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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Rijksarchief.
Fysieke kenmerken en technische vereisten

FYSIEKE KENMERKEN EN TECHNISCHE VEREISTEN

Een aantal van de losse stukken in deze inventaris hebben een perkamenten 
drager. Zij werden als dusdanig aangeduid. Waar nodig werd een opmerking 
toegevoegd over de fysieke staat van de documenten.
Toegangen

TOEGANGEN

Wat de documenten betreft die voor 2017 al in het Rijksarchief aanwezig waren
(zie 'Concordans'), vervangt deze toegang Maldegem,in COPPEJANS-DESMEDT 
H., Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (oud regiem),Brussel, 1969, deel 
II, p. 21-26. Voor de enkele stukken die uit andere bestanden zijn overgeheveld 
(zie 'Geschiedenis van archief' en 'Concordans') vervangt de voorliggende 
toegang tevens de oude beschrijvingen uit, respectievelijk, Inventaris van het 
archief van Maldegem ambacht, 1465-1855 (Rijksarchief te Gent, 
leeszaaltoegang AR100), Gent, ca. 1900 en Inventaris van de algemene 
verzameling van familiearchieven (Algemeen Familiefonds), bewaard in het 
Rijksarchief te Gent (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang FM1), Gent, 2007 en
s.d. Voor de documenten uit de aanwinst van 2017 was tot slot geen 
genummerde toegang beschikbaar, enkel doosnoteringen en aantekeningen.
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De aanwezige archiefbestanddelen werden gedetailleerd beschreven. Een 
index op persoons- en plaatsnamen is voor de raadpleger een extra 
hulpmiddel. Waar gebruik werd gemaakt van pro-memoriebeschrijvingen werd 
de eigenlijke locatie per bestanddeelnummer in een secundair 
beschrijvingskenmerk weergegeven.
De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het 
nummer van de toegang (vermeld op het titelblad en in de rechterbovenhoek 
van elke bladzijde), namelijk PAR177, en het bestanddeelnummer dat wordt 
aangetroffen links vóór elke archief-beschrijving. Het verdient daarenboven 
aanbeveling om, bij het verwijzen naar documenten in een wetenschappelijke 
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tekst, het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige naam: 
RIJKSARCHIEF TE GENT, Kerkfabriek en parochie Sint-Barbara te Maldegem, nr. 
[bestanddeelnummer]. Nadien kan worden volstaan met een verkorte 
referentie, namelijk RAG, Kerk Maldegem 0000, nr. [bestanddeelnummer].
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Kerkfabriek en parochie Sint-Barbara te Maldegem
Armentafel te Maldegem
Kapel van Onze-Lieve-Vrouw te Maldegem
Kapel van Sint-Anna en Sint-Barbara te Maldegem
Broederschap van de Heilige Rozenkrans te Maldegem. Parallelle 
naam:Broederschap van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria te 
Maldegem
Begijnhof te Maldegem
Geschiedenis

GESCHIEDENIS
Kerkfabriek en parochie

KERKFABRIEK EN PAROCHIE

Over de geschiedenis van de kerkfabriek en parochie Sint-Barbara te Maldegem
verschenen in het verleden al tal van bijdragen, zowel overzichtswerken als 
detailstudies. Deze algemene beschrijving van het archief beperkt zich dan ook
tot enkele basiselementen. 1

De Maldegemse kerk was bij haar ontstaan niet toegewijd aan de heilige 
Barbara, wel aan Petrus, de primus inter paresonder de apostelen. Deze 
oorspronkelijke toewijding doet historici vermoeden dat het eerste gebedsoord 
te Maldegem er ooit is gekomen onder invloed van de Gentse Sint-Baafsabdij, 
aanvankelijk ook een Sint-Petruskerk.
Het dorp was van oorsprong een Frankische nederzetting, strategisch gelegen 
op het kruispunt van twee belangrijke routes: de heirweg die Brugge met 
Antwerpen verbond enerzijds, en de zogenoemde Aardenburgse Haringweg 
anderzijds. De vroegst gekende attestatie van het bestaan van een kerk op die 
locatie dateert uit het midden van de 9de eeuw, toen Lodewijk de Vrome het 
patronaat en de inkomsten van dertien kerken (waaronder Maldegem) aan de 
bisschop van Doornik schonk. In de 11de eeuw kwamen diezelfde rechten in 
het bezit van achtereenvolgens de graven van Vlaanderen en het pas gestichte

1 Hoofdzakelijk gesteund op GOEGEBUER L.M., Hoe en wanneer werd de Heilige Barbara 
patrones van de kerk van Maldegem?, in Appeltjes van het Meetjesland, 1982, 33, p. 136-
141; Maldegem, in DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der 
provincie Oost-Vlaanderen. Tweede reeks: arrondissement Eeklo, Gent, 1870-1872, deel 2 
en MARTENS M., Bouwgeschiedenis van de Sint-Barbarakerk, in Het Ambacht Maldegem, 
jaarboek, 2001, 7, p. 13-67. Er wordt tevens uitgekeken naar het verschijnen van het 
eerste deel van de "Geschiedenis van Maldegem", waarin Hugo Notteboom o.a. de 
parochiale geschiedenis tot ca. 1800 behandelt. Achtereenvolgens komen het ontstaan van
de parochie, pastoors en kerkpersoneel, kerkgebouw, patrimonium, kerkelijk leven en 
tienden aan bod. NOTTEBOOM H., DEBBAUT R., VAN DE WOESTYNE P. e.a. (red.), 
Geschiedenis van Maldegem. Deel 1: van de prehistorie tot de Franse revolutie, Maldegem,
2020 (ter perse).
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kapittel van Sint-Salvator te Harelbeke, dat tevens bijna alle tienden verwierf.
De verering van de heilige Barbara kreeg ergens in de loop van de 16de eeuw 
de bovenhand. Deze verschuiving was hoogstwaarschijnlijk het onrechtstreekse
gevolg van een 13de-eeuwse fundatie: anno 1250 stichtte Willem, heer van 
Maldegem, immers reeds een kapelanie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw, de 
heilige Amandus en de heilige Barbara. De actie werd door zijn zoon Philips, 
heer van Maldegem, enkele jaren later bekrachtigd. Aan deze rijke gift was 
onder meer een dagelijkse mis verbonden, en doorheen de decennia werd de 
Barbaracultus verder uitgebreid via de organisatie van een processie, de 
verwerving van een relikwie, ... Anno 1341 verkoos de toenmalige heer de Sint-
Barbarakapel ook tot grafkapel, terwijl één van zijn opvolgers in 1525 de 
volledige kapel liet herbouwen. Toen de kerk in 1579 afbrandde, werden het 
koor en de zijkapel van de heilige Barbara als eerste heropgebouwd - 
vermoedelijk het scharnierpunt waarop zij als patroonheilige definitief de 
voorkeur kreeg ten nadele van Petrus.
Aanvankelijk ressorteerde de parochie binnen het bisdom Doornik, 
aartsdiaconaat Brugge, decanaat Aardenburg. Vanaf 1559 werd Maldegem deel
van het nieuw opgerichte bisdom Brugge, samen met het volledige decanaat 
Aardenburg. Na het Concordaat van 1801 werd en bleef dit bisdom Gent, 
decanaat Eeklo. Als voornaamste tiendheffer had het Harelbeekse Sint-
Salvatorkapittel tevens bijkomende rechten, waaronder de benoeming van de 
pastoors. Zoals uit het archief blijkt, waren vooral de bijhorende onkosten voor 
de instandhouding van het kerkgebouw en de bezoldiging van de 
(onder)pastoor soms aanleiding tot discussie. De inning van enkele tienden 
werd door het kapittel soms in leen gegeven, onder meer aan de heren van 
Maldegem. Dit was echter niet de enige lokale verankering: zoals gebruikelijk 
hield de wereldlijke overheid, in dit geval de schepenbank van het ambacht 
Maldegem, met betrekking tot het financieel beheer van de kerk en de 
parochiale instellingen een bijkomend oogje in het zeil. Dit vertaalde zich in het
afhoren van de rekeningen, het verlijden en bekrachtigen van relevante akten 
en contracten en, sporadisch, het beslechten van conflicten of het vervoegen 
van aanlegger of verweerder in processen voor een hogere rechtbank, i.c. 
Brugse Vrije of Raad van Vlaanderen. Het dagelijkse beheer van de goederen 
en de gelden van de kerkfabriek was in handen van de lokaal verkozen 
kerkmeesters, leken die zich lieten bijstaan door een ontvanger.
De hoofdkerk van Maldegem kende, tot slot, een heel uitgebreide bouw- en 
verbouwings-geschiedenis, waarin ze evolueerde van een basilicale naar een 
hallenvorm. Vermeldenswaardig is onder meer het feit dat de westpartij vanaf 
de godsdiensttroebelen aan het einde van de 16de eeuw tot het laatste kwart 
van de 18de eeuw nagenoeg onbruikbaar was: deze "oude kercke" had immers
geen dak! Pas in de jaren 1770, en na tussenkomst van de Raad van 
Vlaanderen, kwam er schot in de zaak en werden ingrijpende 
verbouwingswerken - inclusief ingebruikname van de voorkerk aan de 
westzijde - aangevat. De 19de en 20ste eeuw zouden slechts kleinere ingrepen 
en vergrotingen met zich mee brengen, hoewel begin 20ste eeuw zelfs even de
afbraak dreigde.
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Armentafel

ARMENTAFEL

Tafels van de Heilige Geest, armentafels of armendissen werden vanaf de 
tweede helft van de 13de en begin 14de eeuw op parochiaal niveau 
georganiseerd. Ze ondersteunden enkel de armen die tot de parochie 
behoorden en die een penning of loodje konden voorleggen. 2Het beheer van 
deze instellingen was in handen van leken gekozen uit de lokale bevolking (de 
armen- of Heilige-Geestmeesters), terwijl ook hier de controle werd 
uitgeoefend door de dorpsmagistraat. Bedelingen gebeurden aan huis, meestal
in de vorm van levensmiddelen, kledij, brandstof of geld. De goederen en 
bijgevolg inkomsten van de tafels waren vooral uit schenkingen afkomstig.
3Voor het financieel beheer van hun instelling schakelden de armenmeesters 
een ontvanger in.
Precieze gegevens over het ontstaan van de armentafel van Maldegem zijn niet
voorhanden. Het oudste stuk in dit archiefbestand dateert uit 1573, maar de 
instelling wordt reeds samen met het begijnhof in archiefstukken uit 1349 
vermeld.
Andere parochiale instellingen en verenigingen

ANDERE PAROCHIALE INSTELLINGEN EN VERENIGINGEN

Aan de kerkfabriek en parochie Sint-Barbara te Maldegem waren enkele 
bijkomende instellingen verbonden. Van sommige daarvan is archief bewaard.
De best gedocumenteerde kapel is die van Sint-Anna en Sint-Barbara, met een 
reeks kapelrekeningen en stukken betreffende renten. De 
ontstaansgeschiedenis van de parochie en de vroege opkomst van de cultus 
van de heilige Barbara (zie 'Kerkfabriek') indachtig, kan deze kapel 
hoogstwaarschijnlijk als oudste worden beschouwd. Aanvullend is ook één 
archiefbestanddeel aanwezig van een kapel van Onze-Lieve-Vrouw, namelijk 
een rekening uit het midden van de 17de eeuw.
De Broederschap van de Heilige Rozenkrans heette in feite de Broederschap 
van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria, maar hanteerde Heilige 
Rozenkrans als "glorieusen eertijtel". Van deze 18de-eeuwse parochiale 
vereniging is een uitgebreide reeks rekeningen bewaard die doorgaans werden 
voorgelegd door een deken, die tegelijk fungeerde als ontvanger. In het 
bewaarde archief zijn tevens statuten, een lijst van gestorven leden en 
documenten over enkele activiteiten (o.m. rond Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart) 
te vinden.
Begijnhof

BEGIJNHOF

Het oudst bekende document dat het bestaan van een begijnhof te Maldegem 
attesteert, is opgenomen in deze inventaris en dateert uit 1343. Het handelt, 

2 DE MECHELEER L., Armoede in de Late Middeleeuwen, in DE MECHELEER L., De armoede in
onze gewesten van de Middeleeuwen tot nu, Brussel, 1991, p. 29.

3 MARECHAL G., Armen- en ziekenzorg in de Zuidelijke Nederlanden (11de-14de eeuw), in 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, 1980, deel II, p. 254-280.
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net als enkele andere stukken uit de 14de eeuw, over goederenbeheer; deze 
documenten tonen een duidelijke verwevenheid met de armentafel van de Sint-
Barbaraparochie aan. Ze geven ons tevens de namen van vier begijnen: Marie 
's Backers (anno 1349 ook grootjuffrouw), Machtilde Verbeelen, Mabilie 
Zoetemonds en Yolente van der Vael.
Het ontstaan van het Maldegemse begijnhof kan worden gesitueerd rond ca. 
1300, terwijl de instelling aan het begin van de 16de eeuw al verdwenen was. 
In ca. 1526-1528 waren de gronden en renten die de begijnen toebehoorden, 
reeds eigendom van de Maldegemse kerk. Tot het einde van het ancien régime 
werden bepaalde kerkgronden aangeduid met benamingen die naar het 
voormalige begijnhof verwijzen; tot op heden kent het adresboek van 
Maldegem onder meer een Begijnhoflaan en een Begijnewater. Het zijn 
schaarse sporen van een instelling waar verder heel weinig over geweten is.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Tot 1966 / 2017 werd een aanzienlijk deel van het oud kerkarchief ter plaatse 
bewaard. 4Eigentijdse, gedeeltelijke inventarisaties beperkten zich doorgaans 
tot het oplijsten van financieel interessante documenten per archiefvormer, 
hoofdzakelijk eigendomstitels (zie nrs. 4, 109 en 181).
Verwerving

VERWERVING

Een groot deel van de stukken in dit archiefbestand werd op 8 maart 2017 bij 
het Rijksarchief te Gent binnengebracht door Geert Van Bockstaele, vrijwilliger 
van het Bisdom Gent, in het kader van het project Oost-Vlaamse (moderne) 
kerkarchieven. 5Zij waren vergezeld door aantekeningen van inhoudelijke aard, 
zonder systematisch onderscheid tussen oud en modern archief, en bevonden 
zich in oude archiefdozen, tevens voorzien van inhoudelijke aanduidingen.
Deze aanwinst werd aangevuld met documenten die reeds sinds 1966 
aanwezig waren in het Rijksarchief, overhandigd door de toenmalige pastoor 
tijdens twee plaatsbezoeken in 1965-1966. Op basis van archivistische en 
inhoudelijke criteria (archiefvormer) werden tijdens de inventarisatie van 2019-
2020 in het Gentse Rijksarchief enkele afgedwaalde stukken uit het 
schepenbankarchief van Maldegem en het Algemeen Familiefonds gelicht en 
aan het kerkarchief toegevoegd (zie 'Toegangen' en 'Concordans').

4 RIJKSARCHIEF TE GENT (RAG), Archief van het Rijksarchief, centraal dossier 2013.
5 RAG, Archief van het Rijksarchief, aanwinstendossier 2017/29. Zie tevens 

aanwinstendossier 2017/57 i.v.m. de inventarisatie, verpakking en terugkeer van het 
modern kerkarchief (bewaring ter plaatse).
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

Het overgeleverde archief bestaat in hoofdzaak uit documenten betreffende 
het beheer van goederen, gelden en financiën van de kerkfabriek, de 
armentafel en enkele andere parochiale instellingen uit de 17de en 18de eeuw. 
Het oudste register (een legger van onroerende goederen) en de oudste 
rekeningen dateren uit de 16de eeuw. Enkele losse akten, waarvan de vroegste
worden gelinkt aan het Maldegemse begijnhof, dateren evenwel uit de 14de-
15de eeuw.
Daarnaast zijn er enkele stukken op te merken die getuigen van het religieuze 
en dagelijkse leven in het dorp tijdens de (tweede helft van de) 18de eeuw. Zo 
bevat het archief van de pastoor enkele documenten over de oprichting van 
een zondagsschool en de mogelijke oprichting van een succursale kapel. Het 
element 'armenzorg' wordt dan weer concreter in documenten over de 
uitbesteding van arme kinderen en de verpachting van ziekenzorg voor armen 
aan de chirurgijn die met de laagst voorgestelde wedde tevreden was. Ook de 
leden en enkele activiteiten van de broederschap van de Heilige Rozenkrans 
zijn ten dele te reconstrueren.

Taal en schrift van de documenten

Het merendeel van de archiefbescheiden is in een eigentijdse hand in het 
Nederlands of het Frans opgesteld. De aard van het archief impliceert dat ook 
stukken of passages in het Latijn kunnen voorkomen. Drukwerk werd in een 
secundair beschrijvingskenmerk als dusdanig aangeduid.
Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

Het archiefbestand omvat uitsluitend documenten uit het ancien régime of 
ouder dan 100 jaar; bijgevolg waren er geen selecties of vernietigingen aan de 
orde. In vergelijking met andere kerkarchieven lijkt vooral het archief van de 
pastoor bijzonder gering.
Toekomstige aangroei/aanvullingen

TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN

Onder voorbehoud van het terugvinden of het verwerven van onbekende 
bescheiden wordt geen aangroei van het huidige bestand verwacht.
Ordening

ORDENING

Voor de ordening van dit bestand werd een archiefschema opgesteld conform 
de standaard van het Belgische Rijksarchief, aangepast volgens de eigenheid 
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van de aanwezige stukken. 6Wegens het geringe aantal stukken dat de grens 
naar de 19de eeuw overschrijdt, werd ervoor geopteerd om geen cesuur aan te
brengen bij het concordaat van 1801.
De basisstructuur bestaat uit archief van achtereenvolgens de kerkfabriek, de 
pastoor, de armentafel en andere parochiale instellingen, zoals kapellen, 
kapelanijen en broederschappen. Waar nodig volgt een verdere opdeling 
volgens een vast stramien, namelijk archief over personeel, beheer van 
goederen en gelden, financieel beheer en documenten die aan specifieke taken
zijn gerelateerd (pastorale activiteiten bij de pastoor, armenzorg bij de 
armentafel).
De stukken die kunnen worden toegewezen aan het Maldegemse begijnhof, 
werden uitzonderlijk achteraan deze inventaris opgenomen. Hun aantal is te 
gering om ze in een apart archiefbestand en bijgevolg aparte archieftoegang 
onder te brengen.

6 Gebaseerd op Archiefschema voor het archief van een parochie, in COPPENS H., De 
ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving 
van archieven in het Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997, p. 
462-474. Zie ook DE KEYZER W., MINKE A., VAN DER EYCKEN M. en VAN LAERE R., 
Richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van het archief van de kerkfabriek en van 
andere parochiearchieven (Miscellanea Archivistica. Studia 96), Brussel, 1997.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Kerkfabriek en parochie Sint-Barbara te Maldegem

KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-BARBARA TE MALDEGEM
I. Archief van de kerkfabriek

I. ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK
A. Beheer van kerkelijke goederen en gelden bestemd voor de eredienst

A. BEHEER VAN KERKELIJKE GOEDEREN EN GELDEN BESTEMD 
VOOR DE EREDIENST

1. Algemeen

1. ALGEMEEN
1 - 2 Leggers van onroerende goederen, renten en schenkingen. 1528-1864.

1 - 2 Leggers van onroerende goederen, renten en schenkingen. 
1528-1864.

1 Opgesteld door ontvanger en gezworen landmeter Jan Wijckaert. 
1528-1751.

1 deel

2 Opgesteld door gezworen landmeter Jaecques Lobberecht. 1670-
1864.

1 deel

3 Concept van een verzoekschrift vanwege de kerkfabriek aan Maria 
Theresia, met bijhorend advies van een rechtsgeleerde en de 
uiteindelijke akte van amortisatie van kerk- en armengoederen. 
1754-1755.

2 katernen

4 "Inventaris", lijsten van eigendomstitels en andere documenten in 
het beheer van de kerkfabriek. 1796 en s.d.

1 omslag

2. Parochiekerk en kerkhof

2. PAROCHIEKERK EN KERKHOF
5 Octrooi verleend door burgemeester en schepenen van het Brugse 

Vrije aan de kerkmeesters van Maldegem, om ter bekostiging van 
herstellingswerken aan de kerktoren gedurende negen jaar een 
heffing op het verbruik van bier en wijn te mogen innen. 1639.

1 stuk

6 Aantekeningen over houten balken die de kerkmeesters uit Sluis 
hadden laten overbrengen, bedoeld voor werkzaamheden aan de 
kerk. 1640.

1 stuk

7 Expeditie en afschriften van een akte van minnelijke schikking 
tussen de baljuw, burgemeester, schepenen en kerkmeesters van 
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Maldegem, eisers, en de proost, deken en kapittel van Harelbeke, 
verweerders, over de kostprijs van herstellingen aan het 
kerkgebouw en de bezoldiging van een onderpastoor, behandeld 
door de Raad van Vlaanderen. 1665, 1729, 18de eeuw.

1 omslag

8 Stukken betreffende een doorgang in de muur van het kerkhof en 
het recht van passage voor bewoners van het aanpalende pand. 
1678, 1689.

1 lias

--- Dossier inzake het proces tussen pastoor Henricus Ambrosius 
Pulincx en kerkmeesters Pieter de Zuttere, Mattheus de Zutter, 
Pieter Parijdaen en François Donnij, eisers, en Gillis Dhaenens, 
Maldegem, verweerder, over een constructie aanpalend aan de 
kerkhofmuur, achtereenvolgens behandeld door de schepenbanken
van het ambacht Maldegem en van het Brugse Vrije. (1365) 1750-
1754.

--- Kopie van een rekening vanwege Joannes Standaert uit Maldegem, 
voorgelegd aan de schepenbank van het ambacht, de proviseurs 
van de kerk en de grote gelanden van Maldegem, ter 
verantwoording van de kosten voor de constructie en verbouwing 
van de "voorkerk" van Maldegem. 1777-1779.

9 Afschriften van het grafschrift van meester Philips van Halewijn fs. 
Jacop, heer van Maldegem en Uitkerke, overleden in 1557. 18de 
eeuw.

2 stukken

3. Gronden en tienden

3. GRONDEN EN TIENDEN
10 Pachtcontracten van gronden toebehorend aan de kerkfabriek. 

1637, 1704.
1 omslag

11 Dossier inzake het proces tussen advocaat Jan Frans Goeman als 
ontvanger van de prins van Croy, heer van Maldegem, samen met 
stokhouders van Maldegem, eisers, en Henricus Ambrosius Pulincx,
pastoor van Maldegem, verweerder, over tienden, behandeld door 
de Raad van Vlaanderen. (1716) 1740-1741.

1 omslag

12 Aantekeningen over onroerende goederen en renten van de kerk, 
hoofdzakelijk lijsten van bosgronden en verpachte gronden met 
aanduiding van eventuele verkoop. Tweede helft 18de eeuw.

1 omslag
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13 Kopie van een attestatie uit 1654 vanwege Mattheus Wouters, 
leenman van doña Agnes de Fonseca, barones van Maldegem, 
waarin hij stelt dat zij de Zuidbiestackertiende en de 
Bogaertackertiende in leen houdt van het kapittel van Harelbeke, 
met inbegrip van een transcriptie van de akte van 
"voetbeterdinge" van de tiendgronden uit 1618. 18de eeuw.

1 stuk

4. Renten, cijnzen, fundaties en legaten

4. RENTEN, CIJNZEN, FUNDATIES EN LEGATEN
14 - 28 Akten van schenkingen en constituties van renten of cijnzen, met bepalingen ten voordele van de kerkfabriek. 1388-1796.

14 - 28 Akten van schenkingen en constituties van renten of 
cijnzen, met bepalingen ten voordele van de kerkfabriek. 1388-
1796.

14 Joris Valke en echtgenote Karstine. 1388.
1 stuk

15 Pieter Voetwatter, pastoor, en Aneese, weduwe van Jan Blomaerts. 
1413.

1 stuk

16 [Bricxus] de Rode en echtgenote Marie. 1440.
1 stuk

17 Baertelmeeus Bruusche. 1462, 1490.
1 lias

18 Lauwereijs Lauwereijssone Tsueyen en echtgenote Lijsbette. 1469 
(n.s.).

1 stuk

19 Lowijc Palinc. 1476.
1 stuk

20 Pieter Janssone Lieve en echtgenote Jehane. 1481.
1 stuk

21 Jan fs. Gheeraerts van Merendere en echtgenote. 1491.
1 stuk

22 N.N. Goeman, griffier van Maldegem. 1695.
1 stuk

23 Bernaert Zoetaert, baljuw van Maldegem. 1699-1704.
1 omslag

24 Philips Neijt fs. Cornelis en cons. 1758.
1 katern
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25 Joannes en Martinus Pyn(n)aert. 1771.
1 katern

26 Jan de Busscher. 1789.
1 katern

27 François de Lille en echtgenote Anna Marie Matthijs. (1791) 1794-
1796.

1 omslag

28 Joannes de Meyere en echtgenote Joanna Theresia Verbeke. (1791) 
1794-1796.

1 omslag

29 - 32 Akten van fundaties, testamenten en legaten met bepalingen ten voordele van de kerkfabriek. 16de eeuw - 1790.

29 - 32 Akten van fundaties, testamenten en legaten met 
bepalingen ten voordele van de kerkfabriek. 16de eeuw - 1790.

29 Kopieën en uittreksels, Jacop van Halewijn. 16de-19de eeuw
1 omslag

30 Cornelis Boudins. 1674.
1 stuk

31 Joannes Baptiste Differin, pastoor van Maldegem. 1705.
2 stukken

32 Franciscus Xaverius de Fonteijne, pastoor van Maldegem. 1790
1 omslag

33 Lijsten van, aantekeningen en briefwisseling over de reductie van 
jaargetijden en goddelijke diensten. 1639, 1667, ca. 1790 en 1805.

1 omslag

34 Legger van kerkrenten, met aantekeningen over ontvangsten en 
namenindex. 1752-1758.

1 lias

35 "Staet der grond renten", lijst van renten, toebehorend aan de kerk 
van Maldegem. Eind 18de eeuw (1826).

1 katern

B. Financieel beheer

B. FINANCIEEL BEHEER
36 - 94 Kerkrekeningen. [1571]-1789 (met hiaten).

36 - 94 KERKREKENINGEN. [1571]-1789 (MET HIATEN).
36 Door N.N. [1571-1573].

1 katern
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37 Door ontvanger Jan Zoetaert. 1576-1577.
1 katern

--- Door ontvanger Jan Zoetaert. 1577-1578.

--- Door ontvanger Pieter Eerenboudt. 1578-1579.

38 Door ontvanger Rochus Fraeijaert. 1582-1583.
1 katern

39 Door ontvanger Lieven Wouters. 1618-1619.
1 deel

40 Door ontvanger Lieven Wouters. 1620-1622.
1 deel

41 Door ontvanger Pieter de Zwaef. 1631-1633.
1 deel

42 Door ontvanger Bruno de Zwaef. 1635-1637.
1 deel

43 Door ontvanger Pieter Wouters. 1637-1639.
1 deel

44 Door N.N. 1639-1641.
1 deel

45 Purgatieve rekening, door ontvanger Pieter Wouters. 1641.
2 katernen

46 Door ontvanger Adriaen Corthals. 1641-1643.
1 deel

--- Uittreksel, door ontvanger Adriaen Corthals. 1643-1645 (1690).

47 Door ontvanger Cornelis Lambrecht. 1645-1647.
1 deel

48 Door ontvanger Cornelis Boudins ("de jonghe"). 1651-1653.
1 deel

49 Door ontvanger Michiel Fraijaert. 1653-1655.
1 deel

50 Door ontvanger Jan de Zuttere. 1655-1657.
1 katern
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51 Door ontvanger Roelant de Zuttere. 1661-1663.
1 katern

52 Door ontvanger Pieter Focke. 1663-1666.
1 deel

53 Door ontvanger Aernout Stroo. 1666-1669.
1 deel

54 Door ontvanger Jan vande Wiele. 1669-1671.
1 katern

55 Door ontvanger Pieter Roelof. 1671-1673.
1 katern

56 Door ontvanger Pieter Lambrecht. 1673-1675.
1 katern

57 Door ontvanger Jacques de Zuttere. 1675-1677.
1 katern

58 Door ontvanger Philips de Zuttere. 1679-1681.
1 deel

59 Door ontvanger Pieter Geernaert. 1683-1687.
1 deel

60 Door ontvanger Anthoine de Hoijere. 1687-1691.
2 delen

61 Door ontvanger Anthone de Hoijere. 1691-1693.
1 deel en 1 katern

62 Door ontvanger Anthone de Hoijere. 1693-1695.
1 deel

63 Door ontvanger Niclaijs Cle. 1695-1697.
1 katern

64 Door ontvanger Franciscus Cle. 1697-1699.
1 katern

65 Door ontvanger Lieven de Smet. 1699-1701.
1 katern

66 Door ontvanger Niclaijs Simoens. [1703-1705].
1 stuk

67 Door ontvanger Pieter de Busschere. 1705-1708.
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1 katern

68 Door ontvanger Pieter Matthijs. 1708-1710.
1 katern

69 Door ontvanger Jan Stroo. 1710-1713.
1 deel

70 Door ontvanger Gillis Lambrecht. 1713-1715.
1 katern

71 Door ontvanger Pieter Matthijs. 1715-1717.
1 deel en 1 katern

72 Door ontvanger Jan Baptiste Cle. 1717-1719.
1 deel

73 Door ontvanger Jan Baptiste Cle. 1719-1721.
1 deel

74 Door ontvanger Pieter Matthijs. 1723-1725.
1 deel

75 Door ontvanger Pieter Stroo. 1725-1727.
1 deel

76 Door ontvanger Pieter Stroo. 1727-1729.
1 deel

77 Door ontvanger Pieter Lambrecht. 1729-1733.
1 katern

78 Door ontvanger Pieter Lambrecht. 1733-1735.
2 delen

79 Door ontvanger Jacobus Vermeersch. 1735-1737.
2 delen

80 Door ontvanger Jacobus Vermeersch. 1737-1741.
1 deel

81 Door ontvanger Gillis Dhaenens. 1741-1745.
1 deel

82 Door ontvanger Pieter Vermeersch. 1745-1747.
2 delen

83 Door ontvanger Pieter de Smet. 1747-1751.
2 delen
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84 Door ontvanger Pieter Jacobus de Smet. 1751-1755.
2 delen

85 Door ontvanger Pieter Jacobus de Smet. 1755-1759.
1 deel

86 Door ontvanger Pieter Jacobus de Smet. 1759-1761.
2 delen

87 Door ontvanger Joannes Baptiste Cle. 1765-1767.
1 deel

88 Door ontvanger Joannes Baptiste Cle. 1768-1770.
1 deel

89 Door ontvanger Joannes Baptiste Cle. 1771-1773.
2 delen

90 Door ontvanger Pieter Parijdaen. 1774-1776.
1 deel

91 Door ontvanger Pieter Parijdaen. 1777-1779.
2 delen

92 Door ontvanger Pieter Parijdaen. 1780-1783.
2 delen

93 Door ontvanger Pieter Parijdaen. 1784-1786.
1 katern

94 Door ontvanger Pieter Parijdaen. 1787-1789.
1 deel

95 - 96 Inningsregisters. 1726-1829.

95 - 96 INNINGSREGISTERS. 1726-1829.
95 Fragmenten, verschillende ontvangers. 1726-1829.

1 omslag

96 Ontvanger Pieter Parijdaen. 1788-1796.
1 katern

97 Stukken betreffende de betaling van een quote, opgelegd aan de 
kerk als deel van een Franse contributie voor Brugge en het Brugse
Vrije. 1795-1796.

1 omslag

98 Tarieflijst voor kerkdiensten, met opdeling in specifieke 
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vergoedingen voor de verschillende actoren. 18de eeuw.
1 katern

99 Kopie van een ordonnantie over de "ontfanck, onderwind ende 
administratie" van kerk- en armengoederen, oorspronkelijk 
gepubliceerd in het consistorie van de Raad van Vlaanderen in 
1651. 18de eeuw.

1 katern

II. Archief van de pastoor

II. ARCHIEF VAN DE PASTOOR
100 Akte vanwege de vicaris-generaal van het bisdom Brugge waarin 

[Joannes David] wordt aangesteld als pastoor. 1639 (18de eeuw).
1 stuk

--- Expeditie en afschriften van een akte van minnelijke schikking 
tussen de baljuw, burgemeester, schepenen en kerkmeesters van 
Maldegem, eisers, en de proost, deken en kapittel van Harelbeke, 
verweerders, over de kostprijs van herstellingen aan het 
kerkgebouw en de bezoldiging van een onderpastoor, behandeld 
door de Raad van Vlaanderen. 1665, 1729, 18de eeuw.

--- Dossier inzake het proces tussen pastoor Jan Baptiste Deserijn, 
eiser, en Pieter Zoetaert en Cornelis vande Wiele als voogden van 
de minderjarige kinderen van Pieter Raes, verweerders, over 
uitvaartrechten, behandeld door de officiaal van het bisdom 
Brugge. 1696.

101 Stukken betreffende een geschil tussen de Onze-Lieve-Vrouw Ten 
Duinenabdij te Koksijde en de pastoor van Maldegem over het 
celebreren van missen in de wijk Grote Burkel. 1710-1711.

1 omslag

102 "Notitie ofte declaraetie", legger van jaarlijkse inkomsten voor de 
pastoor, met aantekeningen over inning en wijzigingen. Ca. 1754-
1790.

1 katern

103 Dossier inzake de mogelijke oprichting van een succursale kapel in 
de wijken Kleit en Papinglo. 1784-1785, 1793-1795.

1 omslag

104 Stukken betreffende de oprichting van een zondagsschool, op 
initiatief van pastoor Franciscus Xaverius de Fonteijne. 1785-1786.

1 omslag

105 Staat van goed van het sterfhuis van Henricus Ambrosius 
Dominicus Vermeersch fs. Augustus Vermeersch en Elisabeth de 
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Vuldere, broer van Bernardus Dominicus Vermeersch, pastoor van 
Maldegem en "executeur testamentaire", verleden voor de 
schepenbank van het ambacht Maldegem. 20 april 1789.

1 pak

III. Archief van de armentafel

III. ARCHIEF VAN DE ARMENTAFEL
A. Beheer van goederen en gelden

A. BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN
106 - 107 Akten van fundaties, schenkingen en constituties van renten of cijnzen, met bepalingen ten voordele van de armendis. 1573-1674.

106 - 107 AKTEN VAN FUNDATIES, SCHENKINGEN EN 
CONSTITUTIES VAN RENTEN OF CIJNZEN, MET BEPALINGEN TEN 
VOORDELE VAN DE ARMENDIS. 1573-1674.

106 Pieter Noenbroot en echtgenote Cathelijne. 1573.
1 stuk

107 Joannes Boudens. (1664) 1674.
1 omslag

108 "Verpachtijnck-bouck", register met ondertekende 
pachtovereenkomsten, afgesloten tussen de dismeesters en 
particulieren. 1630-1655.

1 deel

109 Inventaris van documenten over goederen en inkomsten. 1709 
(1754).

1 katern

110 Legger van onroerende goederen, renten, schenkingen en 
jaargetijden, opgesteld door gezworen landmeter Henricus 
Bernaerdus Vermeersch. 1753 (1833).

1 deel

111 Legger van "landen, bosschen ende meerschen", opgesteld door 
gezworen landmeter [J.B.] Vermeersch. Eind 18de eeuw.

1 katern

112 Aantekeningen en berekeningen over fundaties. Eind 18de - begin 
19de eeuw.

1 omslag

B. Financieel beheer

B. FINANCIEEL BEHEER
113 - 168 Armenrekeningen. 1606-1795 (met hiaten).

113 - 168 ARMENREKENINGEN. 1606-1795 (MET HIATEN).
113 Door ontvanger Roelant de Zuttere. 1606-[1615].

1 katern
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114 Door ontvanger Pieter Lambrecht. 1615-1616.
2 katernen

115 Door ontvanger Jaecques Claeijs. [1628-1630].
1 katern

116 Door ontvanger Cornelis Focke. 1633-1634.
2 katernen

117 Door N.N. [1635-1638].
1 katern

118 Door ontvanger J. Goethals. 1640-1641.
1 katern

119 Door ontvanger Jaecques Claijs. 1642-1645.
1 katern

120 Door ontvanger Jaecques Dijserinck. 1646-1647.
1 katern

121 Door Cornelis Boudins ("de jonghe"). 1648-1649.
1 katern

122 Door N.N. 1650-1651.
1 katern

123 Door ontvanger Philips de Zwaef. 1652-1653.
1 katern

124 Door ontvanger Lieven de Zuttere. 1654-1655.
1 katern

125 Door ontvanger Cornelis Haerens. 1656-1657.
1 katern

126 Door ontvanger Philips de Zwaef. 1658-1659.
1 katern

127 Door ontvanger Roelant de Zuttere. 1660-1661.
1 katern

128 Door ontvanger Gillis de Vulder. 1662-1663.
1 katern

129 Door ontvanger Jacques Verstrijnghe. 1664-1665.
1 deel

130 Door ontvanger Jan Lambrecht. 1667-1669.
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2 katernen

131 Door ontvanger Gillis van Hilleghem. 1670-1671.
2 katernen

132 Door ontvanger Cornelis de Buck. 1672-1673.
1 katern

133 Door ontvanger Marten Willemarcq. 1674-1675.
2 delen

134 Door ontvanger Pieter Lambrecht. 1679-1680.
1 katern

135 Door ontvanger Adriaen de [Loue]. 1681-1683.
1 katern

136 Door N.N. 1684-1685.
1 katern

137 Door ontvanger Cornelis de Wispelaere. 1686-1687.
1 katern

138 Door N.N. 1688-1689.
1 katern

139 Door ontvanger Cornelis Claijs. 1692-1693.
1 katern en 1 stuk

140 Door N.N. 1704-1705.
2 katernen

141 Door ontvanger Franchois Blondeel. 1711-1712.
1 deel

142 Door ontvanger Adriaen Verstrijnghe. 1713-1714.
1 katern

143 Door ontvanger Jan de Pauw. 1715-1716.
2 delen

144 Door ontvanger Pieter de Vuldere. 1717-1718.
1 deel

145 Door ontvanger Jacobus Geernaert. 1719-1720.
1 deel

146 Door ontvanger Jacobus de Ceulenaere. 1721-1723.
1 deel
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147 Door ontvanger Jan van Hilleghem. 1724-1725.
1 deel

148 Door ontvanger Pieter Vermeersch. 1726-1728.
1 deel

149 Door Anna de Zutter, weduwe van ontvanger Pieter Vermeersch. 
1729-1732.

2 delen

150 Door ontvanger Pieter Parijdaen. 1733-1734.
1 deel

151 Door ontvanger Simoen Laros. 1735-1737.
1 deel

152 Door ontvanger Simoen Laros. 1738-1740.
1 deel

153 Door ontvanger Simoen Laros. 1741-1744.
1 deel

154 Door ontvanger Beirnaert Moens. 1745-1747.
1 deel

155 Door ontvanger Joannes de Vuldere. 1751-1754.
1 deel

156 Door ontvanger Joannes Cuelenaere. 1755-1758.
2 delen

157 Door ontvanger Joannes Cuelenaere. 1759-1761.
1 deel

158 Door ontvanger Niclaeijs de Love. 1762-1764.
1 deel

159 Door ontvanger Henricus Cuelenaere. 1765-1767.
1 deel

160 Door ontvanger Henricus Cuelenaere. 1768-1770.
1 deel

161 Door ontvanger Henricus Cuelenaere. 1771-1773.
1 deel

162 Door ontvanger Joannes van Kerschaver. 1774-1776.
1 deel
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163 Door ontvanger Joannes van Kerschaver. 1777-1779.
1 deel

164 Door ontvanger Joannes van Kerschaver. 1780-1782.
2 delen

165 Door ontvanger Robertus Josephus van Kerschaver. 1783-1786.
2 delen

166 Door ontvanger Robertus Josephus van Kerschaver. 1787-1790.
1 deel

167 Door ontvanger Robertus Josephus van Kerschaver. 1791-1792.
1 deel

168 Door ontvanger Robertus Josephus van Kerschaver. 1793-1795.
2 delen

C. Armenzorg

C. ARMENZORG
169 Akte met voorwaarden voor de uitbesteding van arme kinderen, 

met vermelding van de naam van de kinderen, hun gastgezinnen 
en het bedrag dat hen wordt toegekend door de armendis. 1725-
1726 (1844).

1 katern

170 Akte met voorwaarden voor de verpachting van de ziekenzorg voor
armen aan de minst vragende chirurgijn, achtereenvolgens J.J. Van 
Vaernewijck en J. Claudon. 1779-1782.

2 stukken

171 Versierde, handschriftelijke kopie van de decreten van 24 oktober 
1750 en 7 november 1757 "raekende het onderhoud van de 
aerme", oorspronkelijk gedrukt door de Goesin te Gent. Tweede 
helft 18de eeuw.

1 katern

IV. Archieven van andere parochiale instellingen en verenigingen

IV. ARCHIEVEN VAN ANDERE PAROCHIALE INSTELLINGEN EN 
VERENIGINGEN

A. Kapel van Onze-Lieve-Vrouw

A. KAPEL VAN ONZE-LIEVE-VROUW
172 Net-exemplaar en onvolledige kopie van een rekening van 

ontvanger Jaecques Verstrijnghe. 1661-1664.
2 katernen
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B. Kapel van Sint-Anna en Sint-Barbara

B. KAPEL VAN SINT-ANNA EN SINT-BARBARA
173 - 180 Kapelrekeningen. 1684-1721 (met hiaten).

173 - 180 KAPELREKENINGEN. 1684-1721 (MET HIATEN).
173 Door ontvanger Bernaert de Lille. 1684-1687.

1 katern

174 Door ontvanger Cornelis de Rijcke. 1691-1694.
1 katern

175 Door ontvanger Jacques Feijs. 1704-1707.
1 katern

176 Door ontvanger Cornelis Logist. 1707-1709.
1 katern

177 Door ontvanger Pauwels Seij. 1709-1711.
1 katern

178 Door ontvanger Bonaventura de Lille. 1711-1714.
1 katern

179 Door ontvanger Jan de Pauw. 1714-1716.
1 katern

180 Door ontvanger Pieter Logiest. 1718-1721.
1 katern

181 Inventaris van documenten van de Broederschap van de Heilige 
Rozenkrans en de kapel van Sint-Anna en Sint-Barbara, aanwezig in
de kerk van Maldegem. 1710 (1771).

1 katern

182 Akte van constitutie van een rente ten voordele van de kapel, 
verleden voor de schepenbank van het ambacht Maldegem door 
Livina Buijck, weduwe van Joseph Roels. 1789 (1825).

1 katern

C. Broederschap van de Heilige Rozenkrans

C. BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE ROZENKRANS
183 - 225 Rekeningen van de broederschap, sporadisch met bewijsstukken. 1721-1795 (met hiaten).

183 - 225 REKENINGEN VAN DE BROEDERSCHAP, SPORADISCH MET
BEWIJSSTUKKEN. 1721-1795 (MET HIATEN).

183 Door Jan Heems, ontvanger. 1721-1723.
1 katern

184 Door Ambrosius Vermeersch, deken en ontvanger. 1743-1744.
1 katern
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185 Fragment, door N.N. 1745-1746.
1 katern

186 Door Pieter Parijdaen, deken en ontvanger. 1746-1747.
1 katern

187 Door Pieter Parijdaen, deken en ontvanger. 1748-1749.
1 katern

188 Door Pieter Matthijs, deken en ontvanger. 1749-1750.
1 katern

189 Door Jaecques [Ver]meersch, deken en ontvanger. 1751-1752.
1 omslag

190 Door Pieter Parijdaen, deken en ontvanger. 1753-1754.
1 katern

191 Door Pieter Claeijs, deken en ontvanger. 1754-1755.
1 katern

192 Door Pieter Claeijs, deken en ontvanger. 1755-1756.
1 omslag

193 Door Carel Hutsebaut, deken en ontvanger. 1756-1757.
1 katern

194 Door Carel Hutsebaut, deken en ontvanger. 1757-1758.
1 omslag

195 Door Beirnaerdus Claeijs, deken en ontvanger. 1758-1759.
1 katern

196 Door Carel Sallet, deken en ontvanger. 1759-1760.
1 katern

197 Door Carel Sallet, deken en ontvanger. 1760-1761.
1 katern

198 Door Joannes de Vuldere, deken en ontvanger. 1762-1763.
1 katern

199 Door Hubertus Clijncke, deken en ontvanger. 1763-1764.
1 katern

200 Door Hubertus Clijncke, deken en ontvanger. 1764-1765.
1 katern
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201 Door Christiaen Stroo, deken en ontvanger. 1765-1766.
1 katern

202 Door Christiaen Stroo, deken en ontvanger. 1766-1767.
1 katern

203 Door Pieter Germonpre, deken en ontvanger. 1767-1768.
1 katern

204 Door Pieter Germonpre, deken en ontvanger. 1768-1769.
1 katern

205 Door Pieter Fraeijaert, deken en ontvanger. 1769-1770.
1 katern

206 Door Pieter Fraeijaert, deken en ontvanger. 1770-1771.
1 katern

207 Door Pieter de Smet, deken en ontvanger. 1771-1772.
1 katern

208 Door Pieter de Smet, deken en ontvanger. 1772-1773.
1 katern

209 Door Pieter de Smet, deken en ontvanger. 1773-1774.
1 katern

210 Door Henricus Cuelenaere, deken en ontvanger. 1774-1775.
1 katern

211 Door Henricus Cuelenaere, deken en ontvanger. 1775-1776.
1 katern

212 Door Henricus Cuelenaere, deken en ontvanger. 1776-1777.
1 katern

213 Door Henricus Cuelenaere, deken en ontvanger. 1777-1778.
1 katern

214 Door Pieter Matthijs, deken en ontvanger. 1778-1779.
1 katern

215 Door Pieter Matthijs, deken en ontvanger. 1779-1780.
1 katern

216 Door A. de Muijnck, deken en ontvanger. 1780-1781.
1 katern

217 Door A. de Muijnck, deken en ontvanger. 1781-1782.
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1 katern

218 Door Laurijns Blondeel, deken en ontvanger. 1782-1783.
1 omslag

219 Door Laurijns Blondeel, deken en ontvanger. 1783-1784.
1 katern

220 Door Joannes van Moffaert, deken en ontvanger. 1784-1785.
1 omslag

221 Door Pieter Jacobus Vincke, deken en ontvanger. 1790-1791.
1 katern

222 Door Adrianus de Bruijker, deken en ontvanger. 1791-1792.
1 katern

223 Door Adrianus de Bruijker, deken en ontvanger. 1792-1793.
1 katern

224 Door Innocentius van Moffaert, deken en ontvanger. 1793-1794.
1 katern

225 Door Innocentius van Moffaert, deken en ontvanger. 1794-1795.
1 katern

226 Chronologische lijst van overleden broederschapsleden, met naam 
en overlijdensdatum. 1745-1834.

1 stuk

227 Statuten van de broederschap van de Heilige Rozenkrans, zoals 
vastgelegd door de bisschop van Brugge, met afschriften. 1746 en 
s.d.

1 omslag

228 Stukken betreffende de verduidelijking van verschillende geldelijke 
bepalingen tussen de broederschap enerzijds, de kerkfabriek en de 
parochie van Maldegem anderzijds, in overleg met het bisdom 
Brugge. 1746- 1757.

1 omslag

229 Aankondiging van festiviteiten n.a.v. Onze-Lieve-Vrouw 
Hemelvaart, bestaande uit missen, jaargetijden en de verlening 
van een volle aflaat. Midden 18de eeuw.

1 stuk

230 Apostille vanwege de pastoor en de kerkmeesters van Maldegem, 
waarin zij de broederschap van de Heilige Rozenkrans toestaan een
zitbank vooraan in de parochiekerk te zetten. 1781.
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1 stuk
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Begijnhof te Maldegem

BEGIJNHOF TE MALDEGEM
231 Akte verleden voor de schepenen van Maldegem, waarmee Pieter 

Vaerkins fs. Pieter en echtgenote Margriete, aan Marie 's Backers 
fa. Gui en aan Machtilde fa. Gheraerd Verbeelen, beiden begijnen, 
ten behoeve van het begijnhof van Maldegem twee percelen land 
schenken gelegen te Maldegem, die ze vervolgens weer in 
cijnspacht nemen. 1343.

1 charter

232 Akte verleden voor de schepenen van Maldegem, waarmee Lamsin 
fs. Wouter Woutersz. en echtgenote Avesoete aan begijn Mabilie 
Zoetemonds een perceel land gelegen te "Moerhusen" schenken, 
belast ten voordele van het begijnhof en de Heilige Geest, en het 
vervolgens weer in cijnspacht nemen. 1349.

1 charter

233 Akte verleden voor de schepenen van Maldegem, waarmee Willem 
van der Haghe fs. Clais en echtgenote Marie aan Gheraerd Jorise, 
parochiepastoor en aan [M]arie ['s] Backers fa. Gillis, grootjuffrouw,
zeven percelen land schenken gelegen te Maldegem, ten behoeve 
van het begijnhof en de Heilige Geest, die ze vervolgens weer in 
cijnspacht nemen. 1349.

1 charter

234 Akte verleden voor de schepenen van Maldegem, waarmee Jan 
Plochoens fs. Lamsin en echtgenote Kateline, aan begijn Yolente 
van der Vael fa. Pieraerd, percelen land gelegen te "Moerhusen" 
schenken, belast ten voordele van de Heilige Geest, en ze 
vervolgens weer in cijnspacht nemen. 1350.

1 charter
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