
BE-A0514_111288_109989_DUT

Inventaris van het oud archief van de
kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent,

(1231) 1302-1735

This finding aid is written in Dutch.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 Kerk Sint-Jacobs. Gent. Charters

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF:.....................................................................3

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN..........................................5
Kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent. Charters....................................5

2 - 3 Verpachtingsakte van een huis in de Onderstraat tegenover de Nopsteeg 
door de Heilige-Geest en de pastoors aan Jan De Rijke. 7 december 1303, 3 
maart 1304.............................................................................................................5
41 - 41/BIS Verkoopakte verleden voor baljuw en schepenen van Hansbeke, van 
een erfelijke rente bezet op een hofstede en land te Hansbeke, door Jan De Zuttre
en zijn vrouw Mergriete aan Seghere Van Der Wostinen en zijn vrouw Avesoete. 
Met vidimus voor schepenen en raad van Gent. 22 augustus 1415.....................10
61 - 62 Akte van vaststelling door de testamentuitvoerders van Pieter Van Den 
Bliden, dat de eeuwige rente bezet op twee huizen aan de Vrijdagmarkt en de 15 
gemeten 64 roeden land te Beoostenblijde niet volstaan om de beoogde kapelanij
voor de heiligen Cosmas en Damianus te stichten, en dat ze ze in plaats daarvan 
aan de cotidiane schenken, met last van twee missen per week voor hetzelfde 
altaar. Met vidimus. 28 december 1369, 31 december 1369...............................12
148 - 150 Verkoopakten verleden voor de schepenen van Denderhoutem en de 
Keure van Gent, van 7 dagwand 63 en een halve roeden land, door Jan De 
Donkere aan Kerstine Van Roesselaer. 12 mei 1449 en 23 mei 1449...................22
238 - 239 Stukken betreffende een rente op het goed "te Bracht" en op land te 
Balegem. 1533.....................................................................................................30



Kerk Sint-Jacobs. Gent. Charters 3

Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Kerk Sint-Jacobs. Gent. Charters

Periode:
(1231) 1302-1735

Archiefbloknummer:
BE-A0514.652G

Omvang:
• Laatste bestanddeelnummer: 311.00
• Omvang geÃ¯nventariseerd: 1.03 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Gent

Archiefvormers:
Sint-Jacobsparochie te Gent, 11de eeuw - heden
Armentafel van de Sint-Jacobsparochie te Gent, 13de eeuw - 1796
Kapelanij van Onze-Lieve-Vrouw achter het Hoogkoor in de Sint-Jacobsparochie 
te Gent, 1374 - eind 18de eeuw
Gilde van de Elsenaars in de Sint-Jacobsparochie te Gent, 1e helft 15de - eind 
16de eeuw
Broederschap van Maria t' Eren in de Sint-Jacobsparochie te Gent, 1478 - heden
Broederschap van Sint-Jacob in Compostela in de Sint-Jacobsparochie te Gent, 
14de eeuw - 1566
Broederschap van het Allerheiligste Sacrament in de Sint-Jacobsparochie te 
Gent, 15de - eind 18de eeuw
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw op de Rade in de Sint-Jacobsparochie te 
Gent, 13de eeuw - ca. 1578
Broederschap van de Heilige Barbara in de Sint-Jacobsparochie te Gent, Begin 
15de eeuw - 1943
Sint-Catharinaparochie te Wondelgem, 1199 - heden





Kerk Sint-Jacobs. Gent. Charters 5

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent. Charters

KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-JACOBS TE GENT. CHARTERS
1 Schenkingsakte verleden voor erfachtige lieden te Gent, van een 

erfelijke rente bezet op een hofstede voor het Sint-Janshospitaal, 
door Willem De Conich en Aghete zijn vrouw, aan de Heilige-Geest 
en aan de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw op de Rade, elk 
voor de helft van het bedrag, met ingenottreding na hun dood. 24 
november 1302.

1 charter-chirograaf

2 - 3 Verpachtingsakte van een huis in de Onderstraat tegenover de Nopsteeg door de Heilige-Geest en de pastoors aan Jan De Rijke. 7 december 1303, 3 maart 1304.

2 - 3 VERPACHTINGSAKTE VAN EEN HUIS IN DE ONDERSTRAAT 
TEGENOVER DE NOPSTEEG DOOR DE HEILIGE-GEEST EN DE 
PASTOORS AAN JAN DE RIJKE. 7 DECEMBER 1303, 3 MAART 1304.

2 Akte 1 (chirograaf).
1 charter

3 Akte 2.
1 charter

--- Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden van Gent, van de 
hofstede van Ghodevert Clinchaert en zijn vrouw Marie, die zij van 
de Heilige-Geest terug huren. 17 december 1311.

1 charter

5 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden te Gent, van een huis 
tussen de Vrijdagmarkt en de Leie, door Alise, weduwe van Willem 
Joden en haar neef Willem Van Vaernewijc, zoon van Donaes, aan 
Coppin Matthijs. Retroakte. 16 februari 1312.

1 charter-chirograaf

6 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden, van een halve 
hofstede in de Zuivelsteeg, door Pieter Van Polinaes en zijn vrouw 
Kateline. 4 juli 1314.

1 charter-chirograaf

7 Verkoopakte voor erfachtige lieden van Gent, van een erf bij de 
Nieuwbrug (Overschelde) met de renten daarop bezet door 
Beatrise Van Der Pale en Juerdaen Van Der Rivieren. 7 februari 
1315.

1 charter-chirograaf

--- Akte verleden voor baljuw, meier en schepenen van Destelbergen, 
van een eeuwige rente gegeven ten gunste van de Heilige-Geest, 
bezet op land te Destelbergen door Ghiselbrecht Mabel. 18 april 
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1316.
2 stukken

9 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden, van erven met renten
daarop bezet in de Zaaisteeg en de Oudburg, door Jan, Willem en 
Staes Vanden Pitte. 1 april 1320.

1 charter-chirograaf
Niet raadpleegbaar

10 Schenkingsakte verleden voor de schepenen van de Keure, van het
huis "in den Beyhard" gelegen "ten Vierweechsceede", door Jan 
Beyhard, proost van Sint-Veerle, aan de Heilige-Geest van Sint-Jan, 
Sint-Niklaas, Sint-Michiels, Sint-Jacobs, Onze-Lieve-Vrouw en Heilig 
Kerst, met ingenottreding na zijn dood. 13 december 1323.

1 charter-chirograaf

11 Akte van schuldbekentenis betreffende een som geld bezet op een 
huis op het 's Heilig Geests erf, door Goeriis De Temmerman aan 
Jan Van Ottergem en ten behoeve van Wiivin Van Den Wingaerde, 
zuster bij de clarissen. 12 maart 1327.

1 charter-chirograaf

12 Akte waarbij de Heilige-Geestmeesters erkennen op zekere 
voorwaarden 5 s. oude groten tournoois ontvangen te hebben van 
Kateline 's Witten. 22 maart 1327.

1 charter

13 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden te Gent, van een rente
bezet op een hofstede op de Muide, door Mergriete, dochter van 
Arnout Van Vroenstalle en Jan Van Berghine haar man. 24 
november 1327.

1 charter-chirograaf

14 Akte betreffende een schuldbekentenis door de Heilige-Geest aan 
Jan en Philips Van Berghine van een som van twee pond groten elk 
"alse ghemeene vart comt hover zee". Ca. 1330.

1 charter

15 Verkoopakte van het Lijnmakerssteen op de Vrijdagmarkt door 
Willem uten Hove en zijn vrouw Wijvin aan Jacob Masch. Retroakte. 
19 april 1333.

1 charter

16 Schenkingsakte van twee bulken land te ter Lake door Jan Van 
Berghine en zijn vrouw Mergriete aan de Heilige-Geest, met 
ingenottreding na hun dood en onder bepaalde voorwaarden in 
geval van "ghemene vaert van over zee". 13 september 1333.

1 charter
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17 Schenkingsakte verleden voor erfachtige lieden van Gent, van een 
erfelijke rente bezet op hun woonerf, door Jacop Van Vive en zijn 
vrouw Mergriete aan de Heilige-Geest. 25 september 1334.

1 charter-chirograaf

18 Verkoopakte verleden voor schepenen van de Keure, van een som 
bezet op erven bij de "Pasternebrugge" en in de Holstraat, door 
Raesse Crocke en zijn vrouw Veerelt Van Petenghem aan 
Ghiselbrecht De Gruutere. Retroakte. 11 augustus 1337.

1 charter

19 Schenkingsakte verleden voor amman en schepenen van Drongen, 
van een jaarlijkse rente aan de Heilige-Geest te Drongen en aan 
die van Sint-Jacobs, bezet op een huis te Drongen over Poel, door 
Jan Van Der Wostinen en Katelinen zijn vrouw, met ingenottreding 
na hun dood. 4 april 1338.

1 charter-chirograaf

20 Schenkingsakte van een erfelijke rente te Drongen, bezet op een 
huis over Poel, door Jan Van Der Wostinen en Kateline aan de 
Heilige-Geest van Sint-Jacobs, met ingenottreding na hun dood. 4 
april 1338.

1 charter

21 Verkoopakte verleden voor schepenen van Pollare, van een rente 
bezet op twee bunder meers tussen "Eyghinrot" en "Scalkem 
mersch", door Willem Robbins aan Willem Van Den Putte. 18 
november 1339.

1 charter

22 Verkoopakte van een jaarlijkse rente bezet op een bunder 
landbouwgrond in het Cloestervelt en uit twee bunder meers 
tussen "Eyghinrot" en "Scalkem mersch" te Ninove, door Willem 
Robbins aan Willem Van Den Putte. 18 november 1339.

1 stuk

23 Akte van fundatie: Aernoud Van Waes en zijn vrouw Lijsbette 
Molins, mits een rente bezet te Sint-Gillis-Waas, te Vrasene en te 
Gent in de Onderstraat. 5 september 1343.

1 charter

24 Verkoopakte verleden voor schepenen van de Keure, van een 
erfelijke rente door Symoen De Grutere aan Robbrecht De 
Valkeneere en zijn vrouw Kateline op de Galgenberg. Retroakte. 12 
december 1345.

1 charter

25 Verkoopakte voor de erfachtige lieden van Gent, van erven in de 
"ser Soymans strate" met de renten daarop bezet, door Kateline 
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Vander Linden aan Jan Metten Gelde, kapelaan van Sint-Jacobs. 12 
juli 1346.

1 charter-chirograaf

26 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden van Gent, van een erf 
met de rente daarop bezet, later "de Drake" genoemd, door Jan 
Rijnvisch aan Willem Van Zeelant. Retroakte. 18 januari 1347.

1 charter-chirograaf

27 Akte van fundatie: Willem De Juede, mits renten bezet in de 
Onderstraat, de Kammerstraat, te Sprendonk en Mariakerke. 29 
september 1349.

1 charter-chirograaf

28 Verkoopakte voor baljuw, amman en schepenen van Drongen van 4
gemeten meers gelegen aan de "Maesdam" en bij de galg, door 
Lysane, weduwe van Willem Van Vaernewijc, aan Jan "ver Celien 
sone". 5 maart 1350.

1 charter

29 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden van Gent, van een 
erfelijke rente in de Krommewal door Clais Zeghers aan Segher 
Boele, ten behoeve van de Heilige-Geest en de parochiepastoors 
(elk de helft). 7 april 1350 of 1351.

1 charter-chirograaf

30 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden, van een erfelijke 
rente, door Jan huten Berghe aan Pieter Van Den Bliden. Retroakte. 
17 november 1352.

1 charter-chirograaf

31 Bekrachtigingsakte door de schepenen van de Keure, van de 
uitspraak van erfscheiders in het geschil tussen Jacob Masch en Jan
Van Everghem over de afbakening van het Lijnmakerssteen op de 
Vrijdagmarkt. Retroakte. 17 juni 1353.

1 charter

32 Verkoopakte verleden voor schepenen van de Keure, van de helft 
van erven met de rente daarop bezet te Merem, "de Drake" in de 
Langemunt en in de Huurdochterstraat, door Clais van 
Badekindorp, zoon van Jan, en Willem De Hase, zijn broer. 27 juni 
1354.

1 charter

33 Akte waarbij Lijsbette Van Cleempitte, grootmeesteres van het 
Sint-Elizabethbegijnhof, erkent dat Symoen Alin en Kateline 
Zelverberghs, zijn vrouw, aan de "fermerie" van het begijnhof 4 
gemeten meers en een erfelijke rente te Wondelgem gegeven 
hebben, en waarvan een deel voor de Heilige-Geest van Sint-
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Jacobs, Sint-Jans en de Bijloke bestemd is. Retroakte. 31 juli 1355.
1 charter

34 Akte verleden voor de schepenen van de Keure van Gent, 
betreffende de erkenning door Jan uten Dale de meers "de 
Nokerstoc" te Ninove gekocht te hebben van Jan Priem voor de 
Heilige-Geest. 14 mei 1356.

1 charter

35 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden, van een jaarlijkse 
rente door Jan De Cousemakere en zijn broer Jacop. 11 februari 
1357.

1 charter-chirograaf

36 Gunstig vonnis van de schepenen van de Keure in de zaak van de 
weduwe van Pieter Clerx enerzijds tegen de Heilige-Geest 
anderzijds, over een rente op het huis "de Crane" op de 
Kalandeberg. 6 april 1357.

1 charter

37 Akte van fundatie: Martin De Pape voor de Broederschap van Onze-
Lieve-Vrouw op de Rade, mits een rente uit erven in de Wulfsteeg, 
waarvan een deel voor de Heilige-Geest bestemd is. 20 juli 1357.

1 charter-chirograaf

38 Akte van fundatie: Martin De Pape, mits een rente bezet op erven 
in de Wulfsteeg. 20 juli 1357.

1 charter-chirograaf

39 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden van Gent, van een 
erfelijke rente en 16 kapoenen 's jaars in de Talboomstraat en de 
Erpelsteeg, door Symoen Vanden Kerchove en zijn vrouw 
Gheertruud. 1 augustus 1357.

1 charter-chirograaf

40 Verkoopakte van een aantal erfelijke renten bezet op erven in de 
Onderstraat en de Wandelstraat door Lievin Leinscoene, Jacop Van 
Koeleghem en Jan uten Spieghele aan Willem Everboud. Retroakte. 
14 juni 1358.

1 charter
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41 - 41/BIS Verkoopakte verleden voor baljuw en schepenen van Hansbeke, van een erfelijke rente bezet op een hofstede en land te Hansbeke, door Jan De Zuttre en zijn vrouw Mergriete aan Seghere Van Der Wostinen en zijn vrouw Avesoete. Met vidimus voor schepenen en raad van Gent. 22 augustus 1415.

41 - 41/BIS VERKOOPAKTE VERLEDEN VOOR BALJUW EN 
SCHEPENEN VAN HANSBEKE, VAN EEN ERFELIJKE RENTE BEZET OP 
EEN HOFSTEDE EN LAND TE HANSBEKE, DOOR JAN DE ZUTTRE EN 
ZIJN VROUW MERGRIETE AAN SEGHERE VAN DER WOSTINEN EN 
ZIJN VROUW AVESOETE. MET VIDIMUS VOOR SCHEPENEN EN RAAD 
VAN GENT. 22 AUGUSTUS 1415.

41 Akte.
1 charter

41 /BIS Vidimus.
1 charter

42 Verkoopakte voor erfachtige lieden, van een erfelijke rente door 
Pieter Vanden Spieghele aan Seghere Vander Wostinen. Retroakte. 
26 maart 1359.

1 charter-chirograaf

43 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op een erf in de 
Onderstraat op de hoek van de Werregarenstraat door Jacop Van 
Ravenschoot. 25 juli 1359.

1 charter-chirograaf

44 Akte van fundatie: Seghere Vander Wostinen en zijn vrouw 
Avesoete, mits renten te Sint-Martens-Leerne, Sint-Maria-Leerne, 
Hansbeke en Gent in de Kouterstraat, gegeven aan de cotidiane 
ten behoeve van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw op de 
Rade. 21 februari 1360.

1 charter

45 Koopakte van een erfelijke rente in de Oudburg van Symoen 
Vander Haghe en zijn vrouw Kateline. 21 juni 1361.

1 charter-chirograaf

46 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op het "Steenin huus" 
naast het Tolhuis bij de Veebrug, door Jan Busteel en zijn vrouw 
Veerelt aan Heinric Van Hoese. Retroakte. 22 juli 1361.

1 charter

47 Verkoopakte voor erfachtige lieden van een huis staande op een erf
van de cotidiane door Willem Losscaerd aan Jan Van Capricke. 6 
augustus 1361.

1 charter-chirograaf

48 Koopakte van een erfelijke rente bezet op het huis "Langhenhegge"
in de Hoogpoort van Symon Zonderdanc en zijn echtgenote 
Lijsbette. 27 augustus 1361.

1 charter
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49 Akte verleden voor de schepenen van Zandbergen betreffende het 
erkennen van het gebruiksrecht van Steven Tavernier op een weg 
door de meers van Jan Van Dielbeke. Retroakte. Juli 1362.

1 charter-chirograaf

50 Verkoopakte van een erfelijke rente bij het Sint-Jacobskerkhof, door
Wijfin Willebards en haar echtgenoot Wulfard Vilain, ridder. 18 
oktober 1362.

1 charter

51 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden, van 3/4 en 1/4 van 
een huis naast Willem Bets huis, dat berent was ten voordele van 
de cotidiane, verkocht door Willem Van De Pitte met zijn neven, 
Jacop Van Ravenschoot en Jan tser Volkers, aan Thonis Langhe, 
zoon van Gheraerd. 4 januari 1364.

1 charter-chirograaf

52 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden, van 3/4 en 1/4 van 
een huis naast Willem Bets huis, dat berent was ten voordele van 
de cotidiane, verkocht door Willem Van De Pitte met zijn neven, 
Jacop Van Ravenschoot en Jan tser Volkers, aan Thonis Langhe, 
zoon van Gheraerd. 6 februari 1364.

1 charter-chirograaf

53 Contract tussen de ontvangers van de cotidiane en de Heilige-
Geestmeesters enerzijds en de testamentuitvoerders van Jacob 
Masch anderzijds betreffende het overmaken van het 
Lijnmakerssteen op de Vrijdagmarkt. 4 mei 1365.

1 charter

54 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden, van erfelijke renten, 
door Everdey Van Den Hecke aan Pieter Van Den Bliden. Retroakte. 
Rente van 25 s. parisis. 28 september 1365.

1 charter-chirograaf

55 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden, van erfelijke renten, 
door Everdey Van Den Hecke aan Pieter Van Den Bliden. Retroakte. 
Rente van 20 s. parisis. 18 oktober 1365.

1 charter-chirograaf

56 Testament van priester Pieter Van Den Bliden, verleden voor notaris
Wedericus Graeman, waarbij een aantal goederen en renten 
overgemaakt worden aan verschillende leden van de Sint-
Jacobskerk en aan anderen, met stichting van een eeuwig 
jaargetijde ten laste van de Heilige-Geest en van een kapelanij 
voor het altaar van de heiligen Cosmas en Damianus. 28 
september 1366.

1 charter
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57 Verkoopakte verleden voor de heer en laten van Denderwindeke, 
van een erfelijke rente bezet op twee stukken land op het 
"Apelteren veld", door Claeus Van Scalkem aan Peeter De 
Wagheneere. Retroakte. 6 december 1366.

1 charter-chirograaf

58 Verkoopakte verleden voor baljuw en schepenen van Pollare, van 
een erfelijke rente bezet op een stuk meers in de Pollaarmeers, 
door Claeus Van Scalkem aan Peeter De Wagheneere. 6 december 
1366.

1 charter-chirograaf

59 Notariële verkoopakte van 7 gemeten 4 en een halve roede meers 
in de "Noertmersch", door Simoen De Rike en Clare Van Bursele 
aan de cotidiane. 23 juni 1368.

1 charter

60 Verkoopakte van de helft van een erfelijke rente bezet op het huis 
"de Terling" in de Veldstraat door Badeloeghe, dochter van Willem 
Van Overleye en haar man Jacop Bette. Retroakte. 3 juli 1369.

1 charter

61 - 62 Akte van vaststelling door de testamentuitvoerders van Pieter Van Den Bliden, dat de eeuwige rente bezet op twee huizen aan de Vrijdagmarkt en de 15 gemeten 64 roeden land te Beoostenblijde niet volstaan om de beoogde kapelanij voor de heiligen Cosmas en Damianus te stichten, en dat ze ze in plaats daarvan aan de cotidiane schenken, met last van twee missen per week voor hetzelfde altaar. Met vidimus. 28 december 1369, 31 december 1369.

61 - 62 AKTE VAN VASTSTELLING DOOR DE 
TESTAMENTUITVOERDERS VAN PIETER VAN DEN BLIDEN, DAT DE 
EEUWIGE RENTE BEZET OP TWEE HUIZEN AAN DE VRIJDAGMARKT 
EN DE 15 GEMETEN 64 ROEDEN LAND TE BEOOSTENBLIJDE NIET 
VOLSTAAN OM DE BEOOGDE KAPELANIJ VOOR DE HEILIGEN 
COSMAS EN DAMIANUS TE STICHTEN, EN DAT ZE ZE IN PLAATS 
DAARVAN AAN DE COTIDIANE SCHENKEN, MET LAST VAN TWEE 
MISSEN PER WEEK VOOR HETZELFDE ALTAAR. MET VIDIMUS. 28 
DECEMBER 1369, 31 DECEMBER 1369.

61 Akte.
1 charter

62 Vidimus.
1 charter

63 Akte van fundatie: Jan uten Dale, mits een rente bezet op de 
lammerwerkershalle aan de Vrijdagmarkt, op het huis "de 
Bernaerd" in de "Pitsteghe" en op een erf voor "Hemelrode ten 
Pitte". 19 mei 1373.

1 charter-chirograaf

64 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op erven in de Oudburg 
aan ser "Boudins brugge" en het huis "ter Galeyen" in de 
Steenstraat, door Katheline en Jan De Cupere. Retroakte. 15 
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september 1375.
1 charter

65 Kopie gegeven door de abt van Sint-Baafs, met proost, deken en 
kapittel van Kamerijk als rechter zetelend in zijn abdij, van de 
aanklacht van Wedericus Gramman (kapelaan in Sint-Jacobs) tegen
Alardus Des Heaumes te Kamerijk, over feiten aldaar. 16 oktober 
1375.

1 charter

66 Verkoopakte van een erfelijke rente door Ghiselbrecht Stocman. 24 
februari 1378.

1 charter-chirograaf

67 Akte van fundatie: Jan Coevoet, mits renten bezet in de 
Onderstraat. (1 december 1380).

1 charter

68 Akte van fundatie: Jan Coevoet, mits renten bezet in de 
Onderstraat. 30 september 1383.

1 charter

69 Akte van cijnspacht van een huis bij het Sint-Jacobskerkhof, door 
de pastoors, kerk- en Heilige-Geestmeesters als "proviseerders" 
van de cotidiane gegeven aan Wedericus Graeman; kapelaan en 
cotidianist en aan Mergriete Van Der Muelen. 19 december 1384.

1 charter

70 Renteakte van een huis naast het huis "Zevecote" bij de 
Minnebrug. 26 oktober 1386.

1 charter

71 Verkoopakte verleden voor de schepenen van Nederboelare, van 
anderhalve dagwand meers door Soykin Wannoelf en Louwereins 
De Haec aan Willem Bouchout. Retroakte. 31 december 1386.

1 charter-chirograaf

72 Verkoopakte verleden voor de schepenen van Nederboelare, van 
anderhalve dagwand meers door Jan Vranxs aan Willem Bouchout. 
3 januari 1387.

1 charter-chirograaf

73 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden te Gent, van een 
erfelijke rente op een goed gelegen te Overschelde in de 
Kuipersteeg en de Abeelstraat, door Jan Oliviers en zijn vrouw 
Marie Bets aan Willem ser Symoens. Retroakte. 24 december 1387.

1 charter-chirograaf

74 Verkoopakte verleden voor erfachtige lieden van een erfelijke rente



14 Kerk Sint-Jacobs. Gent. Charters

door Jan Van Der Hamme en zijn vrouw Katheline Van Lede aan 
Jacob Van Den Boemghaerde, pastoor in Sint-Jacobs. Retroakte. 25 
december 1387.

1 charter-chirograaf

75 Verkoopakte van dezelfde rente door Jan Van Der Hamme en zijn 
vrouw Kateline Van Lede aan Jan Scotte. Retroakte. 12 mei 1388.

1 charter

76 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op huizen aan "de Polre" 
door Jan Van Den Hamme en zijn vrouw Katheline Van Lede en ten 
voordele van de cotidiane. 9 juli 1388.

1 charter

77 Schenkingsakte van een erfelijke rente bezet op een erf in de 
Onderstraat, door Jan Willaeus, met ingenottreding na zijn dood. 21
maart 1389.

1 charter

78 Gelijktijdige kopie van de verkoopakte van een deel van het 
Lijnmakerssteen door de pastoors, kerk- en Heilige-Geestmeesters 
en in naam van de cotidiane en de tafel van de Heilige Geest, aan 
Claeys Vanden Beelke en zijn vrouw Lijsbette Zorgheloes, mits een 
erfelijke rente. 15 oktober 1393.

1 charter

79 Kopie van de verkoopakte verleden voor schepenen van Pamele, 
van 3 bunder 24 roeden land te Okegem door Jan Vanden Voorde 
aan Lievin Van Audenaerde. Retroakte. (15 juli 1399), 15de eeuw.

1 charter

80 Verkoopakte van een erfelijke rente in de Minnemanssteeg, door 
Ivete Goethals en Jan Heyrman aan de cotidiane. 21 juni 1400.

1 charter

81 Akte van fundatie: Priester Jan Bernarts, mits een rente bezet op 
huizen in de Oudburg. 12 oktober 1402.

1 charter

82 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op het Grauwwerkershuis
op de Vrijdagmarkt, door Pieter Vander Meulen aan Thomaes 
Stuerem. Retroakte. 2 maart 1403.

1 charter

83 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op erven in de Oudburg. 
28 maart 1403.

1 charter

84 Verkoopakte verleden voor meier en schepenen van Voorde, van 
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een erfelijke rente bezet op een aantal landerijen, door Jan Ympen 
aan Claus De Craene. Retroakte. 26 maart 1404.

1 charter-chirograaf

85 Bevel van de schepenen van Gedele aan de voogden van de 
kinderen van Margriete uten Dale, om de rente door haar 
geschonken aan de kerk en de cotidiane voor haar jaargetijde te 
bezetten op erven binnen Gent, later bezet in de Ramen en de 
Korte Meer. 16 juli 1404.

1 charter

86 Renteakte betreffende erfelijke rente bezet door Kerstoffels Vijt, 
ridder, ten voordele van Willem ser Symoens, die ging uit een door 
hem afgebroken huis aan de Pas, op een gelijkaardig erf op 
dezelfde plaats. 8 augustus 1404.

1 charter

87 Verkoopakte van een erfelijke rente door Michiel Piervake en zijn 
neef Jacob. 5 november 1404.

1 charter

88 Gunstig vonnis van de schepenen van de Keure in de zaak tussen 
de Heilige-Geest en de cotidiane enerzijds en Jan Slabbaert 
anderzijds, over een rente aan de Gracht, geschonken door 
Mergriete Van Linden voor haar jaargetijde. 20 juni 1407.

1 charter

89 Gunstig vonnis van de schepenen van de Keure in de zaak tussen 
de Heilige-Geest en de cotidiane enerzijds en Jan Slabbaert 
anderzijds, over een rente aan de Gracht, geschonken door 
Mergriete Van Linden voor haar jaargetijde. 25 juli 1407.

1 charter

90 Akte verleden voor schepenen van Vloerzegem, betreffende een 
klacht van de Heilige-Geest over een verduisterde rente, waarna 
een wettelijk serkemenage (getuigenverhoor) heeft uitgewezen dat
Jan De Taye en Jan Azaert samen 33 s. parisis rente bezet op de 
meersen te Vloerzegem schuldig zijn. 9 juli 1415.

1 charter-chirograaf

91 Vonnis van de amman en schepenen van Dendermonde in de zaak 
van kapelaan Jan Haeghe enerzijds tegen Gheerardt Van 
Maldeghem, bezitter van het huis " 't Steenken" anderzijds, over 
een erfelijke rente bezet op dit huis. 24 oktober 1415.

1 charter

92 Verkoopakte verleden voor de meier en schepenen van 
Nederboelare, van 3 dagwand meers door Willem Bouchout aan 
Michiel Van Hoerenbeke. Retroakte. 15 maart 1416.
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1 charter-chirograaf

93 Verkoopakte verleden voor de schepenen van Geraardsbergen, van
een meers gelegen "in de Zak" door Willem Bouchout aan Michiel 
Van Hoerenbeke. 15 maart 1416.

1 charter-chirograaf

94 Verkoopakte verleden voor meier en schepenen van Zandbergen, 
van een aantal landerijen van Willem Bouchout aan Michiel Van 
Hoerenbeke. Retroakte. 25 maart 1416.

1 charter-chirograaf

95 Verkoopakte verleden voor de meier en laten van het laathof van 
Sint-Adriaans te Geraardsbergen, van een erf gelegen "in de Zak", 
door Jan Sonnevijle aan Jan De Langhe. 13 april [1415 of 1416].

1 charter-chirograaf

96 Verkoopakte verleden voor meier en schepenen van Appelterre, 
van een stuk land op het Windmolenveld door Jan Boydens aan 
Michiel Van Hoerenbeke. 22 november 1416.

1 charter-chirograaf

97 Verkoopakte verleden voor meier en schepenen van Appelterre, 
van een meers door Laureis Latte aan Jan De Langhe. 2 december 
1417.

1 stuk

98 Akte verleden voor schepenen van de Keure van Gent, waarbij 
geattesteerd wordt dat dat de landerijen gelegen te Zandbergen, 
Geraardsbergen en Ninove door Michiel Van Hoerenbeke 
aangekocht werden van Willem Bouchout, namens en ten behoeve 
van de Heilige-Geest en de cotidiane, voor respectievelijk 3/4 en 
1/4. 3 januari 1418.

1 charter

99 Kwitantie voor schepenen van de Keure van Gent, door de 
parochiepriesters en de Heilige-Geestmeesters voor de ontvangst 
van een geldsom van Thomaes Stuerem en Mergriete Van Der 
Helst, bestemd voor de aankoop van bovenvermelde gronden, 
alsmede van een erfelijke rente bezet op de Blaarmeers te 
Drongen, om er brood en brandstof mee te kopen voor de armen. 3
februari 1418.

1 charter

100 Erkenningsakte door Lievin De Muenc dat hij 30 "bedden" land, 
gelegen buiten de Walpoort, heeft gekocht van Willem Claeus ten 
behoeve van de cotidiane. 20 juni 1418.

1 charter
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101 Akte van cijnspacht van een 1/3 van een huis aan de Vrijdagmarkt 
toebehorend aan de cotidiane, door de pastoors, kerk- en Heilige-
Geestmeesters aan Clais Vanden Walle, mits een jaarlijks bedrag. 
15 oktober 1418.

1 charter

102 Verkoopakte verleden voor baljuw en schepenen van het Land van 
Gavere, van een erfelijke rente, bezet op een hofstede te 
Hermelgem en Dikkelvenne, door Mathiis Wouters en kinderen aan 
Willem Criin. Met vidimus van deze oorkonde door de schepenen 
en de raad van Gent. 16 mei 1419, 9 mei 1500.

2 charters

103 Renteakte van een huis naast het huis "Zevecote" bij de 
Minnebrug. 9 februari 1420.

1 charter

104 Akte van fundatie: Kateline Vanden Walle, mits een rente bezet ten 
laste van de "fermerie" van het begijnhof ter (H)ooie. 6 januari 
1423.

1 charter

105 Akte van fundatie: Michiel Van Hoerenbeke en zijn echtgenote 
Lijsbette Van Waes, mits een rente bezet te Wichelen en te Gent in 
de Savaanstraat en op de "Wijdenaard". 15 februari 1424.

1 charter

106 Akte van cijnspacht verleden voor amman en schepenen van 
Zomergem Ambacht van 9 gemeten land te Waarschoot door de 
Heilige-Geest aan Lubrecht De Stoppelaere, mits een vast jaarlijks 
bedrag. 16 februari 1424.

1 charter

107 Renteakte bezet op een huis in de Onderstraat en een huis op het 
Sint-Jacobskerkhof, door Heinric Vander Cameren aan de Heilige-
Geest gegeven, in mindering van wat hij aan de Heilige-Geest 
verschuldigd is. 9 maart 1424.

1 charter

108 Akte van fundatie: Pieter Vanden Pitte, mits een rente bezet op een
huis in de Strijpelstraat. 20 maart 1425.

1 charter

109 Verkoopakte van een erfelijke landcijns, bezet op het huis "bachten
Muelensteenen" bij de Nieuwbrug en uit huizen buiten de 
Braampoort in de Rechte strate en in de "Pitsteghe" door Jan Van 
Der Scaghe en zijn vrouw Johane uten Hove aan de Heilige-Geest 
en de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw op de Rade. 16 april 
1425.
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1 charter

110 Verkoopakte van een erfelijke rente, bezet op een huis aan de Pas 
door Jan Van Der Scaghe ten behoeve van het jaargetijde van 
Susanne Van Erpe. 4 juni 1427.

1 charter

111 Verkoopakte van een erfelijke rente, bezet op een huis bij het Sint-
Janshuis (later "de Lantheerne" in de Sint-Jacobsnieuwstraat), door 
Michiel De Coninc. 20 mei 1428.

1 charter

112 Akte van schuldbekentenis verleden voor baljuw en schepenen van
Merendree betreffende een erfelijke rente bezet op een aantal 
landen, door Jan Willart en consoorten aan de Heilige-Geest. 10 
september 1428.

1 charter

113 Schenkingsakte van een erfelijke landcijns bezet op een huis aan 
de Gracht, door Heinric Vander Cameren aan de Heilige-Geest. 26 
oktober 1428.

1 charter

114 Verkoopakte van een erfelijke rente te Sanderswalle door Jan De 
Roode en zijn vrouw Marie Zwaenaerts aan Machtelt 's Vriends. 
Retroakte. 9 april 1429.

1 charter

115 Minuut of gelijktijdig afschrift van de ordonnantie van de pastoors, 
kerk- en Heilige-Geestmeesters betreffende het aantal 
cotidianisten en de ontvangers van de cotidiane. 10 oktober 1429.

1 charter

116 Verkoopakte van voor baljuw, meier en schepenen van het Sint-
Pietersdorp betreffende een erfelijke rente bezet op een bakkerij 
"buiten de Petercellepoort", door Jan Pieters en zijn vrouw Lisbette 
Sutters aan Jacop Schepenen. 11 maart 1430.

1 charter-chirograaf

117 Akte van fundatie: Quintine Van Vaernewijc, mits een rente bezet 
op een huis op de Vrijdagmarkt. 1 april 1430.

1 charter

118 Akte van schuldbekentenis betreffende een som geld voor de koop 
van een huis staande over "ser Boudins brugghe" door Jan Vanden 
Bouchoute aan Jan Van Hoedevelde. 6 november 1430.

1 charter

119 Akte van schuldbekentenis betreffende een som geld voor de koop 
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van een huis staande over "ser Boudins brugghe" door Jan Vanden 
Bouchoute aan Jan Van Hoedevelde. 9 november 1430.

1 charter

120 Renteakte bezet op het huis "de Wildeman" in de Burgstraat. 7 
december 1431.

1 charter

121 Koopakte van een erfelijke landcijns bezet in de Groenenbriel, van 
Diederijc Koet. 7 februari 1432.

1 charter

122 Koopakte van een erfelijke rente bezet op het huis "de Bastiaen" 
van Jan De Gruutere, f. Ghiselbrecht. 28 augustus 1433.

1 charter

123 Verkoopakte van een erfelijke rente in de Veerstraat, door Lievin 
Vanden Hende f. Eloys, aan Lievin Vanden Huffele. 24 maart 1435.

1 charter

124 Schenkingsakte van een erfelijke sourente, bezet op een huis op de
(Oude) Vest, door Jacop Roeman en zijn vrouw Gheertruut 's 
Poorters. 27 augustus 1437.

1 charter

125 Akte van fundatie: Joes Haesbijt, mits een rente bezet op land te 
"Adendijc" en uit erven te Gent bij de "Pasterne". 16 juli 1438.

1 charter

126 Verkoopakte van een erfelijke rente in de Loofsteeg door Jan De 
Vijlre zoon van Willem en Kateline Van Boelaer, zijn vrouw. 28 april 
1439.

1 charter

127 Akte van fundatie: Martin De Crooc, mits een rente bezet op een 
huis in de Veerstraat. 30 juli 1439.

1 charter

128 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op een huis in de Korte 
Meer, door Kerstoffels Hebbrecht. Met kopie. 11 maart 1440.

1 charter

129 Verkoopakte verleden voor baljuw en schepenen van de 
heerlijkheid van Wijlegem te Sint-Blasius-Boekel, van een erfelijke 
rente bezet op een hofstede te Gansbeke en uit 1,5 dagwand land 
op de Arentsdal, door Gillis Hutse en zijn vrouw Mergriete 
Dooremans. 2 april 1440.

1 charter
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130 Akte van fundatie: Jan De Grave en zijn vrouw Marie Vanden 
Boomgaerde. 15 mei 1444.

1 charter

131 Verkoopakte van een jaarlijkse erfelijke rente bezet op de bakkerij 
"buiten de Petercellepoort" door Jacop Scepene en Jan De Brune. 
16 december 1441.

1 charter-chirograaf

132 Vonnis van de schepenen van Gedele te Gent in de zaak over de 
fundatie van Jan Doedins, waarin ze de voogden van zijn zoon 
Ghiselbrecht veroordelen tot het bezetten van de gestichte rente. 
18 januari 1442.

1 charter

133 Verkoopakte van een huis aan de Gracht door de cotidiane aan 
Pieters De Scouteete, mits een globale som en een erfelijke rente. 
2 maart 1442.

1 charter

134 Verkoopakte verleden voor baljuw en schepenen van Nieuwland, 
van een erfelijke rente, bezet op een huis in dezelfde heerlijkheid, 
door Heinric Vlaminc en zijn vrouw Margriete Sappe. Ca. 1437-
1442.

1 charter-chirograaf

135 Verkoopakte van een erfelijke sourente elk, bezet op een huis aan 
de Gracht, door Jan Vander Meersch en Lijsbette Van Der Sickelen, 
aan de cotidiane en aan de broederschap van Sint-Barbara. 16 juli 
1442.

2 charters

136 Renteakte bezet op het huis "de Wildeman" in de Burgstraat. 30 
juni 1442.

1 charter

137 Akten en kopieën van akten betreffende de fundatie door Wouter 
Van Mullem, ridder, en zijn vrouw Lijsbette 's Costers, bekostigd 
met de inkomsten uit een rente bezet op land te Belsele en te 
Harelbeke, met last van een gezongen mis elke woensdag en een 
eeuwig jaargetijde. Met verzoek tot reductie van de fundatie. 8 
februari 1444.

1 omslag
Niet raadpleegbaar

138 Akte van fundatie: Willem De Pottier en zijn weduwe Machtelt 's 
Vriends, mits een rente bezet op een huis te Sanderswalle. 26 mei 
1444.

1 charter
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139 Akte van fundatie: Kateline Craybins, mits een rente bezet op een 
huis op het Garenplaatsje. 5 augustus 1444.

1 charter

140 Verkoopakte van een erfelijke rente bij "ser Boudins brugghe" door 
Jan Van Hoedevelde. 4 mei 1446.

1 charter

141 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op de brouwerij "de 
Naelde" door Pieter Van Den Abeele. 4 mei 1446.

1 charter

142 Renteakte van een huis naast het huis "Zevecote" bij de 
Minnebrug. 9 augustus 1446.

1 charter

143 Verkoopakte voor baljuw en laten van de heerlijkheid van Jan uten 
Hove binnen Drongen, van een behuisde stede aan de 
"Luchtelstrate" en een bulk genoemd "Hemelrike", met behoud van
het levenslange vruchtgebruik, door Jacob Van Lichtelare en 
Mergriete Woestlants zijn vrouw, aan Trijskin Temmermans, 
Heynderic Van Padenbrouc en zijn vrouw Mergriete Tsmols. 11 
februari 1447.

1 charter

144 Verkoopakte voor amman en schepenen van de heerlijkheid van 
Guillebeert Van Lannoy binnen Drongen, van een halve bunder 
land, met behoud van het levenslange vruchtgebruik door 
dezelfden aan dezelfden. 11 februari 1447.

1 charter

145 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op de brouwerij " 't 
Wannekin" te Wannekensaarde, door Pieters Arends f. Pieters aan 
Jacop Vanden Putte. 5 augustus 1447.

1 charter

146 Schenkingsakte van een erfelijke rente door Jan De Loeze. 11 juli 
1448.

1 charter

147 Verkoopakte van een erfelijke rente in de Tichelrei, door Philips Van
Der Gracht. 16 oktober 1448.

1 charter
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148 - 150 Verkoopakten verleden voor de schepenen van Denderhoutem en de Keure van Gent, van 7 dagwand 63 en een halve roeden land, door Jan De Donkere aan Kerstine Van Roesselaer. 12 mei 1449 en 23 mei 1449.

148 - 150 VERKOOPAKTEN VERLEDEN VOOR DE SCHEPENEN VAN 
DENDERHOUTEM EN DE KEURE VAN GENT, VAN 7 DAGWAND 63 EN 
EEN HALVE ROEDEN LAND, DOOR JAN DE DONKERE AAN KERSTINE 
VAN ROESSELAER. 12 MEI 1449 EN 23 MEI 1449.

148 Akte 1.
1 charter

149 Akte 2.
1 charter

150 Ordonnantie, gegeven door de schepenen van de Keure, 
betreffende de officiële erkenning van de reeds bestaande 
broederschap. 28 juli 1449.

1 charter

151 Akte van fundatie: Kerstine Van Roesselaer, zuster in het Sint-
Janshuis, mits schenking van goederen te Denderhoutem aan 
hetzelfde godshuis, met last van een groot aantal goddelijke 
diensten voor haar zielelafenis. 8 augustus 1449.

1 charter

152 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet in de Krommewal door 
Jan Gheeraerts aan Machtelt Boudins. 17 april 1450.

1 charter

153 Verkoopakte van een erfelijke "sourente", bezet op een huis in de 
Boomgaardstraat te Gent, door Macharis De Hoossche. 18 juli 
1450.

1 charter

154 Proces-verbaal van eigendomstoewijzing van land wegens 
achterstallige cijns door de baljuw en laten van Denderwindeke aan
de Heilige-Geest. 2 augustus 1450.

1 charter

155 Verkoopakte van een erfelijke "sourente" bezet op een huis aan het
Sint-Jacobskerkhof (later de "Drij Gouden Schabellen"), door 
Fransoys Morael. 12 januari 1451.

1 charter

156 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op een bakkerij op de 
hoek van de Kuiperstraat, door Jan De Reynere. 22 maart 1451.

1 charter

157 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op een huis in de 
Wulfstraat door Joes vanden Ackere. 23 december 1451.

1 charter
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158 Akte van fundatie: Joos Pijl en zijn vrouw Veerhilt Sedschaers. 12 
september 1452.

1 charter

159 Schenkingsakte van een erfelijke rente bezet op het huis "de 
Pollepel"op de Vrijdagmarkt, door Matthijs Rondeel en zijn vrouw 
Mergriete Bollaerts. 28 januari 1454.

1 charter

160 Verkoopakte verleden voor de schepenen van Denderhoutem, van 
een halve bunder land op het "Blockinger veld" door Stevin Vranx 
aan de Heilige-Geest. 12 november 1454.

1 charter

161 Schenkingsakte van een erfelijke rente bezet in de Krommewal 
door Machtelt Boudins aan de Heilige-Geest, in mindering van een 
erfelijke landcijns die de Grauwe Zusters bij Sint-Jacobs hem 
verschuldigd zijn voor hun woning. 23 november 1454.

1 charter

162 Amortisatieakte van dezelfde rente, door Pieter Van Reggharsfliete,
heer van Boelare. 9 april 1457.

1 charter

163 Vonnis van de schepenen van Gedele te Gent over het bezetten 
van dezelfde rente op erven te Hofstade bij Aalst. 30 juli 1457.

1 charter

164 Renteakte door Jacop De Cupere, bakker, voorlopig bezet op twee 
huizen aan de Vrijdagmarkt en op een molen binnen de 
Muidepoort, ten behoeve van de cotidiane. 10 juli 1458.

1 charter

165 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op het huis "de Jacht" 
door Reynier Vander Cautre. 16 februari 1459.

1 charter

166 Akte van fundatie: Jan Moraen, mits een rente bezet op brouwerij 
"de Lanteerne" in de Nieuwstraat, met last van schenkingen aan de
grauwzusters bij Sint-Jacobs en de clarissen in de Krommewal. 26 
februari 1459.

1 charter

167 Verkoopakte verleden voor de schepenen van Denderhoutem, van 
5 dagwand min 20 roeden op het "Kinderveld" door Cornelijs Moens
aan de Heilige-Geest. 29 april 1459.

1 charter
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168 Akte van eigendomstoewijzing door schepenen van de Keure van 
een weverij in de Kwaadham, wegens achterstallige rente aan de 
broederschap. 3 januari 1460.

1 charter

169 Akte van fundatie: Jan Van Buten, pastoor in Sint-Jacobs, mits een 
rente bezet op een huis in de Minnemansstraat. 8 oktober 1460.

1 charter

170 Koopakte van een erfelijke rente bezet op de brouwerij " 't 
Swaenkin" in de Nederkwaadham van Martin De Muelneere. 24 
september 1461.

1 charter

171 Schenkingsakte van een erfelijke rente bezet op de brouwerij " 't 
Wanneken" te Wannekensaarde, door Jacop Vanden Putte, in ruil 
voor een gelijke rente die de Heilige-Geest bezit op 6 gemeten 
meers in de Blaarmeers te Rooigem en die toebehoren aan 
dezelfde Jacop. 13 maart 1462.

1 charter

172 Akte van cijnspacht van een erf in de Gelukstraat door de Heilige-
Geest aan Andries Vander Eeken, mits een jaarlijks bedrag. 20 
oktober 1463.

1 charter

173 Akte verleden voor de schepenen van Sint-Janssteen, waarbij 
Willem Plucrose erkent van oudsher een erfelijke rente, bezet op 
zijn hofstede aldaar, schuldig te zijn aan Zegher Ranckaert en zijn 
vrouw Kateline, die deze rente nu verkopen aan Jan Huussone 
(later toegekomen aan het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Kamerijk).
24 februari 1464.

1 charter

174 Renteakte bezet op het huis "de Wildeman" in de Burgstraat. 11 
januari 1467.

1 charter

175 Akte van fundatie: Zeghere De Muelnare en zijn vrouw Cecilye 
Malins, mits een rente bezet op huizen te Gent voor de nering van 
de riemmakers, met last van zondagse missen voor het altaar van 
de Heilige Antonius en bij niet-naleving voor de Heilige-Geest. 17 
oktober 1467.

1 charter

176 Renteakte bezet op het huis "de Wildeman" in de Burgstraat. 31 
oktober 1468.

1 charter
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177 Akte van fundatie: Mattheeus Staes, mits een rente in de 
Nederpolder. 5 april 1469.

1 charter

178 Verkoopakte van een eeuwige rente bezet op een huis in de 
Steenstraat, door Jan Pauwels. 19 mei 1469.

1 charter

179 Verkoopakte verleden voor schepenen van Boekhoute Ambacht, 
van een eeuwige rente bezet op een hofstede en land te 
Bassevelde en op land in de polder "van der Capellen" en op de 
"Laree", door Jan Hughe, zoon van Jacob en zijn vrouw, de dochter 
van Joos Van Den Vliete, aan Pieter Maertin, zoon van Pieter uut 
den Boegarde. Retroakte. 25 oktober 1471.

1 charter

180 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op het huis van Jan De 
Reytere bij Wannekensaarde. 23 januari 1472.

1 charter

181 Verkoopakte van een losselijke rente bezet op de herberg 
"Cassant" door Ghiselbrecht De Wint. 21 mei 1473.

1 charter

182 Renteakte bezet op het huis van Jan De Reytere te 
Wannekensaarde, ten gunste van de Heilige-Geest en ter ontlasting
van een huis buiten de Grauwpoort. 20 december 1475.

1 charter

183 Amortisatieakte van een bunder meers te Vloerzegem door Jaspar 
Van Ydeghem, meier van de heerlijkheid van Boelare. 2 oktober 
1476.

1 charter

184 Ordonnantie gegeven door de schepenen en de raad van Gent 
betreffende Maria 't Eren. 14 augustus 1478.

1 charter

185 Akte van kwijtschelding van een rente door de Heilige-Geest 
verschuldigd aan het klooster van "Onzer Vrouwen Broeders" te 
Gent, mits betaling van een geldsom en overname van een rente, 
voortaan door het klooster verschuldigd aan de broederschap van 
Onze-Lieve-Vrouw op de Rade in Sint-Jacobs. 5 oktober 1478.

1 charter

186 Contract tussen de Heilige-Geest en de broederschap van Onze-
Lieve-Vrouw op de Rade, waarbij deze laatste aan de Heilige-Geest 
een rente kwijtscheldt die overgenomen werd van het klooster van 
"Onzer Vrouwen Broeders", mits kwijtschelding van een andere 
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rente die de Heilige-Geest bezat ten laste van de broederschap en 
betaling van een som geld. 16 oktober 1478.

1 charter

187 Renteakte bezet op het huis "de Wildeman" in de Burgstraat. 9 
maart 1479.

1 charter

188 Verkoopakte van een erfelijke rente te Merem door Joos De 
Deckere. 21 februari 1480.

1 charter

189 Verkoopakte van een erfelijke rente bezet op twee huizen in de 
Nieuwpoort te Gent door Jan Van Havere. 4 mei 1480.

1 charter

190 Gunstig vonnis van de schepenen van de Keure in de zaak van de 
erfgenamen van Joes Standaert enerzijds tegen de Heilige-Geest 
anderzijds, over diens legaat van twee huizen op het Garenplaatsje
ten voordele van de Heilige-Geest. 15 september 1481.

1 charter

191 Akte van cijnspacht verleden voor meier en schepenen van 
Vloerzegem, van een bunder meers "de Grote Hameye", mits een 
vast bedrag per jaar, dat bezet wordt op dezelfde meers en op 1 
dagwand 36 roeden land gelegen op de "Boscoutere", door de 
Heilige-Geest van Sint-Jacobs aan deze van Vloerzegem. 20 maart 
1484.

1 charter-chirograaf

192 Renteakte bezet op het huis "de Wildeman" in de Burgstraat. 8 
februari 1485.

1 charter

193 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Stad Gent. 1485-1739.

1 lias, 6 charters

194 Akte van cijnspacht van een huis gelegen bij het hof van Herzele 
en het Sint-Jacobskerkhof, mits een geldsom, deels contant, deels 
op termijn, en een eeuwige rente door de Heilige-Geest aan Jan 
Matthijs. 27 augustus 1486.

1 charter

195 Renteakte van een erfelijke rente bezet op goederen te Voorde. 13 
april 1486 of 1487.

1 charter-chirograaf

196 Philips Wielant, voor de broederschap van Sint Margriete en Sint 
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Hermes in de Sint-Machariuskapel. 12 december 1488.
1 charter

197 Akte van fundatie: Philips Wielant, president van de Raad van 
Vlaanderen, mits een rente ten laste van de Staten van 
Vlaanderen. 14 december 1489.

1 charter

198 Ordonnantie van de deken van de Christenheid van Gent, 
parochiepastoors, kerk-en Heilige-Geestmeesters, betreffende de 
bepaling dat de cotidianisten eerbare lieden met kennis van 
muziek moeten zijn, aan te stellen bij gemeen consent van de eed. 
2 augustus 1491.

1 charter

199 Verkoopakte verleden voor meier en schepenen van Ename 
betreffende een erfelijke rente bezet op goederen te Sint-Blasius-
Boekel, door Lievin Doereman aan Jan De Croec. 7 maart 1492.

1 charter-chirograaf

200 Akte van verklaring door priester Michel Dullaert dat hij een rente 
bezet op een huis kocht van Danneel Van Den Hecke ten voordele 
van de cotidiane. 12 augustus 1493.

1 charter

201 Ordonnantie door de baljuw, schepenen en raad van Gent 
betreffende de broederschap. 1 januari 1494.

1 charter

202 Ordonnantie door pastoors, kerk- en Heilige-Geestmeesters 
betreffende de dienst van het Heilig Sacrament. Met later afschrift. 
Ca. 28 mei 1494, 10 november 1689.

1 charter, 1 stuk

203 Akte van schuldbekentenis verleden voor meier en schepenen van 
Wichelen, betreffende een erfelijke rente bezet op verschillende 
landerijen te Wichelen, door Jan Baudins f. Gillis aan Philips 
Symoens. Retroakte. 25 maart 1496.

1 charter-chirograaf

204 Akte van schuldbekentenis verleden voor meier en schepenen van 
Wichelen, betreffende een gelijkaardige rente door Pieter Vander 
Houven aan Philips Symoens. Retroakte. 25 maart 1496.

1 charter-chirograaf

205 Akte van schuldbekentenis verleden voor meier en schepenen van 
Wichelen, betreffende een gelijkaardige rente door Symoen Vanden
Berghe aan Philips Symoens. Retroakte. 25 maart 1496.

1 charter-chirograaf
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206 Aanvullende ordonnantie door schepenen en raad van Gent 
betreffende de broederschap. 9 juni 1496.

1 charter

207 Ordonnantie door Filips de Schone betreffende de broederschap. 22
mei 1497.

1 charter

208 Akte van verklaring door Bussaert Van Embijze betreffende het feit 
dat hij de erfelijke rente die hij bezat op de rente genaamd 
"Rissembuerch", die toebehoorde aan de cotidiane, gelost heeft. 26
augustus 1499.

1 charter

209 Akte van cijnspacht verleden voor de schepenen van Sint-
Janssteen, van drie gemeten land, door het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Kamerijk aan Jan Filiant gegeven. 20 juli 1500.

1 charter

210 Renteakte van een erfelijke rente bezet op goederen te Voorde. 16 
maart 1502.

1 charter-chirograaf

211 Schenkingsakte van een som geld, door Margriete Van Colen, te 
ontvangen na haar dood. 23 mei 1502.

1 charter

212 Renteakte bezet op de brouwerij "het Vischspaen" aan de 
Brabantdam. 6 februari 1503.

1 charter

213 Schenkingsakte van een erfelijke rente te Deinze, door Thomaes 
Vander Venne, pastoor bij Sint-Jacobs, bestemd voor een eeuwig 
jaargetijde voor zijn moeder. 20 juli 1504.

1 charter

214 Renteakte bezet op een huis in de Bagattenstraat. 12 april 1505.
1 charter-chirograaf

215 Renteakte bezet op land te Desteldonk. 13 januari 1507.
1 charter

216 Akte van de schepenen van de Keure en de raad, betreffende het 
dragen van de "lelye metter wortele" op de mouwen van de 
broederschapsleden, wat het voorrecht is van de Sint-Jorisgilde. 10 
juni 1510.

1 charter
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217 Renteakte bezet ten laste van de stad Gent. 7 januari 1510.
1 charter

218 Akte van de schepenen van de Keure en de raad, betreffende het 
dragen van de "lelye metter wortele" op de mouwen van de 
broederschapsleden, wat het voorrecht is van de Sint-Jorisgilde. 21 
november 1509.

1 charter

219 Renteakte bezet op een goed gelegen in de Merelbeekstraat. 17 
oktober 1511.

1 charter

220 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Stad Gent. 1485-1739.

1 lias, 6 charters

221 Rentebrieven van een hofstede aan de Kerkdries te Gavere. 1513-
1666.

3 charters

222 Akte van de schepenen van de Keure en de raad, betreffende het 
dragen van de "lelye metter wortele" op de mouwen van de 
broederschapsleden, wat het voorrecht is van de Sint-Jorisgilde. 1 
december 1513.

1 charter

223 Vonnis door de schepenen van Keure in de zaak tussen de deken 
van de Elsenaars enerzijds en zijn voorganger anderzijds, over de 
overgave van rekening en zilverwerk. 2 mei 1514.

1 charter

224 Rentebrieven van een hofstede aan de Kerkdries te Gavere. 1513-
1666.

3 charters

225 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Stad Gent. 1485-1739.

1 lias, 6 charters

225 /BIS Akte verleden voor schepenen van de Keure van Gent, betreffende 
het sluiten van de rekening van de broederschap door ontvanger 
Wulffaert. 12 mei 1514.

1 charter

226 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Stad Gent. 1485-1739.

1 lias, 6 charters
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227 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Stad Gent. 1485-1739.

1 lias, 6 charters

228 Amortisatieakte van een aantal renten te Gent (Merem, Reep, etc.) 
door Nicase Hanneron. 10 april 1516.

1 charter

229 Renteakte bezet op de huizen " 't Leeukin" en "de Sluetele" op het 
Stalhof, op een huis in de Ramen en op een huis in de Sint-
Pietersnieuwstraat. 5 februari 1517.

1 charter

230 Renteakte bezet op land te Desteldonk. 9 juni 1517.
1 charter

231 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Stad Gent. 1485-1739.

1 lias, 6 charters

232 Catelyne Vander Meere, mits een rente bezet op een huis op de 
Vrijdagmarkt. 1 maart 1518.

1 charter

233 Akte van een nog te bezetten losrente ten laste van de 
erfgenamen van Gillis Vanden Eechoute. 9 december 1518.

1 charter

234 Stukken betreffende een rente op het goed "te Bracht" en op land 
te Balegem. 1528.

1 omslag

235 Renteakte betreffende een niet nader genoemd huis. 1529.
1 stuk

236 Renteakte door [Luuc?] Vander Meere f. Pieters betreffende een 
erfelijke losrente te Hendrikslaar. 29 september 1531.

1 charter

237 Akte van toekenning door de schepenen en de raad van Gent, aan 
elk van de vier rederijkerskamers, van een jaarlijks pensioen met 
last van wagenspelen en dergelijke. 2 augustus 1532.

1 charter

238 - 239 Stukken betreffende een rente op het goed "te Bracht" en op land te Balegem. 1533.

238 - 239 STUKKEN BETREFFENDE EEN RENTE OP HET GOED "TE 
BRACHT" EN OP LAND TE BALEGEM. 1533.

238 Stuk 1.
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1 omslag

239 Stuk 2.
1 omslag

240 Ordonnantie van de schepenen, de hoogbaljuw en de raad van 
Gent, betreffende de verkiezing etc. van de deken en 
proviseerders. 25 augustus 1535.

1 charter

241 Renteakte bezet op een huis in de Sint-Katelijnestraat. 29 januari 
1536.

1 charter

242 Renteakte betreffende het Nagelstraatje. Retroacta. 1537.
1 charter

243 Verkoopakte verleden voor de schepenen van de Keure, van een 
huis bij de Weverskapel door Lievin Van Beke aan zijn schoonzoon 
Jan De Schutere, onder bepaalde voorwaarden. Retroakte. 8 
februari 1538.

1 charter

244 Renteakte betreffende het Nagelstraatje. Retroacta. 1539.
1 charter

245 Renteakte betreffende twee hofsteden en land gelegen te 
Wetteren. 31 mei 1542.

1 charter

246 Vonnis van de schepenen van de Keure te Gent in een geschil over 
rente bezet op de brouwerij "de Roose" ten "Krommenesse". 7 
september 1542.

1 charter

247 Clementie Vander Donct, mits een rente uit een huis bij het Sint-
Jacobskerkhof. 27 mei 1544.

1 charter

248 Vonnis van de schepenen van de Keure in de zaak tussen de 
vroegere en huidige deken en "proviseerders" over een 
verschuldigd bedrag, volgens de eerste ten laste van de 
broederschap. 25 augustus 1544.

1 charter

249 Renteakte bezet op 5 gemeten land "ten Spittenhulle". 18 juni 
1545.

1 charter
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250 Koopakte van een huis bij het Sint-Jacobskerkhof, belast met een 
rente ten voordele van de Heilige-Geest. 9 september 1545.

1 charter

251 Akte van fundatie door Joos Van Calloen mits een rente. 8 oktober 
1546.

1 charter

252 Gunstig vonnis van de schepenen van Merendree in een zaak 
betreffende een achterstallige rente. 2 juni 1548.

1 stuk

253 Renteakte bezet op goederen gelegen te Herzele. 25 januari 1551.
1 charter

254 Renteakte betreffende een huis (te Gent?) ten voordele van het 
begijnhof ter (H)ooie, later afgelost door Sint-Jacobs. 15 februari 
1552.

1 stuk

255 Renteakte bezet op een huis de Sint-Katelijnestraat en de 
Kammerstraat. 18 april 1553.

1 charter

256 Verkoopakte van een stuk land te Kalslagen. 7 november 1553.
1 charter

257 Akte van fundatie: Lievyne Schautvlieghen. 21 mei 1554.
1 charter

258 Renteakten bezet op de spijker en de watermolen te Aalst. 1554, 
1555.

1 charter

259 Renteakte, ten laste van de Staten van Vlaanderen. 2 maart 1555 
n.s.

1 charter

260 Vonnis van de officiaal van Doornik in de zaak van Petrus De Vroe, 
pastoor te Eeklo tegen Livinus Waelpoel, onderpastoor te Lembeke.
31 oktober 1555.

1 charter

261 Renteakte bezet op de spijker en de watermolen te Aalst. 1557.
1 charter

262 Vonnis van de schepenen van de Keure in een geschil betreffende 
de scheiding van twee huizen in de Nieuwstraat. 20 juni 1557.

1 charter
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263 Akte van fundatie: Lievin Bruus, mits een losrente op land te 
Evergem. 1558.

1 charter

264 Ordonnantie van de schepenen en de raad van Gent, betreffende 
het aanwenden van alle boeten en doodschulden van 2 s. groten 
en meer, ten behoeve van het altaar en de goddelijke diensten. 2 
september 1560.

1 charter
Niet raadpleegbaar

265 Renteakte bezet op goederen gelegen te Herzele. 1561.
1 charter

Niet raadpleegbaar

266 Vonnis van de schepenen van Gedele in de zaak van de kerk tegen 
de erfgenamen van Lievin Cluetryn, over diens fundatie, waarbij de
erfgenamen veroordeeld worden tot het uitvoeren van zijn 
testament, betreffende een rente van 4 lb. groten 's jaars voor een 
sacramentslof elke dinsdagavond en een passiepreek elke 
palmzondag. 24 april 1561.

1 charter

267 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Oudburg, Staten van Vlaanderen. 1561-1681.

1 omslag, 6 charters

268 Koop- en verpachtingsakten, stukken betreffende herstellingen en 
andere stukken betreffende het huis "de Rozenkrans", later "de 
Krans", in de Steendam op de hoek van het Kransstraatje. 1562-
1776.

1 omslag, 4 charters

269 Renteakte betreffende land te Uitbergen en Overmere. 1 juli 1564.
1 charter

270 Rentebrief betreffende renten bezet op openbare besturen: Stad 
Gent, Nieuwe Vaart. 4 januari 1566.

1 charter

271 Akte van afstand door Pieter Papejans aan François Pauwels, van 
een rente bezet op een huis in de Nieuwpoort, dat belast is met 
een erfelijke landcijns ten voordele van de Heilige-Geest. 9 juli 
1566.

1 charter

272 Rentebrieven van een hofstede aan de Kerkdries te Gavere. 1513-
1666.
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3 charters

273 Ingekomen brief van bisschop Cornelius Jansenius aan de deken 
van Gent, betreffende het verlenen van vastendispensaties aan de 
stad. 16 februari 1569.

1 charter

274 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Oudburg, Staten van Vlaanderen. 1561-1681.

1 omslag, 6 charters

275 Aflaat door de deken van de Christenheid en door pastoor Johannes
De Bave verleend aan Raphael Allaert. 22 oktober 1570.

1 charter

276 Renteakte, ten laste van de stad Gent. 1573.
1 charter

277 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Oudburg, Staten van Vlaanderen. 1561-1681.

1 omslag, 6 charters

278 Koop- en verpachtingsakten, stukken betreffende herstellingen en 
andere stukken betreffende het huis "de Rozenkrans", later "de 
Krans", in de Steendam op de hoek van het Kransstraatje. 1562-
1776.

1 omslag, 4 charters

279 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Oudburg, Staten van Vlaanderen. 1561-1681.

1 omslag, 6 charters

280 Verkoopakte van een huis in de Nieuwstraat. 3 december 1576.
1 charter

281 Renteakte bezet op een huis te Antwerpen bij het Nieuw 
Tapissierspand. 11 oktober 1577.

1 charter

282 Verpachtingsakte door de schepenen van de Keure van drie erven 
bij het Sint-Jacobskerkhof. 23 maart 1583.

1 charter

283 Renteakte, ten laste van de stad Gent. 1583.
1 charter

284 Akte waarbij de eed de door de troebelen verwoeste kapel van 
Sint-Catharina verkrijgt van de nering van de grauwwerkers, en ze 
op haar beurt schenkt aan de broederschap van Sint-Barbara. 22 
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juni 1586.
1 charter

285 Renteakte, ten laste van de stad Gent. 1589.
1 charter

Niet raadpleegbaar

286 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Oudburg, Staten van Vlaanderen. 1561-1681.

1 omslag, 6 charters

287 Akte van fundatie: Christine De Le Becq, mits een rente op de 
impost in het Kwartier van Gent. 27 mei 1592.

1 charter

288 Koop- en verpachtingsakten, stukken betreffende herstellingen en 
andere stukken betreffende het huis "de Rozenkrans", later "de 
Krans", in de Steendam op de hoek van het Kransstraatje. 1562-
1776.

1 omslag, 4 charters

289 Koop- en verpachtingsakten, stukken betreffende herstellingen en 
andere stukken betreffende het huis "de Rozenkrans", later "de 
Krans", in de Steendam op de hoek van het Kransstraatje. 1562-
1776.

1 omslag, 4 charters

290 Renteakte, bezet op de maalderij in het Kwartier van Gent. 21 
augustus 1624.

1 charter

291 Renteakte, bezet op de maalderij in het Kwartier van Gent. 31 
augustus 1627, 1624-1751.

1 charter

292 Renteakte, bezet op de maalderij in het Kwartier van Gent. 1624-
1751.

1 omslag en 1 charter

293 Rentebrief betreffende renten bezet op openbare besturen: 
Oudburg, maalderij in het Kwartier van Gent. 1620.

1 charter

294 Stukken betreffende de unie van de kapelanijen. 1628-1645.
1 omslag en 3 charters

295 Stukken betreffende de unie van de kapelanijen. 1628-1645.
1 omslag en 3 charters
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296 Rentebrief betreffende renten bezet op openbare besturen: 
Oudburg, maalderij in het Kwartier van Gent. 1734.

1 charter

297 Renteakte, bezet op de wijnbelasting van de stad Gent. 1635.
1 charter

298 Verkoopakte verleden voor de schepenen van het Land van Nevele,
van een stuk land te Nevele, door Charles Cottrel aan Franchois 
Soete. Met aangehechte kwitanties. 7 augustus 1637.

1 charter

299 Stukken betreffende de unie van de kapelanijen. 1628-1645.
1 omslag en 3 charters

300 Rentebrief betreffende renten bezet op openbare besturen: Stad 
Gent, accijnsrechten op bier. 7 mei 1640.

1 charter

301 Verkoopakte door de pastoors en kerkmeesters aan de kinderen 
van Charles De Wadripont, van een vrije sepulture voor hun 
ouders. 13 december 1641.

1 charter

302 Rentebrief (en andere stukken) betreffende renten bezet op 
openbare besturen: Oudburg, Staten van Vlaanderen. 1561-1681.

1 omslag, 6 charters

303 Renteakte, ten laste van de Staten van Vlaanderen. 17 oktober 
1645.

1 charter

304 Renteakte, bezet op de hout- en kolenbelasting van de stad Gent. 
18 december 1645.

1 charter

305 Akte van de bisschop van Gent en stukken betreffende het 
privilege van de zusters van Sint-Jan-ten-Dullen om in hun eigen 
kapel begraven te worden. 1670-1745.

1 omslag, 1 charter

306 Stukken betreffende de fundatie door Lucas Blommaert, kanunnik 
te Ieper, inhoudende een rekening ten sterfhuize, een gift van het 
pastoreel huis en het huis van de visiteerder bij het Sint-
Jacobskerkhof en de herstelling, berenting en verkoop ervan. 1642-
1677.

1 omslag, 1 charter

307 Aanstellingsakte van Jacobus Goethals tot pastoor van Wondelgem 
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door Albertus, bisschop van Gent. 22 oktober 1682.
1 charter

308 Bulle van paus Innocentius XII, betreffende het verlenen van 
aflaten bij communie en kerkbezoek op Maria-Hemelvaart en vier 
andere feestdagen. 13 juni 1694.

1 charter

309 Renteakte, bezet op het huisgeld van de stad Gent. 18 november 
1709.

1 charter

310 Bulle van paus Clemens XII betreffende het verlenen van 
verschillende aflaten aan de leden van de broederschap. 1 januari 
1731.

1 charter

311 Amortisatieakte door Keizer Karel VI van het koraalhuis. 16 
december 1735.

1 charter
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