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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Het archief is ouder dan 100 jaar en bijgevolg openbaar raadpleegbaar. Dit kan 
via digitale reproducties.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Rijksarchief zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 
23 september 2011, onder voorbehoud van herziening.
Fysieke kenmerken en technische vereisten

FYSIEKE KENMERKEN EN TECHNISCHE VEREISTEN

De materiële toestand van de stukken is zeer slecht, waardoor ze moeilijk 
manipuleer- en leesbaar zijn. Om redenen van conservatie worden ze dan ook 
niet ter inzage gegeven in de leeszaal.
Toegangen

TOEGANGEN

De reeks gehavende charters van de Sint-Niklaaskerk was tot het verschijnen 
van voorliggende inventaris inhoudelijk geheel onbeschreven. Deze vormt 
bijgevolg de eerste en enige toegang op dit archief.
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden voor zover mogelijke 
gedetailleerd beschreven. Persoonsnamen werden overgenomen zoals ze in de 
documenten zelf voorkomen, waardoor meerdere varianten per persoon 
mogelijk zijn.
Het volledige bestand oorkonden werd gedigitaliseerd en alle stukken zijn via 
de zoekfunctie "Zoeken in archieven" via het Intranet in de leeszalen van de 
Belgische Rijksarchieven raadpleegbaar.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Tafel van de Heilige Geest van de Sint-Niklaasparochie te Gent 1

Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Vanaf de tweede helft van de 13de eeuw werd de parochiale armenzorg in 
toenemende mate een lekenaangelegenheid. Via zogenoemde tafels van de 
Heilige Geest of armendissen (ook: armentafels), die per parochie werden 
georganiseerd, werden de armen van de desbetreffende gemeenschap 
ondersteund. De armendis van de Sint-Niklaaskerk wordt voor het eerst 
vermeld in het jaar 1265 en verschaft ons de oudste rekeningen van een 
dergelijke instelling die binnen Gent actief was. De benaming "tafel" mag vrij 
letterlijk worden geïnterpreteerd en verwijst naar de originele plaats waar de 
ondersteuning tot in de vroegmoderne tijd gebeurde, namelijk aan een tafel 
aan de buitenzijde van de kerk, bij het portaal. De bijstand gebeurde op zondag
na de hoogmis, via goederen in natura. Tot de bedeelde producten behoorden 
voedsel (met brood als hoofdbestanddeel, naast haring, vlees, erwten, 
vetstoffen, wijn en bier, soms kaas, eieren, boter en vijgen), kledij en schoenen,
maar ook brandstoffen als turf, kolen of hout. In sommige parochies werden via
de tafels ook geneesmiddelen voor arme zieken verschaft. Als voorwaarde voor
de verleende bijstand dienden de armen in kwestie een penning of loodje voor 
te leggen, als bewijs van het feit dat ze tot een bepaalde parochie behoorden. 
Het aantal ondersteunden is moeilijk te berekenen. Voor de Gentse Sint-
Niklaasparochie werd achterhaald dat de parochiale uitdelingen aan de armen 
tijdens de tweede helft van de 14de eeuw ver achterop hinkten in vergelijking 
met de middelen die bijvoorbeeld door de aalmoezenij van de Sint-Pietersabdij 
werden verdeeld. De inkomsten van de stedelijke armendissen waren 
grotendeels uit testamentaire schenkingen afkomstig, bijvoorbeeld uit 
rentestichtingen waaraan uitdelingen werden verbonden, of door schenkingen 
voor het zieleheil waaruit de armendis inkomsten genereerde, bijvoorbeeld het 
verhuren van afgestane huizen.
Bevoegdheden en organisatie

BEVOEGDHEDEN EN ORGANISATIE

De administratie van de tafel van de Heilige Geest was in handen van de 
parochianen. Uit hun midden werden vier armen- of Heilige Geestmeesters 
gekozen, die instonden voor het beheer van de tafel. Als ontvanger trad een 
priester op. Net zoals bij de kerkmeesters was aan een aanstelling als 
armenmeester geen vooraf bepaalde termijn verbonden. Eind 16de eeuw en 

1 Dit was de enige archiefvormer die met zekerheid kon worden geïdentificeerd.
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wellicht vroeger al kon een kerk- of armenmeester eens per jaar 
"gecontinueerd" of "vernieuwd" worden. Ook diende een eed te worden 
afgelegd, waarvan de tekst niet bewaard bleef. Vaak ging het om figuren die 
een sterke band hadden met het Gentse stedelijke politieke milieu.
De rekeningen werden jaarlijks afgehoord door het kerk- en stadbestuur. Vanaf 
de oprichting van de stedelijke Armenkamer door Karel V in 1535 werden de 
dubbels van de rekeningen daarheen gestuurd ter controle. Dit principe bleef in
theorie gehandhaafd tot aan de afschaffing van de armendissen onder het 
Franse bewind in 1796.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Een belangrijk deel van het archief van de Sint-Niklaaskerk berustte tot 1955 in
de kerk zelf, in de "bovenkamer" van de sacristie. Het werd er door E. 
Coppieters-Stochove in 1902 geïnventariseerd. De bouwvallige staat van de 
kerk en de nakende restauratie noopten in 1955 tot een dringende verhuizing. 
Door de translatie van het Sint-Veerlekapittel naar de Sint-Niklaaskerk in 1614, 
raakten de archivalia van beide instellingen sterk vermengd.
Verwerving

VERWERVING

Via het Bisdom Gent werd het archief bij het Rijksarchief Gent in bewaring 
gegeven (aanwinstnummer 1955/11). Hierbij ging niet alleen veel van de 
oorspronkelijke ordening verloren, maar ook raakten enkele bescheiden hierbij 
zoek. Omstreeks 1960 werd een deel van het archief geïdentificeerd en 
rudimentair herordend door Maurits Gysseling. Dit werd voortaan aangeduid als
het SN-bestand. Het overige archief bleef tot de dag van vandaag nagenoeg 
ongeordend. Nog in 1955 kwam in het kader van een grote ruiloperatie met het
Stadsarchief van Gent een ander deel van het archief van de Sint-Niklaaskerk 
in het Rijksarchief Gent terecht (aanwinstnummer 1955/14). Dit zou naderhand 
deel gaan uitmaken van het zogenoemde S-bestand. De verzameling charters 
die het voorwerp vormt van deze inventaris, is zowel uit de kerk als uit het 
Stadsarchief afkomstig. In 1969 werden anoniem een aantal ontbrekende 
bescheiden uit de serie SN overgemaakt (aanwinstnummer 1969/6). SN 195 en 
196bis zijn een schenking uit 1970 van de pastoor van de Sint- Niklaaskerk 
(aanwinstnummer 1970/1). Onder deze stukken bevinden zich weliswaar geen 
afzonderlijke reeksen charters, maar ze dienen voor de volledigheid van de 
archiefhistoriek te worden vermeld.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

De serie charters bevat, zoals de naam doet vermoeden, documenten die op 
basis van hun vormelijke kenmerken als een afzonderlijk geheel werden 
beschouwd en aldus werden bewaard. De oorkonden die werden overgenomen 
in cartularia en kopieboeken, werden hier buiten beschouwing gelaten. Het hier
behandelde archief betreft akten die omwille van hun bijzonder slechte 
materiële toestand als een afzonderlijke reeks worden bewaard en niet 
consulteerbaar zijn.

Taal en schrift van de documenten
De archiefbescheiden zijn in een eigentijdse hand in het Middelnederlands 
opgesteld.
Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

Het archiefbestand omvat uitsluitend documenten daterend uit het ancien 
régime, bijgevolg waren geen selecties of vernietigingen aan de orde.
Toekomstige aangroei/aanvullingen

TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN

Onder voorbehoud van het terugvinden of het aanwerven van onbekende 
zwaar beschadigde bescheiden behorend tot het archief van de Sint-
Niklaaskerk, wordt geen aangroei van het huidige bestand verwacht.
Ordening

ORDENING

De archivalia uit deze reeks werden in de loop van hun geschiedenis op basis 
van een vormelijk aspect, namelijk hun voorkomen in chartervorm en omwille 
van hun beschadigde toestand als een afzonderlijke serie documenten 
bewaard. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in een archief dat stukken met 
een veelheid aan redactionele vormen herbergt, vormden de organisatie of 
werking, noch het onderscheid aan archiefvormers in dergelijke 
charterverzamelingen een criterium voor de ordening ervan. De huidige 
volgorde van de stukken is gebaseerd op de oude orde en is niet chronologisch.
We verantwoorden deze keuze door te verwijzen naar het tot op heden slechts 
gedeeltelijk geordend archief van de Sint-Niklaaskerk, waarin zich mogelijk nog
niet-beschreven zwaar beschadigde charters van de parochie en de parochiale 
instellingen bevinden. Eens het volledige volume aan ongeklasseerd archief is 
weggewerkt - en een eventuele aanvulling van deze charterreeks op basis 
hiervan is gebeurd - kan alsnog een nieuwe volgorde in de documenten worden
aangebracht.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Sint-Niklaas Gent. Gehavende Charters

SINT-NIKLAAS GENT. GEHAVENDE CHARTERS
1 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van 

Floreins Schoutheeten te Erondegem, waarbij Adriaen Waleman 
van de administrateurs van de tafel van de Heilige Geest van de 
Sint-Niklaaskerk een stuk land in cijnspacht neemt tegen 3 lb. par. 
per jaar, gelegen in dezelfde heerlijkheid. ? maart 1466

1 charter

3 Akte verleden voor schepenen te Hulst, waarbij Hughe Everaerd, 
zoon van Jan, aan Wouter van Wachtebeke, kapelaan in de Sint-
Niklaaskerk, een jaarlijkse rente van 30 s. par. verkoopt, bezet in de
Sint-Janspolder, ten voordele van de Heilige Geest van dezelfde 
kerk. 18 december 1331

1 charter

4 Akte verleden voor schout en schepenen van de heerlijkheid van 
Colaert Vilain in Ambacht Assenede, waarbij de ontvanger en 
administrateurs van de Heilige Geest van de Sint-Niklaaskerk te 
Gent, aan Ghiselbrecht de Vos en zijn echtgenote Beatrijse een 
goed in cijnspacht geeft, gelegen in hetzelfde ambacht. 1460

1 charter

5 Akte verleden voor schout en schepenen van de heer van Axel, 
waarbij de ontvanger en Heilige-Geestmeesters van de tafel van de
Heilige Geest van de Sint-Niklaaskerk verschijnen in verband met 
renten bezet te Beoostenblijde. 12 mei 14??

1 charter

5 Akte verleden voor schout en schepenen van de heer van Axel, 
waarbij de ontvanger en Heilige-Geestmeesters van de tafel van de
Heilige Geest van de Sint-Niklaaskerk te Gent verschijnen in 
verband met renten bezet te Beoostenblijde. 12 mei 14??

1 charter

6 Akte verleden voor de baljuw en laten van de burggraaf van Gent 
te Ertvelde, waarbij Gheerolf Corthals en zijn echtgenote Alijsse 
aan Pieter de Buc een jaarlijkse rente van 48 s. par. verkopen, 
bezet op hun huis te Ertvelde. 3 november 1377

1 charter

7 Akte betreffende een jaarlijkse rente van 2 lb. 5 s. 5 d. par. ?? 
februari 1?61

1 charter
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8 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Pieter 
Scouvoort, genaamd Herentals, een akte bevestigt van 19 oktober 
1390 waarin hij van Pieter van Adeghem een stuk land te Zelzate in
pacht neemt. 8 februari 1403

1 charter

9 Akte verleden voor schout en schepenen van Adriaen Vilain in 
Ambacht Assenede, waarbij Pieter vanden Hanc aan de Heilige-
Geestmeesters van de Sint-Niklaaskerk te Gent land verkoopt 
gelegen in de parochie Sint-Kruis- Winkel. 6 februari 1520

1 charter

10 Akte verleden voor schepenen te Hulst, waarbij Wouter Buse en 
zijn echtgenote Liese aan Wouter van Wachtebeke, ontvanger van 
de tafel van de Heilige Geest van de Sint-Niklaaskerk te Gent, een 
jaarlijkse rente van 20 s. par. verkopen, bezet op hun huis. ?? 
november 13?4

1 charter

11 Akte verleden voor schout en schepenen van Adriaen Vilain in 
Ambacht Assenede, waarbij Pieter Aelbrecht en zijn echtgenote 
Lijsbette vanden Hulle aan Symoen en Jacob Mase 5 gemeten land 
geven, gelegen in hetzelfde ambacht. 16 januari 1528

1 charter

12 Akte verleden voor schepenen in Ambacht Assenede.
1 charter

13 Akte verleden voor [schout en schepenen] van [??]Vilain in 
Ambacht Assenede, waarbij [??] en zijn echtgenote Mergriete 
voorkomen in verband met een transactie betrefffende een 
hofstede. ?? februari 1401

1 charter

14 Akte verleden voor schepenen te Hulst, waarbij Marie, weduwe van
Jan Keers, haar zonen en hun voogden een jaarlijkse rente van 35 
gr. verkopen, bezet te Hulst. 31 oktober 1349

1 charter

15 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Assenede, waarbij 
Lieven Debbout aan Adriaen Hughe en zijn echtgenote Lijsbette 
een jaarlijkse losrente van 10 s. gr. geeft. 9 september 1517

1 charter

16 Akte verleden voor schepenen te Gent, betreffende een geschil 
waarbij de Heilige Geest van de Sint-Niklaaskerk als rechthebbende
partij betrokken is. 30 oktober 1535

1 charter
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17 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Hulst, waarbij de 
Heilige-Geestmeesters van de Sint-Niklaaskerk verschijnen in 
verband met hun rechten op een goed in hetzelfde ambacht. 24 
juni 1439

1 charter

18 Akte verleden voor schout [en schepenen van ?] van Assenede 
Ambacht, waarbij Bussaert van Assche als ontvanger van de tafel 
van de Heilige Geest van de Sint-Niklaaskerk land koopt te Zelzate,
ten voordele van dezelfde Heilige Geest. 29 november 1500

1 charter

19 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Boekhoute, waarbij 
Boudin van Liere als ontvanger van de tafel van de Heilige Geest 
van de Sint-Niklaaskerk te Gent verschijnt in verband met een 
achterstallige jaarlijkse rente van 8 gr. die Cornelis Doncker sinds 
1487 schuldig is. 17 oktober 1499

1 charter

20 Akte betreffende een rente ten voordele van de tafel van de Heilige
Geest van de Sint-Niklaaskerk te Gent. ?? Maart 14??

1 charter

21 Akte verleden voor schout en schepenen van [de heer Vilain?] in 
het Ambacht [Assenede?] waarbij een transactie wordt gesloten 
over een rente bezet te Assenede. ????

1 charter

22 Akte verleden voor schepenen in Ambacht Boekhoute, waarbij 
Willem Evelgast aan priester Janne den L[eeu]we een jaarlijkse 
rente van 18 s. pr. verkoopt, bezet te Bassevelde. 23 juni ????

1 charter

23 Akte verleden voor schepenen te Hulst, betreffende een rente 
bezet aldaar. ?? ?? 143?

1 charter

24 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, betreffende 
een jaarlijkse rente van 15 s. par. bezet te Hulst. 15 juni 1437

1 charter

25 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Merendree, waarbij Jan de Backere en Arnout Paridaen aan Pieter 
Willem, zoon van Coppin, een huis met stede en land in pacht 
geven, gelegen te Landegem. 16 januari 1354

1 charter

26 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid Merendree, 
waarbij de ontvanger van de tafel van de Heilige Geest van de Sint-
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Niklaaskerk een huis met stede en land gelegen te Landegem in 
cijnspacht geeft. 4 januari 144[4?]

1 charter
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