

568 Register van enkwesten. 1607-1609.
1 deel

569 Enkwesten. 1714-1715.
1 pak

--- - 565 Register van vonnissen. 1453-1477, 1733-1795.

--- - 565 Register van vonnissen. 1453-1477, 1733-1795.
--- 1453-1461.

563 1461-1477.
1 deel

565 1733-1795.
1 deel

564 Minuten van vonnissen door het leenhof. (1658) 1669-1679.
1 pak

573 Register van klachten en saisissementen. 1746-1791.
1 deel
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b. Willige rechtspraak

B. WILLIGE RECHTSPRAAK
567 - 574 Registers van akten en contracten. 1580-1592, 1711-1796.

567 - 574 Registers van akten en contracten. 1580-1592, 1711-
1796.

567 1580-1592.
1 deel

572 1711-1722.
1 deel

570 1722-1733.
1 deel

566 1733-1744.
1 deel

--- 1745-1756.

592 1756-1786.
1 deel

574 1787-1796.
1 deel

571 Register met uittreksels uit het register van akten en contracten 
van 1657 tot 1690. [circa 1685] - 1690.

1 deel

I. De schepenbank van de heerlijkheid Overmeers

I. DE SCHEPENBANK VAN DE HEERLIJKHEID OVERMEERS
--- Legger en register van ontvangsten van de inkomsten uit cijnzen. 

1629.

--- - 612 Rolregister (ferieboek). 1574-1578, 1709-1721, 1729-1784.

--- - 612 ROLREGISTER (FERIEBOEK). 1574-1578, 1709-1721, 1729-
1784.

--- 1574-1578.

611 1709-1721.
1 deel

612 1729-1784.
1 deel

593 Register van akten en contracten. 1492-1518 (1540-1541).
1 deel
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594 Register van samenvattingen van akten en contracten. 1671.
1 deel

595/1 - 9 Registers van akten en contracten. 1710-1792.

595/1 - 9 REGISTERS VAN AKTEN EN CONTRACTEN. 1710-1792.
595 /1 1710-1719.

1 deel

595 1720-1727.
1 deel

595 /2 1728-1735.
1 deel

595 /3 1736-1745.
1 deel

595 /4 1745-1754.
1 deel

595 /5 1754-1762.
1 deel

595 /6 1762-1771.
1 deel

595 /7 1772-1778.
1 deel

595 /8 1779-1786.
1 deel

595 /9 1786-1792.
1 deel

J. Het leenhof van Ter Schilde (Onze-Lieve-Vrouwparochie)

J. HET LEENHOF VAN TER SCHILDE (ONZE-LIEVE-VROUWPAROCHIE)
--- Rolregister (ferieboek). 1612-1643.

K. De 'parochie' Sint-Denijs-Westrem

K. DE 'PAROCHIE' SINT-DENIJS-WESTREM
--- "Cohier van de metinge", kopie van een legger (landboek) van de 

parochie Sint-Denijs (Westrem) van 1637. 1698.

--- Legger (landboek) van de parochie Sint-Denijs-Westrem. [1730].

--- "Cohier van de metinge", twee leggers (landboeken) van de 
parochie Sint-Denijs (Westrem) respectievelijk van 1637 (1641) en 
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van 173[0]. [18de eeuw].

L. De schepenbank van de Sint-Pietersheerlijkheid (Gent)

L. DE SCHEPENBANK VAN DE SINT-PIETERSHEERLIJKHEID (GENT)
1. Organisatie en bestuurlijke taken

1. ORGANISATIE EN BESTUURLIJKE TAKEN
613 /25 Resolutieboek. 1772-1784.

1 deel

545 Register van straat- en beekschouwingen binnen de Sint-
Pietersheerlijkheid. 1721.

1 deel

2. Gerechtelijke taken

2. GERECHTELIJKE TAKEN
a. Rechtspraak in geschillen

A. RECHTSPRAAK IN GESCHILLEN
610 - 613/22 Rolregister (ferieboek). 1466-1468 n.s., 1750-1760, 1769-1795.

610 - 613/22 Rolregister (ferieboek). 1466-1468 n.s., 1750-1760, 
1769-1795.

610 1466-1468 n.s.
1 deel

613 /23 1750-1760.
1 deel

613 /24 1769-1782.
1 deel

613 /22 1782-1795.
1 deel

613/8 - 15 Registers van enkwesten. 1757-1794.

613/8 - 15 Registers van enkwesten. 1757-1794.
613 /8 1757-1767.

1 deel

613 /9 1767-1776.
1 deel

613 /11 1777-1782.
1 deel

613 /12 1783-1786.
1 deel

613 /13 1784-1786.
1 deel
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613 /14 1786-1791.
1 deel

613 /15 1791-1794.
1 deel

613/10 - 17 Registers van enkwesten in strafzaken (informatien preparatoire). 1774-1778, 1781-1789.

613/10 - 17 Registers van enkwesten in strafzaken (informatien 
preparatoire). 1774-1778, 1781-1789.

613 /10 1774-1778.
1 deel

613 /16 1781-1785
1 deel

613 /17 1784-1789.
1 deel

613 /18 Register van vonnissen in strafzaken (Sentencieboek crimineel). 
1721-1770.

1 deel

613 /19 Register van vonnissen (dictumboek). 1730-1770.
1 deel

613 /21 Register van vonnissen (Sentencieboek), (1769). 1771-1795.
1 deel

613 /20 Register van vonnissen in hoger beroep (arresten). 1776-1794.
1 deel

578 Register van borgstellingen (namptissementen). 1672-1700.
1 deel

581 Akten van inbeslagnemingen (saisissementen). 1683-1703.
1 lias

582 Register van inbeslagnemingen (saisissementen). 1719-1738 
(1751).

1 deel

577 - --- Register van klachten. 1648-1669 (1686), 1719-1738.

577 - --- Register van klachten. 1648-1669 (1686), 1719-1738.
577 1648-1669 (1686).

1 deel

--- 1719-1727.
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--- 1727-1738.

613 /5 Register van klachten en inbeslagnemingen (saisissementen). 
1739-1781.

1 deel

613 /6 Register van klachten en inbeslagnemingen (saisissementen). 
1782-1796.

1 deel

613 /7 Index op de registers van klachten en inbeslagnemingen 
(saisissementen). 1739-1796.

1 deel

655 Staat van de personen die klachten indienden van 1681 tot 1738. 
[circa 1697].

1 deel

656 Register van de personen wiens goederen in beslag werden 
genomen (saisissementen) van 1656 tot 1738. [circa 1698].

1 deel

b. Willige rechtspraak

B. WILLIGE RECHTSPRAAK
579/2 - 580/16 Registers van akten en contracten. 1525-1565, 1567-1789, 1793-1796.

579/2 - 580/16 Registers van akten en contracten. 1525-1565, 
1567-1789, 1793-1796.

579 /2 1525-1545.
1 deel

579 /3 1545-1553.
1 deel

579 /4 1553-1561 n.s.
1 deel

579 /5 1561-1565.
1 deel

579 /6 1567-1570 n.s.
1 deel

579 /8 1570-1575.
1 deel

579 /7 1576-1593.
1 deel
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579 /9 1594-1605.
1 deel

579 /10 1605-1610.
1 deel

579 /11 1611-1616.
1 deel

579 /12 1617-1624.
1 deel

579 /14 1625-1630.
1 deel

579 /13 1631-1636.
1 deel

579 /15 1637-1642.
1 deel

579 /16 1643-1647.
1 deel

579 /18 1648-1653.
1 deel

579 /17 1654-1662.
1 deel

579 /19 1663-1668.
1 deel

579 /20 1669-1675.
1 deel

579 /21 1676-1680.
1 deel

579 /22 1681-1685.
1 deel

579 /24 1686-1690.
1 deel

579 /23 1691-1694.
1 deel



106 Sint-Pietersabdij. Gent. Deel I

579 /26 1695-1696.
1 deel

579 /25 1697-1699.
1 deel

579 /27 1700-1702.
1 deel

579 /28 1703-1706.
1 deel

579 /29 1707-1709.
1 deel

579 /30 1709-1712.
1 deel

580 1712-1713.
1 deel

580 /1 1714-1716.
1 deel

580 /2 1717-1722.
1 deel

580 /3 1723-1728.
1 deel

580 /4 1728-1734.
1 deel

580 /5 1734-1747.
1 deel

580 /6 1748-1756.
1 deel

580 /7 1757-1762.
1 deel

580 /8 1763-1767.
1 deel

580 /9 1768-1771.
1 deel

580 /10 1772-1775.
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1 deel

580 /11 1776-1778.
1 deel

580 /12 1779-1781.
1 deel

580 /13 1782-1784.
1 deel

580 /14 1785-1786.
1 deel

580 /15 1787-1789.
1 deel

580 /16 1793-1796.
1 deel

613/2 - 613 Index op de registers van de akten en contracten. 1660-1796.

613/2 - 613 Index op de registers van de akten en contracten. 
1660-1796.

613 /2 1660-1732.
1 deel

613 /1 1733-1783.
1 deel

613 1784-1796.
1 deel

583 Register van aanstellingen van zaakgelastigden, van borgstellingen
en van staten van goed. 1709-1735.

1 deel

584 Akten van staten van goed. 1722-1767.
1 pak

613 /3 Register van staten van goed. 1737-1792.
1 deel

613 /4 Register van akten van borgstelling, van aanstelling van 
procureurs, 1736-1795 en met lijst van de verleende paspoorten. 
1776-1794.

1 deel

579 /1 Register met kopies van akten en contracten van de schepenen 
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van Gent en van de Sint-Pietersheerlijkheid van 1325 tot 1576. 
[circa 1575].

1 deel

579 Register met uittreksels uit de register van akten en contracten van
1525 tot 1569 en 1636 tot 1690. [eind 17de eeuw].

1 deel

M. Het leenhof van "Ten Twee Wallen"

M. HET LEENHOF VAN "TEN TWEE WALLEN"
--- Rolregister (ferieboek). 1599-1732.

N. De armendis van Zaffelare

N. DE ARMENDIS VAN ZAFFELARE
--- Legger van de inkomsten en uitgaven van de tafel van de Heilige 

Geest van Zaffelare. 1472.

O. De kerk van Zevergem

O. DE KERK VAN ZEVERGEM
--- Legger van de inkomsten van de kerk van Zevergem. 1642.

P. De schepenbank van Zevergem

P. DE SCHEPENBANK VAN ZEVERGEM
--- Legger (landboek) van de parochie Zevergem. 1683. Opgemaakt, 

voortgezet tot zeker 1696. Aan te vragen als Sint-Pietersabdij, 2de 
reeks (toegang K97), nr. 1415/1.

--- Legger (landboek) van de parochie Zevergem. 1683.

--- Legger (landboek) van de parochie Zevergem. 1683.

--- Register van akten betreffende de voogdij over wezen. 1653-1658.

596 - 596/1 Register van akten en contracten en staten van goed te Zevergem. 1710-1789.

596 - 596/1 REGISTER VAN AKTEN EN CONTRACTEN EN STATEN VAN
GOED TE ZEVERGEM. 1710-1789.

596 1710-1759.
1 deel

596 /1 1760-1789.
1 deel

Q. De schepenbank van Zwijnaarde

Q. DE SCHEPENBANK VAN ZWIJNAARDE
--- Legger van de parochie Zwijnaarde (landboek). 1683.
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597 - 598/4 Register van akten en contracten en staten van goed. 1627-1640, 1728-1795.

597 - 598/4 REGISTER VAN AKTEN EN CONTRACTEN EN STATEN VAN
GOED. 1627-1640, 1728-1795.

597 1627-1640.
1 deel

598 1728-1744.
1 deel

598 /1 1744-1759.
1 deel

598 /2 1760-1779.
1 deel

598 /3 1779-1788.
1 deel

598 /4 1789-1793.
1 deel
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