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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Diverse Oorkonden

Periode:
1151-1825

Archiefbloknummer:
BE-A0514.275G

Omvang:
• Laatste bestanddeelnummer: 769.00
• Omvang geÃ¯nventariseerd: 4.25 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Gent

Archiefvormers:
Abdij van Beaulieu te Petegem [O.-Vl.- Wortegem-Petegem], 1290-1783
Borluut (familie), 13de - 20e eeuw
Bette (familie), 15de eeuw - 1792
Micault, Jehan, Tweede helft 15de eeuw-ca. 1540
van Mossevelde (familie), 16de eeuw
Abdij van Ter Hagen te Gent, Ca. 1230-1796
Heren van Sint-Denijs-Boekel, 12de eeuw - 1795
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De verzameling "diverse oorkonden" heette vroeger verzameling "Bruine 
dozen". De diverse oorkonden bestaan voor het grootste deel uit de oorkonden 
van de "bruine dozen" voor zover er niet reeds vroeger uit werden verwijderd 
om in een andere fondsen te worden geplaats (zie de oude inventaris van dat 
fonds). Verder de oorkonden uit het vroegere "fonds Diegerick" welke geen deel
uitmaakten van de Oorkondeschat van de graven van Vlaanderen (zie 
inventaris C. Wyffels, Inventaris van de oorkonden der graven der Vlaanderen. 
Chronologisch gerangschikt supplement bl. 279-280), of van een andere 
verzameling (zie concordantietabel hierna). Het gaat meestal om oorkonden 
die vroeger op publieke veilingen werden aangekocht 1. Ook uit andere fondsen
werden enkele oorkonden, die er niet op hun plaats waren, hier ondergebracht, 
namelijk uit Sint-Baafsabdij, suppl. (nrs. 136-144), Sint-Pietersabdij 2de reeks 
(nrs. 147-157), Sint-Pietersabdij, Va, Lokeren II, (nr. 1039, nr. 494), Boudelo (nr. 
496), Bisdom (nrs. 514-542), archief van de Kathedraal (nrs. 546, 548-555) en 
Sint-Niklaaskerk te Gent (nr. 556). Tenslotte zijn er een aantal oorkonden die 
vroeger niet werden geïnventariseerd en aldus ook geen inventarisnummer 
droegen 2.

1 Bij nader inzicht van het fonds Diegerick bleken de volgende nummers te ontbreken: 4, 60,
68, 72-75, 161, 174, 178, 192, 217, 231-238, 241, 310, 332, 387-389, 481-482, 522, 568-
569, 594-597, 609, 614-615, 618.

2 Onder de ontledingen werden de fondsen waarvan de oorkonden deel uitmaakten 
aangeduid. B.D.= Bruine Dozen, D= Diegerick. Nummering voorlopig tot 769, januari 1984.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Diverse Oorkonden

DIVERSE OORKONDEN
1 Bulle van Honorius IV, waarbij hij aan de generaal en de leden van 

de orde der Minderbroeders laat weten dat de akkoorden, gesloten 
zonder toestemming van de generaal, door de ministers, gardianen
en broeders voor het betrekken van nieuwe huizen en plaatsen, 
ongeldig zijn. 10 februari 1286.

2 Testament van Henricus dictus de Aignat, klerk en aabdiaken te 
Abbans-la-Ville (dép. Doube). 29 april 1300.

3 Testament van Stephaneta, dochter van wijlen Adelena de 
Burgeilles, van Besançon. 12 februari 1309.

4 Gwijde, aartsbisschop van Reims, kardinaal en legaat van de H. 
Stoel, maakt bekend op welke wijze de ruiling plaats had van het 
altaar van "Dai" en het altaar van "Sacia in nemore" tussen de prior
en het klooster van Nouvion en de Reimse kanunniken Garnerus, 
schoolmeester en meester Anselmus. januari 1206.

5 E., abdis van het Cisterciënser klooster van O.-L.-Vrouw in den 
Boomgaard in het bisdom Kamerijk, maakt het akkoord bekend dat 
zij gesloten heeft met de kerk van Mon-Saint-Martin nopens de 
gronden te Villers "ultra aquam", die ze onder elkander betwisten. 
maart 1242.

6 De abt, prior en proost van Saint-Elooi te Noyon geven bevel aan 
de officiaal, meester Hugo de Sarqueus, aartsdiaken van Reims om 
aan Theodericus, klerk te verbieden nog verder de prior en het 
klooster van Noyon lastig te vallen omwille van de novale tienden 
waarvan zij ongestoord genieten, krachtens de overeenkomst die 
zij vroeger sloten met de graaf van Rethel. 17 februari 1243.

7 Proces-verbaal van de verschijning van de procureurs van de abten
van Cluny en Mauzac, respectievelijk de prior van Gensac en Petrus
de Hasilis, voor Petrus Gicti, kanunnik, gesubdelegeerd rechter van 
Willem, bisschop van Puy. De rechter beslist dat het geschil 
scheidsrechtelijk zal beslecht worden. 23 mei 1268 - 14 juni 1268.

8 Jan van Dampierre maakt bekend dat hij de opbrengst van 95 
gemeten en 26 roeden grond, gelegen in het Proossche te Bailleul, 
die de abdij van Clairmarais hem verschuldigd was, aan deze abdij 
verkocht heeft.. november 1278.

9 Gerard, ridder, heer van Viane en Hallud, en van zijn vrouw Maroie,
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bevestigen de schenking, die de vader van Gerard, zoon van Gillis, 
heer van Hallud, aan de stad Viane gedaan heeft van een "broek", 
gemene grond zijnde, gelegen de Marke en de stad. augustus 
1277.

10 Thibaut, heer van Belvoir, verklaart zich als goed leenman te 
zullen, gedragen van Thibaut, heer van Neufchâtel, voor de 700 
pond "estevenaus" die Hues, zijn vader, van Thibaut, heer van 
Neufchâtel, in leen ontvangen heeft. De akte van belening is in 
deze akte opgenomen (7 januari 1293). 29 mei 1325.

11 Broeder Jehan de la Selle, van de orde van Grand-Mont, prieur van 
Beaufo, erkend 40 pond ontvangen te hebben van de graaf van 
Blois, door toedoen van dezes ontvanger Jehan d'Argent, voor 
levering van olie en vis. 1 februari 1330.

12 De prior van l'Herm (heremus) in het bos van Blois erkent 60 s, 
ontvangen te hebben uit handen van de ontvanger van de graaf 
van Blois, uit hoofde van zijn prior. 25 februari 1330.

13 Robert Lapie, ontvanger van Tournain en Tourci, erkent 187 pond 
10 s. par. ontvangen te hebben van Johan Poillevillain door 
tussenkomst van dezes klerk Jehannot Galimart, voor verkoop van 
koninklijk bos. 5 juni 1329.

14 Meester Bartholomeus Sabardi erkent 100 s. ontvangen te hebben 
van de graaf van Blois uit hoofde van het vleeshuis van de stad 
Blois. 30 november 1329.

15 Testament van Johanna, weduwe van Portius de Choys, van 
Besançon. 29 december 1333.

16 Lieven Beudiinssoene van bij Middelburg erkent een leen gekocht 
te hebben van heer Lansloot Kerchof, "geheten den breeden dries",
groot zes dachwand en een half, gelegen te Viane bij de kerk. s.d.

17 Tabel van voorschriften voor priesters die het H. Misoffer opdragen.
s.d. [15de eeuw].

18 Voor twee schepenen van Brussel draagt Yda, weduwe van 
Henricus Monetarius, drie dagwand land gelegen te Clinpt als 
allodium op aan Johannes dictus Vederman, behoudens het 
vruchtgebruik van dat land. 11 september 1297.

19 Edward III, koning van Engeland, bekrachtigt de overdracht van het
castrum van Rochefort op de Charente in Aquitanië, gedaan door 
de leenman van de koning , de graaf van Lancaferia, uit Franciscus 
de Hale. 26 september 1347.
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20 Bekrachtiging door de bisschop van Doornik van de stichting van 
een kapelanij door Rogier van Lichtervelde, schildknaap, op zijn 
goed geheten Bets, te Roeselare. 6 september 1370.

21 Karel, koning van Frankrijk, maakt bekend dat hij aan zijn admiraal,
Jehan de Vienne, opdracht gegeven heeft, met het oog op de 
krijgstocht naar Schotland, 1000 lansen voetvolk en ruiters, 
alsmede 600 boogschieters aan te werven. 16 maart 1385.

22 Filips, hertog van Bourgondië, kent aan ridder Jehan Deyele een 
jaarlijks pensioen toe van 300 gouden franken, bezet op de 
ontvangsten van Vlaanderen. 17 januari 1386.

23 Bestek van de werken die zullen uitgevoerd worden aan het kasteel
van Sluis. 13 april 1388.

24 Mandement van Filips, hertog van Bourgondië, aan Nicolas de 
Fontenay, hoofd van zijn financiën, om de nieuwe kastelein van 
Ruppelmonde, Guyot de Loncpie, opvolger van Philippe de le 
Couderborch, te vergoeden voor de uitrusting die hij gekocht heeft 
voor het kasteel van Ruppelmonde. 23 juni 1388.

25 Akte van erving en onterving verleden voor de wet van Grammene,
van al de erfachtheden gelegen te Grammene, die Jan Wieric 
verkocht heeft aan Jan de le Longhecourt. 24 juli 1389.

26 Kwijtschrift van 1.500 gouden franken afgeleverd door ridder 
Estienne de Waudringuehem aan Jehan Chanterprime, koninklijk 
tresorier van oorlog, voor zijn dienst verricht in het kasteel van 
Sluis met acht schildknapen. 14 maart 1391.

27 Gelijkaardig kwijtschrift als nr. 26 de dato 14 maart 1391, 
afgeleverd door Guillaume Blonde, kapitein van negentien 
voetboogschutters, aan Guillaume Dorgemont. 1 februari 1396.

28 Gelijkaardig kwijtschrift als nr. 27, de dato 1 februari 1395 
afgeleverd door schildsknaap Faucaut de Heding, voor hem en 
negen andere schildknapen. 26 november 1395.

29 Gelijkaardig kwijtschrift als nr. 27, de dato 1 februari1391, 
afgeleverd door schildknaap Foucaut de Heding, voor hem en vier 
andere schildknapen. 2 februari 1396.

30 De maarschalken van Frankrijk laten aan Jehan Chanteprime, 
tresorier van oorlog, weten dat zij Foucaut de Hedin en negen 
andere schildknapen naar Sluis gezonden hebben voor de 
verdediging van het kasteel. 1 mei 1395.

31 Kwijtschrift afgeleverd door Guillaun de Wiquinghem, schildknaap, 
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kapitein van de abdij van Samuel, aan Guillaume Dergemont 
tresorier van oorlog, voor de som van 27 pond en 10 s. torn., voor 
hem en zijn vijf voetboogschutters. 25 november 1395.

32 Gelijkaardig kwijtschrift als nr. 31 de dato 25 november 1396 voor 
de som van 27 franken 10 s. torn. 30 januari 1396.

33 Zes strookjes waarop de verdedigers van het kasteel van Sluis, met
hun manschappen voorkomen, namelijk Gille, heer van de 
Warignies, Ottelin de Fiertin, Jehan de Lianne, Founaut de Hedin en 
May de Lannoy. 1395.

34 Kwijtschrift afgeleverd aan ridder Bourgne de Matringhem, door de 
tresorier van oorlog, voor de som van 17 pond 10 s. torn. Uit 
hoofde van de verdediging met zeven schildknapen van de stad 
Grevelingen. 14 november 1396.

35 Gelijkaardig kwijtschrift als nr. 34 de dato 14 november 1396, voor 
de som van 50 pond torn. 28 maart 1397.

36 Constitutie van een rente van 12 ponden door Pieter Vitskins ten 
voordele van Pieter de Bruyne bezet op een half bunder land te 
Moerbeke, verleden voor meier en schepenen van Moerbeke. 22 
januari 1615.

37 Fragment van een testament verleden voor notaris Blasius de 
Viterbe. s.d. [begin 14de eeuw].

38 Rol van inkomsten van de kerk van Sint-Pieter te Bourghelles. s.d. 
[15de eeuw].

39 Mandement van Karel, hertog van Orlans, graaf van Blois, aan de 
lieden van zijn Rekenkamer, om betaling te verrichten aan Arthur, 
graaf van Richelmont, voor de bezoldering van zijn soldaten in 
Bretagne. 10 oktober 1414.

40 Constitutie van een rente van negen pond door Jacques de le Court
ten voordele van Pieter de Bruyne bezet op een half bunder te 
Moerbeke, verleden voor meier en schepenen van Moerbeke. 16 
maart 1634.

41 Akte van erving en onterving verleden voor het leenhof van 
Heusden van de verkoop van de heerlijkheid van Hansbeke, door 
Jan, heet van Thilli, schildknaap, en zijn vrouw Cateline van 
Haelewyn, aan Guy van Seclyn. 27 september 1443.

42 Pachtbrief van het goed "ter Reehaghen", gelegen te Wontergem 
en het "goed van Grammene". Pachter was Pieter de Rutere; 
verpachter Lievin van den Hole. 5 juni [14]55.
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43 Pilippe, heer van Glisy, kamerheer van de hertog van Bourgondië, 
maakt bekend dat de ontvanger van Saint-Quentin, Nicolas de 
Cerilly, naar Brugge gegaan is met gesloten brieven met geheime 
mededelingen voor de hertog. 30 april 1444.

44 Rapport van Denis de le Bare, koninklijk dienaar in het baljuwschap
van Aniens, aan de baljuw van Amiens, waarin hij laat weten dat hij
zijn opdracht vervuld heeft in het proces dat Hughemin Courault, 
klerk van het bisdom Langres, ingespannen heeft tegen de 
collegiale kerk van Sint-Pieter te Cassel, nopens het bezit van zijn 
prebende van kanunnik in die kerk. 17 juni 1453.

45 Akte van verkoop van tweze lenen gelegen te Hazebrouck door 
Gillis van Brugghen aan Lambrecht Slinghe, verleden voor het 
leenhof van de heerlijkheid Van der Merschen te Hazebrouck. 22 
januari 1450.

46 Schuldbekentenis van 100 gulden door Daniel van Boechout, heer 
van Diepensteyn, en Jan, heer van Poeke, schoonbroeders ten 
overstaan van Heinrick van over die Vecht, priester. 21 januari 
1439.

47 Akte van verkoop van ee lijfrente van drie mud koren door Kateline 
tsGreven, weduwe van Jan vander Sceuren, aan Joes de 
Keermakere, gezeid "Dueghens", zoon van Joes , welke rente bezet 
is op de goederen van het sterfhuis van wijlen Henric van Rode, 
gezeid van Hoensem, verleden voor de schepenen van Wambeke. 
13 september 1448.

48 Recepis van een denombrement van een leen geheten "te 
Claerboudenpitte", gelegen te Meteren, en gehouden door Jan van 
Sinthomaers, heer van Morbecque, van Neyfeer Walins, 
schildknaap, dezes hof van Meteren. 20 november 1458.

49 Vonnis van het Parlement van Parijs, in het proces tussen de graaf 
van Sint-Pol, heer van Broekburg, en Jehan de Mailli, heer van 
Ravenberghe, nopens de uitoefening van de rechtspraak in de 
heerlijkheid Ravenberghe, die afhing van de heerlijkheid 
Broekburg. 27 september 1444.

50 Gyot du Champ, algemeen ontvanger van de hertog van 
Bourgondië, erkent de som van 100 gouden leeuwen ontvangen te 
hebben van de gebroeders Adriaan, Filips en Jan Raymerswale. 29 
februari 1458.

51 Akte van verkoop van een huis gelegen in de Hoge Scheldestraat 
te Gent door Wouter vander Scaghe aan Pieter Schee, brouwer. 18 
februari 1493.



10 Diverse Oorkonden

52 Rapport van de onderhandelingen tussen de graaf van Nassau, 
luitenant-generaal van Vlaanderen, e.a., enerzijds, de Vier Leden 
anderzijds, nopens de toekenning van een bede aan aartshertog 
Filips, ter gelegenheid van zijn Blijde Intrede in Vlaanderen te Gent.
18 september 1495.

53 Procedurestuk betreffende een proces voor de Raad van 
Vlaanderen, tussen Colaert Weyns, uit naam van zijn vrouw, 
dochter van wijlen Heindric de Haze, en als voogd van de andere 
wezen van deze laatste, verweerder en Hendrik Vandevelde, 
heesscher. 18 oktober 1496.

54 Filips de Schone, aartshertog van Oostenrijk, staat aan Jerôme 
Lauwereyn, zijn raadsheer en tresorier-generaal, de heerlijkheid "s 
Gravengoed" af, die voortaan de naam van Watervliet zal dragen. 
Eraan gehecht de akte van registratie in de Rekenkamer van Rijsel.
februari 1501.

55 Toelating verleend door de schepenen van de keure van Gent aan 
de heer van Robaeys en Herzele, raadsheer van de hertog, om een 
muur te bouwen aan zijn goed genaamd het Hof van Herzele, te 
Gent, bij de Steenpoort. 26 oktober 1430.

56 Akkoord gesloten tussen Jehan Ally, "vidame" van Amiens, heer 
van Pinquegny, en meester Robert d'Ally, dialen-kanunnik van 
Amiens, Kamerijk en Noyon, zonen van wijlen Raoul, "vidame" van 
Amiens, en Jacqueline de Béthune, nopens het bezit van de 
goederen door hun ouders nagelaten. 13 april 1455.

57 Vonnis van de schepenen van het Brugse Vrije in de zaak van 
Fransoys de Clerc, als ontvanger van de Watering van Bewesteree 
in Aardenburgambacht, heesscher, tegen Jan van Verden, poorter 
van de stad Sluis, gevangen verweerder, met hem gevoegd 
Jeronimus Larin, ontvanger van Sluis, nopens bijdrage in eht 
onderhoud van de sluis van genoemde watering. De verweerder 
wordt veroordeeld tot betaling van de geëiste 100 lb. par. 9 maart 
1498.

58 Schepenen van het Vrije laten Jan van Verden, vernoemd in akte nr.
57, de dato 9 maart 1498, vrij voor een termijn van drie maanden. 
10 maart 1498.

59 Toelating verleend door Filips de Schene, aartshertog van 
Oostenrijk, aan Philibert heer van Vere, gezeid "la Mouche", om de 
terugkoop te doen van de stad, kasteel en heerlijkheid van Saint-
Julien, gelegen in Bourgondië, en in "engagère", gehouden door 
Gillebert de Coursan. 12 mei 1497.
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60 Akte van verkoop van de in akte nr.59 genoemde stad en 
heerlijkheid door Gillebert Andreuet, heer van Coursan, aan 
Philibert, heer van Vere, verleden voor de officiaal van Besançon 25
augustus 1503.

61 Denombrement van een leen gelegen te Balegem, op het gehucht 
Tyshove, en geheten "up den Putte", gehouden door Kateline van 
Brouchoven, vrouw van Roelant Rouex, van Kateline vander 
Cameren, van haar leenhof van Landeghem, gelegen te Oordegem.
3 maart 1461.

62 Akte van schenking van verschillende goederen door Lysbette van 
Vaernewyc, weduwe van Simoen Damman, aan Lievine damman, 
natuurlijke dochter van haar zoon Jacob. 15 december 1500.

63 Akkoord gesloten tussen de erfgenamen van Raoul Dailli, vidame 
van Amiens, en van Jacqueline de Béthune, zijn vrouw. Hun erfenis 
komt toe aan Jehan Dailli, hun zoon, mits een rente en andere 
vergoedingen die hij za betalen aan zijn zuster Margareta, vrouw 
van Colard, heer van Moy en Buzegnies. 8 januari 1455.

64 Kwijtschrift voor 106 pond en 4 s. afgeleverd door Evrard de Wilp, 
ridder, raadsheer van hertog van Bourgondië, uit hoofde van 
betaling hem gedaan voor onkosten ter gelegenheid van diverse 
zendingen in opdracht van hertog. 17 mei 1457.

65 Mandement van de hertog van de raadsheer van zijn financiën om 
zijn secretaris, meester Jehan de Scoenhove, de som van 44 pond 
en 8 schell. te betalen. 12 juni 1457.

66 Gelijkaardig mandement als nr. 65, de dato 12 juni 1457, tot 
betaling van de som van 108 pond aan Jehan Postel, meester van 
der rekesten van het hotel vande hertog. 6 augustus 1457.

67 Gelijkaardig mandement als nr. 65, de dato 12 juni 1457, tot 
betaling van 68 pond 2 s. aan Jehan Aubert, algemeen ontvanger 
van Henegouwen. 14 augustus 1457.

68 Gelijkaardig mandement als nr. 65, de dato 12 juni 1457, tot 
betaling van 132 pond aan Pierre du Chesne, "gruyer van Brabant".
14 augustus 1457.

69 Gelijkaardig mandement als nr. 65, de dato 12 juni 1457, tot 
betaling van 106 pond 4 s. aan Evrard de Wilp, kamerheer van de 
hertog. 14 augustus 1457.

70 Gelijkaardig mandement als nr. 65, de dato 12 juni 1457, tot 
betaling van 45 pond 12 s. aan de wapenhereaut van Artesië. 29 
september 1457.
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71 Gelijkaardig mandement als nr. 65, de dato 12 juni 1457, tot 
betaling van 96 pond aan meester Guillaume de Clugny, meester 
van de rekesten van het hotel van de hertog. 17 november 1457.

72 Kwijtschrift voor 198 pond afgeleverd door Pierre du Chesne, 
raadheer van de hertog van Bourgondië, uit hoofde van diensten 
voor de hertog. 31 december 1457.

73 Gelijkaardig mandement als nr. 65, de dato 12 juni 1457, tot 
betaling van 15 frank aan de "secrétaires des deniers de la 
recepte". 9 januari 1458.

74 Geljjkaardig mandement als nr. 65, de dato 12 juni 1457, tot 
betaling van 25 frank 1/2 aan meester Jan de Scoenhove, 
secretaris van de hertog. 7 februari 1458.

75 Gelijkaardig mandement als nr. 65, de dato 12 juni 1457, voor 306 
pond aan Philippe Pot, kamerheer, en anderen. 9 februari 1458.

76 Gelijkaardig mandement als nr. 65, de dato 12 juni 1457, voor 198 
pond aan Pierre du Chesne, "gruyer" van Brabant. 9 februari 1458.

77 Procedurestuk van een proces gevoerd voor de schepenen van 
Rijsel tussen Bernard Damide en de pachter van de wedeaccijns 
van die stad. s.d. [rond 1479].

78 Constitutie van een erflijke rente van 8 pond gro. Door de stad 
Gent ten voordele van Grnier Pourchelet, burger van Rijsel. 31 juli 
1472.

79 Filips, koning van Spanje, verleend aan Anna Lauryn, dochter van 
Jeroom en Johanna de Mol, onder zekere voorwaarden die haar 
Roomsheid moeten aantonen toelating om terug in het land te 
komen wonen. 17 maart 1637.

80 Akte van erving en onterving van een leen geheten "den 
Hauborcs", gelegen te Oordegem en gehouden van de heer van 
Gavere van zijn leenhof van Oordegem, verkocht door Lievin van 
Overheet en zijn vrouw Margriete vanden Hecke aan ridder Roland 
van Wedergrate. Verleden voor het leenhof van Oordegem. 6 
december 1478.

81 Stukken van een proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Jan 
de Wilde, voogd van Gillis Boele, heesscher, en Pieter Martins, 
kapelaan te Zomergem, verweerder, nopens de rechten van Gillis 
Boele op de uitoefening van het ambt van koster en schoolmeester
van Zomergem. 1472-1477.
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82 Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, maakt nieuwe regelingen 
bekend voor de werking van de Grote Raad van Mechelen en de 
wedden van de gewone secretarissen en procureurs. 1 maart 1474.

83 Akte van benoeming door Sixtus IV van Ferricus de Cluny, elect van
Doornik tot bisschop van Doornik. 8 oktober 1473.

84 Recepis van het denombrement van een leen geheten "tcasteel ter
Heyde", gelegen te Vladslo en Bovekerke, gehouden door 
Ruebrecht van Rokeghem van Willem Hugonet, heer van Saillant, 
van zijn leenhof van Middelburg. 12 november 1476.

85 Akte van verkoop van een huis gelegen in de Abeelstraat, te Gent, 
door Jan van den Sande tijkwever, aan Pieter vander Heijden, 
geheten de Naghele. 19 november 1464.

86 Schenking van een huis in de Hoogstraat te Gent door Willem de 
Wintere fs. Gillis aan Hector de Stoppelaere. 1 augustus 1464.

87 Denobrement van een leen bestaande uit een put van 25 roeden 
en vijf dagwand land, gelegen te Oordegem, gehouden door 
Gheraard Pluts (?), als voogd van Kateline uuten Monichove, van 
Joessine Harincx, vvrouw van de heerlijkheid Landeghem te 
Oordegem. 29 oktober 1458.

88 Vonnis van de Grote Raad in een proces tussen Anne de Trasegnies,
vrouw van Resnes, weduwe van Philippe, heer van Montenaken en 
Resnes, en Charles de Rubempré, heer van Beveren, haar 
schonnzoon, enerzijds, Guillaume de Fontaines, heer van Melem, 
echtgenoot en voogd van Marie de Resnes, weduwe van Godefroid 
de Montenaken, anderzijds, nopens de helft van de opbrengst in de
heerlijkheid van Haveluy. 21 november 1482.

89 Vonnis van Walleran du Mez, dit d'Anstaing, luitenant van de 
goeverneur van het soeverein baljuwschap van Rijsel, Douai en 
Orchies, in een zaak tussen Micqueil en Pierart Fruit, heesschers, 
enerzijds, Jehan Chocquiel, Innocent Flanniel, Jehan Dupont, e.a., 
verweerders, anderzijds, betreffende terugbetaling van een som 
die de heesschers ten tijde van hun gevangenschap in handen van 
de Fransen van Doornik als losprijs dienden te betalen. 10 maart 
1485.

90 Rekest uit naam van Jean de Montmorency, heer van Nevele en 
kapitein van Gavere, gericht tot de koning van Frankrijk, ten einde 
de teruggave van zijn aangeslagen goederen te bekomen. 17 
augustus 1487.

91 Leenrol van een leen van 10 dagwand gelegen te Berlare, op de 
wijk te Wale, gehouden door Jan Pijl van het leenhof van 
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Dendermonde s.d, [16de eeuw].

92 De vicaris-generaal van de Minderbroeders laat aan Jan Maes, zijn 
vrouw Gommarine en hun kinderen weten dat zij opgenomen zijn in
de gemeenschap van gebed, missen, godvruchtige plechtigheden 
enz. van de orde. 10 mei 1503.

93 Denombrement van een leen geheten "ten Hille" gelegen te 
Ertvelde, gehouden door Joos Damman, fs. Jan, van Hughe de 
Melen, burggraaf van Gent, van zijn leenhof van Heusden. 18 
februari 1503.

94 Constitutie van een erfelijke rente van 30 s. 's jaars door Gillis 
Vinout, handelend uit naam van Joncvrouw Jossine Uten Hove, 
weduwe van Charles van Halewyn fs. Joos, ten voordele van Pieter 
Ghys, bezet op een huis te Ophasselt. Verleden voor de schepenen 
van Ophasselt. 24 april 1506.

95 Filips de Schone, aartshertog van Oostenrijk, verleend aan Jerôme 
Lauweryn, heer van Watervliet, verschillende voorrechten, uit te 
oefenen in de stad Watervliet. november 1504.

96 Voor de Grote Raad van Mechelen verkoopt Lievin Tayaert aan Joos 
van Heurne en zijn zoon Filips goederen gelegen te Nokere. 28 
maart 1506.

97 Filips de Schone, aartsbisschop van Oostenrijk, verleend aan 
Jerôme Lauweryn, heer van Watervliet, vrijstelling voor deze 
heerlijkheid van alle belastingen. mei 1505.

98 Een reeks van negen akten betreffende een huis op de 
Vrijdagsmarkt te Gent, later geheten het "Uutenhovesteen", 
verleden voor de schepenen van Gent. 1507-1534.

99 Mandement van de Raad van Vlaanderen aan de eerste 
deurwaarder om de Brugse schepenen te dagvaarden ten einde 
zich te verantwoorden nopens een vonnis dat zij hebben 
uitgesproken in verzekeringszaken tussen Diego Danciso, koopman
van de natie van Biscaye, en Alonso del Hospital, Fernande de 
Castro en Diego de Medine. Met rapport van uitvoering van het 
madement de dato 15 november 1510. 8 oktober 1510.

100 Mandement van keizer Maximiliaan en zijn zoon Karel aan de 
eerste deurwaarder om er voor te zorgen dat meester Anthonis 
Heenkenshoodt, raadsheer in de Raad van Brabant, rustig in het 
bezit blijve van het leen van 15 bunder, gelegen te Galmaarden en 
Waarbeke, dat hij in 1498 kocht van Hubrecht Boonaert en Barbele 
Dalman, doch wier erfgenamen zich achteraf tegen die koop verzet
hebben. Met rapport van uitvoering van het mandement 10 juli 
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1511. 7 juli 1511.

101 Mandement aan de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen om 
de schepenen van het "Ryselsche Vrije" te dagvaarden om zich te 
verantwoorden nopens het proces dat voor hen werd gevoerd 
tussen Jehan Waermoes, werkman van de munt, en de ontvangers 
van de issuerechtenin het "Rysselssche Vrije" daar Jehan 
Waermoes beweert dat hij, behalve voor moord, ontvoering en 
diefstal, alleen berecht mag worden door de proost en gezwoornen 
van de munt. Met uitvoering van het mandement de dato 7 
februari 1513. 24 januari 1513.

102 Verdeling tussen de voogden van de wezen van Jan van de Velde 
enerzijds, Barbara van Schaubroeck, weduwe van Jan van de Velde,
echtgenote van meester Jan Everaert, anderzijds, van de goederen 
van het sterfhuis van Jan van de Velde. 26 mei 1514.

103 Akte van erving en onterving van het Vennegoed te Waarschoot, 
verkocht door de wezen van Jan van de Velde aan Jan Everaert, 
verleden voor het leenhof van Zomergem. 6 juli 1514.

104 Notaris Johannes Nicasy bevestigt dat hij de authentieke kopies van
twee pauselijke brieven aan de deur van de kathedraal van Atrecht 
heeft uitgehangen heeft. 28 februari 1513.

105 Vidimus van een bulle van paus Leo X betreffende gerechtszaken 
die in eerste instantie door wereldlijke rechtbanken behandeld 
worden. 5 juli 1515.

106 Vidimus van een bulle van paus Leo X nopens het verbod aan de 
geestelijken opgelegd geen functies uit te oefenen die niet stroken 
met hun geestelijke stand. 5 juli 1515.

107 Akte van erving en onterving van een leen, gelegen te Berlare, 
verkocht door Jan Pijl fs. Jan aan zijn neef Joos van Mosselvelde, 
verleden voor het leenhof van Dendermonde. 9 mei 1516.

108 Mandement gericht aan alle geestelijken die het aangaat door 
Zybert van Oussem, proost van Sint-Jacob op den Coudenberg te 
Brussel, als uitvoerder van een pauselijke bulle die aan Karel V het 
voorrecht toekent van de benoeming van 100 personen als 
beheerders van kerkelijke goederen. 12 juni 1516.

109 Akte betreffende de ex-communicatie van Didacus de Toledo, die 
tot driemaal toe door de Pauselijke Stoel veroordeeld werd in 
verband met het bezit van de priorij van de orde van Sint-Jan in 
Jerusalem in Kastilië en Leon, die aan Antoine de Zuniga 
toegewezen was. 1 april 1517.
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110 Voor de Raad van Vlaanderen verklaart Elisabeth van Ravescoot, 
weduwe van Charles van Wedergraete, heer van Landeghem, de 
som van acht pond groten ontvangen te hebben van Jan Everaert, 
raadsheer, ten titel van terugbetaling van een rente bezet op het 
Vennegoet te Waarschoot. Met kwijtschrift de dato 14 december 
1518. 15 december 1518.

111 De Raad van Vlaanderen stelt Lauwerin van Vaernewyck en 
Lysbette Moscheroen aan als beheerders van de goederen 
nagelaten door Christoffel van Vaernewyck, overleden echtgenoot 
van laatstgenoemde. 10 juli 1518.

112 Kwijtschrift van zes pond tien sch. door messagier Joris Dinghel 
afgeleverd aan Jehan Micault, algemeen ontvanger van de koning, 
uit hoofde van betaling voor het dragen van de akte van 
confirmatie van de wapenstilstand van Friesland gemaakt te 
Utrecht, aan Geraard Mylart, raadsheer in Holland. 15 april 1518 [of
1519].

113 Kwijtschrift afgeleverd aan Jehan Micault door de messagier 
Guillaume Blanckart, voor de som van 72 sch.,om vanuit Mechelen 
gesloten brieven van de koning gedragen te hebben aan de abten 
van Sint-Bernards en Sint-Michiel te Antwerpen om hen uit te 
nodigen op de lijkdienst voor de Keizer, te Mechelen, maandag e.k. 
22 februari 1519.

114 Kwijtschrift afgeleverd door Pierchon le Cocq, "chevaucheur" van 
de koning, aan Jehan Micault, om gesloten brieven met geheime 
opdracht gedragen te hebben vanuit Mechelen naar de heer van 
Melun en de heer van Reux, verblijvend in Artesië. 12 januari 1519.

115 Claeis de Vrome, messagier, erkent ontvangen te hebben van 
Jehan Micault, de som van 72 sch. uit hoofde van het brengen, tot 
tweemaal toe, van instructies van de koning aan de heer van 
Ravesteyn en de heer Lieven van Pottelsberghe te Gent, met het 
oog op het verzoek dat zij uit naam van de koning aan de Staten 
van Vlaanderen moesten doen. 7 april 1519.

116 Anthoine le Cordewanier, bode van de koning, verklaart van Jehan 
Micault 50 s. ontvangen te hebben om brieven van de koning aan 
de heer van Molembaix, de heer van Corenhuse en de seneschalk 
van Henegouwen gedragen te hebben, om hen te vragen of ze 
bereid zijn met de koning naar Duitsland te gaan. 22 februari 1519.

117 Guy Moulart, bode van de stad Atrecht, verklaart ontvangen te 
hebben van Jehan Micault de som van 14 pond om, vanwege de 
regentes, brieven gedragen te hebben aan de heer van Reux en de
burggraaf van Gent, te Arras, en het antwoord teruggedragen te 
hebben; vervolgens om een brief aan de genaamde burggraaf te 
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dragen met opdracht zich naar Engeland te begeven. 28 januari 
1519.

118 Gilles vander Bourg, messagier, verklaart van Jehan Micault de som
van 46 s. ontvangen te hebben om vanuit Mechelen brieven van 
madame de Savoie gedragen te hebben aan de heer van Nassau te
Diest, met geheime opdracht. 17 maart 1519.

119 Jehannet Jaquet, dienaar van de prins van Chimay, verklaart 
ontvangen te hebben van Jehan Micault de som van 8 pond 4s. 40 
groten, om voor de regentes brieven gedragen te hebben van 
Mechelen naar de heren van Sedan en Luik. 4 februari 1519.

120 Dierick Cousterman, "chevaucheur" van de koning, erkent van 
Jehan Micault ontvangen te hebben de som van 42 s., om 
koninklijke brieven gedragen te hebben van Mechelen naar de 
graaf van Fauquemberghe, baron van Ligne, met geheime 
opdracht. 4 maart 1519.

121 Jennin Jaquet, messagier, erkent ontvangen te hebben van Jehan 
Micault, de som van 58 s. om gesloten brieven van de koning 
gedragen te hebben aan Simon Tysnack te Brussel en andere 
brieven aan de bisschop van Luik. 13 april '1519.

122 Roelant Roelantszone, messagier, erkent ontvangen te hebben van 
Jehan Micault 7 pond om brieven gedragen te hebben aan de heer 
van Wassenaer en de heer van Rogghendorff. 27 maart 1519.

123 Jorys Dinghel, messagier, erkent ontvangen te hebben van Jehan 
Micault, de som van 48 s. om brieven gedragen te hebben naar de 
heer van Ligne, te Mortagne. 3 januari 1519.

124 Jorys Dinghele, messagier, erkent ontvangen te hebben van Jehan 
Micault, de som van 40 s., om brieven gedragen te hebben aan 
Lievin van Pottelsberghe te Gent, waarin deze opdracht gegeven 
werd zich naar Brugge te begeven bij de heer van Maldeghem, 
schout aldaar. 4 maart 1519.

125 Martin van Hardderlrich, kapitein van het voetvolk, verklaart 
ontvangen te hebben van Daniel le Clerc, keizerlijk tresortier van 
oorlog, de som van 560 pond, o.a. om in Duitseland 3.000 
voetknechten geronseld te hebben om de keizer op zijn 
aangestaande reis naar Spanje te vergezellen. 23 maart 1522.

126 Burchard van Sichauw, kapitein van het voetvolk, verklaart 
ontvangen te hebben van Daniel le Clercq, keizerlijk tresorier van 
oorlog, de som van 560 pond, o.a. om 3.000 voetknechten in 
Duitseland geronseld te hebben om de keizer te begeleiden op zijn 
e.k. reis naar Spanje. 23 maart 1522.



18 Diverse Oorkonden

127 Fragment van een notariële akte betreffende kanunnik Lievin 
vanden Plassche. 1519.

128 Bundel processen-verbaal van de rechtszittingen van de schepenen
van Orchies in de zaak tussen Jehan Meurisse, als procureur van 
zijn moeder Katherina de le Tainture, weduwe van Jehan Meurisse, 
enerzijds en Geromme de Sommain anderzijds. 1518-1520.

129 Overeenkomst gesloten voor de schepenen van Rijsel tussen het 
"Hôpital la Comtesse" te Rijsel en Jques Masurel, nopens gronden 
gelegen op het eiland Wulpen nabij Kadzand. 7 oktober 1521.

130 Bulle van Paus Julius II, waarbij de veroordeling wegens ketterij 
bekend gemaakt wordt van Bernardus de Carnaial, bisschop van 
Sabina, Guillaume Brisonnec, bisschop van Palestrina, Renatus en 
Fredericus, resp. kardinaal-diakens van Sint-Sabina en Sint-Angeli. 
19 januari 1512.

131 Akte van verkoop van een erflijke renten van 47 groten 's jaars 
door Michiel vanden Bossche, gezied Cornelis, aan Mergriete 
Dielbaerts fa Willem, bezet op gronden van Sint-Baafs te Gent 
verleden voor baljuw en schepenen van Sint-Baafs. 13 juli 1419.

132 Jean Ginoc, aartsdiaken van Henegouwen in de kerk van Kamerijk, 
een van de uitvoerders van een pauselijke bulle van 19 maart 1487
maakt die bulle bekend aan een ieder gesstelijke in het bisdom 
Doornik en Utrecht om die bulle uit te voeren. 14 januari 1489.

133 Bulle van Paus Innocentius VIII waarbiij Pieter Bruyninck, klerk van 
het bisdom Doornik, familiaris van de bisschop van Sebenico, 
pauselijk legaat bij Maximiliaan van Oostenrijk, een of twee 
beneficiën in het vooruitzicht gesteld worden, toe te kennen door 
de bisschop van het kapittel van Doornik en de abdij van 
Middelburg. 19 maart 1487.

134 Vonnis over Henri de Tenremonde, hoogbaljuw van de Gouvernance
van Rijsel, ten voordele van de abdij van Cisoing, nopens een 
tiende op de heerlijkheid van Lonny die Simon Lambelin, hooikoper 
aan Jean Pinchart niet had willen betalen. 2 september 1445.

135 Akte van erving en onterving van de verkoop van huizen en erven 
gelegen te Ekkergem, door Margriete, weduwe van Gillis 
Hutghebaut, aan Justaes de Cooman, verleden voor het laathof van
Ekkergem. 18 juli 1356.

136 De Gentse schepenen erkennen schuldig te zijn aan hun collega 
Bauduin de Pape, 276 pond 12 s. 6 d. par., welke hij aan de stad in 
lening gaf. 11 juli 1294.
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137 Akte van verkoop van een erfelijke rente van half mud rogge door 
Willem Uutuugavere en zijn zuster Margriete Clayse de Crane, 
verleden voor de schepenen van het land van Nevele. 8 december 
1388.

138 Voor hoogbaljuw en leenmannen van Dendermonde, verkopen Joos 
Vydt fs. Clais, en zijn vrouw Lysbette Borluut fa Jerôme, een erflijke 
rente van 10 pond groten Vl., leen wezend, aan zijn neef Joos 
Triest. In de akte is de kopie opgenomen van de verkoop van die 
erflijke rente door Heinrick Walraven, heer van Massemen en 
Berlegem, aan Joos Vyd de dato 3 juli 1414. 11 januari 1433.

139 Mandement van de Raad van Vlaanderen aan de eerste 
deurwaarder om Heindrick Papal in ongestoord bezit te herstellen 
van de visserij die hij in leen houdt van Sint Baafs en die gelegen is
in de Calue tussen Evergem en Langerbrugge. 18 februari 1465.

140 Leonardus de Furnariis, vicaris-generaal van de aartsbisschop van 
Genua, maakt bekend dat voor hem verscheen Lodisius 
Centurionus, burger van Genua, die verklaarde dat Sanihi de 
Laries, schipper uit Biscaye, met een lading van 115 zakken wol uit 
Minorca; die hem door Lucianus en Bartholomeus Centuriones 
toevertrouwd werden, ten einde die in consignatie te geven aan 
genoemde Lodisius, op de vlucht geslagen is. Volgens een rugnota 
heeft dit stuk gediend in ee proces tussen Lazars Lemmelin en 
Fernande de Salines. 28 april 1475.

141 Staat van de goederen nagelaten ten sterfhuize van Martin van der
Biest, echtgenoot van Lysebette Wilden. 18 oktober 1475.

142 Akte van verkoop van een blok van zeven huizen, gelegen te Gent 
bij het klooster der Jacobijnen, door meester Guillzume van 
Clungny, coadiutor van het bisdom Terwaan, aan zijn broeder 
meester Ferry van Clungny, bisschop van Doornik. 18 maart 1477.

143 Proces-verbaal van de vergadering van de Staten van Vlaanderen 
te Brugge. Het betrefet een besloten vergadereing van de clerus 
alleen. 7 augustus 1489.

144 Adrianus de Prato, priester in het bisdom Doornik, procureur van 
Pierre Bruninc, pastoor van Merendre, verzoekt notaris Bussardus 
de Fraxino de pauselijke brieven in de kerk van Merendre voor te 
lezen, waaruit blijkt dat Pierre Bruninc, pastoor van Merendre 
benoemd werd. 4 mei 1492.

145 Akte van overdracht door Pieter Eeline aan Matthyd Reins en 
Margriete, zijn dochter, vrouw van genoemde Matthys, al zijn 
goederen gelegen te Valkenberghe op het Langehevelt en te 



20 Diverse Oorkonden

Nederbrakel, mits een lijfrente van 21 pond 12 s. 's jaars, verleden 
voor meier en schepenen van Nederbrakel. 10 oktober 1427.

146 Wettelijke purge gedaan door de schout van Zaamslacht, Otene en 
Aendijck en de schepenen van Akselambacht, van gronden gelegen
te Coppijck, Ghenderdijck en Aendijck, die toegewezen waren aan 
Jan Lammens welke optrad in naam van de kerk van Aendijck. 4 
mei 1515.

147 Akte van verkoop van een leen gelegen aan de Heuverpoort te 
Gent, langs Zwijnaardsesteenweg, door Pieter de Crooc aan Pieter 
Sersimoens, verleden voor baljuw en schepenen van Sint-
Pietersdorp. 8 oktober 1448.

148 Akte van verkoop van vier lenen gelegen in de parochie van O.-L.-
Vrouw van Sint-Pieter te Gent door Zegher Colloc en zijn vrouw 
Zoetin Bennins aan Pieter Sersimoens, verleden voor het leenhof 
van Sint-Pieter. 1459.

149 Akte van verkoop van een huis gelegen in Huckelram op 
Overschelde te Gent door Martine Martens aan Jan van Munte. 24 
december 1448.

150 De schepenen en raadslieden van Gent verzoeken alle openbare 
officieren om de inhoud van de kopie van de akte getrokken uit het 
register van hun voorgangers, f° 86 uit te voeren. 25 augustus 
1449.

151 Georgius de Cesarinis, pauselijk protonotarius, geeft aan Lucas de 
Brakele, priester in het bisdom Doornik, de toelatng om zich een 
waardig biechtvader te kiezen. 29 oktober 1444.

152 De hertog van Bourgondië maakt bekend dat hij zijn raadsheer 
Henri d'Espierre aangeduid heeft om, samen met de 
afgevaardigden van de Vlaamse steden, te Keulen en elders met 
de Duitse kooplui te onderhandelen over de handel met 
Vlaanderen. 5 november 1386.

153 Jan en Symoen Borluut, zonen van Jan, verkopen aan Janne Scaec 
een half huis gelegen op de Korenmarkt te Gent, naast het huis 
geheten "Den Zac". 6 maart 1378.

154 Instructies voor de visitators van de provincies Reims en Sens, 
gegeven in het kapittel, gehouden te Reims op bovenvermeld 
datum, door de abten van Sint-Richarius te Amiens en Sint-
Remigius te Reims, voorzitters van het kapittel. Die instructies 
bestaan in het onderzoeken van een lange rij vragen nopens de 
observatie van de kloosterregels, de tucht, enz. 25 april 1348.
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155 Voor burgermeester en schepenen van Assenede verklaart Jooris 
de Neetesoone schuldig te zijn aan Anthuenis Bake, koopman te 
Gent, een eeuwige rente van 20 s., bezet op zijn hofstede staande 
te Wachtebeke op de wijk Calue. 13 november 1605.

156 Fragment (onderste helft) van een vonnis in een proces nopens een
leen waarbij Ghijselbrecht de Jaghere winnende partij is. 17 oktober
1488.

157 Verkoop van een erfelijke rente van 14 s. gr., bezet op goederen te 
Destelbergen, door Gijselbrecht Buekel aan meester Jorys van 
Poelvoorde, surgijn, verleden voor de meier en schepenen van 
Destelbergen. Aan die akte is het origineel, de dato 4 juni 1517 
gehecht van de verbeurte van de goederen, omwille van niet 
betaling van de rente. 18 april 1448.

158 Rekening van een kleinhandelaar geschreven in het Gujarati 
(Indisch dialect van het noorden van Bombay), uit het jaar 1914 
Vikram Samrat. S.d. [circa 1825].

159 Voor schout en schepenen van Hees, afhankelijkheid van Sint-
Servaas te Maasticht, geschiedt de erving en onteving van 
goederen verkocht door Lauwerens Bauwens fs. Lauwerens aan 
Aert Pruinen, zoon van Theewalt, wonend te Antwerpen. 3 oktober 
1526.

160 Voor schout en schepenen van Aksel ambacht worden door 
Wulfaert Veystere, als procureur van de erfgenamen van Heyndrick
Vrombout 3 1/2 gemeten lands verkocht omwille van niet betaling 
van achterstallige renten. 27 juli 1533.

161 Leenrol van een heerlijkheid toebehorend aan Kateline van 
Mossevelde fa. Joos gelegen te Berlare op de wijk te Wale, en 
gehouden van het leenhof van Dendermonde. 1530.

162 Leenrol van de heerlijkheid van ateline van Mossevelde fa. Joos te 
Berlare te Wale. 1539.

163 Leenrol van het leen van Kateline van Mossevelde te Berlare te 
Wale. 1539.

164 Kwijtschrift van 1348 pond 4 s. afgleverd door Heindrick Cloitkin, 
kapitein van Duits voetvolk, aan de tresorier van oorlog, voor de 
betaling van zijn manschappen. 20 oktober 1522.

165 Kwijtschrift van 200 pond, afgeleverd door Jehan de Berquin, 
kapitein van het kasteel van Renescure, aan Daniel le Clerc, 
tresorier van oorlog, voor betaling van zijn manschappen. 24 juli 
1522.
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166 Kwijtschrift van 1.000 pond, afgeleverd door Jehan du Berquin, 
kapitein van het kasteel van Reneschurt, aan Daniel le Clerc, 
tresorier van Oorlog, voor het betalen der manschappen. 25 april 
1522.

167 Kwijtschrift van 5.228 pond afgeleverd door Jacob van Vlin, kapitein
van Hoogduits voetvolk, afgeleverd aan Daniel le Clerc, tresorier 
van oorlog, voor betaling van soldij. 8 oktober 1522.

168 Mandement van de keizer aan de wethouders van Temseke, waarbij
hij hen beveelt recht te laten wedervaren aan Adriaan van den 
Driessche, te Waasmunster, van wie Michiel Coppens, omwille van 
een schuld die Elisabeth Bogaert, echtgenote van Adriaan, 
tegenover hem had, voor haar huwemijk met Adriaan heeft "doen 
afscatten by ulieden zekeren vruchten staende ende wassende" op 
zijn veld. 16 december 1523.

169 De keizer geeft aan zijn tresorier-generaal bevel om aan de graaf 
van Bueren betalingen te doen in verband met zijn krijgsdiensten. 
23 februari 1527.

170 De schepenen van Gent verklaren de kopie van een akte uit het 
schepenboek voor waarachtig en geven instructies aan alle 
stadsofficieren hoe zij de pachters van de stad, die in gebreke 
blijven, tot betaling zullen dwingen. 12 juni 1526.

171 Renault Haneton, baljuw van Doornik en het Doornikse, bekrachtigt
de schenking van een rente ten laste van de stad Gent, gedaan 
door Peronne Haccart, weduwe van Noël Cottrel, ten voordele van 
haar neef, Jacques Haccart, zoon van Lyon, tweede "prévot" van 
Doornik en Geertruide de Landas. 24 februari 1529.

172 Pachtbrief van land en bos te Evergem, in pachte genomen door 
Christoffel vanden Voorde van Bertelmaus van Leyns fs. Lievins. 24 
december 1528.

173 Bekrachtinging door de Staten van Vlaanderen van de verdragen 
van Kamerijk en Madrid. 9 Frebruari 1530.

174 Voor leenmannen van Henegouwen stellen Jacques de Sablens, 
Jehan Bruniel en zijn vrouw Isabeau Hanocque, als procureurs aan 
in een geding dat ze te Gent voeren tegen Thomas van Wettere, 
Artus de Sablens, Jehan Wastel, Martion Fourmanoir, enz. 2 februari
1530.

175 Mandement van de keizer gericht aan drie advocaten van de 
"Gouvernance de Lille" nopens een proces tussen de heer van 
Berlettes c.s. en de abdij van Cisoing. 14 november 1531.



Diverse Oorkonden 23

176 Interlocutoir vonnis van de schepenen van Doornik in de zaak 
tussen Jacqueline le Cocq en Jaquelmart de Bois. 12 juli 1532.

177 Akte van verheffing van een leen gelegen te Oordegem en 
gehouden door Jan van Mossevelde, als voogd van Jonkvr. Baerbele
vander Heyden, van Joos van der Meere, heer van Voorde, van zijn 
leenhof van Landegem. 8 april 1532.

178 Stuk van een proce gevoerd voor de Raad van Vlaanderen, tussen 
notabelen van Zaffelare, Winkel en Lochristi enerzijds, de 
schepenbank van Gent en prelaten van Sint-Pieter en Sint-Baafs 
anderzijds. 19 december 1533.

179 Voor Jehan Braure, luitenant van de baljuw Aire, stelt Jehan Merlin, 
voogd van Jehan Dom, zoon van wijlen Maillard Dom, welke door 
Bernard de Seninghem, schildknaap vermoord werd, Boudewijn 
Maillaerd en Josse Verdebault aan om, voor de Raad van 
Vlaanderen, de vrede die tussen de moordenaar en de erfgenamen
van Maillard Dom getekend werd te laten bekrachtigen. 2 maart 
1537.

180 Stuk betreffende een proces gevoerd voor de Raad van Vlaanderen
tussen Alart de la Porte en zijn vrouw Katerine de Tenremonde, 
erfgenamen van Jehan Tenremonde en Jehan de Croix als man van 
Marie de Tenremonde, anderzijds. 15 september 1536.

181 Voor schepenen en raadsheren van Gent, stellen Joos vander 
Straeten, Jan vander Heeke, Florens Tyncke en Jan Burt een hele 
reeks personen tot hun procureurs aan. november 1536.

182 Voor de schepenen en de raadsheren van Oudenaarde stellen de 
erfgenamen van Marie Driescchmans een reeks personen aan tot 
hun procureurs om te verschijnen voor de Raad van Vlaanderen. 5 
september 1537.

183 Voor de schepenen van Kassel stelt Willem Tabat procureurs aan 
om te procederen tegen Jeanne de Bats. 26 november 1537.

184 De keizer maant de Raad van Vlaanderen aan de rekeste civiele, 
hem gepresenteerd door Andries vander Beke tegen de weduwen 
van Jooris van Morslede en Wouter vanden Gracht, omwille van een
pachtkwestie te onderzoeken.De rekeste is aan gehecht. 30 
augustus 1538.

185 Mandement van de keizer aan de deurwaarder van de Grote Raad 
om de abdij van Sint-Baafs te Gent de proceskosten te doen 
betalen aan Nicasius van Male winnende partij. 30 juni 1539.
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186 Mandement van de keizer aan de Grote Raad in verband met een 
rekest van de Sint-Baafsabdij te Gent om te mogen afzien van het 
geding in beroep, dat zij ingesteld heeft biij de Grote Raad tegen 
een vonnis uitgesproken door de Raad van Vlaanderen ten 
voordele van Nicasius van Male. 13 juni 1539.

187 De "hooftredenaers" van de keizer geven aan de deurwaarder van 
de "Kamer van Hooftredinghe" in Vlaanderen bevel om Jan Halewin,
erfachtig ontvanger van de spijker van Kortrijk, te dwingen de 
achterstallen van de jaarlijkse rente van 1950 1/2 rasieren evene te
betalen aan Jan, hertog van Kleef en Gulek, heer van Wijnendale. 8 
december 1538.

188 Drie aan elkander gehechte stukken in verband met een proces 
gevoerd voor de Raad van Vlaanderen door Jean Fortis, priester van
het bisdom Atrecht, en Jan Bailliu, kanunnik van Kamerijk, tegen 
Gillis Petri, pastoor van Roucourt, nopnes het bezit vande pastorij. 
1538-1539.

189 Voor de schepenen van Hulst geven enkele leden van de Sint-
Niklaasgilde der stad procuratie aan Oste de Preytere en Jan 
Weyteel om voor de Raad van Vlaanderen te procederen tegen 
Wouter van der Gracht. 7 november 1540.

190 Constitutie van een erflijke rente van 10 s. groten 's jaars door de 
stad Gent ten voordele van Willem van Nieuwenhuus. 13 augustus 
1540.

191 Fabrice Bomba, hoveling van de hertog van Mantus, erkent de som 
van 675 pond tor. ontvangen te hebben van Jehan Duval, tresorier 
van de hertog, voor zijn reis naar Manluuy. 16 september 1540.

192 Voor de schepenen van Sint-Omaars sluiten de erfgenamen van 
Philippe de le Cornehuuse een akkorde nopens dezes 
nalatenschap. 26 februari 1543.

193 Akte van erving en onterving van een stuk land en meers gelegen 
te Eeklo, verkocht door Claies van Langhe en Vincenthyne fa. 
Claies Yman, zijn vrouw, aan Vincent van Theems fs. Jheronimus en
zijn vrouw Susanne, verleden voor de schepenen van Eeklo. 24 
april 1542.

194 De keizer maakt bekend dat de belasting van de 10de penning, 
waartoe de inwoners van de heerlijheid van Watervliet zullen 
bijdragen, geen precedent zal vormen voor inning van belastingen 
in de toekomst waarvan de inwonders immer ontslagen zijn 
geweest. 2 augustus 1544.

195 De keizer geeft aan de Staten van Vlaanderen de toelating om 
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lijfrenten te verkopen ten einde de som van 400.000 schilden die 
zij in 11 oktober aan de keizer toegezegd hebben op te brengen. 7 
juni 1544.

196 Akte van verkoop van een hofstede door Christoffel de le Becque 
aan Anthoine Carult, verleden voor de schepenen van Dowaai. 22 
november 1546.

197 Akte van vercijnzing van 5 razieren grond door Christoffel le 
Becque, aan Antoon Carult, verleden voor schepenen van Dowaai. 
22 november 1546.

198 Stuk van een proces gevoerd voor de Raad van Vlaanderen tussen 
de abt van Sint-Pietersabdij te Gent en Gheeraert d'Yssembeke, 
cause uxoris, te vore weduwe van Gheeraert vander Slijcke. 18 mei
1548.

199 Mandement van de keizer aan zijn eerste deurwaarder om de 
gebruiken van de moerlanden in de Hulsterse moer,welke zij 
vroeger met oog op het delven (van turf), van de abdij van de 
Duinen in pacht genomen hadden, te dwingen de abdij te 
vergoeden voor het te veel dat zij in tegenstrijd met de 
overeenkomst, uitgedolven hebben. 27 oktober 1545.

200 Rapport van uitvoering van een eksploot van de deurwaarder 
Cornelis de Aisere te Kaprijke, te Zwijnaarde en te Antwerpen. Hij 
heeft namelijk de procureur Bertheleus vanden Houtte, die 
beweerde in het bezit te zijn van een zekere oppervlakte moer te 
Zwijnaarde, gelegen op het Vlaams hoofd, maar een deel waarvan 
de abdij van de Duinen eigendomsrecht laat gelden, gedagvaard 
voor de Raad van Vlaanderen ten einde er zijn eigendomsrechten 
te bewijzen. 28 september 1546.

201 Op verzoek van Hendrik Willems, als voogd van Jan Borluut, 
verkoper aan Lieven Borluut van de heerlijkheid van Sint-Denijs-
Boekel, afhangend van de polders van Namen, en voorzien van 
hoge, middele en lage justitie, verleend de keizer oktrooi om de 
galg, die sedert 16 jaar in puin gevallen is weder op te richten "op 
twee staecken oft pilaeren alleenlyck" daar Lieven Borluut de 
koopsom niet wil betalen vooraleer heroprichting geschied. 29 
januari 1549.

202 Contitutie van een lijfrente van zes pond tien schellingen door de 
Staten van Vlaanderen ten voordele van de kinderen van wijlen 
meester Jan van Rye. Er aan gehecht akte van verkoop van drie 
rente door Anthoine del la Fontaine, verleden voor de schepenen 
van Duinkerke, de dato 8 juli 1626. 6 januari 1554.

203 Interlocutoir vonnis van de Raad van Vlaanderen in het proces 
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tussen de erfgenamen van Andries Porrewaghen en Cornelis 
Coene, optredend voor de kinderen vander Schuerre. 6 juni 1553.

204 Voor de schepenen van Rijsel stelt Victor de le Haie enkele 
personen aan tot zijn procureurs. 5 november 1548.

205 Constitutie van een erfelijke rente van twee pond groten door de 
kinderen van de Steene ten voordele van Adriaan de Wale, vrij 
schipper te Gent. De rente is bezet op gronden te Petegem-bij 
-Deinze gelegen. Verleden voor baljuw en schepenen van Nevele in
de heerlijkehid van Petegem. 18 mei 1539.

206 Attest van Adriaan de Monmengy, klerk van de stad Brugge, waarin
verklaard wordt dat Jacob Dierkins fs. Joos Staeger wonende te 
Wachtebeke, maar geboren te Brugge, zich op 13 mei 1536, in het 
register van de buiten wonende poorters deed stellen. Met attest 
van burgermeester en schepenen dat bovengemelde attest juist is.
1 december 1550.

207 De schepenen van Gent geven toelatig aan Jan vander Beke fs. 
Lieven, voogd van Thomaes van Vaernewijc, om een leen te 
Zevergem, dat aan deze laatste toebehoort, te belasten met een 
erfelijke rente van twee ponden groten 's jaars. 29 april 1550.

208 Constitutie door Karel V van een erfelijke rente van 12 pond, te 
bezetten op de domeinen van Oost-Vlaanderen, ten voordele van 
Jheronimus Vande Berghe. Die rente, smen met andere, werd 
verkocht om het bedrag van 120.000 carolus gulden op te brengen,
zijnde de koopsom van de stad Lingen, gekocht door Karel V aan 
Anna van Egmont, dochter van wijlen Maximiliaan van Egmont, 
graaf van Büren. Met kwijtschrift voor de koopsom van de rente. 4 
september 1551.

209 Nieuws van het hof van de keizer, in vorm van een dagboek. 3-27 
januari 1551.

210 Stuk in verband met een proces dat voor de Raad van Vlaanderen 
gevoerd werd tussen Gillis van der Straeten en Arent van der 
Varent. 14 februari 1545.

211 Stuk in verband met een proces gevoerd voor de Raad van 
Vlaanderen tussen Pieter de Clercq, priester, en de magistraat van 
Sint-Wincksbergen. Op de rug staat een stamboom betreffende de 
families de Spuit, de Pape, de Hulst, de Coopman, enz. 1 april 
1546.

212 Josijne van Cuenincdonc, abdis van de Biloke te Gent, maakt 
bekend dat zij een stuk grond te Wetteren verkocht heeft aan 
Claeys Damman fs. Claeis. 16 september 1552.
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213 Register van de erfelijke schoof, geheven door Lieven van 
Mossevelde, op gronden te Berlare. 1569.

214 Extract uit het testament van Jan de Schietere fs. Daniel, overleden
te Brugge op 1 juli 1575. 29 mei 1575.

215 Twee stukken van een proces tussen de baljuw van Doornik en het 
kapittel van de kathedraal van Doornik. 1548.

216 Voor de schepenen van de Gedele van Gent wordt Gheerom Borlut,
zoon van Jan en Margriete Cabbelliaus, die in het klooster van 
Drongen zal binnentreden, meerderjarig verklaard met toelating 
vanzijn familieleden. 6 juli 1553.

217 De schepenen van Gent geven toelating aan hun poorter Jan de 
Brune fs. Franchois om de stad te verlaten, zijn poorterschap af te 
leggen en elders te huwen, mits betaling van issuerecht van drie 
pond groten. 25 januari 1553.

218 Benoeming door de bisschop van Atrecht van Maximilaan du Bois 
tot kanunnik van Sint-Hermes te Ronse. 24 juli 1553.
Niet raadpleegbaar

219 Voor de schepenen van Gent stelt meester Jacop Gilleman, 
raadsheer, twee procureurs aan, in naam van Johanna Borluut, zijn 
vrouw en als voogd van Magdalena Collins fa. Jan, Christine Colins 
fa. Jans, weduwe van Joos Colin en Willem Butchemelis, voogd van 
Guillaume Borluut fs. Jans, ten einde voor de schepenen van 
Roeselare hun rechten te verdedigen op de erfenis van Passchine 
Goossens, weduwe van Jan Colins de oude. 14 september 1556.

220 Attest van de faculteit van geneeskunde te Leuven waarin erkend 
wordt dat Petrus Demettrius uit Doornik in 1555 de titel 
baccalaureus bekomen heeft. 14 april 1557.

221 Benoeming van Pierre Daman, proost van Sint-Veerle te Gent, tot 
buitengewoon raadsheer van de Raad van Vlaanderen. 5 augustus 
1557.

222 Attest van Jehan Coutereau, baron van Jauce en Jacques de 
Bregilles, heer van Chasteaulx, afgeleverd aan de abdis van 
Maubeugen waarnbij zij bevestigen dat Marie de Baronage 
wettelijke dochter is van Jehan de Baronage, heer van Percke, en 
Claudia van der Meeren, zijn vrouw. 1 september 1557.

223 Akte van schenking onder levenden van de heerlijkheid van 
Berelare te Wale door Kateline van Mossevelde fs. Joos, echtgenote
van Jan vander Looven, fs. Jacob, verleden voor leenmannen van 
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Dendermonde. 13 september 1557.

224 Akte van verkoop van een erfelijke rente van 36 gulden door Joos 
vanden Berghe fs. Joos, aan Filips de Gruutere fs. Ghysselbrecht, 
verleden voor de Raad van Vlaanderen. 24 september 1558.

225 Dagvaarding van Jan Machals voor de Raad van Vlaanderen om 
zich te verantwoorden over de diefstal van haver ten nadele van de
pastoor van Wetteren en de ontering van het kerkhof. 20 augustus 
1560. [22-24 augustus].

226 Constitutie van een erfelijke rente van 62 pond 10 s. torn., door de 
Staten van Vlaanderen ten voordele van Michiel de Hammeel. 10 
november 1561.

227 Akte van verkoop van een partij land gelegen te Meulestede (Gent)
door Lievin Claus fs. Jan aan Victor Jours, verleden voor de 
schepenen van Sint-Baafsabdij te Gent. 11 december 1561.

228 Verkoop van een lijfrente van 30 s. gr. door de stad Gent aan 
Roeland van Hembize met het oog op de financiering van de bouw 
van de spei op de nieuwe vaart. 8 september 1562.

229 Enkel personen bevestigingen dat Pierre Dammant, proost van Sint-
Veerle en raadsheer van de Raad van Vlaanderen, sedert 15 
oktober metter woon te Gent gevestigd is. 19 september 1563.

230 Akte van verheffing van een leen gelegen te Valencijn en gehouden
door Laurence Resteau, weduwe van Jacques Godin, uit Kamerijk, 
als voogd van haar zoon Jehan, van het grafelijke leenhof van 
Bergen. 16 jui 1574.

231 Akte verleden voor de schepenen van Rijsel betreffende de gift die 
wijlen Jeanne de le Hamaide, weduwe van Nicolas du Pret, heer van
Triete, gedaan had ten voordele van wijlen Anna de Landas, 
waarvan Jehanne Jovenel erfgename is. 24 december 1560.

232 Constitutie van een erfelijke rente door de weduwe van Jan van 
Eesbeke ten voordele van Cornelis de Crul, bezet op goederen te 
Pollare, verleden voor de schepenen van Wedergrate. 27 januari 
1566.

233 Overdracht van een rente van twee s. door Lievin Hebscaep, 
weduwnaar van Lievyne Dhauwers fa. Godefried , aan Lieven 
Denys. 23 mei 1565.

234 Voor baljuw en leenmannen van Rijsel verkoopt Jehan Despretz, 
zoon van Josse, landbauwer te Wambrechies, aan Philippe de le 
Court, zoon van Jan, landbouwer te Marquette, een hofstede 
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gelegen bij Rijsel. 31 augustus 1565.

235 Voor de schepenen van Eeklo schenken jonkvrouw Barbara de 
Croos, gezeid Drumez, weduwe van wijlen Anthuenis Svotis, 
alsmede Jan Scotis voor hem zelf en als procuratie hebbende van 
Frans en Antonn, zijn broeders, een stuk land te Eeklo, aan Pieter 
de Coninck. 28 oktober 1565.

236 Verkoop van een rente van zes pond groten door de Staten van 
Vlaanderen ten voordele van Jeanne du Bruecq. 13 november 
1565.

237 Voor de schepenen van Doornik verklaart Jehan Philippr, messagier 
dat hij op de 18de dezer maand gezien heeft dat een zekere 
kwantiteit wapens te Antwerpen aangekocht werd door een vijftal 
wapenmakers van Doornik. 23 september 1566.

238 Voor twee auditeurs van het baljuwschap van Rijsel staan Eustache
de Croy en zijn vrouw Loyse de Ghistelles aan Jean Desprets een 
vermindering van heerlijke rente toe op zijn gronden te 
Wambrechies in de heerlijkheid van Herseaux. 7-8 juli 1567.

239 Met toelating van zijn prior, van zijn tante Cornelia de Pose en zijn 
nonkel Martin de Pose, hoogbaljuw van Middelburg, schenkt Joos 
Minne, kloosterling in de abdij van Middelburg, zijn goederen aan 
zijn natuurlijke broeders en zusters. 21 juni 1569.

240 Constitutie van een erfelijke rente van 60 pond door Staten van 
Vlaanderen ten voordele van Ghileyn Bulteel. 25 oktober 1570.

241 Stuk in verband met vermindering van heerlijke rente die Eustache 
de Croy en zijn vrouw Loui de Ghistelles toestonden aan Jean 
Despretz op grond die hij bezat op de heerlijkheid van Herseaux. 1 
september 1571.

242 Akte van verkoop van een goed gelegen te Eichem door Jan 
Yserman, linnenwever te Eichem, aan Clais Mahet, burger van 
Edingen, verleden voor de schepenen van het personaatschap van 
Eichem. 11 mei 1571.

243 Oktrooi door de koning verleend aan Paul de Witte en consoorten 
om alle onvruchtbare gronden in de Nederlanden met hun nieuwe 
uitvinding vruchtbaar te maken op voorwaarde dat de helft van de 
bewerkte grond aan hem zal toebehoren en de helft aan de koning.
3 mei 1572.

244 Voor de soeverein-baljuw van Rijsel maakt Katherine Remery, 
weduwe van Charles de le Court, alsmede de voogden van haar 
kinderen, bekend hoe de verdeling van de nagelaten goederen van 
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Charles de le Court gedaan werd. 13 mei 1572.

245 Schepenen van Gent verlenen toelating aan Filips de Grutere en 
Charles vander Camere, als voogden van Charles van der Camere 
fs. Hendricx, heer van Axel, Hansbeke, enz., om de procedure voor 
de Raad van Vlaanderen voort te zetten tegen Jan Damman, heer 
van Oombergen, in verband met verkoping van de tienden van 
Huisse die aan de wees toebehoren. 18 maart 1574.

246 Voor baljuw en schepenen van de baronie van Poeke verkoopt Clars
van Ackere, weduwe van Michiel Taelman, een stuk grond gelegen 
te Ruiselede, aan Adrienne van Caneghem, weduwe van Michiel de 
Keysere. 4 juni 1573.

247 Voor het leenhof van Sint-Pietersabdij te Gent verkoopt Jacques 
Cortewylle aan meester Jan vanden Eetvelde een huis "metten 
welle ende zynghele" gelegen te Latem, leen wezende van Sint-
Pietersabdij te Gent. 15 mei 1574.

248 Stuk van een proces dat gevoerd wordt voor de schepenen van La 
Gorgue tussen Antoine de Beassart, landbouwer te Oudecapelle, en
Mahieu le Brun, burger van La Gorgue, wonend te Merville, 
ontvnager van de honderste penning nopens de ontvang van deze.
14 april 1575.

249 Uitvoering van een vonnis van de Raad van Vlaanderen, bevestigd 
door de Grote Raad, in een proces tussen jonkheer Josse van Lake 
en de weduwe van Lenaert Werbrouck. 5 november 1574.

250 Stukken van een proces tussen Philippe Six, Katherine Ramery, zijn 
vrouw, te voren weduwe van Philippe de le Court, e.a. tegen 
Antoine de Flandre, heer van Herseaux. 1576-1577.

251 Constitutie van een lijfrente van 33 carolus gulden zes schel. 8 pen.
Door de Generale Staten ten voordele van Jan Mesdach en zijn 
vrouw Marie de Lange. 1 maart 1577.

252 Akte van erving en onterving van een huis in de Bogaertstraat te 
Brugge, verkocht door Jacques de Sainctrames gezeid Broucqsault, 
in naam van Fransçoise de Lescluse, weduwe van Gommaert, aan 
Antoine van Varenberghe. 15 mei 1578.

253 Akte van verkoop van een erfelijke rente, bezet op het huis 
geheten "de Crake", achter de vierschaar te Antwerpen, door 
Lodewijk vander Lynden aan Marie Heymericx, verleden voor 
schepenen van Antwerpen. 16 mei 1579.

254 Overeenkomst gesloten voor de "garde du sceau" van Artesië in 
verband met een schuld van de erfgenamen van Pierre Vindre, 
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landbouwer te Nielles, ten overstaan van Antoine du Mez, heer van 
Ponches. 21 juli 1579.

255 Voor schepenen van Brugge bezetten Francois Schelbever en zijn 
vrouw Jeanne Renaert hun huis op de Verversdijk, geheten de 
"Blauwe Duve", ten voordele van Josse Pauwels, aan wie zij een 
som verschuldigd zijn uit hoofde van aankoop van een deel van 
een huis. 1 oktober 1579.

256 Akte van verkoop van een half dachwant meers gelegen te 
Moerbeke in de Schielbeken meers door Steven de Vos aan Lieven 
de Bruyne, poorter van Geraardsbergen, verleden voor de 
schepenen van Moerbeke. 1 maart 1601.

257 Doorgangsbewijs afgeleverd door aartshertog Albrecht, ten einde 
32 kisten met zijn reisgoed van Duinkerke naar Brussel te laten 
voeren. 8 april 1601.

258 Melchior Hebbe fs. Adriaen erkent een rente van drie pond ten 
voordele van Arnauldine de Bisschop, bezet op zijn hofstede 
gelegen te Langherbrugghe onder Wondelgem, die hij gekocht 
heeft van Guillaume de Witte, te hebben op zich genomen. 25 
oktober 1601.

259 Voor de magistraat van Hamburg stelt Petrus van der Schueren, 
zoon van Nicasius, zijn verwanten Denis Claudier en Johannes 
Steyaert als gevolgmachtigden aan ten einde in zijn naam het 
derde van een goed gelegen te Gent, dat hem toekomt, te 
verkopen aan Magdalena Pieters, weduwe van Pieter Kotens. 16 
juni 1603.

260 Voor de baljuw en laten van de heerlijkheid Pittem erkent Denys 
Windels gekocht te hebben aan Gillis Ruyshout fs Jans een rente 
van 48 lb. gr. ten laste van Cornelis de Witte. 18 februari 1604.

261 Benoeming van Jean de Godeberge tot ontvanger van de abdij 
Vaucelles. 3 maart 1605.

262 Voor schepenen van gedele van Gent stelt Jacqueline Gillis 
procureurs aan ten einde een proces te voeren voor de Raad van 
Henegouwen tegen Quintin Alegambe, heer van Autreul, 
betreffende de gronden en weiden gelegen te Vlieringhe in de 
parochie Halle. 19 oktober 1605.

263 Schepenen van de gedele en "paysierders" van Gent geven de 
voogden van Elisabeth Haesbaerts de toelating om een deel van 
een goed te verkopen gelegen te Zevergem. 21 februari 1607.

264 Vonnis vann Nicolas le Clercq, plaatsvervanger van de hoog-baljuw 
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van Doornik, in een proces tussen de kanunniken van O.-L.-Vrouw 
te Doornik en Jean de le Porte nopens aanslag door deze laatste 
gepleegd op een bezitting van de kanunniken te Blandain. 21 
januari 1608.

265 Vonnis voor de Raad van Vlaanderen in het proces op klacht van 
Jan Lyssens, genade verkregen hebbend voor de moord op zijn 
vrouw en nu opnieuw gevangen, tegen de stadhouder van het Land
van Aalst en de schepenen van Aalst omwille van het gevangen 
zitten van de klager. 19 januari 1609.

266 De Grote Raad bekrachtigt een akte van de Raad van Artois waarbij
Jean Lestene, tegen borgstelling, ontslagen wordt uit de 
gevangenis te Gent. 27 april 1609.

267 Akte van erving en onterving van verscheidene stukken land 
gelegen te Ursel, aangekocht door Louis van Durme in naam van 
Jan Canis en zijn vrouw Lievine Mabelis, verleden voor de 
vierschaar van Ursel. 10 maart 1610.

268 Fragment van een stamboom van de familie de Landas; met 
gekleurde wapenschilden. 1610.

269 Toelating verleend door de aartshertogen aan Jan Mason, regent 
van het College "des fleurs de Lys" te Leuven, om het proces voort 
te zetten dat zijn voorganger, wijlen Gaspard Winckel, voerde 
tegen de proost van Harelbeke, in verband met een prebende in 
Sint-Salvator te Harelbeke. 27 oktober 1611.

270 Voor de schepenen van Doornik staat Michiel de le Motte het derde 
deel van een rente ten laste van de stad Gent af aan de 
testamentuitvoerders van Nicaise Monnart, met name Roger den 
Nicolas Monnart. 8 februari 1612.

271 Gelijkaardige akte (als nr. 270, de dato 8 februari 1612), waarbij 
Jean Richard een ander derde van die rente afstaat. 8 februari 
1612.

272 Diploma van licentiaat in de rechten van Philippe le Waitte, heer 
van Recques. Aangehecht een rekwest om benoemd te worden tot 
advocaat van de Grote Raad; met gunstige apostille. 10 oktober 
1612.

273 Voor schepenen van de Keure van Gent stellen Isaacq, Charles en 
Andries de Man en Philippe de Keyser zich borg voor Lieven Keyser,
pachter van de watermolen van de stad Gent. 17 februari 1614.

274 Akte van benoeming van Hendrik Rampen tot kanunnik van Sint-
Hermes te Ronse. 23 juli 1614.
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Niet raadpleegbaar

275 Constitutie van een rente van drie pond door Jacques de le Court 
ten voordele van Jan Conghen, bezet op een dachwand te 
Moerbeke, verleden voor meier en schepenen van Moerbeke. 24 
november 1614.

276 Verkoop van een huis gelegen aan de Hoogpoort te Gent door 
meester Dieric Portmans aan Elisabeth Sneps, weduwe van Joachim
van Innes. 3 januari 1615.

277 Koning Lodewijk van Frankrijk verklaart dat heerlijkheden van 
Windeke en afhangende parochies, alsmede afhankelijkheden van 
de baronnie van Rodes, toebehoren aan Robert de Douai, 
ontvanger van de kasselrij van Rijsel. 11 september 1616.

278 Toelating verleend door de aartshertogen aan Elisabeth van der 
Water, weduwe van Hans Janssens en van Isaacq de Duyts, om een
rente te verkopen die aan haar kinderen toebehoort, ten einde haar
schulden te delgen en in het onderhoud van haar en haar kinderen 
te voorzien. 11 maart 1616.

279 Akte van verkoop van een dachwant meers gelegen te Moerbeke 
door Joos van den Borre, Adriaan Lombaert en Joos van der Muelen 
aan Martyn Flamanq, verleden voor de vierschaar van Moerbeke. 
23 februari 1617.

280 Verkoop van twee rente door de erfgenamen van Franchoise Huet 
aan Pauwels van den Steene, verleden voor de schepenen van 
Gedele van Gent. 4 juli 1617.

281 Voor schepenen van Brugge belooft Agnes Camargo fa. Jan een 
zekere som te betalen aan Jan de Ruddere uit hoofde van aankoop 
van een huis gelegen in de Crommenwale. 30 augustus 1617.

282 Akte van verkoop van een goed door de weduwe Antoine Stiene (?)
aan Vincent Clamart, verleden voor meier en schepenen van het 
hof van Filips de Pinchar heer van ..... 17 oktober 1617.

283 Denombrement van drie lenen gelegen te Beveren-bij-Oudenaarde,
gehouden door Jacques de Vooght, heer van Zonnebeke, van Jan 
van den Vichte, heer van Beveren. 20 december 1618.

284 Akte van erving en onterving van stukken grond en bos gelegen te 
Maldegem verkocht door Jan Troost aan Filips de Zwaef, verleden 
voor de schepenen van het ambacht van Maldegem. 12 juni 1618.

285 De erfgenamen van Nicolas Philippet verkopen voor notaris 
Nicolaas van Houtte, te Brugge, hun aandeel in een rente ten laste 
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van Agnes de Camargo, aan Donaes Stierman, die reeds een vierde
van de rente bezat. 7 mei 1619.

286 Twee stukken in verband met een proces tussen de kapelaan van 
het groot begijnof te Doornik en Jacques Masure uit Estaimpuis, 
nopens het wederrechtelijk bewerken door deze laatste van een 
goed gelegen te Saint-Légier en toebehorend aan eerstgenoemde. 
13 augustus - 13 september 1619.

287 Procuratie verleend door Barbara Dalens (?), weduwe van meester 
Stuperaert uit Gent, aan François de Coninck, Pieter de Repere en 
Jacques de Hont om haar goederen gelegen te Nazareth te 
verkopen aan Jacques de Coninck, verleden voor de magistraat van
de stad Haarlem. 29 september 1620.

288 Akte van verkoop van de helft van een huis staande in de 
Hennerstraat, door Jan de Mol fs. Simoens aan Pieter van den 
Bossche fs. Jan, verleden voor het laathof van Sint-Pieter te Gent. 
1620.

289 Berschermingsbrieven vanwege de aartshertogen voor Anna de 
Croy. 28 april 1621.

290 Akte van verkoop van een hofstede te Mariakerke door Filips van 
Quickelberghe aan Pieter de Moor, verleden voor baljuw en 
schepenen van de heerlijkheid van Schaubrouck te Mariakerke. 5 
juni 1621.

291 De abt van Boudelo verkoopt, met toelating van de abt van 
Cambron, twee huizen in de Boudelostraat te Gent, ten einde van 
een rente van 50 pond groten, ten laste van het klooster, te 
kunnen aflossen. 30 juni 1622.

292 De Staten van Vlaanderen benoemen hun afgevaardigden ten 
einde na de eed van de Spaanse koning ontvangen te hebben, zelf 
de eed af te leggen door bemiddeling van aartshertogin Isabella, 
na de dood van aartshertog Albrecht. 15 maart 1623.

293 Diploma (met verluchting) van licentiaat in de rechten van de 
universiteit van Dôle op naam van Petrus van den Berghe uit 
Antwerpen. 2 december 1623.

294 Vonnis van baljuw en schepenen van de kasselrij Ieper in een 
geschil tussen de baljuw van Ledegem en de magistraat van die 
plaats nopens het recht van innen van het issuerecht. 10 april 
1623.

295 Akte van erving en onterving van een hofstede te Eeklo, verkocht 
door Adriaan Pauwels uit naam van Josine van Geertsdaele, aan 
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Pieter d'Herckere en Anplonia, zijn vrouw, verleden voor schepenen
van Eeklo. 21 juli 1623.

296 Twee stukken in verband met een proces gevoerd voor de Grote 
Raad tussen de abdij van de Groenenbriel te Gent enerzijds, Henry 
Stalins, kanunnik, en Pieter Claes, zijn cijnshouder, anderzijds. 16 
maart en 28 juni 1624.

297 Vonis van de Grote Raad in een proces tussen Jan van 
Crayenbrouck en Catharina van Vaernewyck, weduwe van Jan van 
der Haegen, nopens aandeel in de erfenis van lenen nagelaten 
door Jan van der Haegen. 30 maart 1624.

298 Constitutie van een rente van drie pond gr. te voordele van het 
klooster van Ter Haghen te Gent en ten laste van de stad, bezet op 
de belasting van zes stuivers per zak graan, geheven met het oog 
op het delven van de vaart Gent-Brugge. 4 september 1624.

299 Constitutie van een rente van 10 pond ten voordele van Jacques de
Damhoudere, kanunnik van Sint-Donaas, en ten laste van de 
Staten van Vlaanderen, bezet op de inkomsten van de belasting 
van zes stuivers per zak graan, geheven met het oog op de vaart 
Gent-Brugge. 13 mei 1624.

300 De Raad van Vlaanderen dagvaardt de magistraat van Veurne op 
verzoek van Jan van Middelhem, echtgenoot van de weduwe van 
Willem Cardinaael uit Roesbrugge, klager nopens een geval van 
"naerhede". 5 november 1624.

301 Cionstitutie van een rente van 18 lb. par. door Adriaan Moerman fs.
Hendrik, ten voordele van Pieter Bruyne fs. Lievens, bezet op 
gronden te Schendelbeke, verleden voor de vierschaar van 
Schendelbeke. 30 oktober 1625.

302 Constitutie van een erfelijke rente van 15 Rijnsgulden door 
Wenceslas Cobergher, superintendan-generaal van de Bergen van 
Barmhatigheid, ten voordele van Gilliken en Barbara Smets, bezet 
op de goederen van de Berg van Barmhartigheid te Mechelen. 23 
april 1625.

303 Het klooster van Sion te Oudenaarde schenkt aan de Heer van 
Oudenaarde, baron van Pamele, een meers van zes roeden, 
genoemd de "Diependall" gelegen aan de planterij van de baron, 
bij het Edelaarsbos, ten einde er een gracht te graven, op 
voorwaarde dat hij de gracht onderhoud. Verleden voor schepenen 
van Edelare, Leupegem en Volkegem. 22 oktober 1625.

304 Brief van de apostolisch nuntius aan Guillaume van der Elst, 
pastoor van Boechoute, de regeling bekend makend die getroffen 
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is methet oog op de bediening van de kapel van het H. Kruis na de 
dood van Lievin Sanders, kapelaan. 14 februari 1626.

305 Verkoop van een huis waarvan de eigenaar onbekend is, gelegen in
de Langerudderstraat te Brussel, door Jasper Ruffin de jonge, uit 
naam van de amman van Brussel aan Marcx van der Reest, 
secretaris der stad. 25 juni 1626.

306 Vonnis van de "gouvernance de Douai" in een proces tussen 
Georges Caoult enerzijds, Jean en Catherine Caoult en Pierre 
Carpentier, anderzijds, nopens de erfenis van Catharina Brixion. 23 
juli 1626.

307 Koning Filips ontslaat de kasselrij van de Oudburg van alle 
"engagementen" van heerlijke rechten van vierscharen, mits 
betaling van 8.000 gulden. 26 oktober 1626.

308 Akte van verkoop van een bunder land te Overboelare door Cecillia 
Janssens, weduwe van Lieven de Bruyne, aan Pauwels van den 
Driessche, verleden voor de vierschaar van Overboelare. 1 
december 1626.

309 Akte van verkoop van een bos te Ursel door Jan de Gaudissaboix 
aan Lauwereyns Volckaert, heer van Welden, verleden voor de 
vierschaar van Ursel. 29 januari 1626.

310 Voor schepenen van Doornik stelt Charles Destrompes kanunnik te 
Doornik, procureur van zijn zuster Isabel Destrompes, Jacques 
Wincleman uit Ieper, aan om te Gent, uit handen van de 
stadstresorier, de kapitalen en achterstallige intresten van renten 
in ontvangst te nemen voor rekening van zijn zuster Isabel 
genoemd. 9 maart 1628.

311 Koninklijk oktrooi verleent, op verzoek van Staten van Vlaanderen, 
aan de stad Gent, om op het verkeer op de vaart, welke de stad zal
op zich zal nemen te graven tussen Hulst en Stekene, belastingen 
te heffen. 18 maart 1628.

312 Constitutie van een rente van 15 s. gr., door Anthonis Schaut filius 
Pauwels ten voordele van de kerk van Moerbeke, verleden voor de 
vierschaar van Moerbeke. 10 juni 1628.

313 Constitutie van een rente van 50 Carolusgulden door Guillaume de 
Bette, baron van Lede, ten voordele van Franchois Fassé, heer van 
Tienbronne, verleden voor het "souverain baillage" van Rijsel. 13 
mei 1628.

314 Overdracht door Franchois Destrompes, raadsheer van de koning 
en ontvanger-generaal van Vlaanderen, aan Angillis Sproncholf, 
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oud burgermeester van het Vrije, van een rente van 38 gulden18 
st., bezet oop de impostiën van Vlaanderen in het kwartier van het 
Vrije. 24 november 1631.

315 Denombrement van het leen te Wale gelegen te Berlare en 
gehouden door Jan van der Loven fs. Gheeraerts van het hof van 
Dendermonde, met opsomming van de achterlenen en 
penningrenten. 8 oktober 1631.

316 Constitutie van een rente van 8 s. gr., door Jacques Mare ten 
voordele van Jacques de Richebourc koopman te Gent, bezet op 
een hofstede te Munte, verleden voor de vierschaar van Munte. 2 
april 1631.

317 Akte van verkoop van de helft van een huis met een derde van de 
tuin staande in de Kloosterstraat te Geraardsbergen, door Pieryne 
van der Eeken, vrouw van Pieter Ghys, aan Jan van der Sile. 19 
april 1633.

318 Regeling getroffen door de vorst om te voorzien in de zware lasten 
van krijgslogementen die wegens de acht parochies liggende 
"entre la riviers de l'Escaut et celle tirant vers le Sas dudict Gand". 
5 juli 1633.

319 Schoofboek van Londersele onder Berlare toebehorend aan Jan van
der Loven uit Gent. 4 februari 1634.

320 Legimatie van Anna Maria, natuurlijk kind van Artus de Kethulle, 
advocaat in de Raad van Vlaanderen, en Anna de Wilde. juni 1634.

321 Mandement aan de eerste deurwaarder van de Raad van Brabant 
om een vonnis tussen Andries van den Gerstmeuter en Adriaan van
der Dus uit te voeren. 3 oktober 1634.

322 Constitutie van een rente van twee pond gr., bezet op een hofstede
te Potegem onder Waregem, door Adriaan Vindevoghel ten 
voordele van Elisabeth Gheyllinck, weduwe van Jan de Smet, heer 
van Potegem, verleden voor de vierschaar van Potegem. 28 
februari 1634.

323 Mutius Vitellescus, generaal-proost van de Jezuïtenorde, verklaart 
dat juffrouwen Isabella en Petronella de Valentia deelachtig zullen 
zijn aan alle gebeden en goede werken van de orde. 5 augustus 
1635.

324 Pauselijke dispensatie verleend aan Petrus van den Berghe en 
Joanna de Smet, met het oog op hun huwelijk. 1 mei 1636. 
Origineel voorzien van loden bul. 17 juli 1636.
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325 Verkoop van een huis in de Talboomstraat te Gent door Gillis 
Meersschaert fs. Pauwels aan J. van den Berghe fs. Jacques, 
verleden voor schepenen van Gedele te Gent. 6 mei 1638.

326 Toelating verleend door de koning aan Guiaume de Bette, markies 
van Lede, en zijn echtgenote Marie de Hornes, om bij het 
testament over hun goederen te beschikken. 9 mei 1639.

327 Idem, nr. 326. 9 mei 1639.

328 Akte van erving en onterving van een leen te Deerlijk, bestaande 
uit 14 razieren, een hoet en een pint evene, verkocht door Charles 
Andries Triest aan Jan Icx, optredend uit naam van de wezen van 
Michel Neerynck, verleden voor het opperleenhof van Sint-Pieter te
Gent. 13 juli 1639.

329 Akte van verkoop van twee huizen, staande "sur le sallins" te 
Doornik, door Simonne Desmonchaulx, weduwe van Jan Dubois, en 
haar dochter Cathérine aan Remy d'Anvers, verleden voor de 
schepenen van Doornik. 23 juni 1640.

330 Constitutie van een reeks renten ten bijdrage van 4.512 gulden 
door Floris de Merode, markies van Deinze, ten voordele van 
verschillende personen, verleden voor de Wettachtige Kamer van 
Vlaanderen. 15 fevruari 1640.
Niet raadpleegbaar

331 Twee attesten van de gilden van Gent en Doornik gehecht aan een 
schrijven van de gilden van Kortrijk tot de Raad van Vlaanderen 
gericht, waarin zij beroep doen op die attesten om hun proces te 
dienen dat zij voeren tegen de schepenen van Kortrijk. 1640.

332 Akte van erving en onterving van een partij land te Munte, 
verkocht door Anna Goethals, weduwe van Jan Toebast aan 
Ferdinande Anchemant, verleden voor de vierschaar van Munte. 8 
mei 1641.

333 Constitutie van een rente van 25 s. gr., door Jacques Caurtain fs. 
Remeeus, ten voordele van Jan van Laerebeke, gelegen te Maria-
Latem, verleden voor de vierschaar van die plaats. 8 juni 1641.

334 Verkoop van een stuk geheten de Gaublommeulenwal, gelegen te 
Wondelgem, door Adriaan Haetse en Jacques Baert, echtgenoot 
van Joosyne Haetse, aan Niklaas van Nokere fs. Daniel, verleden 
voor de vierschaar van de heerlijkheid Wessegem. 12 mei 1642.

335 Constitutie van een rente van vier pond gr. door Simoen van 
Cotthem fs. Pieters en zijn vrouw Janneken Metsers fa. Niclays, ten 
voordele van Jan Coppens fs. Willems, verleden voor de schepenen 
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van de keure van Gent. 20 november 1642.

336 Recepis van een denombrement van een leen bestaande uit een 
gemet land te Bassevelde, gehouden door Passchier van de Velde 
van Jeronimus van Thuill van Serooskerke van zijn leenhof van 
Bassevelde. 24 november 1643.

337 Oktrooi van de koning verleend aan François du Riez en Nicolas 
Blondel, pachters van de uitvoer van zout, om gedurende drie jaar 
zoveel zout als zij te wensen in de Nederlanden in te voeren. 16 
maart 1643.

338 Diploma van baccalaureaat in de rechten afgeleverd door de 
universiteit van Douai aan Rudolf van Heule uit Menen. 29 juli 
1643.

339 Twee stukken betreffende een rente van 60 lib. torn. 
geconstitueerd door Arnould Hoghe en zijn echtgenote Agnes 
Bardy ten voordele van Jerôme Gillis. 29 april en 20 juni 1644.

340 Akte van de schepen van Gent nopens het geschil dat zij hadden 
met het kapittel van Sint-Baafs dat zinnens was de jaarmarkt van 9
mei, die houden werd binnen de heerlijkheid van Sint-Baafs en de 
Vrijheid van de stad, te verleggen buiten de stad. 7 mei 1644.

341 Constitutie van een rente van 16 lib. gr., door de stad Gent te 
voordele van Joos Arents. 21 januari 1645.

342 Philippe de Launoy bevestigt ten behoeven van de kanunnikessen 
van Sint-Waudru te Bergen, dat de Honorin Maria de Bette van 
wettelijke adellijke afkomst is. 20 mei 1645.

343 Gelijkaardig attest als nr. 342 van dezelfde datum, van François-
Louis d'Ongnies, graaf van Beaurepaire. 20 mei 1645.

344 Attest van Raas van Gavere, markies van Ayshove, nopens de 
adeldom van het huis van Bette. 20 februari 1646.

345 Attest van Balthasar Guillaume d'Ongnies, baron van Pamele, 
nopens de adeldom van het huis Bette. 21 februari 1646.

346 Goedkeuring door de bisschop van Gent, gehecht aan de 
overeenkomst gesloten tussen Cornelis Gilban, pastoor van Kallo 
en het seminarie, nopens een betaling van dit laatste. 31 mei 
1645.

347 Constitutie van een rente van 33 pond groten door de Staten van 
Vlaanderen ten voordele van meester Jan Rommel. De opbrengst 
moet dienen om een toelage beloofd aan de stad Greveligen te 



40 Diverse Oorkonden

vormen. 8 juni 1645.

348 Voor schepenen van Lessen erkent Gregoire du Bois de 
terugbetaling van een tente van 18 lib. 15 ontvangen te hebben uit
handen van Anthoine Baghet als ontvanger van Anthoinette 
Flameng, begijn te Gent. 17 maart 1648.

349 De koning laat aan de Privéraad weten dat hij, op verzoek van 
Jacques Leenarts en de Staten van Henegouwen, vier raadslieden 
benoemd heeft die het proces dat voor de Privéraad gevoerd werd 
door de genoemde vertogers tegen de rector van de Jezuëten te 
Leuven, zullen herzien. 10 oktober 1648.

350 Wettelijke verkoping van een huis, genaamd de "Gaublomme" in de
Wulfsteeg te Gent, toebehorend aan de weduwe Jacques de Vos. 1 
december 1649.

351 Constitutie van een rente van een pond groten door Frans van de 
Velde, ten voordele van de pastoor en de kerkmeester van 
Sleidinge, verleden voor de vierschaar van Waarschoot. 4 
november 1649.

352 Philippe Triest schenkt aan de Ongeschoeide Karmelieten te Gent 
een reeks renten en gronden. Er aan gehecht de akte van 
aanvaarding door de Karmelieten van die gift. 23 augustus 1649 en
26 april 1650.

353 Stuk van een proces gevoerd voor de gouvernand van Douai en 
Orchies tussen Ivan Tampere en Charles Lernoult c.s. 20 januari 
1650.

354 Vonnis van de Raad van Vlaandere in een proces tussen Jan de 
Zomere en Jan van der Vynct, curateurs ten sterfhuize van Joanna 
van den Velde, weduwe van Adriaan de Rekenaere, enerzijds, de 
proost van Sint- Pieters, anderzijds, betreffende de betaling door de
eerste aan de tweede van het recht van de "15de penning ter 
doot" op gronden gelegen in de heerlijkheid Crombrugge te 
Merelbeke. 16 mei 1650.

355 Benoeming verleend door François de Lieres, abt van Sint-Bertijn, 
aan Louis Liot, advocaat, tot raadgever van de abdij. 7 oktober 
1650.

356 Oktrooi van de vorst verleend aan de magistraat van Renigne om 
de bossen en tienden te mogen belasten met het oog op de grote 
lasten die drukken op de heerlijkheid. Er aan gehecht een rekest 
voor de schepenen van Renigne om een nieuw oktrooi te bekomen.
3 juni 1650-1665.
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357 Diploma van doctor in de rechten, afgeleverd door de universiteit 
van Rome aan Maximiliaan Guillaume de Vriese uit het bisdom 
Gent. 18 januari 1676.

358 Diploma van baccalaureaat in de rechten afgeleverd door de 
universiteit van Leuven aan Jacobus de Hasseler uit 
Geraardsbergen. 12 juni 1675.

359 Diploma van baccelaureaat in de rechten afgeleverd door de 
universiteit van Leuven aan Petrus de Vries uit Gent. 30 augustus 
1677.

360 Recepis van een denombrement van een leen bestaande uit 
verschillende stukken grond gelegen te Overboelare, gehouden 
door Jan van Ypersele van François Bernardin de Cassina, baron 
van Boelare, van zijn leenhof van Boelare. 17 juli 1653.

361 Voor het leenhof van Aalst verkoopt Gheeraert de Pape, in naam 
van Katarina van Loo, weduwe van Cornelis Boullin, een rente van 
11 pond gr. Bezet op het Land van Rode, aan meester Lauwereyns 
du Blioul, secretaris en audiencier van de koning. 9 augustus 1525.

362 Hendrik van Nassau, heer van Breda, verkoopt een rente van 11 
pond gr., bezet op het Land van Rode, aan Corneille Boullin, griffier 
van de Raad van Vlaanderen. Die rente had verkoper vroeger 
gekocht van Mathijs de Grootheere en Batrijs sCoomans. 14 mei 
1513.

363 Overeenkomst gesloten voor de magistraat van Assenede tussen 
Antoine van Bourgondië en Adolf van Wakken, erfnamen van wijlen 
Andries, heer van Wakken, enerzijds, de erfgenamen van Jeronimus
Laurins, heer van Watervliet, anderzijds, nopens rechten op landen 
en tienden nagelaten door genoemde Laurins, liggende in Sint-
Andries en de Sint-Jorispolder. 16 september 1525.

364 Proces-verbaal van de inhuldiging van Carolus van den Bosch als 
bisschop van Brugge, onder het zegel van de bisschop van Gent. 
28 juli 1651.

365 Constitutie van een rente van 10 pond groten door de stad Gent 
ten voordele van Joos van der Haghen. 27 april 1651.

366 Constitutie van een rente van drie pond groten door Jacques 
Bucquet fs. Jan ten voordele van Robert Ryedt fs. Robert, bezet op 
een huis in de Steenstraat te Kortrijk. 24 september 1652.

367 Denombrement van een leen gelegen te Assende op Nieuwburch, 
gekocht van juffrouw Loyse van Esch gehouden door Joanna van 
Pilken van Sebastiaan de Hane, heer van Heusden, wan zijn leenhof
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van de Burggravie van Gent. 24 oktober 1653.

368 Denombrement van een leen gelegen te Assenede op Nieuwburch, 
gekocht door Loyse van Esch, gehouden door Anna van der Linden 
van Sebastiaan d'Hane, heer van Heusde, van zijn leenhof van de 
Burggravie van Gent. 24 oktober 1653.

369 De koning laat aan de Raad van Vlaanderen kennen wat te doen 
staat in de zaak van het bankroet van Joos de Cawe, landbouwer te
Elversele. 1 augustus 1654.

370 Denombrement van een leen bestaande uit een hofstede, gelegen 
Op het Consvelt te Opbrakel , gehouden door Jacques Troncquoy fs.
Jacques van Anna Catharina de Landas, vrouw van Opbrakel, van 
haar leenhof te Opbrakel. 16 oktober 1654.

371 Breve van Paus Innocentius X waarbij hij een aflaat verleend ter 
gelegenheid van het celebreren van de jaargetijden voor de 
overleden broeders van het genootschap van het H. Kruis aan hun 
altaar in de kerk van Sint-Antelinks. 10 juli 1654.

372 Brieven van genade verleend aan Jan van Steenkiste uit Kachtem, 
vervolgd wegens moord voor burgermeester en schepenen van het
graafschap Izegem. September 1655.

373 Denombrement van een leen gelegen te Lokeren gekocht van 
Emanuel Triest, baron van Ouwegem, door Pieter van Petegem, 
gehouden van het leenhof van het Land van Waas. 3 januari 1656.

374 Brieven van vergiffenis door de koning verleend aan Pieter 
Messaige uit Oudenaarde, soldaat, vervolgd door de onderbaljuw 
van Gent, wegens moord op Jan van Loo. juni 1657.

375 Oprichtingsakte van de confrerie van het H. Sacrament in de kerk 
van Sint-Martinus te Ronse door de aartsbisschop van Mechelen op 
verzoek van de prinses van Nassau, gevolgd van de regels van de 
confrerie. 27 februari 1658.
Niet raadpleegbaar

376 Stuk van een proces tussen de abdis van Oosteeklo en de 
magistraat van Watervliet. 21 december 1657.

377 Akte van verkoop van een partij zaailand te Mariakerke door Loys 
Temmerman fs. Lievens aan Gheeraert de Jonghe, verleden voor de
schepenen van Mariakerke. 10 december 1659.

378 Akte van wijding door de aartsbisschop van Mechelen van Eugenius
Aalbertus d'Allamont tot bisschop van Roermond. 24 augustus 
1659.
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379 Constitutie door de stad met het oog op de aanwerving van 
krijgsvolk van een rente van 10 pond groten ten voordele van 
Gheeraert van Overwaele, eerst secretaris der stad. 6 oktober 
1660.

380 Akte van verkoop van een tweewoonst staande "buuten beede de 
Muydepoorten" te Gent, door Gillis Steyaert c.s. aan Roelant 
Luytens, verleden voor schepenen van Gedele. 3 december 1660.

381 Mandement aan de eerste deurwaarder van de Grote Raad om, in 
gevolge het beroep van Charles van Aerd, cipier van het kasteel 
van Gent, die op klacht van de raad fiskaal bij vonnis van de Raad 
van Vlaanderen uit zijn ambt onzet werd, de Raad van Vlaanderen, 
de raden fiskaal en Charles van Aerd voor de Grote Raad te 
dagvaarden. 7 maart 1660.

382 Diploma van baccalaureaat in de theologie, afgeleverd door de 
universiteit van Dowaai aan de graaf Albert de Hornes. 1 
september 1667.

383 Mandement aan de eerste deurwaarder van de Grote Raad om 
ingevolge het beroep van Jan de Bock, oud baljuw van Waasten en 
nu baljuw van Kemmel, welke door de Raad van Vlaanderen 
veroordeeld was wegens opstand, de Raad van Vlaanderen en de 
veroordeelde te dagen voor de Grote Raad. 17 mei 1661.

384 Mandement aan de eerste deurwaarder van de Grote Raad om, 
ingevolge het beroep van Franchois en Pieter d'Ercle, veroordeeld 
door de Raad van Vlaanderen wegens opstand, de Raad van 
Vlaanderen voor de Grote Raad te dagvaarden. 10 februari 1662.

385 Constitutie van een rente van zes pond groten, bezet op een huis 
in de Nagelstraat te Gent, door Elisabeth Beyens, weduwe van Jan 
van den Eechaute, ten voordele van Jacques Roggheman fs. 
Pauwels, verleden voor notaris Jan van Cauwenberghe te Gent. 14 
november 1662.

386 Mandement aan de eerste deurwaarder van de Grote Raad om, 
ingevolge het beroep van Jean-Jacques de Maulde, Nicolas de Lens 
en N. Donneu Alferis, tegen een vonnis van de Raad van 
Vlaanderen hen veroordelen wegens beledigingen aan het adres 
van Eugène van Haveskerke, heer van Watervliet, de Raad van 
Vlaanderen te dagvaarden voor de Grote Raad. 5 oktober 1662.

387 Oktooi verleend aan de stad Tielt om voor een termijn van zes jaar 
belasting te heffen op het bier. 1 december 1662.

388 Constitutie van een rente van 8 pond groten Vl., bezet op drie 
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gemeten land te Kluizen, door Joos de Wilde fs. Joos en Janneken de
Pau, zijn huisvrouw, ten voordele van Pieter Stockmans, verleden 
voor de vierschaar van ambacht Assenede. 17 juli 1663.

389 Verkoop van twee huizen in de Talmboomstraat te Gent door 
Michiel Callens fs. Anthoine aan Lauweryntken Lachaert, weduwe 
van Joos Jacob, verleden voor schepenen van de Keure. 15 
december 1663.

390 Mandement aan de eerste deurwaarder van de Grote Raad om, op 
verzoek van André van Coppenhole de brieven van decreet die de 
laatste bekomen heeft ten laste van George de Poitere, ten uitvoer 
te brengen. 3 december 1664.

391 Tussenvonnis van de Raad van Vlaanderen in de zaak tussen 
Anthonis van Pottelsberghe, kononel, en Simoen van der Straeten 
uit Baaigem. 28 november 1664.

392 Akte van vergiffenis verleend door de koning aan Marten Martens 
en Joos de Keuckekaere, schepenen van Sint-Joris-ten-Distel die, 
niet kunnende lezen of schrijven, te goeder trouw een akte van 
veroordeling van Jan van Poelvoorde, veroordeels wegens overspel,
ondertekend hadden, die niet conform was met een vroeger akte, 
waarin materiële fout begaan was in de datering. 18 februari 1664.

393 Constitutie van een erfelijke rente van drie pond groten bezet op 
een nieuwe molen met huizingen te Deurle, door Adriaan de 
Schuyter ten voordele van Simon Rodrigues d'Evora, baron van 
Rode, verleden voor de vierschaar van de heerlijkheid Broucstrate 
te Deurle. Terugbetaling van het kapitaal op 21 juli 1669. 23 
september 1666.

394 Mandement van de Raad van Vlaanderen aan de eerste 
deurwaarder om, op verzoek van Anthoine van Pottelsberghe, te 
dagvaarden voor de Raad Pieter van Nieulant c.s., die de suppliant 
beschuldigd hadden oorzaak te zijn van de gevangenzetting van de
Frans Nieulant te Dendermonde. 23 juli 1670.

395 Mandement van de Raad van Vlaanderen aan de eerste 
deurwaarder om, op verzoek van Anthoine van Pottelsberghe, 
Joanna van den Doorent, weduwe van Karel Roggheman uit 
Overmere te manen tot betaling van de achterstallige intresten van
een rente. 17 juli 1670.

396 Eugendius Albertus, bisschop van Gent, kent een kapellanij toe aan
Petrus Rammaert in de kerk van Pamele. 20 januari 1671.

397 Dagvaarding van de Raad van Vlaanderen voor de Grote Raad, op 
verzoek vande abdij van Sint-Pieter en de Bijloke te Gent, die in 
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beroep gaan tegen een vonnis van de Raad van Vlaanderen in een 
proces met de magistraat van Assenede Ambacht te Zelzate, 
alsmede de pastoor en koster van Zelzate, nopens "compententie 
pastorale ende costrale". 17 november 1673.

398 Denombrement van twee "hecke-lenen" gelegen te 
Scheldewindeke, gehouden door Nicolays Rysselinck van Lopo 
Rodrigues d'Evora y Vega, baron van Rode, uit hoofde van zijn 
leenhof van Scheldewindeke. 27 juli 1673.

399 Recepis van een denombrement van een leen gelegen te 
Mariakerke, genoemd Roodonck, gehouden door Philippe Franchois 
d'Hanins van de Oudburg van Gent. 20 januari 1673.

400 Benoeming door de "Jointe au redressement des Monts de Piété" 
van Jean Franchois della Faille, baroon van Nevele, tot raadsheer in 
de Berg van Barmhartigheid van Gent, ter vervanging van wijlen 
Pierre de Courtville, kanunnik van Sint-Baafs. 15 februari 1674.

401 Drie aan elkander gehechte stukken in verband met de akte van 
vergiffenis (de dato maart 1674) door de vorst verleend aan Marc 
Buylaere, veroordeeld wegens moord op Robert Cautelet. 1674.

402 Toelating verleend door de Raad van Vlaanderen aan een talrijke 
groep crediteurs van wijlen Jan Charles Triest, kanunnik van Sint-
Baafs te Gent, om uit zijn sterfhuis de penningen te lichten, zoals 
vermeld in de akte. 13 december 1675.

403 Brieven van naturalisatie verleend door Karel II, koning van 
Engeland, aan Pieter Michaells, geboren in de Nederlanden. 10 
januari 1687.

404 Koninklijk bevel aan de ontvangers van de in en uitvoerrechten in 
Vlaanderen om 50.000 patacons en 15.000 florijnen aan de Staten 
van Vlaanderen te betalen binnen een bepaalde termijn, bedragen 
welke de Staten voorgeschoten hebben, het eerste om aan de 
Fransen te betalen, het tweede om militaire kosten te dragen. 15 
december 1679.

405 Brieven van vergiffenis verleend aan Olivier de Man uit Ardooie, 
veroordeeld wegens moord op Philippe Mastaing te Harelbeke. 
maart 1679.

406 De koning verleend aan de Staten van Vlaanderen de toelating om 
het subsidie van 240.000 pond dat zij hem toegestaan hebben met
het oog op het onderhoud van de versterkingen, te recuperen op 
de belastingen geïnd in Vlaanderen. 8 april 1640.

407 Recepis van het denombrement van een leen bestaande uit twee 
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stukken land, respectievelijk, gelegen te Huise en Nokere, 
gehouden door Jan Putman van Jan Baptiste Dellafaille, heer van 
Huise, uit hoofde van zijn leen hof van Uplosere. 15 juli 1680.

408 Mandement van de koning aan de eerste deurwaarder van de 
Grote Raad om, in gevolge het beroep van Jan Cardan tegen een 
vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces dat hij voerde 
tegen Toussaint vander Wee, echtgenoot van Marie Anne Librecht, 
de raadslieden van de Raad van Vlaanderen voor de Grote Raad te 
dagvaarden. 12 juli 1680.

409 Breve van Paus Innocentius XI waarbij hij aan Philippe van 
Houtbrouck uit Gent de toelating verleent om dagelijks mis te laten
lezen in de kapel van zijn buitengoed te Heurne. 3 januari 1681.

410 Akte van erving ten voordele van de heer Anthoine d'Inville 
wonend te Bergen, testamentuitvoerder van de heer Tenremonde, 
verleden voor de vierschaar van Henripont. 17 januari 1682;.

411 Oktrooi aan de koning verleend aan de Staten van Vlaanderen om 
de in- en uitvoerrechten op het zout en de brandwijn te innen ter 
vergelding van een lening van 40.000 lb., die zij toegestaan 
hebben om de steden Nieuwpoort en Oostende te versterken. 18 
juni 1682.

412 Oktrooi aan de koning verleend aan de Staten van Vlaanderen om 
bepaalde in- en uitvoerrechten te innen ten titel van terugbetaling 
van een lening van 50.000 patacons die zij aan de vorst toegestaan
hebben. 26 februari 1682.

413 Akte van buiten vervolgstelling verleend door de koning, aan zeven
leden van de boogschuttersgilde van Ardooie, die zich verzet 
hadden tegen Guillaume Verstraeten, deurwaarder die een van hun
medegezelen, Guillaume Eynsaem, wilde gevangen zetten. 12 
november 1682.

414 Akte van vergiffenis verleend door de koning aan Guillaume 
Eynsaem uit Ardooie, gevangene die weerstand geboden had aan 
de deurwaarder Guillaume Verstraeten. 8 augustus 1682.

415 De magistraat van Gent benoemt Frederik François Volcaert voor 
een termin van drie jaar tot commies en ontvanger van de 
provinciale belastingen in het kwartier van Gent. 28 maart 1685.

416 Benoeming van Jozef Alexander Roelofs tot meier van de stad 
Leuven. 13 december 1685.

417 Constitutie van een rente van 2 pond groten, bezet op een meers 
in de kleine Heirnesse te Gent, door Marie de Crane c.s., ten 
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voordele van de kinderen van Servaes Janssens, verleden voor 
baljuw en schepenen van de burggravie van Gent. 4 februari 1687.

418 De koning verleend aan Egidius van der Elstraete, griffier van de 
baronie van Male, ontslag van vervolging in de processen die tegen
hem ingespannen werden als verdeler van het sterfhuis van Jan de 
Volder. 24 april 1687.

419 Drie stukken van een proces gevoerd voor de Grote Raad tussen 
Arnout Ysebrant, heer van Rielant, en de graaf van Egmont. 1687-
1690.

420 Twee stukken van een proces gevoerd voor de Grote Raad tussen 
de sluismeesters van de watering van Eijensluis in het Brugse Vrije 
en Jean Wittewroggel, ontvanger van de belasting van 4 lb. groten 
per vat. 1688.

421 "Rolle des montres et reveuës faites en la Place d'Armes de la Ville 
de Philippeville par le sieur Gurnain, commissaire des gurres". 31 
oktober 1688.

422 Goedkeuring door de koning van het reglement door de Staten van 
Vlaanderen ontworpen met het oog op de betaling van de renten 
bezet op de maalderij in het kwartier van Ieper. 9 februari 1689.

423 Koninklijk oktrooi verleend aan de Staten van Vlaanderen om het 
buitengewoon subsidie van 400.00 florijnen dat zij aan de vorst 
toegestaan hadden te recuperen op de inkomsten van belastingen. 
17 augustus 1689.

424 Koninklijk oktrooi verleend aan de baronnie te Eine om voor een 
nieuwe termijn van negen jaar belastingen te heffen op het vervoer
ten einde wegen in de baronnie te kunnen herstellen. 24 januari 
1690.

425 Oktrooi door de koning verleend aan de Staten van Vlaanderen om,
in vergelding van de door hen toegestane leneing van 600.000 
florijnen, vorstelijke rechten in het graafschap te innen. 3 april 
1690.

426 Jeannes Baptiste Jordaens, officiaal van het bisdom Gent, verleend 
Isabella Nuytens en Petrus van Alderweirelt, verwant in de vierde 
graad, dispensatie om te huwen. 9 maart 1692.

427 Op verzoek van François Bacquel .... die voor de Grote Raad een 
proces voert tegen de magistraat van ....., verleent de koning 
commissie aan de Raad van Vlaanderen om Louis Collage te zijnen 
huize te horen. 2 juni 1693.
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428 Bevel van de markies François de Bournonville, bevelhebber van 
Oudenaarde, aan de wet van Maria Horebeke van 10 mannen te 
leveren. 3 augustus 1695.

429 Regeling in der minne getroffen tussen Charles Slosse en de 
curateur van het sterfhuis van Tobias de Blocq, nopens een rente 
bezet op goederen te Izegem en waarvoor ze procedeerden voor 
de wet van Kortrijk. 23 juli 1696.

430 Brieven van vergiffenis door de koning verleend aan François 
Haefebaert uit Brugge, schuldig bevonden aan moord op de 
persoon van Alexader van Velden. september 1697.

431 Mandement aan de eerste deurwaarder van de Raad van 
Vlaanderen om de scheidsrechters te dagvaarden voor de 
schepenen van de Keure te Gent, die optreden waren in een proces
tussen Anthoine Soetaert en Pieter de Bosschere nopens het 
bouwen van een huis. 5 september 1698.

432 Diverse uittreksels uit de doop- en huwelijksregisters van Sint-
Jacob te Gent in verband met de families Patheet, Huyssene, 
Boucksen, enz. (1684-1673). 6 mei 1684.

433 Genealogische schets van de familie van Zuylen. s.d [17de eeuw].

434 Akte van erving en onterving verleden voor de Wetachtige Kamer 
van Vlaanderen van een leen, zijnde het recht van de beste hoofd 
in de parochie van Heusden, verkocht door Maximiliaan Albert de 
Merode, markies van Deinze, aan de inwoners van Heusden. 12 
oktober 1700.

435 Recepis van het denonbrement van een leen, bestaande uit het 
recht van beste hoofd te Heusden. 18 november 1700.

436 Akte van erving en onterving van een reeks gronden gelegen te 
Baaigem, verkocht door Jeanne Codde aan de advocaat François 
Ignace Rosseau, als voogd van zijn drie kinderen die hij had bij 
Anne Marie Liets, verleden voor de vierschaar van Baaigem. 17 
oktober 1701.

437 Op verzoek van de wet van Kaprijke verkoopt de koning haar het 
officie van de ontvangerij van de keure van Kaprijke tegen de som 
van 2.970 florijnen. Er aan gehecht het ontvangstbewijs van de 
koopsom. 14 december 1702.

438 Op verzoek van de wet van de heerlijkheid Wyckhuyse in het 
Brugse Vrije verkoopt de koning haar de ontvangerij van de 
heerlijkheid voor de som van 250 florijnen. Er aan gehecht het 
ontvangsbewijs van de koopsom. 23 december 1702.
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439 Op verzoek van de wet van Eeklo verkoopt de koning haar het 
officie van de ontvangerij van die stad voor de som van 5.370 lb. Er
aan gehecht het ontvangsbewijs van de koopsom. 10 maart 1702.

440 Op verzoek van de wet van Maldegem verkoopt de koning haar het 
officie van de ontvangerij in het Ambacht voor de som van 3.149 
florijnen. 23 december 1702.

441 Brieven van genade door de vorst verleend aan Remis van 
Remoortere, beschuldigd van doodslag op de persoon van N. 
Ramont te Wachtebeke. april 1703.

442 Oktrooi de koning verleend aan de Staten van Vlaanderen om het 
gedeelte van de weg Gent-Brussel tussen Gent en Oordegem aan 
te leggen. Er bij gevoegd een gedrukt reglement. 16 mei 1704.

443 Constitutie van een lijfrente van 50 gulden door de Staten van 
Vlaanderen ten voordele van Antoon van de Mart fs. Antoon. 7 
februari 1705.

444 Constitutie van een rente van 500 lb. door Jean François Nicolas de 
Bette, markies van Lede, ten voordele van juffrouw Marie Thérèse 
Wolf, bezet op de heerlijkheden Angreau en Autreppe. 30 maart 
1708.

445 Recepis van het denombrement van een leen bestaande uit het 
recht van beste hoofd te Heusden. 19 november 1711.

446 Benoeming van Eugene Gilain Valentin Joseph de Boisschot, graaf 
van Erps, tot luitenant van de kompagnie boorgschutters van de 
koninklijke lijfwacht, in opvolging van de graaf van Maldegem. 8 
oktober 1718.

447 Recepis van het denombrement van een leen, groot drie gemeten, 
liggende te Lampernisse en gehouden door Pieter Jacobus de la 
Cour van Louis van Ghendt, Merode en Montmorcy van zijn leenhof 
van Peireboombrugghe. 9 april 1714.

448 Oktrooi door de koning verleend aan de Staten van Vlaanderen met
het oog op het afwerken van de weg met Kortrijk naar Gent, die 
door de stad en kasselrij Kortrijk op het gebied van de kasselrij 
aangelegd werd. 19 augustus 1721.

449 Koninklijk oktrooi verleend aan de Staten van Vlaanderen om een 
weg van Brugge naar Blankenberge aan te leggen, het nodige geld 
daartoe te lenen en barrieren op te richten op de weg. 29 januari 
1723.
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450 Oktrooi door de koning verleend aan Philippe Emanuel de Bette de 
Lede en zijn zuster Marie Thérèse de Bette om over hun feodale 
goederen bij testament te beschikken. 13 juli 1726.

451 Constitutie van een erfelijke rente van 25 pond groten door de stad
Gent ten voordele van Stephanus Maelcamp. 8 oktober 1729.

452 Tussenvonnis van de Raad van Brabant in een proces tussen Henry 
Trische en Joannes Walckiers nopens niet betaling door deze laatste
van vier vaten bourgogne geleverd door eerstgenoemde. 7 maart 
1731.

453 Dagvaarding voor de Raad van Namen van François Tressoigne op 
verzoek van de erfgenamen van Hyacibthe de Bronchart, president
van de Grote Raad, wegens achterstallige renten. 28 april 1732.

454 Volmacht verleend door François Joseph Lambillion, president van 
de Raad van Namen, en zijn echtgenote Marie Françoise Rubens, 
aan Jacque van Calster, om het kapitaal van een rente, namelijk 
12.800 florijnen te ontvangen uit handen van de abt van Sint-Pieter
te Gent. 26 maart 1742.

455 Breve van de paus Benedictus XIV waarbij aan Pieter van Achter en
Catharina Ooms dispensatie erlend wordt met het oog op hun 
aanstaande huwelijk. Op de rugzijde dispensatiebrief van de 
officiaal van Brugge (22 mei 1742). 19 april 1742.

456 Oktrooi verleend door Maria Theresia aan de Staten van 
Vlaanderen om door Jean Walkiers, heer van Oostwinkel en commis
van de belastingen in het kwartier van Gent, een loterij laten 
inrichten, ten einde met de opbrengst er van 500.000 florijnen 
erfelijke renten in lijfrenten om te zetten. 24 juli 1748.

457 Brieven van vergiffenis verleend door Lodewijk XV aan Joos van der
Zype uit Desteldonk, schuldig aan manslag op de persoon van 
Lieven de Sommer. Met rekest aan van der Zype aan de Raad en 
de uitvoeringsakte van de Raad van Vlaanderen (april 1747). 
februari 1747.

458 Recepis van het denombrement van een leen bestaande uit het 
recht van beste hoofd te Heusden. 14 juni 1748.

459 Diploma van licentiaat in beide rechten verleend door de 
universiteit van Dowaai aan Franciscus Nicolaus de Vos uit Ieper. 15
juni 1748.

460 Benoeming voor een termijn van 50 jaar van Jacques van den 
Driessche tot messagier van de Raad van Vlaanderen. Er aan 
gehecht rekest van dezelfde gericht tot de Rechtbank van Eerste 
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Aanleg te Gent ten einde zijn zoon Petrus Joannes te laten 
benoemen tot deurwaarder bij die rechtbank, mits welke 
benoeming hij geen schadevergoeding zal eisen omwille van het 
afschaffen van zijn functie van messagier (12 mei 1787). 28 juni 
1749.

461 Gelijkaardige benoeming (zie nr. 460 de dato 28 juni 1749) van 
Gaspard Stobbelaers. Met gelijkaardig rekest ten voordele van zijn 
zoon Livinus Gaspard (7 mei 1787). 28 juni 1749.

462 Denombrement van twee lenen gelegen te Maldegem, waarvan 
een geheten is "t goet te Vlotte", gehouden door Jan Baptiste van 
Zuylen van Nyevelt, van Louis de Gand de Merode, van zijn leenhof
te Middelburg in Vlaanderen. 30 december 1749.

463 Wettelijke verkoping, op verzoek van Louis Alexis Florent en ten 
bate van Charles François Vaast en zijn zoon Charles François, van 
twee huizen te Saint-Pol, aan meester Caron, advocaat in die stad. 
9 november 1751.

464 Maria Theresia laat aan magistraat van de heerlijkheid van 
Ledeberg weten dat zij de crediteurs van Hendrik Willems voor hem
heeft laten dagvaarden om van deze cessie van goede te 
bekomen. 6 september 1754.

465 Oktrooi door Maria Theresia verleend aan Emanuel Fredinand 
François de Bette, markies van Lede, om bij testament over zijn 
goederen te beschikken. 19 december 1759.

466 Akte met dezelfde inhoud en datum als nr. 465. 19 december 1759.

467 Lodewijck XV maakt in afwachting van de publicatie van een 
algemeen reglement voor de kolonies, dat ter studie is, een 
voorlopig reglement bekend voor de "préfets apostoliques" in de 
koloniën. 31 juli 1763.

468 Maria theresia erkent de koop van het recht van de beste hoofd 
door de inwoners van Heusden gedaan aan de markies van Deinze 
in het jaar 1700. 16 november 1769.

469 Oktrooi verleend door Maria Theresia aan de stad Blankenberge om
gedurende een periode van 12 jaar belastingen te heffen. 9 
september 1772.

470 Oktrooi van Maria Theresia verleend aan Piet Dumortier uit 
Otegem, om een windmolen in genoemde plaats op te richten. 16 
januari 1772.

471 Het kapittel van Sint-Baafs te Gent benoemt Benediktus de Müller, 
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kloosterling in de Sint-Pietersabdij te Gent, tot pastoor van Kallo in 
opvolging van Bernardus Morel. 3 mei 1772.

472 Pauselijke bulle gericht tot Gerardus van Eersel waarin gemeld 
wordt dat de excommunicatie tegen hem opgeheven wordt. 30 
maart 1772.

473 Oktrooi verleend aan de Staten van Vlaanderen om een provinciaal
tuchthuis te Gent op te richten. 17 januari 1772.

474 Oktrooi van Maria Theresia aan de Staten van Vlaanderen om een 
lening van een milloen florijnen uit te schrijven, ten einde de 
terugbetaling van renten ten laste van de Staten te kunnen 
verrichten. 30 september 1777.

475 Kwitantie afgeleverd door Jacques van Overstraeten, algemeen 
ontvanger van de domeinen, aan het bisdom te Gent, ten bedrage 
van 3.500 pond groten, als saldo van het kapitaal van een rente die
door de keizerin ten voordele van het bisdom geconstitieerd werd. 
27 augustus 1778.

476 In vergelding voor een subsidie van 1.600.00 florijnen, haar 
toegestaan door de Staten van Vlaanderen, verleent Maria Theresia
aan de Staten van Vlaanderen de toelating om erfelijke renten te 
verkopen. 10 juli 1779.

477 Gelijkaardige kwitanties als die van 27 augustus 1778, afgeleverd 
aan het bisdom van Gent door Balthasar de Proli. 29 november 
1780.

478 Jozef II bekrachtigt, op verzoek van de magistraat van Moortsele, 
de gift die Charles van Ongeval pastoor van Moortsele, hem 
aangedaan heeft van de pastorij die hij zelf liet bouwen op een 
hem toebehorend stuk grond. 23 maart 1781.

479 Gelijkaardige kwintantie als die van 27 augustus 1778. 31 
december 1781.

480 Albert Casimir, hertog van Saksen, goeverneur der Nederlanden, 
geeft akte van de eed die hij, uit naam van keizer Jozef II in de 
Staten van Vlaanderen heeft afgelegd te Gent ter gelegenheid van 
de Blijde Intrede in het graafschap Vlaanderen. 31 juli 1781.

481 De keizer laat aan de magistraat van Sint-Marie-Oudenhove weten 
dat hij Joanna Theresia de Koch en Jan Baptiste Jacquemins, 
chirurgij te Sint-Marie-Oudenhove, voor hen heeft gedagvaard. 26 
november 1782.

482 Jozef II bekrachtigt de aankoop van een pastorij door Vedast Claus, 
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pastoor van Kallo. 17 januari 1783.

483 Gelijkaardig kwijtschrift als dat van 27 augustus 1778, als afkorting
van 8.000 florijnen, afgeleverd oor Balthasar Proli. 17 novemebr 
1783.

484 Jozef II verleend aan de Staten van Vlaanderen toelating om rente 
uit te geven met het oog op het aanvullen van het subsidie van 
1.600.000 florijnen dat zij hem toegekend hebben. 5 januari 1785.

485 Oktrooi verleend door Jozef II aan het magistraat van het Ambacht 
Boekhoute om renten uit te schrijven ten belope van 30.000 
florijnen, som die zij gehouden zijn te betalen aan het ambacht van
Assenede met het oog op de uitvoering van werken om de 
overstromingen te keer te gaan. 20 augustus 1785.

486 Akte van verheffing van het leen van het beste hoofd te Heusden 
voor de Wetachtige Kamer van Vlaanderen. 22 november 1787.

487 Diploma van licentiaat in beide rechten verleend door de 
universiteit van Nancy aan Carolus Boghaert uit Aalter. 21 juni 
1791.

488 Vrijgeleide verleend door de prins van Oranje aan Hendrik Menu, 
kanunnik van Cysoing. 25 mei 1793.

489 Vrijgeleide verleend door aartshertog Karel aan Henri Menu, 
kanunnik van Cysoing. 20 mei 1794.

490 Fragment van de rekening van de baljuw van de heer van Antoing, 
voor Heusden, Ertvelde en Assenede. 15 november 1404.

491 Egidius, abt van Ename, maakt bekend dat hij aan Johannes van 
Deurne, zoon van Nicolaus aan allodiaal goed verkocht heeft 
gelegen op "Ten Eechaute" in de parochie van Deurne en dat hij 
monnik Stephanus de Pratis volmacht heeft gegeven om uit zijn 
naam de onterving te doen. 29 juni 1318.

492 Kwijtschrift van Bernaerdine Goetghebuer, abdis van Sint-Margriete
op den Groenenbriel te Gent, aan Pieter Brielman, grafelijk 
tollenaar te Tielt, voor de som van 50 lb.par., bezet op een kapelrij 
in het hof van de graaf te Gent. 12 juli 1514.

493 Akte van meester Stefaan Chevalier, secretaris van de koning van 
Frankrijk aan zijn advocaat en zijn procureur-generaal verbod heeft 
opgelegd om nog verder de hertog van Bourgondië te belemmeren 
in de inning van de stedelijke ongelden. 28 januari 1449.

494 Willem van Atrecht, voogd van Bethune en Dendermonde, geeft in 
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leen aan de abt van Winchetcombe, zijn bezittingen te Glocester. 
30 januari 1308.

495 Bulle van paus Clemens VI of VII gericht tot de bisschop van Luik 
waarbij hij deze verzoekt om aan Jean Renier (?) gezeid le Vial, 
geestelijke van het bisdom Luik, een geestelijk beneficium toe te 
kennen, na voorafgaandelijk onderzoek naar zijn goed gedrag en 
levenswijze. 4 januari 1351 of 1387.

496 Akte van erving en onterving, verleden voor Jan, heer van 
Dampierre en Saint-Disier, Jan van Gistel, heer van de Woestine, 
Rogier van Gistel, zijn broeder, Willem van Martagne, heer van 
Rumes, Jan van Syssele, Jan Reinfin, Gillis van Schendelbeke, 
Lambrecht van Rosebeke, Willem, kastelein van Laisse, Jan van 
Vormzele en Joffrois de Ransieres, leenmannen van de graaf van 
Vlaanderen, van een bedijkte polder (polre dikié) van 400 gemeten,
gelegen tussen Nieuwpoort en Nieuwheide, verkocht door Gwijde, 
zoon van Gwijde, graaf van Vlaanderen, aan Zeger van Belle, voor 
de som van 3.800 lb. vl., aan welke polder hij in leen zal houden 
van Gwijde, zoon van de graaf. Als voogden van Gwijde traden op 
zijn vader, zijn moeder Isabella, en zijn broeder, Robrecht, Willem 
en Boudewijn. 26 december 1285.

497 De stad Gent verhuurt aan Thomas Willems, voor de duur van zes 
jaar en tegen 6 lb. een blekerij op den dam. 26 juli 1581.

498 Verdeling van het sterfhuis van Lievin Landghe, advocaat in de 
Raad van Vlaanderen, verleden voor de schepenen van Ghedele te 
Gent. 14 maart 1581.

499 Baljuw en laten van de heerlijkheid van de Karthuize te Rooigem 
buiten Gent maken bekend dat de helft van een hofstede 
toebehorend aan Jan de Keyser, gelegen in de Veerstraat, 
aangekocht werd door Adriaan van Wildemeersch, als recht 
hebbende over Pieter van der Weede, "vervolger van decreete" ten
laste van het genoemde goed. Met rekening van de kosten van 
decreet van dezelfde datum. 16 oktober 1582.

500 Constitutie van een rente van 3 lb. door Roelant Sanders fs. Joos 
aan Laureys Helant fs. Gheerolfs, bezet op een meersch gelegen 
buiten de "heuverpoorte" te Gent, verleden voor schepenen van de
keure. oktober 1582.

501 Vonnis van de luitenant van de hoog baljuw van Doornik 
betreffende een rente verkocht door Gillis Capriel en Jan 
Deleberghe te Sint-Denijs aan Jan Harmare. 23 oktober 1584.

502 Niklaas de Zadeleer geeft aan zijn schoonbroer Jacques van Vynct, 
een rentebrief van 16 lb. gr. in pand, omdat deze zich borg gesteld 
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heeft voor hem voor de som van 1.000 car. guldens die hij aan de 
schepenen van Gent dient te betalen. 27 februari 1585.

503 Akte van erving en onterving van een partij land geheten "Cleen 
Polderken" groot 400 roeden, gelegen te Waasmunster, verkocht 
door de erfgenamen van Corneille Wouters fs. Jan aan Pieter van 
Steelandt, verleden voor de baljuw en twee laten van de 
heerlijkheid Hoorsele te Waasmunster en twee leenmannen van 
het Land van Waas. 20 mei 1586.

504 Akte van verkoop van zes vaatzaad land, gehetenden Steenberg en
gelegen aan Durmekouter te Zele, door Maria Bergracht, weduwe 
van Pieter Wouters, aan Olivier van Driessche, verleden voor de 
Meier en schepenen van Zele. 21 april 1587.

505 Akte van erving en onterving van een stuk akkerland gelegen te 
Saint-Láger, verkocht door Arnould le Maire aan Jan van Rijn uit 
Doornik. 3 juni 1587.

506 Akte van erving en onterving van een hofstede en stukken land te 
Knesselare gelegen, verkocht door Pieter van de Velde, als voogd 
van Clayes en Hanske van den Bussche, aan Pauwels de Queeldre, 
waarvan de koopsom zal dienen tot onderhoud van de wezen, 
inzonderheid om genoemde Claeys van den Bussche te leren 
bakken; verleden voor de hoogbaljuw en schepenen van de 
heerlijkheid Woestijne te Knesselare. 1587.

507 Akte van erving en onterving van een onbehuis hofstede, staande 
buiten de Heuverpoort op den Waelbergh te Gent, verkocht door 
Jooris de Splenter aan Pieter de Wulf, verleden voor de schepenen 
van Sint- Pietersdorp bij Gent. 23 januari 1587.

508 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces tussen 
Boudewijn Harynck en de luitenant van de "Gouverance de Lille". 4 
maart 1588.

509 Voor de magistraat van Menen verhandelen Jan en Jacob Nollet, 
Passchier Pariet en de weduwe van Jan van Masiere een rente van 
4 lb. groten bezet op gronden in de heerlijkheid Geluwe, Namense 
en Ammanie in de Vrij eigen van Geluwe, aan Karel de Verlaere die 
zij bezitten krachtens een akte van 27 juli 157 verleden voor de 
vierschaar van genoemde heerlijkheden. Deze laatste akte is aan 
de eerste gehecht. 26 september 1590.

510 Vier akten betreffende verhandelingen van een rente van twee lb. 
groten bezet op de heerlijkheid Opbrakel. De eerste twee akten 
(1491, 1494) zijn verleden voor de leenmannen van Eine; de derde 
(1596) voor de schepenen van Oudenaarde; de vierde is de 
kwijting van de laatste verkoop. 1491-1596.
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511 Vonnis van de luitenant-generaal van het baljuwschap van Doornik 
nopens een rente van 60 carolus guldens. Met tweee retroakten 
1534-1585. 28 mei 1591.

512 Verkoop van een rente van 4 lb. groten bezet op een leen 
gehouden van de heerlijkheid Reygaertsvliet te Damme, door 
Willem Borluut, griffier van Damme, aan Willem Loyseel, griffier 
van de wezen van Brugge, ten voordele van Marie Anchemant, 
weduwe van Geraard van Volden de Oude, verleden voor 
leenmannen van Reygaertsvliet. 13 november 1592.

513 Akte van verkoop van een huis in de Talboomstraat te Gent door de
pastoor en de Heilige-Geest-meesters van Sint-Jacob te Gent aan 
Joosine de Wulf fa. Michiel, verleden voor schepenen van Ghedele 
te Gent. 10 november 1592.

514 Recepis van het denombrement van een leen gehouden door Jacob
Borluut, zoon van Willem van de heerlijkheid Ter Ruen te Berchem. 
26 juli 1595.

515 Vonnis voor de Raad van Brabant in een geschil tussen Cosmo 
Affaitati, heer van Gistel, en Aert Schoyt, nopens twee bunder 
meers. 10 oktober 1595.

516 Constitutie van een rente van 9 lb. par. door Pieter Roelants ten 
voordele van Jan de Smale fs. Daneels, verleden voor schepenen 
van Geraardsbergen. 16 november [15]98.

517 Recepis van het denombrement van een leen van zes bunder 
gelegen te Quesnoy-sur-Deule, gehouden door Isabella de Landas, 
weduwe van Filips de Gherbode, van Claude de Lannoy, van zijn 
leenhof van la Motterie. 24 april 1598.

518 Verordening van de aartshertog op rekest van de Staten van 
Vlaanderen gericht tot de steden en kasselrijen van Vlaanderen 
met het oog op de betaling van belastingen die moeten dienen ter 
versterking van de stad Oostende. 15 juli 1599.

519 Voor leenmannen van de graaf van Henegouwen geeft Jan de Wault
in pacht aan Jaspar du Rue voor een termijn van negen jaar een 
hofstede geheten " la cense du Maresquiel", gelegen te Walers 
( Nord, arr.Avesnes). 13 september 1515.

520 Leenrol en erfelijk renteboek toebehorend aan Gheraard van der 
Looven uit Gent, bij zijn gifte van Katelijne van Mossevelde, van zijn
leen gelegen te Berlare te Waele. 1599-1600.

521 Vonnis van de Grote Raad van Mechelen in een proces van Jeanne 
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Dubois, weduwe van Jacob de Berghes, heer van Belure, en Jan 
Berghes, haar zoon, tegen Gaultier de Nieuwmunster, voogd van 
Opitius Adornes nopens de heerlijkheid van Marquillies van het hof 
van Phalempin. 14 juli 1588.

522 Jan Olivierszone van der Most, pastoor van Boekhoute, verkoopt 
aan zijn broeder Hughe van der Most al het recht dat hij geeft op 
een reate van 4 lb. par., bezet op het goed van den Venne te 
Waarschoot, die zij samen gekocht hadden van Jan van den Venne 
en zijn vrouw Clementina, verleden voor de amman en schepenen 
van het ambacht Zomergem. 4 maart 1330.

523 Leen- en renterol van een leen te Berlare te Wale dat door Jan Pijl 
gehouden wordt van het leenhof van Dendermonde. s.d.

524 Akte van erving en onterving van het goed gelegen ter Venne te 
Waarschoot, groot 12 bunder, verkocht door Martijn de Langhe aan 
Gillis Metyhuwe, verleden vooramman en schepenen van het 
ambacht Zomergem. 10 juli 1377.

525 Leen- en renterol van een leen te Berlare gehouden door Kateline 
van Migro (?) van het leenhof van Dendermonde. s.d. [15de eeuw].

526 Renterol van Margriete van Liedekerke te Zevergem. s.d. [2de helft 
15de eeuw].

527 Bernardyne Goetghebuers, abdis van de Groenenbriel te Gent, stelt
Jan de Lobel, doctor in de rechten, kanunnik van Sint-Baafs, en 
Guillaume Kethele aan tot haar procureurs in het proces dat zij 
voert tegen de "tauxateurs" van Kamerijk die ook goederen in het 
bisdom Doornik belast hebben. 15 januari 1538.

528 De abt van Sint-Pieter verzoekt de vicarisser-generaal en de 
bisschop van Gent om Johannes Dauwe, kapelaan van de kapel van
Onze-Lieve-Vrouw- in Sint-Veerle te Gent, te willen benoemen tot 
pastoor van Kallo; waar de abt het patronaatschap bezit, ter 
vervanging van Cornelis Gilleau, die de plaats van kapelaan wenst 
te bezetten. 21 augustus 1673.

529 Recepis van het denombrement van een leen gelegen te 
Destelbergen, gehouden van de Burggravie van Gent door Giilis 
Stalins fs. Matthijs als bedienend lijfman van Gheerolfyne Huubert 
fa. Simoen, zijn echtgenote. 5 juni 1557.

530 Akkoord gesloten voor schepenen van Gent tussen Jan Barat, 
meester in de Rekenkamer te Rijsel, en Iwein Clays te Waarschoot, 
in een geschil dat zij hadden in verband met hun eigendomsrecht 
op het Heilig- Geest-bosch te Waarschoot. 9 november 1551.
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531 Recepis van een denombrement van een leen gelegen te 
Destelbergen, gehouden door Simon Hubert fs. Lambrechts van de 
Burggravie van Gent. 8 november 1543.

532 Jan, hertog van Brabant, maakt bekend dat hij aan Mahaut van 
Durbuy en haar echtgenoot, Geraard van Luxemburg, een rente 
van 200 pond bezet op grond te Lovignois, in leen gegeven heeft, 
te heffen op de tol van Tiel, zonder enig last voor de 200 pond 
rente die vroeger toegekend werden aan Isabella, moeder van 
Mahaut, eveneens bezet op de tol van Tiel. april 1272 of 1273.

533 Voor schepenen van Zottegem erkent Gillis Canteel, priester te 
Gent, schuldig te zijn aan Jacob Bette, de som van 100 lb. groten 
bezet op zijn goederen gelegen te Zottegem. 19 maart 1401.

534 Vercijzing van 14 1/2 gemeten land te Assenede door Margareta 
Jan Jacob Willemssens dochter, vertegenwoordigd door haar voogd 
Pieter Collin, aan Clais Gheeraerd Claes sone en zijn echtgenote 
Margareta Jacob Diericx soens dochter, verleden voor schout en 
schepenen van ambacht Assenede. 19 december 1369.

535 Akte van verkoop van een huis in de Langemmunt te Gent door Jan
Stevens de tasschenmakere en Lieven Verclaren, voogd van het 
kind van Jan Stevens, aan Jan Priem, opgemaakt in aanwezigheid 
van getuigen. 8 april 1360.

536 Vonnis van de baljuw en de leenmannen van de burggravie van 
Gent in een geschil tussen de baljuw en Wulfram van Sloete 
nopens de rechten die deze laatste bezit als houder van een leen 
afhangend van de burggravie. 25 augustus 1360.

537 Akte van de verkoop van een rente van 6 s. gr. door Boidin de 
Costere aan Pieter Uten Utefanghe Pieters zone, verleden voor de 
schepenen van de heerlijkheid van Sint-Jan-ten-Steene. 2 
september 1368.

538 Akte van verkoop van een rente van drie pond par. Door Jan van 
Lake aan Jan Danin, bezet op 7 gemeten land te Zomergem, 
verledenen voor de baljuw en schepenen van de heerlijkheid van 
Inghelram Hauweels te Zomergem. 10 december 1346.

539 Akte met dezelfde inhoud en datum als nr. 538. 10 december 1346.

540 Schepenen van Oudenaarde maken bekend dat Marie Bouwens 
gezeid Frans, weduwe van Arend Wittebroot, de helft van een rente
van 4 schilden, bezet op gronden te Kruishoutem, verkocht heeft 
aan Geraard van der Schelden fs. Dierlays. Die rente was vroeger 
gekocht door haar vader Jan Bouwins aan Gillis Pottier. 5 mei 1494.
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541 Paus Nikolaas V kent aan Filips, hertog van Bourgondië, een 
kerklijke tiende toe met het oog op de voorbereiding van een 
kruistocht tegen de turken. 10 maart 1454.

542 Constitutie van een rente van 6 lb. Par door Lisebette ... en Joos 
van den Hoorne, haar echtgenoot, ten voordeke van Raas van 
Vaernewyc, verleden vorr baljuw en schepenen van Nazareth. 20 
december [14]14.

543 Voor schepenen van de heerlijkheid Meulebeke erkennen de 
erfgenamen van Jan Spyse dat het huis dat deze bezat in de 
Peperstraat te Gent ten deel gevallen is aan Marie Spyse, dochter 
van Roland. 5 februari 1485.

544 Voor baljuw en schepenen van het Land van Nevele verkopen 
Willem Meersman en zijn vrouw Margareta de Coster aan Jan Best 
een rente van 7 lb. 4 s., bezet op goederen gelegen te Landegem. 
22 mei 1397.

545 Gabriel, baron en heer van Allegre, prévot van Parijs, maakt bekend
dat voor Jehan Dupré en Jacques Regnot, notarissen van het 
Châtelet te Parijs, Marion, weduwe van Adam Eschevin, uit Parijs, 
uit haar naam en uit naam van haar kinderen, als procureurs 
aanstelde Simon Wallaert, Augustin Boven en Bertrand Knyf uit 
Gent, ten einde een huis met grond te verkopen staande en 
gelegen bij Gent en toebehorend aan haar kinderen. 12 juni 1516.

546 Akte van vercijnzing van een hofstede te Neder Liedererke door 
Lieven van Dickele en Johanna vanden Broucke, zijn huisvrouw, aan
Joos van den Nouwenhove alias de Brabantere, verleden voor de 
schepenen van Liedekerke en Denderleeuw. s.d [begin 15de eeuw].

547 Filips koning van Spanje, bekrachtigt de aanstelling van de markies
van Lede en de graaf van Bassigny tot voogden van de kinderen 
van de gravin van Grimbergen. 31 januari 1636.

548 Akte van erving en onterving van een gemeten vijftig roeden land, 
geheten Walekin, gelegen in de parochie Oessemonskerke, 
verkocht door Lamsin Templare aan Willem fs. Pieters ten behoeve 
van Pieters fs. Jan fs. Pieter, verleden voor schepenen van het 
Brugse Vrije. 17 maart 1321.

549 Akte van erving en onterving van een huis geheten "de Kinbacke" 
staande op de Kouter te Gent, verkocht door Everard Mond, 
wondend aan de Korenaard, en Marie, Wouters Sgheens weduwe, 
verleden voor twee schepenen van Gent. 27 april 1325.

550 Jan, heer van Aksel, maakt bekend dat hij verkocht heeft aan Jan 
Rym, poorter van Gent, circa twee bunder en ee half gemet moer 
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te Zelzate gelegen moer die vroeger toebehoorde aan ser 
Wasselins van den Pitte, poorter van Gent. Als getuigen traden op 
schepenen van ambacht Aksel en ambacht Assenede. 31 mei 1347.

551 Paus Bonifacius IX benoemt Michiel van Wetere, klerk van het 
bisdom Doornik, in het ambt van notaris. 17 maart 1396.

552 Fragment van de pauselijke bulle betreffende een benoeming. s.d. 
[einde 14de eeuw].

553 Bulle van de paus Nikolaas V waarbij aan de biechtvader van de 
abdij van Sint-Bertijn de macht verleend wordt om een plenaire 
aflaat te geven aan de gelovigen die giften schenken ter 
verfraaiing van de abdij. 19 juli 1451.

554 Antoon de Louf uit Brugge, baccalaureaat in de rechten, studerend 
aan de universiteit van Angers, verkoopt aan Jan Leyns uit Gent, 
meester in de kunsten en baccalaureaat in de rechten, een paard 
tegen de prijs van 16 gouden schilden. 12 januari 1451.

555 Voor notaris Roland van den Bussche, pastoor van O.-L.-Vrouw te 
Dendermonde, maakt Gillis metten Penninghen, wonend te 
Waasmunster zijn testament op ten voordele van zijn erfgenamen 
Jan Pieteres, zoon van Diederik, uit Dendermonde, en van 
Margareta, weduwe van Olivier van Riselberghe, te Waasmunster, 
zuster van Gillis. 21 mei 1464.

556 Akte van verkoop van een rente van 24 s. par. door Jan van 
Deftinghem en zijn echtgenote Beatrijs ten voordele van Gillis 
Haghelinghe, bezet op een huis in de Kortrijkstraat te Tielt, 
verleden voor de schepenen van Tielt. 22 maart 1425.

557 Voor baljuw en schepenen van Moerzeke verkoopt Claus fs. Jan aan
Margareta van Niewenhove, weduwe van Joos van der Caveije, een 
rente va 10 s. gr., bezet op een hofstede gelegen in het Ragvelt te 
Moerzeke. 6 juni 1565.

558 Voor baljuw en schepenen van Moerzeke en Aubrouck verklaren Jan
de Bruyne fs. Jans, echtgenoot van Katarina de Moor, weduwe van 
wijlen Adriaan Camemman, alsmede de voogden van diens wezen, 
schuldig te zijn aan Jan de Bruyne, echtgenoot van Adriana van 
Paddenbrouc, in betaling van de koop van een meers geheten "de 
Kelderwaerdy", gelegen te Aubroeck, een rente van 226 gr. bezet 
op genoemde meers. Er aan gehecht: een afschrift van de 
overname te hunnen laste door Adriaan Camerman fs. Willem en 
Katerina de Moor, zijn echtgenote, van een rente van twee ponden 
par. bezet op bovengenoemde meers (21 mei 1568), papier. 
Compromis van verkoop van de genoemde meers door Jan de 
Maesschalk fs. Hillewars, aan Dominicus Colier (19 juni 1600); 
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papier. 4 februari 1570.

559 Akte van verkoop van een half bunder land gelegen in Aubroeck, te
Moerzeke, door Gillis van Payenbrouck, als procureur van Geertuyt 
de Mulder, weduwe van Adriaan van Thielen, zijn huisvrouw, aan 
François Nys, glasmaker te Antwerpen, verleden voor baljuw en 
schepenen van Moerzeke. 23 februari 1587.

560 Akte van ruiling van een stuk "broekland" in Aubrouck te Moerzeke 
tegen een stuk land naast het voorgaande gelegen, door Pieter van
den Borch en Pieter van Langenhove, voogd van Katharina Collier, 
verleden voor baljuw en schepenen van Moerzeke. 12 september 
1631.

561 Recepis van het denombrenent van een leen van vier vaatsaat 
gelegen in de heerlijkheid Moerzeke in de wijk de Gavere gehouden
door Leo de Pape, echtgenoot van Isabella van Langenhove, van 
het leenhof van Moerzeke. 16 december 1644.

562 Schepenen van Moerbeke leggen getuigenis af, na onderzoek 
nopens een klacht bij hen ingediend door Maarten de Keyser 
volgens dewelke enige personen hem uitgescholden hadden voor 
bastaard, dat gezeide Maarten geboren is uit het wettelijk huwelijk 
van Jan de Keyser en Meyne de Ghemackelike. 21 maart 1461.

563 Meier en schepenen van Moerbeke maken bekend aan Gillis van 
Wolfzwyncle c.s., tollenaars van de grote watertol van Brabant te 
Antwerpen, dat zij zich borg gesteld hebben voor de schippers van 
Moerbeke die tol moeten betalen te Antwerpen en dit voor al de 
tijd dat het proces tussen het Land van Waas en de genoemde 
tollenaars zal duren. 22 augustus [15]62.

564 Hendrik van Hofstade scheldt Rommond van Hofstade 28 s. paym. 
kwijt. 1 oktober 1379.

565 Akte van erving en onterving van een leen gehouden van het hof 
van Boelare verkocht door Sente van der Muelen en Oste van der 
Haghen, haar echtgenoot, aan Claus de Crane, verleden voor 
baljuw en leenmannen van Boelare. 22 ausustus 1419.

566 Olivier van Royen Fs Olivier bekent ontvangen te hebben van 
Lieven van Pottelsberghe de som van 64 lb. gr. Vl. ten titel van 
aflossing van een rente van 4 lb. bezet op de heerlijkheid ten 
Doorent te Baarzele. 28 februari 1518.

567 Denombrement van een leen van vijf gemeten gehouden door 
Pieter Auderogghe van een hof van Doorne te Baarzele. 22 juni 
1582.
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568 Akte van verkoop van drie vierden van de heerlijkheid ten Doorent 
te Temse door Magriete Petrins, weduwe van Mr Lieven Snouck, 
aan Jacob van Heurne, verleden voor schepenen van Gedele te 
Gent. 8 januari 1592.

569 Akte van erving en onterving van een leen gelegen te Lebbeke 
verkocht door Gillis van Tielrode aan Jan van den Bossche, verleden
voor de meier van Lebbeke en de leenmannen van Dendermonde. 
22 december 1345.

570 Akte van verkoop van een rente van 20 s. gr., bezet op een bunder 
land gelegen op het "Duytshuusvelt" buiten de Cattestraat te Aalst,
door Katheline Schermers, weduwe van Jan Raes, aan Pieter van 
der Suict, verleden voor de schepenen van Aalst. 6 september 
1563.

571 Akte van openbare verkoping van de helft van een meers geheten 
het "Heylant", liggende te Appels, door Marie van Royen, 
echtgenote van Charles de Pied aan Dominicus Colier, verleden 
voor meier en schepenen van Appels. 26 juli 1606.

572 Testament van Magareta, weduwe van Lodewijk van Nevers, graaf 
van Vlaanderen. 26 december 1380.

573 Rebrecht, voogd van Atrecht en heer van Béthune Dendermonde, 
schenkt aan de inwoners van Hamme een "broek" gelegen langs de
Durme en geheten Uterdyc. juni 1245.

574 Gwijde, graaf van Vlaanderen en heer van Béthune en 
Dendermonde, schenkt aan de inwoners van de parochie Hamme 
alle weiden die zij op de plaats geheten "Utendycke" mogen 
winnen, op voorwaarde dat de kerk hem jaarlijks met Pasen twee 
deniers betaalt. 18 augustus 1261.

575 Robrecht, graaf van Artesië, maakt aan de koning van Frankrijk 
bekend dat hij, vooraleer het land te verlaten, Odo, gezeid van 
Sint-Germain, aangesteld heeft tot procureur en gevolmachtigde. 8
september 1282.

576 Gwijde, graaf van Vlaanderen, maakt bekend dat hij door 
tussenkomst van meester Eustache, monnik van Cambron, aan 
Simon Drieghe 31 roeden grond, gelegen op de Muide te Gent 
tegenover zijn huis, verkocht heeft, voor zeven pond Vl. en mits 
een jaarlijkse cijns van 6 d. te betalen aan de "brieven" van 
Assenede. februari 1290.

577 Akte waarbij Gherem, abt van Sint-Baafsabdij te Gent, aan Ogier 
Tsulen en zijn erfgenamen vier bunder grond in het leen geeft, 
gelegen "bachten Wittewalle in Sloxmerch" (te Oostakker). 24 juli 
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1326.

578 Mandement van Fillips, koning van Frankrijk, gericht tot zijn 
officieren, om Jan van Ponthieu, graaf van Aubewalle te helpen bij 
het heffen op zijn onderdanen, van de belastingen en diensten die 
de koning hem heeft toegestaan ten titel van schadevergoeding 
voor de deelname aan de oorlog van Vlaandere. 10 augustus 1328.

579 Zelfde inhoud als nr. 578. 10 augustus 1328.

580 Madement van Fillips, koning van Frankrijk, gericht tot de 
ontvanger van de subsidie van de oorlog van Vlaanderen, om 
Aubert de Hangest, uit hoofd van zijn persoonlijke deelname en die
van zijn onderhorigen aan de Vlaamse oorlog, ongestoord het 
subsidie bij zijn onderdanen te laten innen om zijn kosten te 
dekken. 17 augustus 1328.

581 Mandement van Filips, koning van Frankrijk, aan de baljuw van 
Rouen, Caux en Gisirs, om Aubert de Hangest, heer van Genlys, 
van zijn onderdanen het subsidie te laten innen dat bestemd was 
voor de oorlog met Vlaanderen. 24 november 1328.

582 Zelfde mandement als nr. 580 ten gunste van Jehan, sire de 
Varennes. 21 maart 1329, n.s.

583 Guido, abt van het klooster der H. Drievuldigheid te Beaulieu, 
erkent Guido, graaf van Elois de som van 100 s. torn., ontvangen te
hebben. 3 november 1329.

584 Voor de officiaal van Blois verklaart Guillemetus van de Fray, dat hij
in naam van zijn broeders Jan en Fillip van Johannes d'A rgent, 
ontvangen de graaf van Blois, de som van 50 lb. heeft ontvangen. 
15 november 1329.

585 Voor de officiaal van Blois verklaart Godefridus Meirean, kapelaan 
van de kapelanij van Sint-Antonius in de kerk van Sint-Salvator te 
Blois, van Johannes gezeid d'Argent, ontvanger van de graaf van 
Blois, de som van 10 lb. s. te hebben ontvangen. 27 november 
1328.

586 De meester en de broeders van het Godshuis van Châteaudun 
erkennen ontvangen te hebben van Johannes d'Argent, ontvanger 
van de graaf van Blois, uit hoofde van een rente die de graaf hun 
verschuldigd is, de som van 15 lb. 3 januari 1330, n.s.

587 Voor de officiaal van Blois, erkent Petrus gezeid Chaumont, 
parochiaan van Choverniacum, van de graaf van Blois, 10 lb. 
ontvangen te hebben uit hoofde van zijn pensioen. 3 februari 1330,
n.s.



64 Diverse Oorkonden

588 De officiaal van Blois erkent van de ontvanger van de graaf van 
Blois de som van 10 lb. ontvangen te hebben, die de graaf 
verschuldigd was aan de aan de Predikheren van Blois en de 
zusters van Guischia. 8 februari 1330, n.s.

589 Stefaan, deken en tresorier, en het kapittel van de kerk van Sint-
Maarten te Tours, erkennen ontvangen te hebben van de graaf van 
Blois de som van 50 lb. torn. 12 februari 1330, n.s.

590 Bartholumeus de Brugis, magister in de kunsten en de medicijnen, 
erkent ontvangen te hebben van Johannes de d'Argento, ontvanger
van Guido, graaf van Blois, de som van 50 lb. uit hoofde van de 
helft van zijn pensioen. 19 februari 1330, n.s.

591 Akte van contitutir van een erflijke rente van 12 s. par., verleden 
voor de schepenen van Haaltert, door Geraard en Jan van 
Cuddelsbroecke ten voordele van Jan ser Pieters van Gent. De 
rente wordt bezet op een goed te Cuddelsbroecke, groot drie 
dachwand en gehoud van de graaf van Vlaanderen. 30 oktober 
1345.

592 Mandement van Karel, koning van Frankrijk, gericht tot de 
ontvangers van de aiden in de stad en het bisdom van Noyon, ten 
einde aan de graaf van Dampmartin en zijn vrouw Jehanne 
d'Amboise, de som van 1.331 1/4 goudfranken, bezet op de 
genoemde aiden, in de gestelde voorwaarden te betalen. 25 maart 
1371, n.s.

593 Filips, bisschop van Doornik, geeft aan de inwoners van 
Waasmunster, die wonen op het gehucht generzijds de Durme, de 
toelating om, gezien de lange afstand naar de parochiale kerk, de 
H. Sacramenten te ontvangen en mis te horen in de kapel van het 
gehucht alsmede hun doden te begraven op de grond er omheen 
die door de bisschop te dien einde gewijd werd. 16 september 
1373.

594 Bekrachting door Johanna, hertogin van Brabant, van het privilege 
van vrijstelling va tol door Godfried van Brabant in 1121 verleend 
aan de abdij van Affligem en de bewoners van haar domeinen. 20 
november 1374.

595 "Record" van de schepenen van het graafschap Evergem gericht 
tot het leenhof van de Oudburg te Gent, waarin zij om hoofdvonnis 
vragen in het geding van Geraars van Cockelberghe, baljuw van 
Sint-Baafs tegen Jan Gillis Boudin Jans zone en Raas de Ruede, 
beschuldigd van verkrachting. s.d. [14de eeuw].

596 Robrecht, hertog van Bar en heer van Cassel, maakt bekent dat hij 
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de "mote van Heesseghem", die vrij eigendom was van Gillis de 
Heesseghem in leengoed omgezet heeft, hetwelk genoemd Gillis 
zal houden van het leenhof van Scheldewindeke. 26 februari 1402, 
n.s.

597 Mandement van Jan, hertog van Bourgondië, gericht tot de 
Rekenkamer te Rijsel, om Hustin de Hollebeque, luitenant van 
Pierre de Essars, kastelein; baljuw en ontvanger van Bevereren, de 
helft van zijn wedde te betalen. 24 juni 1413.

598 Mandement van Jan, hertog van Bourgondië, gericht tot Jehan le 
Chien, baljuw en ontvanger van het Land van Beveren, waarbij hij 
hem beveelt de gevangene Symonnet Cocqueriel, kanonier, 
heimelijk terecht te stelen zo dat "de sa personne ne soit jamais 
auches nouvelles". 6 augustus 1414.

599 Mandement van Jan, hertog van Bourgondië, gericht tot Jehan le 
Chien, baljuw van het Land van Beveren, waarin hij o.a. beveelt 
aan de luitenant van de kapitein van het kasteel van Beveren de 
onkosten te betalen gemaakt ter gelegenheid van de 
terechtstelling van Symonnet Cocqueriel. 22 augustus 1414.

600 De kerkmeesters van de kerk van Sint-Jacob te Gent en de deken 
van het gild van Sint-Barbara in dezelfde kerk, maken bekent dat zij
in de tegenwoordigheid van de schepenen van de Keure nieuwe 
statuten hebben gemaakt die de betrekking tussen het gild en de 
kerk regelen. 2 december 1420.

601 De schepenen van Gedele van Gent laten weten aan de magistraat
van Munkzwalm dat zij aan de voogden, familieleden en vrienden 
van de weeskinderen van Willem Cadijns, de toelating gegeven 
hebben om een erf met huizingen, "gelegen ter nieuwer meulen" te
Munktzwalm, en toebehorend aan de wezen te verkopen. 
Verzoeken diensvolgens de erving en onterving naar behoren uit te
voeren. 4 juni 1421.

602 Opsomming van de bezittingen en inkomsten van de kapelrij van 
O-L-Vrouw in de kerk van Sint-Remigius te Braine-le Château, 
opgetekend in een register ten tijde dat de kapelrij aan Hanin 
Masset geschonken werd. 1422.

603 Akte van erving en onterving van een hofstede te Munte verkocht 
door Jan Baptiste de Lannoy aan Ferdinand Hancheman, verleden 
voor de schepenbank van Munte. 4 juli 1637.

604 De burgermeester en schepenen van Sluis laten weten aan de 
lieden van de Rekenkamer te Rijsel dat zij de renten, die door de 
stad aan verschillende personen verkocht werden, regelmatig 
betaald hebben. Het bedrag van die rente, namelijk 198 lb. 10 s. 
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groten, hebben zij in de rekening van Florent Deschamps, 
ontvanger van de stad, afgetrokken van 200 lb. die de stad hem 
verschuldigd was via hoofde van het hertogelijk oktrooi der assizes.
4 juli 1414.

605 Aktrooi van Filips, hertog van Bourgondië, waarbij hij, op verzoek 
van de inwoners van Rupelmonde, de datum van een der twee vrije
jaarmarkten in die stad vaststeld op de zondag voor O.-L.-Vrouw 
Hemelvaart. De datum van de andere jaarmarkt blijft op de zondag
na Sint-Denijsdag. 4 augustus 1425.

606 Gelijkaardige brief als nr. 604 (14 juli 1424). 8 juli 1427.

607 Gelijkaardige brief als nr. 604 (14 juli 1424) en nr. 606 (8 juli 1427),
voorafgaande door de lijst van rentehouders. 12 juli 1429.

608 Toekenning door Filips, hertog van Bourgondië, van verschillende 
privileges aan de 53 ambachten van Gent. 27 januari 1433, n.s.

609 Guilbert de Lannoy, heer van Willerval en Drongen, raadsheer en 
kamerheer van de hertog van Bourgondië en kapitein van het 
kasteel van Sluis, en Guillaume Dablain, soldenier, bevestigen dat 
al de werken, die in de rol gehecht aan dit stuk opgetekend zijn, 
aan het kasteel van Sluis uitgevoerd werden gedurende de jaren 
1431 tot 1433. De kosten werden betaald door Jehan de Scillebeke,
ontvanger van Sluis. 8 april 1434.

610 Jan Godevaert en Martin Lammin, proosten van de werklieden en 
munters van de munt van Vlaanderen, erkennen hertog Filips hem 
bij akte van 27 mei 1434 100 schilden heeftgekend, in twee jaar te 
betalen ter bekostiging van de goddelijke diensten en ter ere van 
de HH. Lodewijk en Elooi, patroons van de kapel de munters, 
onlangs opgericht in de hof van het Gravenkasteel, op voorwaarde 
dat die 100 schilden omgezet worden in rente ten bate van de 
fabriek van de kapel. 7 juni 1435.

611 Voor schepenen van Gent verklaart Filips van der Cauwerborch dat 
het klooster van Sint-Bernard te Kruibeke niets meer aan hem 
verschuldigd is. 7 december 1440.

612 Guilbert de Lannoy, heer van Willerval en Drongen raadsheer en 
kamerheer van de hertog en kapitein van het kasteel van Sluis, 
Gerard de la Mote, zijn Luitenant en Symon de Dienat, soldenier en 
gewezen meester van het garnizoen van het kasteel, bevestigen 
dat al de werken, die in de rol gehecht aan dit stuk opgetekend 
zijn, aan het kasteel van Sluis, uitgevoerd werden en door Jehan 
van Scillebeke, ontvanger van Sluis, betaald werden. 28 december 
1441.
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613 De schepenen van de Keure van Gent maken de overeenkomst 
bekend gemaakt tussen Jan Moens en Jan van de Putte, schepenen 
van Kruibeke, enerzijds en Willem van Dordrecht en Jan Vudt, 
religeuzen in het klooster van Sint-Bernard te Kruibeke, nopens 
onrechtmatig geheven belastingen op het gebied van het klooster 
te Kruibeke. 25 september 1443.

614 Akte van bekrachtiging van een kopie door de schepenenen van 
Gent en bevel van deze laatste tot uitvoering er van. 13 mei 1444.

615 Michiel, constavel van Vlaanderen, maakt bekent dat hij aan 
Walterus, protonotarius van Vlaanderen, een allodium, zijnde een 
moeras gelegen te Pene, dat hij gekocht had van ridder Walterus 
van Schiervelde, geschonken heeft. Omgezet in een leen, 
gehouden van de gravin, ruilt Walterus het daarna met Michiel 
tegen een leen van 25 lib. par. 's jaars, bezet op de brieven van de 
gravin. 16 januari 1224.

616 Johanna, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, maakt bekent dat
de schenking en ruiling waarvan sprake in stuk nr. 615 (16 januari 
1224) voor haar werd verleden. 16 januari 1224.

617 Johannes, gezeid van Zingem, zoon van Livinus klerk van het 
bisdom Doornik, schenkt aan de kerkfabriek van Lochristi twee 
stukken land gelegen te Ledeberg (Oostakker). 19 augustus 1383.

618 Kwijtschrift afgeleverd door de deken van het kapittel van Doornik 
aan Wittone de le Zippe, schildknaap voor de som van 12 lb. gr. Vl.,
die hij uit hoofde van een erflijke rente, ten bate van de dienst van 
de refter van genoemde kerk en bezet op zijn heerlijkheid van 
Dentergem, voor de jaren 1451, 1453 en 1454 verschuldigd was. 
De deken verklaart hem de rente voor het jaar 1452 kwijt te 
schelden omwille van de oorlog. 19 augustus 1456.

619 Voor schepenen van Oudenaarde geeft Claeren van den Bossche, 
weduwe van Dierlay Crupenninghe, in erfelijke pacht aan Lodewijk 
van den Voorde en Kateline Huughs, zijn vrouw, een "lochtinghe", 
gelegen op de Eyndriesch in de richting van Ename. december 
1458.

620 Akkoord getroffen tussen de weduwe van Geraard van Schorisse, 
enerzijds en Jan van Schorisse, heer van Aishove, anderzijds in een 
geschil nopens de heerlijkheid van Berchem. 25 januari 1461, n.s.

621 Voor schepenen van Oudenaarde geeft Claeren van den Bossche, 
weduwe van Dierlaey Crupenninc, in erflijke pacht aan Lodewijk 
van den Vorde en zijn echtgenote Kateline Huugs, een stuk land 
gelegen "up den Eyndriesch" bij Oudenaarde. 1 juni 1462.
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622 Vonnis van de Raad van Vlaanderen met betrekking tot de nieuwe 
tiende liggende in de parochie van Heule. 24 juli 1470.

623 Vonnis van de Raad van Vlaanderen ten laste van Jan van Melle, 
balljuw van het Land van Roden, in een geschil dat deze had met 
de magistraat van Geraardsbergen omwille van de jurisdictie in 
een moordzaak te Balegem. 15 oktober 1471.

624 Constitutie van een rente door Joos Weins en Margareta van den 
Broucke, zijn vrouw, ten bate van Nicasis de Schietere en zijn 
vrouw Adrienne Cabeilliau, verleden voor het leenhof van Beveren-
bij-Oudenaarde. 11 oktober 1472.

625 Op advies van de hertog van Kleef en Marcken, Lodewijk van 
Bourbon, bisschop van Luik, Adolf van Kleef en Marcken, heer van 
Ravesteyn, allen haar bloedverwanten, verleend Maria, hertogin 
van Bourgondië, een reeks privileges aan Holland, Zeeland en 
Friesland. 14 maart 1477.

626 Vidimus van de abt van Sint-Adriaan te Geraardsbergen van de 
opeenvolgende bekrachtingen van de keure van Geraardsbergen 
door Boudewijn van Constantinopel, Gwijde van Dampierre en Jan 
zonder Vrees. 1 september 1477.

627 De abt van Sint-Cornelis bij Ninove geeft in erfelijke cijns aan Jan de
Kegele, 10 dagwand land gelegen in de parochie van 
"sborghgraven lombeke". 19 juli 1479.

628 Kwijtschrift van Pierre Augmenton, kleermaker en kamerdienaar 
van de hertogin, voor de som van 82 lb. 15 s., die hij van Thibault 
Barradot, raadsheer van de hertog en meester van de schatkamer 
van de hertogin, ontvangen heeft in afkorting van de 200 lb. 10 s. 
die men hem verschuldigd is uit hoofde van onkosten gedaan voor 
het hotel van de hertogin douariere van Bourgondië en Brabant, en
van de hertogin van Bourgondië, erfgename. 20 september 1479.

629 Kwijtschrift afgeleverd door Eloys Quarré, ontvanger-generaal van 
de hertog van Oostenrijk, aan Jehan Salmon, ontvanger van de 
aiden van Namen, voor de som van 800 lb., die deze laatste hem 
voorgeschoten heeft op hetgeen hij hem zal verschuldigd zijn van 
de opbrengst van de aiden voor het jaar beginnend in februari 
1482, opbrengst die bestemd is voor de gewone uitgaven van de 
hertogin. 11 maart 1482.

630 De schepenen en raadslieden van Gent maken bekend dat voor 
hem verschenen Mathijs de Smytere, pastoor van Sint-Michiel, en 
Jan de Loese, pastoor van Sint-Jacob, welke de echtheid erkenden 
van een schuldbekentenis getekend door de bisschop van Doornik, 
ten voordele van de abt van Sint-Baafs en die hen voorgelegd werd
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door Jan Bogaert, procureur van de abt. 9 januari 1486.

631 Akte waarbij aartshertog Filips, op verzoek van de priors en 
kloosters van de Karthuizers te Valencijn en Herne, bij Edingen, hun
privileges bevestigt, krachtens dewelke zij en hun goederen zo in 
Henegouwen als elders vrijgesteld zijn van alle soort belastingen. 
12 mei 1497.

632 Voor meier en schepenen van Hoei sluiten Jehan de Berlamont, 
gezeid de Hoyoy, baljuw van Haspengouw, en Jacquemon, heer van
Hodoumont, een ruilovereenkomst af waarbij Jehan van Jacquemon
een erfelijke rente van 20 Rijnguldens ten laste van de stad Hoei 
afstaat in ruil voor de heerlijkheid van La Motte, gezeid d'Awir. 16 
november 1500.

633 Verordening van Filips, hertog van Bourgondië, betreffende de 
inning van de inkomsten van de brieven van Pieter Masieres, van 
de Watergravie van Assenede en Waas en de benoeming van 
ontvangers van die inkomsten. 2 januari 1501, ns.

634 Vonnis uitgesproken door het leenhof van de abdij van Drongen ten
voordele van Cornelis Boulin, heer van Overbrouck. Deze wordt 
gerechtigd een hofstede, afhangend van die heerlijkheid in beslag 
te nemen omwille van het niet betalen van het markgeld en de 
wandelkoop. 5 februari 1502.

635 Denombrement van twee lenen: 1. het kasteel van Oudenhove 
gelegen te Sint-Goriks-Oudenhove;2. de heerlijkheid Zuverdinghe, 
gelegen te Sint-Maria-Oudenhove, gehouden door Adriaan Vilain, 
heer van Ressegem, van Jacques van Luxemburg, heer van Fiennes
en van het Land van Zottegem, van zijn leenhof van Zottegem. 30 
december 1503.

636 Akte waarbij aartshertog Filips aan Geronimus Lauryn, heer van 
Watervliet, toelating verleend om een stad, Filippine genoemd, te 
bouwen op de polder van Sint-Filips. Met privileges en vrijheden 
voor de nieuwe stad. januari 1506, n.s.

637 Recepis van het denombrement van een leen van drie bunder en 
een half, gelegen te Nevele en gehouden door Dominicus de 
Groote fs. Boudins van het klooster en de heerlijkheid van O.-L.-
Vrouw te Drongen. 4 september 1507.

638 Schuldbekentenis van 500 rijnguldens door ridder Corneille de 
Berghes, heer van Zevenbergen, aan Lauren de Gorrenod, 
gouverneur van Bresse, baron van Monteney uit hoofde van 
verkoop van een muilezel. De Berghes belooft de som te voldoen 
zodra hij daartoe verzocht wordt, doch niet voor het hertogdom 
Gelder onder de heerschappij van de keizer of de aartshertog 
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teruggekeerd is en Floris, heer van Ysselstein, er gouverneur 
benoemd is. 4 mei 1508.

639 Concessie door de kerkfabriek van Sint-Janskerk te Gent van een 
grafstede in de krocht van die kerk aan Jacob Fransman en zijn 
vrouw Margriete van Male. 10 september 1509.

640 Bulle van paus Leo X waarbij hij de abt van Sint-Baafs te Gent 
aanstelt tot bisschop van Roseau. 6 april 1513.

641 Verordening van Karel V waarbij hij bepaalt dat diegenen die in 
beroep gaan tegen vonnissen uitgevaardigd door de magistraten 
van Kortrijk, Oudenaarde, Aalst, Geraardsbergen en Dendermonde, 
veroordeeld zullen worden tot een boete van 60 lb. par. indien het 
vonnis bevestigd wordt 20 april 1515.

642 Rekening van de werken uitgevoerd gedurende het jaar 1516 aan 
het Gravenkasteel te Gent. De onkosten werden vergoed door 
Lievin van Pottelsberghe, algemeen ontvanger van Vlaanderen. 
Gevolgd door de akte de dato 2 mei 1517 waarbij Lievin Alaert en 
Jehan Hugaert, leenmannen van de koning, getuigen dat zij van de 
werklieden de bevestiging onder eed verkregen dat werken 
noodzakelijk waren en dat de vermelde bedragen in de rekening 
juist zijn. 1516.

643 Mandement van Karel V aan het leenhof van Aalst, waarbij hij 
beveelt het leen van Lede, dat van dat leenhof gehouden wordt 
door Filips de Grutere die het gekocht heeft, en waarvan eertijds 
twee renten van drie lb."geësclisseerd" werden ten bate van de 
voorzaten van de Grutere, op verzoek van deze laatste terug in zijn
vroegere toestand te brengen. 3 juli 1518.

644 Jehan van Nyemeghe, goudsmid te Antwerpen, erkent te hebben 
ontvangen van Jehan Micault, raadsheer en ontvanger generaal 
van de Financiën, de som van 2.280 lb. 7 s. 9d., voor levering van 
stukken huisraad in goud en zilver, gedaan op bevel van de koning,
de regentes en de heren van de Geheime Raad. 6 januari 1519, n.s.

645 Pieter van Aalst, tapissier van de koning, erkent te hebben 
ontvangen van Jehan Micault, raadsheer en ontvanger generaal der
Financiën, de som van 261 lb. 12 s. in terugbetaling van de 
onkosten en leveringen die hij heeft gedaan als tapissier van de 
koning. 15 maart 1519, n.s.

646 Gerard de la Rose, lakenkoopman te Brussel, erkent te hebben 
ontvangen van Jehan Micault, raadsheer en ontvanger generaal 
van de koning, de som van 195 lb. 18 s. voor levering van lakens. 
17 juli 1519.
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647 Brief van de graaf van Vlaanderen gericht tot de bisschop van Luik 
waarin hij hem verzoekt om een belofte ten gunste van de 
scholasters van Brussel, bastaardbroeder van de hertogin van 
Luxemburg, te willen volbrengen. 3 september [einde 14de eeuw].

648 Jehan Nonne, koopman in zijden weefsels te Mechelen, erkent te 
hebben ontvangen van Jehan Micault, raadsman en algemeen 
ontvanger van de koning, de som van 700 lb. 1 s. 6d. voor levering 
van goud- en zijdelaken, op order van de regentes, tussen 1 januari
en 26 december 1519. 26 december 1519.

649 Bulle van paus Leo X waarbij hij Egidius, elect van het bisdom 
Roseau de bisschopszetel van dat bisdom doet verzaken. 7 april 
1513.

649 /BIS Recepis van het denombremnet van een leen gelegen op het 
gebied van Sint-Baafs te Gent, en ghouden door Marc van der 
Zickele fs. Jacob, van de graaf van Vlaanderen, van zijn leenhof van
de Oudburg. 28 september 1520.

650 Bekrachting door Karel V op verzoek van de graaf van Nassau en 
de magistraat van de stad en kasselrij van Waasten, van de 
privilegesdie aan Waasten door zijn voorgangers verleend werden, 
en die door brand vernietigd zijn. 12 december 1527.

651 Voor twee schepenen van het Vrije wordt op aanvraag van Pieter 
de Zanghere, gevolmachtigde van de abt van Sint-Pieter te Gent, 
overgegaan tot de prijsie van de bezetting van een achterstallige 
erfelijke rente ten bate van de abt, bezet op een stuk grond 
gelegen te Sint-Pieters-op-den-Dijk. 5 november 1529.

652 Akte van verkoop van een rente van 20 s. bezet op verschillende 
goederen te Wachtebeke, door Josine des Plancques, priorin van 
het klooster van Sint-Agnes te Gent, aan Martin de Conync. 12 
januari 1530, n.s.

653 Akte van Karel V waarbij deze op verzoek van de magistraten van 
Kortrijk en Oudenaarde, van de voogden der wezen van 
Oudenaarde en van de magistraten van Aalst, Geraardsbergen en 
Dendermonde, de procedure van het beroep van de partijen voor 
de Raad van Vlaanderen tegen vonissen door hen uitgebracht, 
regelt. 23 oktober 1531.

654 Uittreksel uit de rekening van het hotel van de keizer betreffende 
een achterstallige schuld van deze laatste aan Jehan de Playne. 
1531.

655 Denombrement van een leen gehouden door het klooster van Sint-
Klara te Petegem-bij-Oudenaarde, gehouden van het leenhof van 
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die plaats. 18 maart 1534, n.s.

656 Voor meier en schepenen van Erondegem verklaren Jan de 
Scheerere, priester, en zijn broeder Adriaan de Scheerere, aan 
Pieter van Zwalmen uit Gent, een goed te hebben verkocht 
gelegen te Erendegem op de wijk Bruel. 20 september 1540.

657 Akte waarbij Karel V de toelating verleend aan Willem, heer van 
Vichte en erfachtig maarschalk van Vlaanderen, om op zijn 
heerlijkheid van Vichte de galg, die in de laatste oorlogen omver 
geworpen werd terug op te richten. 5 december 1541.

658 Adolf van Bourgondië, heer van Kapelle en Wakken geeft in 
erfpacht aan Pieter Pauwels 36 gemeten land gelegen in "mijns 
heeren van Beveren polder onder dernysse". 15 juni 1542.

659 Akte van constitutie van een lijrente door de stad Oudenaarde ten 
bate van Antoon van Quickelberghe, poorter van die stad. 3 
december 1543.

660 Verordening van Karel V, een regeling bevattend voor de erfachtige
ontvangers van Vlaanderen die te Rijsel zetelden onder 
voorzitterschap van de proost van Sint-Donaas te Brugge, als 
kanselier van Vlaanderen, alsmede nopens de procedure die zij te 
volgen hebben. 9 maart 1545.

661 Twee katen verleden voor de schepenen van Asper en Zingem met 
betrekking tot de aankoop van een stuk land gelegen te Nazareth 
door Cornelis van Campene. 1560, 1563.

662 De pastoor en de kerkmeesters van de kerk van Sint-Niklaas te 
Gent verlenen aan Jan van Campene fs. Abraham en aan Joosyne 
Rans, zijn vrouw, een vrije grafstede in genoemde kerk. 13 januari 
1546, n.s.

663 Recepis van het denombrement van een leen geheten "ter Helst", 
gelegen te Lauwe en gehouden door Wouter Gilloen van Philippe 
de Monmorecy van zij heerlijkheid van Nevele, gezegd 
"tRoncevaelsche". 16 juni 1547.

664 Akkoord gesloten voor de Raad van Vlaanderen tussen Adolf van 
Bourgondië, heer van Wakken, en Niklaas Triest, echtgenoot van 
Anna van Bourgondië, omwille van de erfenis van hun broeder 
André van Bourgondië. 15 april 1548.

665 Schepenen van de Keure van Gent bekrachtigen de voor hen door 
Jan Heyman gedane eis ten laste van Jacob van der Eertbrugghe, 
geestelijke in de Lazerij te Gent en uit dien hoofde "landheer van 
het hof van Alleyn" in de Peperstraat, toebehorend aan de weduwe 
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en erfgenamen van Pieter Stappaert, krachtens hetwelk Jacob van 
der Eertbrugghe, zonder de toelating van Jan Heyman niets vermag
te kopen, te verkopen of te belasten. 15 januari 1549.

666 Recepis van het denombrement van een leen geheten "tgoet tyer 
Helst" gelegen te Lauwe, gehouden door Jan Gilloene van Jan van 
Monmorency, van zijn heerlijkheid van Nevele gezegd 't 
Rooncevaelsche. 18 september 1450.

667 Schepenen van Aalst oorkonden nopens het gebruik van een 
"dreve" genoemd de Molendreve behorend bij het goed "te 
Schoubrouck". 14 mei 1558.

668 Voor de schepenen van Brussel staat Pauwels Tymmerman, als 
procuratiehouder van Joos, Laureyse en Barbara Tsergueus met 
haar man Wouter Cauwe, het zesde deel van het vierde van een 
eigendom af aan Simon Danoot. 1 juni 1559.

669 Voor schepenen van Oudenaarde bevestigen Balthazar du Metz en 
Paquet Mailliez, oude dienaars van de heer van Fontaines, dat 
Pierre Chappius, meester van het hotel van de heer van Reninghe, 
voor Antoine de Croy, heer van Fontaine, 34 lb. 14 s. betaalde, 
waarvan slechts 8 lb. 7 s. 6 d. terugbetaald werden, zodat er nog 
26 lb. 6 s. 6 d. te vereffenen zijn. 4 januari 1560.

670 Simon de Warluzel, abt van Sint-Andriaan te Geraardsbergen, stelt 
Jacques Moreau, advocaat bij het hof van Bergen, aan tot advocaat 
van de abdij voor alle processen die de abdij zal hebben in 
Henegouwen en dit tegen 6 lb. torn. 's jaars. 8 maart 1562, n.s.

671 Voor de schepenen van Brussel staan Pieter Rufelaert en Jan 
Ansselier, procureurs van Anna Rufelaert en haar man Sigmund 
Bombick, tapijtwever te Weimar, het zesde deel van het vierde van 
een huis af aan Simon Danoot en zijn vrouw Elisabeth van der 
Gothen, tegen een erfelijke rente van 4 Carolusgulden. 5 
september 1562.

672 Constitutie van een erfelijke rente van 18 Carolusgulden door 
Quintin Dierins ten voordele van Hendrik de Hoves, vereleden voor 
de schepenen van Oudenaarde. 2 oktober 1567.

673 Voor de schepenen en raadslieden van Oudenaarde stelt Antoinette
de le Gracht, weduwe van Guillaume de Weinbrugghe, heer van 
Maillart, tot haar algemene procureurs aan Jehan de Boulloigne, 
Philippe du Trier, Guillaume le Beghe en Jacques Moreau. 26 januari
1563, n.s.

674 De deken en het kapittel van de collegiale kerk van Sint-Hermes te 
Ronse verlenen aan Amatus Clemens, klerk van het bisdom 
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Kamerijk, de kapelanij van het altaar van Sint-Michiel in genoemde 
kerk; met bijgaande rechten en beneficiën. 10 april 1563, n.s.
Niet raadpleegbaar

675 Twee akten betreffende drie lenen gelegen te Volkegem en 
gehouden door Adrien de la Kethulle van de baron van Pamele. 26 
april 1569.

676 Akte waarbij Simon de Warluzel, abt van Sint-Adriaan te 
Geraardsbergen, en het klooster van die plaats bekend maken dat 
zij aan Margaretha Fourneau, weduwe van Guy Dassegnies, uit 
Bergen, een erfelijke rente van 125 lb. torn. Verkocht hebben, 
bezet op goederen van het klooster gelegen te Henegouwen. 30 
juli 1570.

677 Cornelius, bisschop van Gent, draagt aan Cornelius Egidius priester
te Gent, de geestelijke en wereldlijke zorg over de parochie 
Boekhoute op, van de datum vandeze akte af tot het feest van Sint
Jan Baptiste. 8 november 1572.

678 Denombrement van een leen gelegn te Rozebeke en gehouden 
door Antoon van Bourgondië, heer van Wakken, van het leenhof 
van het kasteel van Ingelmunster. 2 december 1573.

679 Breve van paus Clemens XIV waarbij aflaten verleend worden aan 
de gelovigen van de kerk van Kruibeke. 31 mei 1574.

680 Overeenkomst getroffen tussen Cornelius Breydele, secretaris van 
de proost van Sint-Baafs te Gent, c.s. enerzijds, en Gedeon de 
Grutere, ontvanger van Françoise van Zickele, c.s. anderzijds, 
betreffende een meers gelegen op Sint-Baafs in de Ham achter de 
kerk van Sint-Amandus. Verleden voor de Vierschaar van Sint-
Baafs. 28 april 1575.

681 Huwelijkscontract gesloten tussen Lievin Back fs. Inghels en Marie 
Wauckier, voor de schepenen van Brugge. 9 februari 1577.

682 Akte van verkoop van een goed van 4 dagwand 34 roeden grond, 
gelegen te Denderhoutem, door Amant Ruysine, in naam en als 
procureur van Jan van Loo, aan Pieter van Swalemen. 5 februari 
1576.

683 Voorwaarden van de verkoop van het huis dat toebehoord heeft 
aan de jezuìeten te Gent, gelegen in het Hammeken bij de 
Sleepstraat. Er aan gehecht het oktrooi tot verkoop van Maria 
Theresia. 14 februari 1778.

684 Akte waarbij Jan van Bourgondië, heer van Froymont erkent 
verkocht te hebben an Charles Philippe de Croy, markies van 
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Haveé, hoofd der Financiën, voor de som van 4.500 lb. van 40 gr., 
een met edelstenen versierde ring. In ruil belooft de markies van 
Havré aan de heer van Froymont en zijn vrouw Loyse de Croy een 
jaarlijkse rente van 281 lb. 5 s. Gevolgd van het ontvangstbewijs 
getekend Ch. Ph. de Croy. 4 oktober 1578.

685 Akte waarbij Filips II, op advies van Mathias, aartshertog van 
Oostenrijk en gouverneur van de Nederlanden, en van de prins van
Oranje, meester Joos van Bracle, benoemt tot gewoon raadsheer bij
de Raad van Vlaanderen te Gent en hem oplegd de eed af te 
leggen in de handen van Adolf van Meetkerke, voorzitter van de 
Raad van Vlaanderen. 12 juli 1580.

686 Akte van inbeslagname van een stuk grond uit hoofde van 
achterstallige rente, verleden voor het laathof van de heerlijkheid 
Overbrouck, gelegen buiten de Brugse poort te Gent. 6 maart 
1581.

687 Breve van paus Sixtus V waarbij een volle aflaat verleend wordt 
aan de gelovigen die, na gecommuniceerd te hebben, de eertse 
mis zullen bijwonen van de nieuwe bisschop Pietere Damant, of die
dag de kathedraal zullen bezoeken. 14 juli 1590.

688 Akte van Filips II, koning van Spanje, waarbij aan Pierre Damant, 
bisschop van Gent, toelating geeft de pauselijke bulle, waardoor 
zijn benoeming bekrachtigd werd, ten uitvoer te brengen. 11 
oktober 1590.

689 Sententie van de Raad van Vlaanderen ten voordele van Jan van 
Have c.s. ten laste van de Vier Leden van Vlaanderen, die uit dien 
hoofde van Van Have 42.00 guldens moeten betalen benevens de 
intresten van dien sedert 24 december 1585. 4 februari 1595.

690 Voor de luitenant civiel van zijn majesteit te Gent, François de 
Brune, verklaart Olivier de Clercq verkocht te hebben aan Antoine 
Vairier, fs. Gerard, 31 mud en 6 halster haver, en dat zijn factor 
Pierre Lobbergois beloofde de haver te betalen ten bedrage van 97 
lb. 16 s. gro. 30 augustus 1595.

691 Voor de luitenant civiel van zijne majesteit te Gent, François Brune, 
verklaart Jacques Lust dat, aangezien hij op de gestelde termijn 
niet voldaan werd voor de som van 97 lb. 13 s. gro. vanwege 
Anthoine Carlier, deze bij vonnis van de schepenen van de Keure 
veroordeeld werd tot het betalen van bedoelde som. 2 september 
1595.

692 Eis van Joos Gilloen, echtgenoot van Elisabeth van Ghendt, tegen 
de leenmannen van Wijnendale, ten einde de verificatie te 
bekomen van de wapens van de Van Ghendt's die zich bevinden in 
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de kerken van Wevelgem, Blankenberge en Zandvoorde, ten einde 
de genealogie van zijn vrouw op te maken. s.d., [16de eeuw].

693 Akte waarbij de aartshertogen Albrecht en Isabella de Bisschop van
Gent, Pierre Damant, bevestigen in zijn functie van buitengewoon 
raadsheer van de Raad van Vlaanderen. 2 januari 1602.

694 Brieven van legitimatie verleend door de aartshertog Albrecht en 
Isabella aan Isabella en Petronella natuurlijke dochters van Pedro 
Valencia, lid van de Spaanse natie te Brugge. 25 oktober 1606.

695 Constitutie van een erfelijke rente van 28 guldels 's jaars door Loys 
Witte en zijn vrouw Barbara van der Straten ten voordele van 
jonker Guillaume de Pannemaker, verleden voor de schepenen van 
Aalst. 2 mei 1611.

696 Akte van erving en onterving, verleden voor het leenhof van Melle, 
van een stuk land en meers gelegen te Melle en gehouden van de 
heer van Rode, verkocht door Arnoul Pels en zijn vrouw Anna de 
Gruytere aan Jan de Spiza. 15 juli 1611.

697 Franciscus del Rio, kanunnik en aartsdiaken van Sint-Baafs en 
officiaal van het bisdom, verklaart dat de relieken van enkele 
heilige mannen en vrouwen, die door de biscchop Charles Maes uit 
de reliekschrijnen genomen werden, door dezes erfgenamen aan 
David Meynaert gerestitueerd werden. 21 juni 1612.

698 Albrecht en Isabella geven de toelating aan de inwoners van 
Wakken hun marktdag te behouden. 7 november 1613.

699 Akte van verdeling van goederen tussen Margaret en Anna de 
Vriese, Jan Francisco Bandatsino, Maria Danoot, Jan Van der 
Vekene, enz. verleden voor de ontvanger van de domeinen in het 
kwartier van Brussel en de lieden van de tolkamer. 21 juni 1614.

700 Constitutie van een erfelijke rente door Joos Salins, fs. Adriaen en 
Joos van Schore, ten voordele van Jan Hase. Verleden voor de 
schepenen van Oudenaarde. 9 juli 1614.

701 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in het geschil tussen de baljuw
van Tielt, Diego Lopez de Carion, en Charles van Bourgogne, heer 
van Wakken, nopens het rekwest van straatschouwing van de 
eerste in gans de roede van Tielt. 6 november 1616.

702 Akte van conttutie van een erfelijke rente door Joos Pryneel ten 
voordele van Adriaan Schollaert, priester, handelend in naam van 
de H. Geesttafel van Sint-Lievens-Esse, verleden voor baljuw en 
schepenen van Sint-Lievens-Esse en Schoneberg. 12 november 
1620.
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703 Constitutie van een erfelijke rente van 100 florijnen door Charles 
Philippe d'Ongnies, graaf van Estrees, baron van Rollencourt, ten 
bate van Jacques de Hainin, kolonel van een regiment van de prins 
van Barbançon, en zijn broeder Louis de Hainin, heer van Cornet. 
Verleden voor Pierre de le Court, meier van Lens, bewaarder van 
het zegel der contracten in Artesië. 16 augustus 1624.

704 Constitutie van een erfelijke rente van 200 florijnen door dezelfde 
ten voordele van dezelfden (zie nr. 703, de dato 16 augustus 1624)
verleden voor dezelfde ambtenaar. 17 maart 1625.

705 Pachtbrief van het veer in de parochie Schellebelle met de "pente" 
en de veerboten, verpacht voor de duur van drie of zes jaar door 
Ernest de Riviere, baron van Houffalise ...., en heer van 
Schellebelle, aan Joos Serclaes, met ingang van 24 juni 1629. 10 
juli 1629.

706 Akte van erving en onterving, verleden voor de vierschaar van 
Rissele, van de verkoop van een bos, geheten "den Eeckbosch", 
gelegen te Rissele, door Niklaas Catthoir Meulenaere aan, Laureyns
Volckaert, heer van Welden. 24 april 1630.

707 Recepis van het denombrement van een leen gelegen te Welden 
en gehouden door Geeraert de la Deuze van het leenhof van de 
baronie van Schorisse. 20 november 1630.

708 Mandement van Filips IV aan zijn eerste deurwaarder ten einde 
Jacques de Baviere, baljuw van het ambacht van Assenede, te 
dwingen aan de graaf van Wakken die het ambacht in "engagère" 
houdt, de rechten te betalen waarop hij aanspraak maakt 
krachtens het "engagement". 23 november 1632.

709 Recepis van het denombrement overgegeven door Guillaume 
Damas, uit naam van zijn kleinzoon Claude Damas, van zijn 
heerlijkheid van Overbrouck, gelegen buiten de Brugse poort te 
Gent en gehouden van het leenhof van de abdij van Drongen. 10 
april 1636.

710 Burgermeester en schepenen van de stad Kortrijk erkennen uit 
naam van de stad, aan Jeanne Denijs, weduwe van Joos van der 
Straete uit Gent, een erfelijke rente van 10 lb. 13 s. 6 d. groten 
verschuldig te zijn uit hoofde van een lening van 1.025 florijnen in 
1624 aan de stad geleend door Gillis van der Straete, zoon van 
Abraham. 16 februari 1637.

711 Recepis van het denombremnet van een leen gelegen in de 
parochie van Tielt, gehoude, door Ignace de Rekenaer, van Don 
Ferdinand en Elisabeth de Suniga en Fonseca, van hun leenhof te 
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Pittem. 23 september 1644.

712 Akte van verkoop van een meers van 6 dagwand, gelegen te Aalst 
"buyten de Meulestraetpoorte ende in de berghen meersschen", 
door Jacques Schellinck fs. Jan aan Cornelis Terlinden, verleden 
voor de schepenen van Aalst. 23 januari 1648.

713 Verordering van Filips IV ten voordele van de parochie van Sint-
Amand, gezeid Oostakker, nopens het recht dat zij bezit met de 
officieren een akkoord te sluiten voor het logement van de troepen.
30 januari 1651. 30 januari 1651.

714 Constitutie van een erfelijke rente door Marie Daniels de 
Densberryn douariere van Cononel Gage, ten bate van Henriette 
Marie Gaghe, religieuse in den Groten Bygaerden te Gent, bezet op
een hofstede te Ninove. Verleden voor het leenhof van de Burcht 
van Pamel. 25 april 1656.

715 De bisschop van Gent, Anthonius Triets, benoemt George Baronage
tot proost van Sint-Veerle en Sint-Niklaas. 23 december 1656.

716 Akte van verkoop van drie stukken grond door Jacques van den 
Borcht aan de Pannemaker, oud burgermeester van Aalst, verleden
voor de schepenen van Aalst. 29 maart 1661.

717 Akte van verkoop "bij maniere uytgrotinghe" door de erfgenamen 
van Filips de Metsere aan Laureyns Breck en zijn vrouw Katherine 
de Metser, een huis gelegen te Mylbeke, verleden voor de 
schepenen van Aalst. 11 februari 1664.

718 Akte waarbiij Constantin Boutelier, schildknaap wapenkoning en 
heraut van zijn majesteit in Henegouwen, verklaart dat de wapens 
afgebeeld op dit stuk toebehorend aan Augustin van der Meulen, 
proost van de abdij van Sint-Pieters te Gent. 12 mei 1669.

719 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in het geschil tussen de 
inwoners van Deurle en de heerlijkheid van 's Graven Aersele 
enerzijds, de baljuw van het land van Nevele anderzijds, 
betreffende het grazen van de paarden en koeien in de 
Leymeerschen te Sint-Maria-Laarne, ieder jaar van 8 september af. 
12 september 1670.

720 Procedurestuk betreffende een geschil tussen Bartholemeus de 
Weer, koster te Bottelare, en Gillis van Ronsse. 9 oktober 1670.

721 Recepis van het denombrement van een leen gelegen te Machelen,
gehouden door Baltus Ignatius de Rekenaer zoon van Ignace, van 
François Philippe Lanchals, baron van Eksaarde, heer van Olsene, 
Denntergem, enz. 21 maart 1672.
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722 Akte waarbij de schepenen van Aalst en Geraardsbergen alsmede 
de baljuws van de baanderijen van het Land van Aalst een lening 
van 8.000 florijnen, die ze aan Frans van Oostendorp verschuldigd 
zijn terug te betalen, ten bate van deze laatste in een erfrente 
omzetten. 1 april 1672.

723 Constitutie van een erfelijke rente door Filips van den Berghe ten 
voordele van Barbara Jorijn de Leurene, wees van Marie Doye fa. 
Pieter, verleden voor notaris Pieter de Cuypere te Oudenaarde. 21 
maart 1678.

724 Recepis van het denombrement van drie lenen gelegen te 
Volkegem en gehouden door Leonard Matias van den Noot, zoon 
van Rasse Leonard en wijlen Marie-Theresia de la Kethulle, van 
Melchior François Renart, baron van Pamele. 11 juni 1681.

725 Recepis van het denombrement van een leen gelegen te 
Markegem en gehouden door Lambert de Loneux van de baron van
Eksaarde, Donato Franchois Lanchals, van diens leenhof van 
Dentergem. september 1694.

725 /BIS Vrijgeleide afgeleverd door Silvester Valerio doge van Venetië. 9 
september 1694.

726 Benoeming door Filips van der Noot, bisschop van Gent, van Jan 
Baptiste Lodewijk de Castillon, kanunnik van de collegiale kerk van 
Sint-Elooi te Eine, tot proost van de kerk van Sint-Veerle te Gent. 3 
januari 1714.

727 Akte van verkoop van een huis gelegen in de Kapucienenstraat te 
Aalst, door Herman du Jardin aan Jan Baptiste Mathieu, handelaar 
te Bergen, verleden voor de schepenen van Aalst. 14 november 
1716.

728 Constitutie van een erflijke rente van 4 lb. 34 d. door Marye Sys ten
voordele van Louis François Vleys, verleden voor de schepenen van
Brugge. 16 november 1717.

729 Resumé van de procedure gevolgd voor de officiaal van het bisdom
Gent in de zaak tussen de pastoor van Vrasene en de magistraat 
van Meerdonk nopens het begraven van ingezetenen van Mendonk
in de kapel aldaar. 1731-1732.

730 Rol van de leden van het ambacht van de onvrije schippers te 
Gent, vernieuwd op bovenvermelde datum op bevel van de 
toezichters over genoemde nering. De rol draagt als titel; "Rolle op 
Brughe verniudt". 9 december 1735.
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731 Rol als nr. 730 (9 december 1735) vernieuwd op bovengenoemde 
datum. 7 april 1738.

732 Akte van benoeming door Maria-Theresia van Hendrik de Metser, 
geboren te Brussel, tot executeur van het comptoir van de 
ontvanger-generaal in het kwartier van Brussel. 24 juli 1755.

733 Reglement uitgevaardigd door Jozef II ter bevordering van het de 
wintervisvangst der steden Oostende en Nieuwpoort op de 
Doggerbank. 5 februari 1787.

734 Akte van erving en onterving van een stuk land van een half 
gemeten twintig roeden te Sint-Elooi in het ambacht van Oostburch
verkocht door Wouter Viveloot aan Jan fs. Hughe fs. Laurens, 
verleden voor schepenen van het Brugse Vrije. 15 oktober 1323.

735 Constitutie van een rente van 40 s. Vl. door Jan Margrietezone ten 
voordele van Jacop fs. Willem, bezet op een huis te Lamminvliete 
(Sluis), verleden voor de schepenen van Sluis. 20 juni 1306.

736 Constitutie van een rente van100 s. vl. pay. door Hughe Poelaerd, 
poorter van Lamminsvliete (Sluis), en zijn vrouw Maria, ten 
voordele van Jacop Willemszon bezet op twee hofsteden gelegen te
Lamminsvliete, verleden voor schepenen van Lamminsvliete. 20 
juni 1305.

737 Een folio uit een renteboek van Jan van Belle voor Belle, 
Steenwerck en Niekerke. s.d. [einde 13de eeuw].

738 Voor baljuw en leenmannen van het grafelijk leenhof te Aalst 
dragen meester Simon van Formellis en zijn echtgenote Catherine 
van Lovendeghem hun allodiaal goed, geheten het Zottegemse, 
gelegen te Sint-Denijs- Boekel op aan Hughe Milen, baljuw van de 
graaf van Namen; zij krijgen het daarna van genoemd graaf terug 
in leen en zullen het houden ten zelfden titel als hun leen gelegen 
in de polders Poucke bij Axel. 1415.

739 Fillips Witbroot, watergraaf van Vlaanderen, maakt bekend dat hij 
in erflijke cijns gegeven heeft aan Jan Parijs, poorter van Gent, een 
"inslag" gelegen te Kluizen, ten einde er een gracht langs te graven
en de voetweg te verbeteren. 6 maart 1430.

740 Vonnis van de Raad te Mechele, waarbij de verkoop bij decreet 
bevolen wordt van een goed gelegen te Lokeren en toebehoord 
hebbend aan wijlen de graaf van Egmont, ten voordele van 
Conraad Heye, ontvanger van Armentières, schuldenaar van de 
graaf. 21 [maart] 1565.

741 Procuratie verleend door Gaspard Zouters en Barbara van Campen,
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zijn echtgenote, uit naam van zijn schoonbroeder Bartholomeus 
van Campen, Joos van Campen en Karel Gallant, erfgenaam van 
Johanna van Campen, aan Adrien Bouters uit Zingem om over te 
gaan tot de verkoop van een stuk land te Nazareth, verleden voor 
de leenmannen van Boelare. 11 maart 1559.

742 Akte van verkoop van enkele huizen, staande achter de kerk te 
Wachtebeke, op grond van Lievin Bruijs door deze laatste aan 
Lieven Thierin en Johanna de Caluwe, zijn vrouw, verleden voor 
schepenen van Assenede ambacht. 28 juli 1527.

743 De testamentarissen, voogden en erfgenamen van een sterfhuis (?)
verklaren akkoord te zijn om de oorkonden die op rollen gekopieerd
zijn te beweren in een kist die zal geplaatst worden "ten freren in 
Hontnessen of ten Jacoppinen", gesloten met twee sleutels, 
waarvan Roegier de Hont en Niklaas van Peronne er elk een zullen 
bewaren. Een ieder die er belang in heeft zal die oorkonden mogen 
raadplegen. 2 augustus 1319.

744 Verkoop van een lijfrente van 6 s. grot. 's jaars door Olivier Bibau 
en zijn vrouw Margareta Vernois aan Louis van Stavele, bezet op 
een hofstede te Ruiselede. 9 mei 148[?].

745 Voor het leenhof van de Oudburg stelt meester Anthonis van der 
Heetvelde, kanunnik van de Sint-Baafs te Gent, uit zijn naam en als
voogd van de wezen van Bartholomeus van der Heetvelde, zijn 
broeder, enkele personen an als procureurs om voor het leenhof 
van Brabant de heerlijkheis Tieldonck te verheffen, die hen ten deel
gevallen is krachtens testementaire beschikking van wijlen 
meester Jan van den Heetvelde, kanunnik van Sint-Donaas te 
Brugge. 4 december 1571.

746 De schepenen van Kortrijk geven toelating aan de inwonders van 
de wijk Overbeke om de oude vesten te herstellen, bijzonder 
diegene gaande van de "Groeninebailge" tot in de Leie, lopend 
achter het huis van Pieter Sersimoens, ten einde hun huizen te 
beschermen. 22 juli 1452.

747 Voor leenmannen van de heerlijkheid van Sint-Ursmaars-Baasrode 
maken Lysbette van Ghisegem, weduwe van Apertine Freniere en 
haar zoon Henneken enerzijds, Atnhonijs van Ackere en Kateline 
Freniers anderzijds, bekend dat zij onderling een overeenkomst 
gesloten hebben nopens de erfenis van genoemde Apertine 
Freniere. 8 mei 1492.

748 Benoeming door Jan Michiel, graaf van Quievrain en Opdorp, van 
Tobias Moorgat tot koster van Opdorp. 6 november 1741.

749 Procuratie verleend door Kathelijne van Massemen fa. Daneels aan 
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haar broer Karel ten einde voor schepenen van Schellebelle haar 
aandeel te onterven dat ze had in een behuisd goed te Schellebelle
en dat verkocht is aan Joos Bette. Verleden voor schepenen van 
Gent. 21 januari 1506, n.s.

750 Akte van verhuring door Adriaan Bets fs Joos aan Pieter van den 
Vondelen fs Jan van een goed gelegen te Schellebelle en Wetteren. 
s.d., [begin 1513].

751 Aanbesteding voor de bouw van de twee sluizen " van den 
Meersche" te Schellebelle. s.d [16de eeuw].

752 De Raad van Vlaanderen verleend aan Adriaan Betz, heer van 
Schelebelle, vrijstelling van alle pointingen en zettingen op zijn 
goederen. 12 februari 1546.

753 Vonnis van de Raad van Vlaanderen ten laste van de pointers en 
zetters van Schelebelle die enige goederen van Adraen Betz, heer 
van Schelebelle, belast hadden. 2 april 1546.

754 Akte van constitutie van een rente van 2 lb. gr. door Karel de 
Cuekelere fs. Karel ten voordele van Jan Damman te Gent, bezet op
drie dagwand meers in Roodonk te Schellebelle, verleden voor de 
meier en schepenen van Schellebelle en Wanzele. Met kwijting van 
de hoofdsom, de dato 24 maart 1616. 23 maart 1616.

755 Heerlijk renteboek toebehorend aan de erfgenamen van Jan du 
Smet van hun goederen in Wanzele. 1683.

756 Akte van verhuring in helftwinning van een grond van 12 1/2 
bunder te Schellebelle door Ernest van de Rivieren, heer van 
Schellebelle, aan Lieven Roels. Met verlenging van de 
overeenkomst de dato 7 december 1627. 11 augustus 1627.

757 Akte van verkoop van een dagwand bos te Schellebelle door Olivier
Temmermans fs. Pieter aan Ernest de Riviere, heer van Schellebelle
en Wanzele, verleden voor schepenen van Schellebelle. 18 maart 
1633.

758 Regeling in der minne tussen Ernest de Riviere en Jacques de 
Veerman, pachter van het veer op de Schelde, enerzijds, Jan 
Baerten uit Schellebelle anderzijds, in verband met de inbreuk van 
deze laatste op de rechten van de veerman. 22 september 1650.

759 Voor baljuw en leenmannen van Nevele draagt Kateline Damman 
aan haar vader, Lieven, en haar moeder Lysebette van der Moere, 
de opbrengst over van een rente van zes pond groten bezet op het 
leen ter Moere. 21 mei 1438.
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760 Akte van erving en onterving van een rente van 6 lb. gr. verkocht 
door Jan des Prees en Magdalena Amman fa. Zeger aan Lieven 
Amman fs. Matheus en Lysebette van der Moere, ten behoeve van 
hun dochter Kateline Amman, bezet op het leengoed geheten "ter 
Meere". Verleden voor baljuw en leenmannen van Nevele. 21 mei 
1438.

761 Johan Burghart en zijn broeder Ulrich, als borgen van Marie van 
Blois, hertoging van Lothringen, hebben betaald aan de graaf van 
Zweibrücken, 52 lb. Eng., die daarom de hertoging de 
verschuldigde 52 lb. Eng. kwijtscheldt. 12 juni 1356 - 18 juni 1356.

762 Lodewijk, graaf van Vlaanderen, maakt bekend dat het bevel dat 
door hem en zijn raad werd gegeven aan de lieden van Kaprijke, 
Lembeke, Bassevelde en Oost-Eeklo om te helpen aan de dijk die 
de bewoners van Riede moeten bouwen om het land tegen de zee 
te beschermen, in de toekomst geen afbreuk zal doen aan hun 
rechten. 11 juni 1377.

763 Vidimus van een fragment van het testament van Filips, hertog van
Bourgondië, onder het zegel van notaris Jocerandus Bicheti. 23 mei
1363.

764 Paschariis Willems, Jhan de Coninc, Jhan de Moelnaere, Jhan de 
Pape, Gillis Veynoed, Fense van den Walle en Willem de Bliec, 
schepenen van Aellaerd van den Poele van zijn heerlijkheid te 
Beveren, oorkonden dat Jhan de Wulf kocht van Roegaer Wuwe en 
zijn vrouw Griele, 4 gemet 1 lijn 10 roeden diverse percelen aldaar,
die hij hun wederom verkoopt mits 4 1/2 lb. par. 's jaars erfrente. 1 
januari 1372.

765 Akte van verkoop van een erfrente van 4 lb. par, door Clays Witte 
en zijn echtgenote Kateline f. Pieter Eywouts aan Symoen den 
Hamman uit Oudburg, poorter van Gent. 15 november 1359.

766 Fragment van oorkonde, waarbij allerlei formules van absolutie 
werden opgegeven, en bestemd voor de orde van de Trinitariës (tot
vrijkoping van slaven), ergens in het bisdom Doornik. 8 januari 
1490.

767 Martinus, abt van de abdij van Sint-Vaast ("ecclesie beati Vedasti"), 
bevestigt de "vrijheid" van de "familia", van Sint-Vaast in Nevele, 
Aarsele, Poesele, Lovendegem en Hansbeke, die daarvoor bij 
huwelijk 6 dagen en bij overlijden 12 dagen moet betalen. Hierbij 
worden alle leden van "familia" opgesomd, met naam, toenaam en 
woonplaats. s.d. [2de helft 12de eeuw].

768 Proces voor de "curia Morinensis" tussen "officieren" van Kassel, 
enderzijds en bepaalde "clerici" van sommige dorpen en parochies 
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van het ambacht ("territorii") Kassel anderzijds; betreffende de 
"subsidie" onlangs aan de gravin toegestaan. Overzicht van het 
standpunt en de proceshandelingen van de "clerice". s.d. [2de helft
14de eeuw - begin 15de eeuw].

769 Wilsbeschikking van Watier, heer van Halewijn, waarbij hij al zijn 
goederen verdeelt onder zijn kinderen Jehan Louys, Marie, Ysabiek 
en Margrite, zodra hij overleden zal zijn. 8 mei 1413.
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