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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. Originelen worden enkel na gemotiveerd verzoek ter 
inzage gegeven.
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 meeste bescheiden bevinden zich nog in vrij goede staat. Beschadigingen 
werden steeds aangeduid, evenals het voorkomen van zegels of versieringen in
de aanhef of de marges. Voor de voorschriften inzake de behandeling van de 
charters bij uitzonderlijk toegestane inzage van het origineel, verwijzen we 
naar de algemene regels voor het consulteren van archiefbescheiden zoals 
beschreven in het leeszaalreglement van het Rijksarchief.
Toegangen

TOEGANGEN

Deze inventaris vervangt de oude, bestaande toegangen. Het betreft de 
onvolledige Inventaire des Chartes du Chapitre de Ste Pharaïlde à Gand, eind 
19de eeuw (toegang 021/2). Deze inventaris omvatte niet alle charters, maar 
gaf enkel een overzicht van de charters die eind 19de eeuw in het Rijksarchief 
Gent berustten, met een aantal losse toevoegingen. Intussen werd een aantal 
charters die in deze toegang beschreven stonden, uit het bestand verwijderd 
en elders ondergebracht. Ook de gedeeltelijke vertaling en bewerking van de 
19de-eeuwse Franse inventaris, nl. BUNTINX W., Gedeeltelijke inventaris van de
charters van het Sint-Veerlekapittel te Gent, 1073-1449, 1989 (toegang 021/3), 
komt bij deze te vervallen. Het enige volledige overzicht dat tot nu toe 
beschikbaar was, is de Chronologische lijst van de charters van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, 1073-1795, 1989 (toegang 021/4), die weliswaar enkel 
de data van de akten weergaf, naast aanduidingen in verband met uit de reeks 
verwijderde charters.
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

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



6 Sint-Veerle Gent. Charters

Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Sint-Veerleparochie te Gent
Sint-Veerlekapittel te Gent
Tafel van de Heilige Geest van het Sint-Veerlekapittel te Gent
Cotidiane van het Sint-Veerlekapittel te Gent
Member van de Bonifanten van het Sint-Veerlekapittel te Gent
Kapelanijen bij het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Veerlekerk te Gent
Kapelanij bij het altaar van Sint-Anna in de Sint-Veerlekerk te Gent
Kapelanijen van Halen in de Sint-Veerlekerk te Gent
Kapelanij bij het altaar van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk te Gent
Kapelanij bij het altaar van Sint-Egidius in de Sint-Veerlekerk te Gent
Kapelanij bij het altaar van Sint-Daniel in de Sint-Veerlekerk te Gent
Kapelanij bij de filledieusen
Kapelanij 'uten Dale' in de Sint-Veerlekerk te Gent
Kapelanij 'Gaudsmeets' / de Goudsmet in de Sint-Veerlekerk te Gent
Heerlijkheid Blaisant te Gent
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Veerlekerk te Gent
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Een eerste bron die gewag maakt van de aanwezigheid van de relieken van de 
heilige Pharaïldis of Veerle in Gent, zijn de 14de-eeuwse Annales S. Bavonis die 
teruggaan op een 10de-eeuwse traditie. Volgens dit relaas werden de resten 
van de 8ste-eeuwse Lotharingische heilige door bemiddeling van abt Egilfried 
van de Sint-Baafsabdij naar Gent overgebracht op 16 november 754. De meest 
betrouwbare vermelding van de aanwezigheid van deze relieken in Gent is 
echter te vinden in de Miracula S. Bavonis die tussen 946 en 1010 werden 
opgesteld. Hiervoor moeten we terug naar het jaar 846, toen de monniken van 
de Sint-Baafsabdij vanuit Gent naar Sint-Omaars wegvluchtten uit vrees voor 
de invallen van de Noormannen. De relieken van de abdij, waaronder deze van 
de heiligen Bavo en Veerle, werden meegenomen. In 853 werd Sint-Omaars 
verlaten en trokken de monniken naar Laon, om zich tussen 911-918 en 937 
van daaruit naar Nesle-la-Reposte te verplaatsen. Vervolgens brachten zeven 
kloosterlingen de relieken terug naar Gent. De abdij in Gent bleek bij hun 
terugkeer dusdanig vernield, dat de monniken elders een onderkomen moesten
zien te vinden voor hun kostbaarheden. Volgens de Annales werden de relieken
bijgevolg op 19 september 939 ondergebracht in novo edificata castello 
ecclesia. De kapel waarvan sprake is, behoorde toe aan de grafelijke burcht 
(castrum of castellum), die de oorspronkelijke stadskern vormde waarnaast zich
handelsactiviteiten ontwikkelden binnen een portus. Het rond deze versterking 
liggende gebied stond rechtstreeks onder het gezag van de graaf en beschikte 
over een eigen castrale "kerk", waarin de relieken van de abdij in veiligheid 
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werden gebracht. Volgens de overlevering zou op vraag van de toenmalige 
graaf van Vlaanderen, Arnulf I, besloten zijn (deeltjes van) de relieken van Sint-
Veerle en Sint-Bavo in de burchtkerk achter te laten na de restauratie van de 
Sint-Baafsabdij en de terugkeer van de monniken.

Over de ontstaansgeschiedenis van de kapel en het kapittel is weinig 
rechtstreekse informatie voorhanden. Pas in de 13de eeuw werd Sint-Veerle 
door toedoen van de graven van Vlaanderen officieel een kapittel. Sinds de 
10de eeuw was een groep van vijf priester-kapelanen verbonden aan de eerder
vernoemde private burchtkapel, de latere kapel van de toenmalige grafelijke 
residentie in Gent, het Gravensteen. Deze groep clerici werd naar alle 
waarschijnlijkheid tussen 1202 en 1207 omgevormd tot een collegiaal kapittel, 
waarbij het aantal prebenden werd opgetrokken van vijf tot acht. De 
oorspronkelijke kapel werd verlaten voor een nieuwe kerk die in 1216 door de 
bisschop van Doornik werd ingewijd. Het is niet onwaarschijnlijk dat tussen 
beide evenementen een oorzakelijk verband bestond. De kapelanij van het 
Gravensteen (ook wel kapelanij van het castrum genoemd) bleef evenwel 
bestaan. In een charter uit 1235 bepaalde Johanna van Constantinopel immers 
dat de kapelaan van de burcht vanaf dat ogenblik ook kanunnik van Sint-Veerle
zou zijn.

Het ontstaan van de Sint-Veerleparochie, die het grafelijke burchtgebied 
omvatte, kan rond het einde van de 12de en het begin van de 13de eeuw 
worden gesitueerd. Dit was bijgevolg een kleine parochie, die aan het begin 
van de 17de eeuw een zestigtal huizen telde. Aan het Sint-Veerlekapittel waren
daarnaast een aantal members of leden verbonden. Dit waren geaffilieerde 
instellingen, waarvan sommige parochiaal geïnspireerd waren, terwijl andere 
traditioneel in een kapittelcontext te situeren zijn. Zo was er de kerkfabriek, de 
tafel van de Heilige Geest of armendis, een cotidiane of priesterkoor, de 
zogenoemde Bonifanten of koralen, vicarii of zangers (vervangers voor de 
kanunniken in het koor) en mercenarii (letterlijk "huurlingen", vervangers voor 
de kapelanen), het member van de Burggravie (een rentestichting ten laste 
van de burggraven van Gent), naast een aantal kapelanijen en 
broederschappen.

Tijdens de periode van de godsdienstoorlogen ging het kapittel onzekere tijden 
tegemoet. De Beeldenstorm die in de nacht van 22 op 23 augustus 1566 over 
Gent raasde, bracht de kerk zware schade toe. Het was echter vooral de aanval
van 10 op 11 maart 1579 (ten tijde van de Gentse Calvinistische Republiek) die
de Sint-Veerlekerk grondig zou ruïneren en het kapittel ten gevolge hiervan in 
zijn autonomie zou gaan beperken. De financiële en materiële crisis die de 
instelling doormaakte, bleek onoverkomelijk en aangepaste maatregelen 
drongen zich op. Al in april 1579 besliste het Calvinistische stadsbestuur om de
restanten van de vernielde kerk en een aantal aanpalende gebouwen te slopen 
en de grond te verkopen. Een zekere Jan Serlippens werd de nieuwe eigenaar 
van het perceel en liet het met nieuwe huizen bebouwen. Als gevolg hiervan, 
moest het kapittel zich tevreden stellen met de kapel van het aanpalende 
Wenemaerhospitaal. In 1585 werd in een proces voor de Raad van Vlaanderen 
geoordeeld dat de verkoop van de eigendommen van de kerk op onwettige 
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wijze was geschied en het kapittel werd in zijn onteigende goederen hersteld. 
Een gebrek aan financiële middelen belette het echter de kerk in haar oude 
glorie te herstellen.
Een oplossing voor deze penibele situatie werd gezocht en gevonden in een 
translatie naar de nabijgelegen Sint-Niklaaskerk. In overleg met de pastoor, 
kerkmeesters en parochianen van Sint-Niklaas, werden de modaliteiten voor de
unie vastgelegd. Landvoogd Alexander Farnese bekrachtigde de translatie op 
10 mei 1585. Helaas voor het kapittel bleek ook deze oplossing geen lang 
leven beschoren. Onder meer het feit dat beide instellingen zeer verschillend 
waren qua institutionele achtergrond, maakte het bijzonder moeilijk de 
cohabitatie te bestendigen. Binnen de kortste keren staken conflicten de kop 
op tussen het kapittel aan de ene zijde en de betrokkenen van de Sint-
Niklaasparochie anderzijds. Niet in het minst de abt van de Sint-Pietersabdij - 
de patroon van deze laatste parochie - was hierover bijzonder ontstemd. Het 
was bijgevolg op zijn vraag dat een pauselijk bevel werd verkregen om de unie 
weer te verbreken. Het Sint-Veerlekapittel bevond zich terug bij af. Als gevolg 
van deze gebeurtenissen werden maatregelen getroffen om een nieuwe kerk 
op te richten op de voormalige locatie aan het Veerleplein. De werkzaamheden 
werden aangevat in 1586, maar werden pas in 1592 afgerond. Ondanks de 
geleverde inspanningen, slaagde het kapittel er niet in zijn uitstraling van 
weleer te herstellen en de situatie bleef allerminst ideaal. De kerk werd 
omschreven als quelque petit miserable chœur dat ongeschikt was voor het 
uitvoeren van de diensten. Opnieuw werd uitgekeken naar een 
uitwijkmogelijkheid. Uiteindelijk zou het tot 20 juni 1614 duren alvorens het 
kapittel voor een tweede maal op plechtige wijze naar de Sint-Niklaaskerk werd
getranslateerd, ditmaal par grace especiale van de aartshertogen Albrecht en 
Isabella.

De tweede overbrenging naar de Sint-Niklaaskerk betekende andermaal een 
moeilijk huwelijk maar hield niettemin stand tot 1783, toen het kapittel 
opnieuw een onafhankelijk onderkomen kreeg in de voormalige jezuïetenkerk in
de Voldersstraat. Bij die gelegenheid werden aan het kapittel ook goederen, 
inkomsten en rechten ter beschikking gesteld die toebehoorden aan de in 1782
afgeschafte priorij Onze-Lieve-Vrouw ten Walle uit Elsegem. In 1797 werd het 
Sint-Veerlekapittel onder invloed van de Franse revolutionaire wetgeving 
afgeschaft en hield de instelling op te bestaan.
Bevoegdheden en organisatie

BEVOEGDHEDEN EN ORGANISATIE

In zijn ruimste samenstelling omvatte het Sint-Veerlekapittel dertien leden, 
bestaande uit twaalf kanunniken (waaronder de deken), vanaf 1245 onder 
leiding van een proost. De proost - met uitzondering van de allereerste - 
beschikte tot het begin van de 17de eeuw niet over een eigen prebende. Het 
patronaatsrecht behoorde aan de graaf zelf toe, die deze bevoegdheid aan het 
kapittel delegeerde. De pastoor, belast met de zielzorg, werd gekozen onder de
leden van de instelling. Na de translatie naar de Sint-Niklaaskerk in 1614 kreeg 
de pastoor van laatstgenoemde kerk automatisch een kanunniksprebende 
toegewezen. De geografische Sint-Veerleparochie werd bij het territorium van 
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de Sint-Niklaasparochie gevoegd, maar de zielzorg over het kapittel zelf en zijn 
dienaren bleef voorbehouden aan de proost. De cura met betrekking tot de 
lekenparochianen binnen de oude Sint-Veerleparochie, kwam voortaan aan de 
pastoor van Sint-Niklaas toe. De armendis van de Sint-Veerleparochie hield op 
te bestaan en voortaan was enkel sprake van de tafel van de Heilige Geest van 
de Sint-Niklaaskerk. Tot dan toe werd de administratie van de parochiale 
instellingen van Sint-Veerle zoals de armendis sterk door geestelijken 
gemonopoliseerd. Dit was bijvoorbeeld ook in de broederschappen het geval, 
waar geestelijken verbonden aan het kapittel een aanzienlijk deel van de leden 
en/of het bestuur bepaalden.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De grote brand die in 1176 in Gent woedde en niet alleen de kerk maar ook het
merendeel van de archivalia van de vroegere burchtkapel vernietigde, is er de 
oorzaak van dat weinig documenten uit de vroegste periode bewaard bleven. 
Ten tijde van de Protestantse Reformatie in de Nederlanden en meer bepaald in
de woelige periode die volgde op de Beeldenstorm van 1566 en vooral 1578-
1579, gingen opnieuw heel wat middeleeuwse archivalia van het kapittel 
voorgoed verloren. Ook de translatie naar de Sint-Niklaaskerk liet sporen na in 
het archief, dat vermengd raakte met bescheiden van deze laatste instelling. 
Ten gevolge hiervan bleef een deel van het kapittelarchief in de Sint-
Niklaaskerk bewaard, ook na de opheffing van de unie in 1783. Tijdens de 17de
en 18de eeuw gingen eveneens stukken verloren, waaronder heel wat charters.
Verwerving

VERWERVING

Na de opheffing van het kapittel in 1797, werd het in de Voldersstraat 
aanwezige archief geconfisqueerd en ondergebracht in het Archief van het 
Scheldedepartement, het latere Rijksarchief Gent. In de loop van de 19de eeuw
werd dit zogenoemde "fonds" Sint-Veerle aangevuld met bescheiden afkomstig 
uit de diverse varia-reeksen van het Rijksarchief Gent. In 1835 werden heel wat
charters aangekocht van een zekere de Laval 1. Een pauselijke bulle van 19 
september 1751 (nr. 958) werd in 1871 via het Algemeen Rijksarchief 
aangekocht. Dezelfde instelling droeg op 14 juni 1968 een charter van 28 mei 
1449 over (aanwinstnummer 1968/26, bestanddeelnummer 429). Het 
Grootseminarie te Gent schonk op 11 maart 1968 een zwaar beschadigde bulle
van 1762 (aanwinstnummer 1968/9, bestanddeelnummer 961). Een aanzienlijk 
aantal charters betreffende de heerlijkheid Blaisant is daarenboven afkomstig 

1 Een inventaris van de archivalia in het bezit van deze J.-F. de Laval bevindt zich in het 
Fonds Gent, bewaard in het Rijksarchief Gent onder nummer 174. Het betreft een 
beschrijving van documenten van het Sint-Veerle-kapittel, de Heilig Kerstkerk en het 
Hiëronymietenklooster, alledrie te Gent. In deze inventaris worden eveneens stukken 
beschreven uit het kapittelarchief die zich in het "fonds Sint-Veerle" bevonden en waarvan 
een deel door de auteur werden aangeduid als "vu".



10 Sint-Veerle Gent. Charters

uit het archief van de Heilig Kerstkerk te Gent, de parochie waarin de 
heerlijkheid gelegen was.

Op 28 juni 1955 werd het in de Sint-Niklaaskerk aanwezige kapittelarchief 
samen met het archief van de kerk door het Bisdom Gent in het Rijksarchief 
Gent in bewaring gegeven (aanwinstnummer 1955/11). Deze bescheiden 
vormen de huidige serie SN. Datzelfde jaar, op 7 september, werd in het kader 
van een grote ruiloperatie met het Stadsarchief van Gent een ander deel van 
het archief van Sint-Veerle in het Rijksarchief Gent ondergebracht 
(aanwinstnummer 1955/14). Deze bescheiden vormden een onderdeel van wat 
nadien het S-bestand werd. Op 29 januari 1969 werden anoniem een aantal 
ontbrekende bescheiden, waaronder 17 registers en 42 katernen, uit de serie 
SN overgemaakt (aanwinstnummer 1969/6). Een aantal bescheiden berust in 
het fonds Sint-Baafs en Bisdom Gent. 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 charters die werden overgenomen in 
cartularia en kopieboeken die zich voornamelijk buiten het eigen kapittelarchief
bevinden, werden hier buiten beschouwing gelaten. Het hier behandelde 
archief betreft akten van zeer diverse aard, waarvan het gros gerelateerd is 
aan het goederenbeheer van zowel het kapittel als zijn verwante instellingen. 
Zo treffen we voor de 17de-18de eeuw heel wat schepenakten aan die werden 
ontvangen in functie van transacties met betrekking tot de heerlijkheid 
Blaisant, die was verbonden aan een kanunniksprebende van het kapittel.

Taal en schrift van de documenten
Het merendeel van de archiefbescheiden is in een eigentijdse hand in het 
Middelnederlands, het Middelfrans of het Latijn 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 
bescheiden behorend tot het archief van het Sint-Veerlekapittel, 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, 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, zoals ze 
voorkomt in de chronologische lijst van charters van het Sint-Veerlekapittel die 
tot eind 2013 als toegang in de leeszaal werd gebruikt. Hierbij dient de 
kanttekening te worden gemaakt dat deze lijst weliswaar pretendeerde de 
chronologie als criterium te gebruiken, maar dat dit in de praktijk niet steeds 
het geval was. Akten in vidimus-vorm bijvoorbeeld werden geklasseerd op 
datum van de gevidimeerde oorkonde, terwijl dit niet de correcte datum van de
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eigenlijke akte is. Bijgevolg is de huidige volgorde van de charters niet langer 
strikt 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 charters van het kapittel en zijn 
members kunnen bevinden. Eens het volledige volume aan ongeklasseerd 
archief van beide instellingen 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

Inventaris van het archief van het Sint-Veerlekapittel, de parochiale instellingen en members van het kapittel en de heerlijkheid Blaisant te Gent. Reeks charters

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET SINT-VEERLEKAPITTEL, DE 
PAROCHIALE INSTELLINGEN EN MEMBERS VAN HET KAPITTEL EN DE
HEERLIJKHEID BLAISANT TE GENT. REEKS CHARTERS

1 Akte waarbij wordt getuigd van het onderbrengen van de relieken 
van Sint-Veerle in een nieuw schrijn, in aanwezigheid van 
verschillende leden van de instelling, de abten Fulcardus en 
Sigerus van de Sint-Pietersabdij en met burggraaf Fulcardus en zijn 
zoon Stephanus als getuigen. 12 juni 1073

1 charter

2 Akte waarbij Margareta, gravin van Vlaanderen, de bekrachtiging 
door Willelmus, aartsbisschop van Reims, van de toewijzing van het
toezicht over de scholen aan het Sint-Veerlekapittel na de grote 
brand van Gent door Philippus, graaf van Vlaanderen en 
Vermandois, bevestigt. 1251

1 charter

3 Akte waarbij Willelmus, aartsbisschop van Reims, de privileges van 
het Sint-Veerlekapittel in verband met de tiende van Lovendegem 
en het vrij begrafenisrecht, bevestigt. 1190

1 charter

4 Akte waarbij Balduinus, graaf van Vlaanderen en Henegouwen, 
inkomsten uit diverse goederen en tienden schenkt, ten voordele 
van de priester in de kapelanij van het castrum, namelijk zijn 
notarius Rodulfus. Z.d. (begin 13de eeuw)

1 charter

5 Akte waarbij M[argareta], gravin van Vlaanderen en Henegouwen, 
de schenking door Lidildis, echtgenote van graaf Balduinus, van 
gronden te Zaamslag bevestigt, ten voordele van de uitvoering van
haar jaargetijde in de kapelanij van Onze-Lieve-Vrouw. Z.d. (1193-
1194)

1 charter

6 Akte waarbij gravin Lidildis 56 gemeten grond te Zaamslag 
schenkt, ten behoeve van haar jaargetijde in de kapelanij van 
Onze-Lieve-Vrouw. ?

1 charter

7 Akte waarbij Johanna, gravin van Vlaanderen, aan Gerardus van 
Olsene de toelating verleent om zijn tiende in Oeselgem met een 
hypotheek van 60 lb. vl. te bezetten ten voordele van de Sint-
Veerlekerk. 17 juni 1218
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1 charter

8 Akte waarbij Johanna, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, 60 
bunder "wastina" te Sleidinge schenkt, ten behoeve van het 
jaargetijde van wijlen B[alduinus] van Constantinopel. Januari 1219

2 charters

9 Akte waarbij Ferdinandus, graaf van Vlaanderen en Henegouwen, 
de schenking van 60 bunder "wastina" te Sleidinge door zijn 
echtgenote Johanna, bevestigt. 14 april 1228

2 charters

10 Akte waarbij een overeenkomst wordt gesloten tussen de abt van 
Ename en het Sint-Veerlekapittel, betreffende de tiende van 
Oosterzele, die twaalf jaar na aankoop door de eigenaar Avesone 
van Gentbrugge aan de abdij van Ename werd afgestaan. 
December 1230

1 charter

11 Akte verleden voor de deken van de christenheid van de Vier 
Ambachten en de schepenen van Biervliet, betreffende de belofte 
van Ava, weduwe van Jordanus Algoets, om haar zoon te 
vergoeden voor zijn tiende gelegen te Boekhoute. 9 juli 1231

1 charter

12 Akte verleden voor [W] betreffende de schenking van de novale 
tiende te Wetteren aan de Sint-Veerlekerk. Juli 1232

1 charter

13 Akte waarbij Johanna, gravin van Vlaanderen, Godefridus, kanunnik
van het kapittel van Doornik, tot schoolhoofd benoemt. Juni 1235

1 charter

14 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel de benoeming van Godefridus, 
kanunnik van het kapittel van Doornik, door Johanna van 
Constantinopel, bevestigt. Juni 1235

1 charter

15 Akte waarbij Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, 
de zorg voor de scholen toevertrouwt aan de deken en het kapittel 
van Sint-Veerle. November 1235

1 charter

16 Akte waarbij bisschop Willelmus van Doornik de toekenning van de 
zorg voor de scholen aan het Sint-Veerlekapittel door Johanna van 
Constantinopel, bekrachtigt. November 1235

1 charter

17 Akte waarbij een vonnis wordt geveld ten gunste van het Sint-
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Veerlekapittel, in diverse geschillen tussen het kapittel en de 
pastoors van de parochies Sint-Michiel en Sint-Maarten betreffende
de bedeling van de sacramenten. December 1238

1 charter

18 Akte waarbij de abt van Sint-Baafs van de afspraken bevestigt in 
verband met de 20 s. vl. die ieder jaar gelost moeten worden ten 
behoeve van het jaargetijde van de vrouw van Philippus Freso. 
1237

1 charter

19 Akte waarbij een vonnis wordt geveld ten gunste van het Sint-
Veerlekapittel in een geschil met de pastoors van de parochies 
Sint-Michiel en Sint-Maarten betreffende parochiale rechten. 
December 1238

1 charter

20 Akte waarbij de vrije vrouw Elizabeth en haar familie zich toewijden
aan de Sint-Veerlekerk, met bezetting van een jaarlijkse rente ten 
voordele van de kerk en betaling van 2, 4 en 6 d. op respectievelijk
Sint-Remigius, haar huwelijksdag en de dag van haar overlijden. 
September 1241

1 charter

21 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van 
Jan Vileyn in Ambacht Assenede, waarbij Jan Morael als kanunnik 
en ontvanger van het Sint-Veerlekapittel te Gent optreedt, 
betreffende diverse renten toebehorend aan het kapittel. 26 juli 
1404

1 charter

21 Akte waarbij Hugo de Stenlant, ridder in Ambacht Assenede, en zijn
echtgenote Egglina 18 gemeten land verkopen aan het Sint-
Veerlekapittel. januari 1242

1 charter

21 Akte verleden voor baljuw en schepenen te Assenede in de Vier 
Ambachten, waarbij Jacobus Scallart en zijn echtgenote een 
jaarlijkse rente van 3 lb. vl. bezetten, ten voordele van het kapittel.
april 1251 of 1252

1 charter

21 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Jacobus 
genaamd Scallaert een jaarlijkse rente van 3 lb. vl. bezet ten 
voordele van het kapittel. april 1251 of 1252

1 charter

22 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van 
Jan Vylain in Ambacht Assenede, waarbij Jan Morael als ontvanger 
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van het Sint-Veerlekapittel de uitbetaling eist van een 
achterstallige rente, bezet door Jacop Scallaert. 26 juli 1404

1 charter

23 Akte waarbij de vrije broers Gerardus en Sigerus Reimar, zonen van
Heile zich toewijden aan de Sint-Veerlekerk, met bezetting van een 
jaarlijkse rente ten voordele van de kerk en betaling van 2, 6 en 12 
d. op respectievelijk Sint-Remigius, hun huwelijksdag en de dag 
van hun overlijden. Februari 1241

1 charter

24 Akte waarbij Johanna, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, de 
verkoop aan de Sint-Veerlekerk van een rente van 25 lb. bezet op 
de brief van Brugge door de abdis van Marke, bekrachtigt. 18 mei 
1243

1 charter

25 Akte waarbij de abdis van het cisterciënzerinnenklooster van Marke
aan de Sint-Veerlekerk een rente van 25 lb. per jaar bezet op de 
brief van Brugge verkoopt. November 1243

1 charter

26 Bevel van W[illelmus], bisschop van Doornik, dat voortaan de 
proosten van het Sint-Veerlekapittel door verkiezing moeten 
worden aangeduid. 25 februari 1245

1 charter

27 Akte waarbij de vrije vrouw Margareta, dochter van Balduinus, 
zichzelf en haar familie toewijdt aan de Sint-Veerlekerk met 
bezetting van een jaarlijkse rente ten voordele van de kerk en 
betaling van 2, 6 en 12 d. op respectievelijk Sint-Remigius, haar 
huwelijksdag en de dag van haar overlijden. November 1245

1 charter

28 Akte waarbij de vrije vrouw Margareta, dochter van Giselbertus del 
Compere, zichzelf en haar familie toewijdt aan de Sint-Veerlekerk, 
met bezetting van een jaarlijkse rente ten voordele van de kerk en 
betaling van 2, 6 en 12 d. op respectievelijk Sint-Remigius, haar 
huwelijksdag en de dag van haar overlijden. Z.d. (ca. 1240-1245)

1 charter

29 Akte waarbij de vrije vrouw Ava, dochter van Heile, zichzelf en haar
nakomelingen toewijdt aan de Sint-Veerlekerk, met bezetting van 
een jaarlijkse rente ten voordele van de kerk en betaling van 2, 6 
en 12 d. op respectievelijk Sint-Remigius, haar huwelijksdag en de 
dag van haar overlijden. Februari 1246

1 charter

30 Akte waarbij de vrije vrouw Elizabet, dochter van Berte, zich 
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toewijdt aan de Sint-Veerlekerk, met bezetting van een jaarlijkse 
rente ten voordele van de kerk en betaling van 2, 6 en 12 d. op 
respectievelijk Sint-Remigius, haar huwelijksdag en de dag van 
haar overlijden. Z.d. (2de kwart 13de eeuw)

1 charter

31 Akte verleden voor baljuw en schepenen van het Ambacht 
Assenede, waarbij Willem Mudde, zijn echtgenote Ava en zijn 
dochter Elizabet als erfgenamen van Rolinus verschijnen, in 
verband met een goed dat deze Rolinus hield van het Sint-
Veerlekapittel. 2 april 1250

1 charter

32 Akte waarbij de vrije vrouw Beatrix van Abbinvorde en haar 
dochters Heila, Margareta, Bertelina en al haar nakomelingen, zich 
toewijden aan de Sint-Veerlekerk, met bezetting van een jaarlijkse 
rente ten voordele van de kerk en betaling van 2, 6 en 12 d. op 
respectievelijk Sint-Remigius, haar huwelijksdag en de dag van 
haar overlijden. Februari 1262

1 charter

33 Akte waarbij de abdis en het cisterciënzerinnenklooster van 
Hemelsdaele een rente van 100 s. 26 d., bezet op goederen te 
Izegem, aan Fulcro Masch verkopen, wiens broer Willelmus de 
rente aan het klooster schonk naar aanleiding van de intrede van 
zijn dochter Liedildis. 7 augustus 1266

1 charter

34 Akte waarbij de proost, deken en het kapittel van Sint-Veerle 
verordenen dat de toekenning van het officie van deken dient te 
gebeuren na verkiezing, op straffe van 10 zilvermark ten voordele 
van de kerk bij niet-naleving. 8 februari 1267

1 charter

35 Akte waarbij de zes zonen en broers van Balduinus Goethals uit 
Nieuwkerke 21 bunder en 200 roeden land te "Langemate" 
ontvangen, waarop een jaarlijkse rente van 8 s. vl. ten voordele 
van het kapittel is bezet en een wandelkoop van 2 s. vl. geldt. 
Maart 1268

1 charter

36 Akte waarbij proost G[erardus] twee bunder land gelegen te 
Kluizen met een jaarlijkse opbrengst van 12 lb., toevoegt aan zijn 
prebende. 31 mei 1270

1 charter

37 Akte waarbij het kapittel verklaart dat wijlen deken Balduinus Friso 
in de Sint-Veerlekerk een jaargetijde heeft gesticht ter waarde van 
15 lb. vl. en waarbij de voorwaarden worden toegelicht. November 
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1270
1 charter

38 Akte waarbij een overeenkomst wordt gesloten tussen de pastoors 
van de Sint-Michielskerk en het Sint-Veerlekapittel te Gent, in 
verband met het begrafenisrecht. 24 april 1293

1 charter

38 Akte verleden voor de officiaal van het bisdom Doornik, waarbij een
vonnis wordt geveld in het dispuut tussen de Sint-Michielskerk en 
het Sint-Veerlekapittel, in verband met het afnemen van de biecht. 
25 september 1294

1 charter

39 Akte waarbij Wouter Ledenart, klerk van Volker Ma(s)ch, van 
Boudine van Zwinarde, Gents poorter, een rente van 24 s. vl. 
koopt, bezet op een huis in de Donkersteeg ten voordele van de 
kapelanij gesticht door Ma(s)ch. 31 augustus 1296

1 charter

40 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Wouter 
Ledenaert, klerk van Volker Masch, van Aeghten, dochter van 
Everdeus Huutenhoven, een rente koopt ter waarde van 28 s. 5 d., 
bezet op een huis in de Hoogpoort en dit ten voordele van de 
kapelanij door Ma(e)sch gesticht in de Sint-Veerlekerk. 18 
september 1296

1 charter

41 Akte waarbij bisschop Johannes van Doornik, de stichting bevestigt 
van een kapelanij in de Sint-Veerlekerk door Fulcro [Masch] uit 
Gent, kanunnik uit Doornik. 4 oktober 1296

1 charter

42 Akte verleden voor de deken van de christenheid van Gent waarbij 
Willem en Gillis Masch, zonen van Willem, en Willem, Jan, Kerstine 
en Anne, kinderen van Boidin Masch, en Heilesoete, dochter van 
hun zus, bevestigen dat alle vermelde goederen en renten 
toekomen aan de kapelanij gesticht in de Sint-Veerlekerk. 6 oktober
1298

1 charter

43 Akte waarbij de erfgenamen van Fulcro Masch verklaren dat de 
goederen gelegen te Izegem die aan hem toebehoorden, nu 
toekomen aan de door hem gestichte kapelanij in de Sint-
Veerlekerk. 7 oktober 1298

1 charter

44 Akte waarbij de officiaal van Doornik de schenking bevestigt van de
goederen die door de erfgenamen van Fulcro Masch ten gunste van
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diens kapelanij in de Sint-Veerlekerk werden gegeven. 3 oktober 
1298

1 charter

44 Akte verleden voor de deken van de christenheid van Gent, waarbij
de erfgenamen van Fulcro Masch bevestigen dat alle goederen en 
renten die door hem werden nagelaten, toekomen aan zijn 
kapelanij in de Sint-Veerlekerk. 10 oktober 1298

1 charter

45 Akte waarbij Willem Masch, zoon van Willem en Jan Masch, zoon 
van Boidin, de erfenis afstaan, nagelaten door Volker Masch, 
kanunnik van het kapittel in Doornik, ten voordele van Wouter 
Ledenarde, kapelaan van Sint- Veerle. 14 oktober 1298

1 charter

46 Akte verleden voor Heineman Drieghs, waarbij Ghiselin Dictus 
verklaart dat hij aan de Tafels van de Heilige Geest van Sint-
Michiels, Sint-Veerle en Drongen elk een rente van 3 halster rogge 
per jaar schuldig is en in afwachting van het aflossen van deze 
schuld, al zijn goederen aan 's Burggraven gerechte verbindt. 15 
december 1298

1 charter

47 Akte waarbij Pieter hute Meerham, deken van Sint-Veerle, verklaart 
een rente van 40 s. per jaar te hebben gekocht van Gielise van den
Walle, bezet op het goed de Wal op de Muide, die hij tijdens zijn 
leven zelf zal innen maar waarvan na zijn dood de helft aan de tafel
van de Heilige Geest en de andere helft aan de kerk van Sint-Veerle
zal toekomen. 30 november 1310

1 charter

48 Akte verleden voor Johannes, deken van de christenheid van Gent, 
waarbij Egidius vande Walle verklaart een rente van 40 s. per jaar 
bezet op het goed de Wal op de Muide, te verkopen aan Petrus 
extra Meerham, deken van Sint-Veerle, met toelichting bij de 
bestemming van de opbrengst. 30 november 1310

1 charter

49 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij het bestuur 
van de tafel van de Heilige Geest van Sint-Veerle een erfelijke rente
van 9 s. par. per jaar koopt van Janne Masch en Marie uten Hove, 
bezet op een huis in de Burgstraat. 29 december 1311

1 charter

50 Akte verleden voor de pastoor en schout van Steenland en de 
schepenen van het Ambacht Assenede, waarbij Margriete, 
echtgenote van Hellin van Steelant aan het Sint-Veerlekapittel de 
tiende van Puimbeke in de parochie Steenland en later in de 
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parochie Hertingen, verkoopt. 23 april 1313
1 charter

51 Akte waarbij Simon de Donza de verkoop bevestigt van de tiende 
van Puimbeke door Margriete, echtgenote van Hellijn van Steelant, 
aan het Sint-Veerlekapittel. 19 september 1334

1 charter

52 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Beatrise, 
echtgenote van Robbrecht hute Bogharde, en haar zoon Jacob een 
jaarlijkse rente van 30 s. par. verkopen bezet op een huis en erf 
gelegen "ten Brielle", waarvan 10 s. bestemd zijn voor de tafel van 
de Heilige Geest van Sint-Veerle en de overige 20 s. voor de deken,
Pieter hute Meram. ??? 1349

1 charter

53 Akte waarbij [G.], bisschop van Doornik, aan de erfgenamen van 
Katarina de Valle toestaat de eigendommen te verkopen waarop 
het Sint-Veerlekapittel een hypotheek had, op voorwaarde dat ze 
voldoende middelen voorzien om het onderhoud van de kapelanij 
door Katarina in de Sint-Veerlekerk gesticht, te garanderen. 5 juli 
1317

1 charter

54 Akte waarbij Katarina de Valle een kapelanij sticht in de Sint-
Veerlekerk. 22 juli 1317

1 charter

55 Akte verleden voor schepenen waarbij Pieter hute Meram, deken 
van Sint-Veerle, van Philips uten Dale en zijn verwanten een 
erfelijke rente van 4 lb. par. per jaar koopt, bezet op hun goederen 
in Gentbrugge, ten bate van de kapelanij gesticht door Kateline 
uten Dale. 11 september 1317

2 charters

56 Akte waarbij Pieter ute Merham, deken van Sint-Veerle, van Philips 
uten Dale en zijn verwanten onder meer een jaarlijkse rente van 10
lb. koopt, bezet op het huis en erf "ten Dale" ten zuiden van het 
Gravensteen, ten voordele van een kapelanij in de Sint-Veerlekerk. 
12 september 1317

1 charter

57 Akte waarbij [G.], bisschop van Doornik zijn placet verleent voor de
aanstelling van Johannes Costre tot kapelaan van de kapelanij in de
Sint-Veerlekerk gesticht door Katerina de Valle. 14 september 1317

1 charter

58 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Jacop 
Paridaen, pastoor van Sint-Veerle, van Wouter huuten Hove, Gillise 
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van Loekerne en Joese van Wetteren een jaarlijkse rente van 50 d. 
par. koopt, bezet op hun goederen in de Groenenbriel, en de 
rechten die zij over deze goederen uitoefenen. 29 december 1317

1 charter

59 Akte verleden voor een erfachtig lid te Gent, waarbij Jacop 
Paridaen, pastoor en kanunnik van Sint-Veerle, van Pieter 
Hermanne en zijn vrouw en Steppen Boidin als voogd van de 
kinderen van Copkin Michiels, een love koopt gelegen op het 
grondgebied van de graaf van Vlaanderen, onder het Gravensteen 
in de richting van de Groenenbriel. 13 maart 1317

1 charter

60 Akte waarbij wordt bepaald dat het Sint-Veerlekapittel aan de 
leprozerie het Rijke Gasthuis jaarlijks een rente ter waarde van 22 
s. par. zal uitkeren. 26 juli 1318

1 charter

61 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Jan van 
Husdune van Willem den Broschen een halve hofstede koopt in de 
Bogaardstraat over de Schelde. 18 februari 1319

1 charter

62 Akte verleden voor schepenen van Gent, waarbij Jan de Costre, 
clericus van Sint-Baafs, via zijn voogd Wouter de Grutere, aan 
Jacoppe uten Dale, kanunnik van Sint-Veerle, een huis verkoopt 
geheten "ten Dale" bij het Gravensteen, met behoud van de 
rechten van de kapelanij die met de inkomsten ervan gesticht was. 
24 april 1320

1 charter

63 Akte verleden voor schepenen van Maldegem, waarbij het goed te 
Veldekensdamme wordt verdeeld onder de dochters van Eulaerd 
Mijns. 14 december 1323

1 charter

64 Akte verleden voor schepenen van Gent, waarbij Jan Beyaerd, 
proost van Sint-Veerle, op een stuk grond dat door hem, zijn 
moeder en broer aan het godshuis van Poortakker werd 
geschonken, een rente van 50 s. bezet, ten voordele van het 
kapittel. 23 december 1323

1 charter

65 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Hulst, waarbij Hughe 
Boet aan Hughe van der Most, Gents poorter, een eeuwige erfelijke
rente van 40 s. par. verkoopt, bezet op 4 gemeten 33 roeden land 
in de parochie Assenede, ten voordele van de kapelanij door Jacob 
Paridaen gesticht in de Sint-Veerlekerk. 20 mei 1324

1 charter
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66 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent waarbij het Sint-
Veerlekapittel met Willem Wenemaer en zijn vrouw een akkoord 
sluit over een goed gelegen tussen de kerkhofmuur van Sint-Veerle
en het huis genaamd "het Paradijs". Bij dezelfde gelegenheid bezet
Wenemaer een rente van 14 s. par. op een hofstede in de 
Schelstraat, ten voordele van het kapittel. 20 mei 1324

1 charter

67 Akte waarbij Willelmus Wenemaer een kapelanij sticht in zijn eigen 
huis, naast de Sint-Veerlekerk, waarvoor hij inkomsten aanwendt 
uit goederen gelegen te Ijzendijke in de Vier Ambachten. 15 juni 
1325

1 charter

68 Akte waarbij Jan de Goudsmet in de Sint-Veerlekerk een kapelanij 
sticht ter waarde van 15 lb. par. per jaar, met als doel er zijn 
jaargetijde te laten vieren. 2 november 1326

1 charter

69 Akte waarbij de proost van Sint-Veerle met instemming van 
kapelaan Johannes de Hoya 11 gemeten land te Winkel 
(toebehorend aan diens kapelanij in het Wenemaerhospitaal) in 
erfpacht geeft aan Johannes Bollaert van Terdonk en zijn 
erfgenamen. 8 mei 1327

1 charter

70 Akte waarbij de schepenen van de Keure van Gent verklaren de 
akte van 8 mei 1327 te hebben gezien, waarbij de proost van Sint-
Veerle 11 gemeten land te Winkel in erfpacht geeft aan Johannes 
Bollaert en zijn erfgenamen, ten voordele van de kapelanij gesticht 
door Willelmus Wenemaer. 6 mei 1359

1 charter

71 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel de schenking van 15 juni 1325 
door Willelmus Wenemaer van 15 gemeten land te A(a)(de)ndijk en
de verpachting van 8 mei 1327 van 11 gemeten land te Winkel ten 
behoeve van de kapelanij in het Wenemaerhospitaal, bevestigt. 2 
januari 1400

1 charter

72 Akte verleden voor Petrus Bilie, openbaar notaris, waarbij Johannes
Willebaert, zoon van Johannes, een kapelanij sticht ter ere van Sint-
Anna, bij het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Veerlekerk. 31 
juli 1327

1 charter

72 Akte verleden voor de officiaal van het bisdom Doornik, waarbij de 
stichting van de kapelanij bij het altaar van Onze-Lieve-Vrouw door 
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Johannes d Willebard wordt bekrachtigd. 1 oktober 1327
1 charter

73 Akte waarbij Jehane, weduwe van Symoen vanden Briele, een 
kapelanij sticht voor Giselbrecht Parise en hiervoor een aantal 
renten schenkt. 24 augustus 1327

1 charter

74 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Assenede, waarbij 
Willem de Voocht, kapelaan van Sint-Veerle, van Willem Gilliszone 
een goed van 19 gemeten, 50 roeden kocht in Assenede. 12 
november 1327

1 charter

75 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Hulst, waarbij Pauwels
Kille en zijn vrouw Adelise aan Gillis Rijvissche, Gents poorter, 4 
gemeten 282 roeden land verkochten, gelegen in de Ser 
Pauwelspolder. 25 januari 1329

1 charter

76 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Hulst, waarbij Pauwels
Kille en zijn vrouw Adelise van Gillis Rijvissche, Gents poorter 4 
gemeten 282 roeden land in pacht nemen, gelegen in de Ser 
Pauwelspolder. 26 januari 1329

1 charter

77 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Assenede, waarbij 
Jacop vanden Weerve aan Jehanne van der Dormen een rente 
verkoopt van 16 s. P. per jaar, bezet op land gelegen te Assenede, 
ten voordele van de kapelanij gesticht door zijn oom Philips van der
Dormen. 27 april 1328

1 charter

78 Akte verleden voor schepenen van de stad en het Ambacht 
Zomergem, waarbij Ghiselbrecht van Merlaer verklaart aan 
Lambrechte van den Vivre een rente van 8 lb. par. per jaar schuldig
te zijn, bezet op diverse gronden gelegen in het ambacht. 3 juni 
1328

1 charter

79 Akte waarbij schepenen van Gedele en paysierders van Gent 
verklaren de akte verleden voor schepenen van de stad en het 
Ambacht Zomergem op 3 juni 1328 te hebben gezien, waarbij 
Ghiselbrecht van Meerlaer verklaart 8 lb. par. per jaar schuldig te 
zijn aan Lammerecht van den Vivere, bezet op diverse gronden 
gelegen in het ambacht. 6 juli 1331

1 charter

80 Akte verleden voor baljuw en schepenen van het goed te 
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Abbinsvoorde, waarbij Jacop de Gruutere, kanunnik van Sint-Veerle,
en Willem de Voeght, kapelaan, van Diedericke de Goudsmet en 
zijn vrouw Kateline vijf gemeten land kochten gelegen te 
Abbinsvoorde, ten voordele van de kapelanij gesticht door Philips 
van der Dormen. 7 april 1328 of 7 april 1329

1 charter

81 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel de akte bevestigt verleden voor
baljuw en schepenen van Nevele van 15 april 1329, waarbij 
Symoen vanden Briele op zijn goed te Bachte een rente vestigt ten 
voordele van de kapelanij die hij bij testament oprichtte voor 
Ghiselbrecht Parise. 11 mei 1388

1 charter

82 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Jan de 
Goudsmet een kapelanij sticht bij het altaar van Onze-Lieve-Vrouw 
en deze begiftigt met een jaarlijkse rente van 20 lb. par., op 
voorwaarde dat zijn jaargetijde er gevierd wordt. 23 augustus 1329

1 charter

83 Akte waarbij Johannes de Tronchino, procureur van het Sint-
Veerlekapittel, een overeenkomst sluit met de pastoors van de 
Sint-Niklaaskerk te Gent in verband met het begrafenisrecht. 20 
april 1330

3 charters

84 Akte waarbij Ogerus, proost van Sint-Veerle, de akte bekrachtigt 
verleden voor schepenen van Ambacht Assenede op 14 oktober 
1330, waarbij Hughe de Costre, kapelaan in de kerk van Assenede, 
een rente van 10 s. par. per jaar op een van zijn goederen verkoopt
aan Alice 's Baeys. 3 mei 1391

1 charter

85 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Yzabele 
Mijns, echtgenote van Jan van Muelnem, aan Symoene van Mirabel,
heer van Pervijze, een rente van 100 lb. par. bezet op een goed in 
de Ser Janspolder, heeft verkocht ten bate van zijn kapelanij in de 
Sint-Veerlekerk. 13 november 1330

1 charter

86 Akte waarbij Pieter vander Mersch(?), Gents poorter, aan Ghelnode 
vander Wostinen een huis en erf bij de Walpoort heeft verkocht. 19 
maart 1331

1 charter

87 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Jan 
Willebaerd, priester, een rente van 17 lb. par. bezet op de 
Galgenberg buiten de Zandpoort heeft geschonken aan het Sint-
Veerlekapittel, waarvan 15 lb. moeten worden aangewend voor een
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kapelanij bij het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Veerlekerk. 
22 juni 1331

1 charter

88 Akte verleden voor schepenen van het goed van de vrouwe van 
Praet, waarbij Jan die Amman, kapelaan te Gent, van Gielijs 
Cranekijns een erfelijke rente van 3 lb. par. ontvangt. 25 juni 1331

1 charter

89 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure te Watervliet, 
waarbij Willem Gielijszone en zijn vrouw Lisebette aan Symoene 
den Amman, Gents poorter, een erfelijke rente van 40 s. par. 
verkopen, bezet te Watervliet, ten voordele van de kapelanij bij het
altaar van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 30 juni 1331

1 charter

90 Akte verleden voor schepenen van het goed van de vrouwe van 
Praet, waarbij Willem Gielijszoene en zijn vrouw Lisebette aan 
Symoene den Amman, Gents poorter, een erfelijke rente van 3 lb. 
par. verkopen, ten voordele van de kapelanij bij het altaar van Sint-
Agatha in de Sint-Veerlekerk. 7 juli 1331

1 charter

91 Akte verleden voor Arnoldus de Wilde, notaris, waarbij de 
stichtingsakte van 27 augustus 1331 van de vier kapelanijen ter 
ere van het Heilig Kruis, Sint-Jan-de-Doper, Sint Petrus en Paulus en
Sint Maarten, door Johannes de Mirabelle, wordt herinnerd en 
bekrachtigd. 10 september 1331

1 charter

92 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Symoen 
de Myrabeil, heer van Pervijze, een jaarlijkse rente van 60 lb. par. 
schenkt, bezet op goederen gelegen in het ambacht, ten voordele 
van de vier kapelanijen die door zijn vader Jan in de Sint-Veerlekerk
werden gesticht. Augustus 1331

1 charter

93 Akte waarbij Johannes de Myrabello, ontvanger van de hertog van 
Brabant, Petrus Blat bij het kapittel voordraagt als kapelaan voor 
de kapelanij van Sint-Petrus en Paulus die door hem werd gesticht 
in de Sint-Veerlekerk. 6 september 1331

1 charter

94 Akte verleden voor schepenen te Watervliet, waarbij Lambrecht 
Scarre en zijn vrouw Lisebette verklaren 3 gemeten 60 roeden land
te Watervliet te hebben verkocht aan Janne den Amman, kapelaan, 
ten voordele van de kapelanij bij het altaar van Sint-Agatha in de 
Sint-Veerlekerk. 13 oktober 1331

1 charter
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95 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure te Watervliet, 
waarbij Jan Everbond en zijn echtgenote Gloria aan Janne den 
Amman, kapelaan, een rente van 10 gr. tourn. verkopen, bezet op 
goederen te Watervliet, ten voordele van de kapelanij bij het altaar 
van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 2 december 1331

1 charter

96 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure te Watervliet, 
waarbij Heinric Willemszoene en zijn echtgenote Margriete aan 
Janne den Amman, kapelaan, een rente van 10 gr. tourn. verkopen,
bezet op goederen te Watervliet, ten voordele van de kapelanij bij 
het altaar van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 4 december 1331

1 charter

97 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure in Watervliet, 
waarbij Pieter Claiszone en zijn echtgenote Gloria aan Janne den 
Amman, kapelaan, een rente van 9 gr. tourn. verkopen, bezet op 
goederen te Watervliet, ten voordele van de kapelanij bij het altaar 
van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 26 februari 1332

1 charter

98 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Janne van 
Hosdine aan Jan de Crisschere een halve hofstede verkoopt 
gelegen over de Schelde in de Bogaardstraat, om er een erfelijke 
rente van 15 s. par. per jaar op te bezetten. 29 februari 1332

1 charter

99 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure te Watervliet, 
waarbij Pieter Doems en zijn echtgenote Aechte aan Janne den 
Amman, kapelaan, een rente van 12 gr. tourn. verkopen, bezet op 
goederen te Watervliet, ten voordele van de kapelanij bij het altaar 
van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 1 maart 1332

1 charter

100 Akte verleden voor Jacobus de Hecke, notaris, waarbij de akte 
wordt herhaald en bekrachtigd waarbij Johannes de Crisschere, 
kanunnik van Sint-Veerle, een jaarlijkse rente van 15 s. par. bezet 
op een halve hofstede in de Bogaardstraat over de Schelde, 
schenkt aan het kapittel van Sint-Veerle. 5 maart 1332

1 charter

101 Akte verleden voor schepenen van het goed van de vrouwe van 
Praet, waarbij Arnoud Willaerd en zijn echtgenote Margriete aan Jan
den Amman, kapelaan, een jaarlijkse rente van van 15 gr. tourn. 
verkopen, ten voordele van de kapelanij bij het altaar van Sint-
Agatha in de Sint-Veerlekerk. 15 maart 1332

1 charter
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102 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure te Watervliet, 
waarbij Philips vanden Hoghen Weghe en zijn echtgenote Katerina 
aan Janne den Amman, kapelaan, een jaarlijkse rente van 15 gr. 
tourn. verkopen, bezet op goederen te Watervliet, ten voordele van
de kapelanij bij het altaar van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 28 
juli 1332

1 charter

103 Akte verleden voor baljuw en schepenen van het goed van de 
vrouwe van Watervliet, waarbij Jan die Busere, landmeter, en zijn 
echtgenote Aechta, aan Janne den Amman, kapelaan, 5 linen en 50
roeden land verkopen, om er een rente van 10 gr. tourn. op te 
bezetten, ten voordele van de kapelanij van Sint-Agatha in de Sint-
Veerlekerk. 5 september 1332

1 charter

104 Akte verleden voor baljuw en schepenen te Lange Aardenburg, 
waarbij Wouter Wijchgaerd en zijn echtgenote Margareta, aan 
Janne de Amman, kapelaan, 5 linen land verkopen te Lange 
Aardenburg, om er een rente van 10 gr. tourn. op te bezetten ten 
voordele van de kapelanij bij het altaar van Sint-Agatha in de Sint-
Veerlekerk. 7 september 1332

1 charter

105 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure te Watervliet, 
waarbij Hughe Pieterszoene en zijn echtgenote Katerina, aan Janne 
den Amman, kapelaan, een jaarlijkse rente van 12 gr. tourn. 
verkopen, bezet op goederen te Watervliet, ten voordele van de 
kapelanij bij het altaar van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 3 
oktober 1332

1 charter

106 Akte verleden voor notaris Johannes de Lovanio, waarbij Johannes 
Willebaert, priester, aan het Sint-Veerlekapittel een rente van 16 lb.
12 s. par. schenkt, bezet op de Galgenberg buiten de Zandpoort 7 
oktober 1332

1 charter

107 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure in Watervliet, 
waarbij Jan Moelnaers en zijn echtgenote Marie, aan Janne den 
Amman, kapelaan, een rente van 18 gr. tourn. verkopen, bezet op 
goederen te Watervliet, ten voordele van de kapelanij bij het altaar 
van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 10 oktober 1332

1 charter

108 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure te Watervliet, 
waarbij de kinderen van Arnoud Baetsaerd verklaren aan Janne den
Amman, kapelaan, een jaarlijkse rente van 30 gr. tourn. te 
verkopen, bezet op goederen te Watervliet, ten voordele van de 
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kapelanij bij het altaar van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 14 
oktober 1332

1 charter

109 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure te Watervliet, 
waarbij Bouden Baetsaerd en zijn echtenote Katerina aan Janne 
den Amman, kapelaan, een jaarlijkse rente van 12 gr. tourn. 
verkopen, bezet op goederen te Watervliet, ten voordele van de 
kapelanij bij het altaar van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 14 
oktober 1332

1 charter

110 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure te Watervliet, 
waarbij Joes Moenx en zijn zus Margareta aan Janne den Amman, 
kapelaan, een jaarlijkse rente van 12 gr. tourn. verkopen, bezet op 
goederen te Watervliet, ten voordele van de kapelanij bij het altaar 
van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 24 oktober 1332

1 charter

111 Akte verleden voor baljuw en schepenen van Ambacht Zomergem, 
waarbij Seghere Farant aan Simoen de Mierabele een jaarlijkse 
rente van 54 s. 11 p. par. verkocht, bezet op goederen te 
Zomergem. 18 april 1332 of 2 april 1333

1 charter

112 Akte verleden voor schepenen van de nieuwe keure te Watervliet, 
waarbij Gheeraerd Wouterszone en zijn echtgenote Celie aan Janne
den Amman, kapelaan, een rente van 10 gr. tourn. verkopen, bezet
op goederen te Watervliet, ten voordele van de kapelanij bij het 
altaar van Sint-Agatha in de Sint-Veerlekerk. 20 januari 1334

1 charter

113 Akte verleden voor amman en mannen van Nevele, waarbij Jhanne 
vanden Damme en zijn echtgenote Kateline aan Jacob vanden 
Damme een jaarlijkse rente van 20 s. par. verkopen, bezet op hun 
hofstede te Nevele. 2 februari 1334

1 charter

114 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij [...] van 
Eve[...] en Lizebette uten Winkele, zijn echtgenote, van Frans van 
Artevelde, broer van Jhan, een huis in de Burgstraat hebben 
gekocht, staande op een erf toebehorend aan het Sint-
Veerlekapittel, waarop een jaarlijkse rente van 25 s. par. is bezet. 
26 juni 1334

1 charter

115 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Symoen 
van Mirabiel aan de Sint-Veerlekerk te Gent een jaarlijkse rente van
6 lb. par. schenkt, bezet in het Ambacht Axel ten voordele van zijn 
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jaargetijde en dat van zijn vader Jhan. 5 september 1334
1 charter

116 Akte verleden voor notaris Johannes Hugo Wedeghe, waarbij 
Egidius Rijnvisch en Henricus Gruutere, als voogd van de zus van 
Egidius, een rente van 10 lb. gr. die werd bezet op een huis in de 
Hoogpoort, schenkt ten voordele van de kapelanij bij het altaar van
Sint-Egidius in de Sint-Veerlekerk. 21 oktober 1334

1 charter

117 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Assenede, waarbij 
Willem van der Weeden en zijn echtgenote Lijssebette aan Symoen
van Mirabeil, ridder, een jaarlijkse rente van 3 lb. par. per jaar 
verkopen, bezet op goederen in het ambacht. 11 november 1334

1 charter

118 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Gillis 
Rijnvisch en Heinric de Grutere, als voogd over Egidius' zus 
Kateline, een jaarlijkse rente hebben geschonken van 3 lb. 8 s. par.,
bezet op de helft van een huis in de Hoogpoort, ten voordele van 
de kapelanij bij het altaar van Sint-Egidius in de Sint-Veerlekerk, en 
met verwijzing naar een schenking van een rente van 50 s. par. 
bezet in de Ser Pauwelspolder te Hulst. 10 december 1334

1 charter

119 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de dochter van de 
heer van Deurle, waarbij Seghere van der Leyen aan Willemme van
der Duust een jaarlijkse rente van 20 s. par. verkocht, bezet op 
diverse goederen te Deurle. 15 april 1335 of 29 maart 1336

1 charter

120 Akte verleden voor notaris Johannes Hugo Wedeghe, waarbij 
Egidius Rijnvisch en Henricus de Gruutere als voogd over Egidius' 
zus Kateline, een jaarlijkse rente van 3 lb. 8 s. par. schenken, bezet 
op goederen in de Ser Pauwelpolder, ten voordele van de kapelanij 
bij het altaar van Sint-Egidius. 10 december 1335

1 charter

121 Akte waarbij de officiaal van het bisdom Doornik de akte 
bekrachtigt verleden voor dezelfde instantie op 12 januari 1336, 
waarbij Symon waarvoor hij een jaarlijkse rente van 20 lb. par. 
schenkt, bezet op een goed in Ambacht Axel. 16 juni 1432

2 charters

122 Akte waarbij de vicaris-generaal en de officiaal van het bisdom 
Doornik verklaren dat in hun aanwezigheid en die van een aantal 
kanunniken van het Sint-Veerlekapittel, naast ridder Symon de Hale
en openbaar notaris Egidius Grave, het reliekschrijn werd geopend 
waarin de overblijfselen van de heiligen Veerle en Bavo berusten. 6
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februari 1336
1 charter

123 Akte waarbij de proost en het kapittel van Sint-Veerle alle 
kanunniken samenroepen in de Sint-Veerlekerk, volgens de wil van 
bisschop Andreas van Doornik, om te beslissen over de 
overbrenging van de relieken van de heiligen Veerle en Bavo. 9 
februari 1336

1 charter

124 Akte verleden voor Johannes "dictus episcopus de Hale", openbaar 
notaris, waarbij Menfredus de Mirabello aan zijn broer zijn deel van 
een huis gelegen in de Burgstraat verkoopt. 28 april 1336

1 charter

125 Akte verleden voor Jacobus de Hecke, openbaar notaris, waarbij 
Katerina vander Heyden, dochter van wijlen Gulardus, land 
genaamd "Mabendale" te Veldekensdamme, waarop een tiende 
geldt, verkoopt aan Martinus van Huesdine, kanunnik van het Sint-
Veerlekapittel. 23 juli 1336

1 charter

126 Akte waarbij de abdis van Mesen aan zuster Mathildis de 
Woestwincle een jaarlijkse rente van 20 s. par. verkoopt, bezet op 
de tiende van Mabendale te Veldekensdamme. 27 juli 1336

1 charter

127 Akte waarbij Michaut de Woustwincle verklaart via kanunnik Martin 
de Husdine door Symon de Hale uitbetaald te zijn voor een rente 
van 30 s. tourn. bezet te Veldekensdamme op het goed 
Maagdendale, die hij aan hem verkocht. 28 juli 1336

1 charter

128 Akte verleden voor amman en schepen te Nevele, waarbij Willem 
van den Damme van Jhanne van der Wostine en zijn vrouw 
Mergriete een jaarlijkse rente van 20 s. par. heeft gekocht, bezet op
goederen te Nevele. 1 september 1336

1 charter

129 Akte waarbij wordt bekendgemaakt dat broeder Johannes met de 
toelating van bisschop Andreas van Doornik het Heilig Kruisaltaar 
wijdde en er het schrijn plaatste met de relieken van de heilige 
Agnes. Bij deze gelegenheid verleende de bisschop een aflaat van 
veertig dagen. 25 oktober 1336

1 charter

130 Akte waarbij Loys, graaf van Vlaanderen, ermee instemt dat Symon
de Mirabel, zoon van Jehan, een rente overdraagt ten voordele van 
de Sint-Veerlekerk, gekocht van graaf Henry de Louvain, heer van 
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Herstal, en Ysabel d'Antoing, burggravin van Gent. Mei 1337
1 charter

130 Akte waarbij Loys, graaf van Vlaanderen, Clais de Beelque, baljuw 
van Gent, verzoekt de "werp" en erfenis van Symon de Mirabel 
voor het Sint-Veerlekapittel te aanvaarden. 4 juni 1337

1 charter

130 Akte waarbij Loys, graaf van Vlaanderen, Henry Sconejans, baljuw 
van Gent, de opdracht geeft de ordonnantie voor Clais dele Becque
verder uit te voeren. 23 januari 1341

1 charter

131 Akte waarbij de uitvoerders van het testament van Johannes Smed,
pastoor van de Sint-Jacobsparochie, in zijn naam een rente van 15 
lb. par. schenken, bezet te Petegem, voor de oprichting en 
ondersteuning van de vierde kapelanij bij altaar Onze-Lieve-Vrouw 
in de Sint-Veerlekerk. 17 juni 1337

1 charter

132 Akte waarbij Andreas, bisschop van Doornik, op vraag van de 
proost, deken en het kapittel van Sint-Veerle, de relieken van de 
heilige Veerle van het ene schrijn naar het andere overbrengt, in 
aanwezigheid van diverse getuigen. 7 oktober 1337

1 charter

133 Akte waarbij Andreas, bisschop van Doornik, op vraag van de 
proost, deken en het kapittel van Sint-Veerle, de relieken van de 
heilige Veerle van het ene schrijn naar het andere overbrengt, in 
aanwezigheid van diverse getuigen. 7 oktober 1337

1 charter

134 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de keure van 
Lovendegem en Sleidinge, waarbij Boidijn Serroberechts en zijn 
vrouw Kateline aan Diedericke Saelmoens een jaarlijkse rente van 
40 s. par. verkopen, bezet op goederen te Lovendegem. 13 
augustus 1338

1 charter

135 Akte verleden voor baljuw en schepenen van Ambacht Zomergem, 
waarbij Boidijn Lambrechts aan Heinric Stalpard een jaarlijkse rente
van 30 s. par. verkoopt, bezet op goederen gelegen in het 
ambacht, en waarbij dezelfde Stalpaerd van Simoen van Haele een 
goed in erfpacht neemt voor 6,5 lb. par. per jaar. 1 december 1338

1 charter

136 Akte verleden voor schepenen van Dendermonde, waarbij 
Bertelmeeus [Clemmers] en Jan de Keyser een huis naast de 
Bogaertbrug bezetten met een rente ter waarde van 8 s. tourn. per 
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jaar en een kapoen, waarbij wordt verwezen naar een akte uit 
1339. 4 november 1418

1 charters

136 Akte verleden voor schepenen van Dendermonde, waarbij Jan 
Oeverman van Pieter van Adeghem, deken van het Sint-
Veerlekapittel, een huis in cijnspacht neemt gelegen bij de 
Boogaertbrug, tegen 8 s. tourn. per jaar en een kapoen. 1 maart 
1340

1 charter

137 Akte waarbij de vicaris-generaal van het bisdom Doornik in naam 
van de bisschop twee altaren in de Sint-Veerlekerk, gesticht door 
Symon de Halle, inwijdt. 15 december 1340

1 charter

138 Akte verleden voor de baljuw van Gent en de maners van de graaf 
van Vlaanderen, waarbij Symoen van Mirabeil, heer van Halen en 
Pervijze, en zijn vrouw Lisebette van Somerghem, verklaren een 
erfelijke rente van 100 lb. tourn. te hebben gekocht van Heinrick 
van Leuven, heer van Herstal en Gaasbeek, en zijn echtgenote 
Ysabele van Antoing, ten voordele van de kleine cotidiane, de vier 
kapelanijen gesticht door Jan de Mirabello en hun beider 
jaargetijde, allen in de Sint-Veerlekerk. 27 januari 1341

1 charter

139 Akte waarbij Johannes, abt van de Sint-Pietersabdij, verklaart de 
akte te hebben gezien waarbij Symoen van Mirabeil en zijn 
echtgenote Lisebette van Somerghem een erfelijke rente van 300 
lb. tourn. kochten van Heinricke van Luevene en zijn echtgenote 
Ysabele, ten voordele van de kleine cotidiane, de kapelanijen van 
Halen en hun beider jaargetijde, allen in de Sint-Veerlekerk. 6 
september 1364

1 charter

140 Akte verleden voor Petrus Masengharbe, openbaar notaris, waarbij 
de proost en kanunniken van het Sint-Veerlekapittel van Henricus 
de Doermen een jaarlijkse rente van 4 lb. par. ontvangen, bezet op 
goederen te Assenede, ten voordele van de kapelanij die hij 
stichtte bij het altaar van Sint-Daniel, waarvan Willelmus de Vocht 
de huidige kapelaan is. 23 april 1341

1 charter

141 Akte verleden voor Jacobus de Maelte, openbaar notaris, waarbij 
Jacobus Rijnvisch, kapelaan van het castrum, toestemt met de 
jaarlijkse betaling van een rente aan het Sint-Veerlekapittel. 11 mei
1341

1 charter
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142 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel, waarbij wijlen deken 
Pieter hute Merham "van de huten Dales", een rente ter waarde 
van 4 lb. par. bezet te Gentbrugge, ten voordele van de kapelanij 
bediend door Janne de Costre. 31 oktober 1342

1 charter

143 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Wouter de 
Scoemakere, genaamd van Menine, een rente ter waarde van 10 s. 
par. per jaar bezet ten voordele van de tafel van de Heilige Geest 
en de cotidiane van de Sint- Veerlekerk, op een kamer achter het 
Tempelhuis, die toebehoort aan dezelfde tafel van de Heilige Geest 
en cotidiane. 20 november 1342

2 charters

144 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Boudijn 
Lancvoet op zijn huis in de Drabstraat een rente ter waarde van 11 
s. 6 d. par. bezet, die zijn broer Jacop, priester, aanwendt voor 
Boudijns jaargetijde in de Sint- Veerlekerk. 7 mei 1345

1 charter

145 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Boekhoute, 
waarbij Margriete Anthonis en haar dochter Marie acteren dat 
Simoen van Hoesterzele een jaarlijkse rente van 9 lb. 9 s. par. 
bezet op 31 gemeten land te Bassevelde. 22 juli 1345

1 charter

145 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Boekhoute, 
waarbij een akkoord wordt gesloten over de rente van 9 lb. 9 s. par.
bezet op goederen te Bassevelde, die de abdij van ten Duinen 
verschuldigd is aan het Sint-Veerlekapittel, met verwijzing naar een
aangehecht charter van 1345. 31 juli 1456

1 charter

146 Akte verleden voor de schepenen van Gent waarbij ze eerdere 
akten bekrachtigen, verleden voor de schepenen van Ambacht 
Boekhoute uit 1345 en 1456, in verband met een rente van 9 lb. 9 
s. par. bezet te Bassevelde. 26 november 1463

1 charter

147 Akte verleden voor de schepenen van Gent, waarbij ze een eerdere
akte bekrachtigen, verleden voor schepenen van Ambacht 
Boekhoute uit 1345, in verband met een rente van 9 lb. 9 s. par. 
bezet te Bassevelde. 10 december 1446

1 charter

148 Akte verleden voor de abt van de Sint-Pietersabdij, waarbij het Sint-
Veerlekapittel zich akkoord verklaart met de voorwaarden opgelegd
door Symon de Mirabelle, heer van Pervijze, betreffende de 
schenking van het goed de Salomme te Zaffelare aan het kapittel. 
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22 december 1345
2 charters

149 Akte verleden voor de abt van de Sint-Pietersabdij, waarbij 
Johannes de Cryschere wordt aangeduid als "homo mortalis" of 
sterfman voor het goed de Salomme te Zaffelare, dat door Symon 
de Mirabelle aan het Sint- Veerlekapittel werd geschonken. 11 
maart 1346

1 charter

150 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de keure van 
Zaffelare, waarbij ze de schenking bekrachtigen van het goed te 
Zaffelare door Symoen van Mirabelle, genoemd van Hale, heer van 
Pervijze, aan het Sint-Veerlekapittel en met instemming van de abt 
van Sint-Pieters. 26 maart 1346

1 charter

151 Akte verleden voor burgemeester en schepenen te Biervliet, 
waarbij Jan de Crysscere, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel van 
Soete, de weduwe van Heinrich Sprost, een rente van 6 gr. tourn., 
bezet op een huis gelegen "up den waterganc", ontvangt. 28 juni 
1346

1 charter

152 Akte verleden voor burgemeester en schepenen te Biervliet, 
waarbij Jan de Crysschere, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, 
van Jan de Backe een jaarlijkse rente van 20 s. par. bezet op een 
hofstede "in warmoeshorde", 21 juli 1346

1 charter

153 Akte verleden voor burgemeester en schepenen te Biervliet, 
waarbij Jan de Krijsscere, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, van 
Marie, weduwe van Jan Catelinezoens en haar zonen Janne en 
Maertine, een jaarlijkse rente van 3 s. par. ontvangt, bezet op haar 
huis bij het Sint-Niklaaskerkhof. 22 juli 1346

1 charter

154 Akte waarbij Jan de Crijsschere, kanunnik van het Sint-
Veerlekapittel, verklaart in opdracht van het kapittel een rente te 
hebben gekocht van 20 s. par., ten voordele van de kleine 
cotidiane. 15 augustus 1346

1 charter

155 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij de voogden 
van Vranke van Hale een rente van 300 s. bezetten op zijn huis in 
de Burgstraat ten voordele van het Sint-Veerlekapittel. 15 mei 1347

1 charter

156 Akte verleden voor burgemeester en schepenen te Biervliet, 
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waarbij Jan de Krijschere, een jaarlijkse rente van 9 gr. tourn. 
ontvangt van Janne Anthine, bezet op een huis in de Begijnstraat. 4
april 1347 of 1348

1 charter

157 Akte verleden voor burgemeester en schepenen te Biervliet, 
waarbij Jan de Krijschere, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, een 
jaarlijkse rente van 9 gr. tourn. koopt van Janne Anthine, bezet op 
zijn huis in de Begijnstraat. 4 april 1347 of 1348

1 charter

158 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Jan de 
Maerscalc en zijn echtgenote Kateline van Gillis Paesdaghe de weg 
kopen door het huis waarin ze wonen, gelegen in de Veldstraat, en 
een jaarlijkse cijns zullen betalen van 40 s. par., de helft aan het 
Sint-Veerlekapittel en de andere helft aan het Wenemaerhospitaal. 
16 juli 1348

1 charter

159 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Lisane van 
Voerhoute, dochter van Olivier, met Janne en Katheline van 
Lovendegem, dochters van Gheraerd, aan Martin van Evergem een 
huis in de Peperstraat verkocht, dat staat op grond toebehorend 
aan een kapelanij in de Sint-Veerlekerk en het Wenemaerhospitaal, 
voor 9 lb. gr. tourn. min een florijn. 29 augustus 1348

1 charter

160 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Boudin 
Clays, zoon van Ghevaert, aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse 
rente van 9 s. par. verkoopt, bezet op goederen te Beoostenblijde, 
ten voordele van de kleine cotidiane. 6 mei 1349

1 charter

161 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Gheraerd
Godscalc en zijn echtgenote Aechte, dochter van Pieter Strubinx, 
aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente van 18 s. par. 
verkopen, bezet op goederen te Beoostenblijde, ten voordele van 
de kleine cotidiane. 6 mei 1349

1 charter

162 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Willem, 
zoon van Daniel, en zijn echtgenote Aechte, dochter van Everdey 
Haysekins, aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente van 20 s.
par. verkopen, bezet op goederen te Beoostenblijde, ten voordele 
van de kleine cotidiane. 6 mei 1349

1 charter

163 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Hughe 
vanden Walle, zoon van Wouter, en zijn echtgenote Badeloch aan 
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het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente van 8 s. par. verkopen, 
bezet op een goed te Beoostenblijde, ten voordele van de kleine 
cotidiane. 6 mei 1349

1 charter

164 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Heinric 
Valke aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente van 15 s. par. 
verkoopt, bezet op goederen te Beoostenblijde, ten voordele van 
de kleine cotidiane. 6 mei 1349

1 charter

165 Akte verleden voor Petrus de Masengharbe, openbaar notaris, 
waarbij Johannes, zoon van Petrus van Herzele, door het Sint-
Veerlekapittel wordt aangesteld als kapelaan bij het altaar van 
Sint-Jan-de-Evangelist, na het overlijden van Johannes de Nova Via.
30 mei 1349

1 charter

166 Akte verleden voor Wedericus Grauman, openbaar notaris, waarbij 
de akte wordt bekrachtigd die werd verleden voor Willelmus Buc, 
openbaar notaris, op 3 juli 1349, waarbij Johannes de Bruwere door
het kapittel werd aangesteld als kapelaan, na het overlijden van 
Johannes de Nova Via, zoon van Johannes. 26 augustus 1350

1 charter

167 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Heinric, 
zoon van Hughe, aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente 
van 20 s. par. verkoopt, bezet op goederen te Beoostenblijde. 17 
september 1349

1 charter

168 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Pieter 
Stump en zijn echtgenote Avesoete aan Jan de Cryschere, kanunnik
van het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse rente van 40 s. par. 
verkopen, bezet op goederen in het ambacht. 17 september 1349

1 charter

169 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Pieter 
Stuup en zijn echtgenote Avesoete aan Jan de Cruschere, kanunnik 
van het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse rente van 40 s. par. 
verkopen, bezet op goederen in het ambacht. 17 september 1349

1 charter

170 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Heinric 
Veesaert, zoon van Heinric, aan het Sint-Veerlekapittel een 
jaarlijkse rente van 20 s. par. verkoopt, bezet op een goed te 
Beoostenblijde, ten voordele van de tafel van de Heilige Geest van 
de Sint-Veerlekerk. 17 september 1349

1 charter
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171 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Hughe 
Pinsard aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente van 3 lb. par.
verkoopt, bezet op land te Beoostenblijde, ten voordele van de 
kleine cotidiane. 29 november 1349

1 charter

172 Akte verleden voor schepenen te Hulst, waarbij Margriete Bieluus 
aan Janne, zoon van Pieter, een jaarlijkse rente van 9 gr. verkoopt, 
bezet op haar huis in de Begijnstraat te Hulst. 21 december 1349

1 charter

173 Akte verleden voor schepenen te Hulst, waarbij Heyle, dochter van 
Michiel Leenknecht, verklaart aan Janne, zoon van Pieter, een 
jaarlijkse rente schuldig te zijn van 11 gr., bezet op haar huis over 
de Steenbrug te Hulst. 21 december 1349

1 charter

174 Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij ze twee charters 
bekrachtigen van 1349 en 17 mei 1357, betreffende jaarlijkse 
renten van respectievelijk 9 gr. tourn. en 30 gr. tourn., bezet op 
goederen te Hulst. 18 april 1461

1 charter

175 Akte waarbij Willem van Looman aan het Sint-Veerlekapittel 3 
gemeten, 1 vierendeel en 40 roeden land verkoopt. Eerste helft 
14de eeuw

1 charter

176 Akte verleden voor schepenen te Doornzele, waarbij Gillijs, zoon 
van Simoen, van het Sint-Veerlekapittel 4 gemeten land te 
Doornzele in pacht neemt tegen 40 s. par. per jaar ten voordele 
van de tafel van de Heilige Geest van Sint-Veerle. 16 januari 1350

1 charter

177 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Wouter 
Sprinchover en zijn echtgenote Zoete een jaarlijkse rente van 15 s. 
par. verkopen, bezet op land te Beoostenblijde, ten voordele van de
kleine cotidiane in de Sint-Veerlekerk. 10 maart 1350

1 charter

178 Akte waarbij Lodewijk, graaf van Vlaanderen, bij gebrek aan 
voorgedragen kandidaat, meester Lievine den Clerc alias Scotte 
Clerc, benoemt tot "magister artium" in de Sint-Veerleschool. 23 
juni 1350

1 charter

179 Akte verleden voor Petrus de Masengharbe, openbaar notaris, 
waarbij aan Johannes, zoon van Petrus van Herzele, kapelaan bij 
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het altaar van Sint-Jan-de-Evangelist in de Sint-Veerlekerk, de 
volmacht wordt gegeven om al zijn rechten te vrijwaren. 3 
augustus 1350

1 charter

180 Akte verleden voor de abt van de Sint-Pietersabdij te Gent, 
betreffende een eis van Johannes de Bruwere ten aanzien van 
Johannes Crisschere, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel. 17 
oktober 1350

1 charter

181 Akte verleden voor de abt van de Sint-Pietersabdij te Gent, waarbij 
Daniel de Caelmont, kapelaan in de Sint-Veerlekerk, wordt ingelicht
in verband met het verzoek van Johannes de Bruwere. 21 oktober 
1350

1 charter

181 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Assenede, 
waarbij Pieter, zoon van Hugo, en zijn echtgenote Lijsebette aan 
Willemme den Voeght twee gemeten land verkopen, ten voordele 
van de kapelanij gesticht door Philips vanden Dormen in de Sint-
Veerlekerk. 3 april 1351

1 charter

182 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Assenede, 
waarbij het Sint-Veerlekapittel van Gent aan Pieter, zoon van Hugh,
en zijn echtgenote Lijsebette 20 gemeten land toebehorend aan de
kapelanij gesticht door Philips vanden Dormen in cijnspacht geven 
tegen 8 lb. par. per jaar. 26 april 1351

1 charter

183 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Willem 
Vesaert en zijn echtgenote Katrine aan het Sint-Veerlkapittel te 
Gent een jaarlijkse rente van 25 s. par. verkopen, bezet op 
goederen te Beoostenblijde. 4 mei 1351

1 charter

184 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Heynric 
Storem en zijn echtgenote Lijsbette aan het Sint-Veerlekapittel een 
jaarlijkse rente van 20 s. par. verkopen, bezet op gronden te Axel. 
20 mei 1351

1 charter

185 Akte waarbij deken Jacobus van het Sint-Veerlekapittel bepaalt dat 
voortaan alle kanunniken binnen het jaar van toetreding tot het 
kapittel de vereiste wijdingen moeten ontvangen, zoniet zullen ze 
hun inkomsten verliezen. 30 mei 1351

1 charter
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186 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Pieter 
van Antwaerpen en Mergriete Haex van Janne Borlute, zoon van 
Jan, en zijn schoonbroer Willemme vanden Putte een jaarlijkse 
rente van 3 lb. par. kopen, bezet op een goed in de Donkersteeg. 
24 november 1351

1 charter

187 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Symoen ser 
Donaes en Jan Lekaert van Gervase den Cuppere, kanunnik van het
Sint-Veerlekapittel, een meers en weide pachten voor 8 lb. par. per 
jaar. 22 maart 1352

1 charter

188 Akte waarbij onder het zegel van de bisschop van Doornik de akte 
wordt herhaald verleden voor schepenen van de Keure en Gedele 
te Gent op 4 maart 1353, waarbij Willem Wenemaer en zijn 
echtgenote Mergriete in hun huis "het Paradijs" een hospitaal 
stichten ten behoeve van de armen. 8 oktober 1406

1 charter

189 Vonnis uitgesproken door schepenen van de Keure van Gent in een 
geschil tussen Seghere uten Kelre, priester en kapelaan, en Philips 
uten Dale, betreffende een jaarlijkse rente van 10 lb. par. ten 
voordele van de kapelanij van Seghere. 16 juni 1353

2 charters

190 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Arnoud 
Wilraven, zoon van Jan, en zijn echtgenote Badeloghe aan het Sint-
Veerlekapittel te Gent een jaarlijkse rente verkopen van 30 s. par., 
bezet op goederen te Zuiddorpe. 28 januari 1354

1 charter

191 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Axel, 
waarbij Willem, zoon van Kerstyn, aan het Sint-Veerlekapittel een 
jaarlijkse rente van 3 lb. par. verkoopt, bezet op goederen in het 
ambacht, ten voordele van de kleine cotidiane. 3 januari 1355

1 charter

192 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Hulst, waarbij Jan Ellic,
zoon van Pieter, aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente van 
6 gr. tourn. verkoopt, bezet op grond te Hulst. 2 februari 1355

1 charter

193 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Willem, 
zoon van Aeghte, aan Willem den Voecht, priester van Sint-Baafs, 
een jaarlijkse rente van 48 s. par. verkoopt, bezet op grond te 
Beoostenblijde. 11 februari 1355

1 charter
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194 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Jan vander 
Zickelen, zoon van Symoen, en zijn echtgenote Lijsbette 
Sersanders aan Michiele vander Manhaghen, genoemd "in 
Laetsmet", diverse renten en goederen verkopen, bezet of liggende
op de Kalandeberg, in de Donkersteeg, op de Vismarkt en de 
Vrijdagmarkt te Gent. 16 september 1355

1 charter

195 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij het Sint-
Veerlekapittel aan Pieter vanden Nieuwenweghe een huis verkoopt 
dat toebehoorde aan kanunnik Jan de Crysschere, gelegen in de 
Kammerstraat, waarop een jaarlijkse rente is bezet van 45 gr. ten 
voordele van de tafel van de Heilige Geest van de Sint-Veerlekerk. 
14 november 1356

1 charter

196 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Heinric vander Vicht en Pieter den Brunen aan Janne van Arboys, 
kanunnik van het Sint-Veerlekapittel een rente verkopen van 3 lb. 
par. en 3 kapoenen, bezet op een huis aan de Korenaard, ten 
behoeve van zijn prebende. 14 april 1357

3 charters

197 Akte verleden voor Johannes de Vinderhoute, openbaar notaris, 
waarbij Henricus de Vicht en Petrus Brune, aan Johannes Cupere, 
deken van de christenheid van Gent, als procurator voor Johannes 
de Arbosio, een rente van 3 lb. par. en 3 kapoenen verkopen, ten 
voordele van zijn prebende. 14 april 1357

1 charter

198 Akte verleden voor schepenen te Hulst, waarbij Michiel Mourkin en 
zijn echtgenote Avesoete, aan Willemme den Voechet, priester 
wonend in de Steendam te Gent, een jaarlijkse rente van 30 gr. 
tourn. verkopen, bezet op hun huis in de Begijnstraat te Hulst. 17 
mei 1357

1 charter

199 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel, waarbij Ghelorie, 
weduwe van Jan, zoon van Colin, aan hetzelfde kapittel een rente 
van 3 lb. par. schenkt ten gunste van de broederschap van Onze-
Lieve-Vrouw, bezet op een goed in het Ambacht Zomergem, in ruil 
voor een eeuwige donderdagse mis bij het altaar van Onze-Lieve-
Vrouw. 16 augustus 1359

1 charter

200 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij wordt 
bepaald dat alle uitvaarten in de Sint-Veerlekerk voortaan verplicht 
moeten vergezeld gaan van een zielemis ter waarde van 20 s. par. 
ter ere van Sint-Veerle, en dit ten gunste van de broederschap van 
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Onze-Lieve-Vrouw. 3 augustus 1360
1 charter

201 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Jan Riquaert, 
zoon van Jan, aan Boudine van Vinderhoute, priester, renten 
verkoopt bezet op diverse goederen binnen Gent. 16 augustus 
1360

1 charter

202 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel, waarbij Jan Bernaerd 
een rente van 46 gr. tourn. schenkt, ten behoeve van een 
wekelijkse dinsdagse gezongen mis voor Sint-Veerle en ten 
voordele van de broederschappen van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-
Veerle. 14 september 1360

1 charter

203 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Denijs de 
Keersmakere een jaargetijde sticht dat door zijn zoon Jan bij 
testament was vastgelegd, waarvoor hij een erfelijke rente van 20 
s. par. schenkt, bezet op een meers te Drongen, waarvan de ene 
helft bestemd is voor het kapittel, de andere voor de kapelanen en 
vicarissen. 13 oktober 1360

1 charter

204 Akte verleden voor amman en schepenen in de poort van 
Dendermonde, waarbij Arnoud Tsergillis en zijn echtgenote 
Margriete onlast worden van een jaarlijkse rente van 24 s. par., 
bezet op een huis "op" de Koornaard, een jaarlijkse rente van 4 lb. 
par. bezet op een huis naast de Lombardenpoort, en een jaarlijkse 
rente van 20 s. par. bezet op een huis "aan" de Koornaard. 10 
oktober 1361

1 charter

204 Akte verleden voor amman en schepenen van de poort van 
Dendermonde, waarbij Jan van Gheverghem, priester, een jaarlijkse
rente van 4 lb. par. bezet op een huis aan de Koornaard, afwint, 
waarna dezelfde rente opnieuw wordt bezet. 16 mei 1406

1 charter

205 Akte verleden voor amman en schepenen in de poort van 
Dendermonde, waarbij Odemarus van Riemslede en Jan van 
Meerem, kanunniken van het Sint-Veerlekapittel, enkele renten 
overnemen van Jan de Pottere, zijn wettelijke voogd en zijn 
echtgenote Kateline, bezet te Dendermonde. 10 oktober 1362

1 charter

206 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel de akte van 10 oktober 1362 
herhaalt, en bevestigt dat een rente van 9 s. 8 d. gr. tourn., werd 
aangekocht, waarvan respectievelijk 6 s. 4 d. gr. tourn. en 3 s. 4 d. 



42 Sint-Veerle Gent. Charters

gr. tourn. voor de kleine cotidiane en de kapelanij "Goutsmeets" 
zijn bestemd. 1363

1 charter

207 Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij de akte betreffende
een aantal renten die werd verleden voor amman en schepenen in 
de poort van Dendermonde van 10 oktober 1362, wordt 
bekrachtigd. 2 maart 1462

1 charter

208 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel verklaart dat de renten die door
de kanunniken Oemaer van Riemslede en Jan van Meerem werden 
gekocht van Janne de Pottere, voor rekening en ten behoeve van 
de kleine cotidiane en de kapelanij "Goudsmeets" zijn. 1363

1 charter

209 Akte verleden voor amman en schepenen in de poort van 
Dendermonde, waarbij Arend de Bode en zijn echtgenote Kateline 
aan Mechiel de Man en zijn echtgenote Margriete een jaarlijkse 
rente van 30 gr. tourn. verkopen, bezet op hun huis gelegen "up 
Gresseningen". 3 februari 1363

1 charter

210 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel de akte bekrachtigt die werd 
verleden voor amman en schepenen in de poort van Dendermonde
op 10 oktober 1362, betreffende de aankoop van renten ten 
behoeve van de kleine cotidiane en de kapelanij "Goudsmeets". 
1363

1 charter

211 Akte verleden voor Johannes de Pape "de Oesterzele", openbaar 
notaris, waarbij het Sint-Veerlekapittel optreedt tegen proost 
Jacobus Storm, die niet resideert en vaak afwezig is, waarbij ze 
bepalen dat hij inkomsten zal verliezen als hij verder absenteert. 7 
september 1363

1 charter

212 Akte verleden voor erfachtig man Jan Wittoc, waarbij Lievin 
Hoorneweder en zijn echtgenote Lijsbette verklaren dat ze aan 
Kateline vander Muelen en haar dochter Mergriete jaarlijks 8 
halster koren schuldig zijn, als lijfrente bezet op een goed op de 
Muide, waaruit jaarlijks een som van 7 s. 9 d. par. bestemd is voor 
de kapelanij van Zeger de Backere in de Sint-Veerlekerk. 4 oktober 
1363

1 charter

213 Akte verleden voor Johannes a Vinderhoute, openbaar notaris, 
waarbij door tussenkomst van de abt van Sint-Pieters en de proost 
van het kapittel van Harelbeke een overeenkomst wordt gesloten 
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tussen het Sint-Veerlekapittel en de pastoors van de Sint-
Michielsparochie betreffende de parochiale rechten van toepassing 
op de graaf en zijn gevolg binnen het castrum. 5 februari 1365 5 
februari 1364

1 charter

214 Akten verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Everard 
Hubaer, priester, ter vermeerdering van de inkomsten van de 
kapelanij bij het altaar van Sint-Lieven die toebehoort aan Janne 
den Pape van Boekel, een huis schenkt dat is gelegen tegenover 
het wevershuis. 15 juni 1364

2 charters

215 Akte verleden voor schepenen te Nevele, waarbij Jan vanden 
Moere, zoon van Diederic, en Willemme vanden Moere, zoon van 
Jan, van Janne Coenen, zoon van Heinric, en zijn echtgenote 
Kateline, een jaarlijkse rente van 40 s. par. kopen, bezet ten 
voordele van het jaargetijde van Symoene van Mirabeele in de Sint-
Veerlekerk te Gent. 17 januari 1366

1 charter

216 Akte waarbij Jan vanden Moure, zoon van Diederic, in naam van 
zijn oom een jaarlijkse rente van 100 s. par. bezet op goederen in 
de vrijheid van Nevele, ten voordele van het jaargetijde van 
Symoene van Hale in de Sint- Veerlekerk te Gent. 24 januari 1366

1 charter

217 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij Jan de
Blinde verklaart dat Gillis Zerjant een jaarlijkse rente van 21 gr. 
bezet heeft op een huis in de Begijnstraat te Hulst. 26 augustus 
1366

1 charter

218 Akte verleden voor amman en schepenen in de poort van 
Dendermonde, waarbij Jan de Pape, genaamd van Oesterzele, van 
Pieter de Mol en zijn echtgenote Mergriete een jaarlijkse rente van 
52 gr. tourn. heeft gekocht, bezet op een huis in de Savaanstraat. 5
oktober 1366

1 charter

219 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Gheeraerdt Quaetghescel aan Oemare van Riemslede en Janne 
Dullaerde een jaarlijkse rente van 4 lb. par. verkoopt, bezet op een 
huis aan de Kalandeberg, waarvan de ene helft ten voordele van 
een kanunniksprebende komt, en de andere voor een kapelanij is 
bestemd. 10 juni 1367

1 charter

220 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
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Gheeraerdt Quaetghescel aan Oemare van Riemslede en Janne 
Dullaerde een jaarlijkse rente van 4 lb. par. verkoopt, bezet op een 
huis aan de Kalandeberg, waarvan de ene helft ten voordele van 
een kanunniksprebende komt, en de andere voor een kapelanij is 
bestemd. 10 juni 1367

1 charter

221 Akte verleden voor de bisschop van Doornik, waarbij Guillelmus de 
Chalons, kapelaan in de kapelanij bij het altaar van Onze-Lieve-
Vrouw, gesticht door wijlen Johannes Goudsmet, een reductie van 
het aantal op te dragen missen bekomt, namelijk van een 
dagelijkse mis naar vier missen per week. 14 juli 1367

1 charter

222 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel de akte betreffende de reductie
van het aantal missen in de kapelanij gesticht door Johannes 
Gaudsmet, door de bisschop van Doornik van 14 juli 1367, 
bekrachtigt. 14 oktober 1367

1 charter

223 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, betreffende de 
kapelanij gesticht door wijlen Jacobus Storem en zijn zus Katherina,
waarbij Wedericus Grauman optreedt als testamentuitvoerder (?). 
Omstreeks 2 februari 1368

1 charter

224 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Jan de 
Waghenere en zijn echtgenote Mergriete Martijns van Kateline van 
Pouke, echtgenote van Jan Sbrunen, een huis op lijfrente kopen 
gelegen in de Veldstraat, op een erf dat toebehoort aan de Sint-
Veerlekerk, en waarop onder meer Willem Wenemaer een rente 
heeft bezet van 40 s. par. en 4 kapoenen, waarvan 20 s. par. voor 
de kerk zijn bestemd en de overige inkomsten voor het 
Wenemaerhospitaal. 5 februari 1368

1 charter

225 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Heinric Naes, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, laat optekenen 
dat na zijn dood zijn goederen moeten worden verkocht, en dat de 
opbrengst bestemd is voor de Sint-Veerlekerk, ten bate van zijn 
zieleheil. 15 juli 1368

1 charter

226 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel, waarbij proost Jacobus 
Storm, middels zijn testamentuitvoerders Judocus de Meenine, 
deken van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Kortrijk, en Wedericus 
Graman en Willelmus Goeman, kanunniken, een kapelanij in de 
Sint-Veerlekerk bij het altaar van Sint-Ivo laat stichten, ter waarde 
van 25 lb. par. per jaar, op voorwaarde dat er wekelijks drie missen
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worden opgedragen voor zijn nagedachtenis en die van zijn ouders,
en dat er een jaargetijde met brooduitdelingen wordt gehouden. 6 
augustus 1368

1 charter

227 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Pieter Beys 
aan Jacoppe van der Manden een huis verkoopt in de Kuipersteeg 
voor 12,5 lb. gr. tourn., gelegen op een erf van het kapittel, 
waarvoor jaarlijks 13 s. par. landcijns wordt betaald. 14 oktober 
1368

1 charter

228 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Assenede, 
waarbij ridder Boudin van Steelant als voogd van zijn neef Janne 
van Steelant, zoon van Willem, aan priester Janne Dulhuus een 
jaarlijkse rente van 12 lb. par. verkoopt, bezet op goederen te 
Willemskerke. 20 december 1369

1 charter

229 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Gillis vanden 
Putte van Jacoppe den Falleerre een stuk grond koopt van 
verschillende personen, gelegen aan het einde van de Papestraat, 
en in eigendom van de kapelanij uten Dale in de Sint-Veerlekerk. 
27 juli 1370

230 Akte verleden voor schepenen in de poort van Gent, waarbij de 
erfgenamen van Heinric Naes, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel,
een overeenkomst sluiten in verband met zijn fundatie in de Sint-
Veerlekerk. 13 november 1370

1 charter

231 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Claise de 
Keersmaker en zijn echtgenote Margriete van Raesse van 
Maeyeghem een huis kopen, genaamd "de twee leeuwen" en 
gelegen in de Burgstraat op een erf van het Sint-Veerlekapittel, 
bezet met een jaarlijkse cijns van 25 s. par. ten voordele van het 
kapittel. 17 januari 1372

1 charter

232 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Gillis vanden 
Pitte, korenmeter, van Symoene van der Crucen het vierde deel 
van de "Vosbeelc" op het einde van de Papenstraat koopt, waarop 
een jaarlijkse cijns is bezet van 5 s. 2 d. groten tourn. ten voordele 
van de kapelanij uten Dale in de Sint-Veerlekerk. Dit was ghedaen 
int jaer ons heren als men screef M° CCC° een ende tseventich up 
den XXVsten dach van laumaend

1 charter
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233 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Ghiselbrecht 
de Sterke en zijn echtgenote Kerstine van Jan Vasteraerde een huis 
kopen aan de Kouter, gelegen op een erf van het Sint-
Veerlekapittel, waarop een jaarlijkse cijns van 24 s. par. wordt 
geheven. 6 juni 1372

1 charter

234 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Pieter 
vander Crucen en zijn echtgenote Lisbette aan Jacoppe van 
Ravenscoet een jaarlijkse rente van 12 lb. par. verkopen, bezet op 
goederen in de buurt van de Korenmarkt. 1 december 1372

1 charter

235 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Assenede, 
waarbij Jan Brievers, zoon van Jacob aan Oliviere van der Varent 
een jaarlijkse rente van 20 s. par. verkoopt, bezet op een half 
gemet land in te Nieuwerkerken. 10 januari 1373

1 charter

236 Akte verleden voor erfscheiders te Gent, waarbij een huis gelegen 
aan de Korenaard wordt geschat op 29 lb. par. rente per jaar, en 
een achterliggend erf met twee huizen op 15 lb. par. rente per jaar.
21 januari 1373

1 charter

237 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de 
stichtingen in de Sint-Veerlekerk worden opgesomd die worden 
vergoed uit de rente die door Clare van Zele aan Jacoppe van 
Ravescoet wordt betaald, en welke rente is bezet op de helft van 
een erf aan de Korenaard en in de Donkersteeg. 13 februari 1373

1 charter

237 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
jonkvrouw Clare van Zele, dochter van Segher, aan Jacoppe van 
Ravescoet een deel van erf verkoopt waarop vier huizen staan, 
gelegen aan de Korenaard en in de Donkersteeg, waarop ze een 
jaarlijkse cijns van 21 lb. 10 s. par. betaalt. 9 februari 1373

1 charter

238 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Janne 
vanden Sompele aan Jacoppe van Ravescoet een jaarlijkse rente 
van 30 s. 6 d. par. verkoopt, bezet in de Tornersteeg (?), ten 
voordele van de Sint-Veerlekerk. 28 maart 1378

1 charter

239 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Symoen van Ravenscoet aan Symoen vanden Putte 7 gemeten 
land gelegen achter "den Calchovene tsente Baefs" verkoopt, ten 
voordele van het Sint- Veerlekapittel. 1 april 1373
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1 charter

240 Akte waarbij Henricus de Puthem de pauselijke toelating wordt 
gegeven zich in het Sint-Veerlekapittel door procuratoren te laten 
vertegenwoordigen. 6 juni 1373

1 charter

241 Akte verleden voor schepenen te West-Eeklo, waarbij Symoen 
Bremond verklaart dat zijn broer Lambrecht aan het Sint-
Veerlekapittel een jaarlijkse rente van 3 lb. par. schonk, bezet op 
33 roeden land te Eeklo. 24 september 1373

1 charter

242 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Pieter van der
Crucen, zoon van Pieter, van Janne Kallen, zoon van Pieter, een 
huis op de Korenaard koopt, gelegen op een erf dat onder meer 
toebehoorde aan twee vicariën uit de Sint-Veerlekerk, waarop een 
jaarlijkse rente van 10 lb. 10 s. par. ten voordele van deze vicariën 
is bezet. 25 april 1374

1 charter

243 Akte verleden voor Omaer van Riemslede, kanunnik en Pieter 
Tsmet, erfachtig man te Gent, waarbij het Sint-Veerlekapittel in 
naam van de Bonifanten drie kamers in de Burgstraat verkoopt, 
voor 16 gr. tourn. 2 augustus 1374

1 charter

244 Akte verleden voor erfscheiders te Gent, waarbij het Sint-
Veerlekapittel enerzijds en Pieter Bosch anderzijds een 
overeenkomst sluiten betreffende drie kamers in de Burgstraat, 
toebehorend aan de Bonifanten. 4 augustus 1374

1 charter

245 Akte verleden voor de ontvangers van het Sint-Veerlekapittel en de
cotidiane van de gelijknamige kerk, en voor erfachtige lieden te 
Gent, waarbij Jan van Curtrike en zijn echtgenote aan Pieteren 
Heylinc en zijn echtgenote Beatrice twee huizen verkopen, gelegen
achter de Oudburg, waarop diverse renten zijn bezet, onder meer 
ten voordele van het Sint-Veerlekapittel en de cotidiane van de 
Sint-Veerlekerk. 4 december 1374

1 charter

247 Akte verleden voor de ontvangers van het Sint-Veerlekapittel en de
cotidiane van de gelijknamige kerk, en voor erfachtige lieden te 
Gent, waarbij Pieter Heylinc aan Pietren de Mouet en zijn 
echtgenote Lijsbette een huis verkoopt, gelegen aan het einde van 
de Boomgaardstraat achter de Oudburg, waarop landcijnzen zijn 
bezet ten voordele van het Sint-Veerlekapittel en de cotidiane in 
dezelfde kerk. 6 februari 1375
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1 charter

248 Akte verleden voor de ontvangers van het Sint-Veerlekapittel en de
cotidiane van de gelijknamige kerk, en voor erfachtige lieden te 
Gent, waarbij Pieter Heylinc aan [...] en zijn echtgenote Lijsbette 
een huis verkoopt, gelegen aan het einde van de Boomgaardstraat 
achter de Oudburg, waarop landcijnzen zijn bezet ten voordele van 
het Sint-Veerlekapittel en de cotidiane in dezelfde kerk. 6 februari 
1375

1 charter

249 Akte verleden voor de ontvanger van het Sint-Veerlekapittel en een
erfachtig man te Gent, waarbij Jan Heeckaerd aan zijn vader 
Heinric een vierendeel van een huis verkoopt, gelegen aan de 
Vogelenzang op een erf van het Sint-Veerlekapittel, waarop een 
jaarlijkse rente van 24 s. par. is bezet ten voordele van het kapittel.
6 november 1375

1 charter

250 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Gillis 
van Maelte, priester, bijgenaamd "uten bonten mantele" een 
jaarlijkse rente van 24 s. par. bezet op een vierendeel van een huis 
in de Hoogpoort, ten voordele van het Sint-Veerlekapittel, voor het 
jaargetijde van Katheline, echtgenote van Heinric van Overdwater. 
17 december 1375

1 charter

251 Akte verleden voor twee kanunniken als erfachtige lieden te Gent, 
waarbij Alysse, weduwe van Willem vanden Boomgaerde aan 
Aechten Tshospitaels, al haar rechten verkoopt die ze bezit op de 
herberg "In de gulden hand", gelegen op een erf van het Sint-
Veerlekapittel "up de Leie" 21 december 1375

1 charter

252 Akte verleden voor schepenen in de poort van Axel, waarbij Clais 
Daelman en zijn echtgenote Kateline Svos, poorters van Axel, aan 
Pieter Remboude een jaarlijkse rente van 30 s. par. verkopen, bezet
op het huis waarin ze wonen. 1 maart 1373

1 charter

253 Akte waarbij Jan vander Bile, gardiaan van het klooster van de 
minderbroeders, aan Fransoys vanden Hoede en Gillis vander 
Manhaghe, kanunniken en kerkmeesters van het Sint-
Veerlekapittel, uit geldnood een jaarlijkse rente van 15 s. par. 
verkoopt bezet op de Sint-Veerlekerk. 28 mei 1376

1 charter

254 Akte verleden voor de baljuw van de Gentse burggraaf, als heer 
van Ertvelde en voor twee van zijn gezworen laten, waarbij Gherolf 
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Goethals en zijn echtgenote Alijse, dochter van Heinric Swalen, aan
Daneel den Brunen een jaarlijkse rente van 40 s. par. verkopen, 
bezet op land gelegen te Ertvelde. 18 juni 1376

1 charter

255 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij ze de 
akte bekrachtigen verleden voor de baljuw en laten van de 
burggraaf van Gent als heer van Ertvelde, van 18 juni 1376, 
waarbij Gherolf Goethals en zijn echtgenote Alijse, dochter van 
Heinric Swalen, aan Daneel den Brunen een jaarlijkse rente van 40 
s. par. verkopen, bezet op land gelegen te Ertvelde. 20 juli 1404

1 charter

256 Akte verleden voor Hugo, deken van het Sint-Veerlekapittel, waarbij
hij de akte verleden voor de deken van de volders en de 
proviseerders van het voldersgodshuis van 22 oktober 1376 
bekrachtigt, waarbij Jan van Smetlede een jaarlijkse rente schenkt 
van 21 lb. 13 s. par. bezet te Westrem, ten voordele van het 
godshuis, in ruil voor drie wekelijkse missen voor zijn jaargetijde. 
15 november 1376

1 charter

257 Rekening van de renten toebehorend aan de kapelanij Gautsmeets 
in de Sint-Veerlekerk te Gent. (1399?, na 1424?)

1 rol

258 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Zegher 
Bisscop en Jan Blankaert in naam van hun moeder Zoetin aan 
Janne van Smettelede een jaarlijkse rente van 12 s. par. verkopen, 
bezet in de "Heraustraat". 7 april 1377 of 7 april 1378

1 charter

259 Akte verleden voor schout en schepenen van het Ambacht 
Boekhoute, waarbij Pieter Doncker en zijn echtgenote Marie aan 
Janne Widoucke een jaarlijkse rente van 2 lb. par. verkopen, bezet 
op vier en een halve bunder land te Oosteeklo. 15 april 1380

1 charter

259 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Boekhoute, 
waarbij Jacop Zoeten optreedt als voogd van Jan Penneman en 
Jacop de Coc, poorters van Gent, betreffende de jaarlijkse rente 
van 40 s. par. van Pieter Doncker, bezet te Oosteeklo. 10 december
1406

1 charter

260 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Assenede, waarbij 
Jacop Houkin en zijn echtgenote Kateline, aan Claise Gheeraerd, 
zoon van Clais, en zijn echtgenote Margriete, vijf vierendeel 
gemeten land gelegen te Assenede verkopen, waarop een jaarlijkse
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rente van 5 s. par. Is bezet ten voordele van het Sint-Veerlekapittel.
6 juli 1380

1 charter

261 Akte verleden voor leden van het Sint-Veerlekapittel, waarbij Jan 
van Lovene aan Arend Cooman een jaarlijkse rente van 20 s. gr. 
tourn. verkoopt, bezet op een huis in de Zaaisteeg. 13 augustus 
1382

1 charter

262 Akte verleden voor de ontvanger van de kapelanij uten Dale en 
erfachtige lieden te Gent, waarbij Pieter de Deckere van Goessine 
van den Pitte een stuk grond overneemt, gelegen aan het einde 
van de Papestraat, waarvoor een jaarlijkse cijns van 5 s. 2 d. gr. 
tourn. aan de kapelanij uten Dale moet worden betaald. 7 oktober 
1385

1 charter

263 Akte verleden voor de abt van de Sint-Pietersabdij te Gent, waarbij 
de verordening van Philippus [Filips de Stoute], hertog van 
Bourgondië, van 26 augustus 1386 wordt bekrachtigd, die stelt dat 
het Sint-Veerlekapittel als grafelijke stichting vrijgesteld is van 
accijnzen op wijn. 10 september 1386

1 charter

264 Akte verleden voor de ontvanger van de kapelanij uten Dale en 
erfachtige lieden te Gent, waarbij Pieter de Deckere van Lijsbette 
van den Pitte een stuk land overneemt aan het einde van de 
Papestraat, waarvoor jaarlijks een landcijns van 5 s. 2 d. groten 
moet worden betaald aan de kapelanij uten Dale. 1 juni 1387

1 charter

265 Akte verleden voor de landheer van het goed en voor erfachtige 
lieden te Gent, waarbij Jan Scelpe de Jonghe en zijn voogden 
Willame Scelpe en Janne van Pueders aan Gheeraerde van 
Keercvoerde een stuk grond verkoopt, gelegen aan het einde van 
de Papestraat. 11 februari 1388

1 charter

266 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan de
Groete, priester en eigenaar van de kapelanij bij de filidieusen, van 
meester Gillis de Zutter een jarenlange achterstallige rente van 24 
s. tourn., bezet op de helft van een huis in de Schelstraat verwijt, 
maar de laatste wordt door de schepenen van deze last gekweten. 
8 juli 1390

1 charter

267 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Willem van Artevelde, kapelaan in de Sint-Veerlekerk, en Gerolf 
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Sersymoens de splitsing van een huis in de Donkersteeg ongedaan 
willen laten maken. 16 januari 1390

1 charter

268 Akte waarbij de erfgenamen van wijlen Jacob van Ravenscoet 
verklaren een aantal renten te schenken, ter compensatie voor de 
rente van 22 lb. 4 s. par. die Jacob in naam van Hendrik Naes 
schuldig is aan het Sint- Veerlekapittel, ten voordele van een 
dagelijkse mis voor Naes. 1391

1 charter

269 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel, waarbij Jan van 
Gheverghem, kapelaan aan Pieter Pylyser, Gents poorter, een huis 
in erfelijke cijns geeft voor 41 s. 1 d. par. per jaar, gelegen naast 
het wevershuis bij de Waelpoort en toebehorend aan zijn kapelanij. 
26 mei 1391

1 charter

270 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Bentin, priester, aan Lieven Coelins, priester, een jaarlijkse rente 
van 15 s. par. verkoopt, bezet in de "Dondaeghe steghe". 7 februari
1392

1 charter

271 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Godevaart uten Berken aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse 
rente van 8 lb. par. bezet op een huis in de "Wlaerstraete", ten 
behoeve van zijn jaargetijde. 14 juni 1392

1 charter

272 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Beatrijs Temmermans, weduwe van Diederik Wuten, en Jan de 
Sutter, voogd van hun kinderen, aan Lievin Coelins, priester, de 
helft van een huis gelegen voor de Minderbroedersbrug verkopen, 
dat dezelfde Lieven hen in cijns teruggeeft voor 6 lb. par. per jaar. 
3 februari 1393

1 charter

273 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Kateline van Lede, echtgenote van Jan vanden Hamme, aan Lieven 
Coelins, priester, een jaarlijkse rente van 48 s. par. verkoopt, bezet 
op het erf waar het "Steenhuus" op staat in de Hoogstraat. 22 
maart 1394

1 charter

274 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de 
kwestie wordt geregeld betreffende de gift van van Hendrik Naes, 
kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, aan de grote vicarie van 
hetzelfde kapittel, en waarvoor Jacob van Ravenscoet een jaarlijkse
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rente van 22 lb. 4 s. par. diende te betalen, bezet op verschillende 
goederen, waarmee hij echter in gebreke bleef. 24 juli 1393

1 charter

275 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Robrecht de Valkeneere aan Lieven Coelins, priester, een jaarlijkse 
rente van 40 s. par., bezet op een huis aan de Wijdenaard. 6 
oktober 1393

1 charter

276 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Mattheeus Damman aan Lievin Coelins, priester, de helft van een 
jaarlijkse rente van 7 lb. par. verkoopt, waarvan de andere helft 
voor de kartuizers is bestemd, bezet op een erf met twee huizen 
tegenover de Schelde, bij de Buriesteeg en de Brabantstraat. 20 
januari 1394

1 charter

277 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Margriete vander Zickelen, weduwe vanden Spieghele, aan Lievin 
Coelins, priester, een pakket jaarlijkse renten verkoopt, bezet op 
een goed tussen de Kalandeberg en de Korte Kruisstraat. 16 maart 
1394

1 charter

278 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Lievin 
Coelins, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, van Pieter vander 
Meerebackere en zijn echtgenote Margriete een jaarlijkse rente van
5 lb. par. koopt. 16 maart 1394

1 charter

279 Akte verleden voor Johannes Bargh, openbaar notaris, omvattende 
het testament van kanunnik Petrus Witte ("Albi"), waarbij hij onder 
meer dertig zielemissen en uitdelingen vraagt voor 20 s. par. per 
jaar, en een jaargetijde in de Sint-Michielskerk sticht, naast andere 
bepalingen. 30 juli 1397

1 charter

280 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, betreffende 
een achterstel van landcijns van 20 s. par. voor een hofstede in de 
Nederscheldestraat ten nadele van het Sint-Veerlekapittel. 6 
augustus 1398

1 charter

281 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de 
weduwe van Jan Hukins en haar deelgenoten van het Sint-
Veerlekapittel de toelating krijgen voor het gebruiken van een weg 
op grond van het kapittel, in functie van het hoeden van dieren op 
haar eigen grond. 22 juni 1397
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1 charter

282 Akte waarbij Willem vander Eenoden aan Ghiselbrecht Scaep een 
lijfrente verkoopt van 23 s. par., bezet op zijn hostellerie genaamd 
"de Zwane". 11 november 1397

1 charter

283 Akte waarbij Pierre de la Tanerie, raadsheer van de graaf van 
Vlaanderen, verklaart van het Sint-Veerlekapittel de som van 7 
nobels te hebben ontvangen als betaling van de som bij octrooi 
toegewezen aan de graaf van Nevers voor het vrijkopen en 
uitleveren van zijn oudste zoon, gevangengenomen door de Turken.
6 augustus 1398

1 charter

284 Akte waarbij Lievin Coelins, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, 
van Boudine Lammins, zoon van Hughe, genaamd van der Pale, 
een jaarlijkse rente koopt van 5 lb. 18 d. par., bezet op diverse 
goederen binnen Gent. 22 september 1398

1 charter

285 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan de
Man aan Claeuse vander Zickelen een jaarlijkse rente van 20 s. par.
verkoopt, bezet op een erf in de Kammerstraat. 30 december 1398

1 charter

286 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Lodewijk vanden Berghe en zijn echtgenote Margriete Spraters aan
Lieven Coelins, priester, een jaarlijkse rente van 11 s. par. 
verkopen, bezet op de Kalandeberg. 13 juni 1399

1 charter

287 Akte betreffende het privilege verleend door de vicaris-generaal 
van het bisdom Doornik aan de kanunniken van het Sint-
Veerlekapittel en aan andere personen, waarbij ze het recht van 
vrije sepulture krijgen om zonder voorafgaande toelating in de Sint-
Veerlekerk of op het Sint-Veerlekerkhof te worden begraven. 4 
december 1399

1 charter

288 Akte waarbij de vicaris-generaal van het bisdom Doornik, aan de 
clerici met en zonder beneficie die aan het Sint-Veerlekapittel 
verbonden zijn, het privilege verleent om tijdens de afwezigheid 
van de proost onderling een plaatsvervanger aan te duiden, nadat 
zij hierover hun ontevredenheid hadden uitgedrukt. 4 december 
1399

1 charter.

289 Akte waarbij de vicaris-generaal van het bisdom Doornik, aan de 
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clerici met en zonder beneficie die aan het Sint-Veerlekapittel 
verbonden zijn, het privilege verleent om tijdens de afwezigheid 
van de proost onderling een plaatsvervanger aan te duiden, nadat 
zij hierover hun ontevredenheid hadden uitgedrukt. 4 december 
1399

1 charter

290 Akte verleden voor erfachtige lieden te Gent, waarbij Lieven 
Coelins, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, van Pieter vander 
Smeere en Filips de Heere, voogden van Jacob Lammins, zoon van 
Hugo, een jaarlijkse rente koopt van 5 lb. par. 18 januari 1400

1 charter

291 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Assenede, 
waarbij Lauwereins Annaert van Willem een stuk land in cijns 
neemt waarop Willem vander Weeden en zijn echtgenote Lijsbette 
een rente verkochten aan Simon de Mirabello, en dat nu 
toebehoort aan de kapel van Halen. 2 mei 1400

1 charter

292 Akte verleden voor Johannes Ghisels, openbaar notaris, waarbij de 
officiaal van Doornik tussenkomt in een geschil tussen het Sint-
Veerlekapittel enerzijds en Johannes Cupere, een van de pastoors 
van de Sint-Jacobsparochie anderzijds, in verband met het 
bedienen van sacramenten. 23 juli 1400

1 charter

293 Testament van Jan van Graven, priester en kapelaan in de Sint-
Veerlekerk te Gent, met bepalingen in verband met zijn uitvaart en 
jaargetijde in de Sint-Niklaaskerk. 10 september 1400

1 charter

294 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij 
Boudin Willaert verklaart aan Jan Comanne en zijn echtgenote 
Amelberge en aan Daankin, zoon van Jan en kleinzoon van Pieter, 
een jaarlijkse rente van 3 s. gr. schuldig te zijn, bezet op een goed 
te Hulst. 10 december 1400

1 charter

294 Nota bij de akte betreffende de rente bezet te Hulst, in verband 
met een gewijzigde plaatsnaam. Omstreeks 1400.

1 stuk

295 Akte verleden voor schepenen te Windeke (Scheldewindeke), 
waarbij Gillis Hasaert en zijn echtgenote Heile Scoelaerts aan 
Clemente vanden Dunere een jaarlijkse rente van 5 lb. par. 
verkopen, bezet in Balegem. 6 februari 1401

1 charter
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295 Akte verleden voor schepenen te Windeke (Scheldewindeke), 
waarbij Gillis Hasaert en zijn echtgenote Heile Scoelaerts aan 
Clemente vanden Dunere een jaarlijkse rente van 5 lb. par. 
verkopen, bezet in Balegem. 6 februari 1401

1 charter

296 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Clement de Dimere aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente 
van 5 lb. par., die hij ontving van Gillis Haesaerd en Heile Scelaerts,
bezet op een huis en meers te Balegem, in ruil voor een wekelijkse 
mis bij het altaar van Sint-Jan in de Sint-Niklaaskerk. 12 februari 
1401

1 charter

296 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Clement de Dimere aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente 
van 5 lb. par., die hij ontving van Gillis Haesaerd en Heile Scelaerts,
bezet op een huis en meers te Balegem, in ruil voor een wekelijkse 
mis bij het altaar van Sint-Jan in de Sint-Niklaaskerk. 12 februari 
1401

1 charter

297 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij Jan 
Cooman en zijn echtgenote Amelberga aan Clais vander Zickelen 
een jaarlijkse rente verkopen van 4 schellingen groten en 8 groten 
vl. bezet op verschillende goederen. 3 maart 1401

1 charter

298 Akte verleden voor schepenen en raad te Gent, waarbij ze de akten
bekrachtigen van 3 maart 1401, 13 mei 1463 en 1 februari 1464 
verleden voor schepenen te Hulst in verband met een rente aldaar 
ten voordele van het Sint- Veerlekapittel. 20 april 1465

1 charter

299 Akte waarbij Kateline Lantsmans en haar echtgenoot Hendrik 
Boelen aan Jan de Raet een huis in de Drabstraat verkopen, waarop
een rente is bezet van 22 gr. en een halve denier, ten voordele van
de Sint- Veerlekerk en de Sint-Michielskerk. 8 maart 1401

1 charter

300 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Cooman, zoon van Jan, uit Hulst, aan Clais vander Zickelen een 
jaarlijkse rente van 56 s. par. verkoopt. 3 juni 1401

1 charter

301 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij 
Willem, zoon van Boudin, aan Pieter Coomane een jaarlijkse rente 
verkoopt van 2 s. gr. vl. bezet op zijn eigen huis met erf. 20 januari 
1402
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1 charter

302 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Clais 
vander Sickelen verklaart dat de jaarlijkse rente van 4 s. 8 d. gr. die
hij bij akte van 3 maart 1401 kocht van Janne Coman en zijn 
echtgenote Amelberghe, toebehoort aan de broederschap van 
Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Veerlekerk te Gent. 28 januari 1402

1 charter

303 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Clais 
vander Zickelen aan de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw in de 
Sint-Veerlekerk een jaarlijkse rente van 5 lb. par. schenkt, bezet op 
huizen in de Donkersteeg en de Kammerstraat, in ruil voor zijn 
jaargetijde. 28 januari 1402

1 charter

304 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Claeys, zoon van Willem, die Jan Willems de Saghere wordt 
genoemd, aan Lieven Coelins, priester, een deel van een huis en 
erf in de (Sint-Pieters)nieuwstraat verkoopt. 1 maart 1402

1 charter

305 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Mergriete van Hemelroden, weduwe van Boudin Speyermans, aan 
Lauwereins den Maegh, deken van het Sint-Veerlekapittel, een 
jaarlijkse rente van 13 s. 3 d. par. verkoopt, ten voordele van de 
broederschap van Onze-Lieve-Vrouw, bezet op haar huis in de 
Wanderstraat. 8 mei 1402

1 charter

306 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Sersanders, zoon van Daneel aan Lauwereins de Maegh, deken van
het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse rente van 24 s. 4 d. par. 
verkoopt, bezet op een erf in de Donkersteeg, ten voordele van de 
broederschap van Onze-Lieve-Vrouw. 10 mei 1402

1 charter

307 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Pieter 
van den Moure, priester, aan Jan van der Paeuwe, priester, de helft 
van een jaarlijkse rente van 3 lb. par. verkoopt, bezet op diverse 
goederen in Gent. 13 juli 1402

1 charter

308 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
vander Paeuwe aan de cotidiane van het Sint-Veerlekapittel de helft
van een jaarlijkse rente van 3 lb. par. schenkt, bezet te Gent, die 
moet dienen voor de dagelijkse distributies voor zijn eigen 
kapelanij, gesticht door Gillese vander Manhaghe. 27 juli 1402

1 charter
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309 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Borluut, zoon van Ghiselbrecht, en zijn echtgenote Kateline van 
den Hamme, dochter van Jan, aan Lievine Coelins een jaarlijkse 
rente van 6 lb. par. verkopen, bezet op hun huis in de 
(Neder)schel(de)straat. 30 september 1402

1 charterd

310 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Pieter 
Tucscaep en zijn echtgenote Mergriete aan Lievin Coelins een 
jaarlijkse rente van 30 s. par. verkopen. 4 juli 1404

1 charter

311 Vonnis door schepenen van de Keure te Gent, in een geschil tussen
Lievine Papal, deken van de meerseniers en Symoen vanden 
Damme, over het feit dat deze laatste waskaarsen had verkocht in 
de Sint-Veerlekerk zonder lid te zijn van het ambacht, en waarbij de
eiser in het ongelijk wordt gesteld omwille van een privilege van 
het Sint-Veerlekapittel op de verkoop van kaarsen. 25 februari 1404

1 charter

311 Vonnis door schepenen van de Keure te Gent, in een geschil tussen
Lievine Papal, deken van de meerseniers en Symoen vanden 
Damme, over het feit dat deze laatste waskaarsen had verkocht in 
de Sint-Veerlekerk zonder lid te zijn van het ambacht, en waarbij de
eiser in het ongelijk wordt gesteld omwille van een privilege van 
het Sint-Veerlekapittel op de verkoop van kaarsen. 25 februari 1404

1 charter

312 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Stevin
van Liekerke aan Lievine Kindekine een jaarlijkse rente van 26 s. 6 
d. par. verkoopt, bezet op een huis op de hoek van de 
Maagdenstraat, ten voordele van de broederschap van Onze-Lieve-
Vrouw. 18 mei 1405

1 charter

313 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jacop 
Lammins aan zijn broer Gillisse een jaarlijkse rente van 32 s. par. 
verkoopt, bezet te Gent. 24 mei 1406

1 charter

314 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
van Melle, zoon van Bertelmeeus, en zijn echtgenote Mergriete 
Vrancx aan Lievine Coelins hun huis met erf genaam "de Wulf" 
verkopen, dat ze meteen terugkrijgen tegen een jaarlijkse rente 
van 10 lb. par. 21 juni 1406

1 charter

315 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan de
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Lende aan Lievine Coelins een jaarlijkse rente van 4 lb. 16 s. par. 
verkoopt, bezet op een huis in de Donkersteeg dat staat op een erf 
van de tafel van de Heilige Geest van de Sint-Janskerk. 6 november
1406

1 charter

316 Akte waarbij de vicaris-generaal van het bisdom Doornik, verklaart 
dat het Sint-Veerlekapittel zelf de jurisdictie mag uitoefenen over 
haar betrokkenen wanneer het gaat om kleine overtredingen. 20 
maart 1407

1 charter

317 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Laureins de Maegh, deken van het Sint-Veerlekapittel, aan Janne 
Morael, priester, een jaarlijkse rente van 3 lb. par. verkoopt, die hij 
erfde van zijn oom Lievine, bezet op een erf in de Donkersteeg, ten
voordele van het kapittel. 3 augustus 1407

1 charter

318 Vonnis door erfscheiders te Gent in een geschil tussen Janne 
Morale, priester, als vertegenwoordiger van het Sint-Veerlekapittel 
en Ghiselbrecht Voet, betreffende een recht van doorgang over een
meers van deze laatste, in het voordeel van het kapittel. 8 
augustus 1407

1 charter

319 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jacop 
Bette en zijn echtgenote Badeloeghe aan Janne den Boomhouwere,
kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse rente van 10 s. 
par. en drie kapoenen verkopen, ten voordele van zijn prebende. 27
augustus 1407

1 charter

320 Ordonnantie van Jehan [Jan zonder Vrees], hertog van Bourgondië, 
aan alle gerechtsofficieren in het graafschap Vlaanderen, om alle 
achterstallige betalingen en schulden ten voordele van het Sint-
Veerlekapittel en haar prebenden, te laten vergelden. 22 juni 1408

1 charter

321 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Hulst, waarbij Jan, 
zoon van Willem, aan Willem Bloc een hofstede met erf verkoopt, 
gelegen te "Drie taveernen", waarop een jaarlijkse rente van 6 s. 
par. is bezet ten voordele van de tafel van de Heilige Geest en de 
broederschap van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Veerlekerk. 26 juli 
1408

1 charter

322 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
uten Hove, zoon van Clais, aan Lievine Coelins als 
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vertegenwoordiger van Lievine den Bleckere, proost van het Sint-
Veerlekapittel, een huis in de Volderstraat verkoopt, waarop een 
jaarlijkse landcijns van 8 lb. 8 s. par. wordt bezet. 14 november 
1408

1 charter

324 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Boudin en Gillis Lammins, zonen van Hughe, aan Janne Morael, 
kanunnik en ontvanger van het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse 
rente van 3 lb. 6 s. par. verkopen ten voordele van het kapittel, 
bezet op verschillende percelen te Gent. 30 maart 1409

1 charter

325 Vonnis door erfscheiders van de Keure in het geschil tussen 
Aelbrechte van Hemerden en het Sint-Veerlekapittel als zijn 
landheer enerzijds, en Kerstoffels Everwijn en de cotidiane van 
Sint-Michiels als zijn landheer anderzijds, in verband met een 
erfscheiding van hun huizen op de Kraanlei. 16 februari 1411

1 charter

326 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
van Nevele, zoon van Michiel, en zijn echtgenote Agnete van 
Vinderhoute, samen met andere verwanten, aan Laureinse den 
Maegh, deken van het Sint- Veerlekapittel, een jaarlijkse rente 19 
lb. 17 s. par. verkopen, bezet op percelen te Gent. 21 maart 1411

1 charter

327 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel, waarbij Livinus Bleckere,
proost van het kapittel, een jaarlijkse rente van 8 lb. 8 s. par. 
schenkt, bezet op een huis in de Voldersstraat, ten voordele van en
met bepalingen betreffende zijn jaargetijde. 25 maart 1411

1 charter

328 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Lievin
de Bleckere, proost van het Sint-Veerlekapittel, aan Jan van 
Zingem, kanunnik, als vertegenwoordiger van hetzelfde kapittel, 
een jaarlijkse rente van 8 lb. 8 s. par. schenkt, bezet op een huis in 
de Volderstraat. 26 maart 1411

1 charter

329 Akte waarbij Willem Wenemare, Pieter de Brune en Mergriete 
Sbrunen, voogden en meesteres van het Wenemaerhospitaal, 
verklaren dat wijlen Lauwereins Machals een wekelijkse mis heeft 
gefundeerd bij het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in hetzelfde 
hospitaal, waarvan de voogden en meesteres de priester mogen 
presenteren bij het Sint-Veerlekapittel. 18 juni 1411

1 charter

330 Akte verleden voor Livinus Kindekin, openbaar notaris, waarbij de 
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kapelanij in de Sint-Veerlekerk waaraan Johannes Coelins als 
kapelaan verbonden is, vacant wordt verklaard als straf voor zijn 
begane overtredingen. 5 januari 1413

1 charter

331 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Lauwereins de Maegh, deken van het Sint-Veerlekapittel, van Pieter
van Vinderhoute een jaarlijkse rente van 19 lb. 17 s. par. krijgt, 
bezet op diverse goederen binnen Gent, ten voordele van het 
kapittel. 1 juli 1413

1 charter

332 Akte verleden voor baljuw en laten van de burggraaf van Gent, 
waarbij Jacop Sanders, priester, middels zijn wettelijke voogd Pieter
Heinssone, aan Lieven Kindekin een gemet meers verkoopt, 
gelegen te Ertvelde. 26 november 1414

1 charter

333 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij een 
akte wordt bekrachtigd verleden voor schout en schepenen van 
Ambacht Axel van 28 april 1415, betreffende een rente ten 
voordele van het Sint-Veerlekapittel, bezet te Westdorpe in 
hetzelfde ambacht. 11 februari 1461

1 charter

334 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Lievin
Coelins, priester en kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, 
verschillende erfelijke renten bezet binnen Gent verkoopt, ten 
voordele van het kapittel. 25 januari 1416

1 charter

335 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Kateline Jacops, echtgenote van Janne den Winne, en haar 
wettelijke voogd aan Lievine Coelins een vierendeel van een huis 
en erf verkopen, gelegen in de steeg tegenover de watermolen bij 
de Braampoort, waarop ze een jaarlijkse rente bezetten van 40 s. 
par. 11 april 1417

1 charter

336 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Clays 
de Smet, molenaar, van Denise Amours een stuk land te 
Overbroek, gelegen buiten de Waalpoort in cijns neemt voor 4 lb. 
10 s. par. per jaar, ten voordele van Denises kapelanij bij het altaar 
van Sint-Daniel. 24 maart 1417

1 charter

337 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Locke en zijn echtgenote Verghine Serjacops aan het Sint-
Veerlekapittel een huis verkopen gelegen in de Molenaarsstraat, 
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dat hen in cijns wordt teruggeven voor 3 lb. par. per jaar. 17 januari
1418

1 charter

338 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Lievin
Coelins, priester en kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, aan 
hetzelfde kapittel een jaarlijkse rente van 4 s. 6 d. gr. schenkt, 
bezet op een huis in de Langemunt, die voor een deel bestemd is 
voor zijn jaargetijde. 18 januari 1418

1 charter

339 Akte verleden voor baljuw en laten van de burggraaf van Gent, 
waarbij Lievin Kindekin, priester, middels zijn voogd Jacoppe 
Sanders, zoon van Jan, aan Lievin Coelins, priester en ontvanger 
van de broederschap van Onze- Lieve-Vrouw in de Sint-Veerlekerk, 
een gemet meers in de parochie Ertvelde schenkt, die onder meer 
moet worden aangewend voor de vergoeding van een kapelanij bij 
het altaar van Sint-Agatha, bediend door Willem Clais. 18 
december 1418

1 charter

340 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Stevin
van Liedekerke aan Janne van Cuelsbrouck, proost van het Sint-
Veerlekapittel, en Gillise Paeschdach, die optreden in naam en ten 
behoeve van meester Lievine den Bleckere, een jaarlijkse landcijns 
van 17 lb. 13 s. par. verkoopt, bezet op diverse goederen op de 
Reep. 20 december 1418

1 charter

341 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Lijsbette Skempen, echtgenote van Stevin van Liedekerke, 
verklaart afstand te doen van haar recht van "bilevinghe" op de 
erfelijke landcijns van 17 lb. 13 s. par. op goederen gelegen op de 
Reep, die haar echtgenoot verkocht aan de proost van het Sint-
Veerlekapittel op 20 december 1418. 8 februari 1419

1 charter

342 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel bepaalt dat de relieken in een 
verguld schrijn zullen worden geplaatst, op verzoek van wijlen 
proost Livinus Bleckere, inclusief een overzicht van de relieken, 
met 16de eeuwse aantekening. 31 december 1418

1 charter

343 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij wijlen 
Lievin de Bleckere, licentiaat in decreten, kanunnik van het Onze-
Lieve-Vrouwekapittel te Doornik, en proost van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, middels Jan van Cuelsbrouc en Gillise 
Paeschdach, aan hetzelfde Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente 
van 17 lb. 13 s. par. schenkt, bezet op goederen op de Reep, met 
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bepalingen ten behoeve van zijn zieleheil. 17 januari 1419
1 charter

344 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij wijlen 
Lievin de Bleckere, licentiaat in decreten, kanunnik van het Onze-
Lieve-Vrouwekapittel te Doornik, en proost van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, middels Jan van Cuelsbrouc en Gillis 
Paeschdach, aan hetzelfde Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente 
van 17 lb. 13 s. par. schenkt, bezet op goederen op de Reep, met 
bepalingen ten behoeve van zijn zieleheil. 17 januari 1419

1 charter

344 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij wijlen 
Lievin de Bleckere, licentiaat in decreten, kanunnik van het Onze-
Lieve-Vrouwekapittel te Doornik, en proost van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, middels Jan van Cuelsbrouc en Gillis 
Paeschdach, aan hetzelfde Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente 
van 17 lb. 13 s. par. schenkt, bezet op goederen op de Reep, met 
bepalingen ten behoeve van zijn zieleheil. 17 januari 1419

1 charter

345 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij ze de 
akte bekrachtigen die werd verleden voor het Sint-Veerlekapittel op
17 februari 1419 betreffende het jaargetijde van Livinus de 
Bleckere. 12 juni 1476

1 charter

346 Vonnis van schepenen van de Keure te Gent in het geschil tussen 
het Sint-Veerlekapittel enerzijds en Wulfaerde van Ghistele en zijn 
echtgenote anderzijds, betreffende het opdragen van een 
zaterdagse mis bij het altaar van Onze-Lieve-Vrouw. 26 maart 1419

1 charter

347 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij 
Adriaen Witte verklaart aan Pieter, zoon van Hughe, een jaarlijkse 
rente van 6 s. gr. bezet op verschillende goederen, schuldig te zijn. 
10 april 1419

1 charter

348 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij ze 
twee akten bekrachtigen die werden verleden voor schepenen in 
de poort van Hulst op 10 april 1419 en 20 maart 1438, betreffende 
renten bezet te Hulst. 18 april 1461

1 charter

349 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, betreffende de 
schenking van wijlen Livinus de Bleckere, proost van het Onze-
Lieve-Vrouwekapittel te Doornik en proost van het Sint-
Veerlekapittel, met bepalingen betreffende zijn jaargetijde. 31 mei 
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1419
1 charter

350 Akte verleden voor de bisschop van Doornik, waarbij de schenking 
wordt bevestigd door Livinus Bleckere, kanunnik van het Onze-
Lieve-Vrouwekapittel te Doornik en proost van het Sint-
Veerlekapittel, van een jaarlijkse rente van 17 lb. 13 s. par. aan dit 
laatste kapittel. 6 juli 1419

1 charter

351 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij wordt 
bevestigd dat Lauwereins de Maech aan de broederschap van 
Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Veerlekerk te Gent een jaarlijkse rente 
van 12 s. par. schonk. 24 oktober 1419

1 charter

352 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Kateline Poucstraete en haar echtgenoot Gillisse Rubeete aan 
Lievine Coelins een jaarlijkse rente van 40 s. par. verkopen, bezet 
op twee huizen in de Langemunt. 13 februari 1420

1 charter

353 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Boekhoute, 
waarbij Jan Bortin en zijn echtgenote Johanna aan Heinrick van 
Clapdorp, zoon van Thomaes, een jaarlijkse rente verkopen van 6 
lb. par., bezet op hun huis en land te Boekhoute. 16 juni 1420

1 charter

354 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de 
akte wordt bekrachtigd die werd verleden voor schout en 
schepenen van Ambacht Boekhoute op 16 juni 1420 betreffende de
verkoop van een jaarlijkse rente van 6 lb. par. door Jan Bortin en 
zijn echtgenote Johanna aan Heinrick Clapdorp. 12 september 1460

1 charter

355 Akte waarbij Stevin Valcke, bakker, en zijn echtgenote Kateline 
Pinchoute, aan Barbele van Nuse, dochter van de broer van Jan van
Nuse, een rente verkopen ter waarde van een "achtelinc" 
tarwebrood is bezet op zijn bakkerij en op driekwart van een huis 
op de Muide. 21 januari 1421

1 charter

356 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid [Blaisant] 
waarbij Stevin Valcke, bakker, en zijn echtgenote Kateline 
Pinchoute, aan Barbele van Nuse, dochter van de broer van Jan van
Nuse, een rente verkopen ter waarde van een "achtelinc" 
tarwebrood bezet op zijn bakkerij en op driekwart van een huis op 
de Muide. 21 januari 1421

1 charter
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357 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij wordt 
vastgelegd dat wijlen Lievin Coelins, kanunnik aan het Sint-
Veerlekapittel, een jaarlijkse rente van 4 lb. par. schonk, ten 
voordele van zijn jaargetijde, bezet op het vierendeel van een huis 
in de steeg tegenover de watermolen over de Braambrug. 1 
december 1421

1 charter

358 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij 
Heindric van Ranst en zijn echtgenote Kateline aan Artur de 
Baermakere en zijn echtgenote Aechten, een jaarlijkse rente van 2 
s. gr. vl. verkopen, bezet op een huis en erf in het "Ellicxstraatje" te
Hulst. 26 juli 1423

1 charter

359 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij wordt 
vastgelegd dat Jan Dullaert, priester, als ontvanger van Gillis de 
Bitere, kapelaan in de kapelanij gesticht door Jacop Paridaen in de 
Sint-Veerlekerk, van Willem Faytop een jaarlijkse rente zal 
ontvangen ten voordele van deze kapelanij, bezet op zijn huis in de
Steenstraat te Hulst. 12 oktober 1423

1 charter

360 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij het Sint-
Veerlekapittel van Hughe Pinsaerde een jaarlijkse rente van 3 lb. 
par. koopt ten voordele van de kleine cotidiane, bezet op grond te 
Beoostenblijde. 30 oktober 1423

1 charter

361 Akte verleden voor schepenen te West-Eeklo waarbij de schepenen
van het voorgaande jaar verklaren dat voor hen Jan Dullaert, 
priester, is verschenen, als ontvanger van de kapelanij van Halen, 
in verband met de vereffening van een achterstallige rente ten 
voordele van deze kapelanij. 6 december 1423

1 charter

362 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid [Blaisant] 
waarbij Pieter Buttael en Lijsbette vander Haghe aan Joannes 
Scancken en zijn echtgenote Margriete een rente verkopen met last
van een wekelijkse mudde tarwebrood, bezet op hun huis op de 
Muide. 29 januari 1424

1 charter

363 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Bruusch, priester, als ontvanger van het Sint-Veerlekapittel aan 
Margriete van Ghistele, vrouw van Kalken, een goed in de 
Nederscheldestraat in cijns geeft tegen 14 gr. per jaar. 13 juli 1424

1 charter
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364 Akte verleden voor schepenen van de Keure, waarbij proost, deken 
en ontvanger van het Sint-Veerlekapittel de toelating krijgen een 
"oversprong' over de rivier te gebruiken bij het huis dat hen 
toebehoort aan de voet van de Gravenbrug, voor 4 s. par. per jaar. 
12 augustus 1424

1 charter

365 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jacop 
van Lichtervelde, heer van Koolskamp, Ardooie, Hazebrouck en 
Zwevezele aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente van 3 lb. 
10 s. par. schenkt, bezet in de Hoogstraat, in ruil voor missen 
tijdens zijn leven en een jaargetijde na zijn dood. 16 mei 1425

1 charter

366 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij 
Cornelis van Malle aan Artuur de Baermakere en zijn echtgenote 
Aechte een jaarlijkse rente van 12 gr. verkoopt, bezet op een goed 
in de "Cattestrate". 12 juni 1425

1 charter

367 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid [Blaisant], 
waarbij Pieter Teerlic en zijn echtgenote Kateline een huis 
verkopen, gelegen op de Muide. 19 september 1425

1 charter

368 Akte verleden voor schepenen in de poort van Dendermonde, 
waarbij Jan Roebosch, priester en kapelaan in de Sint-Veerlekerk, 
eist dat de hem verschuldigde achterstallige rente van 30 gr. tourn.
op een huis en erf, zullen worden voldaan. 12 mei 1426

1 charter

369 Akte verleden voor de schout van de heerlijkheid van Adriaen Vilain
in Ambacht Assenede en de schepenen van hetzelfde ambacht, 
waarbij Jan Brecht, zoon van Philips, en zijn echtgenote Margriete, 
dochter van Pieter Colins, aan Mathijs de Pape drie gemeten 
verkopen in de parochie Assenede. 6 oktober 1426

1 charter

370 Akte verleden voor Johannes Wielmakere, openbaar notaris te 
Gent, betreffende een arbitrair vonnis in een conflict tussen 
Arnoldus Robosch, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel en het Sint-
Veerlekapittel, betreffende zijn cumulatie van beneficies en zijn 
niet-residentie, geveld door Livinus de Bleckere, kanunnik van 
Doornik, op 17 januari 1428. 31 maart 1428

1 charter

371 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Pieter 
de Pape, zoon van Geerolf, en zijn echtgenote Celie vander Eeken 
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aan Pieter Coelins, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, een 
jaarlijkse rente van 7 lb. 19 d. par. en een kapoen verkopen, bezet 
op diverse goederen in de Waaistraat, ten voordele van het 
kapittel. 7 maart 1427

1 charter

372 Akte verleden voor de schout van de heerlijkheid van Adriaen 
Vylayn in Ambacht Assenede en de schepenen van hetzelfde 
ambacht, waarbij Willem Bortsaert en zijn echtgenote Cateline, 
dochter van Jan Moersins, aan Pieter Aelbrecht een jaarlijkse rente 
van 40 s. par., bezet op goederen te Assenede. 9 maart 1427

1 charter

373 Akte verleden voor de schout van de heerlijkheid van Adriaen Vilain
in Ambacht Assenede en de schepenen van hetzelfde ambacht, 
waarbij Jan Willin en zijn echtgenote Beatrice Gheeraerts aan Pieter
Albrechte een jaarlijkse rente van 24 s. par. verkopen, bezet op een
hofstede en land in Assenede. 16 maart 1427

1 charter

374 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij 
Arnoud Tabbaert aan Pieter, zoon van Aelbrecht uit Gent, een 
jaarlijkse rente van 16 gr. vl. verkoopt, bezet op zijn huis en erf in 
de Steenstraat te Hulst. 12 mei 1427

1 charter

375 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij de 
weduwe van Arthur de Baertmakre en de broers van haar 
echtgenoot als haar voogden, aan Jan Dullaert, priester en 
ontvanger van de broederschap van Onze- Lieve-Vrouw in de Sint-
Veerlekerk, een jaarlijkse rente van 6 s. groten verkopen, bezet op 
een huis te Hulst, ten voordele van deze broederschap. 12 mei 
1427

1 charter

376 Akte verleden voor de schout van de heerlijkheid van Adriaen 
Vylayn in Ambacht Assenede en de schepenen van hetzelfde 
ambacht, waarbij Jan Nouyt en zijn echtgenote Cateline, dochter 
van Pieter Boydin, aan Pieter Aelbrechte een jaarlijkse rente van 18
s. par. verkopen, bezet op een hofstede te Assenede. 8 juni 1427

1 charter

377 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de 
broers Pieter, Claeys en Matthijs Gheeraert, aan Pieter Aelbrechte, 
wapenmaker, een jaarlijkse rente van 5 s. groten verkopen, bezet 
op grond te Assenede. 24 juni 1427

1 charter

378 Akte verleden voor schout en schepenen van de heerlijkheid van 
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Adriaen Vylain in Ambacht Assenede, waarbij Pieter Aelbrechte aan
aan Margriete, weduwe van Clays Gheeraerts, een jaarlijkse rente 
van 5 s. gr. vl. verkoopt, bezet op land gelegen te Assenede. 12 juli 
1427

1 charter

379 Akte waarbij Pieter Aelbrecht verklaart aan Wauter Tkinde, pastoor 
van de Sint-Veerlekerk, een jaarlijkse rente van 16 s. par. te hebben
verkocht. 1 september 1427

1 charter

380 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel verklaart een aantal renteakten
te hebben ontvangen, bezet op goederen te Hulst, ten voordele 
van het jaargetijde van Jan Temmerman, met bijkomende clausule. 
29 oktober 1427

1 charter

380 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel verklaart een aantal renteakten
te hebben ontvangen, bezet op goederen te Hulst, ten voordele 
van het jaargetijde van Jan Temmerman. 29 oktober 1427

1 charter

381 Akte betreffende een jaarlijkse rente van 4 s. gr. tourn., bezet op 
een goed te Vlierzele. 16 november 1427

1 charter

382 Vonnis door schepenen van de Keure in het geschil tussen Pauwels 
Annaert, ontvanger van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw in 
de Sint-Veerlekerk, en Claeise de Smet, betreffende een 
achterstallige rente van 4 gr. 11 juni 1428

1 charter

383 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Ghisels, priester, aan Maeyen Swinters een huis verkoopt aan de 
Reep, waarop een jaarlijkse landcijns is bezet van 12 gr. ten 
voordele van het Sint- Veerlekapittel. 25 september 1428

1 charter

384 Akte verleden voor schepenen van de Keure waarbij Jan uter 
Meere, zoon van Heinric, aan Janne van Cuelsbrouc, proost van het 
Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse rente van 16 s. par. verkoopt, 
bezet te Gent. 15 januari 1429

1 charter

385 Akte verleden voor de schout van de heerlijkheid van Adriaen 
Vylayn in Ambacht Assenede en de schepenen van hetzelfde 
ambacht, waarbij Jan van Aken en zijn echtgenote Kateline aan 
Pieter Haelbrechte een jaarlijkse rente van 48 s. par. verkopen, 
bezet op hun huis te Assenede. 17 december 1429
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1 charter

386 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de 
akte wordt bevestigd van 10 december 1430 verleden voor 
schepenen te Assenede, betreffende de verkoop van een jaarlijkse 
rente van 12 s. gr. tourn. door Katheline Joos aan Lievin Coelins, 
ten voordele van het Sint-Veerlekapittel. 12 september 1460

1 charter

387 Akte verleden voor de schout van de heerlijkheid van Adriaan 
Vylain in Ambacht Assenede en de schepenen van hetzelfde 
ambacht, waarbij Anthonis Demoeur en zijn echtgenote Lijsbetthe 
aan Claeyse huten Daele, priester, een jaarlijkse rente van 18 s. 
par. verkopen, bezet op hun eigen huis. 18 maart 1431

1 charter

389 Akte waarbij Jacop Sersanders en Jan Heyst, kapelanen van de 
eerste mis in de Sint-Veerlekerk, aan Willemme Crabben 9 gemeten
land in pacht geven, gelegen te Zaamslag, voor een periode van 9 
jaar. 31 maart 1431

1 charter

390 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de Keure van 
Sleidinge, waarbij Pieter Coelins, kanunnik van het Sint-
Veerlekapittel, de ontvanger van het Wenemaerhospitaal en enkele
anderen, met Joerijsse van Keervoerde tot een akkoord komen over
het gebruik van een wegel te Lovendegem en Waarschoot. 17 
oktober 1431

1 charter

391 Akte verleden voor schepenen te Eeklo, waarbij Pauwels Hamaerdt,
priester en ontvanger van de kapel van Halen in de Sint-Veerlekerk,
twee achterstallige renten komt opeisen, bezet op een huis te 
Eeklo ten voordele van deze kapel. 21 september 1431

1 charter

392 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
van Conincxdonc de oude een landcijns bezet op enkele van zijn 
goederen in de Maagdenstraat, waarvan priester Jan Bollaert uit 
hoofde van zijn kapelanij van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-
Veerlekerk, de landheer was.

1 charter

393 Akte verleden voor de baljuw van de heer van Gavere en de 
vrouwe van Merendree, waarbij Pieter Coelins, ontvanger van het 
Sint-Veerlekapittel, een akte uit 1315 in herinnering brengt 
betreffende een aan het kapittel verschuldigde rente, bezet te 
Merendree. 2 maart 1433

1 charter
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394 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij Jan de
Waghenare aan Jan Colins, ontvanger van het Sint-Veerlekapittel, 
een jaarlijkse rente van 2 s. gr. vl. verkoopt, bezet op goederen te 
Hulst, ten voordele van de cotidiane van de Sint-Veerlekerk. 8 mei 
1433

1 charter

395 Akte verleden voor schepenen van de Keure, waarbij Simon 
Godefroot aan Jacoppe van den Keldre en Gelnoote van de Putte 
goederen in cijnspacht geeft, gelegen in de Kelderstraat. 5 
augustus 1434

1 charter

396 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
van Cuenincsdounc aan Pieter den Donckere en Janne Wille twee 
huizen verkoopt in de Galgenberg, waarop een landcijns is bezet 
ten voordele van de kapelanij van priester Janne Bollaert bij het 
altaar van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Veerlekerk. 15 maart 1435

1 charter

397 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid [Blaisant], 
waarbij Jan vander Brugghen zijn huis op de Muide schenkt aan 
Andries Baes en zijn echtgenote Mergriete vanden Hecke. 2 
augustus 1435

1 charter

398 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
van Oeterghem en zijn echtgenote Margriete, en Clare 
Scautheeten, aan Janne van Cuelsbrouck, proost van het Sint-
Veerlekapittel, een jaarlijkse rente en landcijns van 16 s. par. 
verkopen, bezet op hun huis in de "Berstrate". 14 oktober 1435

1 charter

399 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jacop 
Goethals en Zegher Bec van Jacob Sanders, deken van het Sint-
Veerlekapittel, 9 gemeten meers en een stuk zaailand in pacht 
nemen, in de buurt van de Vogelenzang. 29 oktober 1435

1 charter

400 Akte verleden voor de schout van de heerlijkheid van Adryaen 
Vylayn in Ambacht Assenede en de schepenen van hetzelfde 
ambacht, waarbij Hughe Lekaert aan Claeys vanden Dale, priester, 
een jaarlijkse rente van 10 s. groten verkoopt, bezet op 10 
gemeten land te Assenede. 14 mei 1436

1 charter

401 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jacob 
vanden Steene, zoon van Jan, aan Willemme Bruusch, zoon van 
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Joos een huis verkoopt, gelegen in de Burgstraat, waarop een 
landcijns is bezet ten voordele van de fermerie van het Sint-
Elisabethbegijnhof en de tafel van de Heilige Geest van de Sint-
Veerlekerk te Gent. 15 december 1436

1 charter

402 Akte verleden voor schepenen in de poort van Hulst, waarbij Jan 
Aper, corduanier, aan Clayse uten Dale, priester en kapelaan in de 
Sint-Veerlekerk, een jaarlijkse rente van 24 gr. verkoopt, bezet op 
zijn eigen huis in de Begijnstraat te Hulst. 20 maart 1438

1 charter

403 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Beelen van Jacop Sanders, priester en kanunnik van het Sint-
Veerlekapittel, 9 gemeten meers uit zijn prebende in pacht neemt, 
gelegen aan de Vogelenzang, voor de som van 3 lb. 10 s. 6 d. per 
jaar. 13 april 1439

1 charter

404 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Symon Godefroet aan Jan Colins, priester, een jaarlijkse landcijns 
van 4 s. 8 d. gr. verkoopt, bezet op een erf te Crommenesche, bij 
de Koepoort. 23 juli 1439

1 charter

405 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Arend
Martinszone alias Meysaert verklaart aan Jan Baelget een jaarlijkse 
landcijns van 4 gr. schuldig te zijn, bezet op zijn huis in de 
Meerhem. 28 juli 1439

1 charter

406 Akte verleden voor baljuw en schepenen van het Sint-Veerlekapittel
te Gent, waarbij Pieter Blakaert aan Jan Coelins een jaarlijkse rente 
van 24 gr. bezet op zijn huis aan de Muide binnen de heerlijkheid 
van het kapittel, ten voordele van de cotidiane van Sint-Veerle. 28 
januari 1440

1 charter

407 Akte verleden voor baljuw en schepenen van het Sint-Veerlekapittel
te Gent, waarbij Pieter Blakaert aan Jan Coelins een jaarlijkse rente 
van 24 gr. bezet op zijn huis aan de Muide binnen de heerlijkheid 
van het kapittel, ten voordele van de cotidiane van Sint-Veerle. 28 
januari 1440

1 charter

408 Akte verleden voor baljuw en schepenen van het Sint-Veerlekapittel
te Gent, waarbij Segher Naeyaert aan Adriaen vanden Velde en 
Mergriete van Housberghe een jaarlijkse (lijf)rente van 6 s. gr. 
verkoopt, bezet op zijn huis binnen de heerlijkheid Muide van het 
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Sint-Veerlekapittel. 9 juli 1441
1 charter

408 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
vander Hoeyen aan Heynricke den Tholnere, priester en ontvanger 
van de cotidiane van de Sint-Veerlekerk, een jaarlijkse rente van 3 
lb. par. verkoopt, bezet op zijn huis in de Peperstraat, ten voordele 
van dezelfde cotidiane. 4 november 1441

1 charter

409 Akte verleden voor de baljuw en schepenen binnen de heerlijkheid 
Ertvelde van de burggraaf van Gent, waarbij Jacop Pauwels, zoon 
van Jacop en zijn echtgenote Adelise, zoon van Symoen Raes, aan 
Pieter Huerleblocke een jaarlijkse rente van 12 s. gr. verkopen, 
bezet op grond te Ertvelde. 25 februari 1442

1 charter

410 Akter verleden voor schepenen te Gent, waarbij ze de akte 
bekrachtigen die werd verleden voor baljuw en schepenen van de 
heerlijkheid Ertvelde van de burggraaf van Gent, waarbij Jacop 
Pauwels, zoon van Jacop en zijn echtgenote Adelise, zoon van 
Symoen Raes, aan Pieter Huerleblocke een jaarlijkse rente van 12 
s. gr. verkopen, bezet op grond te Ertvelde. 22 juni 1443

1 charter

411 Akte verleden voor schout en schepenen van heer en Ambacht 
Axel, waarbij Hughe Michiel aan Clays van den Dale, priester, een 
jaarlijkse rente van 6 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis te Axel. 16 
juni 1442

1 charter

412 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de 
erfgenamen (neven en nichten) van Janne van Cuelsbrouc, proost 
van het Sint-Veerlekapittel, aan Pieter Coolins, kanunnik en 
vertegenwoordiger van Sint-Veerle, een aantal erfelijke renten te 
Gent schenken ten voordele van het jaargetijde van hun oom. 20 
augustus 1443

1 charter

413 Akte inhoudende een vonnis geveld door de Raad van Vlaanderen 
in de zaak tussen het Sint-Veerlekapittel enerzijds en Tristram en 
zijn zoon Ghillain uten Zwane anderzijds, betreffende een 
"vrauwesuten" uit de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Halen in de 
Sint-Veerlekerk. 30 juni 1445

1 charter

414 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de 
erfgenamen van Janne van Cuelsbrouc, proost van het Sint-
Veerlekapittel, aan Janne van Cuelsbrouc, broer van Gheeraerd 
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(erfgenaam), het huis en erf waar de proost tijdens zijn leven in 
woonde, gelegen in de Pitsteeg, in bruikleen geven. 15 december 
1445

1 charter

415 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van 
het Sint-Veerlekapittel, waarbij Heinric Fierins aan Kateline van 
Axele en haar zoon Joosse Maelderey een jaarlijkse rente van 6 s. 
gr. verkoopt, bezet op zijn huis en hofstede met meers op de 
Muide. 1 december 1446

1 charter

416 Akte verleden voor baljuw en schepenen van het Sint-Veerlekapittel
te Gent, waarbij Hughe Verbrecman en zijn echtgenote Marie 
Rasschaerts aan Martin Hinghele en zijn echtgenote Kateline een 
huis en stede verkopen, gelegen op de Muide. 5 december 1446

1 charter

417 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij een 
vonnis wordt geveld in de kwestie over de scheiding van het huis 
van Willemme vanden Damme en Anthone de Jaghere. 4 mei 1447

1 charter

418 Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij een vonnis wordt 
geveld in de kwestie betreffende de scheiding van een goed tussen
Willem vanden Damme, zoon van Justaes en Anthonis de Jaghere. 
11 augustus 1447

1 charter

419 Akte verleden voor schout en schepenen van Adryaen Vylayn in 
Ambacht Assenede, waarbij Symoen Ruebins, deken en kanunnik 
van het Sint-Veerlekapittel, verklaart dat hem een jaarlijkse rente 
van 10 s. par. is verschuldigd, toebehorend aan zijn prebende. 22 
oktober 1447

1 charter

419 Akte verleden voor schepenen te Hulst, waarbij Hughe, koster en 
kapelaan in de kerk van Hulst, met zijn wettelijke voogd, een 
jaarlijkse rente van 10 s. gr. bezet op een hofstede met land. 14 
oktober 1330

1 charter

420 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Medaert Dael aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente van 4 
lb. 10 s. par. schenkt, bezet in de Korte Steenstraat, ten voordele 
van zijn jaargetijde gesticht in de Sint-Veerlekerk. 10 maart 1448

1 charter

421 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
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Bailget, zoon van Jan, aan Jan Coelins, priester en kapelaan in de 
Sint-Veerlekerk, een jaarlijkse erfelijke landcijns verkoopt van 4 gr., 
die hij bezat op een huis en stede aan Meerhem, waarvan de helft 
bestemd is voor de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw en de 
andere helft voor de cotidiane van dezelfde kerk. 6 mei 1448

1 charter

422 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Laureins vander Hughenaghe aan het Sint-Veerlekapittel een 
jaarlijkse rente van 8 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis en stede in 
de Broucstraat, waarop reeds een landcijns is bezet ten voordele 
van de kapelanij bij het altaar van het Heilig Kruis in dezelde kerk. 
3 juni 1448

1 charter

423 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de
Muide van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Heindric de Smet
en zijn echtgenote Lijsbette Love, dochter van Boudin, een lijfrente 
van 8 s. gr. verkopen, bezet op een deel van een behuisde stede 
aan de Muide. 7 juni 1448

1 charter

424 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Zeghere vander Haghe aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse 
rente van 30 s. par. schenkt, bezet op een behuisde stede in de 
Langemunt, ten voordele van zijn jaargetijde en dat van zijn 
echtgenote Marie Hoedins. 1 juli 1448

1 charter

425 Akte verleden voor de heer van Boelare en Schendelbeke, waarbij 
Godevaert Millot en zijn echtgenote Margriete van Culsbrouc aan 
het Sint-Veerlekapittel zes dagwand land schenken, gelegen te 
Schendelbeke. 3 september 1448

1 charter

426 Akte verleden voor de heer en schepenen te Schendelbeke, waarbij
Gillis Boonaer, diaken en kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, van 
Godevaert Millot en zijn echtgenote Margriete van Culsbrouc een 5 
dagwand en 82 roeden land koopt, gelegen te Schendelbeke, ten 
voordele van hetzelfde kapittel. 4 september 1448

1 charter

427 Akte verleden voor schepenen [van de heerlijkheid van het Sint-
Veerlekapittel], waarbij Cornelis Gillis uit eigen naam en die van 
zijn kinderen met Kateline Sbrunen, aan Pieter Neyts, zoon van 
Pieter, zijn huis verkoopt, gelegen aan de Muide. 8 maart 1449

1 charter

428 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Pieter 
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Hueribloc aan Jacoppe van Zeverne, kanunnik, kerkmeester en 
ontvanger van de kerkfabriek van het Sint-Veerlekapittel, een 
jaarlijkse rente van 12 s. gr. schenkt, bezet op een erf te Ertvelde, 
gehouden van de burggraaf van Gent, voor het jaargetijde van 
Zeghere vander Haghe en zijn echtgenote Marie Hoedins bij het 
altaar van Sint-Barbara. 26 mei 1449

1 charter

429 Akte verleden voor Willelmus van Wonterghem, openbaar notaris, 
waarbij Johannes Roebosch procureurs aanwijst om in zijn naam te 
resigneren in de kapelanij bij het altaar van Sint-Lieven in de Sint-
Veerlekerk te Gent, ten voordele van een kapelanij bij het altaar 
van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Jacobskerk te Gent. 28 mei 1449

1 charter

430 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Symoen van Leeuwe als procureur van de erfgenamen van wijlen 
Janne Coelins, aan Claeyse uten Dale, priester, een jaarlijkse 
landcijns van 32 s. par. verkoopt, bezet op een erf in de 
Crommenessche, dat Janne indertijd kocht van Symoen Godefroot. 
28 mei 1449

1 charter

431 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
erfscheiders een uitspraak doen in de kwestie tussen Jacop van 
Zeverne en Janne den Beelde van het Sint-Veerlekapittel enerzijds, 
en Gillis van Hauterstrate anderzijds, over drie huizen in de 
Burgstraat. 30 juli 1449

1 charter

432 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Axel, 
waarbij Clays vanden Dale, priester, verschijnt, in verband met een
hem verschuldigde jaarlijkse rente van 6 s. gr., bezet te Axel. 18 
januari 1450

1 charter

433 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de 
oprichting van de broederschap van Sint-Barbara in de Sint-
Veerlekerk te Gent wordt goedgekeurd en bekrachtigd. 13 februari 
1450

1 charter

434 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Lambrecht de Ruusschere aan de broederschap van Sint-Barbara in
de Sint-Veerlekerk te Gent een jaarlijkse rente van 4 s. gr. verkoopt,
bezet op zijn huis in de Boomgaardstraat. 18 november 1450

1 charter

435 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
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van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Heinric Fierins verklaart
als borg van Pieter de Fraeye aan Janne Mollin en Gillis Willems 33 
lb. gr. schuldig te zijn, waarbij hij belooft zijn huis op de Muide niet 
te verkopen of berenten zolang zijn schuld niet is afgelost. 12 
februari 1451

1 charter

436 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Claeys vanden Dale, kapelaan van de Sint-Veerlekerk, aan de 
broederschap van Onze-Lieve-Vrouw in dezelfde kerk een aantal 
goederen en renten schenkt, gelegen en bezet te Axel, Assenede, 
Gent en Hulst. 26 mei 1451

1 charter

437 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Cornelis 
Clinckerspoere en Jan Ijsman verklaren aan de cotidiane van de 
Sint-Veerlekerk een jaarlijkse rente van 48 s. par. schuldig te zijn, 
bezet op een huis en hofstede met land te Beoostenblijde. 13 juli 
1451

1 charter

438 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid Muide van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Jehanne Smeyers aan Jacop 
Fierins de helft van de brouwerij "Meulekin" op de Muide verkoopt. 
23 september 1451

1 charter

439 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Philips van den Moure 
en Marie Rasschaerts, dochter van Cornelis, een huwelijkscontract 
sluiten. 7 januari 1453

1 charter

440 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jacop 
vanden Dame voor Lievin Cools, priester en ontvanger van het Sint-
Veerlekapittel, een som van 8 s. par. bepandt op zijn huis aan de 
Leie, achter de Sint- Michielskerk. 15 november 1454

1 charter

441 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Cornelis van Zeverne aan Jacoppe van Zeverne, zoon van Daneel, 
een jaarlijkse rente van 6 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis en 
stede in de Burgstraat, waarop een landcijns is bezet ten voordele 
van de kapelanij bij het altaar van Sint-Anna in de Sint-Veerlekerk. 
7 maart 1456

1 charter

442 Akte verleden voor schepenen van de stad en vrijheid Eeklo, 
waarbij Ghyselbrecht Hughe aan Adriaen van Steenhuse, priester 
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en ontvanger van de kapelanij van Halen in de Sint-Veerlekerk te 
Gent, een schuld bekent van 50 gr. per jaar erfelijke rente, bezet op
een huis en hofstede te Eeklo. 10 mei 1456

1 charter

443 Akte verleden voor schepenen van de stad en vrijheid Eeklo, 
waarbij Willem Blomme aan Adriane van Steenhuse, priester en 
ontvanger van de kapelanij van Halen in de Sint-Veerlekerk , een 
schuld van 20 s. par. jaarlijkse rente bekent, bezet op een hofstede 
en grond te Eeklo. 4 november 1456

1 charter

444 Akte verleden voor Petrus Clericus, openbaar notaris, waarbij de 
kanunniken van het Sint-Veerlekapittel een rente aflossen ten 
voordele van de burggraaf van Gent. 15 januari 1457

1 charter

445 Akte verleden voor schepenen van de stad Hulst, waarbij Jan de 
Leemere, zoon van Christiaen aan de cotidiane van de Sint-
Veerlekerk een jaarlijkse rente van 12 gr. schenkt, bezet op een 
goed te Hulst. 12 februari 1457

1 charter

446 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij ze 
verklaren van de thesaurier van hertog Philippe (Filips de Goede) 
de som van 150 schilden te hebben ontvangen, ten voordele van 
het jaargetijde van jonkvrouw Katherine, zijn zus. 14 juni 1458

1 charter

447 Akte verleden voor Herstinus Ghyselins, openbaar notaris, waarbij 
het Sint-Veerlekapittel bepaalde zaken vastlegt in verband met de 
aanwezigheid van leden en officianten bij de processie en de 
consequenties hiervan voor deelname aan de uitdelingen van de 
cotidiane. 11 augustus 1458

1 charter

448 Akte verleden voor baljuw en schepenen te Merelbeke, waarbij Joos
uutten Hove, zoon van Joorijs, aan Jacoppe van Zeverne, kanunnik 
van het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse rente van 3 lb. gr. 
verkoopt, bezet op een erf te Lemberge, ten voordele van hetzelfde
kapittel. 25 juli 1459

1 charter

449 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
van Oest, zoon van Berthelmeeus, en zijn echtgenote Matten van 
Oordeghem, weduwe van Lievin Inghele, aan de broederschap van 
Sint-Barbara in de Sint- Veerlekerk een jaarlijkse rente van 4 s. gr. 
verkopen, bezet op de helft van hun huis en stede gelegen te 
Sersanderswal. 7 december 1459
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1 charter

450 Akte waarbij Phelippus [Filips de Goede], hertog van Bourgondië en
graaf van Vlaanderen, het Sint-Veerlekapittel exemptie verleend 
van bepaalde lasten. 15 december 1459

1 charter

451 Akte verleden voor schepenen te Maldegem, waarbij Jacop 
Zoetaerts, zoon van Gillis, en zijn echtgenote Cateline aan de 
kleine cotidiane van de Sint-Veerlekerk een jaarlijkse rente bezet 
op diverse percelen grond schenken, gelegen in Ambacht 
Maldegem en te Oostwinkel. 4 februari 1460

1 charter

452 Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij Jan en Pieter 
Martins een verklaring afleggen in verband met de verkoop van 
een rente te Oostwinkel en Ambacht Maldegem, door Jacop 
Zoetaerts en zijn echtgenote Cateline aan het Sint-Veerlekapittel. 
22 maart 1460

1 charter

453 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Henric de Bic, zoon van Michiel, aan Adriaen van Steenhuuse, 
priester en ontvanger van het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse 
rente van 4 s. gr. verkoopt, bezet op een goed achter de 
Vrijdagmarkt, om er de jaarlijkse Sint-Annaviering, gesticht door 
Jacop van Zeverne, mee te bekostigen. 20 augustus 1460

1 charter

454 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Symoen vander Schuere, zoon van Pietere, verklaart van Jacop 
Zoetaerts en zijn echtgenote Cateline land en meers te hebben 
gekocht in Ambacht Maldegem, bestemd voor de kleine cotidiane 
van de Sint-Veerlekerk. 9 september 1460

1 charter

455 Akte waarbij hertog Phelippe [Filips de Goede] van Bourgondië, een
rente amortiseert bezet op goederen te Lemberge, voor het 
jaargetijde van zijn zus Katherine. 10 september 1460

1 charter

456 Akte verleden voor baljuw en schepenen te Merelbeke, waarbij ze 
een eerdere akte bevestigen, die werd verleden voor dezelfde 
instantie op 10 september 1460 betreffende de renten gehecht aan
de uitvoering van het jaargetijde van Catharina van Bourgondië in 
de Sint-Veerlekerk. 2 februari 1461

1 charter

457 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Cornelis 
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de Visschere aan Adriaen van Steenhuuze, als vertegenwoordiger 
van het Sint-Veerlekapittel, een schuld van 24 s. par. jaarlijkse 
rente bekent, bezet op goederen te Beoostenblijde. 21 oktober 
1462

1 charter

458 Akte inhoudende een vonnis geveld door het parlement van Parijs 
in het geschil tussen het Sint-Veerlekapittel enerzijds en Guillin 
uuten Zwane anderzijds, betreffende een begraafplaats in de kapel
van Halen bij het altaar van Sint-Pieters en Sint-Paulus in dezelfde 
kerk, die werd gereserveerd door Guillin en zijn vader Tristan, maar
werd ingenomen door iemand anders. 14 april 1463

1 charter

459 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Martin 
Clinckerspoere aan de Sint-Veerlekapel (sic) te Gent een schuld 
bekent van 24 s. par. jaarlijkse rente, bezet op goederen in de Vier 
Ambachten. 14 november 1463

1 charter

460 Akte verleden voor schepenen te Hulst, waarbij de stad Hulst aan 
de gilde van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Veerlekerk een schuld 
bekent van 36 s. par. jaarlijkse rente, bezet op twee hofsteden in 
dezelfde stad. 1 februari 1464

1 charter

461 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Gillis 
vanden Hove, zoon van Jan, aan Adriaen van Steenhuusen, priester
en ontvanger van het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse rente van 2 
s. 6 d. gr. verkoopt, bezet op een huis in de Korte Steenstraat bij de
Grauwpoort, ten behoeve van het jaargetijde van Hughe Sbucs en 
zijn echtgenote Aechten, en de kapelanij bij het altaar van Sint-
Lieven, toebehorend aan Jacop van Overackere. 21 februari 1464

1 charter

462 Akte verleden voor heer en wet te Oosterzele, waarbij Jacob van 
Melle, zoon van Jan en zijn echtgenote Kateline vanden Heede aan 
de huismeesters en gouverneurs van het voldershuis en -kapel een
jaarlijkse rente van 5 s. 6 d. gr. verkopen, bezet op grond te 
Oosterzele, om er door het Sint-Veerlekapittel een wekelijkse mis te
laten opdragen. 28 februari 1464

1 charter

463 Akte waarbij de schepenen als oppervoogden van Villekin Roose, 
zoon van Jan, aan diens voogden de toelating geven een jaarlijkse 
rente van [...] s. gr. te verkopen aan Callekin Brugaertsons, dochter
van Jan en Kateline Haens, bezet op een huis en stede gelegen aan
de Muide. 15 oktober 1464

1 charter
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464 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Axel, waarbij Jacob 
Seghers aan Jan Huuchsone als vertegenwoordiger van de 
cotidiane van de Sint-Veerlekerk een schuld bekent van 7 en een 
halve gr. erfelijke rente, bezet op 4 gemeten land te 
Beoostenblijde. 26 december 1464

1 charter

465 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, waarbij Jacop Goethals, zoon van Lievin, aan
Jooszijnten Goethals, zijn nicht, dochter van zijn broer Anthuenis, 
een jaarlijkse rente van 7 s. gr. schenkt, bezet op het huis en 
brouwerij "de Meerminne", gelegen op de Muide. 30 januari 1465

1 charter

466 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, als 
oppervoogden van Willekin de Roose, waarbij ze zich akkoord 
verklaren met de verkoop door diens voogden van een jaarlijkse 
rente van 4 s. gr. bezet op een huis en stede over de Meerembrug, 
in zijn voordeel. 20 september 1465

1 charter

467 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, waarbij Martin de Backer en zijn echtgenote 
Marie van Crayenhem aan Michiel vander Strate een jaarlijkse 
rente van 12 lb. gr. verkopen, bezet op een de helft van een huis 
en stede gelegen op de Muide. 29 februari 1466

1 charter

468 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Daneel Sersanders en zijn echtgenote Mergriete aan de 
administrateurs van de broederschap van Sint-Barbara in de Sint-
Veerlekerk een jaarlijkse rente van 24 s. gr. schenken, om de 
jaargetijden van Heinric van Clapdorp en Catheline Triest (weduwe 
van Gillis vander Woestine) te onderhouden en ten voordele van de
broederschap zelf. 13 juni 1466

1 charter

468 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Daneel Sersanders en zijn echtgenote Mergriete aan de 
administrateurs van de broederschap van Sint-Barbara in de Sint-
Veerlekerk te Gent, een jaarlijkse rente van 24 s. gr. schenken, om 
de jaargetijden van Heinric van Clapdorp en Catheline Triest 
(weduwe van Gillis vander Woestine) te onderhouden en ten 
voordele van de broederschap zelf. 13 juni 1466

1 charter

469 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
van Cuelsbrouc, kanunnik van het kapittel van Doornik en het Sint-
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Veerlekapittel te Gent, een jaargetijde sticht in de Sint-Veerlekerk, 
en hiervoor een jaarlijkse rente van 18 lb. par. schenkt, bezet op 
huizen in de Pitsteeg. 3 oktober 1466

1 charter

470 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van 
het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Jacop de Wevere aan Janne 
Willaert een jaarlijkse rente van 6 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis 
en stede op de Muide. 17 juni 1467

1 charter

471 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Steenaert en zijn echtgenote Katheline als voogd over haar 
kinderen Zegherkin en Loeykin die ze samen met Eloy Everaert 
had, aan de broederschap van Sint- Barbara in de Sint-Veerlekerk 
een jaarlijkse rente van 8 s. gr. verkopen, bezet op hun huis in de 
Lange Kruisstraat. 13 maart 1468

1 charter

471 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Steenaert en zijn echtgenote Katheline als voogd over haar 
kinderen Zegherkin en Loeykin die ze samen met Eloy Everaert 
had, aan de broederschap van Sint- Barbara in de Sint-Veerlekerk 
te Gent een jaarlijkse rente van 8 s. gr. verkopen, bezet op hun 
huis in de Lange Kruisstraat. 13 maart 1468

1 charter

472 Akte verleden voor de prior van het kartuizerklooster te Gent, 
waarin wordt bevestigd dat broeder Simoen vander Schuere aan de
cotidiane van de Sint-Veerlekerk vier partijen meers schonk 
gelegen te Veldekensdamme, bij akte van 4 december 1469 
verleden voor schepenen te Maldegem. 26 maart 1469

1 charter

473 Akte verleden voor de baljuw en schepenen van de heerlijkheid van
het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Joos Steenaert aan zijn 
dochters Katheline en Mergriete de helft van een huis schenkt, 
gelegen op de Muide. 15 juli 1469

1 charter

474 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Gillis 
van Crabbingen, genaamd de Crabbere en zijn echtgenote 
Margriete Smeets aan Jacoppe van Zeverne en Jacoppe den Beer, 
kanunniken van het Sint- Veerlekapittel te Gent, en aan Adriane 
van Steenhuse, kapelaan in dezelfde kerk, een jaarlijkse rente van 
8 s. gr. verkopen, bezet op twee huizen gelegen "Overschelde", 
waarvan telkens 3, 4 en 1 s. gr. respectievelijk bestemd zijn ter 
vermeerdering van de dienst voor de heilige Anna, voor het 
jaargetijde van den Beer en voor het jaargetijde van de kartuizer 
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Adriane vande Kerckhove, neef van van Steenhuse. 25 oktober 
1469

1 charter

474 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Gillis 
van Crabbingen, genaamd de Crabbere en zijn echtgenote 
Margriete Smeets aan Jacoppe van Zeverne en Jacoppe den Beer, 
kanunniken van het Sint- Veerlekapittel, en aan Adriane van 
Steenhuse, kapelaan in dezelfde kerk, een jaarlijkse rente van 8 s. 
gr. verkopen, bezet op twee huizen gelegen "Overschelde", 
waarvan telkens 3, 4 en 1 s. gr. respectievelijk bestemd zijn ter 
vermeerdering van de dienst voor de heilige Anna, voor het 
jaargetijde van den Beer en voor het jaargetijde van de kartuizer 
Adriane vande Kerckhove, neef van van Steenhuse. 25 oktober 
1469

1 charter

475 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel te Gent verklaart dat ze aan de 
broederschap van Sint-Barbara in de Sint-Veerlekerk het recht van 
vrije sepulture verlenen in twee graven voor het altaar van Sint-
Barbara, tegen betaling van 3 lb. par. per begraven overledene. 29 
november 1469

1 charter

476 Akte verleden voor Johannes de Muntenberghe, openbaar notaris, 
waarin de akte van 29 november 1469 wordt bekrachtigd, 
betreffende de toekenning door het Sint-Veerlekapittel van het vrij 
begrafenisrecht aan de broederschap van Sint-Barbara in twee 
graven voor het altaar van dezelfde heilige. 5 december 1469

1 charter

477 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan de
Cocbrauwere aan Pieter de Brune, priester en kapelaan in het 
Wenemaerhospitaal aan het Sint-Veerleplein, een jaarlijkse rente 
van 4 lb. 10 s. par. verkoopt, bezet op de helft van drie huizen en 
steden aan de Schipgracht. 30 oktober 1470

1 charter

478 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Rogier
vanden Buelcke, priester en kapelaan in de Sint-Veerlekerk, aan de 
cotidiane van dezelfde kerk een jaarlijkse rente van 14 gr. schenkt, 
bezet op een huis en stede buiten de Zandpoort, ten behoeve van 
zijn jaargetijde. 21 november 1470

1 charter

479 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Parijs, barbier, aan de administrateurs van de broederschap van 
Sint-Barbara in de Sint-Veerlekerk een jaarlijkse rente van 6 s. gr. 
schenkt, bezet op zijn huis tussen de Hoofdbrug en de Minnebrug, 
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voor de herdenking van overleden broederschapsleden. 12 januari 
1471

1 charter

480 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Joos 
van Keersbeelc, platijnmaker, zoon van Jan, aan de administrateurs
van de broederschap van Sint-Barbara in de Sint-Veerlekerk te Gent
een jaarlijkse rente van 10 s. gr. verkoopt,voor de herdenking van 
overleden broederschapsleden. 3 april 1471

1 charter

481 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
vander Muelen, tapijtwerker, zoon van Jan, aan de administrateurs 
van de broederschap van Sint-Barbara in de Sint-Veerlekerk een 
jaarlijkse rente van 11 s. gr. verkoopt, bezet in de Burgstraat, voor 
de herdenking van overleden broederschapsleden. 10 april 1471

1 charter

482 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Catheline Hueribloc, 
weduwe van Anthonis de Jagere, en Lievin vander Loone, 
echtgenoot van Ghynen Rogiers, als erfgenamen van Anthonis, aan
Pieter Hueribloc elk een kwart van een huis en stede verkopen, 
gelegen op de Muide. 27 augustus 1471

1 charter

482 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Catheline Hueribloc, 
weduwe van Anthonis de Jagere, en Lievin vander Loone, 
echtgenoot van Ghynen Rogiers, als erfgenamen van Anthonis, aan
Pieter Hueribloc elk een kwart van een huis en stede verkopen, 
gelegen op de Muide. 27 augustus 1471

1 charter

483 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Eloy 
Buxis, zoon van Eloy, aan de administrateurs van de broederschap 
van Sint-Barbara in de Sint-Veerlekerk een jaarlijkse rente van 4 s. 
gr. verkoopt, bezet op een huis en stede gelegen te 
Vierweechschede, ten behoeve van de herdenking van overleden 
broederschapsleden. 28 augustus 1471

1 charter

484 Akte waarbij Jan de Wilde verklaart van Gillis de Rijke, kapelaan bij 
het altaar van Sint-Anna in de Sint-Veerlekerk, een goed genaamd 
"Colpaertsberch" te huren, gelegen te Zomergem. 28 november 
1471

1 charter

485 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Pieter 
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Pilleke, alias vanden Broucke, zoon van Willem, aan Janne vander 
Vivere een jaarlijkse rente van 24 s. par. verkoopt, bezet op zijn 
huis in de Guldestraat, ten voordele van het jaargetijde van Philips,
de broer van Jan. 27 februari 1472

1 charter

486 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Pieter 
[...], zoon van Fransoys, aan Jacop van Zeverne, kanunnik van het 
Sint-Veerlekapittel en aan Jan vanden Vivere, een jaarlijkse rente 
van 4 s. gr. verkoopt bezet op zijn huis in de Kwaadham, waarvan 3
s. bestemd zijn voor het jaargetijde van Phelips vande Vivere (broer
van Jan), en de rest voor Jacop. 12 mei 1472

1 charter

487 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Anthonis de Raven aan Heinric vanden Vivere een jaarlijkse rente 
van 6 s. gr., bezet op zijn huis en stede in het Leenstraatje over de 
Schelde, ten behoeve van het jaargetijde van wijlen zijn echtgenote
in de Sint-Veerlekerk. 1 juni 1472

1 charter

488 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Chrispine Goethals, dochter van Arend, aan Jacop van Zeverne, 
kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse rente van 3 s. 
gr. verkoopt, bezet op drie huizen in de Holstraat, ten behoeve van 
het jaargetijde van Heinric vande Vivere. 13 juni 1472

1 charter

489 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Amant uute Sceppere aan Jacop van Zeverne en Joos Vijdt 
kanunniken van het Sint-Veerlekapittel te Gent, bezet op zijn huis 
buiten de Zandpoort, ten voordele van het hetzelfde kapittel. 23 
juni 1472

1 charter

489 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Amant uute Sceppere aan Jacop van Zeverne en Joos Vijdt 
kanunniken van het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse rente 
verkoopt van 2 s. gr. bezet op zijn huis buiten de Zandpoort, ten 
voordele van het hetzelfde kapittel en het kapittelbrood. 23 juni 
1472

1 charter

490 Akte verleden voor de schepenen van het Sint-Pietersdorp bij Gent,
waarbij Pieter vanden Velde aan Janne Herbout een jaarlijkse rente 
van 18 gr. verkoopt, bezet op zijn huis en erve gelegen aan de 
(Sint-Pieters)Nieuwstraat, voor de kleine cotidiane van de Sint-
Veerlekerk. 18 juli 1472

1 charter
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491 Akte verleden voor Johannes Cesaris, openbaar notaris, waarbij 
wordt vastgelegd dat Johannes de Looze, pastoor van de Sint-
Jacobskerk, aan Gerardus Capolonei, secretaris van de hertog van 
Bourgondië, de laatste sacramenten heeft toegediend en zijn 
lichaam heeft laten begraven in zijn kerk. 17 september 1472

1 zegel

492 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan 
Herbore van Pieter vande Velde een jaarlijkse rente van 18 gr. 
koopt, bezet op diens huis in de (Sint-Pieters)Nieuwstraat, en die hij
schenkt aan de kleine cotidiane van de Sint-Veerlekerk. 16 oktober 
1472

1 charter

493 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Lievin
Kuervoet, molenaar, aan Jacoppe van Zeverne en Joose Vijdt, 
kanunniken van het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente van 2 s. 
gr. verkoopt, bezet op zijn huis in de Molenaarsstraat, ten voordele 
van het kapittelbrood. 23 januari 1473

1 charter

494 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Pieter 
Lijnenzone, zoon van Zegher, aan Janne vander Scaghe een 
jaarlijkse rente van 6 lb. par. verkoopt, bezet op zijn huis aan de 
Leie achter het minderbroedersklooster. 6 oktober 1473

1 charter

495 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Willem de Wintre en zijn echtgenote Amelbeerghe Beertrams aan 
de administrateurs van de broederschap van Sint-Barbara een 
jaarlijkse rente van 10 s. gr. verkopen, bezet op hun huis en stede 
in de Hoogpoort. ?? Juli 1474

1 charter

496 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van 
Antselmus Adoerne, waarbij priester Andries vanden Bossche 
beweert uit hoofde van zijn kapelanij bij het altaar van Sint-Daniel 
in de Sint-Veerlekerk, jaarlijks recht heeft op 8 lb. par. uit een stuk 
grond binnen dezelfde heerlijkheid, wat hem wordt toegekend. 10 
oktober 1474

1 charter

497 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Joos 
van Beerch alias de Keysere aan Olivier de Smitere een jaarlijkse 
rente van 6 gr. verkoopt, bezet op zijn huis genaamd "de Mane" in 
de Koningstraat. 15 oktober 1474

1 charter
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498 Akte verleden voor schepenen en raad te Gent, waarbij Olivier de 
Smitere aan Janne van Nevele, kapelaan in de kapelanij genoemd 
naar Philips uten Dale, bij het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in het 
koor van de Sint- Veerlekerk, een jaarlijkse rente van 6 gr. schenkt, 
bezet op een huis in de Koningstraat. 12 december 1474

1 charter

499 Akte verleden voor Johannes Stappinc, openbaar notaris, waarbij 
een vonnis wordt aangehaald van de Raad van Vlaanderen in een 
geschil tussen Andreas vanden Bosche, kapelaan bij het altaar van 
Sint-Daniel in de Sint- Veerlekerk, en Jan van Overbeke en zijn 
dochter Grietkin, betreffende een jaarlijkse rente van 3 lb. par. op 
een goed in de parochie "Bachten". 16 december 1474

1 charter

499 Akte verleden voor schepenen van Nevele, waarbij ze verklaren 
door de schepenen van de Keure van Gent te zijn ingelicht over de 
schenking door Symoen vanden Briele van een jaarlijkse rente van 
3 lb. par. aan Ghiselbrecht Parise voor een kapelanij. Omtrent 16 
december 1474

1 charter

500 Akte betreffende het noteren van het privilege in verband met de 
amortisatie ten voordele van het Sint-Veerlekapittel door graaf 
Karel [de Stoute] in de registers van de Rekenkamer. 6 november 
1476

1 charter

500 Akte van Karel [de Stoute], graaf van Vlaanderen, die aan het Sint-
Veerlekapittel het privilege van amortisatie verleent voor de kleine 
renten gelegen buiten de stad Gent. ?? Februari 1475

1 charter

501 Akte waarbij Anthoine Spillart, secretaris van de hertog van 
Bourgondië, verklaart van het Sint-Veerlekapittel de som van 625 
lb. par. te hebben ontvangen, betreffende de amortisatie van een 
renten. 3 maart 1475

1 charter

502 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, betreffende een
kwestie waarbij sprake is van een voogdij in een transactie of 
handeling met het Sint-Veerlekapittel. 7 juni 1475

1 charter

503 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Janne den Meyere als 
voogd van de kinderen van Adriaene Scauttheetten een huis 
bepandt gelegen op de Muide, ten voordele van dezelfde kinderen. 
22 juni 1475
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1 charter

504 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Ghylain Toebast aan Jacoppe van Zeverne een jaarlijkse rente van 3
lb. par. verkoopt, bezet op zijn huis en stede gelegen buiten de 
Torrepoort, ten voordele van het kapittelbrood. 15 juli 1475

1 charter

505 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Lievin
Inghele zoon van Martin aan Janne Raes de Jonghe een jaarlijkse 
rente van 10 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis en stede in de 
Oudburg. 7 september 1475

1 charter

506 Akte verleden voor Petrus Clericus, notaris, waarbij een 
overeenkomst wordt gesloten tussen het Sint-Veerlekapittel en de 
pastoors van de parochies Sint-Michiels en Sint-Maartens 
Ekkergem, betreffende het toedienen van de sacramenten aan 
"familiares" van de graven van Vlaanderen en hun 
grafmonumenten. 16 november 1475

1 charter

507 Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij Pieter Hoeys, 
priester en ontvanger van de kapelanij van Sint-Anna in de Sint-
Veerlekerk, bevestiging vraagt en krijgt van een jaarlijkse rente van
16 gr. 4 d. par. die toebehoort aan deze kapelanij, bezet op drie 
huizen gelegen in de buurt van het hof ten Walle, ondanks de 
wijzigingen met betrekking tot het eigendomsrecht van deze 
huizen. 5 maart 1476

1 charter

508 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Martin
vanden Bossche van de kerkfabriek van het Sint-Veerlekapittel de 
helft van een huis in pacht neemt voor 3 lb. 6 s. par. per jaar, 
gelegen aan de Sersanderswal, waarop een rente is bezet ten 
voordele van de kapelanij van Sint-Anna in dezelfde kerk, en 
waarvan hij de andere helft zelf in bezit heeft. 27 september 1476

1 charter

509 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Lievin Stouthals en zijn 
echtgenote Lijsbette Neyts, aan het ambacht van de kaaskopers 
een jaarlijkse rente van 10 s. gr. verkopen, bezet op een behuisde 
stede met meersen gelegen op de Muide. 23 april 1477

1 charter

509 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid Muide van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Katheline van Calckene, 
weduwe van Yweine Pauwels, aan haar voogd Jacob de Beere de 



Sint-Veerle Gent. Charters 87

helft van een huis afstaat, gelegen op de Muide, mits betaling van 
een jaarlijkse rente van 3 lb. 15 s. gr. aan Willemme de Smet en 
Lievin van Praet. 14 januari 1477

1 charter

510 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Rogier
Stutin, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, aan de broederschap 
van Sint-Barbara in de Sint-Veerlekerk een jaarlijkse rente van 8 lb. 
11 s. gr. schenkt, bezet in de Drabstraat, ten behoeve van zijn 
jaargetijde bij het altaar van Sint-Barbara, waar hij ook over het 
vrije sepulturerecht beschikt . 8 augustus 1477

1 charter

511 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, betreffende 
een achterstallige rente, bezet in de Koningstraat ten voordele van 
de broederschap van Sint-Barbara in de Sint-Veerlekerk. 16 juni 
1494

1 charter

511 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Pieter 
van Waes, ticheldekker, aan de broederschap van Sint-Barbara in 
de Sint-Veerlekerk een jaarlijkse rente van 36 s. par. verkoopt, 
bezet op een huis met aanhorigheden in de Koningstraat. 9 oktober
1477

1 charter

512 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Lieven van West een lijfrente bezet van 2 lb. gr. ten voordele van 
het Sint-Veerlekapittel, op een huis en stede gelegen aan het Sint-
Michielsplein, waarop reeds een rente was bezet. 11 oktober 1477

1 charter

512 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Lievin
van West aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente verkoopt 
van 2 s. gr., bezet op een huis en stede gelegen op het Sint-
Michielsplein, ten voordele van de uitdelingen. 11 oktober 1477

1 charter

513 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel te Gent de toekenning 
bevestigt van het recht van vrije sepulture, toegekend aan de 
broederschap van Sint-Barbara voor het altaar van dezelfde heilige 
bij akte van 29 november 1469. 21 november 1477

1 charter

514 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Sanders van Huffele 
aan Pieter Mueleman een lijfrente van 10 s. gr. per jaar verkoopt, 
bezet op zijn huis en stede gelegen op de Muide. 9 december 1478

1 charter



88 Sint-Veerle Gent. Charters

515 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Daneel van der Houstraten ten voordele van de Sint-Veerlekerk een
jaarlijkse rente van 2 s. gr. verkoopt, bezet op een huis en stede in 
de Nederkwaadham. 21 juni 1479

1 charter

516 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Jan van Materne aan 
Janne de wilde als deken van het ambacht van de olieslagers een 
jaarlijkse rente van 48 s. par. verkoopt, bezet op delen van een huis
en stal gelegen op de Muide. 31 maart 1481

1 charter

517 Akte van recipisse, waarbij Ghizelbrecht de Wind verklaart van 
Pieter Mattheeussone, zoon van Willem "rappoort" te hebben 
ontvangen, voor het leen dat die laatste van zijn hof en heerlijkheid
te Willemskerke houdt, en dat hij zelf houdt van Gillis de Bake, 
kanunnik van het Sint-Veerlekapittel. 1 juni 1482

1 charter

518 Akte verleden voor Petrus Clericus, notaris, waarbij Andreas de 
Baerdmakere, de opbrengsten voor twee anniversaria bezet in de 
Sint-Veerlekerk ten voordele van kanunnik Judocus Vijdt, laat 
transporteren. 15 juli 1482

1 charter

519 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Katheline Hallins, 
weduwe van Jannen Glas en Amelberghe Hebbelins, weduwe van 
Lievin Glas, tot een schikking komen in hun onderling geschil over 
drie huizen gelegen op de Muide. 14 januari 1483

1 charter

520 Akte verleden voor de schout van de vrouwe van Axel en 
schepenen van Ambacht Axel, waarbij Anthonis Colpaert, 
ontvanger van de kleine cotidiane van de Sint-Veerlekerk, drie 
zondagse geboden laat doen betreffende 5 gemeten land te 
Beoostenblijde, om er achterstallige renten te kunnen innen. 16 
december 1483

1 charter

521 Akte verleden voor de schout van de vrouwe van Axel en 
schepenen van Ambacht Axel, waarbij Anthonis Colpaert als 
vertegenwoordiger van de Sint-Veerlekerk 3 zondagse geboden laat
doen betreffende 5 vierendelen land te Beoostenblijde, om er 
achterstallige renten te kunnen innen. 16 maart 1484

1 charter
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522 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan de
Vroede aan Claeyse Seyszone twee huizen en steden in de Sint-
Michielsstraat verkoopt, waarop een rente van 2 s. 6 d. gr. is bezet.
13 februari 1486

1 charter

523 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij een 
akkoord wordt gesloten in het geschil tussen Lenaert Adaems en 
Anthonis van Helene, betreffende een jaarlijkse rente van 5 s. gr. 6 
maart 1487

1 charter

524 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Anthonis van Helene, 
zoon van Jan, zijn echtgenote Jooszijne vander Donct, dochter van 
Daneel handelen volgens het vonnis uitgesproken door schepenen 
van de Keure van 6 maart 1487, inzake hun geschil met Lenaert 
Adaems over een rente van 5 s. gr. op een huis op de Muide. 21 
maart 1487

1 charter

525 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij wordt 
bevestigd dat het jaargetijde van Pieter de Gorges, raadsheer van 
de Raad van Vlaanderen, zal worden onderhouden door de 
broederschap van Sint-Barbara in de Sint-Veerlekerk. 5 april 1487

1 charter

526 Akte waarbij de overste van het klooster van Maria Troon te 
Dendermonde een schuld bekent van 4 lb. par. jaarlijkse rente, 
bezet ten voordele van de kapelanij van Sint-Veerle in de Sint-
Veerlekerk. 23 april 1487

1 charter

527 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij de 
voogd en "magen" van Amelberghskin van Onderberch, dochter 
van Jan, instemmen met de verkoop van het achtste deel van een 
huis gelegen op de Muide. 30 juni 1487

1 charter

528 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarin wordt vermeld dat 
Pieter van Lo, Elizabeth van Lo en haar echtgenoot Jan Kaeskens, 
en Amelbergha van Onderberch haar dochter, op 30 juni 1487 aan 
Willeme van Boemel een huis met aanhorigheden verkochten, dat 
door deze laatste na zijn dood aan de filledieusen wordt 
gelegateerd. 27 juli 1487

1 charter

529 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jacop 
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van Zeverne aan het Sint-Veerlekapittel een jaarlijkse rente van 31 
s. par. schenkt, bezet op het Bonifantenhuis in de Burgstraat, te 
innen na zijn overlijden ten voordele van het officie. 29 september 
1487

1 charter

530 Akte waarbij de administrateurs van de broederschap van Sint-
Barbara in de Sint-Veerlekerk te Gent verklaren van de erfgenamen
van Jacop van Zeverne, wijlen kanunnik van het Sint-Veerlekapittel,
een zilveren vergulde kelk met gravures te hebben ontvangen, 
zoals bepaald in zijn testament. 20 november 1487

1 charter

531 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
behorend tot de prebende van kanunnik Wouter Heinricx van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Augustijn Godevaerts aan 
Symon van Formelis een jaarlijkse rente van 5 s. gr. verkoopt, bezet
op twee huizen en steden gelegen op de Muide. 15 maart 1490

1 charter

532 Akte verleden voor schepenen van Liedekerke en (Dender)Leeuwe, 
waarbij Joossine vander Mersch een jaarlijkse rente van 34 s. par. 
bezet op de rechterhelft van het goed "Hof te Huusseghem", ten 
voordele van het jaargetijde van Gillijs vander Woestinen, 
raadsheer bij de Raad van Vlaanderen, in de Sint-Veerlekerk. 15 
mei 1490

1 charter

533 Akte verleden voor schepenen en raad van Gent, waarbij ze de 
akte bekrachtigen die werd verleden voor schepenen van 
Liedekerke en (Dender)leeuw op 15 mei 1490 betreffende de 
rentebezetting door Joossine vander Mersch ten voordele van het 
jaargetijde van Gillijs vander Woestinen in de Sint-Veerlekerk. 24 
januari 1501

1 charter

534 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
behorend tot de prebende van kanunnik Wauter Heinricx van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Gillis de Smet, zoon van Heinric,
aan Joese den Bijtere, zoon van Jasper, een jaarlijkse rente van 10 
s. gr. verkoopt, bezet op twee huizen en steden gelegen op de 
Muide. 14 april 1491

1 charter

535 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
behorend tot de prebende van kanunnik Wauter Heinricx van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Matthijs Stalin aan Gillis de 
Wale, brouwer, een lijfrente van 12 s. gr. verkoopt, ten voordele 
van de langstlevende onder Gillis zelf, zijn echtgenote Claren 
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Temmermans en Claerkin Swalen, dochter van Pieter, de broer van 
Gillis, bezet op een huis gelegen op de Muide. 4 juni 1491

1 charter

536 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide,
behorend tot de prebende van Wauter Heinrix, kanunnik van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Mattheeus vanden Damme aan 
Joos de Bytere als voogd van Jasperkin de Bytere, zoon van 
Anthonis, een jaarlijkse rente van 10 s. gr. verkoopt, bezet op zijn 
huis en stede gelegen op de Muide. 11 april 1492

1 charter

537 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij een 
vonnis wordt geveld in het geschil tussen Janne van Nevele, 
priester en kapelaan in een kapelanij van Onze-Lieve-Vrouw in de 
Sint-Veerlekerk, en Gillis de Wale, die Janne wilde beletten de 
panding van zijn woning bij het gravenkasteel verder te zetten. 7 
oktober 1494

1 charter

537 Akte waarbij Gillis de Bliec verklaart in naam van Janne van Nevele,
kapelaan in de kapelanij uten Dale in de Sint-Veerlekerk, een huis 
te hebben bepandt met de naam uten Dale, ten voordele van 
dezelfde kapelanij. 24 april 1494

1 charter

538 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij Olivier 
vander Vennen als voogd van Roelkin Wouters, zoon van Daniel, 
verklaart de erfenis van deze laatste te zullen regelen. 22 februari 
1495

1 charter

539 Akte gecollateerd door notaris Georgius de Monte, openbaar 
notaris, naar een origineel verleden voor baljuw en schepenen van 
de heer van Woestijne in Knesselare, waarbij Jan de Brabantere en 
zijn echtgenote Lijsbette van Gillijs Vidaert en zijn echtgenote 
Gheertruut een jaarlijkse rente van 26 s. gr. kopen, bezet op 
meersen te Knesselare. 8 april 1499 of 8 april 1500

1 charter

540 Akte verleden voor schepenen van de stad en vrijheid Eeklo, 
waarbij Daneel Dierkins, als vertegenwoordiger van het Sint-
Veerlekapittel, een hofstede en land in Eeklo doet verpanden die 
toebehoorden aan wijlen Claeys Heyman. 14 juni 1500

1 charter

541 Akte verleden voor Jacobus Brugarsson, openbaar notaris, waarbij 
de abt van de Sint-Pietersabdij een pauselijk privilege toegekend 
aan het Sint-Veerlekapittel, herhaalt en bevestigt. 9 juli 1500
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1 charter

542 Akte betreffende een vonnis geveld door de Raad van Vlaanderen, 
waarbij Victor vander Meere, pastoor van de Sint-Michielsparochie, 
wordt veroordeeld voor het toedienen van het Heilig Sacrament in 
de Sint-Veerleparochie. 5 mei 1504

1 charter

543 Akte verleden voor schepenen van beide banken te Gent, waarbij 
wordt besloten aan Michiele de Blandere, pastoor en kanunnik van 
het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse rente van 9 s. gr. te schenken,
in de hoop zo een proces tussen hemzelf en het Sint-Veerlekapittel 
af te kopen. 30 juli 1506

1 charter

544 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Gheert van Keys, zoon van Thome, priester en kapelaan in de Sint-
Veerlekerk, wordt gewezen op de voorwaarden, rechten en plichten
als ontvanger van het kapittel. 18 september 1508

1 charter

545 Akte waarbij paus Julius (II) Judocus Pipe tot proost van het Sint-
Veerlekapittel benoemt, na het overlijden van Johannes Nilis. 19 
augustus 1508

1 charter

546 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij ze als 
oppervoogden de toelating geven aan Callekin, dochter van 
Pauwels Weyns, om het vierde deel van haar huis op de Muide te 
verkopen voor 4 lb. gr. 25 september 1508

1 charter

547 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Axel, 
waarbij Lievin de Bijtere, priester, in naam van de tafel van de 
Heilige Geest van de Sint-Veerlekerk de kerkgeboden laat doen 
voor de afwinning van een rente bezet te Beoostenblijde. 6 
november 1508

1 charter

548 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Arend
Goessins aan Lievin vander Leijen een jaarlijkse rente van 5 s. gr. 
verkoopt, bezet op zijn twee huizen en steden in de Holstraat. 25 
september 1511

1 charter

549 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Ghilain Huenic, zoon 
van Ghilain, meersenier, aan Pieter Turfhoop uit Kaprijke, zoon van 
Cornelis , een huis en stede gelegen op de Muide verkoopt, min 
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een twaalfde deel, voor 53 lb. gr. 8 juli 1512
1 charter

550 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan de
Riemmakere, schipmaker, aan Christoffele Loovaert een jaarlijkse 
rente van 4 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis en stede aan de 
Lieve, over de Lievebrug achter de augustijnen. 12 augustus 1512

1 charter

551 Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij ze op het advies 
van de erfscheiders aan het Sint-Veerlekapittel de toelating geven 
om een "overspronck" te maken over hun kelder, gelegen bij de 
Sint-Veerlekerk, op voorwaarde dat aan de ontvanger van de stad 
jaarlijks 4 gr. landcijns wordt betaald, bovenop de reeds geldende 8
gr. 12 augustus 1512

1 charter

552 Akte verleden voor schepenen van Ambacht Assenede, waarbij Joos
Sanders, zoon van Jacop, aan de Sint-Veerlekerk te Gent uit naam 
van zijn echtgenote Katheline Zegers een schuld bekent van 5 s. gr.
per jaar erfelijke losrente, voor het jaargetijde van wijlen Christijne 
vanden Boorne, bezet op een behuiste hofstede te Ertvelde. 13 
oktober 1512

1 charter

553 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Katheline vande 
Gouwen, weduwe van Lievin de Storme, aan Cornelis Daenssens de
helft van een huis verkoopt waarin ze woont en waarvan de andere
helft reeds aan Cornelis toebehoort. 31 januari 1517

1 charter

554 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Margriete van 
Buevelaer, weduwe van Hogier Impens, met haar 
medebelanghebbenden aan Philips vanden Broucke, timmerman, 
een huis en stede verkoopt gelegen op de Muide. 31 januari 1517

1 charter

555 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Katheline Koodts, 
dochter van Cornelis, weduwe van Bouwin de Smet, aan de kapel 
"ter Noodt Godts" op de Muide een vierde deel van haar huis 
schenkt, op voorwaarde van een jaarlijkse misviering. 25 maart 
1517

1 charter

556 Akte verleden voor de vicaris-generaal van het bisdom Doornik, 
waarbij aan het Sint-Veerlekapittel de toelating wordt gegeven om 
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een huis te verkopen in de Breydelsteeg, bij de Hoofdbrug. 17 
maart 1518

1 charter

557 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Cornelis van Overheedt 
en Jacop Naessins aan Jan Moreel, priester, een jaarlijkse rente van 
10 s. gr. overdragen. 26 april 1520

1 charter

558 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij ze de 
toestemming verlenen aan Lievine, Lijsbette en Cathelijne Wijns, 
dochters van Ridsaerd en Lijsbette vande Vivere, om een jaarlijkse 
rente van 5 s. gr. te verkopen. 15 januari 1521

1 charter

559 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Jozijne van Hamme, 
weduwe van Anthone Wille, met Berthelmeeus Hyman als 
erfgenaam van Anthonis haar huis deelt, gelegen op de Muide. 5 
januari 1526

1 charter

560 Akte waarbij Marcus Lauweryn, deken van het Sint-Donaaskapittel 
te Brugge, de bulle van Sixtus [IV?] van oktober 1489 (sic) 
aanhaalt, die was gericht aan de Sint-Pietersabdij te Gent, het Sint-
Donaaskapittel te Brugge en de Sint-Gertrudisabdij te Leuven, als 
grafelijke en hertogelijke stichtingen, in verband met hun rechten 
binnen de "castra" en elders in deze steden. 27 augustus 1521

1 charter

561 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Lievin Dhooghe, zoon 
van Jan, aan Pieter van Zwalme, huidevetter, een huis en stede 
verkoopt, gelegen op de Muide. 18 september 1521

1 charter

562 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Dierick de Roode, zoon van Michiel aan Lievin van Zele, zoon van 
Pieter, molenaar en bakker, een jaarlijkse rente van 4 s. gr. 
verkoopt, bezet op zijn huis in de Abeelstraat, gelegen over de 
Schelde. 17 oktober 1521

1 charter

563 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Lievine, Lijsbette en 
Kateline Wijns, aan Lievin Brouckaert een jaarlijkse rente van 5 s. 
gr. verkopen, bezet op drie vierendelen van hun huis op de Muide. 
17 januari 1522
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1 charter

564 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Loewijc de Smet aan 
Jan van Damme, zoon van Gillis, een jaarlijkse rente van 5 s. gr. 
verkoopt, bezet op een huis en stede aan de Muide. 10 augustus 
1522

1 charter

565 Akte inhoudende een tussentijds vonnis van de Raad van 
Vlaanderen in de zaak tussen Cornelis vander Varent, priester, 
pastoor en kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, en het genoemde 
kapittel. 23 december 1522

1 charter

566 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Gillis vanden Bogaerde,
zoon van Gheeraert, aan Lauwereins van Eernweghe, kruidenier, 
een jaarlijkse rente van 2 lb. gr. verkoopt, bezet op een huis 
gelegen op de Muide. 14 september 1523

1 charter

567 Akte verleden voor Petrus Talboom, openbaar notaris, waarbij een 
geschil wordt beschreven tussen het Sint-Veerlekapittel en de 
pastoors van de Sint-Janskerk te Gent, naar aanleiding van de 
begrafenis van Simon Tierens, priester, in de Sint-Janskerk. ?? ?? 
1523

1 charter

568 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Fransoys Turhoop aan 
Ghelain Claysins het vierendeel van een klein huis verkoopt, 
gelegen op de Muide. 25 maart 1524

1 charter

569 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Fransoys Turhoop aan 
Cornelis Daens een huis verkoopt gelegen op de Muide. Dit was 
ghedaen den XXen in wedemaent anno XVc vierentwintich

1 charter

570 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Cornelis Daens aan 
Ghelain Clayssins een half huis en een derde van een half 
vierendeel van een huis verkoopt, gelegen op de Muide. 25 maart 
1525

1 charter

571 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij ze op 
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basis van een bulle uit 1225 met de statuten van het kapittel, aan 
kanunnik en pastoor Cornelius vander Varent een bedrag van 9 lb. 
par. toekennen. 5 mei 1525

1 charter

572 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Willem de Keystere aan 
Gillis vanden Damme een huis en erf verkoopt voor 15 lb. gr., 
gelegen op de Muide. 18 mei 1525

1 charter

573 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Cornelis Daens aan 
Ghelain Clayssins een stuk grond verkoopt, gelegen op de Muide. 
20 juli 1525

1 charter

574 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijk Muide 
behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Jan Zeghers, 
priester, aan Lievin Brouckaert een jaarlijkse rente van 4 s. gr. 
transporteert, bezet op een huis en stede gelegen op de Muide. 23 
oktober 1525

1 charter

575 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide,
behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Jozijne van 
Hamme, weduwe van Anthonis Wille, met Berthelmeeus Hyman als
erfgenaam van Anthonis, haar huis deelt, gelegen op de Muide. 5 
januari 1526

1 charter

576 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Cornelis Daenissins, 
zoon van Pieter, aan Michiel Bonne, priester, en Janne Goethals 
zoon van Bauwin een huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide.
24 januari 1526

1 charter

577 Akte verleden voor Judocus [...] openbaar notaris, waarbij een 
schikking wordt getroffen in een financieel geschil tussen Cornelius
vander Varent, priester, en het Sint-Veerlekapittel. 29 maart 1526

1 charter

578 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Gillis van 
Damme, zoon van Matheus, aan Josinne Heylinc een jaarlijkse rente
van 20 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis en stede gelegen op de 
Muide. 20 mei 1526

1 charter
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579 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Muide 
behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Cornelis 
Daenissis aan Magriete vander Zypen, weduwe van Michiel de 
Wijest delen van vier huizen transporteert, gelegen op de Muide. 
16 juli 1526

1 charter

580 Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij Martin de Crooc 
verklaart van Gheeraert Zoetync en zijn verwanten en van Lijsbette
vanden Bossche, weduwe van Jooris Steenaert, een huis genaamd 
"Vlaendren" koopt in de Putsteeg bij de Hoogpoort, waarop diverse 
renten zijn bezet, onder meer ten voordele van het Sint-
Veerlekapittel. 11 april 1526

1 charter

580 Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij Martin de Crooc 
verklaart van Gheeraert Zoetync en zijn verwanten en van Lijsbette
vanden Bossche, weduwe van Jooris Steenaert, een huis genaamd 
"Vlaendren" koopt in de Putsteeg bij de Hoogpoort, waarop diverse 
renten zijn bezet, onder meer ten voordele van het Sint-
Veerlekapittel. 11 april 1527

1 charter

581 Akte waarbij de vicaris-generaal van het bisdom Doornik aan het 
Sint-Veerlekapittel te Gent de toelating verleent om een rente te 
verkopen, ten behoeve van de onkosten gemaakt naar aanleiding 
van de herstelling van hun kerktoren. 28 maart 1528

1 charter

582 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Jacop de la Rue, kanunnik 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent en gelegen op de Muide, waarbij
Lievin vander Clyncke, zoon van Symoen, aan Lauwereins van 
Eerweghe, zoon van Willem, een jaarlijkse rente van 5 s. gr. 
verkoopt, bezet op de helft van zijn huis binnen deze heerlijkheid. 
24 juli 1528

1 charter

583 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant van het Sint-Veerlekapittel te Gent gelegen op de Muide, 
waarbij de erfgenamen van Kathelijne van Praet aan Lievin de 
Grave, zoon van Symoen, de helft van een huis verkopen, gelegen 
op de Muide. 19 februari 1530

1 charter

584 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Ertvelde behorend tot de burggraaf van Gent, waarbij naar 
aanleiding van een geschil over land gelegen te Ertvelde tussen 
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Joos Croeselin, ontvanger van het Sint- Veerlekapittel, en Jacop 
Wouters een overeenkomst wordt gesloten. 16 februari 1531

1 charter

585 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Gheleyn Claeis aan Lievin van Herzele een huis 
en erf verkoopt, gelegen op de Muide. 26 februari 1532

1 charter

586 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Berthelmeeus Hyman aan Joos van Mostryn als 
voogd van Gillekin, Anna en Leopolda vander Woestyne, kinderen 
van Lievin, een jaarlijkse rente van 5 s. gr. verkoopt, bezet op een 
huis op de Muide. 24 augustus 1532

1 charter

587 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Jan van Damme, zoon van Gillis, aan Daneel van 
Westhuuse de helft van een huis met aanhorigheden verkoopt, 
gelegen op de Muide. 15 november 1532

1 charter

588 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Gillis van Damme, olieslager, aan Lievin van 
Hecke, een huis en stede met aanhorigheden verkoopt, gelegen op
de Muide. 22 december 1533

1 charter

589 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Adryaen Anthuenis, Lievin Fiers, Lievin Dhamere 
en Lauwereins vanden Berghe als huismeester van de kapel "ter 
Noodt Gods" op de Muide, aan Lievin vander Clyncke, de helft van 
een huis en stede verlopen, gelegen op de Muide. 13 januari 1534

1 charter

590 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Philips vanden Broucke en zijn kinderen Ogier en 
Jan, en Jan de Grave als voogd van Mergriete vanden Broucke, aan 
Martin vander Fonteyne, zoon van Jan, een jaarlijkse rente van 10 
s. gr. verkopen, bezet op een huis gelegen op de Muide. 5 maart 
1534

1 charter
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591 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Denijs van Poucke, aan Mergriete vander 
Kathelijnen, dochter van Pauwel, weduwe van Gillis de Beerch, een 
jaarlijkse rente van 6 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis en stede 
gelegen op de Muide. 6 maart 1534

1 charter

592 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Lievin Brant als procurator voor Joesijne van 
Hamme, aan Janne Brant, zoon van Luuc, en Lievin Buusce als 
voogden van de kinderen van Lievin Brant, broer van Janne, een 
jaarlijkse rente van 20 s. gr. verkoopt, bezet op het huis en stede 
van Joesijne, gelegen op de Muide. 16 september 1534

1 charter

593 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij 
Mathelijn Boullin aan Lievijn de Clerck, ten behoeve van zijn vrouw 
Kathelijne Smils, de helft van een huis verkoopt, gelegen op de 
Muide. 20 januari 1535

1 charter

594 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Martin Deynoot aan Jacop Raes zijn huis met 
aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 9 augustus 1535

1 charter

595 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Dierick Lybaert, echtgenoot van Lysbette vanden
Broucke, dochter van Arend, aan Denys van Poucke een vierendeel 
van een huis met erf verkoopt, gelegen op de Muide. 26 december 
1535

1 charter

596 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Gillis Hughesone, zoon van Martin, aan Joos 
Goethals, zoon van Jan, molenaar, een jaarlijkse rente van 10 s. gr. 
verkoopt, bezet op zijn huis en stede gelegen op de Muide. 13 
januari 1536

1 charter

597 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Pietre Rydde, priester, afkomstig uit Florbay bij 
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Armentières, aan Jan Debbaut, zoon van Rogier, corduanier, de 
helft van vijf huizen met aanhorigheden verkoopt, gelegen op de 
Muide. 16 mei 1536

1 charter

598 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Mathelijn Lamirant, in uitvoering van het 
testament van wijlen zijn echtgenote Jaquemijne Ryde en ten 
voordele van de "Name Jesus in therte" in de kapel van de Nood 
Gods op de Muide, een jaarlijkse rente van 16 s. 8 gr. bezet op een 
huis met aanhorigheden gelegen op de Muide. 20 september 1536

1 charter

599 Akte waarbij Jan van Royen een verklaring aflegt in verband met 
een overeenkomst die hij heeft gesloten met het Sint-Veerlekapittel
betreffende een muur tussen zijn huis in de Burgstraat en het 
Bonifantenhuis. 12 maart 1537

1 charter

600 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, 
waarbij Lievin Brant, zoon van Matheeus, aan Jacop Fiers, zoon van 
Pieter, een huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 14 mei 
1538

1 charter

601 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Jacop de la Rue, kanunnik 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Lievin Brant, zoon van 
Matheus, aan zijn broer Jacop een huis met aanhorigheden 
verkoopt, gelegen op de Muide. 14 mei 1538

1 charter

602 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, behorend tot het Sint-Veerlekapittel 
te Gent, waarbij Valentijn Naure en Lievijne Debbauts uit naam van
Magdaleene Tsweers, een jaarlijkse rente van 30 s. gr. bezet ten 
voordele van de cotidiane van de Sint-Maartenskerk te Ekkergem, 
op een goed gelegen op de Muide. 19 oktober 1540

1 charter

603 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Lievin Brughaertsoone en zijn zus Grietkin aan 
Lijsbette vanden Bossche, weduwe van Anthonis vanden Sande, 
een huis verkopen gelegen op de Muide, waarop een landcijns is 
bezet ten voordele van het kapittel. 19 januari 1541

1 charter
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604 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Katheline van Remoertere weduwe van Jan de 
Bake, aan Lievin de Stal, zoon van Pieter, een jaarlijkse rente van 
10 s. gr. verkoopt, bezet op het derde deel van een huis en stede 
gelegen op de Muide. 1 februari 1541

1 charter

605 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Jan Heneghast aan Denys Teerlync een jaarlijkse 
rente van 15 s. gr. schenkt. 3 mei 1541

1 charter

606 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Natalije Martins, weduwe van Lievin de Blieck, 
aan Joosijne vander Hasselt, weduwe van Bauwin Goethals, een 
jaarlijkse rente van 5 s. gr. verkoopt, bezet op de helft van een huis
gelegen op de Muide. 8 juli 1541

1 charter

607 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Lievin Martins, zoon van Arendt, aan Lievin van 
Herssele, zoon van Gillis, een jaarlijkse rente van 10 s. gr. verkoopt,
bezet op zijn huis op de Muide. 25 november 1541

1 charter

608 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de 
rechten en plichten van Zeghere Haesaert, kapelaan van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, in de uitvoering van zijn ambt als ontvanger
van de gemene goederen van het kapittel, worden vastgelegd. 22 
april 1542

1 charter

609 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Baerbele vander Straten, met instemming van 
haar echtgenoot Lievin Fauwe, aan haar broer Lievin het achtste 
deel van haar erfenis verkoopt, namelijk twee huizen toebehorend 
aan haar vader Gillis, gelegen op de Muide. 14 mei 1542

1 charter

610 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Joos vander Kathelijne, priester, aan Gillijne 
vanden Plassche, weduwe van Jacop van Hausselaere, de helft van 
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een huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 11 november 
1542

1 charter

611 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Jan Brughersoone, zoon van Lievin, aan Janne de 
Sadelaere, Janne van Houte en Jan de Brune, gouverneurs van het 
Heilig Sacrament in de Sint-Veerlekerk, een jaarlijkse rente van 5 s. 
gr. verkoopt, bezet op zijn huis gelegen op de Muide. 13 december 
1542

1 charter

612 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van kanunnik Reineere de 
Donckere van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide,
waarbij Bartholomeeus Hyman aan Ghysselbrecht Roose, priester, 
zijn huis verkoopt, gelegen op de Muide. 4 april 1543

1 charter

613 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Reymees Salaerts, 
kanunnik van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, 
waarbij Michiel Brant, zoon van Matheeus, aan Lievin de Vlieghere, 
zoon van Jan, pottenbakker, drie vierendelen en een achtste van 
een vierendeel van huis verkoopt, gelegen op de Muide. 13 
augustus 1543

1 charter

614 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Reymers Salaerts, kanunnik
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Ghisselbrecht Roose, priester, aan Christoffels van Doorezele zijn 
huis en erf verkoopt, gelegen op de Muide. 17 augustus 1543

1 charter

615 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Reymers Salaerts, kanunnik
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Lauwereins van Herweghe aan Claeis Maelcamp een jaarlijkse 
rente van 5 s. gr. verkoopt. 30 augustus 1543

1 charter

616 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van kanunnik Reymers Salaerts
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Jacop Heyndericx, zoon van Jan, als vertegenwoordiger van 
Kathelijne Brughaertsoons, weduwe van Christoffel Haerents en 
Mathelijn Boulin, aan Lievijne Bloms, weduwe van Zegher vander 
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Straten, een jaarlijkse rente van 10 s. gr. verkoopt, bezet op een 
huis gelegen op de Muide. 5 januari 1544

1 charter

617 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Reymer Salaerts 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Jan de Vlieghere aan Jacop Dijnghelsche een huis en erf en de helft 
van een meers verkoopt, gelegen op de Muide. 21 juni 1544

1 charter

618 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Reymer Salaerts 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Joos Goetghebuer, zoon van Jacop, molenaar, aan Baudewijn de 
Vos, zoon van Pieter, een jaarlijkse rente van 10 s. gr. verkoopt, 
bezet op zijn huis en stede gelegen op de Muide. 21 juni 1544

1 charter

619 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Reymeer Salaert 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Adriaen vanden Bossche en Joosijne Brughaertsoons aan Baudewijn
van Basselaere een groot huis en het negende deel van een klein 
huis verkopen, met alle aanhorigheden, gelegen op de Muide. 26 
januari 1545

1 charter

620 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Reymer Salaerts 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Margriete vanden Broucke, weduwe van Jan de Grave, zoon van Jan
en huidevetter, aan haar broer Jan het derde van een huis overlaat 
dat haar echtgenoot tijdens zijn leven aan hem verkocht, en dat is 
gelegen op de Muide. 24 april 1545

1 charter

621 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Reymer Salaerts 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Joosijne Poucke, weduwe van Anthonis uuten Daele, aan Martin 
Wilsins een derde verkoopt van het erf genaamd "de Rollebaene", 
gelegen op de Muide. 16 mei 1545

1 charter

622 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Reymer Salaerts 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Symoen Goethals, zoon van Pieter, Jan vander Piet en Pieter vander



104 Sint-Veerle Gent. Charters

Piet als voogd van Moenkin, Maykin en Pierynkin vander Piet, zijn 
kinderen bij Kathelijne Goethals, aan Gillijne Plas, dochter van 
Pieter, weduwe van Jacop van Hansseleer, de helft van een huis en 
stede verkopen, gelegen op de Muide. 29 maart 1546

1 charter

623 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Reymer Salaerts 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Willems Goessins uit Moerbeke aan Jaques de Vos, zoon van 
Lieven, zijn huis met aanhorigheden verkoopt, gelegen op de 
Muide. 21 mei 1546

1 charter

624 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Reymer Salaert 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Gillis vanden Damme, zoon van Matheeus en olieslager, aan 
Collette Maten, weduwe van Lievin Schautette een jaarlijkse 
lijfrente van 20 s. gr. verkoopt, bezet op de helft van een huis en 
stede gelegen op de Muide. 6 juli 1546

1 charter

625 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Jaques de Vos, zoon van Lievin, aan Jan van 
Wettere zijn huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 22 
januari 1547

1 charter

626 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Reymer Salaerts 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Martin Beernaert, zoon van Jan, aan Lievin van Heersele, zoon van 
Gillis, zijn huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 24 januari 
1547

1 charter

627 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Martin Wilsins aan Joosijne van Poucke, weduwe 
van Anthonis uten Daele, een deel van eens steeg verkoopt, 
gelegen naast haar woning op de Muide. 9 september 1547

1 charter

628 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Martin Wilsins aan Jan Saeytop zijn huis met 
aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 9 september 1547
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1 charter

629 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Lievin vander Straten aan Lievin Doens, zoon van
Jan, een jaarlijkse rente van 15 s. gr. verkoopt, bezet op drie 
vierendelen van twee huizen gelegen op de Muide. 16 januari 1548

1 charter

630 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, 
waarbij Jan Pille aan Lievin Gheeraert, zoon van Pieter, een huis en 
stede met winkel verkoopt, gelegen op de Muide. 25 augustus 
1548

1 charter

631 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behoren tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de 
Muide, waarbij Bauwen van Basselaere aan Symoen Staelins, zoon 
van Adriaen, twee huis en steden verkoopt, gelegen op de Muide. 
24 september 1548

632 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Jan Goethals, zoon van Bauwin, aan Gillis 
Stinaert een huis en stede met schuren en aanhorigheden 
verkoopt, gelegen op de Muide. 1 december 1548

1 charter

633 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Adriaen van Houcke, zoon van Jan en zijn 
echtgenote Baerbele Swinters, dochter van Raes, aan Jan de 
Wintere, zoon van Erasmus, een jaarlijkse rente van 10 s. gr. 
verkopen, bezet op het vierendeel van een huis en stede gelegen 
op de Muide. 1 december 1548

1 charter

634 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Pauwel Hynghelbeen aan Lievin Stalpaert, zoon 
van Joos, een jaarlijkse rente van 12 s. gr. verkoopt, bezet op een 
huis en stede en bijhorend klein huisje, gelegen op de Muide. 9 
november 1549

1 charter

635 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
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de Muide, waarbij Symoen Staelins aan Anthonis vanden Steene 
een huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 9 november 
1549

1 charter

636 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Joosijne van Poucke, weduwe van Anthuenis uute
Daele aan Adriaen van Grootenbroode een huis en stede verkoopt, 
gelegen op de Muide. 20 mei 1550

1 charter

637 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Anna Willems, weduwe van Pieter van Heersele, 
haar huis op de Muide in borg geeft ten bate van Anthonis 
Vijneraert, Maerck Willems en Simoen Goethals. 20 juni 1550

1 charter

638 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Bertholemeeus van Hiefte aan Jan de Joncheere, genaamd de 
Bellemaekere, zoon van Jan, de helft van een huis en stede 
verkoopt, gelegen op de Muide. 23 december 1550

1 charter

639 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, waarbij Anthuenis Stock als voogd van 
Robbekin van Hiefte, zoon van Jan en Pierijne Raes, aan Jan de 
Joncheere genaamd de Bellemaekere, zoon van Jan, de helft van 
een huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 15 januari 1551

1 charter

640 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Pieter Crudels,
zoon van Jan, aan Anthuenis vanden Steene, zoon van Joos, twee 
huizen en steden verkoopt, gelegen op de Muide. 6 juli 1551

1 charter

641 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Pieter van 
Melle als voogd van Adriaen van Houcke, en Jan vanden Ghavere 
als voogd van Adriaens minderjarige wezen, aan Joos vanden 
Ghavere het vierde deel van een huis verkoopt, gelegen op de 
Muide. 17 juli 1551
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1 charter

642 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
[Blaisant] behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Jacop van Wettere aan Simoen 
Goethals, zoon van Bauwin, een achtste deel van een huis met 
aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 28 november 1551

1 charter

643 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Bauwen 
Damman aan Raes van Woelputte een huis en stede verkoopt, 
gelegen op de Muide. 23 december 1551

1 charter

644 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Gillijne Plasch,
weduwe van Jacop van Hansselaere, aan haar dochter Pierijne, de 
helft van een huis schenkt, gelegen op de Muide. 26 december 
1551

1 charter

645 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij de 
erfgenamen van Martin Wilsins aan Janne Saman, zoon van Jan, 
een huis en stede met aanhorigheden verkopen, gelegen op de 
Muide. 31 december 1551

1 charter

646 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Christiaen 
Gheerolf aan Nicolaes de Gruutere zijn huis en stede verkoopt, 
gelegen op de Muide. 18 juni 1552

1 charter

647 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jan de 
Joncheere genaamd Bellemaekere, aan Jan Wrensius, zoon van 
Ghoeris, zijn huis en stede met aanhorigheden verkoopt, gelegen 
op de Muide. 18 juli 1552

1 charter

648 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
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Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jan van 
Wettere, zoon van Matthijs en Simoen Goethals als 
vertegenwoordiger van de erfgenamen van Jan, aan Lievin de 
Vliegere een huis en stede met aanhorigheden verkopen, gelegen 
op de Muide. 22 oktober 1552

1 charter

649 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Anthuenis 
vanden Steene, zoon van Joos, een jaarlijkse rente van 20 s. gr. 
bezet op drie huizen gelegen op de Muide, ten voordele van Jan 
van Swalmen. 14 februari 1553

1 charter

650 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Pauwels 
Hynghelbeen aan Jan de Vleeschauwere een jaarlijkse rente van 5 
s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis en stede gelegen op de Muide. 27
januari 1554

1 charter

651 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Adriaen van 
Grootenbriele aan Joos Hyle, zoon van Simoen en zijn echtgenote 
Margriete Sceppers, een huis en stede verkoopt, gelegen op de 
Muide. 6 maart 1554

1 charter

652 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Jan de Vlieghere, zoon van Gillis, aan Lievin 
Taeyaert, zoon van Joachim, een huis en stede met aanhorigheden 
verkoopt, gelegen op de Muide. 5 mei 1554

1 charter

653 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Lievin vander 
Clyncken aan zijn vader Lievin het vierde deel van een huis en 
stede verkoopt, gelegen op de Muide. 4 maart 1555

1 charter

654 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Schnickele van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Joos Hiele
een erfelijke lijfrente van 20 s. gr. bezet ten voordele van Joos 
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vande Putte, op zijn huis en erf gelegen op de Muide. 11 augustus 
1555

1 charter

655 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter de Schynckele van 
het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Franchois Damman aan Gillis de Buck een huis met erf en schuur 
verkoopt, gelegen op de Muide. 6 februari 1556

1 charter

656 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Schynckele van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Jan de Vylder, zoon van Willem, 
aan Joos Goethals, zoon van Jan, een huis en stede verkoopt, 
gelegen op de Muide. 2 april 1556

1 charter

657 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Maseau van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Pauwels 
Inghelbeen een rente van 5 s. gr. bezet ten voordele van Cornelis 
en Pieter de Brune, op een huis op de Muide. 18 juni 1556

1 charter

658 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Schynckele van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Pauwels 
Inghelbeen aan Cornelis de Feyfere zijn huis en erf met 
aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 6 juli 1556

1 charter

659 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Schynckele van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Lievin en 
Jacop Brant, zonen van Lievin, aan Christoffels van Dorisseele twee
delen van zeven van de helft van een huis en meers verkopen, 
gelegen op de Muide. 14 november 1556

1 charter

660 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Quinten Seraes, echtgenoot van Janne Fiers, aan 
Jacob Briem, zoon van Matheeus, de helft van een huis en erf 
verkoopt, gelegen op de Muide. 18 januari 1557

1 charter

661 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pietre Maseau van het Sint-
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Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Margriete 
Sceppers, weduwe van Joos Hiele aan Jan Faytop de helft van haar 
hofstede verkoopt, gelegen op de Muide. 29 januari 1557

1 charter

662 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Schynckele van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Gillis de 
Buc, zoon van Pieter aan Lievin de Joncheere, zoon van Jan, 
genaam Bellemakere, een huis en stede verkoopt, gelegen op de 
Muide. 5 april 1557

1 charter

663 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Schinckele van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Gillis de Buck, zoon van Pieter, 
aan Lievin de Joncheere, zoon van Jan, genaamd de Bellemaeckere,
een huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 5 april 1557

1 charter

664 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij 
Matheeus Brant, zoon van Michiel, aan Bauwin de Witte het huis 
met aanhorigheden overlaat, gelegen op de Muide, dat door 
Michiel aan Bauwin werd verkocht. 28 juli 1557

1 charter

665 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Pieter Schinckele van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Lievin 
vander Clincken aan Lievin Bruns een jaarlijkse rente van 20 s. gr. 
verkoopt, bezet op zijn huis en erf gelegen op de Muide. 28 
november 1557

1 charter

666 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Kathelijne Hillants, weduwe van Joos de Bytre 
samen met andere erfgenamen aan Jan de Ninc, zoon van Maryn, 
een huis verkoopt, gelegen op de Muide. 4 december 1557

1 charter

667 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Pietre vande Walle, zoon van Pieter, aan Jan 
Faytop een vierendeel van een huis en stede met aanhorigheden 
verkoopt, gelegen op de Muide. 17 december 1557

1 charter
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668 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Symon Goethals, zoon van Bauwin, aan Joos van 
Sterthem als oom van Andrieseken Lambrecht, een jaarlijkse rente 
van 20 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis gelegen op de Muide. 18 
december

1 charter

669 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Lievin Sayaert, zoon van Joachim, aan Pauwels 
Floryn, zoon van Jacob, zijn huis en erf met aanhorigheden 
verkoopt, gelegen op de Muide. 28 januari 1558

1 charter

670 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Willem Raverick, echtgenoot van Johanna Brant, 
dochter van Lievin, aan Christoffels van Dorisele, het zevende deel 
van de helft van het huis verkoopt, waar Lievin Brant in woont, 
gelegen op de Muide. 7 februari 1558

1 charter

670 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Papejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jan de 
Grave, zoon van Lievin, aan Lievin Goessins, zoon van Jan, een 
jaarlijkse rente van 3 lb. gr. verkoopt, bezet op zijn huis en stede 
gelegen op de Muide. 15 april 1562

1 charter

671 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Katelijne Papejans, dochter van Jan, weduwe van 
Lievin vander Clincken, haar broers Symoen en Lievin, haar zus 
Anthonijne en Anna vander Clincken, aan Philips de 
Baerdemaecker, zoon van Pieter, een huis en stede verkopen 
gelegen op de Muide. 10 februari 1558

1 charter

671 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Gillis Papejans van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jan de 
Grande, zoon van Lievin, aan Jan Auwenrogghe als ontvanger van 
de kleine cotidiane van het Sint-Veerlekapittel, een jaarlijkse rente 
van 20 s. gr. verkoopt, 12 s. gr. ten voordele van de kapel van 
Halen en 7 s. 6 gr. voor het jaargetijde van Bauwen van Boven. 12 
mei 1562

1 charter
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672 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Lievine Heylincx, Willem van Wansele en Thomaes Heylincx als 
voogden van het Wenemaershospitaal, een overeenkomst sluiten 
met het Sint-Veerlekapittel in verband met de "anckeringhe" van 
een huis op het Sint-Veerleplein. 11 maart 1558

1 charter

673 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Pietre van Bulaere, zoon van Jan, en Margriete 
van Hecke, weduwe van dezelfde Jan, aan Betken van Bulaere, 
buitenechtelijke dochter van Pietre en Barbara van Aelst, 
respectievelijk een jaarlijkse rente van 20 s. gr. en 3 lb. gr. 
schenken, bezet op de helft en het vierendeel van een huis gelegen
op de Muide. 25 mei 1558

1 charter

674 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Jan Goethals een jaarlijkse rente van 5 s. gr. 
bezet ten voordele van Pierkin, Copkin, Hanneken en Grietken 
Sconincx, kinderen van Jan, bezet op een van zijn huizen gelegen 
op de Muide. 25 mei 1558

1 charter

675 Akte waarbij wordt verklaard dat Georgius Dhane als procurator 
voor Petrus Damant, proost van het Sint-Veerlekapittel, aan 
hetzelfde kapittel een dispensatiebrief voorlegt, gedateerd op 5 
maart 1558, omwille van universitaire studies. 23 juni 1558

1 charter

676 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Jan de Vleeshauwere en Daneel van Trappen, 
weduwnaar van Anna de Vleeshauwere, aan Jan de Grave, zoon 
van Lievin, het huis van Jan verkopen, gelegen op de Muide. 19 
december 1558

1 charter

677 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Lievine van Wettre, dochter van Martin, weduwe 
van Willem Blomme en Matelijn Lamerant, aan Margriete 
Shooghen, weduwe van Gheeraert de Grave, een huis en stede 
verkoopt, gelegen op de Muide. 1 februari 1559

1 charter

678 Akte verleden voor de heerlijkheid Blaisant behorend tot het Sint-
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Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Lievin Brant, 
zoon van Pieter, aan Christoffels van Doresele de helft van een huis
en stede met aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 13 
maart 1559

1 charter

679 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij de erfgenamen en voogden de Brune aan Joos 
Goethals, zoon van Jan, molenaar, een huis met aanhorigheden 
verkopen, gelegen op de Muide. 15 maart 1559

1 charter

680 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Lievin Debbaut en Pauwels Toebast aan Bauwin 
Horinck een huis met aanhorigheden verkopen, gelegen op de 
Muide. 1 april 1559

1 charter

681 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Jaques Goethals, zoon van Symoen, aan zijn 
schoonbroer Loys Vervondele twee zesden van een huis en meers 
overdraagt, gelegen op de Muide. 13 mei 1559

1 charter

682 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Matheeus Brant, zoon van Michiel, in uitvoering 
van het testament van zijn zus Clare, echtgenote van Jan van 
Bulare, jaarlijks een halster tarwe laat schenken aan de armen van 
de Heilig Kerstparochie. 12 juni 1559

1 charter

683 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Pietre van Zwalme, zoon van Joos, ten voordele 
van zijn zoon Jan, het huis schenkt waar hij in woont, gelegen op de
Muide. 7 augustus 1559

1 charter

684 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij de erfgenamen vanden Broucke een deel van 
een huis verkopen, gelegen op de Muide. 9 januari 1560

1 charter

685 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
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Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jan 
Goethals, zoon van Symoen, aan Bauwin de Witte, zoon van Jan, 
corduanier, drie zesden van de helft van een huis verkoopt, 
gelegen op de Muide. 30 oktober 1560

1 charter

686 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Hendrick 
van Houte, zoon Gherom, aan Adriaen Statins, zoon van Jan, een 
huis en erf verkoopt, gelegen op de Muide. 20 maart 1561

1 charter

687 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Baisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Joos de 
Bardemaeckere, zoon van Philips, aan Jan de Smet, zoon van Jan, 
een huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 26 mei 1561

688 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan de
Vijldere, zoon van Arendt, echtgenoot van Franchine van Melle, 
dochter van Ryckaert, aan Dominicus de Grave, priester, ten 
behoeve van het altaar van de naam Jezus in de Sint-Veerlekerk te 
Gent, een jaarlijkse rente van 4 s. gr. verkoopt, bezet op een huis in
de Abeelstraat. 30 juni 1561

1 charter

689 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coopejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Lieven 
Tayaert, zoon van Joachim, aan Adriaen van Damme, zoon van 
Aernout, een huis en stede met aanhorigheden verkoopt, gelegen 
op de Muide, genaamd "dlindekin", op de hoek van de Papestraat. 
1 maart 1562

1 charter

690 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jan de 
Grave, zoon van Lievin, aan Lievin Goessins, zoon van Jan, een 
jaarlijkse rente van 3 lb. gr., bezet op zijn huis en stede gelegen op 
de Muide. 15 april 1562

1 charter

691 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jan de 
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Grave, zoon van Lievin, aan Jan Auwenrogghe als ontvanger van 
hetzelfde kapittel, een jaarlijkse rente van 20 s. gr. ten voordele 
van de kleine cotidiane, 12 s. gr. voor de kapel van Halen en 7 s. gr.
voor het jaargetijde van Bauwen van Boven verkoopt. 12 mei 1562

1 charter

692 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jan de 
Grave, zoon van Lievin, aan Vincentine Pennemans, weduwe van 
Philips Dedelinc, een huis en stede met aanhorigheden verkoopt, 
gelegen op de Muide. 25 mei 1562

1 charter

693 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jacob 
Dynghelsche en Lieven de Vliegere, zoon van Jan, een akkoord 
sluiten over de afbakening van hun goederen gelegen op de Muide.
26 mei 1562

1 charter

694 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppe Jans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Joos 
Vermeere, echtgenoot van Geline van Hersele, dochter van Pieter, 
aan zijn schoonbroer Pieter van Hersele een derde van een huis 
met aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 26 mei 1562

1 charter

695 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Franchois 
vander Lyse aan Joos Goethals, zoon van Lieven, echtgenoot van 
Pauwelijne vanden Bogaerde, de helft van twee huizen en erven 
verkoopt, gelegen op de Muide. 8 september 1563

1 charter

696 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jacob 
Dierkens aan Jan de Gryse, zoon van Willem, een huis en erf 
verkoopt, gelegen op de Muide. 13 februari 1564

1 charter

697 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Lievin 
Fiers, zoon van Jacob, aan Jan van Speije een jaarlijkse rente van 
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20 s. gr. verkoopt, bezet op de helft van een huis en erf gelegen op
de Muide. 13 febrauri 1564

1 charter

698 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Callekin 
Eeckmans, weduwe van Jacob Spedere, aan Willem Eeckman en 
Adriaen de Vos een jaarlijkse rente van 10 s. gr. verkoopt, bezet op 
de helft van een huis en erf gelegen op de Muide. 26 februari 1564

1 charter

699 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van Gillis Coppejans van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Denys 
Ysewyn, aan Franchois de Smet zijn huis en erf verkoopt, gelegen 
op de Muide. 18 april 1564

1 charter

700 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van kanunnik Gillis Coppejans 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Simon Goethals als erfgenaam van Cathelijne Sclerix, aan 
Baudewijn de Jonghe het vierendeel van huis met aanhorigheden 
verkoopt, gelegen op de Muide. 13 mei 1564

1 charter

701 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Gillis Coppejans 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Pieter Speldoorne, zoon van Matheeus, aan Cathelyne Eecmans, 
erfgename van Jacob Speldoorne, een vierde deel van een huis en 
bleekweide verkoopt, gelegen op de Muide. 12 maart 1565

1 charter

702 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij Joos 
vander Eecken van Jan Coornepuut, priester en kapelaan bij het 
altaar van Sint-Anna in de Sint-Veerlekerk te Gent, een "lochtinck" 
in pacht neemt in de Molenaarsstraat, toebehorend aan deze 
kapelanij. 19 juni 1565

1 charter

703 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Gillis Coppejans 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Jan Goethals en Bauwyn Hoornyc aan Jan de Rouck een huis 
verkopen, gelegen op de Muide. 7 september 1565

1 charter
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704 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Gillis Coppejans, kanunnik 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Lieven Martsins aan Jooris Goethals, zoon van Joos, een een 
jaarlijkse rente van 20 s. gr. verkoopt, bezet op twee huizen en 
steden gelegen op de Muide. 6 oktober 1565

1 charter

705 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van Gillis Coppejans, kanunnik 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Jan vander Speyen, zoon van Lievin, aan Jan vander Zwalmen, zoon
van Pieter, een meers verkoopt, gelegen op de Muide. 10 
december 1565

1 charter

706 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid Blaisant 
behorend tot de prebende van Gillis Coppejans, kanunnik van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Lijsbette 
vander Claren, weduwe van Jacop Dinghelsche, aan haar zoon 
Lucas de helft van een huis en stede verkoopt, gelegen op de 
Muide. 16 augustus 1567

1 charter

707 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Gilis Coppejans, 
gelegen op de Muide, waarbij Jan van Bulars, zoon van Jan, en zijn 
echtgenote Anna Toebast, dochter van Pauwel, aan hun kinderen 
Pauwelkin en Pierkin, het huis genaamd "de Valcke" schenken, 
gelegen op de Muide. 1 september 1567

1 charter

708 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Gillis Coppejans 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Matheeus Brant, zoon van Michiel, een jaarlijkse rente houdt van 9 
lb. gr., ten voordele van Gheeraert Rym, raadsheer in de Raad van 
Vlaanderen, bezet op zijn huis en erf gelegen op de Muide. 21 
februari 1568

1 charter

709 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van kanunnik Gillis Coppejans 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Gillis de Bake, schipmaker, en zijn echtgenote Jehanne Damas, een 
schuld bekennen aan Lievin vanden Wynckele, brouwer, van 7 lb. 
10 s. gr., voor het leveren van de bieren "Crabbelaere" en 
"Clauwaert". 14 november 1568

1 charter
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710 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Everaerdt de Hondt, zoon van Cornelis, en Lievin van Upstalle, zoon
van Cornelis, van Jacob Cousaert, kanunnik van het Sint-
Veerlekapittel, meersen in pacht nemen behorend tot diens 
prebende, gelegen achter het klooster Groenenbriel. 4 september 
1571

1 charter

711 Akte inhoudende een vonnis geveld door de Raad van Vlaanderen 
in het geschil tussen het Sint-Veerlekapittel enerzijds en hun 
ontvanger Gillis Blanckaert anderzijds. 10 oktober 1573

1 katern

712 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Gillis Coppejans 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Adriaen Willems aan Fransoys Ghysemans, zoon van Pieter, een 
deel van een huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 29 
oktober 1573

1 charter

713 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Danneel Brant, Denys Dhooghe, Adriaen de Vos 
en Joos van Dooreslaghe in naam van hun echtgenotes aan Lievin 
Fierts, zoon van Jacop, drie achtsten van een huis verkopen, 
gelegen op de Muide. 12 december 1573

1 charter

714 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jan Valcke van het
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Marie 
Kcokers, weduwe van Jan de Ruutere, aan Pieter de Blaecq een huis
met aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 6 mei 1575

1 charter

715 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij Pieter 
van Hiefte, gedeeltelijk erfgenaam van Pieter Wouters, een jaarlijks
rente van 20 s. gr. bezet op goederen te Ertvelde overmaakt aan 
Johannes Plasschaert, ontvanger van de kleine cotidiane van de 
Sint-Veerlekerk. 11 juni 1575

716 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jan Valcke van het
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Lievin 
Wyts, Pierijne Sbucx, Pieter Wyts en Margriete Sbucx en Jan de 
Bucq als voogd van Francken, Liefken, Tanneken en Johanneken, 
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kinderen van Jan Bonte en Catheline Sbucx, een huis verkopen 
gekegen op de Muide. 18 juli 1575

1 charter

717 Akte waarbij Clemens Crabbeels, officiaal van het bisdom Gent, 
een schikking regelt in het geschil tussen Jacobus Croesius, deken 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, en de kanunniken van hetzelfde
kapittel, betreffende de opbrengsten van de vacante prebenden. 
31 oktober 1575

1 charter

718 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jan Valcke van het
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Arent en 
Janneken van Westhuuse van Pieter van Hessche een deel van een 
huis kopen, gelegen op de Muide. 25 januari 1577

2 charters

719 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Gillis Coppejans 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Jan de Moereloose, zoon van Lievin, en zijn echtgenote Johanne 
Dynghelsche aan Jacques van Ghistele, een deel van een huis 
verkopen, gelegen op de Muide. 26 januari 1577

1 charter

720 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jan Valcke van het
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Lievijne 
Goethals, dochter van Joos, aan Jan Goethals, zoon van Lievin, haar
neef, een huis met aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 
28 januari 1577

1 charter

721 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jan Valcke van het
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Willem 
vander Camere, advocaat bij de Raad van Vlaanderen en voogd 
van Pierynken Dierkens, dochter van Pieter en Johanna uutten 
Eechaute, aan Fransoys Ghyseman het vierentwintigste deel van 
twee huizen verkoopt, gelegen op de Muide. 17 augustus 1577

1 charter

722 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jan Valcke van het
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jacques 
van Ghystele, zoon van Jan, aan Jehanne Dinghelsche, weduwe van
Pieter Dhamere, een huis met aanhorigheden verkoopt, gelegen op
de Muide. 31 augustus 1577
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1 charter

723 Akte waarbij aan Philippus Cortewille, kanunnik van het Sint-
Veerlekapittel te Gent, namens de abt van de Sint-Pietersabdij de 
kapelanij bij het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in het 
Hebberechtshospitaal wordt toegewezen. 12 december 1577

1 charter

724 Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij de stad aan Lievin 
en Jan Serlippens een deel van het voormalige hoogkoor van de 
vernietigde Sint-Veerlekerk verkoopt, om er huizen te bouwen. 27 
maart 1581

1 charter

724 Akte verleden voor schepenen te Gent, waarbij aan Jan Serlippens 
de aankoopsom van het voormalige hoogkoor van de Sint-
Veerlekerk wordt kwijtgescholden, gezien de grote kosten die hij 
heeft gemaakt voor de bouw van huizen op deze locatie die de stad
verfraaien, op voorwaarde dat er een landcijns op wordt bezet ten 
voordele van de stad. 8 januari 1582

1 charter

725 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jan Valcke van het
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Joos 
Dhamere, zoon van Pieter, aan Arendt de Man, zoon van Lieven, 
een huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 2 december 
1585

1 charter

726 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, betreffende 
een vonnis geveld in een geschil tussen Adriaen van Steelant, 
deken en kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, en Joos vander 
Putten over een oliewindmolen die vander Putten tijdens de 
"troebelen" aankocht en die gelegen is op een goed behorend tot 
de prebende van van Steelant. 11 maart 1586

1 charter

727 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van kanunnik Jan Valcke van 
het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Arendt Serraes zich borg stelt voor de aankoop van het huis van de
weduwe en erfgenamen van Arendt vander Stichelen. 11 augustus 
1586

1 charter

728 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij de weduwe en erfgenamen van Arendt van der 
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Stichelen, aan Arendt Serraes een huis verkopen, gelegen op de 
Muide. 11 augustus 1586

1 charter

729 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jan Valcke van het
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Lieven de
Vlieghere aan zijn zoon Jan de helft van twee huizen en steden 
verkoopt, gelegen op de Muide. 9 september 1586

1 charter

730 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij 
Regnault van Waesbeerghe en zijn echtgenote Joozijne Helyncx een
jaarlijkse rente van 18 s. 8 gr. transporteren ten voordele van 
Daneynthen Boxis, dochter van Inghel. 15 januari 1587

1 charter

731 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij Hughes 
vander Beke als curator van het sterfhuis van Catherine 
Temmermans, weduwe van Pieter de Vechtere, een huis verkoopt 
gelegen op de hoek van de Papestraat. 17 april 1487

1 charter

732 Akte verleden voor schepenen te Gent, betreffende twee renten 
behorend tot de prebende van Adriaen van Steelant, deken van het
Sint-Veerlekapittel te Gent, en ten laste van de stad Gent. 20 april 
1588

1 charter

733 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jan Valcke van het
Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Christoffels Paridaen, aan Gherardt Steyaert een huis met 
aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 7 november 1588

1 charter

734 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Jacques Grootaert, zoon van 
Adriaen aan Christoffels de Vriese de helft van het huis verkoopt 
dat hij erfde van zijn vader, gelegen naast het huis "den Beer" op 
de Muide. 15 maart 1589

1 charter

735 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op 
de Muide, waarbij Pieter van Bulare aan zijn broer Pauwel, de helft 
van een huis en stede verkoopt, genaamd "de Valcke", gelegen op 
de Muide. 19 mei 1589

1 charter
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736 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Barbara Wispelaers, dochter 
van Joos en weduwe van Andries vanden Berghe en Roelandt 
Damman, aan Lieven Reyneere een huis verkoopt, gelegen op de 
Muide. 22 mei 1590

1 charter

737 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij de erfgenamen van wijlen 
Gillis Eeckman aan Franchijne Goethals, weduwe van Gillis, een 
huis verkopen, gelegen op de Muide. 4 oktober 1590

1 charter

738 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jan Valcke van het
Sint-Veerlekapitte te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Guillame 
Snouck, zoon van Eloy, chirurgijn, en Jacques Bomble en Daniel 
Stevins, zoon van Eloy, causa uxoris, en Catharine Snouck, dochter 
van Pieter, als ergenamen van Jacob Snouck, aan Bauduwijn van 
Laere een huis verkopen, gelegen op de Muide. 25 juni 1591

1 charter

739 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij een akkoord wordt gesloten 
tussen Jan van Crubeke, zoon van Anthonis, en de weduwe van Jan 
Goethals en haar zoon Jan, aangaande de afbakening van goederen
gelegen op de Muide. 25 juni 1591

1 charter

740 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Adriaen van Houte, 
wapenheraut, aan Jacob Roose, zoon van Pieter, een huis verkoopt,
gelegen op de Muide. 27 juli 1591

1 charter

741 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Cornelis Wandelaert, 
brouwer, aan Gheeraert de Mey, zoon van Jan, een huis verkoopt 
genaamd "Tgulden Hooft", gelegen op de Muide. 2 december 1591

1 charter

742 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Pauwels van Bulaere, zoon 
van Jan, aan Jacques Bernaerdt een huis met aanhorigheden 
verkoopt, gelegen op de Muide. 26 februari 1592

1 charter

743 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
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Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Pauwels van Bulaere, zoon 
van Jan, aan Jacques Bernaerdt een huis met aanhorigheden 
verkoopt, gelegen op de Muide. 26 februari 1592

1 charter

744 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Pieter Meere, zoon van Pieter, aan Margriete Rijns,
weduwe van Joos Goethals, een huis en stede verkoopt met 
aanhorigheden, gelegen op de Muide. 28 februari 1592

1 charter

745 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Mattheeus Brandt, zoon van Michiel, aan 
Guillaume Snouck, zoon van Eloy, chirurgijn, een huis en stede met
aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 30 september 1592

1 charter

746 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Baudwijn Goethals en Anna van Kercken, weduwe 
van Raphael Goethals, als erfgenamen van Pieter Goethals, aan 
Aernoult Schoone, zoon van Jacob, een afgebrand huis met 
aanhorigheden verkopen, gelegen op de Muide. 12 januari 1593

1 charter

747 Akte verleden voor de officialiteit van het bisdom Gent, waarbij een
akkoord wordt gesloten tussen het Sint-Veerlekapittel enerzijds en 
de pastoors en kerkmeesters van de Sint-Niklaaskerk anderzijds, 
betreffende de klok van Sint-Veerle. 28 april 1593

1 charter

748 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Vaernewijck, waarbij Jan vander Eycken en zijn echtgenote Barbara 
Roobier aan Jan Ghoossins, kanunnik van het Sint-Veerlkapittel, een
jaarlijkse rente van 3 lb. gr. verkopen. 21 januari 1594

1 charter

749 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Victor Dhooghe, zoon 
van Victor, aan Jaspar Hercke de helft van een huis met stede 
verkoopt, gelegen op de Muide. 14 april 1594

1 charter

750 Akte betreffende de fysieke eigenschappen van de nieuwe klok die 
door het Sint-Veerlekapittel werd aangekocht bij een klokgieter uit 
Mons. 30 maart 1596

1 charter

751 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jacob Delvael van
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het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Pieter Govaerts, zijn dochter
Lievijntkin en Amelberghe, Pierijnkin, en Annekin Govaerts, zijn 
minderjarige kinderen, aan Paeschier vander Meere, zoon van 
Sijmoen, een huis verkopen, gelegen op de Muide. 29 april 1596

1 charter

752 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Jan de Grijse, zoon van Willem, aan zijn zoon Jan 
een huis met aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 22 
september 1596

1 charter

753 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jacob Delvael van
het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Marten vander Eecken van Lieven van Lekeborne een huis koopt, 
gelegen op de Muide. 20 februari 1597

1 charter

754 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van kanunnik Jacob Delvael 
van het Sint-Veerlakapittel te Gent, gelegen op de Voormuide, 
waarbij Adriaen Steyaert, echtgenoot van Janneken Goethals, 
dochter van Joos, aan Pieter van Hiefte en zijn schoonbroer David 
Lachaert, het derde deel van een huis verkoopt, gelegen "bij den 
Platten Steeghere" op de Voormuide. 29 april 1597

1 charter

755 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jacob Delvael van
het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Arent de Man, zoon van 
Lieven, een rente van 6 lb. gr. bezet op zijn huis op de Muide, ten 
voordele van Hansken vander Hasselt, zoon van Jooris en Catharine
vander Meere. 3 juli 1597

1 charter

756 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
[Blaisant] behorend tot de prebende van kanunnik Jacob Delvael 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
Franchois van Loo, zoon van Tristranus, echtgenoot van 
Willemijntkin vande Voorde, dochter van Jan, en Lucas Deynoot, 
zoon van Jacob, echtgenoot van Tanneken vande Voorde, dochter 
van Jan, aan Valentijn van Thielt, echtgenoot van Catharina vande 
Voorde, dochter van Lieven, het vierde deel van een huis en stede, 
gelegen op de Muide. 7 februari 1598

1 charter

757 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Lieven Wijts en zijn broer 
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Joos, en Hans van Heijne, zoon van Marten, als erfgenamen van 
wijlen Jan de Gallois, aan Paesschier vander Meere, zoon van 
Sijmoen, 254 roeden land verkopen, gelegen op de Muide. 10 
februari 1598

1 charter

758 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant op de Voormuide, waarbij Gillis de Rore, echtgenoot van 
Johanna Froidure, aan Christoffels de Vriese, zoon van Pieter, een 
huis en stede verkoopt, gelegen op de Voormuide. 5 oktober 1598

1 charter

759 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Christoffels de Vriese aan Joos van Speije zijn huis 
en stede verkoopt, met aanhorigheden, gelegen op de Voormuide. 
5 oktober 1598

1 charter

760 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jacob Delvael van
het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij Jan 
Steyaert, zoon van Jan, aan Elizabeth Spickers, weduwe van 
Andries de Vos, een jaarlijkse rente van 3 lb. gr. verkoopt, bezet op 
zijn huis, stede en erf op de Muide. 26 april 1599

1 charter

761 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jacob Delvael van
het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Voormuide, waarbij 
Valentijn van Thielt, corduanier, aan Guillame de Knijdt, 
huidevetter, een jaarlijkse rente van 15 s. gr. verkoopt, bezet op 
zijn huis op de Voormuide. 20 mei 1599

1 charter

762 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant behorend tot de prebende van kanunnik Jacob Delvael van
het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Voormuide, waarbij 
Pieter de Hessche aan Pieter vander Crucen, kapelaan in het Sint-
Elisabethbegijnhof, een schuld bekent ter waarde van een jaarlijkse
rente van 20 s. gr. bezet op zijn huis op de Muide. 6 juni 1600

1 charter

763 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Christoffels de Vriese, zoon van Pieter, aan 
Christoffels de Pau, zoon van Jan, de helft van zijn huis verkoopt, 
gelegen op de Voormuide. 16 oktober 1600

1 charter

764 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
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Blaisant gelegen op de Voormuide, waarbij Laureins de Schrijvere, 
zoon van Daneel, aan Jacob Praet, zoon van Nicolaijs, een jaarlijkse
rente van 6 lb. gr. verkoopt, bezet op zijn huis gelegen op de 
Muide. 19 december 1600

765 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij 
Catherine de Sceppere, weduwe van Pieter de Weer, aan 
Bauduwijn Taijaert, zoon van Joos, een jaarlijkse rente van 3 lb. 7 s. 
gr. verkoopt, bezet op haar huis in de Korte Steenstraat. 2 januari 
1601

1 charter

766 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Voormuide, waarbij Pieter de Meij aan Jan 
de Grijse, zoon van Jan, een weide verkoopt, gelegen op de Muide 
achter het huis van Pieter vander Zwalmen, bij de kerk van Heilig 
Kerst. 18 januari 1601

1 charter

767 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Lievijne de Grijse, dochter van Jan senior, weduwe
van Arendt Feliers, aan haar schoonbroer Joos vanden Eede een 
jaarlijkse rente van 2 lb. gr. schenkt. 18 januari 1601

1 charter

768 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Voormuide, waarbij Lievin Reyneere, zoon 
van Laurens, wagenmaker, aan Desijderius de Haene, een huis en 
stede met aanhorigheden verkoopt, gelegen op de 
"Nieuwmuydepoorte". 15 februari 1601

1 charter

769 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Nieuwland te Gent, waarbij Pieter Eeckman, zoon van 
Zegher, zijn huis in de Papestraat bepandt ten voordele van 
Abraham Beaumont, voor een achterstallige schuld. 22 februari 
1601

1 charter

770 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Nieuwland te Gent, waarbij Jan de Grave, zoon van Jan,
en Lievin en Pieter Eeckman, zonen van Zegher, optreden als 
vervangers van Jan Eeckman in een ruil van goederen aangegaan 
tussen Jan de Grave en Pieter Eeckman op 3 maart 1599. 23 
februari 1601

1 charter

771 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
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Blaisant op de Voormuide, waarbij Jan van Crubeke, zoon van 
Anthonis, aan Abraham van Hulle, zoon van Rogier, een schuld 
bekent van 32 lb. gr. 16 augustus 1601

1 charter

772 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid Blaisant gelegen
op de Muide, waarbij Jaecques Dijnghelsche, zoon van Lucas, aan 
Jan de Vlieghere een huis en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 
23 oktober 1601

1 charter

773 Akte waarbij de aartshertogen aan Charles Philippe de Rodoan, 
deken van de Sint-Baafskathedraal en Jacques Liebaert, voorzitter 
van de Raad van Vlaanderen, de opdracht geeft om het verzoek 
van het Sint-Veerlekapittel om naar de Sint-Niklaaskerk te worden 
getranslateerd, te onderzoeken. 23 februari 1602

1 charter

774 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Pieter van Hiefte aan Kathelijne vander Beke, 
weduwe van Adriaen van Hulthem een jaarlijkse rente van 2 lb. gr. 
verkoopt, bezet op de helft van een huis op de Muide. 4 maart 
1602

1 charter

775 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Nieuwland te Gent, waarbij afspraken worden gemaakt
over de verkoop van een huis en erf in de Papestraat, tussen 
Abraham van Beaumont en Lievin Eeckman. 26 maart 1602

1 charter

776 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Remeeus van Haute, zoon van Heindric, aan 
Katherijne vander Beke, weduwe van Adriaen van Hulthem, een 
jaarlijkse rente verkoopt van 10 lb. 10 s. gr., bezet op twee huizen 
op de Muide. 15 mei 1602

1 charter

777 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij David Lacqaert aan Pauwelijntien Bogaerts, zijn 
schoonmoeder, een jaarlijkse rente verkoopt van 3 lb. gr., bezet op 
zijn huis gelegen op de Muide. 21 mei 1602

1 charter

778 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij akten in
verband met de verkoop van een huis in de Korte Steenstraat door 
Pieter de Weer aan Nicolaes de Loos, kanunnik van het Sint-
Veerlekapittel, worden herhaald. 5 december 1602

1 charter
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779 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Dominicus Freyssens aan 
Jan Schautheete als voogd van Luuck van Westerghem, een 
jaarlijkse rente van 10 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis op de 
Muide. 10 mei 1603

1 charter

780 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Arent de Man, zoon van 
Lieven, aan Cornelis Raverick een jaarlijkse rente van 20 s. gr. 
verkoopt, bezet op zijn huis op de Muide. 13 september 1603

1 charter

781 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Kathelijne vanden Voorde, 
weduwe van Valentijn van Thielt, en haar dochters Tanneken en 
Griettien, en Gillijne vande Voorde, weduwe van Jooris van 
Werdeghem, met haar kinderen Joorken en Syntien, aan Jan 
Luyters, zoon van Pieter, een huis en erf verkopen, gelegen op de 
Muide. 23 september 1603

1 charter

782 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Lieven van Vroyenhove, 
zoon van Lieven, en Aernoult Gheldolf, echtgenoot van Marie van 
Vroyenhove (dochter van Lieven), aan Catherijne Pijcke, dochter 
van Michiel, weduwe van Lieven van Vroyenhove, de helft van een 
huis verkopen, gelegen op de Muide. 25 september 1603

1 charter

783 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Jooris de Wispeleere aan Jan 
de Vlieghere, zoon van Lieven, een jaarlijkse rente van 20 s. gr. 
verkoopt, bezet op zijn huis en stede gelegen op de Muide. 14 
november 1603

1 charter

784 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Jan de Vlieghere, zoon van 
Lieven, aan Jooris de Wispeleere een huis en stede verkoopt, 
gelegen op de Muide. 14 november 1603

1 charter

785 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Christoffels de Vriese aan Stoffel van Hecke een 
achterkamer met kelder en erf verkoopt, gelegen op de Muide. 24 
april 1604

1 charter
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786 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Dominicus Freyssens aan 
Jooris Hannaert de helft van een huis verkoopt, gelegen op de 
Muide. 29 april 1604

1 charter

787 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Janneken Capellemans, 
dochter van Jan, weduwe van Guilliame van Doorne, aan Jooris 
Hannaert het achtste deel van een huis en erf verkoopt, gelegen op
de Muide. 29 april 1604

1 charter

788 Akte verleden voor schout en schepenen van Ambacht Assenede, 
waarbij Jan Plasschaert optreedt als ontvanger van het Sint-
Veerlekapittel in verband met een rente bezet ten voordele van het
kapittel op een behuisde stede in Ertvelde. 8 februari 1605

1 charter

789 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Lieven de Suttere aan Joos 
Spletens het huis genaamd "de Kemele" verkoopt, gelegen in de 
"Platten Steeghere". 30 maart 1605

1 charter

790 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Jan Goethals als voogd van 
de kinderen van Jaques de Weyere aan Lauwereis de Bock 
genaamd Dierix, een huis verkoopt genaamd "den Bonten Kemele",
bij de "Platte Steeghere". 20 april 1605

1 charter

791 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Jan Roothaese 
aan Christoffels de Vriese een huis en stede verkoopt, gelegen op 
de Muide. 20 april 1605

1 charter

792 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij de 
proost en deken van het Sint-Veerlekapittel een overeenkomst in 
verband met de reductie van een rente gesloten met Joos van 
Bracle op 29 april 1605, laten bekrachtigen. 30 april 1605

1 charter

793 Akte betreffende het kwijten van de betaling door Joosijne vander 
Poest aan Philips van Swevezeele als procurator van de jezuïeten, 
voor de som van 34 lb. gr. voor de verkoop van een huis in de 
Lange Meer. 30 mei 1612
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1 charter

793 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij Philips 
Schoorman, zoon van Thomas aan Joosijne vander Poest, weduwe 
van Jan van Ravesteijn, een huis en stede verkoopt, gelegen in de 
Lange Meer. 13 december 1605

1 charter

794 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Marie 
Schuymers, weduwe van Pieter Bostijn, met de voogden van haar 
dochter Betten, aan Pieter van Hecke een huis verkoopt met 
aanhorigheden en lasten. 29 december 1605

1 charter

795 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Lieven de Suttere, zoon van 
Jacob, aan Jooris de Smet een huis verkoopt genaamd "de 
Krekelmuyte", gelegen op de Muide, op de hoek van de Papestraat.
2 december 1606

1 charter

796 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij 
dezelfde schepenen als oppervoogden van Pieter en Marie 
Ghoethals, kinderen van Pieter en Martyne Svijlders, zich akkoord 
verklaren met de verkoop van een half vierendeel van een huis in 
de Brabantstraat, ten voordele van deze kinderen. 7 december 
1606

1 charter

797 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij Nicolas 
de Loos, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel, zijn huis gelegen in 
de Korte Steenstraat aan de jezuïeten schenkt, en waarover hij 
levenslang het vruchtgebruik behoudt. 12 februari 1607

1 charter

798 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Margriete Stevins, dochter 
van Philips, weduwe van Cornelis Brandt, en haar voogden, aan 
Cornelis Raverick een huis met aanhorigheden verkopen, gelegen 
op de Muide. 1 maart 1607

1 charter

799 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Jooryne de Langhe, weduwe 
van Jan Goethals, en haar kinderen Jan en Joos, en Lieven Duuck, 
echtgenoot van Bette Goethals, aan Joos Verspeyen een huis 
verkopen, gelegen op de Muide. 26 april 1607

1 charter
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800 Akte inhoudende een vonnis geveld door de Raad van Vlaanderen, 
in een geschil betreffende een rente het transport van een 
jaarlijkse landcijns van 6 en 5 gr. bezet op een vervallen huis op de 
hoek van de Papestraat, ten voordele van de kerkfabriek en tafel 
van de Heilige Geest van het Sint-Veerlekapittel. 5 mei 1607

1 katern

801 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Lievyne Skeysers, dochter 
van Vincent, weduwe van Pieter van Hersele, moeder van Vincent, 
Lieven, Pieter, Cathelijne en Anna, aan haar zoon Pieter een huis en
stede met aanhorigheden schenkt, gelegen op de Muide, ter 
vervanging van een bruidsschat. 9 maart 1608

1 charter

802 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Davidt Lachaert en zijn 
echtgenote Margriete Goethals, dochter van Joos, aan Pieter van 
Hiefte en Elisabeth Goethals het derde deel van een huis verkoopt, 
gelegen op de Muide. 28 mei 1608

1 charter

803 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Adriaen Steyaert, zoon van 
Jan, en zijn echtgenote Janneken Goethals, aan Pieter van Hyfte en 
zijn echtgenote Bettien Goethals het derde deel van een huis en erf
verkopen, afkomstig uit de erfenis van Pauwelyntien vanden 
Bogaerde, weduwe van Joos Goethals, gelegen op de Muide "bij 
den Platten Steeghere". 28 mei 1608

1 charter

804 Akte verleden schepenen van Gedele te Gent, waarbij Pieter de 
Rouck en zijn echtgenote Marie Vriendts, dochter van Heinderic, 
aan Joachim vander Varent, zoon van Anthonis, een jaarlijkse rente 
van 18 s. 8 gr. overdragen, bezet op een huis op de hoek van de 
Lange en de Korte Meer. 15 juli 1608

1 charter

805 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Pieter van Hiefte, zoon van 
Pieter, aan Franchois Valcke als voogd van Tanneken Schotis, 
dochter van Franchois, een schuld bekent ter waarde van een 
jaarlijkse rente van 10 lb. gr., bezet op een huis met erf gelegen op
de Muide. 11 mei 1609

1 charter

806 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Christiaen Leenesone en 
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Denys Neyt, ooms van de wezen Adriaen, Anna, Maeyken en 
Florence Leenesone, kinderen van Adriaen en Johanna Neyts, met 
toestemming van de schepenen van Gedele aan Daneel de Baecke 
een huis verkopen, gelegen op de Muide. 25 september 1609

1 charter

806 Akte verleden voor schepenen van Gedele te Gent, waarbij ze als 
oppervoogden van Adriaen, Anna, Maykin en Florente Leenezone, 
kinderen van Adriaen en Joanne Neyts, instemmen met de verkoop 
door twee van hun ooms van een vervallen huisje, gelegen op de 
Muide. 10 september 1609

1 charter

807 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Daneel de 
Baecke, zoon van Adriaen, aan Paesschier van Biervliet, zoon van 
Roelandt, een jaarlijkse rente van 30 s. gr. verkoopt, bezet op zijn 
huis en stede, gelegen op de Muide. 27 november 1609

1 charter

808 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Niclaes vander Heyden en 
Jehan van Hegghen, echtgenoot van Tanneke vander Heyden, aan 
Ghyselbrecht Hebschaep twee derden van een huis en erf 
verkopen, gelegen op de Muide. 7 december 1609

1 charter

809 Akte verleden voor baljuw, burgemeester, laten en schepenen van 
de heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jan Lantens, 
zoon van Pieter, en Jan van Pachtenbeke aan Jacob [...] zoon van 
Jacob, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, een jaarlijkse rente 
van 6 lb. gr. verkopen, bezet op twee huizen, het ene gelegen op 
de Muide, het andere in Meerhem. 8 mei 1610

1 charter

810 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Remacle van Schoone, Jan 
Goethals en Lieven Heyman, als erfgenamen en in naam van de 
mede-erfgenamen van Lievyne Goethals, dochter van Joos, met 
toelating het huis en twee partijen land gelegen te Evergem, en 
een huis en erf gelegen op de Muide, verkopen aan Marten Heyse, 
zoon van Pieter. 24 september 1610

1 charter

811 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van Ambacht 
Assenede, waarbij Pieter en Guillielme Rauschaert, zonen van Jan, 
aan de proost, deken en het kapittel van Sint-Veerle een jaarlijkse 
rente van 5 s. gr. verkopen, bezet op een huis en land in het 
ambacht. 16 november 1610
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1 charter

812 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Joos vander 
Speyen, zoon van Jan, aan Lievin vander Speyen, zijn broer, een 
schuld bekent ter waarde van een jaarlijkse rente van 4 lb. 10 s. 
gr., bezet op een erf en meers gelegen op de Muide. 30 december 
1610

1 charter

813 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Christoffels van Hecke, zoon
van Joos, aan Andries du Pret, zoon van Gheeraert, de helft van een
huis en erf verkoopt, gelegen op de Nieuwmuide. 17 maart 1611

1 charter

814 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, behorend tot de prebende van kanunnik Jacob
del Val van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, 
waarbij Jheronimus Bule, zoon van Heindric, aan de erfgenamen 
van het sterfhuis van Remeeus van Haute een schuld bekent ter 
waarde van een jaarlijkse rente van 6 lb. gr., bezet op zijn huis en 
erf, gelegen op de Muide. 22 december 1611

1 charter

815 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, behorend tot de prebende van kanunnik Jacob
del Val van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, 
waarbij de erfgenamen van het sterfhuis van Remeeus van Haute 
aan Jheronimus Buele, zoon van Heindric, een huis en erf met 
aanhorigheden verkopen, gelegen op de Muide. 22 december 1611

1 charter

816 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Christoffels de 
Pau aan Andries du Pret de helft van een huis en erf verkoopt, 
gelegen op de Muide. 7 april 1612

1 charter

817 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Andries du Pret,
zoon van Jaspar, aan Joosijne Corthals, weduwe van Lieven Triest, 
een jaarlijkse rente van 3 lb. gr. verkoopt, bezet op zijn huis en erf, 
gelegen op de Muide. 11 april 1612

1 charter

818 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Desiderius 
Dhane, zoon van Jan, aan Roegier Staelens een schuld bekent ter 
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waarde van een jaarlijkse rente van 4 lb. gr., bezet op zijn huis en 
meers gelegen op de Muide. 26 november 1612

1 charter

819 Akte verleden voor bajuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, behorend tot de prebende van Jacob del Val 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
de erfgenamen van Dominicus van Swalleme aan Jan de Grijse, 
zoon van Jan en burgemeester van de heerlijkheid, een huis 
verkopen, gelegen op de Muide. 29 januari 1613

1 charter

820 Akte door Henricus van der Burch, bisschop van Gent, betreffende 
het verzoek van de proost van het Sint-Veerlekapittel tot het 
bekomen van een eigen prebende, en de maatregelen die hiertoe 
worden getroffen. 30 maart 1613

1 charter

821 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, behorend tot de prebende van kanunnik Jacob
del Val van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, 
waarbij Jan de Cluyt, zoon van Lauwereis, aan Elisabeth de Croeck, 
dochter van Guillielmus, weduwe van Joos vande Perre, een 
jaarlijkse rente van 4 lb.gr. verkoopt, bezet op de helft van een huis
gelegen op de Muide. 10 april 1613

1 charter

822 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, behorend tot de prebende van kanunnik Jacob
del Val van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, 
waarbij Jaecques van Hessche, zoon van Pieter, aan Jaecques 
Reynbaulte, genaamd Vollaert, een schuld bekent ter waarde van 
een jaarlijkse rente van 9 lb. gr., bezet op zijn huis en 
aanhorigheden gelegen op de Muide. 18 mei 1613

1 charter

823 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, behorend tot de prebende van kanunnik Jacob Delvael 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent, gelegen op de Muide, waarbij 
de erfgenamen van Pieter Saeitop aan Franchois Vervynckt en Jan 
Arents een huis overdragen, gelegen op de Muide. 12 juni 1613

1 charter

824 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jooris Hannaert 
aan Gillis Lombaert vijf achtsten van een huis verkoopt, gelegen op
de Muide. 3 juli 1613

1 charter
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825 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jan Pycke, zoon van Daniel, 
in naam van Katelhelijne vander Haeghen, weduwe van Cornelis 
Hermans, aan Gheeraerdt de Mey een huis verkoopt, gelegen op de
Muide. 30 oktober 1613

1 charter

826 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Pieter van 
Hiefte, zoon van Pieter, en Elisabeth Goethals, dochter van Joos, 
aan Pieter van Hiefte, zijn zoon, een huis en meers verkopen, 
gelegen op de Muide. 15 februari 1614

1 charter

827 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Lieven de Fermere, zoon van Laureijs, aan Lieven 
Aerents, zoon van Bartelmeeus, een jaarlijkse rente van 20 s. gr. 
verkoopt, bezet op zijn huis, erf en meers, gelegen op de Muide. 10
november 1614

1 charter

828 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jan Goethals, 
zoon van Jan, aan Appolonia Rauvleesch een schuld bekent ter 
waarde van een jaarlijkse rente van 3 lb. gr., bezet op zijn huis, erf 
en meers gelegen op de Muide. 30 maart 1615

1 charter

829 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jaecques 
Beernaert, zoon van Jaecques, aan Jan Goethals, zoon van Jan, een 
huis en erf met aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 30 
maart 1615

1 charter

830 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Gillis de 
Keysere, zoon van Claeys, als erfgenaam van Margriete, zijn zus, 
weduwe van Lauwereys de Schrijfvere, aan Joos vander Speijen het
derde deel van de helft van een huis, erf en meers verkoopt, 
gelegen op de Muide. 15 april 1615

1 charter

831 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Pieter van 
Hersele, zoon van Pieter, aan Loys Jolyt een huis en erf verkoopt, 
gelegen op de Muide. 9 mei 1615

1 charter
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832 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Anna 
Hebberecht, weduwe van Jan de Vlieghere, en Lieven, Hans en 
Sarah de Vlieghere, hun kinderen, aan Gillis van Plassche, zoon van
Adriaen, echtgenoot van Susannah de Vlieghere, dochter van Jan, 
samen de verschillende delen van een huis verkopen, gelegen op 
de Muide. 10 juli 1615

1 charter

833 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Joos vander 
Speyen aan Pieter Mollijn, zoon van Joos, het derde deel van de 
helft van een huis verkoopt, gelegen op de Muide. 31 oktober 1615

1 charter

834 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Aerendt van Heersele, 
echtgenoot van Claerken Skeysers, en Symoen Lievenssche, als 
erfgenamen van Margriete Skeysers, weduwe van Laureijs de 
Scrijfvere aan Pieter Molly, twee derden van de helft van een huis 
verkopen, gelegen op de Muide. 31 oktober 1615

1 charter

835 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Lieven Fileers, zoon van 
Aernaut, aan Adriaen Spelder, chirurgijn, een jaarlijkse rente van 4 
lb. gr. verkoopt, bezet op een huis en erf, gelegen op de Muide. 17 
december 1615

1 charter

836 Akte waarbij H. Franciscus van der Burch, bisschop van Gent, aan 
het Sint-Veerlekapittel de toelating verleent om bepaalde 
onroerende goederen te verkopen, teneinde het deficit van de 
kerkfabriek aan te zuiveren. 7 januari 1616

1 charter

837 Akte waarbij H. Franciscus van der Burch, bisschop van Gent de 
permutatie toestaat tussen Philippus Clericus, proost van het Sint-
Salvatorkapittel te Harelbeke, en Leo de Meyere, proost van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent. 26 februari 1616

837 Akte waarbij de aanstelling van Philippus Clericus tot nieuwe proost
van het Sint-Veerlekapittel, door hetzelfde kapittel wordt 
bekrachtigd. 2 april 1616

838 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Jan van Eeuwick 
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aan Joosijne Martens, begijn in Sint-Elisabeth, een schuld bekent 
ter waarde van een jaarlijkse rente van 3 lb. 10 s. gr., bezet op zijn 
huis en stede met aanhorigheden gelegen op de Muide. 2 maart 
1616

1 charter

839 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Paesschier 
Vermeere, zoon van Symoen, aan Denys Steyaert, zoon van Jan, 
een schuld bekent ter waarde van een jaarlijkse rente van 20 s. gr.,
bezet op zijn huis en erf gelegen op de Muide. 3 augustus 1616

1 charter

840 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Pauwels de 
Witte, echtgenoot van Jaquemijne van Haute, Jan Stalins, 
echtgenoot van Joosijne van Haute, Lieven Arents, echtgenoot van 
Janneken van Haute en Marten Teerlynck, echtgenoot van Gillyntien
van Haute, allen schoonzonen en dochters van wijlen Remeeus van
Haute, aan Denys Steyaert, echtgenoot van Lievyntien van Haute, 
idem, een huis en erf verkopen, gelegen op de Muide. 3 augustus 
1616

1 charter

841 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jan vanden 
Steene, zoon van Floreys, houtdrager, aan Franchoes en Ghillyntien
Thienpont, zonen van Pieter, een schuld bekent ter waarde van een
jaarlijkse rente van 7 lb. gr., bezet op zijn huis en erf gelegen op de
Muide. 14 november 1616

1 charter

842 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Lieven 
Goethals, zoon van Joos, aan Remeeus de Wagheneere, zoon van 
Jan, een schuld bekent ter waarde van een jaarlijkse rente van 4 lb.
gr., bezet op zijn huis en erf gelegen op de Muide. 14 november 
1616

1 charter

843 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Adriaen 
Musaert, een huis met erf, stede en meers genaamd "den Beer", 
gelegen op de Muide in bezit krijgt. 23 januari 1617

1 charter

844 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Pieter van 
Hiefte, zoon van Pieter, aan Anna Schotis, dochter van Franchoes, 
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een schuld bekent ten bedragen van een jaarlijkse rente van 9 lb. 
gr., bezet op zijn huis en erf tegenover de "Platte Steeghere" 
gelegen op de Muide. 4 februari 1617

1 charter

845 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Pieter van 
Hiefte, zoon van Pieter, aan Jan Verbeke, zoon van Lieven, een huis 
en stede met erf verkoopt, gelegen op de Muide. 23 april 1618

1 charter

846 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaysant, gelegen op de Muide, waarbij Jan Verbeke, 
zoon van Lieven, aan Pieter van Hiefte, zoon van Pieter, een schuld
bekent ten bedrage van een jaarlijkse rente van 5 lb. 10 s. gr., 
bezet op een huis met aanhorigheden, gelegen op de Muide. 23 
april 1618

1 charter

847 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Davidt Laggaert
met zijn dochter Barbara en als voogd over Pietere, David, 
Sebastiaen, Bettien, Janneken en Grietgen Laggaert, zijn kinderen 
bij Margriete Goethals, aan Jan Heyns, zoon van Roelant, een huis, 
stede en erf verkoopt, gelegen op de Muide. 20 september 1618

1 charter

848 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Lieven, Sara en 
Jan de Vlieghere, kinderen van Jan, aan Gillis vanden Plassche 
echtgenoot van Susanneken Svlieghers, hun schoonbroer, drie 
vierden van een huis met aanhorigheden verkopen, gelegen op de 
Muide. 10 oktober 1618

1 charter

849 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Loys Galle, zoon
van Joos, aan zijn broer Joos een schuld bekent ten bedrage van 
een jaarlijkse rente van 30 s. gr., bezet op zijn huis en stede met 
meers gelegen op de Muide. 3 november 1618

1 charter

850 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Lievijne Steels, 
weduwe van Baudwijn de Witte, zoon van Jan, Gillis en Charles de 
Witte, Martyntkin de Witte, weduwe van David de Bempst, Joos 
Ronsse met Pieryntkin de Witte, Cornelis Teerlynck met Elisabeth 
de Witte, Jan Oste met Joosyntien de Witte, Pieter de Loo met 
Maeyken de Witte, allen kinderen en schoonkinderen van Baudwijn 
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de Witte, aan zijn zoon Baudwijn een huis, stede en erf met meers 
verkopen, gelegen op de Muide. 3 december 1618

1 charter

851 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Martin Heyse, 
baljuw van de Heilig Kerstkerk te Gent, van de Heilige-
Geestmeesters van dezelfde kerk 32 lb. gr. ontvangen, in ruil voor 
een jaarlijkse rente van 2 lb. gr. ten voordele van dezelfde tafel van
de Heilige Geest, bezet op zijn huis en erf, gelegen op de Muide. 29
december 1618

1 charter

852 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaysant, gelegen op de Muide, waarbij Loys Galle, 
zoon van Joos, aan Jan vander Brugghen, zoon van Arent, een huis 
met aanhorigheden verkoopt, gelegen op de Muide. 22 mei 1619

1 charter

853 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Denys Steyaert,
zoon van Jan, in naam van zijn vader brood- en vleesschenkingen 
doet aan de armen van de bakkers, bij het altaar van Sint-Aubertus
in de Sint-Janskerk, bezet op een huis gelegen op de Muide. 21 
augustus 1619

1 charter

854 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant te Gent, waarbij Janneken de Smet, dochter 
van Heinderic, weduwe van Jheronimus Paele, aan Jan de Mey, 
zoon van Arent, een huis verkoopt, gelegen op de Muide. 13 
november 1619

1 charter

855 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, waarbij Jan vander Brugghen, zoon van 
Arnault, aan Jan Raentkens, zoon van Jan, een jaarlijkse rente van 6
lb. gr. verkoopt, bezet op zijn huis en stede gelegen op de Muide. 
22 november 1619

1 charter

856 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant gelegen op de Muide, waarbij Pieter van 
Hoorebeke, zoon van Lieven, voogd van Liefken van Tombeele en 
Cornelis Thiebaut, aan Pieter Oste, zoon van Guillaume, een huis 
verkoopt, gelegen op de Muide. 13 januari 1620

1 charter

857 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
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heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jan Steyaert, 
zoon van Jan, aan Jan de Meyere en Lieven de Cleerck uit 
Desteldonk een huis en erf verkoopt, gelegen op de Muide. 28 
januari 1620

1 charter

858 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Daniel de 
Baecke, zoon van Adriaen, aan Joos Helaut, zoon van Gheerolf, een 
schuld bekent ten bedrage van een jaarlijkse rente van 3 lb. gr. 
bezet op zijn huis, stede en erf gelegen op de Muide. 13 febrauri 
1620

1 charter

859 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Joos Helaut, 
zoon van Gheerolf, aan Daniel de Baecke, zoon van Adriaen, een 
huis, stede en erf verkoopt, gelegen op de Muide. 13 februari 1620

1 charter

860 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Ghyselbrecht 
Hebschaep aan Pauwels vanden Steene, zoon van Matheeus, een 
schuld bekent ten bedrage van een jaarlijkse rente van 4 lb. gr., 
bezet op zijn huis en erf met aanhorigheden, gelegen op de Muide. 
26 februari 1620

1 charter

861 Akte verleden voor vbaljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Viglius Breydel, 
pastoor [van Heilig Kerst] aan Marten vanden Haute, Gheeraert 
vander Loonen, Joos Dhooghe en Pieter van Hoorebeke, 
kerkmeesters, een jaarlijkse rente verkoopt van 4 lb. 13 s. 4 gr., 
bezet op zijn huis gelegen op de Muide. 16 maart 1620

1 charter

862 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Marie vanden 
Riviere, weduwe van Lieven de Schrijfvere, aan Pieter Mollyn, zoon 
van Joos, de helft van een huis, stede en erf verkoopt, gelegen op 
de Muide. 21 november 1620

1 charter

863 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Johanna vander
Straeten, weduwe van Jan de Mey, zoon van Gheeraert, aan Pieter 
van Reysschoot een jaarlijkse rente van 4 lb. gr. verkoopt, bezet op 
haar huis, stede en erf met aanhorigheden, gelegen op de Muide. 
26 november 1620
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1 charter

864 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Pieter Bruylant 
en zijn echtgenote Lievijne de Man, dochter van Arent, aan Adriaen
Cockuut, zoon van Jan, de helft van een huis verkopen, gelegen op 
de Muide. 18 januari 1621

1 charter

865 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij de erfgenamen 
van Remeeus van Haute aan Guillerme van Hiefte een huis en erf 
verkopen, gelegen op de Muide. 27 februari 1621

1 charter

866 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jan vander 
Brugghen, zoon van Arnault, aan Denys Steyaert een jaarlijkse 
rente van 20 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis, stede en erf met 
aanhorigheden gelegen op de Muide. 14 augustus 1621

867 Akte betreffende kwitanties verleend door de ontvangers van het 
Sint-Veerlekapittel, voor de aflossing van diverse renten. 2 oktober 
1621, 7 juli 1623

1 CHARTER

867 Uittreksel uit de rekeningen van het Sint-Veerlekapittel van 1623. 
23 oktober 1624

1 stuk.

867 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Dominicus vanden Heede als ontvanger van het Sint-Veerlekapittel 
wordt afgevaardigd om een jaarlijkse rente te bezetten van 4 lb. 10
s. gr. op een kelder en huis van het kapittel, ten voordele van 
proost Philips de Cleercq. 1 september 1621

1 charter

867 Akte waarbij bisschop van der Burch van Gent aan het Sint-
Veerlekapittel de toelating verleent om een bedrag van 1600 
florijnen te lichten, die ten voordele van het kapittel waren bezet. 3
juli 1620

1 stuk.

868 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Franchoise 
Goethals, weduwe van Niclaeys Cockaert en Gillis Eeckman, aan 
Daniel Bouble, zoon van Jaecques, een jaarlijkse rente van 4 lb. gr. 
verkoopt, bezet op een huis met aanhorigheden, gelegen op de 
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Muide. 16 september 1621
1 charter

869 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jan Verbeke, 
zoon van Lieven, aan Jan de Witte, zoon van Jan, zijn huis, stede en
erf verkoopt, gelegen op de Muide. 2 november 1621

1 charter

870 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Joos vander 
Speyen aan Mattheus de Hulst een jaarlijkse rente van 4 lb. gr. 
verkoopt, bezet op een huis, stede en erf met meers, gelegen op 
de Muide. 9 november 1621

1 charter

871 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Franchoese 
Goethals, weduwe van Nicolays Cockaert, aan Guilliaeme 
Heyndricx, zoon van Joos, een huis, stede en erf verkoopt, gelegen 
op de Muide. 26 januari 1622

1 charter

872 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Daneel de 
Baeke aan Jaquemijntkin Pau, weduwe van Lieven Cooreman, zijn 
huis stede en erf verkoopt met aanhorigheden, gelegen op de 
Muide. 7 februari 1622

1 charter

873 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Lieven de 
Clercq, zoon van Clays, aan Jan van der Linden, zoon van Loys, een
jaarlijkse rente van 20 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis en erf 
gelegen op de Muide. 16 juni 1622

1 charter

874 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jan de Gryse, 
burgemeester, van Margriete Neyt, dochter van Vincent, een 
jaarlijkse rente verkoopt van 8 lb. gr., bezet op een huis, stede en 
erf gelegen op de Muide. 24 november 1622

1 charter

875 Akte verleden voor de officiaal van het bisdom Gent, waarbij 
Carolus Boccabella resigneert als kanunnik van het Sint-
Veerlekapittel. 11 december 1622

1 charter
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876 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jan de Gryse, 
burgemeester, en zijn echtgenote Jaquemijne Coorenaert, aan 
Lucas de Gryse en Frederick van Bree, echtgenoot van Cathelyne 
de Gryse, zes achtsten van een huis met aanhorigheden schenken, 
gelegen op de Muide. 14 december 1622

1 charter

877 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Joanna de 
Wagheneere, weduwe van Lieven Goethals, en Jan Goethals, als 
oom en deelvoogd van Hansken Goethals, hun zoon, aan Loys 
Oste, zoon van Lievin, een huis en stede verkopen, gelegen op de 
Muide. 23 maart 1623

1 charter

878 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Jan Heyns, zoon
van Roelandt, aan Guilliame de Cnuyt een jaarlijkse rente van 5 lb. 
gr. verkoopt, bezet op zijn huis en stede, gelegen op de Muide. 17 
juni 1623

1 charter

879 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Maria 
vander Beken, dochter van Lieven, weduwe van Bauduyn de Witte, 
zoon van Bauduyn, en haar zoon Franchois, aan haar zoon Lieven 
hun delen verkopen van een huis, stede en erf met meers, gelegen
op de Voormuide. 3 januari 1624

1 charter

880 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij de 
erfgenamen van Marten Vereecken aan Denys Criel een huis 
verkopen, gelegen op de Voormuide. 14 maart 1624

1 charter

881 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Desiderius 
de Haene, zoon van Jan, aan Joos Staelens, koopman, een jaarlijkse
rente van 20 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis, stede en erf, 
gelegen op de Muide. 3 juni 1624

1 charter

882 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide waarbij Lievyne 
Schoone, dochter van Arent, aan Marie Duermans, abdis van 
Doornzele, de helft van een huis en erf met aanhorigheden 
verkoopt, gelegen op de Muide. 3 april 1625
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1 charter

883 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Lieven Fileers, 
zoon van Arnaut, aan Franchois Daniels, zoon van Jan, een 
jaarlijkse rente van 5 lb. gr. verkoopt, bezet op zijn huis, stede en 
erf, gelegen op de Muide. 12 april 1625

1 charter

884 Akte waarbij Adriaene Srudders, meesterigghe van het 
Wenemaerhospitaal, Thomaes Heylinck, secretaris van de 
schepenen van Gedele, Daneel van Trappen en Pieter de Mey als 
ontvanger van het hospitaal, met het Sint- Veerlekapittel een 
compromis sluiten in verband met werken die het hospitaal wil 
laten uitvoeren op het Sint-Veerlekerkhof. 9 mei 1625

1 charter

885 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Lowijs Joolyt, 
zoon van Pieter, aan Gillis vander Plassche, zoon van Adriaen, zijn 
huis, stede en erf met aanhorigheden verkoopt, gelegen op de 
Muide. 24 juli 1625

1 charter

886 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Lucas de Gryse, zoon van 
Jan, met zijn schoonbroer Frederick de Bree aan zijn broer Jan een 
jaarlijkse rente van 8 lb. gr. schenkt, bezet op de helft van het huis,
stede en erf van Frederick gelegen op de Muide. 9 oktober 1625

1 charter

887 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij ze de akte van 24 maart 
1625 verleden voor schepenen van de Keure te Gent bekrachtigen,
waarmee Lieven Curthals, zoon van Aerent, aan Guillaem Jacobs, 
zoon van Fransois, zijn deel van een huis en rente verkoopt, 
gelegen en bezet op de Muide. 15 april 1626

1 charter

888 Akte waarbij bisschop Antoon Triest van Gent verklaart dat hij de 
permutatie van prebendes tussen kanunnik Stephanus de Man van 
het Sint-Veerlekapittel te Gent en Ludovicus Moens, kapelaan in 
Sint-Amands en Rijsel, verder verantwoord wil zien. 20 juni 1626

1 charter

889 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Guillielmus van Haene, 
echtgenoot van Marie Raverick, en haar broer Jan, aan Jaecques 
Oste een huis met erf en aanhorigheden verkopen, gelegen bij de 
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"Platte Steeghere". 11 maart 1627
1 charter

890 Akte waarbij Anthonis de Backere, kapelaan van het Sint-
Veerlekapittel, verklaart van Marie de Leenheere, weduwe van 
Charles Dhondt, de som van 28 lb. gr. te hebben ontvangen in ruil 
voor een jaarlijkse rente van 3 lb. gr. 22 maart 1627

1 stuk

890 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij Jan de
Backere en Anthuenis Baete, kapelanen in de Sint-Veerlekerk te 
Gent, aan Marie de Leenheere, weduwe van Charles Dhondt, een 
jaarlijkse rente van 3 lb. gr. verkopen, bezet op een huis genaamd 
"te Putte" bij het kapittelhuis. 22 maart 1627

1 charter

890 Akte waarbij bisschop Antonius Triest van Gent aan de kapelanen 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent de toelating verleent om op het 
huis genaamd "te Putte" een jaarlijkse rente van 3 lb. gr. te 
bezetten ten voordele van de kapelanen. 17 mei 1623

1 stuk

891 Akte inhoudende een vonnis geveld door de Raad van Vlaanderen 
in het proces waarbij Guillame Hames als procureur optreedt voor 
Carolus Boccabella, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel te Gent, in
verband met een achterstallige pacht die hem verschuldigd is. 10 
oktober 1627

1 charter

892 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Loys Oste, zoon van Lieven, 
aan Gillis vander Plassche een huis, stede en erf verkoopt, gelegen 
op de Muide. 12 januari 1628

1 charter

893 Akte waarbij Jan Verscrick, zoon van Eduwaert, pasteibakker, zich 
bij de griffie van de Raad van Vlaanderen borg stelt voor Jan 
Debbaut, kanunnik van het Sint-Veerlekapittel te Gent. 12 april 
1628

1 charter

894 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, betreffende de onroerende 
goederen uit het sterfhuis van Marie Brandt, weduwe van Jan 
Lantens en Gillis Lantens, gelegen op de Muide. 13 februari 1629

1 charter

895 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Mathijs Popelier en zijn 
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echtgenote Joanna Roose, en Joos Boers met zijn echtgenote 
Tanneken Roose, aan Jan de Gryse, burgemeester, een huis, 
achterhuis en erf verkopen, gelegen op de Muide. 12 september 
1629

1 charter

896 Akte inhoudende het vonnis geveld door de Raad van Vlaanderen 
in de zaak tussen Gillis vander Meere en het Sint-Veerlekapittel te 
Gent. 11 januari 1630

1 stuk

897 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Heyndrick Seraes, zoon van 
Aerent, aan Jan de Grijse, burgemeester, en zijn echtgenote Marie, 
een huis, stede en erf met achterhuis verkopen, gelegen op de 
Muide. 26 juli 1630

1 charter

898 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jan de 
Gryse in het bezit wordt gesteld van een huis door Jan Cardon, 
gelegen op de Muide. 7 juli 1631

1 charter

899 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij de erfgenamen van Elisabeth vander Meere een 
huis met aanhorigheden verkopen, gelegen op de Voormuide. 23 
december 1631

1 charter

900 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Gaspar Baecke, 
zoon van Cornelis, van Jaecques vanden Haute, zoon van Gillis, een
jaarlijkse rente van 4 lb. gr. verkoopt, bezet op zijn huis, stede, erf 
en achterhuis gelegen op de Muide. 9 februari 1633

1 charter

901 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jan 
Goethals, zoon van Jan, met Jan Steyaert, zoon van Jan en Lieven 
Aerents als voogden van de wezen van Pieter van Hijfte, aan 
Christiaen van der Leije, zoon van Ryckaert, een huis verkopen, 
gelegen op de Voormuide. 14 september 1633

1 charter

902 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Quinten de 
Keghele, zoon van Heydric, en zijn echtgenote Lievyne Heyse, aan 
Cornelis Bouble, ontvanger van de kapel van Sint-Jozef in de Heilig 
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Kerstkerk, een jaarlijkse rente van 3 lb. gr. verkopen, bezet op de 
helft van een huis met aanhorigheden gelegen op de Muide. 4 
augustus 1634

1 charter

903 Akte inhoudende een tussentijds vonnis van de Raad van 
Vlaanderen in een geschil tussen de kapelanen van het Sint-
Veerlekapittel en het kapittel, in verband met het gebruik van en 
de rechten op de kapittelkelders. 27 oktober 1635

1 charter

904 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid van het Sint-Veerlekapittel gelegen te Sleidinge en 
Lovendegem, waarbij Joos Waelput in naam van zijn broer 
Guilliame, aan Gillis vande Ven een behuisde hofstede verkoopt, 
gelegen te Lovendegem. 5 november 1635

1 charter

905 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel de kapelanij bij het altaar van 
Sint-Egidius, vacant na het overlijden van Johannes Kervijn, toekent
aan Adrianus Adriaensens. 19 september 1636

1 charter

906 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, waarbij Jan Steyaert, zoon van Jan, en zijn 
zoon Gheerten, een akkoord sluiten met hun buurman Jaques Oste 
in verband met een huis, stede en erf gelegen op de Muide, bij de 
"Platte Steeghere", genaamd "den Kemel", waaraan Oste 
verankeringen mag aanbrengen, in ruil voor een nieuwe loden 
dakgoot tussen hun beide huizen. 10 februari 1637

1 charter

907 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Gheerten 
Steyaert, zoon van Jan en Esther vander Scheure, echtgenote van 
Jan, verzaken aan hun erfenis van de voornoemde Jan. 11 februari 
1637

1 katern

908 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Muide, waarbij Gyllys de 
Lombaert, zoon van Jan, en Lieven de Vos, zoon van Gyllys, als 
vader en voogd van Hansken de Lombaert, aan Franchoys 
Cappelleman de helft van vijf achtsten van een huis, stede en erf 
verkopen, gelegen op de Voormuide. 27 april 1637

1 charter

909 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Abraham de Mey, zoon 
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van Gheeraert, aan Jan vander Vynckt, zoon van Franchois, een 
jaarlijkse rente van 4 lb. gr. verkoopt, bezet op een huis gelegen op
de Muide. 11 december 1637

1 charter

910 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Franchoys Cappelleman, zoon van Jan, aan Phelips
Veyts, overste, Niclaeys de Somere en Pieter van Zele, 
gezworenen, en Guillame de Colsmaekere, meester van de 
bakkers, een jaarlijkse rente verkoopt van 20 s. gr., bezet op zijn 
huis, stede en erf, gelegen op de Muide, ten voordele van de 
armen van het bakkersambacht. 26 mei 1638

1 charter

911 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Franchoys Capelleman, zoon van Jan, van Philips 
Wyts, als overste, Niclaeys de Sommere en Pieter van Sele als 
gezworenen, en Guyllame de Colsmaekere, huismeester van de 
gilde van de bakkers, een jaarlijkse rente verkoopt van 20 s. 
gr.,bezet op zijn huis, stede en erf, gelegen op de Muide, ten 
voordele van de armen van het ambacht. 26 mei 1638

1 charter

912 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, waarbij Franchoeys Cappelleman, zoon van Jan, aan 
Antonyntgen de Bock, weduwe van Lieven de Bock, een jaarlijkse 
rente van 10 s. gr. verkoopt, bezet op zijn huis, stede en erf 
gelegen op de Muide. 29 juli 1638

1 charter

913 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jan Mortier,
zoon van Martin, afkomstig uit Moerbeke, aan Cornelis Baecke, 
zoon van Pieter, een huis, stede en erf verkoopt, gelegen op de 
Voormuide. 29 oktober 1638

1 charter

914 Akte verleden voor de Raad van Vlaanderen, waarbij Pieter de 
Wandele, pastoor, en Loys van Hoochbroeck en Joos Eeckman, 
kerkmeester van de Sint-Niklaaskerk te Gent, Pieter Tombeele 
aanstellen als hun vertegenwoordiger. 16 november 1638

1 charter

915 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jaquelijne Goethals, 
weduwe van Lowijs Oste, aan Daniel Bouble, griffier van de 
heerlijkheid, een som van 204 lb. gr. in borg geeft, in de kwestie 
over de verkoop van huizen gelegen op de Muide door de 
erfgenamen van Loys Oste. 16 februari 1639
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1 charter

916 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Nicolays de
Cleercq, zoon van Lieven, aan Anthone van Wymeersch de jonge, 
een jaarlijkse rente van 11 lb. gr. verkoopt, bezet op zijn huis, stede
en erf gelegen op de Voormuide. 27 januari 1639

1 charter

917 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jan de Man, zoon van 
Aerent, aan Jaecques Dhaemere, echtgenoot van Joorijntien de 
Man, en Pieter Neufvyle, echtgenoot van Bettien de Man, in eigen 
naam en die van zijn zus Cathelyne de Man, een vierde deel van de
helft van een huis, stede en erf verkoopt, gelegen op de 
Voormuide. 1 augustus 1639

1 charter

918 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, waarbij Frederick van Bree, koopman te Gent,
en zijn schoonzoon Lucas de Gryse, van Joosyne en Pieryne van 
Eede, begijnen in Sint- Elisabeth, en aan hun nicht Marie van Eede 
een jaarlijkse rente van 12 lb. gr. verkopen, bezet op de helft van 
de helft van een huis, stede en erf met meers, gelegen op de 
Muide. 30 augustus 1639

1 charter

919 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij een akkoord wordt 
gesloten tussen de erfgenamen van Loys Oste, in verband met de 
verdeling van zijn nalatenschap, bestaande uit goederen gelegen 
op de Voormuide. 19 januari 1640

1 charter

920 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Nicolas de 
Cleercq, zoon van Lievene, aan Anthone Vermeersch de Jonge, 
koopman te Gent, een jaarlijkse rente van 30 s. gr. verkoopt, bezet 
op zijn huis, stede en erf, gelegen op de Voormuide, tegenover de 
"Platte Steeghere". 14 mei 1640

1 charter

921 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jan Meyvaert, zoon van
Jan, echtgenoot van Janneken Heyns, dochter van Jan, aan Pieter 
Legiers, zoon van Lieven, een jaarlijkse rente van 7 lb. gr. verkoopt,
bezet op een huis, stede en erf gelegen op de Voormuide. 28 
september 1640

1 charter
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922 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jan Meyvaert, zoon van
Joos, echtgenoot van Janneken Heyns, dochter van Jan, aan 
Anthoine vander Straeten, zoon van Anthonis, een jaarlijkse rente 
van 2 lb. gr. verkoopt, bezet op het derde deel van een huis, stede, 
erf en meers gelegen op de Muide. 26 juli 1641

1 charter

923 Akte verleden voor de Raad van Vlaanderen, betreffende de 
vervanging van procureur Charles Dhuvetter in de zaak tussen 
Jooris Baronnaige, pastoor van het Sint-Veerlekapittel in de Sint-
Niklaaskerk enerzijds en het Sint- Veerlekapittel anderzijds. 31 
januari 1642

1 charter

924 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Nicolays de
Cleercq, zoon van Lieven, aan Lieven Steyart, zoon van Lieven, zijn
huis, erf en stede verkoopt, gelegen op de Muide. 21 februari 1642

1 charter

925 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jan de 
Raedt, zoon van Franchois, procureur van de schepenen van de 
Keure te Gent, aan Jan van Zele, echtgenoot van de weduwe van 
Jan van Stekeldooren, een jaarlijkse rente van 16 lb. gr. verkoopt, 
bezet op diverse huizen, onder meer zijn huis op het Sint-
Veerleplein, het huis "de Hoppesack" bij het Belfort en een huis 
gelegen op de Muide. 13 maart 1642

1 charter

926 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Marie 
Heindrix aan Pieter de Caluwe een huis, stede, erf en achterhuisjes 
verkoopt, gelegen op de Voormuide. 8 oktober 1642

1 charter

927 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Abraham 
de Mey, zoon van Gheeraert, als voogd van de kinderen uit zijn 
huwelijk met wijlen Joanna, aan Pauwels de Baque een huis met 
meers verkoopt, gelegen op de Muide. 23 september 1643

1 charter

928 Akte waarbij de Raad van Vlaanderen verklaart het verzoekschrift 
van het Sint-Veerlekapittel te Gent te hebben ontvangen, waarbij 
ze om de uitbetaling vragen van een rente die hen was toegekend 
door wijlen de prins van Lespinoy, 28 april 1644
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1 charter

929 Akte verleden voor baljuw, burgemeester en schepenen van de 
heerlijkheid Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Lieven de 
Cleercq aan Jan Braem, zoon van Adriaen, de helft van twee 
huizen, erven en steden met aanhorigheden verkoopt, gelegen op 
de Muide. 26 juni 1644

1 charter

930 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jan de Cuypere, 
echtgenoot van Petronelle Cappelleman, dochter van Franchois, en 
Joos van Hulle, deelvoogd van de wees Martyntgen de Roo, dochter
van Pieter en Janneken Cappelleman, aan Pieter Ackerman, zoon 
van Lievene, een huis, stede en erf verkoopt, gelegen op de Muide.
17 oktober 1645

1 charter

931 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jan Odevaer, procureur 
bij de Raad van Vlaanderen, als vertegenwoordiger van Pieter de 
Cleercq, een contract voorlegt waarin voor de schepenen van de 
Keure te Gent een overeenkomst werd gesloten tussen Jean 
Baptiste della Faille, ridder en heer van Maria-Lierde, raadsheer in 
dezelfde raad, en deze Pieter, in het proces tussen het beiden over 
de brand in een graanmaalderij. 26 november 1646

1 charter

931 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jan Odevaer, procureur 
bij de Raad van Vlaanderen, als vertegenwoordiger van Pieter de 
Cleercq, een contract voorlegt waarin voor de schepenen van de 
Keure te Gent een overeenkomst werd gesloten tussen Jean 
Baptiste della Faille, ridder en heer van Maria-Lierde, raadsheer in 
dezelfde raad, en deze Pieter, in het proces tussen hen beiden over
het opbranden van een voorraad tarwe. 24 oktober 1646

1 charter

932 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jaecques Cardon, 
echtgenoot van Catherina de Bock, en Jan Schoone, echtgenoot 
van Johanna de Bock, aan David de Boel, zoon van Lieven, twee 
vierendelen van vijf van een huis, stede en erf verkopen, gelegen 
op de Voormuide. 4 maart 1647

1 charter

933 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij 
Johannes Colman door proost Henricus Stalins als collator het 
kanunnikaat en de prebende krijgt toegewezen die toebehoorden 
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aan Marcus Bardeloos. 31 mei 1647
1 charter

933 Akte waarbij Henricus Stalins, proost van het Sint-Veerlekapittel te 
Gent, de resignatie van Marcus Bardeloos als kanunnik, en de 
permutatie tussen hem en Joannes Colman, kapelaan in de 
kapelanij bij het altaar van Sint- Lieven in dezelfde kerk, goedkeurt.
22 april 1647

1 charter

934 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Lieven de Cleercq, zoon
van Lieven, aan Jan Baptiste della Falle, ridder en heer van Maria-
Lierde, raadsheer bij de Raad van Vlaanderen, de helft van twee 
huizen verkoopt, gelegen op de Voormuide. 1 juni 1647

1 charter

935 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Lieven de Cleercq het 
contract voorlegt, afgesloten tussen hem en Jan Baptiste della 
Faille betreffende de verkoop van de helft van twee huizen, 
gelegen op de Muide. 1 juni 1647

1 charter

936 Akte verleden voor baljuw, schout en schepenen van de 
heerlijkheid van Sint-Baafs, waarbij Lievijne Hebberechts, weduwe 
van Willem de Grootte, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, met 
haar kinderen aan Marie Stocx, weduwe van Niclaeys de Vriese, 
een jaarlijkse rente licht van 3 lb. gr. verkoopt, bezet op het vierde 
deel van een blekerij met aanhorigheden gelegen buiten de Sint-
Jorispoort. 8 april 1648

1 charter

937 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Jan Poelman, zoon van 
Baudewijn, zich borg stelt voor zijn vader ten aanzien van Lieven 
de Muynck. 29 december 1648

1 charter

938 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Pieter van Aelst, 
weduwnaar van Joanna Meye, aan Pieter van Hulthem als voogd 
van Anthone van Wymeersch, een jaarlijkse rente van 4 lb. gr. 
verkoopt, bezet op het vierde deel van een huis, stede en erf, 
gelegen op de Voormuide. 9 september 1649

1 charter

939 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Andries du Pre, zoon 
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van Jaspar, aan Jan van Vlaendren en zijn echtgenote Synten 
Dobbeleere, een jaarlijkse rente verkoopt van 30 s. gr., bezet op 
zijn huis en erf gelegen op de Voormuide. 2 november 1649

1 charter

940 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Blaisant, gelegen op de Voormuide, waarbij Joanna Demeyere, 
echtgenote van Jan Bles, als zijn gemachtigde aan Adriaen de 
Clippele een huis verkoopt, gelegen op de Muide. 29 maart 1650

1 charter

941 Akte inhoudende een vonnis geveld door de Grote Raad van 
Mechelen in het proces tussen Antoine Triest, bisschop van Gent en
het Sint-Baafskapittel enerzijds, en het Sint-Veerlekapittel 
anderzijds, over het recht van voorrang bij processies. 20 maart 
1655

1 charter

942 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Joannes 
Arents wordt aangesteld als kapelaan bij het altaar van Sint-
Katharina, na permutatie met Hieremias Baers, voor de kapelanij 
bij het altaar van het Heilig Kruis in Rupelmonde. 10 december 
1655

1 charter

943 Akte inhoudende een vonnis geveld door de Grote Raad van 
Mechelen in het proces tussen het Sint-Veerlekapittel te Gent 
enerzijds en de bisschop van Gent anderzijds, betreffende het 
verbod van deze laatste tot het geven van catechismus aan 
gevluchte Waalse kinderen in de Sint-Veerlekapel. 27 juni 1656

1 charter

944 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel, waarbij ze verklaren het 
testament van wijlen deken Gerardus de Cusere te bekrachtigen en
ten uitvoer te zullen brengen. 23 juni 1663

1 charter

945 Akte verleden voor de Grote Raad van Mechelen, waarbij aan de 
deurwaarders wordt gevraagd een vonnis te betekenen aan de 
respectievelijke partijen, in een proces tussen de pastoor en 
kerkmeesters van Sint-Veerle enerzijds en het kapittel anderzijds. 2
april 1672

1 charter

946 Akte waarbij het Sint-Veerlekapittel de collatiebrief verleend door 
proost Vrints en het tonsuurbewijs van Nicolaus de Smet 
onderzoekt, om hem vervolgens in het bezit te stellen van het 
kanunnikaat en de prebende die toebehoorden aan Ludovicus 
Zuniga y Castillo. 22 maart 1675
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1 charter

946 Akte verleden voor Petrus de Caesmaker, notaris, waarbij 
Ludovicus Zuniga y Castillo verklaart van Nicolaus de Smet de som 
te hebben ontvangen van 3000 florijnen, zoals afgesproken in 
verband met de permutatie die tussen hen heeft plaatsgevonden. 
20 maart 1675

1 charter

947 Akte waarbij Joannes Carolus Vrints de Trauwenfelt, proost van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, aan Nicolaus de Smet het kanunnikaat 
en de prebende toekent die vacant werd door resignatie van 
Ludovicus Zuniga y Carillo, omwille van permutatie voor de 
kapelanij bij het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in Oostburg. 19 
maart 1675

1 charter

947 Akte inhoudende een vonnis geveld door de Raad van Vlaanderen 
in het proces betreffende de vrijstelling van deelname aan de 
burgerwacht van Joannes Scherlijnck, ontvanger van het Sint-
Veerlekapittel. 22 januari 1677

1 katern

948 Akte waarbij Caerel [Karel II van Spanje] als landvorst de verkoop 
van drie huizen door het Sint-Veerlekapittel aan de stad Gent 
goedkeurt, gelegen op het Sint-Veerleplein en met als doel er een 
vismijn te vestigen. 9 augustus 1688

1 charter

949 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Joannes 
Baptista Guijon wordt aanvaard als kapelaan bij het altaar van 
Onze-Lieve-Vrouw, waarbij sprake is van permutatie met Leonardus
de Wilde, die de kapelanij van het Heilig Kruis of de Basiliuskapel in
Brugge krijgt. 18 juni 1689

1 charter

950 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij 
Anthonius vanden Plassche, zoon van Petrus, kanunnik van het 
Sint-Elooiskapittel te Eine, een permutatiebrief voorlegt, afgesloten
tussen hem en Dominicus de Burgo, kanunnik van het Sint-
Veerlekapittel, waarmee het kapittel akkoord gaat. 21 juni 1702

1 charter

951 Akte inhoudende een vonnis geveld door de Raad van Vlaanderen 
in het proces tussen proost Joan Carel Vrients van Trauwenfelt en 
de pastoor en kerkmeesters van de (Sint-Niklaas)kerk, in verband 
met het ongeoorloofd afbreken van zijn koorgestoelte. 21 oktober 
1702

1 charter
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952 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij Joannes 
Baptista de Castillion, kanunnik van het Sint-Elooiskapittel te Eine, 
wordt verkozen tot nieuwe proost, ter vervanging van Petrus Juvet, 
president van het seminarie. 3 januari 1714

1 charter

953 Akte verleden voor Joannes Baptista de Castillion, proost van het 
Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij hij de permutatie goedkeurt 
tussen Paulus Bernardus de Backer, kapelaan bij het altaar van 
Onze-Lieve-Vrouw achter het koor, en kanunnik Joannes Baptista 
Neerick. 17 februari 1734

1 charter

954 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel, waarbij de collatie van 
Paulus Bernardus de Backer als kanunnik, door proost de Castillion,
wordt aanvaard. 19 februari 1734

1 charter

955 Akte waarbij landvorst Carel [Karel II van Spanje] naar de jurisdictie
van de schepenen van de Keure te Gent doorverwijst in een geschil
tussen Lucas Gausman en zijn zoon Joan. 9 juni 1736

1 charter

956 Akte verleden voor het Sint-Veerlekapittel te Gent, waarbij de 
collatie van Norbertus Anthonius vanden Kerckhove door proost de 
Castillion wordt aanvaard en hij wordt toegelaten tot de prebende 
van Paulus Bernardus de Backer. 14 december 1736

1 charter

957 Bulle van paus Benedictus (XIV), waarbij hij aan Joannes Baptista 
Bertrand een kanunnikaat en prebende verleent in de Sint-
Veerlekerk te Gent. 27 maart 1745

1 charter

958 Bulle van paus Benedictus (XIV), betreffende de collatie van een 
prebende in de Sint-Veerlekerk te Gent. 19 september 1751

1 charter

959 Bulle van paus Benedictus (XIV), waarbij hij aan Adrianus 
Franciscus van Dycke een kanunnikaat en prebende verleent in de 
Sint-Veerlekerk te Gent. 19 september 1751

1 charter

960 Bulle van paus Clemens (XIII), waarbij hij aan [...] vander Vennet 
een kanunnikaat en prebende verleent in de Sint-Veerlekerk te 
Gent. 9 januari 1762

1 charter
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961 Bulle van paus Clemens (XIII), betreffende de collatie van een 
prebende in de Sint-Veerlekerk te Gent. ?? ?? 1762

1 charter

962 Breve van paus Pius VI waarmee hij zijn goedkeuring verleent aan 
de oprichting en installatie van de broederschap van de heilige 
Liborius in "de collegiale kerk van Sint-Veerle in Sint-Niklaas". 4 juli 
1775

1 charter

963 Akte waarbij keizerin Maria Theresia, landvoogdes, aan de 
Lobkowitz, bisschop van Gent, haar vorstelijk placet verleend aan 
tien verkregen pauselijke bulles, in ruil voor het regelen van een 
nieuw onderdak voor het Sint- Veerlekapittel. 21 oktober 1779

1 katern

964 Akte waarbij keizerin Maria-Theresia, landvoogdes, aan de Grote 
Raad, de Geheime Raad en de Raad van Vlaanderen de opdracht 
geeft de translatie van het Sint-Veerlekapittel naar de voormalige 
jezuïetenkerk en de toekenning van de goederen van de 
afgeschafte priorij van Elsegem, te onderzoeken. 22 januari 1784

1 katern

965 Akte waarbij keizer Jozef II, landvoogd, een som van 20000 florijnen
ter beschikking stelt voor het op punt stellen van de nieuwe 
gebouwen voor het Sint-Veerlekapittel en de woning van de proost, 
in het voormalige onderkomen van de jezuïeten. 29 oktober 1784

1 charter

966 Akte waarbij keizer Jozef II, landvoogd, verordent op welke wijze de 
kosten voor de herstellingen aan de nieuwe proosdij van Sint-Veerle
moeten worden verdeeld. 14 maart 1788

1 charter

967 Akte verleden voor de Staten van Vlaanderen, waarbij ze als 
patroon aan Carolus Franciscus van Waeijenberghe het kanunnikaat
en de prebende toekennen die toebehoorde aan wijlen kanunnik de
Winter van het Sint- Veerlekapittel. 24 november 1790

1 katern

967 Akte waarbij Albertus (de Hornes), bisschop van Gent, een 
permutatie goedkeurt in het Sint-Baafskapittel. 4 mei 1791

1 charter

969 Bulle van paus Pius VI, waarbij hij aan Contantinus Willems het 
kanunnikaat en de prebende toekent, vrijgekomen door het 
overlijden van Joannes Constantini, kanunnik van het Sint-
Veerlekapittel. 10 december 1795

1 charter
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