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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Familiearchief Wittouck

Periode:
1615-[2de helft 19de eeuw]

Archiefbloknummer:
BE-A0516.777

Omvang:
• Aantal stukken: 32
• Omvang geklasseerd: .15 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Kortrijk
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Plaatsingslijst van het archief van de familie Wittouck (1615-2de helft 19de eeuw)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE FAMILIE WITTOUCK (1615-
2DE HELFT 19DE EEUW)

1 Rekening van de ontvangsten en uitgaven van het Sint-Sebastiaansgilde uit 
Ingelmunster, door Jan de Monteye. 1615-1619.

1 katern

2 Akte waarin aartshertogen Albrecht en Isabella de toelating geven aan 
Willem van der Gracht, heer van Passendale en Hulste, om eigen officieren 
aan te stellen om misdadigers op te sporen, te arresteren en voor het 
gerecht te brengen, binnen de enclaves in Hulste die niet tot zijn eigen 
heerlijkheid behoren. 8 mei 1619.

1 charter

3 Akte waarin aartshertogen Albrecht en Isabella de toelating geven aan 
Willem van der Gracht, heer van Passendale en Hulste, om eigen officieren 
aan te stellen in Hulste voor de visitatie van de wegen en aanverwante taken. 
16 december 1620.

1 charter

4 Oprichtingsakte van het schuttersgilde Sint-Pietersbosseniers van Hulste. 21 
juli 1628.

1 charter

5 Akte van de Raad van Vlaanderen betreffende Hulste. [1632?].
1 stuk

6 Vonnis van de Raad van Vlaanderen betreffende de betaling van de 
gerechtskosten van het proces tussen Willem van de Gracht en Jan van den 
Berghe. 14 mei 1633.

1 charter

7 Akte waarin Willem van der Gracht aan het gilde van de Sint-
Pietersbosseniers van Hulste een dotatie toekent. 21 april 1637.

1 stuk

8 Denombrement van het leen genaamd de Caemersput, gelegen in Hulste, in 
leen gehouden door Joris Franciscus, Marie Joossyne, Margriete, Iberghe en 
Catharina Vanden Berghe, van Walterus van der Gracht, heer van 
Passendale, Hulste, Schiervelde etc., afhangende van de heerlijkheid en het 
leenhof van Schiervelde. 1643.

1 stuk
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9 Denombrement van een leen gelegen in Bavikhove, gehouden door Anthoon 
Zeghers, van Wouter van der Gracht, heer van Hulste, Passendale, 
Landergem etc., afhangende van het leenhof van Hulste. 1651.

1 stuk

10 Denombrement van een leen gelegen in Tiegem, in leen gehouden door 
Barbara Voet, weduwe van Guillaume van der Woestijne, afhangende van de 
heerlijkheid en het leenhof van Landergem. 1665.

1 charter

11 Register van de ontvangsten door Adriaan Van Outrive voor de heerlijkheid 
Schiervelde in Hulste. 1671-1708.

1 deel

12 Beschikking van Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, betreffende de 
schenking van goederen en gelden, hospitalen en leprozerieën, aan de Orde 
van Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel en Sint-Lazarus, bestemd voor de 
verzorging van gewonde officieren. 1673.

1 stuk

13 Stukken betreffende de rechten en plichten van het gilde van de Sint-
Pietersbosseniers van Hulste. 1699, [na 1724], [1728], 1751, 1780.

1 omslag

14 Akte van verdeling, voor de schepenbank van Harelbeke en het kapittel van 
Sint-Salvator te Harelbeke, van de gronden uit de nalatenschap van Jan 
Frans van der Gracht, heer van Labroye, gelegen in Hulste. 4 juli 1700.

1 stuk

15 Akte van verkoop van het leen en de heerlijkheid 'Klein Boezinge' door de 
erfgenamen van Catharine Reynier aan Pieter Crommelynck. 1712.

1 katern

16 Register van de ontvangsten van de heerlijkheid Schiervelde in Hulste. 1715-
1723.

1 deel

17 Verordening door de bisschop van Brugge en de burgemeester en schepenen 
van het Brugse Vrije betreffende de kosten van begrafenissen en de 
toediening van de heilige sacramenten. 1725.

1 stuk

18 "Opene brieven van de Pragmatique Sanctie ende eeuwigh-durende weth...", 
verordening betreffende de opvolging en de ondeelbaarheid van de landen 
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van keizer Karel VI. 1725.
1 stuk

19 "Verzamelinge der pointen constitioneel der provincie van Vlaenderen", 
verordeningen met betrekking tot Vlaanderen. [1793].

1 stuk

20 Kaart van Hulste. [18de eeuw].
1 stuk

21 Uittreksels uit het werk van Sanderus en andere historici over de 
geschiedenis van Ingelmunster en uit de privileges van Ingelmunster. [2de 
helft 18de eeuw].

1 deel

22 Bewijsstukken bij de rekening van het gilde van de Sint-Pietersbosseniers 
van Hulste. 1802.

1 omslag

23 Inventaris van de juridische documenten van de heerlijkheden Hulste en 
Schiervelde, bewaard in Hulste en Bavikhove. 1806.

1 stuk

24 Instructies van de gemeente Hulste voor de secretaris en de ontvanger. 1819.
2 stukken

25 Benoemingsakten van de schepenen en ontvanger van de gemeente Hulste. 
1819.

2 stukken

26 Uittreksel uit het landboek van Hulste uit 1715, met eigentijdse 
aantekeningen. [na 1823].

1 stuk

27 Nota betreffende de klachten van poorters over het gasthuis van Gent in het 
jaar 1349. 1840.

1 katern

28 Akte van openbare verpachting van de goederen van het armenbestuur van 
Hulste door de armenmeesters van Hulste. 1842.

1 stuk

29 Lijst van het archief bewaard in de pastorie van Hulste. [19de eeuw].
1 katern
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30 Nota en afschriften van stukken betreffende de geschiedenis van Hulste en 
Ingelmunster en de heren van Ingelmunster. [1ste helft 19de eeuw].

1 deel

31 Kaart van de dorpskern van Ingelmunster in 1639. [1ste helft 19de eeuw].
1 stuk

32 Lijst van de pastoors en onderpastoors van Hulste van 1524 tot 1863. [2de 
helft 19de eeuw].

2 stukken
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