
BE-A0541_007096_006867_FRE

Inventaris van het oud archief van de
kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-

Goedele te Brussel. Deel1.

This finding aid is written in French.

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 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:..............................................................19

DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.......................................................21
Boek I : Bescheiden gemeeenschappelijk voor het kapittel en ondergeschikte
instellingen....................................................................................................21

Deel I : Inventarissen, repertoria, complitatiewerken en historiografie................21
Hoofdstuk I : Inventarissen...............................................................................21
Hoofdstuk II : Repertoria...................................................................................22
Hoofdstuk III : Compilatiewerken en historigrafie.............................................23

Deel II : Oorkondenverzameling...........................................................................25
Deel III : Cartularia................................................................................................35
Deel IV : Referentiestukken..................................................................................37

Hoofdstuk I : Algemene referentiestuken.........................................................37
Hoofdstuk II : Vorstelijke ordonnanties.............................................................38

Deel V : Testamenten...........................................................................................41
Hoofdstuk I : Inventaris, uittreksels en briefwisseling.......................................41
Hoofdstuk II : Registers van testamenten.........................................................41
Hoofdstuk III : Afzonderlijke testamenten (1)...................................................43

308-309 Beausart (De-), Petrus, priester, ontvanger van de forijne 
kapelanieën..................................................................................................45
320-321 Borcht, (Vander-), Willem, klein kanunnik. Testament 1499...........46
329-331 Brant, Willem, tresorier en houder van de vijde prebende. Uittreksel
uit het testament, 17e eeuw........................................................................46
336-337 Broecke (Vanden-), Joos, klein kannunik. Testament, 1539............47
339-341 Bruloot, Jan, cantor en houder van de zesde prebende. Rekening 
van de testamentuitvoer, 1646-1647...........................................................47
368-369 Damant, Petrus "bewaerdere vanden juweelen ons heeren 
tsconincx" en anna Baive.............................................................................50
371-372 Danckaerts, Walter, plebaan..........................................................50
373-375 Davidts, Maarten, klein kanunnik...................................................50
383-385 Dryver, (De-), Elisabeth..................................................................51
387-394 Fabri, Paulus, groot kanunnik.........................................................51
407-408 Ghindertaelen (Van-), Jacob, houder der vierde prebende.............53
410-412 Gobelinus, Jan, cantor en houder der achtste prebende................53
418-421 Gucht (Vander-), Elisabeth, weduwe van Willem Noiseth, meester-
brouwer........................................................................................................54
441-443 Hoffstadt, Willem, kruisdrager in Sint-Goedele..............................56
450-453 Hovijne, Willem, houder der achtste prebende..............................57
456-457 Idens, Steven, groot kanunnik, houder de zevendee prebende.... .57
471-472 Loyns, Walter, kanunnik en houder van de zevede prebende........59
479-481 Magnus, Hendrik, ridder en hertogelijk raadsheer..........................60
496-497 Michiels, Sebastiaan, klein kanunnik..............................................61
500-506 Mol (De-), Filibert, deken van Sint-Goedele....................................61
512-518 Nicolot, Claudius, kapelaan............................................................62
523-524 Pantecras, Jan, priester, secretaris van het kapittel en 
ceremonmiemeester.c..................................................................................63
525-526 Pantinus, Petrus, deken en houder der vierde prebende................63
533-536 Poignart, Willem, klein kanunnik....................................................64
576-577 Thosse (De-), Ambrosius, deken en houder der negende prebende.
..................................................................................................................... 68
582-587 Vanderbeken, Ignatius, kapelaan...................................................68
595-597 Vincquels, Frans Jozef, tresorier en houder der vijfde prebende.. . .69



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 3

610-612 Woislauski, Jacob, tresorier.............................................................71
Deel VI : Statuten en interne organisatie..............................................................71

Hofdstuk I : Algemene reglementering.............................................................71
Hoofdstuk II : Ttulatuur.....................................................................................73
Hoofstuk III : Voorrang......................................................................................74
Hoofdstuk IV : Residentieplicht.........................................................................74
Hoofdstuk V : Tucht..........................................................................................76
Hoofdstuk VI : Inwendige orde..........................................................................78
Hoofdstuk VII : Habijt en plaats in het koorgestoelte........................................80

Deel VII : De clerus in het algemeen....................................................................82
Hoofdstuk I : Lijsten van clerici.........................................................................82

704-720 Lijsten van geestelijke verbonden aan Sint-Goedele en 
ondergeschikte kerken.................................................................................82
721-773 "Nomina et cognomina maiorum et minorum canonicorum, 
capellanorum, mercenariorum et aliorum officorum ecclesie collegiate Dive 
Gudile Bruxellnsis et aliarum ecclesiarum subalternarum eiusdem 
residentium et foraneorum necon vicariorum eorundem...".........................83
774-822 " Rotulus omnium dignitatum, canonicatuum, capellaniarum, 
cantuariorum et officiorum fundatorum in insigni ecclesia Dive Gudile 
allisque eidem subalternis et nominum possessorum, tam residentium quam
foraneorum necon onerum unicuiqueincumbentium prelectus toti clero in 
vigilia Sanctie Johannis Baptise..."................................................................86
823-826 Lijsten der clerici verbonden aan Sint-Goedele en ondergeschikte 
kerken..........................................................................................................89
827-838 "Cathalogus cleri ecclesie collegiate D.D. Michaelis et Gudile, 
aliarumque ecclesiarum subalternarum huius civitatis Bruxellensis"...........90

Hoofdstuk II : Aanbevelingsbrieven..................................................................91
851-867 Aanbevelingsbrieven geschreven door het kapittel en andre 
instanties ten gunste van volgende clerici :.................................................92

Hoofdstuk III : Relaties met de universiteit van Leuven....................................93
869-873 Brieven waarbij de rector van de Universiteit van Leuven aan het 
kapittel een aantal geestelijken voorstelt voor een kerkelijke beneficie :. . . .93
874-890 Brieven waarbij de dekaan van de faculiteit der "artes" te Leuven 
aan het kapittel een aantal "magistri arium" voorstelt ter benoeming :......93
895-896 Bescheiden aangaande de viering van diegene die Leuven 
afstudeerden................................................................................................95

Hoofdstuk IV : Bescheiden betreffende individuele clerici................................95
Boek II : Leden en ondergeschikten van het kapittel.....................................97

Deel I : De kanunniken van de eerste fundatie of de grote kanunniken...............97
Hoofdstuk I : De acta Capitularia......................................................................97

1. Beroep tegen de beslissingen van het kapittel en redactie der acta........97
2. Registers der acta capitularia...................................................................97

910-937 Registers met de Acta Capitularia" :..........................................97
3. Minuten en uittreksels..............................................................................99

938-947 Minuten van de "Acta Capitulara"..............................................99
Hoofdstuk II : Rechtsmacht van de grote kanunniken....................................100

1. Privilèges, reglementering en briefwisseling..........................................100
2. Processenv oor het kapittel....................................................................104

a. "Rotuls litium".....................................................................................104
991-998 "Rotulus litium capituli insignis ecclesie collegiatae, D. D. 
Gudilae et Michaelis"..........................................................................104

b. "Lites coram capitulo" (in banden).....................................................105
c. Afzonderlijke processen voor het kapittel...........................................106



4 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

3. Fiscus Capituli.........................................................................................119
a. Bevoegdheden, prerogatieven en reglementering.............................119
b. Processen behandeld door de "fiscus capituli"...................................120

Hoofdstuk III :.................................................................................................122
1. Beschermingsprivilèges en algemene reglementering...........................122
2. De Rentmeester.....................................................................................123
3. Leggers en manualen.............................................................................124

a. Opmaken van leggers en manualen...................................................124
b. Leggers en manualen.........................................................................125

1187-1233 Leggers van het kapittel : "Liber censualis", "Maenboeck", 
"Manuael"...........................................................................................125
1249-1333 Opgave van de inkomsten van het kapittel en 
ondergeschikte instellingen opgemaakt in uitvoering van een 
verordering van het centraal bestuur van Oostenrijkse Nederlanden, 
1786-1787..........................................................................................129

1251 - 1265 Kanunniken van de eerste fundatie............................129
1266-1272 Kanunniken van de tweede fundatie............................130
1274-1327 De afzonderlijke kapelanieën.......................................130

4. Rekeningen.............................................................................................134
a. Algemeenheden.................................................................................134
b. Rekeningen van de villicus.................................................................134

1336-1481 Rekeningen van de villicus van het kapittel :...................134
1482-1488 Bewijsstukken van de rekeningen van het kapittel..........143

c. Rekeningen van de fundatiegoederen................................................144
1496-1586 Rekeningen van de functiegoederen................................145
1587-1592 Bewijsstukken van de rekeningen der fundatiegoederen. 150

d. Rekeningen van de "libere goederen"................................................151
1593-1671 Rekeningen van de "libere goederen"..............................151
1672-1692 Bewijsstukken van de rekeningen der "libere goederen". 156

e. Andere rekenplichtige stukken...........................................................157
1697-1707 "Memoriale Martini Davidts, presbyteri, receptoris seu villici 
dominorum de capitulo ecclesie collegiate Sancte Gudile oppidi 
Bruxellensis tam de receptis quam de expositis"...............................157
1709-1710 "Rekeninge particuliere Mercx Vanden Wouvere die hij 
doende is den eersamen, wijsen ende zeer voirzienighe heeren vanden 
capittele... van zekeren ontfanghe ende vuytgevene extraordinaris... 
van welcken ontfanghe ende vuytgeven egheen mentie gemaeckt en is
geweest in des voerscreven Mercx rekeninghe"................................158
1713-1717 Rekeningen van Filip Vande Wouwer ten behoeve van het 
kapittel betreffende "zekere resten diemen den selven capittele 
alsnoch ten achetr was midts desen tourblen"..................................159
1718-1719 "Rekeninghe particulier tusschen meester Gillis Robert, 
priester ende busmeestere vanden heeren van den capittele ende 
Philips Vande Wouwere inden naem vande selve heeren vande 
capittele"............................................................................................159
1721-1728 Rekeningen van de vergoedingen door de rentmeester van 
het kapittel uitbetaald aan de afzonderlijke kanunniken na het afsluiten
van de rekeningen..............................................................................159

f. Rekeningen van proceskosten.............................................................161
1740-1755 Rekeningen van advocaten, procureurs, griffiers en 
deurwaarders betreffende hun werkzammheden voor het kapittel :..161

5. Contractboeken......................................................................................162
1757-1767 Registers met contracten en volmachetn betreffende de 



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 5

verkoop en verpachtingen van goederen van het kapittel en 
ondergeschikte fundaties zoals kapelanieën, "cantuaria", "quoitidiaene 
distributie", zangers, "choraelen", "broodt". Deze registers omvatten 
daarnaast ook andere bescheiden zoals stichtingsoorkonden van 
kerkelijke instellingen, misfundaties en inventarissen van 
nalatenschappen, verplichtingen van ondergeschikten enz...................162

6. Bunder- en muddegeld...........................................................................163
1771-1776 Rekeningen van het buner- en muddegeld, door het kapittel 
geheven op de verpachting van de goederen toebehorend aan kerkelijke 
beneficia.................................................................................................164

7. Renten en kapitalen...............................................................................164
a. Manualen............................................................................................164

1780-1785 Manualen van de ontvangen kapitalen van het kapittel...164
1787-1788 "Rentenbroeck". Repartitie van de renten afkomstig van het
uitlenen van kapitalen aan diverse instanties....................................165

b. Rekeningen.........................................................................................165
c. Afzonderlijke renten in het algemeen.................................................165
d. Vorstelijke leningen............................................................................166

1800-1806 Renten gezet op de vorstelijke leningen uitgeschreven op :
...........................................................................................................166

e. Renten op de stad Brussel..................................................................167
f. Renten op de Staten............................................................................167

1812-1815 Renten ten laste van de Staten van Brabant uitgeschreven 
op :.....................................................................................................167
1816-1818 Renten ten laste van de Staten van Vlaanderen 
uitgeschreven op :..............................................................................168
1819-1821 Renten ten laste van de Staten van Luxemburg en Chiny 
uitgeschreven op :..............................................................................168
1822-1823 Renten ten laste van de abdij van Gembloers in ruil voor 
een ontvangen kapitaal......................................................................168

8. Tienden..................................................................................................169
a. Reglementen......................................................................................169
b. Overeenkomsten inzake tienden........................................................169
c. Tiendeschuur......................................................................................170
d. Processen aangaande tienden............................................................171
e. Bescheiden betreffende het onderhoud en het herstel van kerken en 
pastorijen (1)..........................................................................................172
f. Leggers van de tienden.......................................................................173

1871-1894 Manualen van de tienden van het kapittel.......................174
g. Rekeningen van de tienden................................................................175

1898-1937 Rekeningen van de tienden van het kapittel gelegen onder 
de distrikten van Elsene, Sint-Joost-ten-Node en Molenbeek.............175
1939-1978 Bewijsstukken van de rekeningen van de tienden...........177

h. Tiend van Anderlecht.........................................................................180
i. Tiend van Diegem...............................................................................180

Beschrijving........................................................................................180
Beheer................................................................................................180
Parochieovereenkomsten...................................................................181

1988-1990 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend
van Dorenberg onder Diegem :......................................................181

j. Tiend van Elsene en Sint-Joost............................................................181
Beschrijving en algmeen beheer........................................................181

1994-1996 Paalscheiding tussen het tiend van het kapittel te Sint-



6 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

Joost-ten-Node enerzijds en het tiend van Schaarbeek, toebehorend 
aan de abdij van Vorst en de pastoor van Schaarbeek, anderzijds.
.......................................................................................................182

Pachtovereenkomsten........................................................................182
2000-2062 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het groot
tiend van Sint-Goele in vier percelen : "Den Beck, Langhehaeghe, 
Ternellekens (Op-Brussel) enn Swaenenbergh"..............................182
2063-2068 "Den Beck". Pachtovereenkomsten betreffende et tiend 
van "Den Beck" tussen het kapittel en :.........................................186
2069-2075 "Langehaeghe". Pachtovereenkomsten betreffende het 
tiend van "Langehaeghe" tussen het kapittel en :.........................187
2076-2079 "Swaenenbergh". Pachtovereenkomsten betreffende het 
tiend van "Swaenbergh" tussen het kapittel en :...........................187
2080-2081 "Ternellekens"..............................................................187
2083-2086 "Vinckenberg"..............................................................188

k. Op-Brussel..........................................................................................188
l. Gordaal................................................................................................189

Historische aantekeningen.................................................................189
Geografische omschrijving.................................................................189

2096-2102 Rekeningen door de rentmeester van het kapittel 
betreffende de fundatie door hertog Hendrik I van Brabant van de 
"Missa Henrici" met de opbrengst van het tiend van Gordaal onder 
Tervuren.........................................................................................189
2106-2136 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend
van Gordaal onder Tervuren :.........................................................190

m. Groot-Bijgaarden...............................................................................192
Aantekeningen...................................................................................192

n. Haren..................................................................................................192
Afschrit en oorkonden........................................................................192
Leggers..............................................................................................192
Pachtovereenkomsten........................................................................193

2151-2162 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend
van Haren :.....................................................................................193

Pastorijen kerk....................................................................................194
o. Laken..................................................................................................194

Geografische omschrijving.................................................................194
Rekeningen........................................................................................194

2167-2188 Rekeningen van het tiend van "Oudenbroeck" buiten de 
Lakensepoort..................................................................................194

p. Leerbeek............................................................................................196
Inventaris en afschriften.....................................................................196

2191-2200 Verzameling afschriften uit de "registers van goedenisse"
betreffende goederen onder de heerlijkheid Leerbeek waar het 
kapittel cijnzen ontvangt................................................................196

Leggers..............................................................................................197
Pachtoverenkomsten..........................................................................198

2214-2220 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend
van Leerbeek..................................................................................198

Processen...........................................................................................198
q. Machelen............................................................................................199

Leggers..............................................................................................199
Pachtovereenkomsten........................................................................199

2229-2266 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 7

van Machelen en Putbeke..............................................................199
Kerk en pastorij..................................................................................202

r. Tiend van Melsbroek...........................................................................203
Geografische omschrijving, verkoop..................................................203
Pachtovereenkomsten........................................................................204

2285-2325 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend
van Melsbroek................................................................................204

Kerk en pastorij..................................................................................206
s. Tiend van Molenbeek..........................................................................208

Inventaris...........................................................................................208
Geografische omschrijving.................................................................208
Algemeen beheer...............................................................................209
Pachtsovereenkomsten......................................................................209

2350-2352 Pachtovereenkoms tussen het kapittel enerzijds en 
Christoffel Van Rampelbergh en Jan de Mesmaeker anderzijds 
betreffende een deel van het tiend van Molenbeek.......................209
2355-2416 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het groot
tiend van Molenbeek ("Laeckenvelt, Carrevelt, Ossegmevelt, 
Ransvoort en Moortebeek"-............................................................209
2417-2438 Pachtovereenkomsten betreffende het zaadtiend van 
Molenbeek......................................................................................213

t. Tiend van Wezenbeek.........................................................................215
u. Tiendewijn..........................................................................................215

2444-2451 Rekeningen van de tiendewijn.........................................215
v. Klavertiend.........................................................................................216
w. Vleestiend..........................................................................................217
x. Aardappeltiend...................................................................................217
y. Tabaktiend..........................................................................................218
z. "Pauwtiend. Tiend van boerkooishoven, calc- en careelovens"...........218

Overeenkomsten en algemeen beheer..............................................218
Manualen............................................................................................218
Registers van processen.....................................................................219
Afzonderlijke processen......................................................................220
Rekeningen........................................................................................224

9. Andere Goederen der Grote kanunniken gerangschikt per plaats..........224
a. Anderlecht..........................................................................................224
b. Brussel...............................................................................................224

Land...................................................................................................224
Cijnzen en renten...............................................................................225
Huizen................................................................................................226

c. Elsene.................................................................................................227
d. Gaasbeek...........................................................................................227
e. Gooik..................................................................................................228
f. Grimbergen.........................................................................................228
g. Haacht................................................................................................228
h. Haren..................................................................................................229
i. Laken...................................................................................................229
j. Leefdaal...............................................................................................229
k. Lombeek.............................................................................................229
l. Londerzeel...........................................................................................230
m. Meise.................................................................................................230
n. Molenbeek..........................................................................................230
o. Neigem...............................................................................................231



8 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

p. Overheembeek...................................................................................232
q. Relegem.............................................................................................232
r. Schaarbeek.........................................................................................232

2583-2585 Pachtovereenkomsten tussen het kapittel enerzijds en Gillis 
Haeck anderzijds betreffende land buiten de Schaarbeekse poort.. . .232

s. Sint-Gillis............................................................................................232
t. Sint-Joost-ten-Node.............................................................................233
u. Sint-Stevens-Woluwe..........................................................................233
v. Sint-Ulriks-Kapelle...............................................................................234
w. Ternat.................................................................................................234
x. Vilvoorde............................................................................................234
y. Wolvertem..........................................................................................234

10. Possesiegeld.........................................................................................234
2600-2644 Rekening van het possessiegeld :........................................234
2645-2648 Rekeningen door tresorier Woilauski betreffende het 
possessiegeld der grote kanunniken......................................................237

11. Pixis......................................................................................................238
a. Inventaris...........................................................................................238
b. Cartualrium........................................................................................238
c. Rekeningen van het "pixis".................................................................238

2702-2712 Bewijsstukken bij de rekening van het pixis.....................241
2713-2729 Rekeningen van de onkosten gemaakt door advocaten, 
procureurs en deurwaarders ten bate van het kapittel. Deze onkosen 
werden vergoed met de gelden van het "pixis".................................242

12. Belastingen, beden en krijgsdienst......................................................244
2828-2848 Renten uitgegeven door het kapittel voor de betaling van de 
vorstelijke lening, 1760. Deze renten worden verleend aan :.................253
2850-2867 Rekeningen door de rentmeester van het kapittel betrffende 
de lichting van 5.000 fl. voor de vorstelijke lening uitgeschreven in 1760.
...............................................................................................................255

Hoofdstuk IV : De deken.................................................................................257
1. Lijsten.....................................................................................................257
2. Aanstelling.............................................................................................257
3. Verplichtingen, bevoegdheden en prerogatieven...................................259
4. Processen...............................................................................................260
5. Goederen en goederenbeheer................................................................260

a. Algemeen beheer...............................................................................260
b. Leggers..............................................................................................261
c. Renten................................................................................................261
d. Rekeningen.........................................................................................262

2917-2918 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het 
decanaat ten tijde van Filip Niger.......................................................262

e. Afrekeningen......................................................................................262
f. Huizen van de deken...........................................................................263

2959-2962 Rekening van de deken Jacob De Maeyere en zijn 
testamentuitvoerders betreffende het klein huis van de deken.........266
2966-2968 Rekenplichtige stukken betreffende de werken in het huis 
van de deken......................................................................................267

g. Verhuring van huizen..........................................................................268
h. Andere goederen van de deken..........................................................269

Anderlecht..........................................................................................269
Lot......................................................................................................269
Sint-Lambrechts-Woluwe....................................................................269



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 9

6. Fundatie van de studiebeurs van deken Petrus Vinck............................270
Hoofdstuk V : De cantor.................................................................................271

1. Lijsten, bevoegdheden, verplichtingen...................................................271
2. Goederenbeheer.....................................................................................271

a. Leggers en manualen.........................................................................271
b. Renten................................................................................................272
c. Goederen te Brussel...........................................................................273
d. Laathof van de cantorij te Humbeek..................................................274

3037-3048 Cijnslijsten van de goederen te Humbeek........................275
3050-3098 Verzameling bescheiden betreffende het laathof van de 
cantorij te Humbeek. Deze stukken werden in 1789 door de weduwe 
van Petrus Frans De Roover, griffier van dit laathof, overhandigd aan 
cantor B. Clarenbos. Omvat ook een stuk betreffende het laathof van 
Dendermonde (1757) en betreffende het laathof der Zenne van de 
opgeheven priorij van Groenendaal (1786-1792), 1692- 1795...........276

Hoofstuk VI : De Tresorier...............................................................................279
1. Verplichtingen en bevoegdheden...........................................................279
2. Aanstelling.............................................................................................280
3. Adjunct-Tresorier.....................................................................................280
4. Archiefbeheer.........................................................................................281
5. Processen...............................................................................................283
6. Goederenbeheer.....................................................................................284

a. Leggers en manualen.........................................................................284
b. Rekeningen.........................................................................................284

3156-3177 Rekening van de tresorij,..................................................285
c. Goederen te Brussel...........................................................................287
d. Elsene.................................................................................................290
e. Sint-Gillis............................................................................................290
f. Vilvoorde.............................................................................................290
g. Zaventem...........................................................................................292
h. Renten................................................................................................292

3230-3236 Rekeningen betreffende de afbetaling van de kapitalen 
waarmee de huizen van de tresorij belast zijn,..................................292

Hoofstuk VII : De Grote prebenden in het algemeen......................................293
1. Procedure betreffende het verlenen van prebende en beneficia............293
2. Verlening van beneficia aan de afgestuurderen van universiteiten........295
3. Registers betreffende de verlening van prebenden................................297
4. Ruil van kerkelijke beneficia...................................................................297
5. Inkomsten van beneficai........................................................................298

a. Leggers...............................................................................................298
b. Algemene regelingen inzale de inkomsten van beneficia...................299
c. Inkomsten van de twaalf grote prebenden.........................................299

6. Meerdere prebenden..............................................................................299
Hoofstuk VIII : De eerste prebende.................................................................300

1. Cartularium............................................................................................300
2. Aanstelling.............................................................................................300
3. Goederenbeheer.....................................................................................301

a. Leggers...............................................................................................301
b. Huizen................................................................................................302
c. Pachtovereenkomsten........................................................................302
d. Rente..................................................................................................303

Hoofdstuk IX : De tweede rebende.................................................................303
1. Goederenbeheer.....................................................................................303



10 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

a. Leggers...............................................................................................303
b. Rekeningen.........................................................................................304
c. Cijnzen................................................................................................304

Hoofdstuk X : De derde prebende..................................................................305
1. Caturalrium............................................................................................305
2. Aanstelling.............................................................................................305
3. Goederenbeheer.....................................................................................305

a. Volmacht............................................................................................305
b. Leggers..............................................................................................305
c. Rekeningen.........................................................................................306

3363-3364 Rekening van de derde prebende gehouden door Van 
Beughem............................................................................................306

d. Pachtovereenkomsten........................................................................307
e. Cijnzen en renten...............................................................................307
f. Huizen.................................................................................................308

Hoofdstuk XI : De vierde prebende.................................................................308
1. Algemeenheden.....................................................................................308
2. Goederebeheer.......................................................................................308

a. Leggers...............................................................................................308
b. Rekeningen.........................................................................................309

3388-3392 Rekeningen van de vierde prebende................................309
c. Huizen................................................................................................310
d. Verpachting........................................................................................311
e. Rente..................................................................................................311

Hoofstuk XII : De vijfde prebende...................................................................311
1. Goederenbeheer.....................................................................................311

a. Leggers...............................................................................................311
b. Goederen te Brussel...........................................................................312
c. Pachtovereenkomsten........................................................................312
d. Proces.................................................................................................313
e. Cijns...................................................................................................313

Hoofdstuk XIII : De zesde prebende................................................................314
1. Aanstelling.............................................................................................314
2. Goederenbeheer.....................................................................................314

a. Leggers...............................................................................................314
b. Rekeningen.........................................................................................315

3441-3448 Rekeningen door Jan Verheyleweghen betreffende de 
inkomsten van de zesde prebende gehouden door Petrus Damant, 
cantor van Sinte-Veerle in Gent..........................................................315

Hoofdstuk XIII : De zevende prebende...........................................................317
1. Aanstelling.............................................................................................317
2. Leggers..................................................................................................317
3. Proces.....................................................................................................318

Hoofdstuk XV : De achtste prebende..............................................................318
1. Algemeenheden.....................................................................................318
2. Goederenbeheer.....................................................................................318

a. Leggers...............................................................................................318
b. Proces.................................................................................................319
c. Rekeningen.........................................................................................319

3486-3493 Rekening door de Stordeur, rentmeester van het kapittel, 
betreffende de achtste prebende gehouden door Van Doorselaer.....320

d. Paalscheiding en opmetting...............................................................320
e. Pachtovereenkomsten........................................................................320



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 11

f. Rente...................................................................................................324
Hoofstuk XVI : De negende prebende.............................................................324

1. Lijst der prebendehouders......................................................................324
2. Proces.....................................................................................................324
3. Goederenbeheer.....................................................................................325

a. Leggers...............................................................................................325
b. Rekeningen.........................................................................................325
c. Anderlecht..........................................................................................326
d. Ganshoren..........................................................................................326
e. Jette....................................................................................................327
f. Molenbeek...........................................................................................327
g. Cijnzen en renten...............................................................................329
h. Processen...........................................................................................330

Hoofstuk XVII : De tiende prebende................................................................330
1. Inventaris...............................................................................................330
2. Aanstelling.............................................................................................331
3. Goederenbeheer.....................................................................................331

a. Volmachetn........................................................................................331
b. Leggers..............................................................................................331
c. Rekeningen.........................................................................................333

3608-3612 Rekeningen van de tiende prebende, gehouden door cantor 
Jan Crinon...........................................................................................333
3613-3638 Rekeningen van de tiende prebende, gehouden door G. 
Moreau...............................................................................................333

d. Huizen................................................................................................335
e. Anderlecht..........................................................................................336
f. Dilbeek................................................................................................337
g. Molenbeek..........................................................................................338
h. Cijnen en renten.................................................................................338

Hoofdstuk XVIII : De elfde prebende...............................................................338
1. Goederenbeheer.....................................................................................338

a. Leggers...............................................................................................338
b. Molenbeek..........................................................................................339
c. Buiten de Lakense Poort.....................................................................340
d. Schaarbeek........................................................................................340
e. Andere goederen................................................................................340
f. Renten.................................................................................................341

Hoofdstuk XIX :...............................................................................................341
1. Cartularium............................................................................................341
2. Goederenbeheer.....................................................................................341

a. Leggers...............................................................................................341
b. Rekeningen.........................................................................................342
c. Huizen................................................................................................342
d. Andere goederen................................................................................344

Hoofstuk XX : De medische prebende............................................................344
1. Fundatie.................................................................................................344
2. Aanstelling.............................................................................................344

3721-3725 Kandidaturen (voorzien van aanbevelingsstukken) voor de 
medische prebende :..............................................................................344

3. Goederenbeheer.....................................................................................345
a. Leggers...............................................................................................345
b. Rekeningen.........................................................................................345

3729-3746 Rekeningen van de medische prebende..........................345



12 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

c. Huizen................................................................................................347
d. Processen...........................................................................................347
e. Renten................................................................................................348

4. Ziekenzorg..............................................................................................348
Deel II : De Scholaster........................................................................................348

Hoofdstuk I : Inventarissen.............................................................................348
Hoofstuk II : Cartularia en compilatiewerken..................................................349

3776-3780 "Collectanea Scholasteriae". Bundeling van bescheiden 
betreffende de scholaster en het schoolwezen te Brussel en omgeving 
vooral tijdens de zestiende en zeventiende eeuw. Omvat ondermeer 
processen, verslagen van schoolvisitaties, verzoekschriften, 
aanstellingsoorkonden, reglementeringen, bescheiden betreffende 
herstellingen aan het huis der scholasterij en de verhuring van de 
"Hoochschole"............................................................................................349

Hoofdstuk III : Briefwisseling...........................................................................350
Hoofdstuk IV : Aanstelling..............................................................................350
Hoofdstuk V : Prerogatieven van de scholaster..............................................352
Hoofstuk VI : Processen..................................................................................352
Hoofdstuk VII : Goederenbeheer.....................................................................353

1. Leggers..................................................................................................353
2. Algemeen beheer...................................................................................353
3. Tiend an de scholaster...........................................................................353
4. Renten....................................................................................................354
5. "Hoochschole"........................................................................................354

Hoofstuk VIII : Algemene reglementering inzake het schoolwezen................355
3853-3857 Vorstelijke verordeningen tot naleving van de in 1596, 1598, 
1639 en 1649 uitgevaardige reglementen inzake het schoolwezen, 1639-
1693...........................................................................................................357

Hoofstuk IX : Organisatie van het schoolwezen en geschillen terzake...........358
Hoofstuk X : Inspecties van de scholen..........................................................366

3942-3953 "Visitatie der schoelen van meesters ende meesterssen". 
Inspectieverslagen betreffende de Brusselse scholen................................366
3954-3993 Lijsten van de leerlingen der Brusselse scholen, 1667-1669....367
3994-3996 Lijsten van leerlingen zojnder vermelding van de plaats der 
school.........................................................................................................370

Hoofstuk XI : Aanstelling van de schoolmeesters...........................................370
Hoofstuk XII : Aanbevelingen ten gunste van de kandidaat-schoolmeesters. 373

4029-4173 Kandidturen voor een ambt als schoolmeester eventueel 
gestaafd met bewijsstuken, aanbevelingsbrieven, voorbeelden van 
schrijfkunst enz. ingediend bij de scholaster of de superintendenten er 
scholen. Deze kandidaturen werden gesteld door :....................................373

Hoofdstuk XIII : Vereniging van de schoolmeesters........................................379
Hoofdstuk XIV : Prerogatieven van de schoolmeesters..................................380

4195-4213 Verzoekschriften uitgaande van verscheidene schoolmeesters 
gericht aan de scholaster en de superintendenten van de scholen, vooral 
betreffende het handhaven van hun rechetn tegenover mededingers ;....381

Hoofdstuk XV : Didactische geschriften..........................................................382
Deel III : De plebaan...........................................................................................383

Hoofdstuk I : Algemeenheden........................................................................383
Hoofdstuk II : Aanstelling an de plebanen......................................................384

4231-4243 Overeenkomsten afgesloten tussen het kapittel enerzijds en de 
plebanen anderzijds naar aanleiding van hun aanstelling :........................384

Hoofdstuk III : De vice-plebanen.....................................................................387



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 13

Hoofdstuk V : Processen.................................................................................388
Hoofdstuk VI : Goederenbeheer.....................................................................390

1. Leggers..................................................................................................390
2. Rekeningen.............................................................................................390

4292-4296 Rekening van de plebanie....................................................390
4298-4299 Diversche rekeningen van den ontfangen emolumenten van 
de plebanie"...........................................................................................390

3. Huizen....................................................................................................391
4. Afzonderlijke goederen van de plebaan..................................................394
5. Renten....................................................................................................394
6. Inkomsten uit de zielzorg.......................................................................394
7. Incorporatie van de plebanie..................................................................395

Hoofdstuk VII : De Zielenzorg.........................................................................397
Hoofdstuk VIII : Studiebeurzen de fundatie van Linthoudt.............................397

Deel IV : De kleine kanunniken of kanunniken van de tweede fundatie.............398
Hoofdstuk I : Inventarissen.............................................................................398
Hoofdstuk II : Cartularia..................................................................................398
Hoofdstuk III : Statuten...................................................................................398
Hoofdstuk IV : Resolutieboeken......................................................................399

4379-4381 Resolutieboeken van de kleine kanunniken..............................399
Hoofdstuk V : Aanstellingen van kleine kanunniken ruil van kleine prebenden
....................................................................................................................... 399
Hoofdstuk VI : Processen................................................................................401
Hoofdstuk VII : Goederenbeheer.....................................................................403

1. Algemeenheden.....................................................................................403
2. Leggers..................................................................................................404
3. Rekeningen.............................................................................................405

4434-4603 Rekeningen van de kleine kanunniken. Omvatten ook de 
rekeningen van het "broodt" en de "sieckbusse"...................................405

4. Processen en proceskosten....................................................................416
4604-4609 Rekeningen van de werkzaamheden door advocaten en 
procureurs ten behoeve van de kleine kanunniken................................416

5. Goederen te Bakenbos en Terhulpen......................................................416
a. Inventaris...........................................................................................416
b. Cartularia...........................................................................................416
c. Geografische omschrijving.................................................................417
d. Algemene goederenbeheer................................................................417
e. Leggers en manualen.........................................................................417
f. Rekeningen..........................................................................................418

4630-4667 Rekeningen van goederen der kleine kanunniken te 
Bakenbos............................................................................................418

g. Cijnzen en renten...............................................................................421
h. Pachtovereenkomsten........................................................................421

4679-4683 Pachtovereenkomsten ("conditien") tussen de kleine 
kanunniken enerzijds en een aantal personen anderzijds betreffende 
een groot graantiend in de vrijheid van Terhulpen, Galmaarden, 
Bakenbos en Maleizen........................................................................422
4684-1691 Pachtovereenkomsten betreffende het tiend van Bakenbos 
en Maleizen onder Terhulpen tussne de kleine kaunniken en,............422
4693-4695 Pachtovereenkomsten betreffende land onder Bakenbos 
tussen de klaine kanunniken en :.......................................................423

i. Processen............................................................................................424
j. Kerk van Terhulpen..............................................................................425



14 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

Geestelijken........................................................................................425
Kerkgebouw........................................................................................425

6. Goederen te Brussel...............................................................................427
7. Goederen te Brussegem.........................................................................428
8. Goederen te Diegem..............................................................................428
9. Goederen te Elsene................................................................................430
10. Goederen te Haren...............................................................................430

4763-4786 Pachtovereenkomst betreffende de goederen te Haren 
afgesloten tussen de kleine kanunniken en volgende personen :..........431

11. Goederen te Machelen.........................................................................432
12. Goederen te Oudenaken, Gaasbeek, Elingen en Sint-Laurens-Berchem
................................................................................................................... 433

a. Algemeen goederenbeheer................................................................433
4798-4812 Pachtovereenkomsten betreffende land te Oudenaken 
tussen de kleine kanunniken en het klooster van Sint-Elisabeth-op-de-
Berg-Sion enerzijds en volgende pachetrs anderzijds :......................434

13. Goederen te Sint-Joost-ten-Node..........................................................435
14. Goederen te Zaventem........................................................................435
15. Renten..................................................................................................435

Hoofdstuk VIII : "Broodt ende sieckbusse"......................................................436
Hoofdstuk IX : "Marticularia" of kosterij..........................................................436

1. Incorporatie van de kosterij ten bate van de kleine kanunniken............436
2. Aanstelling en prerogatieven van de koster...........................................436
3. Goederenbeheer.....................................................................................438

4838-4856 Rekeningen van de kosterij ("matricularia") geïncorporeerd ten
behoeve van de kleine kanunniken........................................................438

4. Gelui.......................................................................................................439
Deel V : De kapelanen........................................................................................441

Hoofdstuk I : Het corpus der kapelanen.........................................................441
1. Inventarissen..........................................................................................441
2. Archief....................................................................................................442
3. Catularia.................................................................................................442
4. Aanstellingen..........................................................................................442
5. Statuten en inwendige orde...................................................................443
6. Goederenbeheer.....................................................................................444

a. Algemeen beheer...............................................................................444
b. Leggers..............................................................................................445
c. Rekeningen.........................................................................................445

4911-4956 De rekeningen van de kapelanen omvatten sedert 1595 ook
de rekeningen van het "vrijdachsbroodt", van de "sieckbusse" en van 
de miswijn..........................................................................................445

d. Niet residerende kapelanen of "forijne beneficien"............................448
4958-5020 Rekeningen van de niet-residerende kapelanen of van de 
"foreijne beneficien" :.........................................................................448

e. de vacante kapelanieën.....................................................................453
5026-5039 Rekeningen der vacante kapelanieën..............................453

f. Andere rekenplichtige stukken............................................................454
g. Huizen................................................................................................454
h. Andere goedenren..............................................................................455

Algemeen...........................................................................................455
Boendaal............................................................................................456
Evere en Haren...................................................................................456
Sint-Joost-ten-Node............................................................................456



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 15

Sint-Stevens-Woluwe..........................................................................456
Tervuren.............................................................................................456
Watermaal..........................................................................................456
Zaventem...........................................................................................457

i. Cijnzen.................................................................................................457
j. Renten.................................................................................................457

5111-5113 Rente ten bate van het corpus van de kapelanen en gezet 
op de Staten van Brabant..................................................................461

k. Miswijn en brood.................................................................................462
5115-5117 Rekeningen van miswijn van de gemene kapelanen........462
5118-5144 Rekeningen van het brood en "sieckbusse" van de gemene 
kapelanen...........................................................................................462

7. Distrubties..............................................................................................464
5148-5155 Rekeningen aangaande de inkomsten en uitgaven betreffende
de goederen die tresorier Frans Jozef Vincquels had nagelaten aan het 
corpus der kapelanen.............................................................................464

8. Eredienst................................................................................................465
Hoofdstuk II : De afzonderljke kapelaniëen....................................................465

1. Inventarissen en repertoria....................................................................465
2. Cartularia...............................................................................................466
3. Lijsten van kapelanieën..........................................................................467
4. Benoeming van de bedienaars van de kapelanieën...............................468
5. Leggers..................................................................................................468
6. Algemeen goederenbeheer betreffende de diverse kapelanieën...........469
7. Kapelanie van de H. Agatha...................................................................470

a. Eerste fundatie...................................................................................471
b. Tweede fundatie.................................................................................472
c. Derde fundatie....................................................................................473

8. Kapelanie van de H. Agnes.....................................................................473
9. Kapelanie van de H. Andreas (Cantuarium Cloeps)................................474

a. Kapelanie............................................................................................474
5250-5257 Leggers van de kapelanie van de H. Andreas toegevoegd 
aan het cantuarium Cloeps en Welsers..............................................475

b. Cantuarium Cloeps.............................................................................476
10. Kapelanie van de H. Anna....................................................................478

5289-5293 Leggers van de kapelanie van de H. Anna...........................479
11. Kapelanie van de H. Antonius...............................................................479
12. Kapelanie van de H. Barbara................................................................479
13. Kapelanie van de H. Bartholomeus.......................................................480
14. Kapelanie van de H. Cecilia..................................................................480
15. Kapelanie van de H. Catharina.............................................................481
16. Kapelanie van de H. Christoffel............................................................482
17. Kapelanie van de H. H. Cornelis en Margareta.....................................482

5337-5353 Rekening van de kapelanie van de H. Cornelius...................484
18. Kapelanie van de H. H. Cosmas en Damianus......................................487
19. Kapelanie van de Drie Koningen...........................................................488
20. Kapelanie van de H. Drievuldigheid......................................................490
21. Kapelanie van de Elfduizend Maagden.................................................493
22. Kapelanie van de H. Elisabeth..............................................................495

a. Eerste Fundatie..................................................................................496
b. Tweede fundatie.................................................................................497
c. Derde Fundatie...................................................................................499

23. Kapelanie van de H. Elooi.....................................................................500



16 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

a. Eerste fundatie...................................................................................500
b. Tweede fundatie.................................................................................502

24. Kapelanie van de H. Engelen................................................................503
25. Kapelanie van de H. Genoveva.............................................................504
26. Kapelanie van de H. Gertrudus.............................................................505
27. Kapelanie van de H. Goedele...............................................................508
28. Kapelanie van de H. Gommarus...........................................................508
29. Kapelanie van de H. Gregorius.............................................................508
30. Kapelanie van de H. Hubertus..............................................................509
31. Kapelanie van de H. Jacob....................................................................512
32. Kapelanie van de H. Jan-Baptist............................................................516

a. Eerste fundatie...................................................................................518
b. Tweede fundatie.................................................................................520

33. Kapelanie van de H. Jan de Evangelist.................................................521
34. Kapelanie van de H. Joos......................................................................524
34. Kapelanie van de H. Joris......................................................................528
35. Kapelanie van het H. Kruis...................................................................529
36. Kapelanie van de H. Laurus..................................................................530

a. Eerste fundatie...................................................................................531
b. Tweede fundatie.................................................................................532
c. Derde Fundatie...................................................................................535
d. Vierde fundatie...................................................................................536

37. Kapelanie van dde H. Liborius..............................................................536
38. Kapelanie van de H. Maria Magdalena of Maeskapel............................536
39. Kapelanie van de H. Martinus...............................................................539

5880-5881 Legger van de kapelanie van de H. Martinus.......................539
40. Kapelanie van de H. Matheus...............................................................541
41. Kapelanie van de H. Mathias................................................................542

a. Eerste fundatie...................................................................................542
b. Tweede fundatie.................................................................................543

42. Kapelanie van de H. Maurus.................................................................544
a. Tweede fondatie.................................................................................544
b. Derde fundatie...................................................................................546

43. Kapelanie van de H. Michiel..................................................................546
44. Kapelanie van de H. Niklaas.................................................................547
45. Kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw.........................................................548

a. Eerste fundatie...................................................................................549
b. Derde fundatie...................................................................................551

46. Kapelanie van de H. Pancratius............................................................552
47. Kapelanie van de H. Paulus..................................................................553
48. Kapelanie van de H. Petrus of "Borchgrave".........................................554
49. Kapelanie van de H. Rochus.................................................................557
50. Kapelanie van de H. Rombout..............................................................558
51. Kapelanie van het H. Sacrament..........................................................558

a. Tweede fundatie.................................................................................560
6084-6088 Leggers van de kapelanie van de H. Sacrament van de 
tweede fundaties................................................................................560

52. Kapelanie van de H. Salvator...............................................................561
a. Eerste fundatie...................................................................................562
b. Tweede funaatie.................................................................................563

53. Kapelanie van de H. Sebastiaan...........................................................564
54. Kapelanie van de H. Servaas................................................................565

a. Eerste fundatie...................................................................................566



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 17

b. Tweede fundatie.................................................................................566
55. Kapelanie van de H. H. Simon en Judas................................................567
56. Kapelanie van de H. Zielen...................................................................568

Deel VI : De zangers en Musici...........................................................................568
Hoofdstuk I : Reglementering.........................................................................568
Hoofdstuk II : Goederenbeheer.......................................................................570

1. Opmeting van Land................................................................................570
2. Leggers..................................................................................................570

6179-6184 Opgave van de inkomsten van der onderscheiden musici 
opgesteld te behoeve van de centrale regering, 1787...........................570

3. Rekeningen.............................................................................................571
6186-6256 Rekeningen van de zangers.................................................571
6257-6272 Bewijsstukken van de rekeningen van de zangers...............575
6273-6290 "Vuytgeven boeck vanden sangers".....................................576

4. Pachtovereenkomsten............................................................................579
5. Algemeen beheer...................................................................................582
6. Kapelanieën geïncorporeerd ten behoeve van de zangers.....................582
7. Renten....................................................................................................584

Hoofdstuk III : De zangmeester......................................................................585
1. Lijsten, verplichtingen en inventaris van partituren...............................585
2. Processen...............................................................................................586
3. Goederenbeheer.....................................................................................586

Deel VII : De boninfanten en choraelen..............................................................587
Hoofdstuk I : De boninfanten en choraelen....................................................587

1. Cartularia...............................................................................................587
2. Reglementering en inwendige orde........................................................587
3. Goederenbeheer.....................................................................................588

a. Algemeen beheer...............................................................................588
b. Manualen............................................................................................588

6379-6391 Manualen van de boninfanten en choraelen....................588
c. Rekeningen.........................................................................................590

6395-6430 Rekeningen van de boninfanten en/of choraelen.............590
6431-6442 Bewijsstukken van de rekeningen van de choraelen en 
boninfanten........................................................................................592

d. Andere rekenplichtige stukken...........................................................593
e. Land...................................................................................................593
f. Huizen.................................................................................................594
g. Renten................................................................................................594

Hoofdstuk II : De boninfanten afzonderlijk......................................................595
1. Leggers..................................................................................................595
2. Rekeningen.............................................................................................595

6459-6480 Rekeningen van de bonifanten.............................................595
3. Algemeen beheer...................................................................................596

Hoofdstuk III : De choraelen afzonderlijk........................................................596
1. Verzoekschriften.....................................................................................596
2. Goederen................................................................................................597

a. Rekeningen.........................................................................................597
6488-6529 Rekeningen van de Choraelen..........................................597
6530-6541 Bewijsstukken bij de rekeningen van de choraelen..........600

b. Huizen................................................................................................601
c. Renten................................................................................................602

3. Beurzen..................................................................................................602
6561-6601 Rekeningen van de "borsen van de afgaende choraelen" :. .603



18 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

6602-6617 Bewijsstukken van de rekeingen van de "afgaende choraelen 
borsen"...................................................................................................605



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 19

Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

Période:
1047 - 1791

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0541.319

Dépôt d'archives:
Rijksarchief te Vorst / Archives de l'Etat à Forest





Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 21

Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Boek I : Bescheiden gemeeenschappelijk voor het kapittel en ondergeschikte instellingen

BOEK I : BESCHEIDEN GEMEEENSCHAPPELIJK VOOR HET KAPITTEL 
EN ONDERGESCHIKTE INSTELLINGEN

Deel I : Inventarissen, repertoria, complitatiewerken en historiografie

DEEL I : INVENTARISSEN, REPERTORIA, COMPLITATIEWERKEN EN 
HISTORIOGRAFIE

Hoofdstuk I : Inventarissen

HOOFDSTUK I : INVENTARISSEN
1 Inventaris van de oorkonden van het kapittel begonnen in 1436 

door Jan van Opstal, voortgezet in 1468 door Petrus A-Thymo en 
voltooid in 1474 door Maarten Srteenberch en anderen, 1047 - 15e 
eeuw

1 omslag

2 "Inventaris vandenbrieven, titulen ende munimenten aegaende die
van den cappitule vander kercken van Sinter Goedelen binnen des 
stadt Bruessele geinventariseert bij mij Philips Gaillaert, openbaer 
notaris...", 1582-1283. Betreft periode 13e -16e eeuw

1 katern

3 Register omvattend : " Inventaris vande brieven, titulen ende 
munimenten aegaence de eerwaerde heeren vanden capittele van 
Sinter Goedelen deser stadt Brussel dienende tot de groote 
rekeninghe der voorschreven heeren ende berustende inde 
sevenste lade geinventarieert bij Willem Brant, canonick ende 
tresorier der voorschreven kercke 't jaer XVI c drijentwintich" (fol. 
1r°-60r°) en "Inventaris vanden brieven, titulen ende munimenten 
aengaende de distributie vande feesten competerende de heersen 
canonincken van Sinter Goedelenkercke, geinventariseert bijden 
thresorier Brant, anno 1626" (fol. 81 r° - 106 r°). Betref de periode 
13e - 17e eeuw

1 deel

4 Invenrtaris van bescheiden betreffende het kapittel, gevonden in 
het sterfhuis van kannunik Willem Hovyn, 1641

1 stuk

5 Inventaris van bescheiden betreffende het kapittel, gevonden in 
het sterfhuis van kannunnik Henrik Vanden Hove, secretaris van 
het kapittel, 1663

1 katern

6 Lijst van de "diversche memorien staende inden nieuwen register 
van 't capittel", 17e eeuw

1 stuk
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7 "Sumarium litterarum et documentorum que sunt in ladis archivi 
capituli D. Gudile secundum suum numerum", 17e eeuw

1 deel

8 Inventaris van de stukken bewaard in de "ladae" één tot vertig, 17e
eeuw

1 deel

9 "Taefel der brieven van de ladae geseijt de Ceulsche Poorte", 18e 
eeuw

1 stuk

10 "Taefel omvatten de brieven van Sinte Catharinaparochi", 18e 
eeuw

1 stuk

11 "Tabula litterarum iacentium in capsa dicta de Lovensche Poorteé, 
18e eeuw

1 stuk

12 Inventaris van de "ladae" 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 29, 
30, 18e eeuw

1 omslag

13 Lijsten van de parochieregisters (1482-1796) overgemaakt aan het 
stadsbestuur en briefwisseling terzake, 1792-1796

1 omslag

14 "Beknopt inventaris der archieven van het voormalig kapitel van 
Ste-Goedele te Brussel", 1828

1 katern

15 "Inventari des archives de la collégial des S. S. Michel et Gudule à 
Bruxelles par l'abbé P. Ch. Keelhoff, 1880"

1 deel

Hoofdstuk II : Repertoria

HOOFDSTUK II : REPERTORIA
16 "Index sive loci communes ordine alphabetico privilegiorum et 

momentorum ecclesie collegiate D. Gudile Bruxellensis". 
Alfabetische index van trefwoorden met eventueel korte verklaring 
en verwijzing naar de archiefstukken, 17e eeuw

1 deel

17 Afschrift van voorgaand register, 17e eeuw
1 deel
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18 "Repertorium aureum omnium documentorum capituli ecclesie 
collegiate et parochialis D. D. Michaelis et Gudile Bruxellis, magno 
lobore confectum per me Josephum Franciscum Vincquels...", 17e-
18e eeuw

1 band

19 "Diplomata principum et ducum Brabantiae et brevia pontificum 
Romanorum et aliorum episcoporium super erectione, datatione, 
exemptione et jurisdictione capituli ecclesie collegiatae S. S. 
Michaelis et Gudilae Bruxellis". Chronologische lijst van oorkonden 
(1047-1599) met verwijzing naar het archief en index van 
trefwoorden, 18e eeuw

1 katern

Hoofdstuk III : Compilatiewerken en historigrafie

HOOFDSTUK III : COMPILATIEWERKEN EN HISTORIGRAFIE
20 Compilatiewerk van Ptrus A - Thymo. Omvat een chronologische 

lijst van gebeurtenissen voornamelijk betreffende het kapittel, een 
repertorium betreffende de samenstelling, bestuur, organisatie en 
de goederen van het kapittel met een bondige omschrijving en 
verwijzing naar de archiefsctukken terzake, een lijst van ontleende 
archiefstukken en lijsten van oorkonden betreffende de kaelanieën,
15e eeuw

1 deel

21 Afschrift van het comilatiewerk van Petrus A - Thymo, 16e eeuw
1 deel

22 Kladnotities van een compilatiewerk betreffende de inrichting en 
de geschiedenis van het kapittel (984-1601) en an het hertogdam 
Brabant, 17e eeuw

1 katern

23 Compiltatiewerk van Filibert De Mol. Omvat ondermeer de 
genealogie van Sint-Goedele, notities betreffende de geschiedenis 
en de organisatie van het kapittel, afschriften van oorkonden 
(1138-1628) en uittreksels ui te de "Acta Capitularia" (1585-1633), 
17e eeuw

1 deel

24 Afschrift van de schitingsoorkonde (1047) en uittreksel uit de "Fasti 
Belici et Burgundici" van Aubertus Miraeus betreffende de bouw 
van de kapittelkerk, 17e eeuw

2 stukken

25 "Collecta ex directoriis Admodum R. D. Jacobi de Mayere, decani 
insignis ecclesie D. D. Michaelis et Gudulae, qui ea que sequuntur 
propria manu in iisdem annotavit". Historische notities inzake 
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staatsplechtigheden, opgetekend door deken Jacob De Mayere, 
1692-1721

1 omslag

26 Complitatiewerk betreffende de geschiedenis van het kapittel en 
het leven van Sint-Goedele (vanaf 625) en afschrift van oorkonden 
(1047-1467), 18e eeuw

1 omslag

27 "Basilica Bruxellensis D.D. Michaelis et Gudile illustrata in tres 
divisa libros quorum primus continet Brabantie principes in eam 
beneficos, secundos ecclesiam foris intusque describit, territus 
capitalum, visosque ex illo illustres propinit Authore R. D. Guillelmo 
Vondensande Bruxellensi, eiusdem capituli secretario". 1717-1772

1 deel

28 Compilatiewerk- en naslagwerk betreffende de inrichting, 
samenstelling, bevoegdheid, werking en bezittingen van het kapitel
en andere Brusselse kerkelijke instellingen (50-1755). Omvat lijsten
van bischoppen, hertogen, prebendehouders, dignitarissen evenals
uittreksels uit de statuten en afschriften van oorkonden, 18e eeuw

1 pak

29 Compilatiewerk- en naslagwerk betreffende de inrichting, 
samenstelling, bevoegdheid, werking en bezittingen van het kapitel
en andere Brusselse kerkelijke instellingen (50-1755). Omvat lijsten
van bischoppen, hertogen, prebendehouders, dignitarissen evenals
uittreksels uit de statuten en afschriften van oorkonden, 18e eeuw

1 pak

30 Zakenregister en inhoudstafel op voormeld compilatiewerk, 18e 
eeuw

1 pak

31 Kladnotities betreffende oormeld compilatiewerk, 18e eeuw
1 pak

32 Compilatiewerken door Ch. Keelhoff. Omvatten afschriften van 
oorkonden, tekst van de statuten, uittreksels uit de "Acta 
Capitularia" en uit oud historische werken betreffende de 
geschiedenis van Brussel, 11e-19e eeuw

1 deel

33 Compilatiewerken door Ch. Keelhoff. Omvatten afschriften van 
oorkonden, tekst van de statuten, uittreksels uit de "Acta 
Capitularia" en uit oud historische werken betreffende de 
geschiedenis van Brussel, 11e-19e eeuw

1 deel
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34 Compilatiewerken door Ch. Keelhoff. Omvatten afschriften van 
oorkonden, tekst van de statuten, uittreksels uit de "Acta 
Capitularia" en uit oud historische werken betreffende de 
geschiedenis van Brussel, 11e-19e eeuw

1 deel

35 Compilatiewerken door Ch. Keelhoff. Omvatten afschriften van 
oorkonden, tekst van de statuten, uittreksels uit de "Acta 
Capitularia" en uit oud historische werken betreffende de 
geschiedenis van Brussel, 11e-19e eeuw

1 deel

36 Compilatiewerken door Ch. Keelhoff. Omvatten afschriften van 
oorkonden, tekst van de statuten, uittreksels uit de "Acta 
Capitularia" en uit oud historische werken betreffende de 
geschiedenis van Brussel, 11e-19e eeuw

1 deel

37 Compilatiewerken door Ch. Keelhoff. Omvatten afschriften van 
oorkonden, tekst van de statuten, uittreksels uit de "Acta 
Capitularia" en uit oud historische werken betreffende de 
geschiedenis van Brussel, 11e-19e eeuw

1 deel

Deel II : Oorkondenverzameling

DEEL II : OORKONDENVERZAMELING
38 1047-1225

31 oorkonden

39 1226-1250
28 oorkonden

40 1251-1270
43 oorkonden

41 1271-1284
52 oorkonden

42 1286-1293
56 oorkonden

43 1294-1298
71 oorkonden

44 1299-1303
60 oorkonden

45 1304-1307
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43 oorkonden

46 1308-1311
66 oorkonden

47 1312-1315
47 oorkonden

48 1316-1320
53 oorkonden

49 1321-1325
63 oorkonden

50 1326-1329
51 oorkonden

51 1330-1331
37 oorkonden

52 1332-1337
76 oorkonden

53 1338-1342
76 oorkonden

54 1343-1345
62 oorkonden

55 1346-1349
70 oorkonden

56 1350-1352
60 oorkonden

57 1353-1355
73 oorkonden

58 1356-1357
50 oorkonden

59 1358-1359
70 oorkonden

60 1360-1361
68 oorkonden

61 1362-1363
68 oorkonden
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62 1364-1365
71 oorkonden

63 1366
45 oorkonden

64 1367-1368
59 oorkonden

65 1368-1369
80 oorkonden

66 1370-1371
79 oorkonden

67 1372-1373
40 oorkonden

68 1374-1375
58 oorkonden

69 1376-1377
75 oorkonden

70 1378-1379
75 oorkonden

71 1380-1381
74 oorkonden

72 1382-1383
71 oorkonden

73 1384-1385
72 oorkonden

74 1386
36 oorkonden

75 1387
54 oorkonden

76 1388-1389
64 oorkonden

77 1390-1391
64 oorkonden



28 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

78 1392-1393
51 oorkonden

79 1394-1395
68 oorkonden

80 1396-1397
71 oorkonden

81 1398
44 oorkondne

82 1399-1400
58 oorkonden

83 1401
37 oorkonden

84 1402-1403
63 oorkonden

85 1404
47 oorkonden

86 1405
37 oorkonden

87 1406
49 oorkonden

88 1407
43 oorkonden

89 1408
47 oorkonden

90 1409-1410
49 oorkonden

91 1411-1412
64 oorkonden

92 1413-1414
45 oorkonden

93 1415
24 oorkonden

94 1416
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40 oorkonden

95 1417
36 oorkonden

96 1418
38 oorkonden

97 1419
21 oorkonden

98 1420
37 oorkonden

99 1421
27 oorkonden

100 1422
44 oorkondne

101 1423-1424
38 oorkonden

102 1425
34 oorkonden

103 1426
47 oorkonden

104 1427
34 oorkonden

105 1428
31 oorkonden

106 1429
48 oorkonden

107 1430
50 oorkonden

108 1431
29 oorkonden

109 1432
35 oorkonden

110 1433
52 oorkonden
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111 1434
32 oorkonden

112 1435-1436
55 oorkonden

113 1437
30 oorkonden

114 1438-1439
53 oorkonden

115 1440-1441
51 oorkonden

116 1442-1443
38 oorkonden

117 1445-1445
33 oorkonden

118 1446-1447
44 oorkondne

119 1448-1449
49 oorkonden

120 1540
34 oorkonden

121 1451-1452
44 oorkondne

122 1453-1454
48 oorkonden

123 1455-1457
40 oorkonden

124 1458-1460
51 oorkonden

125 1461-1463
56 oorkonden

126 1464-1466
52 oorkonden
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127 1467-1468
37 oorkonden

128 1469-1470
37 oorkonden

129 1471-1473
47 oorkonden

130 1474-1475
46 oorkonden

131 1476-1478
49 oorkonden

132 1479-1480
40 oorkonden

133 1481-1482
51 oorkonden

134 1483-1484
26 oorkonden

135 1485
26 oorkonden

136 1486-1487
38 oorkonden

137 1488-1489
26 oorkonden

138 1490-1491
54 oorkonden

139 1492-1494
43 oorkonden

140 1495-1496
38 oorkonden

141 1497-1499
28 oorkonden

142 1500-1502
41 oorkonden

143 1503-1504
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30 oorkonden

144 1505-1507
37 oorkonden

145 1508-1510
35 oorkonden

146 1511-1513
38 oorkonden

147 1514-1515
27 oorkonden

148 1516-1518
36 oorkonden

149 1519-1520
22 oorkonden

150 1521-1522
35 oorkonden

151 1523-1528
40 oorkonden

152 1529-1535
34 oorkonden

153 1536-1540
39 oorkonden

154 1541-1544
30 oorkonden

155 1545-1547
34 oorkonden

156 1548-1552
37 oorkonden

157 1553-1557
41 oorkonden

158 1558-1560
28 oorkonden

159 1561-1565
30 oorkonden
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160 1566-1571
30 oorkonden

161 1573-1577
35 oorkonden

162 1578-1585
28 oorkonden

163 1586-1590
32 oorkonden

164 1591-1594
33 oorkonden

165 1595
24 oorkonden

166 1596-1599
32 oorkonden

167 1600
17 oorkonden

168 1601-1602
26 oorkonden

169 1603-1608
30 oorkonden

170 1609-1612
25 oorkonden

171 1613-1614
23 oorkonden

172 1615
18 oorkonden

173 1616
15 oorkonden

174 1616
15 oorkonden

175 1617
26 oorkonden
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176 1618-1622
29 oorkonden

177 1623-1626
31 oorkonden

178 1627-1632
30 oorkonden

179 1633-1638
31 oorkonden

180 1639-1642
22 oorkonden

181 1643-1649
31 oorkonden

182 1650-1653
29 oorkonden

183 1654-1659
23 oorkonden

184 1660-1665
27 oorkonden

185 1666-1670
30 oorkonden

186 1671-1675
23 oorkonden

187 1676-1682
31 oorkonden

188 1683-1693
30 oorkonden

189 1694-1699
24 oorkonden

190 1700-1710
32 oorkonden

191 1711-1722
29 oorkonden

192 1723-1733
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28 oorkonden

193 1735-1745
27 oorkonden

194 1746-1759
19 oorkonden

195 1760-1771
23 oorkonden

196 1772-1794
27 oorkonden

Deel III : Cartularia

DEEL III : CARTULARIA
197 "Privilegia et concordata pro capitulo Bruxellensi", 1047-1467 (Op 

perkament, schrit XIIe-XVI eeuw)
1 deel

198 Cartularium van Sint-Goedele, 1047-1387. (Op perkament en 
papier, schrift XIVe-XVe eeuw)

1 deel

199 Cartularium van Sint-Goedele, 1047-1365. (Schrit Xve eeuw)
1 deel

200 "Registrum antiquum", 1047-1532. Opgesteld door Petrus A - 
Thymo en chronologisch ingedeeld volgens de regering der 
Brabantse hertogen. Behandelt de kerkelijke geschiedenis van 
Brussel en omgeving en de algemene Brabantse geschiedenis. De 
gekopiëerde akten dateren uit de periode 1047-1457. Latere 
aanvullingen door een ander scribent tot 1532. (Schrift XVe-XVIe 
eeuw)

1 deel

201 Afschrift van het "Registrm Antiquum", 1047-1532. (Schrift, 1727).
1 deel

202 "Registrum Album", 1047-167. (Schrift Ve-XVIe eeuw)
1 deel

203 Cartularium van Sint-Goedele, 1047-1452. (Schrift XVe-XVIe eeuw)
1 deel

204 "Ad capitulum Bruxellensem quedam privilegia et concardata", 
1047-1601. (Schrift Xve-XVIIe eeuw)

1 deel
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205 Cartularium van Sint-Goedele, 1047-1487. (Schrift XVe-XVIe eeuw)
1 katern

206 Cartularium van Sint-Goedele, 1442-1503. (Schrift XVe-XVIe eeuw)
1 deel

207 Cartularium van Sint-Goedele, 1174-1513. (Schrift XVe-XVIe eeuw)
1 deel

208 Fraggment van een cartularium van Sint-Goedele, 1377-1482. 
(Schrift XVe-XVIIe eeuw)

1 katern

209 Cartularium van Sint-Goedele, 1225-1580. (Schrift XVe-XVIe eeuw)
1 deel

210 Cartularium van Sint-Goedele, 1047-1529. (Schrift XVe-XVIe eeuw)
1 katern

211 "Registrum Ceruleum", 1047-1617. (Schrift XVe-XVIIe eeuw)
1 deel

212 "Scripta ac momumenia ecclesiae nostrae pertinentia", 1047-1607.
(Schrift XVIIe eeuw)

1 deel

213 Cartularium van Sint-Goedele, 1134-1631. (Schrift XVIIe eeuw)
1 deel

214 "Registrum mixtum et desuptum ex registris albo et ceruleo", 
1047-1675. (Schrift XVIIe eeuw)

1 deel

215 Index op voormeld cartularium, 17e eeuw
1 katern

216 "Registrum novum", 1253-1719. Verzameling bescheiden, vooral 
uit de 16e-17e eeuw, betreffende het kapittel en ondergeschikte 
instellingen. Omvat : processtukken, uittreksels uit de "Acta 
Capitularia", overeenkomsten tussen het kapittel en andere 
kerkelijke instellingen, s tatuaire en dfsciplinaire bepalingen, 
vorstelijke verordeningen, rekeningen, uittreksels uit testamenten, 
aanstellingsvoorwaarden gesteld aan de ondergeschilte van het 
kapittel, statuten van broederschappen, lijsten van liturgische 
voorwerpen en regelingen inzake de eredienst. (Schrift XVII-XVIIIe 
eeuw)

1 deel
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217 Lijst van de oorkonden (1047-1467) die moeten overgeschreven 
worden voor het aanleggen van een cartularium, 17e-18e eeuw

1 katern

Deel IV : Referentiestukken

DEEL IV : REFERENTIESTUKKEN
Hoofdstuk I : Algemene referentiestuken

HOOFDSTUK I : ALGEMENE REFERENTIESTUKEN
218 Uittreksels, gemaakt in 1532, uit een privilegieboek der stad 

Brussel : oorkonde der schepen aangaande de verdeling van 
goederen (1355), oorkonde van hertog Jan II inzake de vrijgeleide 
(1302), diversebepalingen aangaande het poorterschap en 
aangaande slagen en verwondingen, 1302-1532

1 katern

219 Afschrift van de oorkonde waarbij hertogin Johanna belooft dat de 
zes meierijen rond Brussel niet zullen verkocht worden, maar door 
de amman van Brussel bestuurd zullen worden, 1392

1 deel

220 Afschrift, uit het "Roodt Statuetboeck mette Taetsen" der stad 
Brussel, van een verordering der schepenen inzake 
goederenoverdrachetn, 1399

1 katern

221 "Statuyt aengaende der quytingen vanden erfcheinsen op huysen 
oft hofsteden te Bruessele staende", 1436

1 katern

222 "Plancaet gemaect bij wijlen hoock loffelijcker memorien hertoghe 
Philips van Bourgoingen inden jaere XIIII c XLVI aegaende den 
leengoeden", 1446

1 katern

223 "Statuyt aengaende der quytingen van renten op leengoederen 
geypothiceert", 1520

1 katern

224 Afschrift uit het "Swertboeck" van het reglement betreffende het 
bestuur der stad Brussel, 1546 (n.s.)

1 katern

225 Verzamelband met : "Costuymen ende rechetn der stadt Brussel... 
Tot Brussel by Jan Mommaert..., M DC LVII" en "Eryci Puteani 
Bamelrodi Brussela, incomparabili exemplo septenaria, gripho 
palladio descripta... Bruxellae ex offica Ioannis Momarti M DC XLVI"

1 band
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226 "Basilica Bruxellensis S. S. Michaerlis en Gudilae descripta ab 
Antonia Sandero Gundavensi presbytero, S. Theol. Licentiato, nuper
Iprensis ecclesiae canonico et poenientiario ad reverendum 
admodum et amolissimum dominum D. Martinum Prats decanum 
caeterosque venerabiles ac revendos dominios ejusdem eccelisae 
canonicos ac sacerdoes. Bruxellae, apud Philippum Vleurgartium... 
1658"

1 katern

227 "Modus procendendi in curia Brantiae", 17e eeuw
1 katern

228 "Valuatie vanden ouden gelde et varia". Verzamelband met 
ondermeer lijsten van maten en gewichetn, tarief van het salaris 
der ambtenaren, verordeningen inzake de munt en de 
pondpenningen, armenzorg, verkoop van goederen, momboren, 
leengoederen, cijnzen en pachetn, 1434-1649

1 band

229 "Het verheerlykt of opgehelderd Brussel ... door J. A. Rombaut. 
Eerste deel. Tot Brussel, by Pauwels, boekdrukker en 
boekverkooper op de Grote Merkt, 1777". Dit werk behandelt 
vrijwel uitsluitend de kapittelkerk van Sint-Goedele

1 deel

Hoofdstuk II : Vorstelijke ordonnanties

HOOFDSTUK II : VORSTELIJKE ORDONNANTIES
230 Muntordonnantie van Don Francisco Antonio de Agurto, landvoogd 

der Nederlanden, 1690
1 stuk

231 Muntordonnantie van Karel II, 1698
1 katern

232 Muntordonantie van Filips V, 1701
2 stukken

233 Muntordonantie van Filips V, 1701
1 stuk

234 Muntordonantie van Filips V, 1701
1 stuk

235 Muntordonantie van Filips V, 1701
1 stuk

236 Muntordonantie van Filips V, 1704
1 stuk
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237 Muntordonantie van Filips V, 1704
1 stuk

238 Muntordonantie van Maria-Theresia, 1755
1 stuk

239 Ordonnantie van Maria-Theresia inzake dode-handsgoederen, 1755
1 stuk

240 Ordonnantie van Maria-Theresia inzake het onderhoud der 
parochiekerken en pastorijen, 1769

1 katern

241 Ordonantie van Marie-Theresia inzake de doop-, huwelijks- en 
begrafenisregisters, 1778

1 katern

242 "Edict van den keysser raekende de provisien van 't Hof van 
Roomen, de resignatien en permulatien van beneficien en de 
apellen van de geestelyke rechts-banken", 1783

1 stuk

243 "Edit de l'empereur concernant les provisions de la Cour de Rome, 
les resignations et permulations de bénéficeset les appels de for 
écclèsiastique", 1783

1 stuk

244 "Edict van den keyser van den 26 junii 1784 aengaende de 
begraeffenissen", 1784

1 katern

245 "Edit de l'empereur concernant les deniers publics", 1784
1 katern

246 "Edict van den keyser van den 9 september 1784 raekende de 
publieke penningen", 1784

1 stuk

247 "Edit de l'empreur concernant les deniers publics", 1784
1 stuk

248 "Ecict van den keyzer van den 28 september 1784 raekende het 
houwelyk", 1784

1 katern

249 "Edit de l'empereur concernant le mariage", 1784
1 katern
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250 "Edict van den keyser, medebrengende het verbod van eenige 
presenten aen te bieden ofte te doen aende geëmploeyeerde van 
den Staet en aen deze van eenige presenten te aenveerden ien 
opzigte van hun bedieningen", 1784

1 stuk

251 "Edit de l'empereur portant défense d'offrir ou de faire des présens 
aux employés de l'État et à ceux-ci d'en recevoir rélativement aux 
affaires de leurs offices", 1784

1 stuk

252 "Reglement van syne majesteyt nopende het onderhoud van den 
armen in de seven quartieren an Antwerpen", 1784

1 stuk

253 "Declaratie van den keyzer raekende den civielen staet van de 
lidmaeten der geestelyke huizen van beyde de geslachetn 
vernietigt in deze landen", 1784

1 stuk

254 "Déclaration de l'empereur concernant l'état civil des individus des 
maisons religieuses de l'un et de l'autre sexe, supprimées en ce 
pays", 1784

1 stuk

255 "Ordonnantie van den keyser ende koninck, medebrengende 
pardon generael voor de dessertuers der trouppen van syne 
majesteyt, voor de Nederlanden van syne majesteyt, voor de 
Nederlanden vansyne dominatie, 1784

1 katern

256 "Bevel van den keyzer raekende de kennis die de pastoors moeten 
geven aan de militairen veld-cappellaenen, nopende de doopsel, 
houwelyken ende begraeffenissen van de militaire", 1785

1 stuk

257 "Ordonnance de l'empereur concernant l'information à donner aux 
aumoniers militaires par les curés, relativement aux baptêmes, 
mariages et sépultures des presonnes militaires", 1785

1 stuk

258 "Edict van den keyzer raekende de proccessien ende jubilën", 1786
1 stuk

259 "Ordonnance de l'empereur, prescrivant un dénombrement général
des biens du clergé, tant séculier querégulier", 1786

1 stuk

260 "Ordonnance de l'empereur préscrivant un dénombrement de 
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tousles bénéfices et offices ecclésiastiques simples, non chargés de
cure d'âmes et n'exigeant point de résidence personnelle", 1786

1 stuk

261 "Ordonnance de l'empereur, prescrivant un dénombrement de 
toutes les fondations pieuses séculières", 1787

1 stuk

Deel V : Testamenten

DEEL V : TESTAMENTEN
Hoofdstuk I : Inventaris, uittreksels en briefwisseling

HOOFDSTUK I : INVENTARIS, UITTREKSELS EN BRIEFWISSELING
262 Inventaris van de bescheiden berustend in de "lada prima 

testamentorum", 18e eeuw
1 stuk

263 Uittrekesels uit de "Acta Capitularia" (1541-1598) en uit de 
statuten betreffende het voorleggen van de testamenten en van de
rekeningen van de testamentuitvoerders. Verklaringen aangaande 
de terzake gevolgde procedure in de kapittels van Mechelen 
(1593), 1541-1598

1 band

264 Brief van J. Vander Steene aan kanunnik Coligny in verband met 
testament, 1669

1 stuk

Hoofdstuk II : Registers van testamenten

HOOFDSTUK II : REGISTERS VAN TESTAMENTEN
265 "Repertorium omnium testamentorum, codicillorum, inventariorum 

et compituum in libris in thesauraria asservatis contentorum, 18e 
eeuw

1 deel

266 "Testamenta computus maiorum canonicorum N° 1", 1472-1617
1 band

267 "Testamenta computus maioris canonici et cleri in Sabulone N° 2, 
1473. 1595. Retroakten 1353-1548

1 band

268 "Testamenta canonicorum computus N° 3", 1443-1587
1 band

269 "Testamenta computus maiorum canonicorum, plebanorum et 
laicorum N° 4", 1574-1707

1 band
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270 "Testamenta computus mairoum canoicorum N° 5" 1255-1643. 
Retroakten, 1255-1467

1 band

271 "Testamenta computus maiorum canoicorum N° 6", 1374-1611
1 band

272 "Testmenta minorum canonicorum et computus. Item capellanorum
et praesbierorum N° 7", 1495-1664

1 band

273 "Testamenta computus minorum canonicorum N° 8", 1482-1585
1 band

274 "Testamenta computus minorum canonicorum N° 9", 1569-1614
1 band

275 "Testamenta computus minorum canonicorum et capellanorum 
Sancte Gudule N° 10", 1572-1718

1 band

276 "Testamenta computus capellanorum Divae Gudilae N° 11", 1472-
1520

1 band

277 "Testamenta computus capellanorum Divae Gudilae N° 12", 1514-
1557

1 band

278 "Testamenta computus capellanorum Divae Gudilae N° 13", 1476-
1584

1 band

279 "Testamenta computus capellanorum N° 14", 1379-1623
1 band

280 "Testamenta computus capellanorum Divae Gudilae N° 15", 1460-
1617

1 band

281 "Testamenta compulus pastorum et capellanorum, praesbiterorum 
huius et allarum ecclesiarum N° 16", 1473-1591

1 band

282 "Testamenta executorum capellanorum de Capella", 1482-1615
1 band

283 "Testamenta et computus sacerdotum N° 18", 1478-1579
1 band
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284 "Testamenta computus cleri Sancti Nicolai et aliorum N° 19", 1439-
1654

1 band

285 "Testamenta computus capellanorum de Capella N° 20", 1404-1620
1 band

286 "Testamenta, computus cleri de Capella, Sancti Gaugerici, Sancti 
Nicolai, Sanctae Catherinae, Sabulonis, Sancti Johannis ad Lactum 
sacerdotum et laicorum N° 21", 1541-1702

1 band

287 "Camputus testamentariorum Sancti Guagerci N° 22", 1490-1597
1 band

288 "Testamenta cappellanorum Sancti Gaugerici N° 23", 1484-1597
1 band

289 Register van testamenten der Brusselse clerici, 1585-1756
1 band

Hoofdstuk III : Afzonderlijke testamenten (1)

HOOFDSTUK III : AFZONDERLIJKE TESTAMENTEN (1)
290 Absalans, Dirk. Uitreksels uit het testament, 1659-1669

1 omslag

291 Aelst (Van-), Anna. Uittreksels uit het testament, 1585
1 omslag

292 Aelst (Van-), Albertina. Rekenplichtige stukken en briefwisseling 
aangaande de nalatenschap, 1631-1650

1 omslag

293 Aelst (Van-), Jan, Kapelaan. Testament, 1686
2 katernen

294 Aelst (Van-), Matheus, kapelaan. Uittreksels uit het testmaent en 
bijhorende stukken, 1655-1768

1 omslag

295 Alphen (Van-), Gillis, priester (genaamd Rombauts). Rente ten 
behoeve van jaargetijde, 1392

1 stuk

296 Alten (Van-), Cornelis, groot kanunnik en houder der vijfde 
prebende. Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel 
enerzijds en Hubert Belle, klein kanunnik en Adriaan Van Althen 
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testamentuitvoerders anderzijds, aangaande de rekening der 
nalatenschap van Cornelis Van Althen, 1598-1601. Retroakten 
1580-.

1 omslag

297 Alten (Van-), Cornelis, groot kanunnik en houder der vijfde 
prebende. Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel 
enerzijds en Hubert Belle, klein kanunnik en Adriaan Van Althen 
testamentuitvoerders anderzijds, aangaande de rekening der 
nalatenschap van Cornelis Van Althen, 1598-1601. Retroakten 
1580-.

1 omslag

298 Andries, Jan, tresorier. Rekening van de testamentuitvoerder en 
akkoord tussen hetkapittel en de erfgenamen, 1622

1 katern

299 Assche (Van-), Jacob, Maria en Catharina. Testament (1760) en 
benoeming (1765) van Petrus De Vleeschouwer tot celebrant van 
de dagelijkse mis in de Onze-Lieve-Vrouwkapel

2 stukken

300 Auwermeulen (Van-), Matheus, kapelaan. Rekening van 
detestamentuitvoerder, 1755

1 stuk

301 Bacaert, Henrik, klein kanunnik, 18e eeuw. Testament en bijhorend 
stuk, (vóór 1719).

2 stukken

302 Backer (De-), Geertrui. Uittreksel uit het testament en 
overeenkomst met de kapelanen, 1646-1710

2 stukken

303 Baecx, Catherina, echtgenote van Valerius Andreas "Doctoir ende 
professeur inde rechetn bynnen de universityt van Loven". 
Testament, 1640-1655

1 katern

304 Baers, Willem, kapelaan. Uittreksels uit het testament (1567) en 
overeenkomst met de kapelanen (1606)

1 omslag

305 Ballot, Niklaas, klein kanunnik en geestelijke fabrieksklerk. 
Inventaris an de nalatenschap en afrekening, 1717-1718

1 katern

306 Baetens, Petrus, kapelaan. Rekening van de testamentuitvoerder, 
1760-1762
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1 stuk

307 Beaurin, Frans, klein kanunnik. Uittreksel uit het testament en 
overeenkomst tussen de kleine kanunniken en detestament 
uitvoerders, 1730

1 katern

308-309 Beausart (De-), Petrus, priester, ontvanger van de forijne kapelanieën.

308-309 BEAUSART (DE-), PETRUS, PRIESTER, ONTVANGER VAN DE
FORIJNE KAPELANIEËN.

308 Testament,1638
1 katern

309 Rekening, van de testamentuitvoerders, 1639
1 stuk

310 Begge (Le-), Jan, klein kanunnik. Uittreksel uit het testament, 1596
2 stukken

311 Begge (Le-), Johanna, Anna en Agnes, gezusters. Kwijtschrift van 
De Fren betreffende de ontvangst van Hendrik Vanden Hove, van 
het testament (1622) van de drie gezusters, 1651

1 stuk

312 Bellinghen (Van-), Antoon, kapelaan. Testament, 1678
1 katern

313 Betault, Maria-Anna. Testement, 1745-1746
1 katern

314 Berti (Du-), Catherina. Testament, 1734
1 katern

315 Beughem (Van-), Ferdinand, bisschop van Antwerpen. Uittreksel uit 
het testament, 17e eeuw

1 stuk

316 Blye (De-), Jacob, klein kanunnik. Uittreksel uit het testament, 1572
1 katern

317 Blijleven, Hendrik, kanunnik. Uittreksel uit het testament, 1782
1 stuk

318 Bogaert, Maria, weduwe an Folcart van Achlen, raadsheer bij de 
Geheime Raad. Uittreksels uit het testament, 1652

2 stukken

319 Bont, Jan Tresorier van Kamerijk en cantor van Sint-Goedele. 
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Testament, 1451
1 katern

320-321 Borcht, (Vander-), Willem, klein kanunnik. Testament 1499.

320-321 BORCHT, (VANDER-), WILLEM, KLEIN KANUNNIK. 
TESTAMENT 1499.

320 Inventairsvan de nalatenschap, 1500
1 katern

321 Borcht, (Vander-), Willem, klein kanunnik. Testament 1499.
1 katern

322 Borrekens, Engelbert, koopman. Testament, (na 1655)
1 stuk

323 Borrekens, Ignatius, kanunnik en cantor. Uittreksel uit het 
testament, 1689

1 stuk

324 Botkin, Niklaas, kapelaan. Testament en bijhorende stukken 
betreffende zijn familie, 1682-1745)

1 omslag

325 Bouchier (Le-), "hoefmeester wijlen des heeren presidents Viglii". 
Uittreksel uit het testament en notities betreffende de inkomsten 
van zijn fundatie, 1595-1755

2 stukken

326 Bouselet, Willem kapelaan. Rekening van de testamentuitvoerder, 
1756

1 stuk

327 Bozeau, Jacob, priester. Testament, 1743
1 katern

328 Branden (Vanden-), Albert. Rekenplichtige stukken betreffende de 
nalatenschap, 1717-1721

1 omslag

329-331 Brant, Willem, tresorier en houder van de vijde prebende. Uittreksel uit het testament, 17e eeuw.

329-331 BRANT, WILLEM, TRESORIER EN HOUDER VAN DE VIJDE 
PREBENDE. UITTREKSEL UIT HET TESTAMENT, 17E EEUW.

329 Inventaris van de nalatenschap, 1640
1 stuk

330 Rekening van de verkoop der rorende nalatenschap, 1640
1 katern
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331 Brant, Willem, tresorier en houder van de vijde prebende. Uittreksel
uit het testament, 17e eeuw.

1 katern

332 Brennaert, Ghysbert, plebaan. Geschil tussen het kapittel enerzijds 
en de erfgenamen van Gysbertus Brenaert anderzijds aangaande 
diens nalatenschap en de schulden wegend op het huis van de 
plebaan ondermeer voor herstelingen, 1729-1734. Retroakten, 
1655-

1 omslag

333 Broecke (Vanden-), Dirk, bedienaar van de kapelanie van Sint-
Jacob. Rekening van de testamentuitvoerders, 1550

1 katern

334 Broecke (Vanden-), Hendrik, secretaris der stad Brussel. Uittreksel 
uit het testametn, 1845 (n.s.)

2 stukken

335 Broecke (Vanden-), Hendrik, deken van Sint-Goedele en houder 
vierde prebende. Uittreksel uit het testament, inventaris en 
rekening van de nalatenschap, 1591

1 omslag

336-337 Broecke (Vanden-), Joos, klein kannunik. Testament, 1539.

336-337 BROECKE (VANDEN-), JOOS, KLEIN KANNUNIK. TESTAMENT,
1539.

336 Uittreksel uit het testament, 1539
1 katern

337 Broecke (Vanden-), Joos, klein kannunik. Testament, 1539.
1 stuk

338 Bruegel, Everard, klein kanunnik. Testament (1528) en akte an de 
abt van Nizelles i.v.m. misfundatie aldaar (1529)

2 stukken

339-341 Bruloot, Jan, cantor en houder van de zesde prebende. Rekening van de testamentuitvoer, 1646-1647.

339-341 BRULOOT, JAN, CANTOR EN HOUDER VAN DE ZESDE 
PREBENDE. REKENING VAN DE TESTAMENTUITVOER, 1646-1647.

339 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de erfgenamen van cantor Jan Bruloot anderzijds aangaande diens 
nalatenschap, 1646-1647

340 Bruloot, Jan, cantor en houder van de zesde prebende. Rekening 
van de testamentuitvoer, 1646-1647.

1 omslag
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341 Bruloot, Jan, cantor en houder van de zesde prebende. Rekening 
van de testamentuitvoer, 1646-1647.

1 band

342 Bruyninck, Laurens, kanunnik. Uittreksel uit het testament, 1486 
(n.s.)

2 stukken

343 Bullaert, Sabina, weduwe van Thomas Jamez, raadsheer bij de 
Geheime Raad. Uittreksel uit het testament, 1753-1760

2 stukken

344 Cammaert, Jacob, klein kanunnik. Testament, 1568-175
1 stuk

345 Cammens (Vander-), Jan, groot kanunnik, houder van de twaalfde 
prebende.

1 stuk

346 Cammens (Vander-), Jan, groot kanunnik, houder van de twaalfde 
prebende.

3 katernen

347 Cammens (Vander-), Jan, groot kanunnik, houder van de twaalfde 
prebende.

1 omslag

348 Capiteyn, Jan, kapelaan.
1 omslag

349 Capiteyn, Jan, kapelaan.
1 stuk

350 Carlier, Maria, echtgenote an Niklaas De Wandele, procureur bij de 
Raad van Brabant. Testament (1704) en rettroakte (1698)

3 stukken

351 Cascalez, Frans, priester. Verzoekschrift van advocaat P. De Fierlant
aan het kapittel om priester Walckiers toe te laten te getuigen in 
het proces tussen Elisabeth Smegers enerzijds en de erfgenamen 
van Frans Cascalez, priester, anderzijds, 1714

1 stuk

352 Chesne (Du-), J.F., advocaat bij de Raad van Brabant. Uittreksel uit 
het testament en gedrukt overlijdensbericht, 1756

2 stukken

353 Claerbots, Catharina, weduwe van "raedt ende fiscael" Francxem. 
Testament en bescheiden betreffende de terzake gerezen 
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betwistingen met de pastoor van de Kapellekerk, 1690-1721
1 omslag

354 Cloet, Liesbeth, weduwe van Aerd Vander Noot. Jaargetijde 
opgenomen in de "lada testamentorum"), 1519 (n.s.)

1 stuk

355 Coecke, Hendrik, deken en houder van de twaalfde prebende. 
Uittreksel uit het testament (14e eeuw) en uit de "Acta Capitularia"
(1609)

1 stuk

356 Coels, Niklaas, (genaamd De Froyere), kapelaan. Testament (1543) 
en condicille (1556)

1 katern

357 Collens A., voormailig rentmeester der kapelanen. Testaent en 
bijhorende stukken, 1704-1735

1 omslag

358 Collers, Gilles. Uittreksel uit het testament, 18e eeuw
1 stuk

359 Cools, Jan, priester. Proces (voor de Raad van Brabant?) tussen het 
kapittel enerzijds en de uitvoerders van het testament van Jan 
Cools anderzijds aangaande diens nalatenschap, 1581-1586. 
Retrakten 1576-

3 stukken

360 Cools, Maarten, cnator en plebaan. Testament, 1556
1 omslag

361 Cocquille, Jan, kapelaan. Testament, 1719-1729
2 stukken

362 Coreman, Jan, deken en houder der tiende prebende. Testament, 
1446

1 katern

363 Cort (De-), Françoise. Testament, 1734
1 katern

364 Crenerius, Jan, kanunnik van Sint-Baafs te Gent. Proces tussen 
Andries Michiels, volmachthoucer van de erfgenamen van Jan 
Crenerius enerzijds en het kapittel van Sint-Goedele anderzijds, 
1687-1690

1 stuk

365 Cutsem (Van-), Antoon, groot kanunnik. Testament, 1767 en 
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bijhorend stuk (1790)
2 stukken

366 Cuyermans, Petrus, "borgemeester vuyter natie der stadt van 
Brussele". Uittreksel uit het testament, 1576

1 katern

367 Dalen (Van-) Gillis. Uittreksel uit het testament, 1485 (n.s.)
1 stuk

368-369 Damant, Petrus "bewaerdere vanden juweelen ons heeren tsconincx" en anna Baive.

368-369 DAMANT, PETRUS "BEWAERDERE VANDEN JUWEELEN ONS 
HEEREN TSCONINCX" EN ANNA BAIVE.

368 Jaargetijde (horend tot de "lada testamentorum"), 1562
1 katern

369 Rekening van de fundatie Petrus Damant, 1569-1574
1 katern

370 Dancart, Gratianus (genaamd Rynbiyts) houder der derde 
prebende. Rekening van de testamentuitvoerders, 1629-1632

1 katern

371-372 Danckaerts, Walter, plebaan.

371-372 DANCKAERTS, WALTER, PLEBAAN.
371 Inventaris van de nalatenschap, 1667

1 katern

372 Geschil voor de aartsdiaken van Mechelen tussen deken Mathias 
Middegaels enerzijds en Willem De Raedt, uitvoerder van het 
testament van Walter Danckaerts anderzijds betreffende diens 
nalatensscahp en het cumuleren van de plebanie met het 
decanaat, 1663-1671

1 omslag

373-375 Davidts, Maarten, klein kanunnik.

373-375 DAVIDTS, MAARTEN, KLEIN KANUNNIK.
373 Testament, 1516

2 stukken

374 Rekening van de testamentuitvoerder, 16e eeuw
1 katern

375 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Hendrik Van Bijgaarden anderzijds aangaande de nalatenschap van
Maarten Davidts, 1530-1535

1 omslag
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376 Deenen, Daniel, kapelaan. Uittreksel uit het testament, 1569
2 stukken

377 Deken, (De-), Silvinus, klein kanunnik. Uittreksel uit het testament, 
1709

1 stuk

378 Descartes, Jan, houder der negende prebende. Rekening van de 
testamentuitvoerder en bijhorende bewijsstukken, 1742-1743

1 omslag

379 Diericx, Catharina. Uittreksel uit het testament, 1550
1 stuk

380 Dongelberg, (Van-), Filip, hoogmeier van Vilvoorde. Uittreksel uit 
het testament, 1645

2 stukken

381 Douveryn, Jan, protonotarius en kanunnik van Sint-Lambertus te 
Luik. Uittreksel uit het testament, 1580-1590

2 stukken

382 Driessche (Vanden-), Maarten, klein kanunnik. Testament, 1532
1 stuk

383-385 Dryver, (De-), Elisabeth.

383-385 DRYVER, (DE-), ELISABETH.
383 Testament, 1627

1 stuk

384 Inventaris van de nalatenschap, 1627
1 katern

385 Rekeningen van de testamentuitvoerders met bijhorende stukken, 
1607-1630

1 katern

386 Etten (Van-), Maria, weduwe van Frans van Grimhuysen. 
Bescheiden aangaande de nalatenschap en de dienaangaande 
gerezen betwistingen, 1535-1593

1 omslag

387-394 Fabri, Paulus, groot kanunnik.

387-394 FABRI, PAULUS, GROOT KANUNNIK.
387 Testament, 1634

1 katern

388 Inventaris an de nalatenschap, 1634
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1 katern

389 Rekening van de testamentuitvoerers, 1634-1636
1 katern

390 Rekening van de testamentuitvoerers, 1638-1639
1 katern

391 Fabri, Paulus, groot kanunnik.
1 katern

392 Bewijsstukken bij de rekening van de testamentuitvoerders, 1617-
1638

1 lias

393 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittell enerzijds en 
de testamentuitvoerders anderzijds, 1635-1637. Retroakten, 1607

2 stukken

394 Fabri, Paulus, groot kanunnik.
1 band

395 Fabri, Petrus, houder van de tweede prebende. Uittreksel uit het 
testament, 16e eeuw

1 stuk

396 Facuwez (De-), Maria. Uittreksel uit het testament (1612) en 
bescheiden betreffende de goederen bestemd voor de misfundatie 
en betreffende de terzake gerezen betwistingen, 1554-1710

1 omslag

397 Fiefvez, Bartholomeus, kapelaan. Testament (1704) en bijhorende 
stukken betreffende goederen, 1657-1706

1 omslag

398 Fierens, Adriaan, klein kaunnik. Testament, 1610
1 katern

399 Fierens, Willem, cantor. Testament (1602) en codicille (1607)
2 katernen

400 Francolet, Karel. Uittreksel uit testament en bijhorend stuk, 1758-
1763

1 omslag

401 Fraye (De-), Frans, procureur bij de Raad van Brabant. Aanvulling 
bij testament, 1706

1 stuk
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402 Gaigne, Bartholomeus, cantor en houder der tiende prebende. 
Bezwaarschrift ingediend bij de Raad an Brabant door Ferdinand 
van Beughem deken, tegen Jacob Le Roy, heer van Broechem 
inzake de nalatenschap van Bartholomeus Gaigne, 1669-1679

1 omslag

403 Gesves (De-), Johanna. Uittreksel uit het testament (1540) en stuk 
betreffende geschil (1571) aangaande haar jaargetijde tussen de 
kapelanen en Frans Baillet, 1540-1571

2 stukken

404 Ghele (Van-), Gaspar, kapelaan van de Sint-Kathelijnekerk. 
Bewijsstukken betreffende de rekening van de 
testamentuitvoerders, 1622-1624

1 lias

405 Ghiessen (Van-), Jacob, alias Eggloy, kapelaan. Testament, 1489
1 katern

406 Ghysberti, Thomas, kapelaan. Testament met bijhorende stukken, 
1541-1568

2 stukken

407-408 Ghindertaelen (Van-), Jacob, houder der vierde prebende.

407-408 GHINDERTAELEN (VAN-), JACOB, HOUDER DER VIERDE 
PREBENDE.

407 Testament, 1678
1 stuk

408 Rekening van de testamentuitvoerders en bijhorende 
bewijsstukken, 1676-1683

1 omslag

409 Gillioens, Niklaas, klein kanunnik. Uittreksel uit het testament, 
1599

2 stukken

410-412 Gobelinus, Jan, cantor en houder der achtste prebende.

410-412 GOBELINUS, JAN, CANTOR EN HOUDER DER ACHTSTE 
PREBENDE.

410 Testament, 1679-1681
1 katern

411 Rekening van de testamentuitvoerders met bijhorende 
bewijsstukken en stukken aangaande terzake gerezen 
betwistingen, 1668-1684

1 omslag
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412 Verzameling bescheiden betreffende de processen, gevoerd voor 
de Raad van Brabant, tussen de kanunniken Middegaels, Vincquels 
en Goubault als vertegenwoordigers van het kapittel enerzijds en 
de erfgenamen van cantor Sebastiaan Tichon (nl. Lambert Sophie) 
en van cantor Jan Hendrik Gobelinus, 1680-1695

1 deel

413 Gorinchem (Van-), Dirk, cantor. Testament, (vóór 23 mei 1486)
1 katern

414 Goten (vander-), Niklaas († 1486), kapelaan. Testament vóór 23 mei
1486)

1 stuk

415 Goubault, Jacob, klein kanunnik en Goubault, Anna-Maria. 
Testament (1695-1710) en tetroakten 1675-

1 omslag

416 Greveraedt, Johanna. Uittreksel uit het testament, 1758
1 katern

417 Groote (De-), Petrus, kapelaan. Uittreksel uit het testament (1601) 
en retroakten (1555)

2 stukken

418-421 Gucht (Vander-), Elisabeth, weduwe van Willem Noiseth, meester-brouwer.

418-421 GUCHT (VANDER-), ELISABETH, WEDUWE VAN WILLEM 
NOISETH, MEESTER-BROUWER.

418 Testament (1751) en retroakte (1695)
2 katernen

419 Inventaris van de nalatenschap, 1754
1 katern

420 Rekening van de testamentuitvoerder, met bijhorende stukken, 
1754

1 omslag

421 Verzameling bescheiden gevonden door Jan Van Dormaal, priester 
en beheerder van de nalatenschap van Elisabeth Vander Gucht, 
weduwe van willem Noiseth, meester-brouwer. Deze stukken 
hebben voornamelijk betrekking op de families Noiseth en Vander 
Gucht, 1626-1697

1 omslag

422 Haecht (Van-), Margareta. Uittreksel uit het testament, 1473
1 stuk
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423 Haecht (Van-), Petrus, klein kanunnik. Testament met bijhorende 
stukken, 1634-1675

1 omslag

424 Halmale (Van-), Isabella, weduwe van Andries Happaert, secretaris 
van de Raad van Brabant. Uittreksel uit het testament (1669) en 
bijhorende stukken, 1656-1670

1 lias

425 Halluto (De-), Toussaint, priester. Uittreksel uit het testament, 1493
(n.s.)

2 stukken

426 Hamelinckx, Jan Baptist, scholaster. Inventaris van de 
nalatenschap, 1732

1 katern

427 Hansbeke (Van-), Niklaas, advocaat bij de Raad van Brabant. 
Uittreksel uit het testament, 1525

2 katernen

428 Hanthuys, Josina, weduwe van Jan Aelbrecht. Testament, 1723
1 lias

429 Hantreppe (Van-), graaf. Uittreksel uit het testament, 1663
1 stuk

430 Haren (Van-), Jan (genaam Van Dueren), priester. Bescheiden 
betreffende de distributie gefundeerd door Jan van Haren, 1445-
1550

1 omslag

431 Hauchin, Jan, aartsbisschop van Mechelen. Uittreksel uit het 
testament, 1589

1 stuk

432 Haye (De La-). Natalis, houder van de tweede prebende. 
Testament, 1622

1 stuk

433 Haze (De-), Jan-Baptist, tresorier. Proces voor de Raad van Brabant 
tussen het kapittel enerzijds en de erfgenamen van Jan-Baptist De 
Haze, anderzijds aangaande possessiegeld en de lasten rustend op 
de tresorij, 1748. Retroakten, 1718-

1 omslag

434 Heembeke (Van-), Hendrik, priester. Testament, 1489 (?)
1 stuk
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435 Hellen (Vander-), Jan, deken. Proces voor de schepenen van Brussel
tussen de erfgenamen van Jan Vander Hellen enerzijds en het 
kapittel van Sint-Goedele anderzijds aangaande de nalatenschap 
van deken Jan Vander Hellen, 1308-1309

1 rol op perkament

436 Herlaar (Van-), Jan, kapelaan. Uittreksel uit het testament, 1679
1 stuk

437 Herreros (De Los-), Jozef, kolonel van zijne majesteit. Proces voor 
de Raad van Brabant tussen Maria Joanna De Los Herreros, 
natuurlijke dochetr van Don Jozef De Los Herros, enerzijds en 
Garcia de Leon, weduwe van Jozef De Los Herreros en thans 
echtgenote van kolonel De Wacquart anderzijds aangaande de 
nalatenschap van Jozef De Los Herreros, 1746-1751

1 omslag

438 Heyckens, Dirk, priester. Uittreksel uit het testament, 1495-1586
2 stukken

439 Hinckaert, Filip, heer van Lille en Hadewijch van Os. Jaargetijde, 
1552 (horend tot de "lada testamentorum")

1 stuk

440 Hinnebeen, Willem. Uittreksel uit het testament, 1712-1717
1 stuk

441-443 Hoffstadt, Willem, kruisdrager in Sint-Goedele.

441-443 HOFFSTADT, WILLEM, KRUISDRAGER IN SINT-GOEDELE.
441 Testament, 1701

1 katern

442 Inventaris van de nalatenschap, 1703
1 katern

443 Rekening met bijhorende bewijsstukken, 1703
1 omslag

444 Houtte (Vanden-), Laurens, kapelaan. Uittreksel uit het testament, 
1565

1 stuk

445 Houwaert, Joos, klein kanunnik. Testament, 1594
1 katern

446 Hove (Vanden-), Hendrik, houder van de vierde prebende. 
Briefwisseling, processtukken en andere bescheiden betreffende de
familie Vanden Hove, aangetroffen in de nalatenschap van Hendrik 
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Vanden Hove, houder van de vierde prebende, 1632-1659.
1 pak

447 Hove (Vanden-), Hendrik, houder van de vierde prebende. 
Briefwisseling, processtukken en andere bescheiden betreffende de
familie Vanden Hove, aangetroffen in de nalatenschap van Hendrik 
Vanden Hove, houder van de vierde prebende, 1632-1659.

1 omslag

448 Hove (Vanden-), Hendrik, houder van de vierde prebende. 
Briefwisseling, processtukken en andere bescheiden betreffende de
familie Vanden Hove, aangetroffen in de nalatenschap van Hendrik 
Vanden Hove, houder van de vierde prebende, 1632-1659.

1 stuk

449 Hove (Vanden-), Hendrik, houder van de vierde prebende. 
Briefwisseling, processtukken en andere bescheiden betreffende de
familie Vanden Hove, aangetroffen in de nalatenschap van Hendrik 
Vanden Hove, houder van de vierde prebende, 1632-1659.

1 omslag

450-453 Hovijne, Willem, houder der achtste prebende.

450-453 HOVIJNE, WILLEM, HOUDER DER ACHTSTE PREBENDE.
450 Testament, 1641

3 stukken

451 Inventaris der nalatenschap, 1641
1 omslag

452 Rekenplichtige stukken en stukken betreffende betwistingen tussen
het kapittel en de kerkfabriek enerzijds en de erfgenamen uit de 
familie Hovijne anderzijds, 1641-1656

1 omslag

453 Fundatie van een jaargetijde, 1641-1642
2 katernen

454 Huteel, Catherina, dochetr van Jacob Huteel, secretaris-griffier bij 
de Raad van Brabant. Uittreksel uit het testament, 1537 (n.s.)

3 stukken

455 Huybrechts, Hendrik, subdiaken. Testament, 1672
1 stuk

456-457 Idens, Steven, groot kanunnik, houder de zevendee prebende.

456-457 IDENS, STEVEN, GROOT KANUNNIK, HOUDER DE 
ZEVENDEE PREBENDE.

456 Uittreksel uit het testament, 1606
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1 stuk

457 Rekening van de testamentuitvoerders, 1615-1616
1 katern

458 Jacobs, Petrus, cantor en houder van de vierde prebende. 
Testament, 1568

1 stuk

459 Junnius, Jan, heer van Lubbek en Pellenberg, raadsheer van de 
Geheime Raad en Maria Cloet, echtgenoten. Testament, 1636

1 katern

460 Kempenere (De-), Jan-Baptist, klein kanunnik. Uittreksel uit het 
testament (1656) en rentebrief (1665) voor misfundatie, 1656-
1665

3 katernen

461 Kerckhoven (Vanden-), L., klein kanunnik en ceremoniemeester. 
Akte waarbij hij zijn handschriften zoals "kalendria", "directoria" en 
decreta papalia" nalaat aan het kapittel en de ceremoniemeesters, 
1778

1 stuk

462 Kerpen, Niklaas, plebaan. Proces voor de Raad van Brabant (?) 
tussen de pastoors van de zeven Brusselse parochies enerzijds en 
Juffrouw Vanden Block, meesteres van het "Cruyscapelleken" 
anderzijds aangaande de nalatenschap van N. Kerpen, 1772

3 stukken

463 Lanceloots, Leo, priester. Rekening, opgesteld ten behoeve van Jan 
Timmermans, testamentuitvoerder, betreffende de inkomsten van 
iwjlen Leo Lanceloots als priester in Sint-Goedele, 1543

1 katern

464 Langhe (De-), Jan-Baptist, kanunnik. Uittreksels uit de "Acta 
Capitularia" betreffende een overeenkomst tussen het kapittel en 
de uitvoerders van het testament van Jan Baptist De Langhe, 
betreffende diens jaargetijde, 1575-1577

3 stukken

465 Lauwers, Frans, kapelaan. Uittreksel uit het testament, 1638
2 stukken

466 Leder, Gillis. Fundatie van een jaargetijde (horend tot de "lada 
testamentorum"), 1472

1 stuk

467 Leewerincx, Jan (genaamd Manghelere). Uittreksels uit het 
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testament, 1517
1 stuk

468 Lemmens, Frans, priester. Inventaris van de nalatenschap, 1574
1 stuk

469 Lier (Van-), Hendrik, poorter van Brussel. Testament, 1469
1 stuk

470 Lombeecke (Van-), Jan, klein kanunnik. Inventaris van de oorkonden
en bescheiden betreffende Jan van Lombeecke die gevonden 
werden in de nalatenschap van Jan De Thymo, begin 16e eeuw

2 katernen

471-472 Loyns, Walter, kanunnik en houder van de zevede prebende.

471-472 LOYNS, WALTER, KANUNNIK EN HOUDER VAN DE ZEVEDE 
PREBENDE.

471 Testament en inventaris van de nlatenschap, 1484-1489
1 katern

472 Uittreksel uit het testament, 1484
1 katern

473 Lontien, Digman, klein kanunnik. Inventaris van de oorkonden en 
bescheiden gevonden in de nalatenschap, 17e eeuw

1 stuk

474 Lopez, Alonso, kanunnik. Inventaris van de nalatenschap, 1667
1 katern

475 Lyssens, Petrus, klein kanunnik. Testament, 1600
3 stukken

476 Machiels, Jan, kapelaan van het cantuarium Sauvaige. Uittreksel uit
het testament (1574) en bijhorende stukken (1596), 1574-1596

1 lias

477 Maes, Jan Baptist, heer van Steenkerke, raadsheer bij de Raad van 
Financiën. Testament, 1665

1 katern

478 Mayere (De-), Jacob, deken en houder der elfde prebende. Uitreksel
uit het testament (1719) en rekenplichtige stukken betreffende zijn
bezittingen, 1712-1748

3 stukken
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479-481 Magnus, Hendrik, ridder en hertogelijk raadsheer.

479-481 MAGNUS, HENDRIK, RIDDER EN HERTOGELIJK 
RAADSHEER.

479 Testament, 1476
1 katern

480 Uittreksel uit het testament, 1476
1 stuk

481 Testament en bijhourende stukken, 1465-17e eeuw
1 omslag

482 Marchant, Joos, kapelaan. Uittreksel uit het testament, 1676
2 stukken

483 Marot, Jan, kapelaan. Testament (1711) en rentebrief (1730) en 
kwijtschriften, 1711-1730

1 omslag

484 Mars, Frans, klein kanunnik. Testament, 1661
1 stuk

485 Matens, Jan, jonker. Uittreksel uit het testament, 1612
1 stuk

486 Mecha (De-), Jan. Uittreksel uit het testament, 1598
1 stuk

487 Mechelen (Van-), Jan, secretaris der stad Brussel en zijn echtgenote
Katharina Roelof. Testament en bijhorende stukken, 1558-1608

1 omslag

488 Mechelen (Van-), Mark. Testament, 1623
2 katernen

489 Medaerts, Paulus, klein kanunnik. Rekening van de testament-
uitvoerders, 1751

1 katern

490 Meldert (Van-), Jan, kapelaan. Jaargetijde (horend tot de "lada 
testamentorumé), 1709

1 katern

491 Mellelo (De-), Johanna. Testament, 1718
1 katern

492 Meren (Vander-), Petrus. Testament, 1703
1 katern
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493 Mets, Jan, klein kanunnik. Testament, 1578
1 katern

494 Metsius, Laurens, bisschop van 's Hertogenbosch, destijds plebaan 
ne deken van Sint-Goedele. Testament en bijhorende stukken, 
1574-1590

1 omslag

495 Micault, Lodewijk, kanunnik. Uitreksel uit het testament en 
rekenplichtige stukken, 1600-1604

3 stukken

496-497 Michiels, Sebastiaan, klein kanunnik.

496-497 MICHIELS, SEBASTIAAN, KLEIN KANUNNIK.
496 Testament, 1554

1 katern

497 Testament, 1558
1 katern

498 Middegaels, Servaas, groot kanunnik en cantor. Uittreksel uit het 
testament, 1689

2 stukken

499 Milinck, Catharina. Testament en rekenplichtige stukken, 1657-
1737

4 stukken

500-506 Mol (De-), Filibert, deken van Sint-Goedele.

500-506 MOL (DE-), FILIBERT, DEKEN VAN SINT-GOEDELE.
500 Testament, 1631-1635

1 katern

501 Rekening van de testamentuitvoerders en bijhorende stukken, 
1637

1 omslag

502 Relaas van Jan De Mol, testamentuitvoerder van Filibert De Mol 
betreffende zijn werkzaamheden aangaane het regelen van deze 
nalatenschap. Lijst der inkomsten van de overledene, 1637

1 deel

503 Proces voor de Raad van Brabant tussen Bartholomeus Tichon, 
houder van de eerste prebende enerzijds en de uitvoerders van het
testament van deken Filibert De Mol anderzijds aangaande diens 
nalatenschap meer bepaald de goederen buiten de Schaarbeekse 
poort, 1640-1686. Retroakten 1355
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1 band

504 Mol (De-), Filibert, deken van Sint-Goedele.
1 band

505 Mol (De-), Filibert, deken van Sint-Goedele.
1 band

506 Mol (De-), Filibert, deken van Sint-Goedele.
1 omslag

507 Montpleinchamp (De-), Chrysostomos, kanunnik. Proces voor de 
Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en Niklaas Rosart 
anderzijds de nalatenschap van kanunnik De Monpleinchamp, 
1725. Retroakten 1702-1724

1 omslag

508 Mottemont (De-), Hubert, kapelaan. Rekening van de 
testamentuitvoerders, 1757

1 katern

509 Munter (De-), Catharina, weduwe van Alex Hincxt, deken van het 
lijnweversambacht. Testament (1729) met retroakten (1669-1699), 
1669-1729

1 omslag

510 Muyswinckel (Van-), Jan, houder van de vijfde prebende. Rekening 
van de testamentuitvoerders, 1585-1588

1 katern

511 Neefs, Joris, klein kanunnik. Uittreksel uit het testament, 1601-1602
2 stukken

512-518 Nicolot, Claudius, kapelaan.

512-518 NICOLOT, CLAUDIUS, KAPELAAN.
512 Testament, 1658

1 omslag

513 Inventaris van de nalatenschap, 1665
1 lias

514 Inventaris van de rentenbrieven, manualen en bescheiden 
gevonden in de nalatenschap, 1665

1 katern

515 Inventaris van de bescheiden betreffende wijlen Claudius Nicoot 
aangetroffen in de nalatenschap van Antoon Kints, priester, 1667

1 katern
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516 Rekening van de testamentuitvoerders, 1678
1 katern

517 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
vrouw Bardot anderzijds aangaande de nalatenschap van Claudius 
Nicolot, kapelaan, 1665

1 lias

518 Geschil tussen het kapittel enerzijds en Juliaan De Hasque 
anderzijds de nalatenschap van Claudius Nicolot, 1665-1666

2 stukken

519 Noter (De-), Catharina, dochetr van Theodoor De Noter, advocaat 
bij de Raad van Brabant, tot curator van de nalatenschap van 
Willem van Oldenbarneveld, 1635

1 stuk

520 Oldenberneveldt (Van-), Willem. Aanstelling van Gillis Gerardi, 
procureur bij de Raad van Brabant, tot curator van den 
nalatenschap van Willem van Oldenbarneveld, 1635

1 stuk

521 Oliviers, Jacob, kapelaan. Testament, 1575
1 omslag

522 Pangaert, Leonard, kapelaan. Rekening van de nalatenschap, 1742
1 katern

523-524 Pantecras, Jan, priester, secretaris van het kapittel en ceremonmiemeester.c

523-524 PANTECRAS, JAN, PRIESTER, SECRETARIS VAN HET 
KAPITTEL EN CEREMONMIEMEESTER.C

523 Inventaris van de bescheiden betreffende het kapittel gevonden in 
het sterfhuis van Jan Pantecras, 1749

1 katern

524 Rekening van de testamentuitvoerder, 1749-1752
1 katern

525-526 Pantinus, Petrus, deken en houder der vierde prebende.

525-526 PANTINUS, PETRUS, DEKEN EN HOUDER DER VIERDE 
PREBENDE.

525 Rekening van de nalatenschap, 1611
1 katern

526 Rekening betreffende inkomsten van dekenij en prebende, 1598-
1599

1 katern
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527 Parijs (Van-), Isabelle, weduwe van Lodewijk Hombroeck. 
Testament, 1750

1 stuk

528 Peeters, N., luitenant-valkenier. Gedrukte oproep tot alle 
schuldeisers die aanspraak maken op de nalatenschap, 1708

1 stuk

529 Pierson, Willem, kapelaan. Uittreksel uit het testament, 18e eeuw
1 stuk

530 Piersort, Hendrik, zangmeester. Juridisch advies aangaande de 
schulden nagelaten door Hendrik Piersot, 1672

1 katern

531 Poele (Vanden-), Petrus, kapelaan van Sint-Goriks. Rekenplichtige 
stukken betreffende de nalatenschap, 1613-1614

1 omslag

532 Poelke (Van-), Aerd, kapelaan. Testament, 1503
1 katern

533-536 Poignart, Willem, klein kanunnik.

533-536 POIGNART, WILLEM, KLEIN KANUNNIK.
533 Testament, 1714

1 stuk

534 Inventaris van de nalatenschap, 1714
1 katern

535 Rekening van de verkoop der roerende goederen, 1714
1 katern

536 Rekenplichtige stukken en bijhorende bescheiden betreffende de 
nalatenschap, 1707-1716

1 omslag

537 Poix (Du-), Jan Baptist, kapelaan. Inventaris van de nalatenschap, 
1649

2 stukken

538 Powel, David, Engels priester. Uittreksel uit het testametn, 1601
1 stuk

539 Prats, Maarten, deken van Sint-Goedele en bisschop van Ieper. 
Bescheiden aangetroffen in zijn nalatenschap, betreffen 
voornamelijk eengeschil Met Maria Magdalena De Berry, weduwe 
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van Filip De Vicq, 1641-1655
1 omslag

540 Pretere (De-), Nicasius. Testamenten (1635, 1641) met bijhorende 
stukken inzake de aanspraken van Alonso Ortiz de Ybarra, 1635-
1755

1 omslag

541 Putmans, Denijs, kapelaan. Uittreksels uit het testametn, 1557
1 stuk

542 Putte (Vande-), Servaas, klein kanunnik. Testament, 1556
1 katern

543 Quina, Catharina. Uittreksel uit het testament, 1652
1 stuk

544 Rivieren, (Van-), Frans. Testamenten (1719 en 1722) en bescheiden
aangaande de geschillen terzake gerezen tussen de plebaan 
enerzijds en de kanselier van Brabant, raadsheer Cloeps en 
consoorten anderzijds, 1719-1729

1 omslag

545 Ramirez, Petrus, houder der zevende prebende. Inventaris van de 
nalatenschap en bescheiden betreffende de betwistingen terzake 
tussen kapittel en erfgenamen, 1645. Retroakten, 1508-1587

1 omslag

546 Reckum, Jan, kapelaan. Verzoekschrift van Frans Reckum, 
erfgenaam, gericht aan het kapittel tot uit betaling van 
achetrstallige rente, 1746

1 katern

547 Rentorpff, Joris, resident van de bisschop van Münster. Testament 
en bescheiden betreffende de terzake gerezen betwistingen, 1667-
1674

1 omslag

548 Reynegom (Van-), Karel "licentiaet in beyde rechetn sergeant major
deser stadt van Brussele". Uittreksels uit het testament, 1723

1 omslag

549 Richecourt (de-), de Steelant, barones van Perk en Elewijt. 
Inventarissen, rekeningen en briefwisseling betreffende de 
nalatenschap, 1772-1779

1 omslag

550 Roberts, Jan Baptist, kapelaan. Testament, 1705-1714
1 katern
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551 Rochet, Margareta. Uittreksel uit het testament, 1663
1 stuk

552 Rouch (De-), Catharina, begijn uit Brussel. Uittreksel uit het 
testament, 1687

1 stuk

553 Roy (De-), Robert, bedienaar van de kapelanie van de H. Laurens 
van de derde fundatie. Rekening van de testamentuitvoerders en 
bijhorende briefwisseling, 1787-1789

1 omslag

554 Saelmaeckers, Maria, weduwe van Filip Jacobs. Testament, 1733
1 katern

555 Sande (Vanden-), Jan, klein kanunnik. Ontvangstbewijzen 
betreffende de verdeling van de nalatenschap door Petrus Vanden 
Sande testamentuitvoerder, 1631-1632

1 lias

556 Santen (Van-), Anna. Uittreksel uit het testament, 1739
1 stuk

557 Sarteels, Niklaas, kapelaan. Testament en verkoopakte betreffende 
his bij de "Hoochschool", 1561-1566

1 katern

558 Sauvaige (Le-), Françoise, weduwe van Engelbert Vanden Dale, 
banderheer van Leefdaal en kanselier van Brabant. Testament, 
1568

1 katern

559 Sbeckers, Anna, onderwijzeres. Uittreksel uit het testament, 1586
1 stuk

560 Schilt, Willem en Sluwers, Maria, echtgenoten. Uittreksel uit het 
testament, 1479-1484

1 stuk

561 Schockaert, Petrus, priester. Geschil tusen de erfgenamen enerizjds
en de kleine kanunniken anderzijds inzake de achetrstallig loon 
verschuldigd aan Petrus Schokaert, 1666

2 stukken

562 Seutin, Michiel, kapelaan. Uittreksel uit het testament, 1665
1 stuk

563 Spanghen, Emmanuel, heer van Mellet. Uittreksels uit het 
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testament, 1681-1693
3 stukken

564 Spanghen, Karel, houder van de vijfde prebende. Rekening door de 
testamentuitvoerder betreffende de inkomsten van de prebende, 
1647-1654

1 katern

565 Spanghen, Filibert, groot-baljuw van Waals-Brabant. Testament, 
1649

1 katern

566 Spira (De-), Isabella, weduwe van Pedro Mayeda, ridder. Testament,
1655

1 katern

567 Spruytte, Antoon, kapelaan. Testament, 1495 (n.s.)
1 katern

568 Steenberch, Mark (+1508). Uittreksel uit het testament
1 stuk

569 Steensel, Albert, cantor en houder van der negende prebende. 
Afrekening betreffende de inkomsten van de cantorij, 1649-1650

1 katern

570 Steps, Jacob, klein kanunnik. Uittreksel uit het testament, 1753
1 stuk

571 Tasselon, Frans, advocaat. Proces voor de Raad van Brabant tussen
het kapittel enerzijds en de erfgenamen van advocaat Tasselon 
aangaande achetrstallige huishuur, 1711. Retroakte, 1629

1 omslag

572 Terrier (De-), Willem, "commissaris van den volcke van oorloghe 
ten dienste van Sijne Majesteit". Uittreksel uit het testament, 1698

1 stuk

573 Thienen (Van-), Margareta. Uittreksel uit het testament, 1727
1 stuk

574 Thobin, Richard, "priester ende Hierlander". Inventaris en 
rekenplichtige stukken betreffende de nalatenschap, 1725

1 omslag

575 Thoires (De-). Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen Lancelot 
De Preteré, gewezen rentmeeser van het Land van Gaasbeek en 
rentmeeser van de fabriek enerzijds en Philibert De Mol, cantor 
anderzijds aangaande de inkomsten nagelaten door De Thoires, 
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1603-1619
1 omslag

576-577 Thosse (De-), Ambrosius, deken en houder der negende prebende.

576-577 THOSSE (DE-), AMBROSIUS, DEKEN EN HOUDER DER 
NEGENDE PREBENDE.

576 Rekenplichtige stukken betreffende de latenschap, 1689-1694
1 omslag

577 Bescheiden betreffende de betwistingen tussen Jacob De Mayere, 
deken enerzijds en de erfgenamen van Ambrosius De Thosse 
anderzijds aangaande diens nalatenschap, 1694-1707

1 omslag

578 Tichon, Bartholomeus, cantor en houder van de eerste prebende. 
Afrekening tussen Sebastiaan Tichon, testamentuitvoerder en 
Bartholomeus Gaigne, cantor, 1662

3 stukken

579 Tijcke, Daniel, kapelaan. Testament en bescheiden betreffende de 
rente ten bate van de kapelanen, 1638-1641

1 omslag

580 Utensteenweghe, Jan (genaamd Vander Noet). Jaargetijde (horend 
tot de "lada testamentorum"), 1390 (n.s.)

1 katern

581 Vanderbeken, Gregorius, klein kanunnik. Uittreksel uit het 
testament, 1597

1 stuk

582-587 Vanderbeken, Ignatius, kapelaan.

582-587 VANDERBEKEN, IGNATIUS, KAPELAAN.
582 Testament, 1737

2 stukken

583 Inventaris van de nalatenschap, 1737
1 katern

584 Rekening van de testamentuitvoerders, 1737
1 katern

585 Bewijsstukken bij voormelde rekening, 1737-1738
1 lias

586 Genealogie der familie Vanderbeken, 18e eeuw
2 stukken
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587 Proces voor de Raad van Brabant tussen procureur Vanden 
Bossche, naaste verwant van wijlen kapelaan Ignatius Vanderbeken
enerzijds en Theresia Husson en Johanna Peeters anderzijds 
aangaande de verdeling van de nalatenschap, 1737-1740. 
Retroakten, 1656-

1 omslag

588 Vanderbkeen, Jacob, kapelaan. Uittrekesl uit het testament 1709
1 stuk

589 Veen (Van-), Willem, raadsheer bij de Raad van Brabant. Uittreksel 
uit het testament, 1597

2 stukken

590 Verde Rue (De la-), Virgina, weduwe van Jacob de la Cambre. 
Uittreksel uit het testament, 1599

1 stuk

591 Verheyleweghen, Jacob, priester. Regeling onder de erfgenamen 
betreffende een door Jacob Verheyleweghen nagelaten renten, 
1706, 1709

1 lias

592 Verminnen Jan, oratoriaan en klein kanunnik. Uittreksel uit het 
testament, 1680

2 stukken

593 Veulekens, Petrus, klein kanunnik. Uittreksel uit het testament, 
(1614?)

1 stuk

594 Vinck, Petrus, deken en houder der vierde prebende. Inventaris van
de nalatenschap, 1617

1 katern

595-597 Vincquels, Frans Jozef, tresorier en houder der vijfde prebende.

595-597 VINCQUELS, FRANS JOZEF, TRESORIER EN HOUDER DER 
VIJFDE PREBENDE.

595 Inventaris van bescheiden gevonden in zijn nalatenschap, 1711. 
Retroakten, 1699-

1 omslag

596 Proces voor de Raad van Brabant tussen Willem Dominicus 
Vincquels, klein kanunik en testamentuitvoerder van tresorier Frans
Jozef Vincquels en P. Gaillard, A. Vande kerckhoven en J.B. 
Hageman, erfgenamen enerzijds en het kapittel en de kapelanen 
anderzijds aangaangde de door Frans Jozef Vincquels gefundeerde 
distributie, 1710-1715. Retroakten, 1707-
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1 omslag

597 Vincquels, Frans Jozef, tresorier en houder der vijfde prebende.
1 omslag

598 Vlemincx, Jacob. Uittreksel uit het testament, 1595
1 stuk

599 Voghels, Frans, groot kanunnik. Briefwisseling en onkostennota 
inzake de shculden van wijlen Frans Voghels, 1788

4 stukken

600 Vrindt, Jan, kapelaan. Uittreksel uit het testament, 1691
1 stuk

601 Waffelaerts, Willem, klein kanunnik. Testament en uittreksels, 1570
4 stukken

602 Wauthier, Hendrik, klein kaunnik.

602 /BIS Testament, 1722
1 stuk

603 Inventaris van de nalatenschap, 1722
1 katern

604 Reknening van de testamentuitvoerders, 1722-1724
1 katern

605 Rekening van de verkoop der natatenschap, 1722
1 katern

606 Wutier, Maria. Testament (1729) en aanstelling van een 
testamentuitvoerder (1743)

2 katernen

607 Wijtvelt (Van-), Cornelia. Uittreksel uit het testament, 1613
1 stuk

608 Wils, Maximiliaan, advocaat. Proces voor de Raad van Brabant 
tussen Frederik van Fritma, advocaat, enerzijds en advocaat 
Festraets anderzijds aangaande de nalatenschap van advocaat 
Maximiliaan Wils en diens goederen te Sint-Joris-Winge, 1650-1656

1 omslag

609 Witteleer, Clara. Jaargetijde (horend tot de "lada testamentiorum"),
1686

2 katernen
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610-612 Woislauski, Jacob, tresorier.

610-612 WOISLAUSKI, JACOB, TRESORIER.
610 Testament en uittreksel, 1684

5 stukken

611 Overeenkomst inzake geschil tussen tresorier Jozef Vinquels 
enerzijds en Elias Vander Plancken, testamentuitvoerder anderzijds
en lasten wegend op de tresorij, 1690. Retroakten, 1684

1 omslag

612 Woislauski, Jacob, tresorier.
1 katern

613 Wouwere (Vande-), Mark, kanunnik in Sint-Pieters te Leuven. 
Uittreksel uit het testament, 17e eeuw

1 stuk

614 Ximenz De Aragon, Maria. Testament en bijhorende stukken, 1668
3 katernen

615 Zypen, Arnold, scholaster. Uittreksel uit de "Acta Capitulriae 
betreffende de aanstelling van J.B. Hamelincx tot 
testamentuitvoerder, 1700

1 stuk

616 Rekeing van hetgeen de erfgenamen van Zypen en de huidige 
scholaster verschuldigd zijn aan de kerkfabriek, 1701

1 katern

617 "Prcessen van sterfhuyse. Computus domus mortuarie. Liquidatie 
N° 7". Fol. 1 r°-224 v° : Proces voor het kapittel tussen de 
testamentuitvoerders van kapelaan Maarten Vander Rijdt enerzijds 
en de kapelanen van Sint- Goedele anderzijds aangaande diens 
nalatenschap, 1522-1526. Retroakte, 1489. Fol. 226 r°-518 r° : 
Proces voor de Raad van Brabant tussen Jan Vande Hove, kanunnik 
van Sint-Catherina te Eindhoven en familie enerzijds en Antoon 
Vanden Hove aangaande de nalatenschap van hun ouders en 
andere inkomsten, 1640-1652. Retroakte 1607-

1 band

Deel VI : Statuten en interne organisatie

DEEL VI : STATUTEN EN INTERNE ORGANISATIE
Hofdstuk I : Algemene reglementering

HOFDSTUK I : ALGEMENE REGLEMENTERING
618 "Iuramenta beneficiatorum", 1469.Tekst van de eed afgelegd door 

de kanunniken, kapelanen, "mecenarii", roedragers en bedienaars 
van andere Brusselse kerken

1 deel
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619 "Antiqua statua capituli D. Gudilae", 16e eeuw. Omvat naast de 
statuten ook de tekst van de eed af te leggen door de kanunniken, 
kapelanen, "mercenarii", de reodrager en de hertog van Brabant. 
Afschrift van oorkonden, 1220-1588

1 deel

620 "Statuta ordinationes ac decreta capituli insignis ecclesie D. Gudile 
canonico prebendata, ex libro statutorum pergameneo transcripta, 
23 januarii 1602". Afschrfit van oorkonden, 1220-1567

1 deel

621 Bezwaren van de kleine kanunniken en kapelanen tegen sommige 
bepalingen in de statuten voornamelijk inzake de eed van trouw, 
de aanwezigheid bij de eredienst, de residentieplicht en de 
incorporatie van de kapelanieën ten behoeve van de zangers, 
1603.

1 katern

622 Bezwaren van de kleine kanunniken en kapelanen tegen sommige 
bepalingen in de statuten voornamelijk inzake de eed van trouw, 
de aanwezigheid bij de eredienst, de residentieplicht en de 
incorporatie van de kapelanieën ten behoeve van de zangers, 
1603.

1 katern

623 Protest van de dekens en kapittels van de metropolitane, 
kathedrale en collegiale kerken tegen de decreten uitgewerkt door 
de aartsbisschop en de bisschoppne op het provinciaal concilie te 
Mechelen, ondermeer inzake het "annus gratie", 1607

1 stuk

624 "S(t)atuta collegiate ecclesie Sante Gudile, oppidi Bruxellensis, 
decretis, canonibus et sacri conciliti Tridentini et provincialis concilii
Mechliniensis conformata", 1613

1 deel

625 "Leges chori insignis ecclesiae collegiatae S. S. Michaelis et 
Gudilae", 1686. Reglement inzake de eredienst te onderhouden 
door alle geestelijken.

1 katern

626 "Leges chori insignis ecclesiae collegiatae S. S. Michaelis et 
Gudilae", 1686. Reglement inzake de eredienst te onderhouden 
door alle geestelijken.

4 stukken

627 "Leges chori insignis ecclesiae collegiatae S. S. Michaelis et 
Gudilae", 1686. Reglement inzake de eredienst te onderhouden 
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door alle geestelijken.
5 stukken

628 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende het voorlezen der 
statuten inzake de eredienst tijdens het algemeen kapittel, 1693

1 stuk

629 "Constitutio qua plura declarantur ac praescribuntur pro tollendis 
abusibus et fraudibus circa ordinationes alienorum subditorum", 
1694. Gedrukte tekst van de bulle van paus Innoncentius XII inzake
de kleine wijding en tonsuur

1 stuk

630 "Statuta collegiate ecclesie Sancte Gudile, oppidi Bruxellensis 
decretis canonibus et sacri concilii Tridentini et provincialis concilii 
Mechliniensis conformata", 17e eeuw. Afschrfit van 
oorkonden,1602-1604

1 deel

631 Statuten van het kapittel, 17e eeuw. Afschrift van oorkonden, 1602-
1614

1 deel

632 "Statuta et ordinationes capituli", 17e eeuw
1 katern

633 "Statuta capituli nisignis ecclesie collegiate D. D. Michaelis et 
Gudilae, urbis Bruxellensis", 17e-18e eeuw. Afschrift van 
oorkonden, 1603-1698

1 deel

634 Uittreksels uit de statuten, 17e-18e eeuw
4 stukken

635 "Statuta divae Gudilae et aliarum ecclesiarum subaltenarum", 18e 
eeuw

1 katern

636 Bezwaarschrift van kanunnik J. B. Hamelincx gericht aan de 
aartsbisschop inzake de overtreding van de statuten door het 
kapittel, 18e eeuw

1 stuk

Hoofdstuk II : Ttulatuur

HOOFDSTUK II : TTULATUUR
637 Geschil tussen Willem De Roover, sub-diaken enerzijds en Andreas 

Jarens, heraut, anderijds aangaande het voeren door 
eerstgenoemde van de titel "dominus", 17e eeuw
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2 stukken

638 Proces voor de Raad van Brabant tussen Jan Antonio Cente "roy 
d'armes ordinaires van Syne Majesteyt op den titel van Artois" 
enerzijds en de deken en het kapittel anderzijds aangaane het 
voeren door laatstgenoemenden van de titel "messeigneurs", 
1668-1669

2 stukken

Hoofstuk III : Voorrang

HOOFSTUK III : VOORRANG
639 Proces voor de Raad van Brabant tussen kanunnik Jacob De 

Maeyere, priester, enerzijds en kanunnik Jozef Pina, subdiaken, 
anderzijds aangaande de voorrang, 1684-1685. Retroakten, 1216-
1640.

1 deel

640 Proces voor de Raad van Brabant tussen kanunnik Jacob De 
Maeyere, priester, enerzijds en kanunnik Jozef Pina, subdiaken, 
anderzijds aangaande de voorrang, 1684-1685. Retroakten, 1216-
1640.

1 omslag

641 Proces voor de raad van Brabant (?) tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en Niklaas Ballot, bezitter van de medische prebende 
anderzijds, aangaande de voorrang in het koorgestoelte en bij 
processies, 1679-1685

1 omslag

642 Geschil tussen kanunnik Vogels enerzijds en knunnik Waernot 
anderzijds aangaande de voorrang, 1778-1779

2 stukken

Hoofdstuk IV : Residentieplicht

HOOFDSTUK IV : RESIDENTIEPLICHT
643 Afschrfit (18e eeuw) van de oorkonde waarbij de paus aan de abten

van Affligem en van Sint-Pieters en Sint-Baafs te Gent opdracht 
geeft om de kanunniken van Sint-Goedele te dwingen de 
residentieplicht na te leven (1216)

1 stuk

644 Afschrift van de oorkonde waarbij hertog Hendrik I van Brabant de 
regeling van de aartsbisschop van Reims bekrachtigt betreffende 
de vergoeding voor de niet-residerende kanunniken en daarnaast 
zelf een aantal maatregelen treft inzake de erdedienst, 1220

1 stuk

645 Verklaring van Le Begge, notaris en gezworen scribent van het 
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kapittel, inzake de door het kapittel aan kanunnik Laurens Metsius 
opgelegde verplichting tot strikte residentie, 1563

1 stuk

646 Verklaring van het kapittel ten behoeve van kanunnik D. Calvillo 
aangaande de vrijstelling van residentieplicht, 1638

1 stuk

647 Verzoekschrift van kanunnik Hendrik Tailler tot aartsbisschop om 
vrijgesteld te worden van de residentieplicht zolang hij te Leuven 
studeert, 1649

1 stuk

648 Verklaring van het kapittel betreffende de toelating verleend aan 
deken Mansfelt, vicaris-generaal van de vorstelijke legers en aan 
kanunnik Tailler, om tijdens hun zending verder de inkomsen van 
hun prebenden te genieten, 1653

1 stuk

649 Verzoekschrift van Bartholomeus van Landtwijck, klein kanunnik, 
aan het kapittel om vrijgesteld te worden van de residentieplicht 
zolang hij te Leuven studeert, 1659

1 stuk

650 Vonnis van de Geheime Raad in een geschil tussen Albert De 
Sclessin, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Aken en vicaris-
generaal van de vorstelijk legers enerzijds en het kapittel van de 
Onze-Lieve- Vrouwkerk anderzijds, aangaande het genot van de 
inkomsten uit zijn prebende, 1676

1 stuk

651 Verzoekschriften van klein kanunnik Jan Amas aan de deken en het 
kapittel en aan de kleine kanunniken om tijdens zijn bedevaart 
naar Rome verder de inkomsten van zijn prebende tegenieten. 
Uittreksel uit het register der kleine kanunniken betreffende de 
hem terzake verleende toelating, 1690

3 stukken

652 Lijst der kanunniken die zich gedurende een jaar aan de st rikte 
residentieplicht gehouden hebben, 1696-1738

1 stuk

653 Uittreksel uit de statuten betreffende de residentieplicht, 17e eeuw
1 stuk

654 Verzoekschriften van Karel Leyniers en Bernard Clarenbos, bezitters
van de priesterlijke prebenden, aan de aartsbisschop en aan de 
landvoogd om zich door een ander priester te laten vervangen, 
1777. Retroakten, 1216
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1 omslag

655 Brief waarbij Trauttmansdorff aan het kapittel meldt dat kanunnik 
Van Dorselaer voorlopig werdt aangesteld tot overste van het 
Theresiaans College en tevens vraagt dat hij verder voor aanwezig 
zou worden gehouden, 1788

2 stukken

656 Brief waarbij baron Baumbgarten aan het kapittel meldt dat de 
keurvorstin op haar reis naar Holland Ernest Ruth d'Ans heeft 
meegenomen als haar erekapelaan. Tevens wordt gevraafd Ruth 
d'Ans als aanwezig te beschouwen, 18e eeuw

2 stukken

Hoofdstuk V : Tucht

HOOFDSTUK V : TUCHT
657 Afschrfit (15e eeuw) van een oorkonde van de bisschop van 

Kamerijk betreffende het bestraffen van het wangedrag der 
geestelijken, 1424

1 stuk

658 Afschriften van de beslissing van het kapittel aangaande het 
presteren van wachtdienst door geestelijken na de dood van Karel 
de Stoute, 1477

2 stukken

659 Verweerschrift van Hendrik Wagepeyn tegen de aanklacht 
geformuleerd door Geert Vande Kerckhove, roedrager, inzake de 
tussen hen gerezen geschillen o.m. aangaande de opsluiting in de 
gevangenis, 15e eeuw

660 Verordering van het kapittel tegen het wangedrag van geestelijken 
die begrafenissen begeleiden, 1572

1 stuk

661 Proces voor de officiaal en voor de wethouders van Brussel tussen 
het kapittel enerzijds en Jan Verheyleweghen anderzijds inzake de 
inkomsten uit kerkelijke beneficia en simonie, 1595-1602. 
Retroakten, 1462-

1 deel

662 Verordening waarbij de aartsbisschop priester Jacob Hayet verplicht
terstond naar het huis van kanunnik Willem Hovyn te gaan en dit 
slechts met diens toestemming te verlaten, 1637

1 stuk

663 Uitspraak van de officiaal van Mechelen in het geschil tussen Jan 
Marin enerzijds en Barbara Marcoen anderzijds waarbij Jan Marin 



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 77

verplicht wordt een jaarrente te betalen aan Barbara Marcoen voor 
het onderhoud van het kind dat bij haar verwekt had, 1677

2 stukken

664 "Regulae iuxta quas se conformabit D. Jacobi" (Hayet ?), 17e eeuw
1 stuk

665 Verordening (gedrukt) van het kapittel betreffende het bezoek aan 
herbergen en het gebruik van tabak door geestelijken, 1680.

2 stukken

666 Verordening (gedrukt) van het kapittel betreffende het bezoek aan 
herbergen en het gebruik van tabak door geestelijken, 1680.

11 stukken

667 Verordening (gedrukt) van het kapittel betreffende het bezoek aan 
herbergen en het gebruik van tabak door geestelijken, 1680.

1 omslag

668 Verordening (gedrukt) van het kapittel aangaande het gedrag van 
geestelijken meer bepaald inzake herbergbezoek, kledij en het 
verloop van begrafenissen, 1707-1713

7 stukken

669 Proces voor de Raad van Brabant tussen tresorier Vincquels 
enerzijds en het kapittel anderzijds aangaande de beledigingen die 
tegen eerstegenoemde werden uitgesproken, 1707

1 katern

670 Verordening (gedrukt) van het kapittel aangaande het gedrag van 
geestelijken meer bepaald inzake herbergbezoek, kledij en het 
bewaren van stilte in de kerk, 1739

1 stuk

671 Verordening (gedrukt) van het kapittel aangaande herbergbezoek 
door geestelijken. Schrijven van de vicaris-generaal terzake, 1759

2 stukken

672 Verordening van de aartsbisschop betreffende de eredienst en het 
gedrag van de geeestelijken ondermeer inzake herbergbezoek, 
1760

1 stuk

673 Verordering van het kapittel aan de ondergeschikte clerici om 
aanwezig te zijn op de algemene vergadering van het kapittel, 
1789

1 stuk

674 Lijst der feestdagen waarop een geestelijke anwezig moet zijn bij 
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de kerkelijke diensten, 18e eeuw
1 stuk

Hoofdstuk VI : Inwendige orde

HOOFDSTUK VI : INWENDIGE ORDE
675 Afschrift van de oorkonde waarbij de bisschop van Kamerijk, 

uitspraak doet in het geschil tussen de deken en de grote 
kaununniken enerzijds en de kleine kanunniken anderzijds 
aanganade het voorlezen van het epistel en evangelie en het 
betalen van een bijdrage in verhouding tot de inkomsten van hun 
beneficies, 1252 (n.s.)

1 stuk

676 Overeenkomst inzake een geschil tussen deken Ambrosius De 
Thosse enerzijds en de kanunniken Jan Crinon, Frans Jozef 
Vincquels, Jozef Pina, Jacob De Maeyere, Jacob Goubault, anderzijds
aangaande de modaliteiten voor het samenroepen vn het kapittel, 
1693

1 stuk

677 Afschrift van de volmacht door de aartsbisschop verleend aan 
Lodewijk Malo, officiaal van Brabant, om alle geschillen in het 
kapittel te beslechetn, 1695

1 stuk

678 Proces voor de officiaal van Mechelen en voor de Raad van Brabant
tussen het kapittel enerzijds en tresorier Frans Jozef Vincquels 
anderzijds, aangaande de procedure gevolgd bij de aanstelling van 
Karel van Bont tot secretaris van het kapittel, 1696-1701. 
Retroakten 1652-

1 omslag

679 Proces voor de officiaal van Mechelen en voor de Raad van Brabant
tussen het kapittel enerzijds en tresorier Frans Jozef Vincquels 
anderzijds, aangaande de procedure gevolgd bij de aanstelling van 
Karel van Bont tot secretaris van het kapittel, 1696-1701. 
Retroakten 1652-

1 omslag

680 Verzameling bescheiden betreffende de slechet toestand van het 
kapittel en ondergeschikte fundaties en de interne geschillen 
tussen de "capitulares" inzake goederenbeheer, bewaring van het 
archief, fabriek, zangers, "choraelen", openen van de brieven, 
bevoegdheid van de deken, wijnkelder enz. Voorstellen om deze 
moeilijkheden op te lossen, begin, 18e eeuw.

1 omslag

681 Verzameling bescheiden betreffende de slechet toestand van het 
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kapittel en ondergeschikte fundaties en de interne geschillen 
tussen de "capitulares" inzake goederenbeheer, bewaring van het 
archief, fabriek, zangers, "choraelen", openen van de brieven, 
bevoegdheid van de deken, wijnkelder enz. Voorstellen om deze 
moeilijkheden op te lossen, begin, 18e eeuw.

1 omslag

682 Lijst der betwistingen tussen deken Jacob De Mayere enerzijds en 
de kanunniken Vincquels, Ruth D'Ans, De Haze, Hamelincx en de 
Montpleinchamp anderzijds ondermeer inzake de keuze van de 
fabriekmeester, het openen der brieven gericht aan het kapittel, de
keuze van de "syndicus" en de misfundatie der aartshertogen 
Albrecht en Isabella, 1702-1703

1 katern

683 Proces voor de Raad van Brabant tussen kanunnik Hamelincx, 
scholaster, enerzijds en het kapittel en deken anderzijds inzake de 
procedure voor het bijeenroepen vn een kapittelvergadering waar 
benoemingen gedaan worden, 1703-1706. Retroakte 1461

1 omslag

684 Brief waarbij het kapittel van Sint-Goedele aan het kapittel van de 
metropolitane kerk van Kamerijk vraagt of brieven gericht aan het 
kapittel door de deken afzonderlijk geopend mogen worden dan 
wel of dit enkel mag gebeuren in aanwezigheid van het kapittel, 
1704

1 stuk

685 Gelijkaardige brief gericht aan de H. Kruiskerk te Kamerijk, 1704
1 stuk

686 Verklaring van de deken en het kapittel van Sint-Pieterss te Leuven 
aangaande de procedure inzake het openen van brieven gericht 
aan het kapittel, 1704

1 stuk

687 Protest van kanunnnik Chrysotosomos De Montpleinchamp, hof-
predikant, tegen de herhaalde weigeringen van deken Jacob De 
Maeyere om het Latijn of Frans te gebruiken in plaats van het 
Nederlands voor aangelegenheden die specifiek 
nederlandsonkundigen betreffen, 1706

1 stuk

688 Proces voor de officiaal van Mechelen tussen het kapittel enerzijds 
kanunnik Ruth d'Ans, Vincquels, De Haze en Caproens anderzijds 
aangaande de naleving van de statuten en de wijze van 
vergaderen en stemmen, 1708

1 omslag
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689 Brief van de Rekenkamer aan deken Jacob De Mayere waarbij hem 
een aantal klachetn worden overgemaakt aangaande de werking 
van het kapittel en meer bepaald het uitvoeren van de fundaties 
der aartshertogen en het beheer van het archief, 1712

1 omslag

690 Protest van kanunnik De Monpleinchamp, hofpredikant, tegen het 
feit dat hij niet werd uitgenodigd op de vergadering van het 
kapittel waar een opvolger voor rentmeester Finet werd gekozen, 
1715

1 omslag

691 Proces voor de Raad van Brabant tussen deken De Schockaert 
enerzijds en de cantor van de kanunniken anderzijds aangaande 
het bijeenroepen van het kapittel voor het horen der rekeningen, 
1729-1730. Retroakten 1220-

1 stuk

692 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende het aanvaarden 
door het kapittel van de voorstellen van deken Steenen inzake de 
opbrengst van de prebende vacant na de dood van Frans Vogels en
het genot van de brooddistributie, 1788

1 pak

Hoofdstuk VII : Habijt en plaats in het koorgestoelte

HOOFDSTUK VII : HABIJT EN PLAATS IN HET KOORGESTOELTE
693 Verordening van het kapittel aangaande de kap die de kleine 

kaununniken moeten dragen, 1619
1 stuk

694 Bewaarschrift van de kapelanen tegen de kleine kanunniken 
aangaande het habijt en de plaats in het koorgestoelte en in 
processies, 1659

1 stuk

695 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en de kapelanen (gesteund door de grote kanunniken) 
anderzijds aangaande het door de aartsbisschop aan de kleine 
kanunniken verleende habijt en de daaraan verbonden 
prerogatieven zoals plaats in koorgestoelte en distributie, 1673-
1683. Retroakte, 1423.

2 stukken

696 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en de kapelanen (gesteund door de grote kanunniken) 
anderzijds aangaande het door de aartsbisschop aan de kleine 
kanunniken verleende habijt en de daaraan verbonden 
prerogatieven zoals plaats in koorgestoelte en distributie, 1673-
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1683. Retroakte, 1423.
1 omslag

697 Proces voor de Raad van Brabant tussen de grote kanunniken 
enerzijds en de kleine kanunniken anderzijds aangaande het habijt 
en de daaraan verbonden prerogatieven zoals distributies en plaats
in het koorgestoelte na de plebaan en de scholaster, 1675-1689. 
Retroakten 1226-1425.

1 omslag

698 Proces voor de Raad van Brabant tussen de grote kanunniken 
enerzijds en de kleine kanunniken anderzijds aangaande het habijt 
en de daaraan verbonden prerogatieven zoals distributies en plaats
in het koorgestoelte na de plebaan en de scholaster, 1675-1689. 
Retroakten 1226-1425.

1 stuk

699 Proces voor de Raad van Brabant tussen de aartsbisschop en de 
kleine kanunniken enerzijds en de grote kanunniken en de 
kapelanen anderzijds aangaande de habijt en de daaraan 
verbonden prerogatieven zoals de plaats in het koorgestoelte na de
plebaan en de scholaster, 1675-1678. Retroakten 1226-

1 omslag

700 Proces voor de Raad van Brabant tussen kanunnik Jozef Vincquels 
en de grote kanunniken enerzijds en Herremans, vice-plebaan, 
gesteund door de scholaster en de kleine kanunniken anderzijds 
aangaande de plaats in de koorgestoelte, 1679-1680. Retroakte, 
1518

1 omslag

701 "Stalla chori. Habitus canonici. Ceremoniae". Processen tussen de 
grote kanunniken enerezijds en de kleine kanunniken anderzijds 
aangaande hun plaats in het koorgestoelte, het kanonikaal habijt 
en de voorrang bij plechtigheden, het genot van distributies, het 
onderscheid tussen de kleine kanunniken en de kapelanen, 1673-
1685. Retroakten, 1047-

1 band

702 Geschil voor de Raad van Brabant tussen de kapelanen enerzijds 
en Arens "simpel habituant niet versien van eenich benefice oft 
prebende" anderzijds, aangaande de plaats die Arens in het 
koorgestoelte had ingenomen vóór de kapelanen, 1686-1687

2 stukken

703 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en de grote kanunniken anderzijds aangaande het habijt 
en de daaraan verbonden prerogatieven, 1704. Retroakten, 1226-
1236
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1 omslag

Deel VII : De clerus in het algemeen

DEEL VII : DE CLERUS IN HET ALGEMEEN
Hoofdstuk I : Lijsten van clerici

HOOFDSTUK I : LIJSTEN VAN CLERICI
704-720 Lijsten van geestelijke verbonden aan Sint-Goedele en ondergeschikte kerken.

704-720 LIJSTEN VAN GEESTELIJKE VERBONDEN AAN SINT-
GOEDELE EN ONDERGESCHIKTE KERKEN.

704 1417
1 stuk

705 1429
2 stukken

706 1436
1 stuk

707 1439
1 stuk

708 1440
1 stuk

709 1441
1 stuk

710 1442
1 stuk

711 1443
1 stuk

712 1474
1 stuk

713 15e eeuw
1 stuk

714 15e eeuw
1 stuk

715 1501
2 stukken

716 1502
1 stuk
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717 1510-26
1 stuk

718 1539
1 stuk

719 1540
2 stukken

720 16e eeuw
1 stuk

721-773 "Nomina et cognomina maiorum et minorum canonicorum, capellanorum, mercenariorum et aliorum officorum ecclesie collegiate Dive Gudile Bruxellnsis et aliarum ecclesiarum subalternarum eiusdem residentium et foraneorum necon vicariorum eorundem...".

721-773 "NOMINA ET COGNOMINA MAIORUM ET MINORUM 
CANONICORUM, CAPELLANORUM, MERCENARIORUM ET ALIORUM 
OFFICORUM ECCLESIE COLLEGIATE DIVE GUDILE BRUXELLNSIS ET 
ALIARUM ECCLESIARUM SUBALTERNARUM EIUSDEM RESIDENTIUM 
ET FORANEORUM NECON VICARIORUM EORUNDEM...".

721 1541-1564
1 band

722 1565
1 katern

723 1566
1 katern

724 1567
1 katern

725 1568
1 katern

726 1569
1 katern

727 1570
1 katern

728 1572
1 katern

729 1573
1 katern

730 1574
1 katern
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731 1575
1 katern

732 1576
1 katern

733 1577
1 katern

734 1578
1 katern

735 1579
1 katern

736 1585
1 katern

737 1586
1 katern

738 1587
1 katern

739 1588
1 katern

740 1589
1 katern

741 1590
1 katern

742 1591
1 katern

743 1592
1 katern

744 1594
1 katern

745 1595
1 katern

746 1596
1 katern

747 1597
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1 katern

748 1598
1 katern

749 1599
1 katern

750 1600
1 katern

751 1601
1 katern

752 1602
1 katern

753 1603
1 katern

754 1604
1 katern

755 1606
1 katern

756 1607 (fragment)
1 katern

757 1608
1 katern

758 1609
1 katern

759 1610
1 katern

760 1611
1 katern

761 1612
1 katern

762 1614
1 katern

763 1615
1 katern
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764 1616
1 katern

765 1617 (?)
1 katern

766 1618
1 katern

767 1619
1 katern

768 1620
1 katern

769 1621
1 katern

770 1622
1 katern

771 1623
1 katern

772 1625
1 katern

773 1627
1 katern

774-822 " Rotulus omnium dignitatum, canonicatuum, capellaniarum, cantuariorum et officiorum fundatorum in insigni ecclesia Dive Gudile allisque eidem subalternis et nominum possessorum, tam residentium quam foraneorum necon onerum unicuiqueincumbentium prelectus toti clero in vigilia Sanctie Johannis Baptise...".

774-822 " ROTULUS OMNIUM DIGNITATUM, CANONICATUUM, 
CAPELLANIARUM, CANTUARIORUM ET OFFICIORUM FUNDATORUM 
IN INSIGNI ECCLESIA DIVE GUDILE ALLISQUE EIDEM SUBALTERNIS 
ET NOMINUM POSSESSORUM, TAM RESIDENTIUM QUAM 
FORANEORUM NECON ONERUM UNICUIQUEINCUMBENTIUM 
PRELECTUS TOTI CLERO IN VIGILIA SANCTIE JOHANNIS BAPTISE...".

774 1629
1 katern

775 1629
1 katern

776 1631
1 katern

777 1634
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1 katern

778 1636
1 katern

779 1638
1 katern

780 1639
1 katern

781 1640
1 katern

782 1641
1 katern

783 1642
1 katern

784 1643
1 katern

785 1644
1 katern

786 1645 (?)
1 katern

787 1646 (?)
1 katern

788 1647
1 katern

789 1648
1 katern

790 1649 (?)
1 katern

791 1650
1 katern

792 1651
1 katern

793 1653
1 katern
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794 1654
1 katern

795 1655
1 katern

796 1656
1 katern

797 1657
1 katern

798 1658 (?)
1 katern

799 1659
1 katern

800 1661
1 katern

801 1662
1 katern

802 1662-63
1 katern

803 1663-64
1 katern

804 1664-65
1 katern

805 1665-66
1 katern

806 1666-67
1 katern

807 1667-68
1 katern

808 1668-69 (fragment)
1 katern

809 1670-71
1 katern
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810 1671-72
1 katern

811 1672-73
1 katern

812 1673-74
1 katern

813 1674-75
1 katern

814 1675-76
1 katern

815 1676-77
1 katern

816 1677-78
1 katern

817 1679-80
1 katern

818 1684-85
1 katern

819 1685-86
1 katern

820 1686-87
1 katern

821 1687-93
1 katern

822 17e eeuw
1 katern

823-826 Lijsten der clerici verbonden aan Sint-Goedele en ondergeschikte kerken.

823-826 LIJSTEN DER CLERICI VERBONDEN AAN SINT-GOEDELE EN 
ONDERGESCHIKTE KERKEN.

823 1663-1667
1 lias

824 1668-1677
1 katern



90 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

825 1698
1 katern

826 1717
1 lias

827-838 "Cathalogus cleri ecclesie collegiate D.D. Michaelis et Gudile, aliarumque ecclesiarum subalternarum huius civitatis Bruxellensis".

827-838 "CATHALOGUS CLERI ECCLESIE COLLEGIATE D.D. 
MICHAELIS ET GUDILE, ALIARUMQUE ECCLESIARUM 
SUBALTERNARUM HUIUS CIVITATIS BRUXELLENSIS".

827 1721
1 katern

828 1728
1 katern

829 1737
1 katern

830 1750
1 katern

831 1755
1 katern

832 1756
1 katern

833 1757
1 katern

834 1763
1 katern

835 1763
1 katern

836 18e eeuw
1 katern

837 18e eeuw
1 katern

838 18e eeuw
1 katern

839 Lijst van de dekens, cantons en tresoriers en van de bezitters van 
de twaalf grote prebenden, 1245-1775



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 91

1 katern

840 Lijst van de bezitters van de twaalf grote prebenden, 14e-18e eeuw
1 katern

841 Lijst van de habituanten, 1670-1684
1 stuk

842 Lijst van de kapelanen en kleine kanunniken, 1672
1 stuk

843 Lijst van de grote en kleine kanunniken, kapelanen en bedienaars 
der cantuaria, 1685-1733

1 katern

844 Lijst der bedienaars van de verschillende kapelanieën en cantuaria,
1685-1690

1 stuk

845 Lijst der clerici verbonden aan Sint-Goedele, 1686
1 katern

846 Lijst van de bisschoppen en aartsbisschoppen voorgekomen uit het
kapittel, 17e eeuw

1 stuk

847 Lijst van de clerici die in het bezit gesteld werden van hun 
beneficie na de verhoging van de hiertoe verschuldigde 
possessiegelde, 1703-1733

1 katern

848 Levensbeschrijving van de grote kannuniken opgesteld door J.A. De
Blye, klein kanunnik († 1787). Omvat ook historische notities 
betreffende de hertogen van Neder-Lotharingen en Brabant (923-
15e eeuw), tekst van grafschriften en afschrift van een oorkonden 
(1377). Werd door Pl. Lefevre voorzien van talrijke aanvullingen en 
correcties, 18e-20e eeuw

1 band

849 Lijst van de grote en kleine kanunniken en bedienaars van 
kapelanieën en cantuaria, 18e eeuw

1 stuk

Hoofdstuk II : Aanbevelingsbrieven

HOOFDSTUK II : AANBEVELINGSBRIEVEN
850 Lijst van de geestelijke van niet-Brabantse herkomst, 18e eeuw

1 stuk
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851-867 Aanbevelingsbrieven geschreven door het kapittel en andre instanties ten gunste van volgende clerici :

851-867 AANBEVELINGSBRIEVEN GESCHREVEN DOOR HET 
KAPITTEL EN ANDRE INSTANTIES TEN GUNSTE VAN VOLGENDE 
CLERICI :

851 Natalis De Brabander, klein kanunnik en vice-pebaan, 1716-1726
1 lias

852 Filip Tservranckx, 1716
1 stuk

853 Filip Jacobs, Jozef Meddaerts, Hubert de Moittemont, 1717
1 stuk

854 Frans Vanden Kerckhove, klein kanunnik, 1718
1 stuk

855 Joris Hamelincx, 1719
1 stuk

856 Roeland van Opharen, 1719
1 stuk

857 Jacob Raes, 1719
1 stuk

858 Lambert Liegeois, 1707-1718
4 stukken

859 Matteus van Auwermeulen en Petrus Petit, 1721
1 stuk

860 Niklaas Borremans, 1721
1 stuk

861 Lukas Oreilly, 1723, 1726
2 stukken

862 Niklaas Corluy, 1724
1 stuk

863 Michiel Vanden Berghen, 1724
1 stuk

864 Jan Caret, 1725
1 stuk

865 Simon Boel, 1725
1 stuk
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866 Cornelis Dingmans, 1728
1 stuk

867 Jacob Van Meurs, 1731
1 stuk

868 Aanbevelingsbrieven gericht aan het kapittel ten gunste van 
geestelijken die postuleren voor een door het kapittel toe te wijzen 
ambt : P. Vanderlinden, W. Zegers, J. Plentinckx, J. Vandevenne, C. 't
Kint, H. Coppens, E. Vandenberghe, D. Verovert, J. Adamy, P. De 
Mol, P. NIvailles, Vanden Driessche, A. Luissaert, 1780-1785

1 lias

Hoofdstuk III : Relaties met de universiteit van Leuven

HOOFDSTUK III : RELATIES MET DE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN
869-873 Brieven waarbij de rector van de Universiteit van Leuven aan het kapittel een aantal geestelijken voorstelt voor een kerkelijke beneficie :

869-873 BRIEVEN WAARBIJ DE RECTOR VAN DE UNIVERSITEIT VAN 
LEUVEN AAN HET KAPITTEL EEN AANTAL GEESTELIJKEN VOORSTELT
VOOR EEN KERKELIJKE BENEFICIE :

869 Hendrik van Emelen, 1683
1 stuk

870 Petrus Van Gruninghe, 1696
1 stuk

871 Jacob Alboets, 1706
1 stuk

872 Jozef De Baecker, 1723
1 stuk

873 Frans Nijs, 1723
1 stuk

874-890 Brieven waarbij de dekaan van de faculiteit der "artes" te Leuven aan het kapittel een aantal "magistri arium" voorstelt ter benoeming :

874-890 BRIEVEN WAARBIJ DE DEKAAN VAN DE FACULITEIT DER 
"ARTES" TE LEUVEN AAN HET KAPITTEL EEN AANTAL "MAGISTRI 
ARIUM" VOORSTELT TER BENOEMING :

874 Andreas Laurent, 1633
1 stuk

875 Michiel van Tramasure, 1653
1 stuk

876 Adam Stoffel, 1673
1 stuk
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877 Jan Hernics, 1679
1 stuk

878 Jan Baptist Wauchier, 1683
1 stuk

879 Livinus Kiel, 1685
1 stuk

880 Alard Vanden Steen, 1693
1 stuk

881 Hubert Raelen, 1697
1 stuk

882 Antoon Hennaert, 1707
1 stuk

883 Mathias Ertgens, 1713
1 stuk

884 Jan Baptist Cocquette, 1723
1 stuk

885 Hubert Creskens, 1723
1 stuk

886 Gilles Le Clercq, 1733
1 stuk

887 Niklaas Crols, 1747
1 stuk

888 Karel Hendricks, 1753
1 stuk

889 Jan Baptist Gerrebosch, 1793
1 stuk

890 Jan Baptist De Smedt, 1793
1 stuk

891 Akte waarbij Alard Vander Steen, regent van het College van dde H.
Drievuldigheid te Leuven, afziet van een benoeming in het kapittel 
van Sint-Goedele, 1697

1 stuk

892 Gedrukte aankondiging van de verdediging van een doctoraat te 
Leuven door Jacob Espinosa betreffende de kerkelijke rechtsmacht 
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over niet residerende geestelijken, 1691
1 stuk

893 Gedrukte aankondiging van de verdediging van een doctoraat te 
Leuven door Petrus Salens, 1697

1 stuk

894 Latijns lofdicht ter ere van Karel Verdbois uit Solre-sur-Sambre in 
Henegouwen naar aanleiding van zijn afstuderen te Leuven, 1785

1 katern

895-896 Bescheiden aangaande de viering van diegene die Leuven afstudeerden.

895-896 BESCHEIDEN AANGAANDE DE VIERING VAN DIEGENE DIE 
LEUVEN AFSTUDEERDEN.

895 Betreft : Petrus Sauvage, Martinus Vander Belen, Jacob Truden, Jan 
Vander Cppen, Petrus Van Ham, Petrus Helincx, 1698-1748

1 omslag

896 Betreft Christoffel van Bartenstein, Jan Baptist De Smedt en Willem 
de Haze, 1764-einde 18e eeuw

3 stukken

Hoofdstuk IV : Bescheiden betreffende individuele clerici

HOOFDSTUK IV : BESCHEIDEN BETREFFENDE INDIVIDUELE CLERICI
897 "Liber censualis Jacobi Aerts, presbyteri incipiens in Nativitate 

Domini XVc XI et cum fructibus fundationis Trium Scolarium ac 
capellaniam Sancte Marie secunde fundationis Slabbardi et 
capellanie Beate Marie in capella Sancti Gaugerici B ruxellensis", 
1511

1 deel

898 Lofdicht opgedragen aan Jacob De Witte naar aanleiding van zijn 
eerste mis, 1593

1 stuk

899 Kwijtschrift waarbij Petrus Cocq erkent door Hendrik Le Mire 
vergoed te zijn voor de missen gezongen ter ere van Onze-Lieve-
Vrouw, 1936

1 stuk

900 Rekening van de vergoedingen betaald door rentmeester Van 
Cutsem aan Jan van Ginderentaelen en H. Vander Meulen, diaken 
en subdiaken 1644-1648

1 katern

901 Akte waarbij Dieudonné Liegeois een aantal kamers verhuurt aan 
Jan Velier, 1658

1 stuk
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902 Verzoekschrift van Jacob Goubault, "vicarius" en klein kanunnik 
gericht tot het kapittel voor het bekomen van een vergoeding van 
zijn diensten als priester, 1669

1 stuk

903 "Nota circa t ratatum de vicariis". Aanmerkingen op een 
verhandeling inzake de "vicarii" en "mercenarii", 17e eeuw

1 stuk

904 Brief van De Rideaux an Chaperoise, kanunnik in Sint-Goedele, 
1710

1 stuk

905 Nieuwjaarswens van J. Fricx aan zijn peter, priester Haes, 1711
1 stuk

906 Gelegenheidsgedicht naar aanleiding van de eerste mis 
opgedragen door J. B. Marchan, 1752

1 stuk

907 Rente verleend aan de aartsbisschop door Frans Tserstevens, 
boekdrukker en zijn echtgenote Maria Anné, naar aanleiding van de
priesterlijke titel verleend aan Simon Tserstevens, 1776

1 omslag
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Boek II : Leden en ondergeschikten van het kapittel

BOEK II : LEDEN EN ONDERGESCHIKTEN VAN HET KAPITTEL
Deel I : De kanunniken van de eerste fundatie of de grote kanunniken

DEEL I : DE KANUNNIKEN VAN DE EERSTE FUNDATIE OF DE GROTE 
KANUNNIKEN

Hoofdstuk I : De acta Capitularia

HOOFDSTUK I : DE ACTA CAPITULARIA
1. Beroep tegen de beslissingen van het kapittel en redactie der acta

1. BEROEP TEGEN DE BESLISSINGEN VAN HET KAPITTEL EN 
REDACTIE DER ACTA

908 Verzameling bescheiden betreffende het beroep aangetekend 
tegen de beslissing van het kapittel, 1542-1576

1 lias

909 Brief van B. Clarenbos, cantor, aan Le Moine, secretaris van het 
kapittel, waarin gevraagd wordt het net van de "Acta Capitularia" 
te collationeren met de minuut en dit voor de periode 1760-1777 
toen Clarenbos cantor was, 1793

1 stuk

2. Registers der acta capitularia

2. REGISTERS DER ACTA CAPITULARIA
910-937 Registers met de Acta Capitularia" :

910-937 Registers met de Acta Capitularia" :
910 1370-1540 (1)

1 deel

911 1433-1541
1 deel

912 1500-1540
1 deel

913 1540-15552
1 deel

914 1552-1565
1 deel

915 1565-1581, 1585-1598
1 deel

916 1598-1619
1 deel

917 1619-1631
1 deel



98 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

918 1631-1642
1 deel

919 1642-1653
1 deel

920 1653-1658 (2)
1 deel

921 1659-1663
1 deel

922 1664-1670
1 deel

923 1670-1684
1 deel

924 1685-1693
1 deel

925 1693-1698
1 deel

926 1698-1706
1 deel

927 1706-1708
1 deel

928 1708-1717
1 deel

929 1717-1720
1 deel

930 1721-1729
1 deel

931 1729-1744
1 deel

932 1729-1744
1 deel

933 1744-1758
1 deel

934 1759-1778
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1 deel

935 1759-1776
1 deel

936 1778-1786
1 deel

937 1777-1785
1 deel

3. Minuten en uittreksels

3. MINUTEN EN UITTREKSELS
938-947 Minuten van de "Acta Capitulara".

938-947 Minuten van de "Acta Capitulara".
938 1653-1654

1 katern

939 1667-1669
1 omslag

940 1669-1672
1 omslag

941 1672-1690
1 pak

942 1693-1698
1 pak

943 1698-1700
1 pak

944 1698-1699
3 katernen

945 1708-1720
1 pak

946 1721-1729
1 pak

947 1744-1760
1 pak

948 Uittreksels uit de "Acta Capitularia", betreffende de verlening van 
kleine prebenden en kapelanieën, 1428-1744

1 omslag
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949 Uittreksels uit de "Acta Capitulaira", 1508-1772
1 omslag

950 Samenvatting van de beslissingen van het kapittel opgetekend in 
de "Acta Capitularia", 1500-1631

1 deel

951 Samenvatting van de beslissingen van het kapittel van de 
beslissingen van het kapittel opgetekend in de "Acta Capitularia", 
1500-1706

1 deel

Hoofdstuk II : Rechtsmacht van de grote kanunniken

HOOFDSTUK II : RECHTSMACHT VAN DE GROTE KANUNNIKEN
1. Privilèges, reglementering en briefwisseling

1. PRIVILÈGES, REGLEMENTERING EN BRIEFWISSELING
952 "Compendium actorum capitularium", 1777-1786

1 deel

953 Afschrift (18e eeuw) van de oorkonde van hertog Jan III van 
Brabant gericht aan de amman van Brussel, betreffende het 
aanhouden van geestelijken, 1337

1 stuk

954 Proces voor de officiaal van Uitrecht, als rechetr aangesteld door 
het Concile van Konstanz, tussen de bisschop van Kamerijk en zijn 
officiaal enerzijds en het kapittel van Sint-Goedele anderzijds, 
betreffende de rechtsmacht van het kapittel, 1417-1418

1 deel

955 Rekening van de uitgaven gemaakt doorArnold van Haren, villicus 
van het kapittel, voor het proces met de bisschop van Kamerijk, 
1416-1417

1 stuk

956 Afschrift (18e eeuw) van de overeenkomst tussen de bisschop van 
Kamerijk en het kapittel van Sint-Goedele inzake de rechtmacht 
over geeselijken an hun bestraffing, 1425

1 katern

957 Uittreksel uit het plakkaat van Filips II betreffende de kerkelijke 
rechtsmacht, 1587

1 stuk

958 Uittreksels uit de statuten betrefende het verschijnen voor het 
kapittel om er zich te verantwoorden en betreffende het betalen 
van borgsommen, 1603
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1 stuk

959 Briefwisseling gericht aan het kapittel in verband met verscheidene
processen, 1642-1722

1 omslag

960 Brief van R. Routart waarbij hij aan het kapittel meedeelt dat vorst 
Andreas Mangelli toelaat de pauselijke rechtsmacht uit te oefenen 
in de Nderlanden, 1652

1 stuk

961 Toelating door het kapittel verleend aan de vorstelijke "contadores"
om een huiszoeking te verrichetn in de woning van kanunnik 
Matheus Ognate, 1670

1 stuk

962 Volmacht verleend door Busleyden, procureur-generaal van 
Brabant, aan Filip Van Eycke, procureur, om te onderzoeken of 
gevolg werd gegeven aan het beroep aangetekend bij diverse 
rechtbanken zoals de wethouders van Brussel, de schepenen van 
Ukkel, de tolkamer, het consistorie van de Horen en de 
woudmeester, 1678

963 Edict van Lodewijk XIV, koning van Frankrijk betreffende de 
kerkelijke rechtsmacht. Gedrukt te Parijs in 1695

1 katern

964 Uiteenzetting betreffende de manier waarop een "libellus" gebruikt 
in een proces, moet opgesteld worden, 17e eeuw

1 stuk

965 Uittreksel (uit een juridisch traktaat ?) in verband met de 
rechtsmacht van de Brusselse wethouders over de buitenpoorters, 
17e eeuw

1 stuk

966 Briefwisseling en bijhorende stuikken betreffende een geschil 
tussen de aartsbisschop en de vorst over het asielrecht voor de 
personen die tijdens de recente onlusten een toevlucht hadden 
gezocht in de Brusselse kerken, 1700

1 omslag

967 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de officiaal van mechelen anderzijds betreffende der rechtsmacht 
over geestelijken verbonden aan het kapittel. Betreft meer bepaald
de weigering van J. B. Hamelincx e.a. om getuigenis af te leggen 
over de uitspraak van de deken van Sint-Goedele inzake de 
geestelijke die enkel erediensten bijwonen wanneer dit distributies 
oplevert, 1702. Retroakten, 1347-1425.
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1 pak

968 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de officiaal van mechelen anderzijds betreffende der rechtsmacht 
over geestelijken verbonden aan het kapittel. Betreft meer bepaald
de weigering van J. B. Hamelincx e.a. om getuigenis af te leggen 
over de uitspraak van de deken van Sint-Goedele inzake de 
geestelijke die enkel erediensten bijwonen wanneer dit distributies 
oplevert, 1702. Retroakten, 1347-1425.

1 katern

969 Bezwaarschrift van het kapittel ?) ingediend bij de vorst tegen het 
miskennen door de aartsbisschop van de rechtsmacht van het 
kapittel, 1706

1 katern

970 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende een proces voor de 
Raad van Brabant, tussen het kapittel enerzijds en de 
aartsbisschop anderzijds betrffende de rechtsmacht van het 
kapittel, 1712

2 stukken

971 Bescheiden betreffende het verzoek van de "alguazils" Willem Nioul
en Jacob Reymaecker om kanunnik Frans Caproens te mogen laten 
verhoren in verband met het proces dat zij voeren tegen "alguazil" 
Ilias, 1721

1 omslag

972 Verzoekschrift van de wethouders van Brusse aan het kapittel om 
een aantal ondergeschikten van het kapittel te laten getuigen in 
het proces tussen de weduwe Vandergucht en de weduwe 
Verspecht, 1722

1 stuk

973 Vonnis van de Raad van Brabant in het proces tussen J. B. Leyniers,
oud-burgemeester en rentmeester van de "schipvaert" enerzijds en
Ervenne, "promoteur van den geestelijcken hove" anderzijds 
waarbij laatstgenoemde veroordeeld wordt om alle schade te 
vergoeden berokkend aan priester Niklaas Cocquille naar 
aanleiding van diens arrestatie, 1745

1 stuk

974 Verzoekschrift van Petrus Vander Meren, procureur bij de Raad van 
Brabant, aan het kapittel om als procureur te mogen optreden voor
het kapittel in geschillen aanhangig bij de Raad van Brabant, 1745

1 stuk

975 Ordonnantie (gedrukt) van Maria Theresia betreffende het 
geestelijk gezag en de zielenzorg over militairen. Afschrift van een 
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begeleidend schrijven van Karel van Lorreinen, 1753-1754
2 stukken

976 Brief van J. Dandoy, pastoor en vorstelijk kapelaan te Charleroi 
betreffende de bisschoppelijke rechtsmacht over sommige 
soldaten, 1772

1 stuk

977 Advies van het kapittel aan Cuylen, raadsheer-fiscaal van Brabant 
betreffende de aanspraken van de amman die met zijn roede de 
kerk wou betreden, 1776

3 stukken

978 Brief van Hugo Van Raveschot, amman van Brussel, waarbij hij het 
kapittel vraagt dat Heynsmans en Morren toelating zouden krijgen 
om getuigenis af te leggen inzake de tegen hen geuite 
beledigingen, 1791

1 stuk

979 "Pointen van beklagh aen haere doorluchtigste Hooghijn te 
representeren tot redres ende glans van het koninklijck patronaet". 
Verzameling van uittreksels uit archivalia betreffende de inrichting 
en werking van het kapittel meer bepaald om aan te tonen dat het 
kapittel een vorstelijke stichting is met eigen gezag en 
rechtsmacht, 18e eeuw. Retroakten 1047-

1 omslag

980 Verhandeling (gedrukt) door A. Descartes waarin aangetond wordt 
dat alleen de vorst de geschillen aangaande de rechetn en de 
goederen van het kapittel kan beslechetn, 18e eeuw

1 katern

981 Verhandeling (gedrukt) door A. Descartes waarin aangetond wordt 
dat alleen de vorst de geschillen aangaande de rechetn en de 
goederen van het kapittel kan beslechetn, 18e eeuw

1 katern

982 Verhandeling (gedrukt) door A. Descartes waarin aangetond wordt 
dat alleen de vorst de geschillen aangaande de rechetn en de 
goederen van het kapittel kan beslechetn, 18e eeuw

1 katern

983 Verhandeling (gedrukt) door A. Descartes waarin aangetond wordt 
dat alleen de vorst de geschillen aangaande de rechetn en de 
goederen van het kapittel kan beslechetn, 18e eeuw

1 katern

984 Verhandeling (gedrukt) door A. Descartes waarin aangetond wordt 
dat alleen de vorst de geschillen aangaande de rechetn en de 
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goederen van het kapittel kan beslechetn, 18e eeuw
1 katern

985 Verhandeling (gedrukt) door A. Descartes waarin aangetond wordt 
dat alleen de vorst de geschillen aangaande de rechetn en de 
goederen van het kapittel kan beslechetn, 18e eeuw

1 katern

986 Verhandeling (gedrukt) door A. Descartes waarin aangetond wordt 
dat alleen de vorst de geschillen aangaande de rechetn en de 
goederen van het kapittel kan beslechetn, 18e eeuw

1 katern

987 Verhandeling (gedrukt) door A. Descartes waarin aangetond wordt 
dat alleen de vorst de geschillen aangaande de rechetn en de 
goederen van het kapittel kan beslechetn, 18e eeuw

1 katern

988 Verhandeling (gedrukt) door A. Descartes waarin aangetond wordt 
dat alleen de vorst de geschillen aangaande de rechetn en de 
goederen van het kapittel kan beslechetn, 18e eeuw

1 katern

989 Verhandeling (gedrukt) door A. Descartes waarin aangetond wordt 
dat alleen de vorst de geschillen aangaande de rechetn en de 
goederen van het kapittel kan beslechetn, 18e eeuw

1 katern

990 Lijst van de bescheiden (1047-1425) waaruit de rechtsmacht van 
het kapittel over de clerus van Sint-Goedele en ondergeschikte 
kerken moeten blijken, 18e eeuw

1 stuk

2. Processenv oor het kapittel

2. PROCESSENV OOR HET KAPITTEL
a. "Rotuls litium"

a. "Rotuls litium"
991-998 "Rotulus litium capituli insignis ecclesie collegiatae, D. D. Gudilae et Michaelis".

991-998 "Rotulus litium capituli insignis ecclesie collegiatae, D. D. 
Gudilae et Michaelis".

991 1665-1667
1 band

992 1693-1700
1 katern

993 1696-1698
1 katern
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994 1700-1711
1 deel

995 1700-1711
1 omslag

996 1711-1734
1 deel

997 1711-1737
1 omslag

998 1734-1739
1 deel

999 Uittreksel uit de "Rotulus litium capituli" betreffende verscheidene 
processen, 1699

1 stuk

b. "Lites coram capitulo" (in banden)

b. "Lites coram capitulo" (in banden)
1000 "Lites coram capitulo N° 1", 1466-1623. Betreft processen :

1 band

1001 "Lites coram capitulo N° 2", 1627-1684. Betreft processen
1 band

1002 "Lites coram capitulo N° 3". Processen coram capitulo ende voor de
bancke van Itterbeke", 1655-1712. Betreft processen : Maarten de 
Mesmaeker tegen Jan Mars; Filip De Proost tegen Karel Vander 
Brugge ; G. Peelmans tegen Caproens ; Jan Baptist Le Mettre en 
Petronella Mattheusen tegen Jan Baptist Mattheussen ; Petrus 
Ghinkens tegen Jan De Vleeschouwer ; Petrus de Greve tegen 
Willem van Nyvesele.

1 band

1003 "Lites coram capitulo N° 4", 1651-1769. Retroakten 1374.
1 band

1004 "Lites coram capitulo N° 5"n 1622-1703? Betreft processen
1 band

1005 "Lites coram capitulo N° 6", 1663-1704. Betreft processen :
1 band
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c. Afzonderlijke processen voor het kapittel

c. Afzonderlijke processen voor het kapittel
1006 Proces voor het kapittel tussen Jan van Galstins, bedienaar van de 

eerste kapelanie in de Sint-Janskerk enerzijds en Godfried De Fine, 
Jan van Wyenhove, Hubertus de Tylia, Cornelis Van Audenhove en 
de andere kapelanen anderzijds betreffende offeranden, 1454. 
Retroakten, 1274-

1 katern

1007 Stukken in verband met een proces voor het kapittel (?) waarbij Jan
De Hondt betrokken is, 15e eeuw

1 omslag

1008 Proces voor het kapittel tussen Radulf Brau, in naam van Arnold 
Vander Eycken en Hendrik Zueten, fabriekmeester van de Sint-
Kathelijnekerk enerzijds en Dirk De Porta, magister van het huis 
van de Broeders Nazaret te Brussel, anderzijds betreffende de 
inkomsten an de misfundatie van Jan Stoefs, 1466

1 katern

1009 Proces voor het kapittel tussen Karel Buerse, scholaster, enerzijds 
en de uitvoerders van het testament van Filip Van Ertrijck, 
voormalig scholaster, anderzijds betreffende de nalatenschap van 
laatstgenoemde, 1559- 1560, Retroakten, 1273-

1 lias

1010 Proces voor het kapittel tussen de pastoor van de Sint-Niklaaskerk 
enerzijds en de kapelanen aldaar anderzijds, 1613

1 stuk

1011 Proces voor het kapittel tussen Niklaas Van Arcle, burger van 
Brussel enerzijds en Jan Scourgeon, priester van de Kapellekerk 
anderzijds betreffende schulden, 1624

1 katern

1012 Proces voor het kapittel tussen de pastoor van Sint-Goriks enerzijds
en de predikheren anderzijds, betreffende de begrafenis van 
Johanna Lievens, 1628-1629

1 lias

1013 Proces voor het kapittel tussen deken Filibert De Mol enerzijds en 
de uitvoerders van het testament van kleine kanunnik Jan La 
ngeraeck anderzijds betreffende een rente voor de kapelanie van 
Onze-Lieve-Vrouw van de eerste fundatie, 1628-1630. Retroakte, 
1601-.

1 deel

1014 Proces voor het kapittel tussen deken Filibert De Mol enerzijds en 
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de uitvoerders van het testament van kleine kanunnik Jan La 
ngeraeck anderzijds betreffende een rente voor de kapelanie van 
Onze-Lieve-Vrouw van de eerste fundatie, 1628-1630. Retroakte, 
1601-.

2 stukken

1015 Proces voor het kapittel tussen Barbara Vanden Zijpen, weduwe 
van Frans Triboulet enerzijds en Jan Meskens, priester in de Sint-
Niklaaskerk anderzijds betreffende proceskosten, 1640-1641

4 stukken

1016 Advies van Van Bruyninghen in een proces voor het kapittel tussen 
Catherina Frayermont enerzijds en Jan Verminnen, klein kanunnik 
anderzijds, 1644

1 stuk

1017 Advies van Van Bruyninghen in een proces voor het kapittel tussen 
Albert Cornet, kanunnik enerzijds en Willem De Bruyn, kapelaan 
van de kapellekerk anderzijds, 1645

1 stuk

1018 Proces voor het kapittel tussen Karel Van Koolputte, kapelaan, 
enerzijds en Jeroen Sneps, waard van de herberg "Int Gulden 
Cruys" op de Oude Veemarkt anderzijds aangaande dniet betaalde 
logiekosten, 1649

1 deel

1019 Proces voor het kapittel tussen kanunnik Aloonso Lopez enerzijds 
ende weduwe van kapitein Herera anderzijds aangaande schulden, 
1652-1653

1 omslag

1020 Proces voor het kapittel tussen tresorier Woislauski enerzijds en 
kanunnik Onata anderzijds aangaandede nalatenschap van 
tresorier Domburch en meer bepaald de tuin der tresorij in de 
"Quckelsstraete", 1654- 1661. Retroakte, 1648.

1 omslag

1021 Proces voor het kapittel tussen tresorier Woislauski enerzijds en 
kanunnik Onata anderzijds aangaandede nalatenschap van 
tresorier Domburch en meer bepaald de tuin der tresorij in de 
"Quckelsstraete", 1654- 1661. Retroakte, 1648.

1 katern

1022 Proces voor het kapittel tussen tresorier Woislauski enerzijds en 
kanunnik Onata anderzijds aangaandede nalatenschap van 
tresorier Domburch en meer bepaald de tuin der tresorij in de 
"Quckelsstraete", 1654- 1661. Retroakte, 1648.

1 katern
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1023 Proces voor het kapittel tussen Clara Verberct, begijn, enerzijds en 
Jan Wagon, pastoor van de Sint-Gorikskerk anderzijds aangaande 
schulden, 1654-1655

1 lias

1024 Proces voor het kapittel tussen Andries Vandernoot enerzijds en 
Jacob Loucx, ceremoniemeester van Sint-Goedele, anderzijds 
aangaande schulden voor levering van steenkool, 1655

1 lias

1025 Proces voor het kapittel tussen de weduwe van Jan Steps enerzijds 
en Karel Van Koolputte kapelaan anderzijds betreffende schulden 
voor levering van steen en uitvoering van werken in huis van 
laatstgenoemde, 1657

2 stukken

1026 Proces voor het kapittel tussen Gielis van Wichele, kleermaker en 
Jan Lamboy, waard van de herberg "Inden Ancker" in de Bergstraat 
enerzijds en kapelaan M. Masson anderzijds aangaande schulden, 
1659

1 lias

1027 Proces voor het kapittel tussen Maria Vander Plancken enerzijds en 
Jacob De Coster, priester en erfgenaam van Arnold Caudriessche, 
klein kannunik anderzijds aangaande achterstallige pacht, 1660-
1663. Retroakten, 1657

1 deel

1028 Proces voor het kapittel tussen Jacob Casens, barbier enerzijds en 
Jan Wagon, pastoor van de Sint-Gorikskerk anderzijds aangaande 
schulden, 1659

1 stuk

1029 Proces voor het kapittel tussen de weduwe van Jacob Vanden 
Blocke enerzijds en Jan Leens anderzijds aangaande schulden 
tegenover de kapelanen, 1661-1662. Retroakte, 1539

2 stukken

1030 Proces voor het kapittel tussen Jeroen Mosselmans, beenhouwer 
enerzijds en Willem Vandermeulen, kapelaan van de Sint-Goriskerk 
anderzijds aangaande logieskosten, 1661

1 katern

1031 Proces voor het kapittel tussen Arnold Mouilet enerzijds en Claudius
Nicolot houder van de medische prebende anderzijds aangaande 
schulden, 1662

2 stukken
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1032 Proces voor het kapittel tussen Jan Paludanus, kapelaa, van de Sint-
Gorikskerk enerzijds en de kapelanen aldaar anderzijds "in materia 
usuaria", 1662

2 stukken

1033 Proces voor het kapittel tussen Willem Keybaert enerzijds en Gillis 
Sophie anderzijds aangaande de bediening van een conatuarium 
ingesteld bij testement door Jan van Nijvel, 1662

2 stukken

1034 Procedurestuk uit een proces voor het kapittel tussen Petrus De 
Soria enerzijds en Matheus Knudde anderzijds, 1662

2 stukken

1035 Proces voor het kapittel tussen Catherina Govaerts, in naam van 
Jacobs Kerremans, wijnhandelaar enerzijds en Joos Heymans, 
priester anderzijds aangaande het niet betalen van geleverde wijn, 
1665-1666

1 omslag

1036 Proces voor het kapittel tussen Jan Wagon, pastoor van de Sint-
Goriskerk enerzijds en Foutbarre anderzijds, 1666

1 katern

1037 Procedurestuk in verband met een proces voor het kapittel tussen 
Antoon De Deyn en consoorten enerzijds ende "ouderlingen int 
broot der heeren capellaenen", 1666

1 stuk

1038 Proces voor het kapittel tussen Jacob Vander Beken enerzijds en Jan
Wauthier, uitvoerder van het testament van Jan Lauris, 
aaangaande de inkomsten van de kapelanie van het H. Kruis en 
Onze-Lieve-Vrouw te Elsene, 1667

1 stuk

1039 Proces voor het kapittel tussen Frans Dovez enerzijds en Pauwel 
Jonckbauwens, kapelaan van Sint-Goedele anderzijds aangaande 
de nalatenschap van Philippote Dovez, 1667-1668. Retroakten, 
1631

1 lias

1040 Procedurestuk in verband met een proces voor het kapittel tussen 
Paulus Baro, priester van de Kapellekerk enerzijds en Maximiliaan 
Walravens anderzijds, 1669

1 stuk

1041 Procesvoor het kapittel tussen de weduwe van Dirk Vinck enerzijds 
en N. Vinck anderzijds aangaande een nalatenschap, 1669

2 stukken
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1042 Proces voor het kapittel tussen kanunnik Willem De Raedt enerzijds
en Jan De Cehau, apostolisch notaris anderzijds aangaande 
schulden, 1664-1669

1 omslag

1043 Proces voor de kapittel tussen Jan Cutsem enerzijds en Theodoor 
Vanden Spijcker, priester anderzijds aangaande schulden voor 
verteer, 1670

2 stukken

1044 Proces voor het kapittel tussen Piat Bacclay enerzijds en Joos 
Heymans, priester van de Magdalenakerk anderzijds aangaande 
schulden, 1674

1 lias

1045 Proces voor het kapittel tussen Paulus Baroonder, pastoor van de 
Kapelleker enerzijds en Fans Delvaille, procureur anderzijds 
aangaande proceskosten, 1671-1681

1 katern

1046 Proces voor het kapittel tussen Jan Verhoeeven, enerzijds en 
Theodoor Vanden Spijcker, priester anderzijds aangaande de 
nalatenschap van Cornelis Verhoeven 1763-1680

1 omslag

1047 Proces voor het kapittel tussen Robert Verschueren enerzijds en 
kanunnik De Raedt anderzijds aangaande schulden voor levering 
van bier, 1672-1674

1 katern

1048 Proces voor het kapittel tussen de weduwe van Christaan van 
Herseel, wijnhandel enerzijds en kanunnik De Raedt anderzijds 
aangaande schulden voor levering van wijn, 1674

1 stuk

1049 Proces voor het kapittel tussen Petrus Van Beringhen enerzijds en 
kanunnik De Raedt anderzijds aangaande schulden voor levering 
van wijn, 1674

1 stuk

1050 Procedurestuk in verband met een proces voor het kapittel tussen 
Lambert Nijs enerzijds en Joos Heymans, priester, anderzijds, 1674

1 stuk

1051 Proces voor het kapittel tussen de Graaf De La Tour en Tassis 
enerzijds en Jozef Frans Vincquels, kanunnik, anderzijds betreffende
beledigingen en het veranderen van de kasten en de sleutels in de 
sacristij van de kapel van Sint-Marcoen in de Zavelkerk
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1 stuk

1052 Procedurestuk betreffende een proces voor het kapittel tussen J. B. 
Le Mettre en Petronella Matheussens enerzijds en J.B. Matheussen, 
klein kanunnik anderzijds

1 stuk

1053 (K. 907).
1 band

1054 Proces voor het kapittel tussen Gaspar Van Boeckhoute enerzijds 
en kapelaan Maarten Claerbots anderzijds aangaande schulden, 
1675

1 katern

1055 Proces voor het kapittel tussen Daniel Van Beveren, in naam van 
Engelbert Neyts, enerzijds en Joos Heymans, bedienaar van de 
kapel van de Heilige Maria-Magdelena anderzijds aangaande 
schulden, 1675

2 stukken

1056 Proces voor het kapittel tussen Jan Buelens enerzijds en kapelaan 
Joos Heymans anderzijds aangaande schulden, 1676-1677

1 stuk

1057 Verzoekschrift van Anna Vanden Kerckhove aan het kapittel om te 
bekomen wat haar toekomt uit de nalatenschap van Kapelaan Jan 
Liens, beheerd door Servaas Middelgaels, 1678

1 katern

1058 Proces voor het kapittel tussen Jacob De Waele enerzijds en Jan 
Aubert, pastoor de ruil van een beneficie, 1680

1 stuk

1059 Proces voor het kapittel tussen Quintina Thibaut enerzijds 
aangaande de betaling van een pensioen, 1682

1 stuk

1060 Procedurestuk in verband met een proces voor het kapittel tussen 
de kleine kanunniken enerzijds en de kapelanen anderzijds 
betreffende een (aartsbisschoppelijk ?) descreet, 1682

1 stuk

1061 Proces voor het kapittel tussen Sebastiaan Moitemont enerzijds en 
Maximiliaan Walravens, pastoor van de Kapellekerk anderzijds 
aangaande schulden, 1686

1 stuk

1062 Proces voor het kapittel tussen kanunnik Jacob Espinosa enerzijds 
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en kanunnik Ernst Sohler anderzijds aangaande de voorrang bij het
ontvangen van een prebende, 1685-1686. Retroakten, 1632

1 deel

1063 Advies van advocaat Van Ussels inzake een proces voor het kapittel
tussen Susanna De Thosse, echtgenote van Ignatius Carena 
anderzijds en J. Borremans, onderplebaan anderzijds, 1687

1 stuk

1064 Proces voor het kapittel tussen priester Bartholomeus Fiefvez 
enerzijds en Jan Van Weerden anderzijds aangaande schulden, 
1687

1 katern

1065 Procedurestukken in verband met verscheidene processen voor het
kapittel tegen Joos Hannibal, preister, 1688

1 stuk

1066 Proces voor het kapittel tussen Livina van Goelen enerzijds en 
Christoffel De Pottere anderzijds aangaande beledigingen, 17e 
eeuw

1 katern

1067 Proces voor het kapittel (?) tussen Petrus Van Grimbergen enerzijds
en Gerard De Ven anderzijds aangaande huishuur, 17e eeuw

1 stuk

1068 Procedurestuk in verband met een proces voor het kapittel tussen 
Jan Melchior enerzijds en priester Batquin anderzijds betreffende de
nalatenschap van heer Josse, 17e eeuw

1 stuk

1069 Proces voor het kapittel tussen Laurens De Bruyn, weduwnaar van 
Van Ophem enerzijds en priester Jan Van Ophem anderzijds 
aangaande de nalatenschap van vader Van Ophem, 17e eeuw

1 stuk

1070 Proces voor het kapittel tussen de kanunniken Hamelincs en 
Caproens enerzijds en kannnik De Montpleinchamp anderzijds 
betreffende oneerbiedigheid bij de eredienst, 1703-1715

1 omslag

1071 Proces voor het kapittel tussen notaris Jan Le Riochie enerzijds en 
kapelaan Willems Arens, anderzijs aangaande de nalatenschap van
Johanna Barré, 1705. Retroakten 1698-

1 omslag

1072 Proces voor het kapittel tussen van Lemborch, pastoor van de 
Kapellekerk en de kapelanen aldaar enerzijds en de onderpastoors 
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van de Kapellekerk anderzijds aangaande het genot van de 
distributies en de vergaderingen der kapelanen, 1711. Retroakten 
1565

1 band

1073 Proces voor het kapittel tussen Hendrik De Smedt enerzijds en 
Bartholomeus Lanné anderzijds aangaande schulden, 1711-1712

1 omslag

1074 Proces voor het kapittel tussen de weduwe van Laurens Godbin 
enerzijds en kapelaan Filip Brion anderzijds aangaande de 
goederen van Bobin berustend in het huis van brion, 1712

1 omslag

1075 Proces voor het kapittel tussen schoenmaker Jan De Wever 
enerzijds en kapelaan Ruprecht Beydaels anderzijds aangaande de 
dood van Anna Vanden Berghen, echtgenote van De Wever, die 
bezweek aan de verwondingen afgelopen bij het instorten van de 
muur op de erf van Beydaels, 1714-1715

1 omslag

1076 Proces voor het kapittel tussen Petrus Pollet, echtgenote van 
Catharina De Pape, weduwe van J. B. Waeyel enerzijds en kapelaan 
Petrus Waeyel anderzijds aangaande de nalatenschap van J. B. 
Waeyel, 1715-1717. Retroakten 1707

1 omslag

1077 Procees voor het kapittel tussen Laurence Charlier, echtgenote van
Andreas Robillard enerzijds en kannuk de Montpleinchamp 
anderzijds aangaande de door laatstgenoemde uitgesproken 
beledigingen, 1716

3 stukken

1078 Proces voor het kapittel tussen Jan De Vos, brouwer enerzijds en 
kanunnik Montpleinchamp anderzijds aangaande schulden voor 
levering van bier, 1717

1 omslag

1079 Proces voor het kapitel tussen kapelaan Filip Brion enerzijds en 
Maria Vanderlinden anderzijds aangaande de bestelling van het 
geld van priester Medaerts, 1718

1 omslag

1080 Proces voor het kapittel tussen Eienne Bargier enerzijds en 
kapelaan Filip Brion anderzijds aangaande proceskosten, 1719-
1727

1 omslag

1081 Proces voor het kapittel tussen Blonded, beeldhouwer, enerzijds en 
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priester Willemaerts anderzijds aangaande schulden voor het 
maken van een model van een altaar, 1719-1720.

1 omslag

1082 Proces voor het kapittel tussen Blonded, beeldhouwer, enerzijds en 
priester Willemaerts anderzijds aangaande schulden voor het 
maken van een model van een altaar, 1719-1720.

1 stuk

1083 Proces voor het kapittel tussen de weduwe Mertens enerzijds en 
priester Willem Vincquels anderzijds aangaande de inkomsten van 
de kapelanie bediend door Antoon De Magnerie, 1719-1720

1 lias

1084 Proces voor het kapittel tussen Paulus Van Hamme, honderman van
de wijk van de Houtmarkt enerzijds en kapelaan Willem Dee 
Vieusart anderzijds aangaande eh tvervullen van wachtdienst, 
1719-1720

1 omslag

1085 Proces voor het kapittel tussen kapelaan Badquin enerzijds en 
Maria Piart anderzijds aangaande het verlenen van de inkomsten 
uit twee huizen aan Albert Van Rossum, priester, 1720

1 omslag

1086 Proces voor het kapittel tussen de heer Blanck enerzijds en 
kanunnik Ferdinand De Vos de Steenwijck aangaande huishuur 
kosten voor onderhoud en het huisraad nagelaten door Barbara 
Asseliers aan De Vos, 1720-1721. Retroakten, 1686

1 omslag

1087 Proce voor het kapittel tussen kanunnik De Montpleinchamp 
enerzijds en de erfgenamen Vaes anderzijds inzake de ingestorte 
scheidingsmuur tussen het huis "De Put", bewoond door De 
Montpleinchamp, en het huis der erfgenamen Vaes, 1721-1722. 
Retroakten, 1697

1 omslag

1088 Proces voor het kapittel tussen Mw. Preudhom enderzijds en 
priester Emmeri anderzijds aangaande het onderhoud van de 
zwakzinnige Maria Le Roy, 1721-1722

1 omslag

1089 Proces voor het kapittel tussen Anna Carlier, begijn enerzijds en 
Magnus, priester anderzijds aangaande schulden voor het 
herstelllen en wassen van lijnwaad, 1721

1 stuk

1090 Proces voor het kapittel tussen Margareta Vanden Branden 
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enerzijds en Frnas Brabant, vice-rector van de Sint-Niklaaskerk 
anderzijds aangaande de nalatenschap van de vader van 
eerstgenoemde, 1721

1 katern

1091 Proces voor het kapittel tussen Gerard Van Geit enerzijds en C. 
Hennoncx, priester anderzijds aangaande het niet terugbetalen van
eeen lening, 1721

1 omslag

1092 Betwistingen inzake de procedure bij het proces tussen procurator 
Haelgoet enerzijds en priester Van Gueningen anderzijds. 
Laatstgenoemde achtte zich benadeeld door het vonnis van deken 
Jacob De Maeyere, 1721-1722

1 omslag

1093 Proces voor het kapittel tussen Jan Delmeul enerzijds en priester 
Lemmens anderzijds aangaande schulden voor het huren van 
paarden en koets, 1722

1 stuk

1094 Proces voor het kapittel tussen Jan Blommaert, weduwnaar van 
Philippine D'Arté en voogd van Maximiliaan Blommaert en 
Boudewijn Roelofs, voogd van Susanne D'Arté enerzijds en plebaan
Willem Brenneaert, uitvoerder van het testament van Anna Maria 
Schockaert, weduwe van Willem Crockaert, betreffende de rekening
der nalatenschap, 1723-1724

1 omslag

1095 Proces voor het kapitel tussen Johanna Schockaert, weduwe van 
raadsheer Caverson enerzijds en priester Lamberti anderzijds, 
aangaande een misfundatie in de Sint-Niklaaskerk, 1723-1724

1 omslag

1096 Uittreksel uit de rollen van het kapittel aangaande een proces 
tussen cantor Knopff enerzijds en Van Auwermeulenn, koster 
anderzijds aangaande het uur waarop het koorofficie gecelebreerd 
wordt, 1723

1 stuk

1097 Proces voor het kapittel tussen kanunnik Vanden Berghe enerzijds 
en de heer Dedy anderzijds aangaande de nalatenschap van 
Isabella Auwermeulen, 1726-1726

1 omslag

1098 Procedurestukken in verband met een proces voor het kapittel 
tussen jonker De Tax, echtgenoot van Gertrudis Damiens, weduwe 
van wijlen Joos Lemmens enerzijds en Ignatius Peemans anderzijds,
1727
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1 omslag

1099 Procds voor het kapittel tussen Jan Baptist Zegers, priester 
enerzijds en Frans De Haze, klein kanunnik anderzijds betreffende 
de huishuur, 1728-1731

3 stukken

1100 Proces voor het kapittel tussen Cahterina La Motte enerzijds en 
Ferdinand l'Escolier, anderzijds betreffende schulden, 1732

1 omslag

1101 Proces voor het kapittel tussen Karel Pirret, orgelbouwer enerzijds 
en N. Doremans, rector van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van-
den-Bijstand aangaande schulden voor het plaatsen van een orgel, 
1732

3 stukken

1102 Jurdisch advies in verband met een proces voor het kapittel tussen 
Catharina Vandervinne enerzijds en kapelaan Vandehauten 
anderzijds, 1732

1 stuk

1103 Proces voor het kapittel tussen de kerkmeesters van de Zavel 
enerzijds en priester Magnus anderzijds betreffende de inkomsten 
van de sacristie 1733

1 lias

1104 Proces voor het kapittel tussen P. Van Blincken enerzijds en Vanden 
Bossche, procureur bij de Raad van Brabant anderzijds aangaande 
de nalatenschap van kapelaan Vanderbeken, 1738-1741

1 omslag

1105 Proces voor het kapittel tussen advocaat Michiel De Fooz enerzijds 
en J. F. Velasco en diens echtgenote Anna Van Lingen anderzijds 
aangaande het verlenen van een studiebeurs gefundeerd door 
wijlen deken Petrus Vinck, 1738-1740. Retroakte 1617-

1 omslag

1106 Proces voor het kapittel tussen Martinus Inckx, deken van het 
weverambacht enerzijds en kapelaan Claudius Bardé anderzijds 
aangaande schulden voor levering van lijnwaad, 1739-1740

1 omslag

1107 Proces voor het kapittel tussen Frans Morin enerzijds en Filip 
Steenmetser, kapelaan van Sint-Kathelijne anderzijds aangaande 
de logieskosten van Catherina Steenmetser, 1742-1743

1 lias

1108 Proces voor het kapittel tussen Balthasar Vander Hoeven enerzijds 
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en Jeremias PHilippe, priester anderzijds aangaande een rente, 
1744

1 omslag

1109 Proces voor het kapittel tussen Karel Pirons enerzijds en Lodewijk 
Malvin, priester van de Sint-Annakapel anderzijds aangaande 
schulden, 1744

1 omslag

1110 Proces voor het kapittel tussen Hendrik De Raeve, timmerman 
enerzijds en priester Symons, anderzijds aangaande slagen en 
verwondingen, 1745-1746. Retroakte 1425

1 omslag

1111 Proces voor het kapittel tussen F. L'Escolier, priester enerzijds en G.
F. Donzel, kapelaan anderzijds aangaande de verkoop van een 
clavecimbel gemaakt door J. P. Gochet, 1746-1747

1 omslag

1112 Proces voor het kapittel tussen Catharina Mommaerts, enerzijds en 
L. Malvin, priester van de Sint-Annakapel anderzijds aangaande 
schulden, 1752

1 omslag

1113 Proces voor het kapittel tussen Jan Ots enerzijds en Jacob Sola, 
musicus van Sint-Goedele anderzijds aangaande schulden van 
laatsgenoemde, 1752--1753

1 omslag

1114 Proces voor het kapittel tussen J.B. Van Herlaar, priester enerzijds 
en Van Espen, bedienaar van de kapelanie van de H. Martha 
anderzijds aangaande de inkomsten uit kaarsen, en behang, 1754.

1 omslag

1115 Proces voor het kapittel tussen J.B. Van Herlaar, priester enerzijds 
en Van Espen, bedienaar van de kapelanie van de H. Martha 
anderzijds aangaande de inkomsten uit kaarsen, en behang, 1754.

1 stuk

1116 Proces voor het kapittel tussen de weduwe Vandertalen enerzijds 
en klein kanunnik Jeroen Cbenneau anderzijds aangaande schulden
voor levering van kant, 1755-1758

1 omslag

1117 Proces voor het kapittel tussen P. Masquelier, koopman enerzijds en
klein kanunnik Chenneau anderzijds aangaande schulden, 1758

1 omslag

1118 Proces voor het kapittel tussen A. Le Doux enerzijds en J. De Roy, 
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uitvoerder van het testament van kanunnik Filip Tservranckx 
betreffende schulden, 1760. Retroakte, 1728

1 omslag

1119 Proces voor het kapittel tussen Barbara Adriaens enerzijds en 
kapelaan J. B. Franssens anderzijds, 1761

1 omslag

1120 Proces voor het kapittel tussen Maria Anna De Rouw, weduwe van 
N. Pinnock en consoorten enerzijds en priester Hendrik Vander 
Schueren anderzijds aangaande de nalatenschap van N. Vanden 
Schueren, pastoor van Sint-Pieters-Woluwe, 1762

1 omslag

1121 Procedurestukken van een proces voor het kapittel tussen Jeroen 
Geerts enerzijds en Walram Clamart, kapelaan anderzijds, 1769

1 lias

1122 Proces voor het kapittel tussen Petrus Vande Venne, meester-
brouwer enerzijds en kapelaan Sevekens anderzijds aangaande 
schulden, 1771-1772.

1 omslag

1123 Proces voor het kapittel tussen Petrus Vande Venne, meester-
brouwer enerzijds en kapelaan Sevekens anderzijds aangaande 
schulden, 1771-1772.

1 stuk

1124 Proces voor het kapitel tussen Petrus De Vleesschouwer, priester 
en J. Camusel, collateur van de fundatie Van Assche enerzijds en 
Hendrik Rassaerts, gewezen koster van de Onze-Lieve-Vrouwkapel 
anderzijds betreffende de levering van wijn, 1772-1773.

1 omslag

1125 Proces voor het kapitel tussen Petrus De Vleesschouwer, priester 
en J. Camusel, collateur van de fundatie Van Assche enerzijds en 
Hendrik Rassaerts, gewezen koster van de Onze-Lieve-Vrouwkapel 
anderzijds betreffende de levering van wijn, 1772-1773.

1 stuk

1126 Proces voor het kapittel (?) tussen Joos De Bay, proost van het 
broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-Van-Verlossing enerzijds en 
priester Petrus De Vleesschouwer en A. Camusel, collateur van de 
fundatie Van Assche anderzijds betreffende de betaling van 
miswijn, 1772

1 omslag

1127 Proces voor het kapittel tussen J. B. Lanné, griffier van de 
hooftalkamer van Brussel enerzijds en Frans Vanden Blocke, 
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priester en rentmeester van het Godshuis der Twaalf Apostelen 
anderzijds betreffende de gemeenschappelijke waterput en pomp, 
1773

1 lias

1128 Proces voor het kapittel tussen Willem Smets, wijnhandelaar 
enerzijds en Hendrik Verdeyen, bedienaar van de kapelanie van 
Sint-Goedele in de Kappelkerk anderzijds aangaande schulden, 
1774-1775

1 lias

1129 Proces voor het kapittel tussen Niklaas Farin enerzijds en J. 
Verdeyen, priester in de kapellekerk anderzijds aangaande 
schulden, 1775

1 lias

1130 Proces voor het kapittel tussen Jonckheer enerzijds en J. Verdeyen, 
priester in de kapellekerk anderzijds aangaande schulden, 1775

1 lias

1131 Proces voor het kapittel tussen J. B. Van Campenhout, koopman 
enerzijds en N. Sibekes, (Stevekes ?), kapelaan van de Kapellekerk 
anderzijds aangaande schulden, 1776

1 lias

1132 Proces voor het kapittel tussen Maria Bauwens, handelaarster 
enerzijds en G. Sevekens, kapelaan van de kapellekerk anderzijds 
aangaande de levering van stof, 1777

1 lias

1133 Proces voor het kapittel tussen Joos Vanden Houten enerzijds en B. 
Huybrechts, kapelaan van Sint-Goriks anderzijds aangaande 
schulden, 1780

1 lias

1134 Proces voor het kapittel tussen Jacob Bettinger enerzijds en G. 
Stevens, kapelaan anderzijds aangaand huurgeld voor een kamer, 
1781

1 lias

3. Fiscus Capituli

3. FISCUS CAPITULI
a. Bevoegdheden, prerogatieven en reglementering

a. Bevoegdheden, prerogatieven en reglementering
1135 Geschil tussen het kapittel enerzijds en de kapelanen en de 

seculiere clerus anderzijds betreffende de aanstelling van Adriaan 
De Blict tot procureur belast met het onderzoek inzake de 
misdrijven begaan door de ondergeschikten van het kapittel, 1469
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1 omslag

1136 Verordering van het kapittel betreffende de bestraffing van diegene
die weigeren voor de fiscus van het kapittel te veschijnen, 1662

1 stuk

1137 Proces voor de Raad van Brabant tussen kapelaan Jacob Charlière 
enerzijds en het kapittel anderzijds betreffende de rechtsmacht van
de "fiscus capituli", 1684

1 omslag

1138 Brief van Antoon Rijssack, aartspriester van Brussel, gericht aan 
het kapittel waarbij hij verklaart met zijn verbod aan priesters om 
herbergen te bezoeken, geen afbreuk te willen doen aan de 
rechtsmacht vn het kapittel, 1685

1 stuk

1139 Proces voor de Raad van Brabant tussen tresorier Jozef Vincquels 
enerzijds en het kapittel anderzijds betreffende de afzetting van 
laatsgenoemde als "fiscus capituli", 1689-1699

1 lias

1140 Juridisch advies betreffende de rechtmacht over clerici die zich 
schuldig maakten aan overspel, 17e eeuw

1 katern

1141 Verplichting en bevoegdheden van de "fiscus capituli", 17de eeuw
1 katern

1142 Uittreksels uit de "rotulus capituli" betreffende een geschil tussen 
Hullet enerzijds en advocaat De Swert anderzijds betreffende diens
aanspraken op de titel van "fiscus capituli", 1730

1 stuk

b. Processen behandeld door de "fiscus capituli"

b. Processen behandeld door de "fiscus capituli"
1143 "Fiscus capituli", 1541-1705. Register van de processen voor de 

"fiscus capituli" gevoerd tegen geestelijken die zich schuldig 
maakten aan zedenmisdrijven, dronkenschap enz.

1 band

1144 "Lites coram capitulo. Fiscus N° 2", 1643-1704. Register 
betreffende de processen voor de "fiscus capituli" gevoerd tegen 
clerici voornamelijk inzake zedenmisdrijven en nalatigheid bij de 
eredienst

1 band

1145 Verslag van de ondervraging door het kapittel van Christoforus Van
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Outers, priester aangaande diens omgang met vrouwen, 1656
1 stuk

1146 Getuigenverklaringen opgetekend ten behoeve van de "fiscur 
capituli" aangaande de verwaarlozing van de eredienst door Jeroen 
Flaccius, priester van de Sint-Laurenskapel, 1672

1 omslag

1147 Onderzoek en getuigenverhoor door de rentmeester van het 
kapittel naar de omgang van Stephanus De Namur, 
"sanghmeester", met Catharina Plissart uit Bergen, 1705

1 katern

1148 Proces voor het kapittel tussen de procureur van he tkapittel 
enerzijds en Magnus diaken in de Zavel, aangaande de 
verwaarloozing van de eredienst, 1722-1723

1 omslag

1149 Proces voor het kapittel tussen de procureur van het kapittel 
enerzijds en priester Wimmemaers anderzijds aangaande 
herbergbezoek, 1723

1 omslag

1150 Proces voor het kapittel (?) tussen Paul en Werrick Collard enerzijds
en Denijs Charlot anderzijds aangaande de schulden, 1635-1649

1 omslag

1151 Proces voor het kapittel tussen de procureur van het kapittel 
enerzijds en priester Frans Cosijns anderzijds aangaande 
herbergbezoek, 1727-1728

1 omslag

1152 Proces tussen "fiscus capituli" enerzijds en kapelaan Hautepenne 
anderzijds aangaande de verplichtingen van diens beneficium, 
1730

1 omslag

1153 Proces voor het kapittel tussen de procureur van het kapittel 
enerzijds en Walram Clamart, kapelaan, anderzijds aangaande de 
hakken van hout toebehorend aan de kapelanie van de H. 
Rumoldus, 1747-1752

1 omslag

1154 Proces voor het kapittel tussen de procureur van het kapittel 
enerzijds en J. Discalsi, kapelaan in de Sint-Niklaaskerk aangaande 
diens wangedrag, 1751

1 omslag

1155 Proces voor het kapittel tussen de procureur van het kapittel 
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enerzijds en kapelaan Lambert Liegeois anderzijds aangaande 
verwaarlozing van de eredienst en herbergbezoek, 1757

1 omslag

1156 Verordering van het kapittel om de waanzinnige Alexander Philippi, 
priester en koster van Sint-Jann-Op-de-Poel, op te sluiten bij de 
Alexianen, 1763

1 omslag

1157 Proces vor het kapittel tusen de procureur van het kapittel 
enerzijds en priester Leclercq, kapelaan van de hertog van Ursel 
anderzijds aangaande overspel, 1765

1 omslag

1158 Getuigenverklaringen opgetekend voor de procureur van het 
kapittel betreffende de dronkenschap van priester N. Maes, 1767

1 omslag

1159 Proces voor het kapittel tussen de procureur enerzijds en priesster 
Willem Gansemans anderzijds aangaande dronkenschap en 
waanzin, 1770

1 omslag

1160 Proces voor het kapittel tussen de procureur van het kapittel 
enerzijds en kapelaan Waram Calmart anderzijds aangaande 
dronkenschap. Bijgevoegd stukken betreffende de opsluiting van 
Jozef Clamart, 1774-1787

1 omslag

1161 Brief van J. H. Duvivier, secretaris van de aartsbisschop, aan het 
kapittel in verband met het herbergbezoek door priester Sevekens, 
1794

1 stuk

Hoofdstuk III :

HOOFDSTUK III :
1. Beschermingsprivilèges en algemene reglementering

1. BESCHERMINGSPRIVILÈGES EN ALGEMENE REGLEMENTERING
1162 Beschermingsoorkonde (afschrift) van paus Honorius III voor het 

kapittel meer bepaald ten gunste van het patronaat over de kerk 
van Hoeilaart en tiendenaars, 1461

1 stuk

1163 Beschermingsoorkonde (afschrift) van hertog Filips de Goede ten 
gunste van het kapittel, rentmeesters, pachetrs en tiendenaars, 
1461

1 stuk
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1164 Juridisch advies van Jan Van Asseldonck, licentiaat in de theolgie, 
betreffende hypotheken, 1620

1 stuk

1165 Verordering van het kapittel aan de onndergeschikte geestelijken 
tot het opmaken van een beschrijving van hun goedern en 
inkomsten, 1686-1701

3 stukken

1166 Verordening van Karel II betreffende de onmiddelijke betaling van 
de aan het kapittel verschuldigde cijnzen, pachtsommen en andere
inkomsten, 1686

1 stuk

1167 Oproepingsbrieven tot de clerici om voor het kapittel te verschijnen
tot verstrekkin van inlichtingen over hun renten, 1687

5 stukken

1168 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" waarbij verordend wordt dat de
schuldeisers van het kapittel, de advocaten en procureurs jaarlijks 
tegen het feest van Sint-Jan-De-Doper hun rekeningen moeten 
insturen, 1687

1 stuk

1169 Fragment van een juridisch advies inzake hypotheken, 17e eeuw
2 stukken

1170 "Planccaert raeckende de acquisitie van immeuble goederen by de 
doode-handen van den 15 septembris 1753"

1 katern

1171 Verslag aaangaande de slechet financiële toestand van het 
kapittel, de fabriek en de lclerici, 18e eeuw

1 katern

1172 Fragment van een aanplakbrief waarin de verkoop wordt 
aangekondigd van goederen te Brussel, Alsemberg, Etterbeek, 
Grimberg en Overijse, 18e eeuw

1 stuk

2. De Rentmeester

2. DE RENTMEESTER
1173 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 

rentmeester Frans de Boischot anderzijds betreffende de 
achetrstallen van rentmeester Jan De Boischot, 1644-1646

1 katern

1174 Procedurestukken betreffende een proces voor de Raad van 
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Brabant tussen het kapittel enerzijds en rentmeester Michiel Melien
anderzijds, 1670-1684

2 stukken

1175 Rekeningen betreffende de achetrstallen van wijlen rentmeester 
Michiel Melien, 1683-1688

1 omslag

1176 Aankondiging (gedrukt) van de verkoop van landen, weiden, 
bossen en beemden te Merchetm, Buggenhout en Malderen om 
daarmee de schulden te delgen van wijlen Michiel Melin, 
rentmeester van het kapittel, 1686

1 stuk

1177 Fragment van een proces voor de Raad van Brabant (?) tussen 
Hulin, rentmeester van het kapittel enerzijds en Antoon 
Merstraeten anderzijds, 1686

1 katern

1178 Afrekening tussen het kapittel, vertegenwoordigd door deken De 
Thosse enerzijds en de weduwe van Jeroen Hulin, destijds 
rentmeester van het kapittel, anderzijds, 1689

1 omslag

1179 Proces voor de Raad van Brabant tussen Elisabeth Tservrancx, 
weduwe van Jeroen Hulin, rentmeester van het kapittel enerzijds en
het kapittel anderzijds betreffende de bedragen die het kapittel 
verschuldigd is na het afsluiten van de rekening, 1694. Retroakte, 
1644

1 katern

1180 "Resolutions capituli dive Gudile pro receptore quoad bona et 
redditus dictii capituli". Betreft vooral de kortingen die toegestaan 
werden aan de pachetrs, 1697-1748

1 deel

1181 Vorstelijke volmachetn verleend aan Petrus Finet, rentmeester van 
het kapittel, tot het innen van achetrstallige pachtsommen en 
cijnzenn 1699-1702

5 stukken

3. Leggers en manualen

3. LEGGERS EN MANUALEN
a. Opmaken van leggers en manualen

a. Opmaken van leggers en manualen
1182 "Notice van die oncosten door mmij M. Melien betaelt ende 

verschoten over degrondt proceduren hier innen vermelt", 1671-
1673
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1 katern

1183 Aangiften van inkomsten verschuldigd aan het kapittel voor het 
opmaken van een nieuwe legger. Deze optekening gebeurt 
krachetns een vorstelijke ordonnantie van 12 1671 waarbij allen 
die betalingen verschuldigd zijn aan het kapittel verplicht worden 
daarvan aangift te doen, 1671-1683

1 omslag

1184 Rekeningen van de onkosten gemaakt door Michiel Melien (?) bij 
het opeisen van achetrstallige cijnzen verschuldigd aan het kapittel
voor goederen te Leerbeek, Gooi en Steenokkerzeel, 1671-1673

1 katern

1185 Rekening van de onkonsten gemaakt door Michiel Melien, 
"capittelmeyer van Molenbeke" en rentmeester van het kapittel, bij
het opsporen en opeisen van achetrstallige cijnzen, 1674

1 katern

b. Leggers en manualen

b. Leggers en manualen
1186 Cijnsboek (op perk.) van het kapittel, ca. 1395-1400

1 deel

1187-1233 Leggers van het kapittel : "Liber censualis", "Maenboeck", "Manuael".

1187-1233 Leggers van het kapittel : "Liber censualis", 
"Maenboeck", "Manuael".

1187 1515-1516

1188 1519-1520

1189 1520-1521

1190 1521-1522

1191 1523-1524

1192 1524-1525

1193 1524-1525

1194 1528-1529

1195 1529-1530

1196 1530-1531

1197 1531-1532
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1198 1533-1534

1199 1542-1543

1200 1546-1547

1201 1547-1548

1202 1549-1550

1203 1550

1204 1552-1553

1205 1555

1206 1556-1557

1207 1560-1561

1208 1562-1563

1209 1563-1564

1210 1564-1565

1211 1565-1566

1212 1566-1567

1213 1567-1568

1214 1569-1570

1215 1570-1571

1216 1571-1572

1217 1572-1573

1218 1573-1574

1219 1574-1575

1220 1576-1577

1221 1577-1578
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1222 1577-1579

1223 1584-1585

1224 1586-1587

1225 1593-1594

1226 1594-1595

1227 1595-1596

1228 1596-1597

1229 1597-1598

1230 1598-1599

1231 1599-1600

1232 1646

1233 1657

1234 Manuaal van het kapittel, de zanges, kleine kanunniken en "nieuwe
quotidaene distributie", 1622-1650

1 deel

1235 1669-1684
1 deel

1236 1703-1714
1 deel

1237 1714-1729
1 deel

1238 1730-1751
1 deel

1239 1752-1754
1 deel

1240 "Den heerlucken cijnsboek der eerwaerde heeren van den capitele 
van Sinte Goedele waarvan hun hof ende diende banck van meyer 
ende schepenen gehouden wort binnnen hun heerlichen van 
Molenbbek", betreft ook de goederen van de zangers en van de 
"nieuwe quotidiaen", 1669-1774

1 deel
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1241 Manuaal van het kapittel. Betreft voornamelijk de achetrstallige 
cijnzen en de tiendplichtige tronden die werden opgenomen in de 
stedelijke verdedigingswerken of die werden omgevormd tot 
"careeloven" of "bourckoishoven", 1673-1674

1 deel

1242 Fragment van een leger van het kapittel. Betreft : Haren, Diegem, 
Machelen en Melsbroek, 1676

1 deel

1243 Legger van het kapittel, 1680-1695
1 deel

1244 "Manuaal van die innekomen der eerwaerde heeren van den 
capittele", 1697-1703

1 deel

1245 "Inventarium bonorum et reddituum spectantium ad capitullum 
Sancte Gudile", 17e eeuw

1 katern

1246 "Den heerlijcken chijnsboek der eerwaerde heeren van den 
capittele van Sinte Goedele waer van hun hof ende dienende 
bancke van meyer ende schepenen gehauden wort binnen hunne 
heerlicheijt van Molenbeke, vernieut inghevolghe van die brieven 
van terrier verkregen in den Raede van Brabant den 12 may 1671".
Lijst van "paelen ende regenoten", 17e eeuw

1 deel

1247 "Manuaelboeck behelsende d'innecompsten van de naervolgende 
benefitien die ontfangen worden bij Johannes Jacobus Finet als 
rentmeester van den capittele van Sinter Goedele. Ierst die 
prebende medicinael gefondeert bij wijlen heer Claudio Nicolot, 
presbyter Item het cantuarium Sancti Josephi, alias Gallemaert 
Item de forijne goederen. Cantuarium van de 12 apostelen. Item de
twee huysekens van den armen cathecismus. Item den huyse 
inden Magdalenen steenwegh. Fondatie van de deken. Cantuarium 
Sanctissime T rinitatis, 1721-1753

1 deel

1248 "Manuaal van de prebende medcinael, cantuarium Sanctissime 
Trinitatis ende forijne beneficien 1752", 1752-1793

1 deel
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1249-1333 Opgave van de inkomsten van het kapittel en ondergeschikte instellingen opgemaakt in uitvoering van een verordering van het centraal bestuur van Oostenrijkse Nederlanden, 1786-1787.

1249-1333 Opgave van de inkomsten van het kapittel en 
ondergeschikte instellingen opgemaakt in uitvoering van een 
verordering van het centraal bestuur van Oostenrijkse 
Nederlanden, 1786-1787.

1249 Kanunniken van de eerste fundatie.
1 deel

1250 Kanunniken van de eerste fundatie.
1 deel

1251 - 1265 Kanunniken van de eerste fundatie.

1251 - 1265 Kanunniken van de eerste fundatie.
1251 Petrus Steenen, Deken

1 katern

1252 Karel Leyniers, tresorier
1 katern

1253 Bernard Clarenbosch, cantor
1 katern

1254 Petrus Proost, tweede prebende
1 katern

1255 J.B. De Greve, derde prebende
1 katern

1256 Frans Vogels, vierde prebende
1 katern

1257 Albert Senocq, vijfde prebende
1 katern

1258 Pettrus Steenen, zesde prebende
1 katern

1259 J.B. De Bay, zevende prebende
1 katern

1260 Mark Van Doorselaar, achtste prebende
1 katern

1261 Gillis Waernots, negende prebende
1 katern

1262 Hendrik Schroeder, tiende prebende
1 katern



130 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

1263 Laurens Millé, elfde prebende
1 katern

1264 Bernard Clarenbosch, twaalfde prebende
1 katern

1265 P. Leunekens, medische prebende
1 katern

1266-1272 Kanunniken van de tweede fundatie.

1266-1272 Kanunniken van de tweede fundatie.
1266 Algemeen

1 katern

1267 Petrus Stoefs
1 katern

1268 Petrus Heynsmans
1 katern

1269 Willem Vanden Eynde
1 katern

1270 L. Vanden Kerckhoven
1 katern

1271 Petrus Pierson
1 katern

1272 Jacob De Blye
1 katern

1273 De gemene kapelanen
2 katernen

1274-1327 De afzonderlijke kapelanieën

1274-1327 De afzonderlijke kapelanieën
1274 H. Agatha (Niklaas Corbisiers)

1 stuk

1275 H. Agnes (Hendrik Vandenblock
1 stuk

1276 H. Andreas (P. Sirejacobs)
1 stuk

1277 H. Antonius (Frans Herdies)
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1 stuk

1278 H. Barholomeus, eerste fundatie (Jan Van Entbroeck)
1 stuk

1279 H. Catharina (Niklaas Grimberchs)
1 stuk

1280 H. Caecilia (Jozef Matté)
1 stuk

1281 H. Christoffel ("in 't Ruysbroeck") (J.B. Vandenzande)
1 stuk

1282 H. Cornelis en Margerata (J. B. Vanden Driessche)
1 stuk

1283 H. Daniel (Jan Sirejacob)
1 stuk

1284 H. Drievuldigheid (Frans Gauthy)
1 stuk

1285 H. Elisabeth, eerste fundatie (Niklaas Bolt)
1 stuk

1286 H. Elooi (J. E. Mertens)
1 stuk

1287 H. Elooi, tweede fundantie (Martinus Sirejacob)
1 stuk

1288 H. Genoveva (Jozef Brasseur)
1 stuk

1289 H. Gertrudis (J. F. Libau)
1 stuk

1290 H. Goedele (Hendrik Mélin)
1 stuk

1291 H. Gommarus (Gillis Van DE Wingaerde)
1 stuk

1292 H. Gregorius (P. Abbeloos)
1 stuk

1293 H. Hubertus (Etienne Sacré)
1 stuk
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1294 H. Jacob, eerste fundatie (vacant)
1 stuk

1295 H. Jan de Evangelist (Willem Speeckaert)
1 stuk

1296 H. Jan Baptist (J. F. Coppé)
1 stuk

1297 H. Jan Baptist, tweede fundatie (A. Van Laer)
1 stuk

1298 H. Joos, eerste fundatie (Simon t' Serstevens)
1 stuk

1299 H. Joris (Daniel Sirejacobs)
1 stuk

1300 H. Laurentius, eerste fundatie (vacant)
1 stuk

1301 H. Laurentius, tweede fundatie (Robert de Roy)
1 stuk

1302 H. Laurentius, vierde fundatie (J. B. Franssens)
1 stuk

1303 H. Maria Magdalena (Christiaan Goedaert)
1 stuk

1304 H. Maria Magdalena (Jacob Vanderschueren)
1 stuk

1305 H. Martha (J. F. Van Espen)
1 stuk

1306 H. Martinus (Jan Lusau)
1 stuk

1307 H. Martinus (Lodewijk Van Robbroeck)
1 stuk

1308 H. Matheus, eerste fundatie (J. F. Rasch)
1 stuk

1309 H. Mathias, eerste fundatie (Hubert Henry)
1 stuk
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1310 H. Mathias, tweede fundatie (Petrus le Moine)
1 stuk

1311 H. Maurus, tweede fundatie (Renier De Cock)
1 stuk

1312 H. Michael (Jacob Weys)
1 stuk

1313 H. Michael, tweede fundatie (vacant)
1 stuk

1314 Negen Koren der Engelen (Frans Mintens)
1 stuk

1315 H. Niklaas (Michiel Amandeau)
1 stuk

1316 Onze-Lieve-Vrouw (Eugenius Anciaux)
1 stuk

1317 Onze-Lieve-Vrouw "ad gradus" (Jan Luseau)
1 stuk

1318 Onze-Lieve-Vrouw, derde fundatie (H. Gargill)
1 stuk

1319 H. Paulus (vacant)
1 stuk

1320 H. Rombout, tweede Niklaas (Niklaas Clamart)
1 stuk

1321 H. Sacrament, eerste fundatie (Rupert Beydaels)
1 stuk

1322 H. Sacrament, tweede fundatie (Denijs Suys)
1 stuk

1323 H. Salvator, eerste fundatie (Hendrik Coppens)
1 stuk

1324 H. Servaas, tweede fundatie (J. F. Libau)
1 stuk

1325 H. Simon en Judas (Gillis De Berghe)
1 stuk

1326 H. Theobald (Augustijn Goossens)
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1 stuk

1327 H. Unia (Cornet)
1 stuk

1328 De fundatiegoederen
1 katern

1329 De zangers
1 katern

1330 De choraelen
1 katern

1331 De "choraelen borsen"
1 katern

1332 Roedrager (Jozef Rigal)
1 stuk

1333 Kruisdrager (Jan Rampelbergh)
1 stuk

4. Rekeningen

4. REKENINGEN
a. Algemeenheden

a. Algemeenheden
1334 Inventaris van de bescheiden gebruikt bij het opmaken van de 

grote rekening van het kapittel, 1623
1 omslag

1335 Verklaringen afgelegd op verzoek van Michiel Melien, rent-meester 
van het kapittel door Vandereycken en Collens, voormalige 
rentmeesters en door tressorier Woislauski betreffende 
modaliteiten inzake het sluiten der kapittelrekeningen, 1679

b. Rekeningen van de villicus

b. Rekeningen van de villicus
1336-1481 Rekeningen van de villicus van het kapittel :

1336-1481 Rekeningen van de villicus van het kapittel :
1336 1356-1357 (?)

1 rol

1337 1657-1358 (?)
1 rol

1338 1358-1359
1 rol
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1339 1359-1360
1 rol

1340 1360-1361
1 rol

1341 1361-1362
1 rol

1342 1362-1363
1 rol

1343 1363-1364
1 rol

1344 1365-1366
1 rol

1345 1366-1367
1 rol

1346 1366-1367
1 rol

1347 1367-1368
1 rol

1348 1368-1369
1 rol

1349 1369-1370
1 rol

1350 vóór 1370
1 rol

1351 1371
1 rol

1352 1370-1371
1 rol

1353 1371-1372
1 rol

1354 1372-1373
1 rol
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1355 1374-1375
1 rol

1356 1375-1376
1 rol

1357 1376-1377
1 rol

1358 1378-1379 (?)
1 rol

1359 1379-1380
1 rol

1360 1381-1382
1 rol

1361 1382-1383
1 rol

1362 1383-1384
1 rol

1363 1384-1385
1 rol

1364 1385-1386
1 rol

1365 1386-1387
1 rol

1366 1388-1389
1 rol

1367 1391-1392
1 rol

1368 1392-1393 (?)
1 rol

1369 1393-1394
1 rol

1370 1395-1396
1 rol

1371 1396-1397
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1 rol

1372 1401-1402
1 rol

1373 1402-1403
1 rol

1374 1403-1404
1 rol

1375 1404-1405
1 rol

1376 1405-1406
1 rol

1377 1407-1408
1 rol

1378 1408-1409
1 rol

1379 1409-1410
1 rol

1380 1410-1411
1 rol

1381 1411-1412
1 rol

1382 1413-1414
1 rol

1383 1414-1415
1 rol

1384 1416-1417
1 rol

1385 1417-1418
1 rol

1386 1418-1419
1 rol

1387 1419-1420
1 rol
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1388 1422-1423
1 katern

1389 1423-1447
1 band

1390 1458-1477
1 band

1391 1483-1498
1 band

1392 1498-1515
1 band

1393 1515-1524
1 band

1394 1515-1516
1 katern

1395 1516-1517
1 katern

1396 1517-1518
1 katern

1397 1518-1519
1 katern

1398 1519-1520
1 katern

1399 1520-1521
1 katern

1400 1524-1525
1 katern

1401 1525-1526
1 katern

1402 1526-1527
1 katern

1403 1527-1528
1 katern



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 139

1404 1532-1533
1 katern

1405 1533-1534
1 katern

1406 1549-1550
1 katern

1407 1549-1550
1 katern

1408 1550-1551
1 katern

1409 1551-1552
1 katern

1410 1552-1568
1 katern

1411 1555-1556
1 stuk

1412 1556-1557
1 katern

1413 1557-1558
1 katern

1414 1558-1559
1 katern

1415 1560-1561
1 katern

1416 1561-1562
1 katern

1417 1562-1563
1 katern

1418 1563-1564
1 katern

1419 1565-1566
1 katern

1420 1566-1579
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1 band

1421 1566-1567
1 katern

1422 1567-1568
1 katern

1423 1568-1569
1 katern

1424 1570-1571
1 katern

1425 1579-1580
1 katern

1426 1580-1581
1 katern

1427 1585-1586
1 katern

1428 1585-1586
1 katern

1429 1586-1587
1 katern

1430 1587-1588
1 katern

1431 1588-1592
1 band

1432 1588-1589
1 katern

1433 1589-1590
1 katern

1434 1590-1591
1 katern

1435 1592-1596
1 band

1436 1594-1595
1 katern
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1437 1595-1596
1 katern

1438 1596-1600
1 band

1439 1600-1606
1 band

1440 1606-1612
1 band

1441 1607-1608
1 katern

1442 1611-1612
1 katern

1443 1612-1617
1 band

1444 1614-1615
1 katern

1445 1617-1623
1 band

1446 1623-1629
1 band

1447 1631-1638
1 band

1448 1637-1643
1 band

1449 1642-1643
1 katern

1450 1643-1650
1 band

1451 1649-1650
1 katern

1452 1650-1657
1 band
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1453 1650-1651
1 band

1454 1652-1653
1 band

1455 1653-1654
1 band

1456 1663-1664
1 band

1457 1664-1665
1 band

1458 1664-1665
1 band

1459 1665-1666
1 band

1460 1666-1667
1 band

1461 1666-1667
1 band

1462 1667-1668
1 band

1463 1667-1668
1 band

1464 1668-1669
1 band

1465 1669-1670
1 band

1466 1670-1671
1 band

1467 1671-1672
1 band

1468 1682-1673
1 band

1469 1673-1674
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1 katern

1470 1675-1676
1 band

1471 1679-1680
1 band

1472 1669-1675
1 band

1473 1675-1681
1 band

1474 1681-1689
1 band

1475 1681-1682
1 band

1476 1682-1683
1 band

1477 1688-1689
1 band

1478 1688-1689
1 band

1479 1689-1692
1 band

1480 1692-1695
1 band

1481 1695-1697
1 band

1482-1488 Bewijsstukken van de rekeningen van het kapittel.

1482-1488 Bewijsstukken van de rekeningen van het kapittel.
1482 1575-1578

1 omslag

1483 1578-18e eeuw
1 omslag

1484 1585-1599
1 pak
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1485 1642-1657
1 pak

1486 1674
1 omslag

1487 1675
1 omslag

1488 1686
1 omslag

c. Rekeningen van de fundatiegoederen

c. Rekeningen van de fundatiegoederen
1489 "Diverse documenten gemaeckt bij den heere tresorier Vincquels 

ende den rentmeester vanden capittele van Sinter Goedelen om de
fondatiegoederen te scheyden van de libere capittelsgoederen", 
1690-1692. Retroakten 1578-.

1 omslag

1490 "Diverse documenten gemaeckt bij den heere tresorier Vincquels 
ende den rentmeester vanden capittele van Sinter Goedelen om de
fondatiegoederen te scheyden van de libere capittelsgoederen", 
1690-1692. Retroakten 1578-.

1 omslag

1491 "Diverse documenten gemaeckt bij den heere tresorier Vincquels 
ende den rentmeester vanden capittele van Sinter Goedelen om de
fondatiegoederen te scheyden van de libere capittelsgoederen", 
1690-1692. Retroakten 1578-.

1 pak

1492 Betwistingen tussen tresorier Vincquels enerzijds en het kapittel 
anderzijds aangaande de scheiding van de libere goederen van de 
fundatiegoederen, 1694-1696. Retroakten 1540-.

1 omslag

1493 Legger van de fundatiegoederen, 18e eeuw
1 omslag

1494 Rente ten laste van deken Filibert De Mol en ten bate van de 
fundatiegoederen 1620-1627

1 omslag

1495 Rekenplichtige stukken betreffende de fundatiegoederen, 18e eeuw
1 omslag
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1496-1586 Rekeningen van de functiegoederen.

1496-1586 Rekeningen van de functiegoederen.
1496 1697-1698

1 deel

1497 1698-1699
1 deel

1498 1699-1700
1 deel

1499 1700-1701
1 deel

1500 1701-1702
1 deel

1501 1702-1703
1 deel

1502 1703-1704
1 deel

1503 1704-1705
1 deel

1504 1705-1706
1 deel

1505 1706-1707
1 deel

1506 1707-1708
1 deel

1507 1708-1709
1 deel

1508 1709-1710
1 deel

1509 1710-1711
1 deel

1510 1711-1712
1 deel

1511 1712-1713
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1 deel

1512 1713-1714
1 deel

1513 1714-1715
1 deel

1514 1715-1716
1 deel

1515 1716-1717
1 deel

1516 1717-1718
1 deel

1517 1718-1719
1 deel

1518 1719-1720
1 deel

1519 1720-1721
1 deel

1520 1721-1722
1 deel

1521 1722-1723
1 deel

1522 1723-1724
1 deel

1523 1724-1725
1 deel

1524 1725-1726
1 deel

1525 1726-1727
1 deel

1526 1727-1728
1 deel

1527 1728-1729
1 deel
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1528 1729-1730
1 deel

1529 1730-1731
1 deel

1530 1731-1732
1 deel

1531 1732-1733
1 deel

1532 1733-1734
1 deel

1533 1734-1735
1 deel

1534 1735-1736
1 deel

1535 1736-1737
1 deel

1536 1737-1738
1 deel

1537 1738-1739
1 deel

1538 1739-1740
1 deel

1539 1740-1741
1 deel

1540 1742-1743
1 deel

1541 1743-1744
1 deel

1542 1745-1746
1 deel

1543 1746-1747
1 deel



148 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

1544 1747-1748
1 deel

1545 1748-1749
1 deel

1546 1749-1750
1 deel

1547 1750-1751
1 deel

1548 1751-1752
1 deel

1549 1752-1753
1 deel

1550 1753-1754
1 deel

1551 1754-1755
1 deel

1552 1755-1756
1 deel

1553 1756-1757
1 deel

1554 1757-1758
1 deel

1555 1758-1759
1 deel

1556 1759-1760
1 deel

1557 1760-1761
1 deel

1558 1761-1762
1 deel

1559 1762-1763
1 deel

1560 1763-1764
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1 deel

1561 1764-1765
1 deel

1562 1765-1766
1 deel

1563 1766-1767
1 deel

1564 1767-1768
1 deel

1565 1768-1769
1 deel

1566 1769-1770
1 deel

1567 1770-1771
1 deel

1568 1771-1772
1 deel

1569 1771-1773
1 deel

1570 1773-1774
1 deel

1571 1774-1775
1 deel

1572 1775-1776
1 deel

1573 1776-1777
1 deel

1574 1777-1778
1 deel

1575 1778-1779
1 deel

1576 1779-1780
1 deel
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1577 1780-1781
1 deel

1578 1781-1782
1 deel

1579 1782-1783
1 deel

1580 1783-1784
1 deel

1581 1784-1785
1 deel

1582 1785-1786
1 deel

1583 1786-1787
1 deel

1584 1787-1788
1 deel

1585 1788-1789
1 deel

1586 1789-1790
1 deel

1587-1592 Bewijsstukken van de rekeningen der fundatiegoederen.

1587-1592 Bewijsstukken van de rekeningen der 
fundatiegoederen.

1587 1700
1 liasse

1588 1708
1 liasse

1589 1709
1 liasse

1590 1710
1 liasse

1591 1731
1 liasse
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1592 1736
1 liasse

d. Rekeningen van de "libere goederen"

d. Rekeningen van de "libere goederen"
1593-1671 Rekeningen van de "libere goederen".

1593-1671 Rekeningen van de "libere goederen".
1593 1697-1698

1 deel

1594 1698-1699
1 deel

1595 1699-1700
1 deel

1596 1700-1701
1 deel

1597 1701-1702
1 deel

1598 1702-1703
1 deel

1599 1703-1704
1 deel

1600 1704-1705
1 deel

1601 1705-1706
1 deel

1602 1706-1707
1 deel

1603 1707-1708
1 deel

1604 1708-1709
1 deel

1605 1709-1710
1 deel

1606 1710-1711
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1 deel

1607 1711-1712
1 deel

1608 1712-1713
1 deel

1609 1714-1715
1 deel

1610 1717-1718
1 deel

1611 1718-1719
1 deel

1612 1719-1720
1 deel

1613 1720-1721
1 deel

1614 1721-1722
1 deel

1615 1725-1726
1 deel

1616 1726-1727
1 deel

1617 1730-1731
1 deel

1618 1731-1732
1 deel

1619 1732-1733
1 deel

1620 1733-1734
1 deel

1621 1734-1735
1 deel

1622 1736-1737
1 deel
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1623 1737-1738
1 deel

1624 1738-1739
1 deel

1625 1739-1740
1 deel

1626 1740-1741
1 deel

1627 1743-1744
1 deel

1628 1744-1745
1 deel

1629 1745-1746
1 deel

1630 1746-1747
1 deel

1631 1747-1748
1 deel

1632 1748-1749
1 deel

1633 1749-1750
1 deel

1634 1750-1751
1 deel

1635 1754-1755
1 deel

1636 1755-1756
1 deel

1637 1756-1757
1 deel

1638 1757-1758
1 deel
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1639 1758-1759
1 deel

1640 1759-1760
1 deel

1641 1760-1761
1 deel

1642 1761-1762
1 deel

1643 1762-1763
1 deel

1644 1763-1764
1 deel

1645 1764-1765
1 deel

1646 1765-1766
1 deel

1647 1766-1767
1 deel

1648 1767-1768
1 deel

1649 1768-1769
1 deel

1650 1769-1770
1 deel

1651 1770-1771
1 deel

1652 1771-1772
1 deel

1653 1772-1773
1 deel

1654 1773-1774
1 deel

1655 1774-1775



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 155

1 deel

1656 1775-1776
1 deel

1657 1776-1777
1 deel

1658 1777-1778
1 deel

1659 1778-1779
1 deel

1660 1779-1780
1 deel

1661 1780-1781
1 deel

1662 1781-1782
1 deel

1663 1782-1783
1 deel

1664 1783-1784
1 deel

1665 1784-1785
1 deel

1666 1785-1786
1 deel

1667 1786-1787
1 deel

1668 1787-1788
1 deel

1669 1788-1789
1 deel

1670 1789-1790
1 deel

1671 1790-1791
1 deel
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1672-1692 Bewijsstukken van de rekeningen der "libere goederen".

1672-1692 Bewijsstukken van de rekeningen der "libere 
goederen".

1672 1699
1 liasse

1673 1708
1 liasse

1674 1709
1 liasse

1675 1711
1 liasse

1676 1712
1 liasse

1677 1713
1 liasse

1678 1722
1 liasse

1679 1725
1 liasse

1680 1727
1 liasse

1681 1728
1 liasse

1682 1730
1 liasse

1683 1731
1 liasse

1684 1735
1 liasse

1685 1736
1 liasse

1686 1737
1 liasse
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1687 1738
1 liasse

1688 1739-1741
1 liasse

1689 1742
1 liasse

1690 1743
1 liasse

1691 1746
1 liasse

1692 1747
1 liasse

1693 Rekenplichtige stukken betreffende de "libere goederen", 1746-
1793. retroakten 1289-

1 omslag

1694 Pachtovereenkomst tusen het kapittel en Willem van Langenhove 
betreffende het land te Sint-Ulriks-Kapelle, horend tot de "libere 
goederen", 1648

1 stuk

1695 Proces voor het Leenhof van Brabant tussen de aartsbisschop, de 
rentmeester van het kapittel en de pastoor van Laken enerzijds en 
Filip De Baudrenghien anderzijds betreffende een cijns op beemden
bij de Lakensesteenweg, horend tot de libere goederen, 1700-1702

1 lias (H.)

e. Andere rekenplichtige stukken

e. Andere rekenplichtige stukken
1696 Fragment van een rekening te behoeve van de grote kanunniken, 

1502
1 stuk

1697-1707 "Memoriale Martini Davidts, presbyteri, receptoris seu villici dominorum de capitulo ecclesie collegiate Sancte Gudile oppidi Bruxellensis tam de receptis quam de expositis".

1697-1707 "Memoriale Martini Davidts, presbyteri, receptoris seu 
villici dominorum de capitulo ecclesie collegiate Sancte Gudile 
oppidi Bruxellensis tam de receptis quam de expositis".

1697 1515-1516
1 deel

1698 1516-1517
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1 deel

1699 1518-1519
1 deel

1700 1519-1520
1 deel

1701 1522-1523
1 deel

1702 1523-1524
1 deel

1703 1528-1529
1 deel

1704 1529-1530
1 deel

1705 1530-1531
1 deel

1706 1531-1532
1 deel

1707 1533-1534
1 deel

1709-1710 "Rekeninge particuliere Mercx Vanden Wouvere die hij doende is den eersamen, wijsen ende zeer voirzienighe heeren vanden capittele... van zekeren ontfanghe ende vuytgevene extraordinaris... van welcken ontfanghe ende vuytgeven egheen mentie gemaeckt en is geweest in des voerscreven Mercx rekeninghe".

1709-1710 "Rekeninge particuliere Mercx Vanden Wouvere die hij 
doende is den eersamen, wijsen ende zeer voirzienighe heeren 
vanden capittele... van zekeren ontfanghe ende vuytgevene 
extraordinaris... van welcken ontfanghe ende vuytgeven egheen 
mentie gemaeckt en is geweest in des voerscreven Mercx 
rekeninghe".

1708 "Rekeninge tusschen den heeren vanden c apittele ende mij Jan 
Boelaert, priestere", 1533 (n.s.)

1 stuk

1709 1543-1555
1 katern

1710 1543-1557
1 katern

1711 "Commerboeck der capittele van Sinter Goedele gemaickt te 
Kersmisse anno 1563-1566"
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1 deel

1712 Lijst van de posten die niet vermeld werden in de rekening van 
kanunnik Cornelis Van Althen, 1759

1 stuk

1713-1717 Rekeningen van Filip Vande Wouwer ten behoeve van het kapittel betreffende "zekere resten diemen den selven capittele alsnoch ten achetr was midts desen tourblen".

1713-1717 Rekeningen van Filip Vande Wouwer ten behoeve van 
het kapittel betreffende "zekere resten diemen den selven 
capittele alsnoch ten achetr was midts desen tourblen".

1713 1579-1583
2 katernen

1714 1579-1585
2 katernen

1715 1579-1585
1 katern

1716 1583-1584
1 katern

1717 1584-1585
1 katern

1718-1719 "Rekeninghe particulier tusschen meester Gillis Robert, priester ende busmeestere vanden heeren van den capittele ende Philips Vande Wouwere inden naem vande selve heeren vande capittele".

1718-1719 "Rekeninghe particulier tusschen meester Gillis Robert, 
priester ende busmeestere vanden heeren van den capittele ende 
Philips Vande Wouwere inden naem vande selve heeren vande 
capittele".

1718 1585-1587
1 katern

1719 1587-1588
1 katern

1720 Fragment van de rekening van een fundatie, 1608-1610
1 stuk

1721-1728 Rekeningen van de vergoedingen door de rentmeester van het kapittel uitbetaald aan de afzonderlijke kanunniken na het afsluiten van de rekeningen.

1721-1728 Rekeningen van de vergoedingen door de rentmeester 
van het kapittel uitbetaald aan de afzonderlijke kanunniken na het 
afsluiten van de rekeningen.

1721 1613
1 omslag

1722 1614
1 omslag
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1723 1615
1 omslag

1724 1616
1 omslag

1725 1617
1 omslag

1726 1618
1 omslag

1727 1619
1 omslag

1728 1620
1 omslag

1729 Bewijsstukken bij voormelde rekeningen, 1614-1661
1 omslag

1730 Fragment van een rekening (1709-1734). Afschrift van een 
oorkonde van de aartsbisschop (1671) betreffende de inkomsen 
der zangers, 1671-1734

1 katern

1731 "Annota ex compitu mano cpituli anni 1652 que vel serio indignet 
examine vel adimpleri debent", 17e eeuw

1 katern

1732 "Poincien differentieel in computu capitulié". Opmerkingen bij de 
rekening van het kapittel, 17e euw

1 stuk

1733 "Ontvanck". Register met verscheidene inkomsten van het kapittel 
uit de kapelanieën, quotiaen, panis, choralen en boninfnaten, 
zangers, tienden, 1776-1794

1 deel

1734 "Memorie ende staet vande sommen die den rentmeester Finet is 
goet vindende tot laste vanden capittele belast is", 1748

1 stuk

1735 Rekenplichtige stukken betreffende het kapittel, 17e-18e eeuw
1 omslag
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f. Rekeningen van proceskosten

f. Rekeningen van proceskosten
1736 Lijsten van processen gevoerd voor de Raad van Brabant, de 

Geheime Raad, de Raad van State, de Raad van Vlaanderen, de 
wethouders van Brussel, het kapittel en de officiaal, 1486-1792

1 omslag

1737 "Specificatien van procureurs". Rekeningen van advocaten, 
procureurs en deurwaarders betreffende hun werkzaamheden voor 
het kapittel, 1640-1707

1 band

1738 "Specificatien van procureurs". Rekeningen van advocaat Du 
Prenne betreffende zijn werkzaamheden voor het kapittel, 1683-
1701

1 band

1739 Bescheiden betreffende de overeenkomst tussen het kapittel 
enerzijds en tresorier Jozef Vincquels, Jacob Espinosa en Niklaas 
Vander Meren anderzijds aangaande de betaling van proceskosten, 
1694-1695

1 omslag

1740-1755 Rekeningen van advocaten, procureurs, griffiers en deurwaarders betreffende hun werkzammheden voor het kapittel :

1740-1755 Rekeningen van advocaten, procureurs, griffiers en 
deurwaarders betreffende hun werkzammheden voor het kapittel :

1740 Cloeps, 1617-1652
1 omslag

1741 Van Hoorenbeke, 1632
1 stuk

1742 Falconnier, 1647-1655
1 stuk

1743 Steynaert, 1652
1 stuk

1744 Vanderbocht, 1654
1 katern

1745 Coolman, 1656-1666
1 katern

1746 Van Empel, 1682-1691
3 stukken

1747 De Prenne, 1684-1704
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1 omslag

1748 Hulin, 1690-1691
3 katernen

1749 De Smet, 1692-1693
3 stukken

1750 Vandeperre, 17e eeuw
1 stuk

1751 Finet, 1702
3 stukken

1752 Hamelinckx, 1702
1 stuk

1753 Catz, 1709-1719
2 katernen

1754 Claessens, 1718-1733
1 katern

1755 De Swert, 1731-1737
1 katern

5. Contractboeken

5. CONTRACTBOEKEN
1756 "Copies van hueringen van thienders, bempden ende winnende 

landen der capittele competerende". Pachtcontacten en 
volmachetn verleend aan Lucas de Vos, meier van het kapittel, 
1332-1544

1 katern

1757-1767 Registers met contracten en volmachetn betreffende de verkoop en verpachtingen van goederen van het kapittel en ondergeschikte fundaties zoals kapelanieën, "cantuaria", "quoitidiaene distributie", zangers, "choraelen", "broodt". Deze registers omvatten daarnaast ook andere bescheiden zoals stichtingsoorkonden van kerkelijke instellingen, misfundaties en inventarissen van nalatenschappen, verplichtingen van ondergeschikten enz.

1757-1767 Registers met contracten en volmachetn betreffende de
verkoop en verpachtingen van goederen van het kapittel en 
ondergeschikte fundaties zoals kapelanieën, "cantuaria", 
"quoitidiaene distributie", zangers, "choraelen", "broodt". Deze 
registers omvatten daarnaast ook andere bescheiden zoals 
stichtingsoorkonden van kerkelijke instellingen, misfundaties en 
inventarissen van nalatenschappen, verplichtingen van 
ondergeschikten enz.

1757 1540-1579
1 deel

1758 1585-1618
1 deel
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1759 1631-1642
1 deel

1760 1642-1653
1 deel

1761 1659-1670
1 deel

1762 1670-1690
1 deel

1763 1677-1700
1 omslag

1764 1690-1693
1 omslag

1765 1701-1710
1 deel

1766 1738-1749
1 deel

1767 1740-1795
1 deel

1768 Uittreksels uit de contractboeken betreffende het beheer van de 
goederen van het kapittel en de ondergeschiikte instellingen en de 
terzake verleende volmachetn, 1540-1566

1 stuk

1769 Gedrukte tekst van een pachtovereenkomst zoals hij voorkomt in 
de contractboeken, 18e eeuw

1 stuk

6. Bunder- en muddegeld

6. BUNDER- EN MUDDEGELD
1770 Brief van de aartsbisschop aan het kapittel betreffende de 

overhandiging van de rekeningen van het bundergeld door tresoier 
Vincquels, 1691

1 stuk
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1771-1776 Rekeningen van het buner- en muddegeld, door het kapittel geheven op de verpachting van de goederen toebehorend aan kerkelijke beneficia.

1771-1776 Rekeningen van het buner- en muddegeld, door het 
kapittel geheven op de verpachting van de goederen toebehorend 
aan kerkelijke beneficia.

1771 1650-1656
1 katern

1772 1656-1666
1 katern

1773 1666-1671
1 katern

1774 1666-1671
1 katern

1775 1671-1679
1 katern

1776 1671-1684
1 katern

7. Renten en kapitalen

7. RENTEN EN KAPITALEN
a. Manualen

a. Manualen
1777 "Brieve vande renten opden Berch van Berhemherticheyt binnen 

Brussel", 1620-1635
1 deel

1778 "Notitieboeck vande renten waermede belast sijn de beneficien der
collegiaele kercke van Sinter Goedelen ende haer subalterner 
kerken", 1689

1 katern

1779 "Index vande capitaelboecken beginnende met den jaere 1690". 
Lijst van de kapitalen toebehorend aan de deken, tresorier, 
plebaan, de twaalf grote prebenden, het "panis", de "libere 
goederen", de fundatiegoederen, de klaine kanunniken, de 
kapelanieën, de medische prebende, de oratorianen, de 
"cantuaria", de "nieuwe quotidaen", het possessiegeld, de 
jaargetijden, de zangers, de choraelen en de kapelanieën, der 
ondergeschikten kerken, 1690-18e eeuw

1 katern

1780-1785 Manualen van de ontvangen kapitalen van het kapittel.

1780-1785 Manualen van de ontvangen kapitalen van het kapittel.
1780 1687-1696
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1 deel

1781 1687-1695
1 deel

1782 1696-1713
1 deel

1783 1697-1723
1 deel

1784 1727-1739
1 deel

1785 1690-1774
1 deel

1786 (D. 988).
1 deel

1787-1788 "Rentenbroeck". Repartitie van de renten afkomstig van het uitlenen van kapitalen aan diverse instanties.

1787-1788 "Rentenbroeck". Repartitie van de renten afkomstig 
van het uitlenen van kapitalen aan diverse instanties.

1787 1740-1794
1 deel

1788 1784-1794
1 deel

1789 Lijst van de bij het kapittel en ondergeschikte fundaties ontleende 
kapitalen, 1782-1795

1 deel

b. Rekeningen

b. Rekeningen
1790 "Rekeningen Marcx Vande Wouwere van de afgequeten renten", 

1543-1563
1 katern

1791 "Rekeningen van de capitaele penningen de annis 1599 tot 1695". 
Rekeningen van de tresoriers betreffende de afgekweten renten, 
het possessiegeld, de wijnkelder, de choralen en bonifanten en 
kapelanieën, 1599- 1699

1 band

c. Afzonderlijke renten in het algemeen

c. Afzonderlijke renten in het algemeen
1792 Verklaring waarbij kanunnik Antoon De La Motte erkent een rente 
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verschuldigd te zijn aan het kapittel (?) in ruil voor een ontvangen 
kapitaal, 1635

1 stuk

1793 Rente ten laste van Niklaas Auvoorts, pachetr te anderlecht, in ruil 
voor een ontvangen kapitaal, 1670

1 katern

1794 Rente ten last van Willem Richeter en Machtilde Moirgat in ruil voor
een ontvangen kapiaatl, 1672. Retroacte, 1668

1 omslag

1795 Rente ten laste van Lodewijk Laboureur in ruil voor een ontvangen 
kapitaal, 1688

1 stuk

1796 Rente ten laste van Petrus Leemans en Elisabeth Vander Velden in 
ruil voor een ontvangen kapitaal, 1688

1 stuk

1797 Rente ten laste van Jan Baptist Vermillon, koopman, in ruil voor een
ontvangen kapitaal, 1724

1 omslag

1798 Bescheiden betreffende de verkoop door het kapittel van de 
goederen van Martinus Mommaert en Cornelia Du Chatel. De 
verkoop van deze goederen (gelegen te Anderlecht, Vilvoorde en 
Sint-Pieters-Woluwe) gebeurt omdat de hierop gezette rente niet 
meer werd uitbetaald aan het kapittel, 1752. Retroacte, 1652

1 omslag

1799 Rente ten laste van Frans Rase, heer van Gavere in ruil voor een 
ontvangen kapitaal, 1775

1 omslag

d. Vorstelijke leningen

d. Vorstelijke leningen
1800-1806 Renten gezet op de vorstelijke leningen uitgeschreven op :

1800-1806 Renten gezet op de vorstelijke leningen uitgeschreven 
op :

1800 5 april 1760
1 stuk

1801 10 mei 1778
1 stuk

1802 28 december 1782
2 stukken
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1803 5 januari 1783
2 stukken

1804 11 juli 1783
3 stukken

1805 15 februari 1788
1 stuk

1806 1 juli 1792
1 stuk

e. Renten op de stad Brussel

e. Renten op de stad Brussel
1807 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 

de stad Brussel anderzijds betreffende de terugbetaling van het 
geld dat het kapittel destijds had uitgeleend aan de stad voor 
verdedigingswerken, 1582-1592

1 omslag

1808 Rente ten laste van de stad Brussel, 1662
1 katern

f. Renten op de Staten

f. Renten op de Staten
1809 Bescheiden betreffende de renten ten bate van het kapittel gezet 

op de Staten van Brabant, 1661-1781
1 omslag

1810 "Brieven van octroy tot voordere lichtinge ende verkoopinge van 
erfrenten op den generaelen zegel ende ander middelen van 
Brabant, gegeven den 31 may 1710. Tot Brussel, by Eugenius Fricx,
drucker van de Coninck, 1710"

1 katern

1811 "Repartitie van de renten van 10.800 gulden kapitael den 21 juli 
1752 getelt aen de heeren Staeten van Brabant ingevolde de 
resolutie capitulair van de 20 july". 1752

1 katern

1812-1815 Renten ten laste van de Staten van Brabant uitgeschreven op :

1812-1815 Renten ten laste van de Staten van Brabant 
uitgeschreven op :

1812 1 augustus 1747
1 omslag

1813 5 januari 1775
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1 stuk

1814 5 juni 1783
1 omslag

1815 1 november 1790
1 stuk

1816-1818 Renten ten laste van de Staten van Vlaanderen uitgeschreven op :

1816-1818 Renten ten laste van de Staten van Vlaanderen 
uitgeschreven op :

1816 6 februari 1778
1 stuk

1817 1 januari 1780
1 omslag

1818 10 mei 1785
1 stuk

1819-1821 Renten ten laste van de Staten van Luxemburg en Chiny uitgeschreven op :

1819-1821 Renten ten laste van de Staten van Luxemburg en 
Chiny uitgeschreven op :

1819 24 april 1777
1 omslag

1820 12 december 1778
1 omslag

1821 19 november 1779
1 omslag

1822-1823 Renten ten laste van de abdij van Gembloers in ruil voor een ontvangen kapitaal.

1822-1823 Renten ten laste van de abdij van Gembloers in ruil 
voor een ontvangen kapitaal.

1822 28 juni 1784
1 katern

1823 11 november 1784
1 stuk

1824 Rente ten laste van de Staten van Henegouwen, 1770
1 stuk
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8. Tienden

8. TIENDEN
a. Reglementen

a. Reglementen
1825 Verzameling bescheiden betreffende de bepalingen door lokale 

concilies uitgevaardigd inzake het aanwenden van de opbrengst 
der tienden ten behoeve van de eredienst, 138-1589

1 lias

1826 Reglement inzake de tienden uitgevaardigd door Karel V, 1520
1 katern

1827 Vorstelijke verordening aangaande de verplichting tienden te 
betalen aan kerkelijke instellingen, 1564

1 stuk

1828 "Notitie van de thiende steekers van de capittele, hunne admissie 
ende salaris", 1728-1795

1 stuk

1829 "Mémoire pour les décimateurs du Brabant de l'ancien diocèse de 
Cambray concernants les réparations des nefs des églises 
paroissiales". 1738-1739

1 katern

1830 Lijst van het bescheiden (13e-18e eeuw) betreffende de werkwijze 
gevolgd bij het "inhalen" der tienden, 18e eeuw

1 katern

b. Overeenkomsten inzake tienden

b. Overeenkomsten inzake tienden
1831 Bescheiden betreffende de ruil van tiendengoederen te Koekelberg,

Jette, Laken, Molenbeek en Berchem tussen het kapittel enerzijds 
en de abdij van Dielegem te Jette anderzijds, 1277-1647

1 omslag

1832 Afschrfiten van overeenkomsten tussen het kapittel en de stad 
Brussel inzake het heffen der tienden, 1397-1459

1 katern

1833 Overeenkomst (afschriften) tussen het kapittel en en aantal 
inwoners van de stad Brussel aangaande de tienden verschuldigd 
voor een afgebrande hofstede in de parochie van de Kapel kerk, 
1416 (n.s.).

1 stuk

1834 Overeenkomst (afschriften) tussen het kapittel en en aantal 
inwoners van de stad Brussel aangaande de tienden verschuldigd 
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voor een afgebrande hofstede in de parochie van de Kapel kerk, 
1416 (n.s.).

3 stukken

1835 Overeenkomst tussen de stad Brussel en het kapittel aangaande de
tienden, 1459

1 katern

1836 Fragment van een cartularium (?) met overeenkomsten aangaande 
de tienden van Pedebeek, Sint-Gillis en Molenbeek, 1481-1483

1 katern

1837 "Pachtingen vande thienden ende andere goederen vanden 
capittele van Sinter Goedelen in Bruessele". Betreft de tienden van 
Molenbeek, Gordaal en Machelen, 1482-1577

1 katern

1838 Verzoekschriften van het kapittel aan de Staten van Brabant voor 
het bekomen van een korting op de geheven belastingen, 1705-
1708

3 stukken

c. Tiendeschuur

c. Tiendeschuur
1839 Rekening van de bouw van de tiendeschuur, 1361

1 stuk

1840 Verkoop door het kapittel van de tiendeschuur aan Cornelis Diericx,
1565

1 katern

1841 Rekening van de bouw van de nieuwe tiendeschuur op de Leuvense
Weg, 1592

1 katern

1842 Rekening van de bouw van de tiendschuur, 1593-1594
1 katern

1843 Bewijsstukken bij de rekeningen van de bouw van de tiendeschuur, 
1592-1594

1 omslag

1844 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enzerzijds en Thomas 
Wouters en Wilem De Vos anderzijds van het groot tiend met de 
puwtiende en het gebruik van de tiendschuur en het huisje op de 
Leuvense Weg, 1629

1 katern
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1845 Rekening van de verkoop van de tiendeschuur op de Leuvense 
Weg, 1653

1 katern

1846 Bescheiden betreffende de verkoop van het goed bij de Leuvense 
Weg waarop destijds de tiendeschuur van het kapittel stond, 1674-
1679

1 omslag

d. Processen aangaande tienden

d. Processen aangaande tienden
1847 Procesvoor de Raad van Brabant tussen Jan van Wachelghem 

enerzijds en de abdis van Groot-Bijgaarden en de inwoners van 
Bekkerzeel anderzijds aangaande het weghalen van het houttiend 
op de "Kaeckelenbergh" te Bekkerzeel, 1564

1 katern

1848 Bunding van processen aangaande de tienden van het kapittel 
gevoerd tussen : a) het kapittel en het Sint-Janshospitaal 1591-
1593. Retroakten 1397- b) het kapittel en Joos Loetaert enerzijds 
en de abdij van Ter Kameren anderzijds, 1569-1577. Retroakten 
1218- c) hetkapittel en Petrus Vander Schueren enerzijds en Jan 
Vandermren, Jan Van Roussum en Niklaas Colimeson anderzijds, 
1646

1 band

1849 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel in naam van 
pachetr Joos Loetaert enerzijds en de kanunniken Jan Douvrijn, 
Jeroen Vandernoot en Louis Micault anderzijds betreffende de 
betaling van tienden aan niet-residerende kanunniken, 1586-1590

1 band

1850 Proces voor de Raad van Brabant tussen de pachetrs van goederen
te Laken, Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek en Sint-Gilis 
enerzijds en de pachetrs van tienden aldaar anderzijds aangaande 
de weigering van laatstgenoemden bij te dragen in de lasten en 
karweien opgelegd door de vorst en de stad Brussel, 1592

2 stukken

1851 Bezwaarschrift door het kapittel ingediend bij de Raad van Brabant 
tegen de abdij van Ter Kammeren inzake het tiend aldaar, 1621

1 stuk

1852 Fragmenten van een register van processen (p. 890-891 en p. 953-
971) betreffende een proces tussen het kapitel enerzijds en de 
pastoor van Berchem anderzijds aangaande het tiend, 1699

1 omslag
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1853 Proces voor de Raad an Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Botermans, regulier kanunnik van de Koudenberg anderzijds 
aangaande inkomsten uit het bostiend van Elsene en de terzake 
gerezen betwistingen met de abdij van Ter Kameren, 1712

1 katern

1854 Proces tussen meyers, pastoor van Huizingen enerzijds en De 
Wemer, broer van de voormalige pastoor van Huizingen anderzijds 
aangaande het herstel van de pastorij aldaar, 1717

1 omslag

1855 Afkondiging door N. Bouveroy, deurwaarder, aan de inwoners van 
Haren, Machelen, Melsbroek, Molenbeek, Sint-Joost-ten-Noode, 
Elsene, Leerbeek en Tervuren van de manier waarop de tiendeni n 
natura aan het kapittel moeten betaald worden, 1728

1 katern

1856 Proces voor de Raad van Brabant tussen de tiendeheffers enerzijds 
en de inwoners van Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis, Elsene en 
Sint-Joost-ten-Noode anderzijds aangaande de betaling van tienden
en belastingen voor de Franse troepen, 1756

1 omslag

1857 Retroakte (gedrukt) bij voormeld proces. Betreft proces tussen de 
tiendenheffers in Brabant enerzijds en de inwoners van Wilrijk, 
Duffel, Edegem en Sint-Kathelijne-Waver anderzijds aangaande 
belastingen op tienden, 1752

1 katern

1858 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Hayze en Philippart anderzijds betreffende het tiend verschuldigd 
voor land opgenomen in verdegingswerken ("glacis"), 1786. 
Retroakte, 1766

1 omslag

1859 Lijst van bescheiden (1397-1676) betreffende tienden. 
Vermmoedelijk gebruikt in een proces, 18e eeuw

1 stuk

e. Bescheiden betreffende het onderhoud en het herstel van kerken en pastorijen (1)

e. Bescheiden betreffende het onderhoud en het herstel van kerken
en pastorijen (1)

1860 Geschil voor de Grote Raad van Mechelen tussen Jan Van Volden, 
kanunnik van de Sint-Donaaskerk te Brugge, de deken der 
Christenheid van Gistel, de kerkmeesters van Leffinge en de 
burgemeester en schepenen van het Brugse Vrije enerzijds en 
Karel De Fourneau van de Orde van Malta betreffende het gebruik 
der tienden voor het herstel der kerk van Leffinge, 1701
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1 stuk

1861 Juridisch advies van de Raad van Brabant inzake het herstellen van
de kerken, 1728

1 katern

1862 Verzoekschrift gericht aan de vorst door de kapittels, ab ten endere
heffers van tienden (destijds gelegen in bisdom Luik maar nu 
ressorterend onder de bisdommen, Mechelen, Namen en 
Antwerpen) inzake de hen opgelegde verplichting de pastorijen te 
onderhouden en te herstellen, 1734

1 katern

f. Leggers van de tienden

f. Leggers van de tienden
1863 "Beleyde van het groot tiend van Sint-Goedele", (Den Beck, 

Langhehaeghe, Swanenenberch, Ternellekens), 1550
1 omslag

1864 "Oude palen der thienden van het capittele rontsome Brussele", 
1562-1659

1 deel

1865 "Paelgenoten ende limiten vander groote thiende van Sinter 
Goedelenprochie", 1587

2 stukken

1866 Geografische omschrijving van het groot tiend van Sint-Goedele, 
1626

1 stuk

1867 "Beleyde" van het tiend van Melsbroek en Machelen, 1630
1 katern

1868 Legger van het tiendeland van het kapittel dat werd opgenomen in 
de verdedigingswerken. Betreft Ternellekens, Langehaeghe, 
Swanenbergh en Sint-Joost, 1673.

1 omslag

1869 "Beleyde", (geografische omschrijving) van het groot tiend van 
Sint-Goedele, 17e eeuw

1 stuk

1870 "Manuaalboeckk van de pauwthienden, vleesch- ende houtthiende 
competerende aen den capittele van Sinter Goedele onde 
Molenbeke, Sint-Joost-ten-Noode, Sainte-Geertruide Machelen ende
Melsbroeck", 1738- 1747

1 deel
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1871-1894 Manualen van de tienden van het kapittel.

1871-1894 Manualen van de tienden van het kapittel.
1871 1753

1 katern

1872 1754
1 katern

1873 1757
1 katern

1874 1763
1 katern

1875 1765
1 katern

1876 1766
1 katern

1877 1767
1 katern

1878 1768
1 katern

1879 1770
1 katern

1880 1771
1 katern

1881 1772
1 katern

1882 1773
1 katern

1883 1774
1 katern

1884 1775
1 katern

1885 1776
1 katern
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1886 1777
1 katern

1887 1779
1 katern

1888 1782
1 katern

1889 1784
1 katern

1890 1785
1 katern

1891 1787
1 katern

1892 1788
1 katern

1893 1789
1 katern

1894 1790
1 katern

1895 Dossier samengesteld ter uitvoering van de vorstelijke ordonnantie
van 29 mei 1786 "om te bereyden eene generaele nieuwe 
verdeelinge der parochien op het Plat-Land". Betreft ondermeer de 
inkomsten uit de tienden van Sint-Joost, Diegme, Melsbroek, 
Machelen, Haren, Molenbeek en Elsene, 1786

1 omslag

g. Rekeningen van de tienden

g. Rekeningen van de tienden
1896 "Repartititie van 't contingent voor de heeren canonincken van 

Sinte Goedelen vuyt de thienden 't capittele competerende", 1461-
1477

1 lias

1897 Bestaat niet

1898-1937 Rekeningen van de tienden van het kapittel gelegen onder de distrikten van Elsene, Sint-Joost-ten-Node en Molenbeek.

1898-1937 Rekeningen van de tienden van het kapittel gelegen 
onder de distrikten van Elsene, Sint-Joost-ten-Node en Molenbeek.

1898 1716
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1899 1717

1900 1718

1901 1719

1902 1720

1903 1721

1904 1722

1905 1723

1906 1724

1907 1725

1908 1727

1909 1728

1910 1739

1911 1740

1912 1741

1913 1742

1914 1743

1915 1744

1916 1745

1917 1746

1918 1747

1919 1749

1920 1750

1921 1754

1922 1757

1923 1759
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1924 1764

1925 1766

1926 1772

1927 1773

1928 1777

1929 1778

1930 1779

1931 1783

1932 1784

1933 1785

1934 1786

1935 1787

1936 1789

1937 1790

1938 "Bordereel van de rekeninge van de thienden anno 1758"
1 stuk

1939-1978 Bewijsstukken van de rekeningen van de tienden.

1939-1978 Bewijsstukken van de rekeningen van de tienden.
1939 1710

1 lias

1940 1711
1 lias

1941 1712
1 lias

1942 1713
1 lias

1943 1714
1 lias
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1944 1715
1 lias

1945 1716
1 lias

1946 1717
1 lias

1947 1718
1 lias

1948 1719
1 lias

1949 1720
1 lias

1950 1721
1 lias

1951 1722
1 lias

1952 1724
1 lias

1953 1725
1 lias

1954 1726
1 lias

1955 1727
1 lias

1956 1728
1 lias

1957 1729
1 lias

1958 1730
1 lias

1959 1731
1 lias
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1960 1732
1 lias

1961 1733
1 lias

1962 1734
1 lias

1963 1735
1 lias

1964 1736
1 lias

1965 1737
1 lias

1966 1738
1 lias

1967 1739
1 lias

1968 1740
1 lias

1969 1741
1 lias

1970 1742
1 lias

1971 1743
1 lias

1972 1744
1 lias

1973 1745
1 lias

1974 1746
1 lias

1975 1747
1 lias

1976 1748
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1 lias

1977 1749
1 lias

1978 1750
1 lias

1979 "Memorie nopende de rekeninghe der thienden over den oost 1746
gedaen in iunio 1748"

1 stuk

1980 "Boeckxken van de jaerlijcksche verhueringhe van de thiendens 
van Molenbeeck, Tervueren, Sint-Joost-ten-Noode, Machelen ende 
Melsbroeck" 1752-1782

1 katern

h. Tiend van Anderlecht

h. Tiend van Anderlecht
1981 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 

H. Moreau, ontvanger van de "Fransche Contributie" anderzijds 
aangaande de belasting op een tiend dat het kapittel zou bezitten 
in Anderlecht, 1686

1 lias

1982 Proces voor de Raad van Brabant tussen de graaf van Tirimont, 
heer van Gaasbeek en Dilbeek enerzijds en de abdij van Affligem, 
het kapittel van Anderlecht en het kapittel van Sint-Goedele 
anderzijds aangaande de levering van een tiendeblok voor de kerk 
van Dilbeek, 1751-1754

1 omslag

i. Tiend van Diegem

i. Tiend van Diegem
Beschrijving

Beschrijving
1983 Beschrijving (met kaart van de tiend van Dorenberg onder Diegem.

Afschrift van oorkondern terzake, 1500-1616
1 omslag

1984 Uittreksels uit de leenregisters van Machelen en uit andere 
bescheiden van het Leenhof van Brabant betreffende het tiend van
Dorenberg onder Diegem, 1500-1771

1 omslag

Beheer

Beheer
1985 Volmacht verleend door de priorij van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Troost 
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te Vilvoorde aan de deken en het kapittel van Sint-Goedele om het 
tiend van Dorenberg onder Diegem te verpachetn, 1763

1 stuk

1986 Volmachetn verleend door het kapittel aan de priorij van Onze-
Lieve-Vrouw-Ten-Troost te Vilvoorde om het tiend van Dorenberg 
onder Diegem te verpachetn, 1766-1785

3 stukken

1987 Brieven van Boudewijn A. St. Georgio, volmachthouder van de 
priorij van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Troost te Vilvoorde aan De 
Stordeur, rentmeester van het kapittel van Sint-Goedele 
betreffende het tiend van Diegem, 1785-1786

2 stukken

Parochieovereenkomsten

Parochieovereenkomsten
1988-1990 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Dorenberg onder Diegem :

1988-1990 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het 
tiend van Dorenberg onder Diegem :

1988 1735
1 katern

1989 1763
2 katernen

1990 1787
1 katern

1991 Verklaring van Jan Govaerts waarbij hij erkent het tiend van 
Dorenberg in pacht genomen te hebben, 1709-1715

2 stukken

1992 Verklaring van J. Vandenhout waarbij hij erkent het tiend van 
Dorenberg in pacht genomen te hebben, 1786

1 stuk

j. Tiend van Elsene en Sint-Joost

j. Tiend van Elsene en Sint-Joost
Beschrijving en algmeen beheer

Beschrijving en algmeen beheer
1993 Beschrijving van het tiend van "den Beck" buiten de Schaarbeekse 

port met vermelding van de pachetrs, 1673
1 katern
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1994-1996 Paalscheiding tussen het tiend van het kapittel te Sint-Joost-ten-Node enerzijds en het tiend van Schaarbeek, toebehorend aan de abdij van Vorst en de pastoor van Schaarbeek, anderzijds.

1994-1996 Paalscheiding tussen het tiend van het kapittel te Sint-
Joost-ten-Node enerzijds en het tiend van Schaarbeek, toebehorend
aan de abdij van Vorst en de pastoor van Schaarbeek, anderzijds.

1994 1609
1 omslag

1995 1714
1 omslag

1996 1737
1 omslag

1997 Uittreksels uit de "acta Capitularia" betreffende het kwijten van 
gelden ten laste van het tiend van Sint-Joost-ten-Node, 1795

1 stuk

Pachtovereenkomsten

Pachtovereenkomsten
1998 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Petrus van 

Bogaerden, Godevaart van Herrelt anderzijds aangaande het tiend 
van Sint-Goedele, 1565

1 katern

1999 Proces voor de wethouders van Brussel tussen het kapittel 
enerzijds en Petrus Bogaerts anderzijds aangaande het groot tiend 
van Sint-Goedele, 1574

1 omslag

2000-2062 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het groot tiend van Sint-Goele in vier percelen : "Den Beck, Langhehaeghe, Ternellekens (Op-Brussel) enn Swaenenbergh".

2000-2062 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het 
groot tiend van Sint-Goele in vier percelen : "Den Beck, 
Langhehaeghe, Ternellekens (Op-Brussel) enn Swaenenbergh".

2000 1662-1664
1 omslag

2001 1673
1 omslag

2002 1674-1677
1 omslag

2003 1677-1682
1 omslag

2004 1680-1681
1 omslag
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2005 1683
1 omslag

2006 1686-1687
1 omslag

2007 1687-1689
1 omslag

2008 1688-1689
1 omslag

2009 1692
1 omslag

2010 1693
1 omslag

2011 1695-1696
1 omslag

2012 1695-1696
1 omslag

2013 1698-1699
1 omslag

2014 1699
1 omslag

2015 1707
1 omslag

2016 1710
1 omslag

2017 1711
1 omslag

2018 1712
1 omslag

2019 1713
1 omslag

2020 1723
1 omslag

2021 1724
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1 omslag

2022 1725
1 omslag

2023 1726
1 omslag

2024 1727
1 omslag

2025 1728
1 omslag

2026 1729
1 omslag

2027 1730
1 omslag

2028 1731
1 omslag

2029 1741
1 omslag

2030 1742
1 omslag

2031 1743
1 omslag

2032 1744
1 omslag

2033 1745
1 omslag

2034 1746
1 omslag

2035 1747
1 omslag

2036 1748
1 omslag

2037 1749
1 omslag
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2038 1751
1 omslag

2039 1752
1 omslag

2040 1753
1 omslag

2041 1754
1 omslag

2042 1755
1 omslag

2043 1756
1 omslag

2044 1757
1 omslag

2045 1758
1 omslag

2046 1759
1 omslag

2047 1760
1 omslag

2048 1761
1 omslag

2049 1762
1 omslag

2050 1763
1 omslag

2051 1764
1 omslag

2052 1765
1 omslag

2053 1766
1 omslag
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2054 1767
1 omslag

2055 1768
1 omslag

2056 1769
1 omslag

2057 1770
1 omslag

2058 1771
1 omslag

2059 1777
1 omslag

2060 1778
1 omslag

2061 1781-1786
1 omslag

2062 1787-1798
1 omslag

2063-2068 "Den Beck". Pachtovereenkomsten betreffende et tiend van "Den Beck" tussen het kapittel en :

2063-2068 "Den Beck". Pachtovereenkomsten betreffende et tiend 
van "Den Beck" tussen het kapittel en :

2063 Petrus Vanden Bosch, 1671
1 stuk

2064 Petrus Vanden Bosch, 1674
1 stuk

2065 Martinus Van Mol, 1677
1 stuk

2066 Martinus Van Mol, 1679
1 stuk

2067 Martinus Van Mol, 1681
1 stuk

2068 Steven Goessens, 1691
1 stuk
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2069-2075 "Langehaeghe". Pachtovereenkomsten betreffende het tiend van "Langehaeghe" tussen het kapittel en :

2069-2075 "Langehaeghe". Pachtovereenkomsten betreffende het 
tiend van "Langehaeghe" tussen het kapittel en :

2069 Petrus Meskens, 1671
1 stuk

2070 Jan Vanden Bosch, 1674
1 stuk

2071 Gilis Messaus (Meskens?), 1675
1 stuk

2072 Vincent Robre, 1676
1 stuk

2073 Vincent Robre, Jacob Van Hesel, Michiel Goyns, Maximiliaan 
Vijverman, Denijs Ricquaert, 1678

1 stuk

2074 Michiel Goens en Maximilaan Vijvermans, 1679
1 stuk

2075 Michiel Goens en Maximilaan Vijvermans, 1680
1 stuk

2076-2079 "Swaenenbergh". Pachtovereenkomsten betreffende het tiend van "Swaenbergh" tussen het kapittel en :

2076-2079 "Swaenenbergh". Pachtovereenkomsten betreffende het
tiend van "Swaenbergh" tussen het kapittel en :

2076 Filip van Mol, 1674
1 stuk

2077 Filip van Mol, 1676
1 stuk

2078 Hendrik Coenraert, 1684
1 stuk

2079 Jan Vander Zijpen, 1691
1 stuk

2080-2081 "Ternellekens".

2080-2081 "Ternellekens".
2080 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jeroen 

Hernalsteen, Gillis Jonckbloet en Michiell Mertens anderzijds 
betreffende het tiend van Ternellekens, 1691

1 stuk

2081 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel, in naam van 



188 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

rentmeester Finet, enerzijds en Hendrik Vander Meulen uit Ukkel, 
pachetr van de tiend van Ternellekens onder Elsene anderzijds, 
aangaande het niet betalen van de pacht, 1729-1730

1 omslag

2082 Verklaring van Willem Vander Hoeven en Jan De Clerck waarbij zij 
bevestigen dat een aantal partijen land op de Vinckenbergh te Sint-
Joost-ten-Node die thans boerenkooishof zijn eerste akkerland 
waren, 1674

1 katern

2083-2086 "Vinckenberg".

2083-2086 "Vinckenberg".
2083 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kapelanen in naam van

hun pachetr Jan Vanderhoeven enerzijds en het kapittel anderzijds 
aangaande de betaling van tienden voor een boerenkooishof op de 
Vinckenbergh onder Sint-Joost-ten-Node, 1703

1 lias

2084 "Vinckenberg".
1 lias

2085 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de abdis van Hertoginnendal anderzijds aangaande het tiend van 
Vinckenberg te Sint-Joost-ten-Node, 1703-1704

1 omslag

2086 "Vinckenberg".
1 omslag

k. Op-Brussel

k. Op-Brussel
2087 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Margareta Du 

Mont anderzijds betreffende het tiend van Op-Brussel en 
Swaenenbergh, 1671

1 stuk

2088 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jan Vanden 
Bossche anderzijds betreffende het tiend van Op-Brussel, 1675

1 stuk

2089 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Gillis Massaes 
anderzijds betreffende het tiend van Op-Brussel, 1676

1 stuk

2090 Getuigenverklaring aangaande de grootte van het tiend van Op-
Brussel, 1680

1 stuk



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 189

l. Gordaal

l. Gordaal
Historische aantekeningen

Historische aantekeningen
2091 Historische aantekeningen betreffende de "fundatio Henrici" en het

tiend van Gordaal, 17e eeuw
1 stuk

Geografische omschrijving

Geografische omschrijving
2092 "Beleyde" van het tiend van Gordaal onder Tervuren, 1599

1 omslag

2093 Getuigenverklaringen betreffende het recht van het kapittel op het 
tiend van Tervuren, meer bepaald op de plaats "Bijltien", naast de 
goederen van de heer van Sterrebeek, 1709

3 stukken

2094 Volmacht verleend door A. Vanden Veen aan Antoon Vander 
Zeypen, pachetr, om aanwezig te zijn bij de paalscheiding van het 
tiend van het kapittel te Tevueren (?), 1737

1 stuk

2095 "Beleyde" van het tiend van Gordaal onder Tervuren gemaakt op 
verzoek van kanunnik De Haze, 1737

1 omslag

2096-2102 Rekeningen door de rentmeester van het kapittel betreffende de fundatie door hertog Hendrik I van Brabant van de "Missa Henrici" met de opbrengst van het tiend van Gordaal onder Tervuren.

2096-2102 Rekeningen door de rentmeester van het kapittel 
betreffende de fundatie door hertog Hendrik I van Brabant van de 
"Missa Henrici" met de opbrengst van het tiend van Gordaal onder 
Tervuren.

2096 1779
1 katern

2097 1780
1 katern

2098 1781
1 katern

2099 1783
1 katern

2100 1784
1 katern
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2101 1790
1 katern

2102 1791
1 katern

2103 Rekenplichtige stukken betreffende het tiend van Gordaal onder 
Tervuren, 1538-1539

1 omslag

2104 Afrekening tussen Paul De Busscher, pachetr van het tiend van 
Gordaal enerzijds en het kapittel anderzijds, na 1754

1 stuk

2105 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Petrus 
Mestraeten anderzijds betreffende het tiend van Tervuren, 1653

1 stuk

2106-2136 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Gordaal onder Tervuren :

2106-2136 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het 
tiend van Gordaal onder Tervuren :

2106 1656

2107 1699

2108 1707

2109 1714

2110 1719-1721

2111 1722-1724

2112 1725-1727

2113 1728-1730

2114 1734

2115 1746

2116 1748

2117 1748-1750

2118 1751

2119 1754



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 191

2120 1755

2121 1757

2122 1758

2123 1759

2124 1760

2125 1761

2126 1762

2127 1763

2128 1764-1769

2129 1770

2130 1771

2131 1772

2132 1776

2133 1782-1784

2134 1785

2135 1786-1788

2136 1795-1797

2137 Akte waarbij Filip De Prost, pachetr te Tervuren aan Petrus 
Merstraeten, eveneens pachetr, de opbrengst van een bunder 
tarweland opdraagt voor het huren van een huis op de 
paardenmarkt te Tervuren, 1656

1 stuk

2138 Overeenkomst tussen de tiendeheffers van Tervuren (de abdij van 
Park, de pastoor van Sterrebeek en het kapittel van Sint-Goedele) 
en Lodewijk De Fraye, bezitter van de kapelanie van Onze-Lieve-
Vrouw te Wezembeek betreffende hun bijdrage tot de twinstige 
penning, 1752

2 katernen

2139 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel, de 
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tiendeheffers van Tervuren en de bestuurders van Wezenbeek 
enerzijds en de heer Heer Humblé, pastoor van Wezenbeek 
anderzijds betreffende de betaling van de twintigste penning voor 
de bede van 1765, verschuldigd voor de tienden, 1766-1770

1 omslag

2140 Proces voor de Raad van Brabant tussen Frans De Vos, kloosterling 
van Park en pastoor te Tervuren enerzijds en de abt van Park en het
kapittel van Sint-Goedele anderzijds betreffende de herstellingen 
van de pastorij te Tervuren, 1767

1 omslag

2141 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen de meier, burgmeester
en schepenen van Tervuren enerzijds en de abt van Park en het 
kapittel van Sint-Goedele anderzijds betreffende de herstellingen 
van de pastorij te Tervuren, 1767

1 stuk

m. Groot-Bijgaarden

m. Groot-Bijgaarden
Aantekeningen

Aantekeningen
2142 Betreffende het tiendeland van het kapittel gelegen te Groot-

Bijgaarden, 1773-1776
1 lias

2143 Proces voor de Raad van Brabant tussen Edmond Garey, pastoor 
van Groot-Bijgaarden enerzijds en de bisschop van Gent en pastoor
van Zellik, de abdij van Groot-Bijgaarden, de abdij van Dielegem, 
het kapittel van Anderlecht en het kapittel van Sint-Goedele 
anderzijds betreffende betaling voor werken aan de apstorij, 1766-
1782

1 omslag

n. Haren

n. Haren
Afschrit en oorkonden

Afschrit en oorkonden
2144 Afschrift van de oorkonden waarbij hertog Hendrik I (1224) en 

Willem Pipenpoy schepen van Brussel (1230) het tiend van Haren 
afstaan aan het kapittel, 1224-1230

1 stuk

Leggers

Leggers
2145 "De goeden, landen ende thienden van het personaetschap van 

Haren den eerw. Capitele van Sinte-Goedelen competerende", 
1587
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2 katernen

2146 "Dit sijn de stucken ende paelgenoten daer de heeren vanden 
capittele van Sinter-Goedelen ende den prochiaen ende coster van 
Haren thienden gelijckelijck", 17e eeuw

2 katernen

Pachtovereenkomsten

Pachtovereenkomsten
2147 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Niklaas Bolly 

anderzijds betreffende een beemd te Haren, 1675
1 stuk

2148 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Abraham Van 
Prevenage anderzijds betreffende land te Haren, 1685

1 stuk

2149 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jacob De 
Roover anderzijds betreffende land te Haren, 1685

1 stuk

2150 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jacob De 
Roover anderzijds betreffende land te Haren, 1685

1 stuk

2151-2162 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Haren :

2151-2162 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het 
tiend van Haren :

2151 1701-1702

2152 1707

2153 1715

2154 1754-1756

2155 1757-1759

2156 1760

2157 1761

2158 1762

2159 1763

2160 1764
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2161 1770

2162 1776-1793

Pastorijen kerk

Pastorijen kerk
2163 Bezwaarschrift ingediend door Niklaas Richard, pastoor van Harem,

tegen het kapittel dat van hem een graanrente eiste, 1700
1 stuk

2164 Brief van J. Armoyeur, pastoor van Haren, gericht aan het kapittel 
(?), betreffende de aanstelling van een koster, 1705

1 stuk

o. Laken

o. Laken
Geografische omschrijving

Geografische omschrijving
2165 Kaart van de goederen onde Laken en Heembeek, 1635

1 stuk

2166 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de abdij van Affligem anderzijds betreffende de grenzen van het 
tiend van Laken, 1699-1700

1 omslag

Rekeningen

Rekeningen
2167-2188 Rekeningen van het tiend van "Oudenbroeck" buiten de Lakensepoort.

2167-2188 Rekeningen van het tiend van "Oudenbroeck" buiten de
Lakensepoort.

2167 1477-1478
1 katern

2168 1478-1479
1 katern

2169 1486-1487
1 katern

2170 1557-1558
1 katern

2171 1557-1558
1 katern

2172 1560-1561
1 katern
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2173 1562-1563
1 katern

2174 1563-1564
1 katern

2175 1564-1565
1 katern

2176 1565-1566
1 katern

2177 1566-1567
1 katern

2178 1567-1568
1 katern

2179 1569-1570
1 katern

2180 1569-1570
1 katern

2181 1570-1571
1 katern

2182 1572-1573
1 katern

2183 1572-1573
1 katern

2184 1573-1574
1 katern

2185 1574-1575
1 katern

2186 1575-1576
1 katern

2187 1576-1577
1 katern

2188 1577-1578
1 katern
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2189 Rekening van Jan Boelaert, priester en villicus van het kapittel 
betrefende het tiend van "Oudenbroeck" buiten de Lakensepoort, 
1527-1528

1 stuk

p. Leerbeek

p. Leerbeek
Inventaris en afschriften

Inventaris en afschriften
2190 "Memorien van het gene bevonden inde papieren aen mij 

ondergeschreven ter handt gestelt door den Eerw. Heer Mijnheer 
Van Volden van het capittel van Sinte Gudula tot Brussel, 
regarderende hunnen vijfschoof onder Lerbeke ende daer 
aentrent", 1762

1 omslag

2191-2200 Verzameling afschriften uit de "registers van goedenisse" betreffende goederen onder de heerlijkheid Leerbeek waar het kapittel cijnzen ontvangt.

2191-2200 Verzameling afschriften uit de "registers van 
goedenisse" betreffende goederen onder de heerlijkheid Leerbeek 
waar het kapittel cijnzen ontvangt.

2191 1658
1 katern

2192 1664
1 katern

2193 1682
1 katern

2194 1685
1 katern

2195 1690
1 katern

2196 1690
1 katern

2197 1699
1 katern

2198 1699
1 katern

2199 1705
1 katern

2200 1732



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 197

1 katern

Leggers

Leggers
2201 Lijst der goederen in Leerbeek waarop het kapittel tienden heft, 

1558
1 katern

2202 Legger van goederen te Pedebeek onder Leerbeek, 17e eeuw
1 katern

2203 Legger van goederen te Pedebeek onder Leerbeek met bijhorende 
stukken, 18e eeuw

1 omslag

2204 "Beschrijving de thiende oft vijffde schooff competrende aen het 
capittel van Sinter Goedele binnen Brusselt tot Puitbeke ende daer 
ontrent onder de prochie van Leerbeke gedaen den 23 september 
1723 door de eerwaerde heeren Johannes Baptista Hamelincx ende
Johnnes Bernardus Vanden Boom, canonicken der ierste fondatie", 
1723

1 katern

2205 "Beschrijving de thiende oft vijffde schooff competrende aen het 
capittel van Sinter Goedele binnen Brusselt tot Puitbeke ende daer 
ontrent onder de prochie van Leerbeke gedaen den 23 september 
1723 door de eerwaerde heeren Johannes Baptista Hamelincx ende
Johnnes Bernardus Vanden Boom, canonicken der ierste fondatie", 
1723

1 katern

2206 "Beleyde van de vijffde schooff van Leerbeke", 1727
1 katern

2207 "Staet van de cheynsen tot Leerbeke hoe veel die 's jaers betaelen 
", 1761

1 stuk

2208 Rekening voor Cornelis De Groot, tiendepachetr te Leerbeek, 18e 
eeuw

1 omslag

2209 Rekenplichtige stukken betreffende de ontvangsten door J. De 
Wyels uit de opbrengst van de vijfde schoof te leerbeek, 18e eeuw

3 stukken

2210 Rekening van de werkzaamheden van J. Weyls in opdracht van 
deken van Sint-Goedelen betreffende het tiend van Leerbeek, 18e 
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eeuw
1 stuk

Pachtoverenkomsten

Pachtoverenkomsten
2211 "Extract uyt den Boeck der Contracten", betreffende het tiend van 

Pedebeek onder Leerbeek, verpacht aan Joos de Valkeneere, 1558
1 katern

2212 Pachtovereenkomst tussen Catharina Van Nuwel, weduwe van 
Sebastiaan Huybrechts enerzijds en Jeroen De Groot anderzijds 
betreffende land te Pedebeek belast met de vijfde schoof ten bate 
van het kapittel, 1682

1 stuk

2213 Pachtovereenkomst tussen Joos De Valkenere enerzijds en het 
kapittel anderzijds betreffende het tiend van Pedebeek onder 
Leerbeek, 1689

1 omslag

2214-2220 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Leerbeek.

2214-2220 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het 
tiend van Leerbeek.

2214 1705
1 katern

2215 1736-1741
1 katern

2216 1745-1752
1 katern

2217 1754-1756
1 katern

2218 1760-1761
1 katern

2219 1763-1772
1 katern

2220 1772
1 katern

Processen

Processen
2221 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 

Bonifacius Blocqueau anderzijds betreffende een stuk grond te 



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 199

Leerbeek gekocht van het kapittel as vrij en onbelast hoewel er een
cijns op rust, 1687- 1689. Retroakten, 1659.

1 deel

2222 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Bonifacius Blocqueau anderzijds betreffende een stuk grond te 
Leerbeek gekocht van het kapittel as vrij en onbelast hoewel er een
cijns op rust, 1687- 1689. Retroakten, 1659.

1 omslag

2223 Proces voor het "Csistorie van de Horen" tussen het kapittel 
enerzijds en Gregorius De Groot anderzijds betreffende de betaling 
van de vijfde schoof voor land te Leerbeek, 1729-1732. Retroakten 
1643-.

1 omslag

2224 Proces voor het "Csistorie van de Horen" tussen het kapittel 
enerzijds en Gregorius De Groot anderzijds betreffende de betaling 
van de vijfde schoof voor land te Leerbeek, 1729-1732. Retroakten 
1643-.

1 omslag

q. Machelen

q. Machelen
Leggers

Leggers
2225 Legger van het personaat van Machelen, 1587

1 katern

2226 Legger van het personaat van Machelen, 16e eeuw
1 katern

2227 Fragment van een beschrijving van het bostiend van Machelen, 16e
eeuw

1 stuk

2228 "Scheydinghe ende deylinghe" door Michiel Vande Venne, 
gezworen landmeter, van het tiend van Machelen tussen de 
tiendenaars van Diegem en Machelen, 1624

2 stukken

Pachtovereenkomsten

Pachtovereenkomsten
2229-2266 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Machelen en Putbeke.

2229-2266 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het 
tiend van Machelen en Putbeke.

2229 1627
1 katern
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2230 1673
1 katern

2231 1676
1 katern

2232 1677
1 katern

2233 1679
1 katern

2234 1684
1 katern

2235 1687
1 katern

2236 1692
1 katern

2237 1699
1 katern

2238 1701-1702
1 katern

2239 1707
1 katern

2240 1715
1 katern

2241 1721
1 katern

2242 1727
1 katern

2243 1728
1 katern

2244 1741
1 katern

2245 1746
1 katern
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2246 1751
1 katern

2247 1752
1 katern

2248 1753
1 katern

2249 1754
1 katern

2250 1755
1 katern

2251 1756
1 katern

2252 1757
1 katern

2253 1758
1 katern

2254 1759
1 katern

2255 1760
1 katern

2256 1761
1 katern

2257 1762
1 katern

2258 1763
1 katern

2259 1764
1 katern

2260 1765
1 katern

2261 1766
1 katern

2262 1767
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1 katern

2263 1768
1 katern

2264 1769
1 katern

2265 1770
1 katern

2266 1771-1777
1 katern

2267 Uittreksel uit het cinsboek van de kinderen van Jan Vander Reest te
Machelen betreffende betalingen door het kapittel (?), 16e eeuw

2 stukken

2268 "Memorie aengaende de Xxste penningen ende andere lasten der 
thiende van Sinte Geertruyde Machelen", 1720-1762

1 stuk

2269 "Schade van wint en hagelslagh op den 19 july 1779 binnen de 
jridicitie van Sinte Geertruyde Machelen aan de groote thiende", 
1779

1 stuk

2270 Verklaring van de pachetrs van het tiend van Machelen betreffende
de schade aan de oogst door de wind, 1785

1 stuk

Kerk en pastorij

Kerk en pastorij
2271 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 

de meier, schepenen, kerkmeesters en inwoners van Machelen 
anderzijds aangaande de herstellingen aan de kerk, 1593-1594. 
Retroakten 1225

1 band

2272 Verzoekschriften, rekenplichtige stukken en andere bescheiden 
betreffende de herstellingen aan de kerk van Machelen, 1594-1719

1 omslag

2273 Verzoekschriften van Jan Vander Elst, pastoor te Machelen, gericht 
aan de aartsbisschop, om geld te mogen lenen voor de aankoop 
een herstelling van een huis bij de kerk van Machelen, 1682-1683

2 stukken
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2274 Codicille bij en uittreksel uit het testament (1722) van Renier 
Wielemans, pastoor van Machelen, betreffende een misfundatie 
aldaar, 1722-1728

2 stukken

2275 Juridisch advies en bijhorende stukken betreffende de herstelling 
van de pastorij van Machelen, 1749-1750

1 omslag

2276 Overeenkomst tusen het kapittel enerzijds en Roelandts, klokgieter 
uit Sint-Joost-ten-Node, anderzijds betreffende het gieten van een 
nieuwe tiendeklok voor de kerk van Machelen. Bijhorende 
rekenplichtige stukken, 1756

1 omslag

2277 "Liste van 't ghene door Simon Roelandts, rentmeester der 
fabruycke van Sinte-Geertruyde Machelen betaelt is op rekeninghe 
vant gene bij sijne rekeninghe gesloten den 30 september 1778 is 
schuldigh gebleven", 1778

1 stuk

2278 Verzoekschrift van J. Van Humbeeck, pastoo te Machelen, gericht 
aan het kapittel tot het bekomen van het beneficium vrijgekomen 
na de dood van Van Oobroeck, onderpastoor van het Groot-
Begijnhof te Mechelen. Bijhorende stukken inzake inkomsten en 
verplichtingen, 1785

1 omslag

2279 Rekening van inkomsten en uitgaven van de kerk van Machelen, 
18e eeuw

1 katern

r. Tiend van Melsbroek

r. Tiend van Melsbroek
Geografische omschrijving, verkoop

Geografische omschrijving, verkoop
2280 "Partijen van lande toebehoorende den canonicken van Sinter 

Goedelen in Bruessel gelegen tot Melsbroeck dat men heet 
personetlanté, 16e-17e eeuw

2 stukken

2281 Beschrijving van de percelen waaruit het groot tiend van Melsbroek
bestaat, 1768

1 stuk

2282 Akte waarbij Bernard Clarenbos, secretaris van het kapittel, land te 
Melsbroek verkoopt aan Hendrik Hospies, koopman, 1763

1 stuk
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Pachtovereenkomsten

Pachtovereenkomsten
2283 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jan Hendrik 

Vabder Vorst anderzijds betreffende land te Melsbroek, 1673
1 stuk

2284 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jan Humbeek, 
Willem Vandervorst, Jacob Verhasselt en Aert Peeters anderzijds 
betreffende land te Melsbroek, 1686

1 stuk

2285-2325 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Melsbroek.

2285-2325 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het 
tiend van Melsbroek.

2285 1618
1 katern

2286 1646
1 katern

2287 1673
1 katern

2288 1676
1 katern

2289 1677
1 katern

2290 1680
1 katern

2291 1683-1684
1 katern

2292 1685
1 katern

2293 1692
1 katern

2294 1701-1702
1 katern

2295 1707
1 katern
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2296 1715
1 katern

2297 1721
1 katern

2298 1727
1 katern

2299 1728-1730
1 katern

2300 1741-1743
1 katern

2301 1746
1 katern

2302 1751
1 katern

2303 1752
1 katern

2304 1753
1 katern

2305 1754
1 katern

2306 1755
1 katern

2307 1756
1 katern

2308 1757
1 katern

2309 1758
1 katern

2310 1759
1 katern

2311 1760
1 katern

2312 1761
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1 katern

2313 1762
1 katern

2314 1763
1 katern

2315 1764
1 katern

2316 1765
1 katern

2317 1766
1 katern

2318 1767
1 katern

2319 1768
1 katern

2320 1769
1 katern

2321 1770
1 katern

2322 1774-1775
1 katern

2323 1780
1 katern

2324 1786-1791
1 katern

2325 1792-1794
1 katern

Kerk en pastorij

Kerk en pastorij
2326 Afschriften van de oorkonde waarbij Litard, bisschop van Kamerijk 

het altaar van Melsbroek schenkt aan het kapittel, (1134)
2 stukken

2327 Fragmenten van een verzamelband met processen : (p. 215-318). 
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Proces tussen het kapittel enerzijds en de inwoners van Melsbroek 
anderzijds aangaande het bekostigen van een nieuwe grote klok, 
1647. (p. 549- 1653). Proces tussen het kapittel enerzijds en de 
pastoor van Melsbroek anderzijds aangaande het biend van 
Melsbroek, 1694-1706

1 omslag

2328 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen het kapittel in naam 
van N. Ermens, meier en C. Graesdorf, pastoor van Melsbroek 
enerzijds en het kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen anderzijds
betreffende het tien van Nederokkerzeel, Steenokkerzeel en 
Melsbroek, 1703-1704. Retroakten 1639-.

1 omslag

2329 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen het kapittel in naam 
van N. Ermens, meier en C. Graesdorf, pastoor van Melsbroek 
enerzijds en het kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen anderzijds
betreffende het tien van Nederokkerzeel, Steenokkerzeel en 
Melsbroek, 1703-1704. Retroakten 1639-.

1 omslag

2330 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen het kapittel enerzijds 
en de regeerders van Melsbroek anderzijds aangaande de 
twintigste penning voor de goederen van de pastoor aldaar, 1704-
1705

1 omslag

2331 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de meier en de schepenen van Melsbroek anderzijds aangaand het 
tiend van Melsbroek, 1710

1 omslag

2332 Rekeningen, kwijtschriften en bijhorende bescheiden betrffende het
herstel van de kerk en de sacristie van Melsbroek, 1719-1745

1 omslag

2333 Uittreksels uit de "Acata Capitularia" betreffende de uitgaven voor 
de herstelling aan de toren van de kerk van Melsbroek, 1747-1748

1 stuk

2334 Rekening door P. Galmart, pastoor van Melsbroek, betreffende het 
vergroten van de kerk aldaar, 1781

1 katern

2335 Plan van de kerk van Melsbroek met vermelding van haar 
afmetingen, 18e eeuw

1 omslag

2336 Brief van P. Galmart, pastoor van Melsbroek, waarin hij aan het 
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kapittel financiële steun vraagt voor de herstellingen aan de kerk 
van Melsbroek, 1791

1 stuk

s. Tiend van Molenbeek

s. Tiend van Molenbeek
Inventaris

Inventaris
2337 "Documenta concernentia decimas in Molenbeke qua reperintur in 

lada octava", 18e eeuw
1 stuk

Geografische omschrijving

Geografische omschrijving
2338 "Beleyde" van het tiend van Molenbeek (met beschrijving van de 

paalgenoten) gemaakt door Jacob Vincent, Niklaas Van 
Oudenhagen, kanunniken en Hendrik Hezelmans, pastoor van 
Molenbeek en de tiendenaars van Molenbeek, Anderlecht en 
Dilbeek, 1511

1 katern

2339 "Beleyde" van het tiend van Molenbeek. Fragment van een 
verzamelband (p. 893-922 en p. 931-952), 1511

2 katernen

2340 Uittreksel uit de "beleyde" van het tiend van Molenbeek, 1562
1 katern

2341 "Beleyde" van het tiend van Molenbeek met beschrijving van de 
paalgenoten, 1562-18e eeuw

2 katernen

2342 Lijst der landerijen te Dilbeek, horend tot het tiend van Moortebee, 
17e eeuw

1 stuk

2343 "Nieuwe beleyde vande thienden : Molenbeke, Berchem, Dilegem", 
1700

1 katern

2344 "Beleyde van de thiende van Molenbeke", 1700
1 katern

2345 Paalscheiding tussen het tiend van Anderlecht en Molenbeek, 1769
3 stukken
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Algemeen beheer

Algemeen beheer
2346 Akte waarbij Gillis Vander Smissen, pachetr te Molenbeek, zich 

ertoe verbindt op eigen kosten de oogst binnen te halen van twee 
percelen van het tiend van Molenbeek, 1653

1 stuk

Pachtsovereenkomsten

Pachtsovereenkomsten
2347 Pachtovereenkomsten tussen Hermes Meyt, in naam van kannnik 

Frans Richardot enerzijds en Jan Vaderbelen anderzijds betrffende 
land te Molenbeek, 1592

1 stuk

2348 Pachtovereenkomsten tussen het kapittel enerzijds en Joos Kindt 
anderzijds betreffende het tiend van Molenbeek, 1671

1 stuk

2349 Pachtovereenkomst tusseen het kapittel enerzijds en Petrus 
Vermeiren anderzijds betreffende het tiend van Molenbeek, 1671

1 stuk

2350-2352 Pachtovereenkoms tussen het kapittel enerzijds en Christoffel Van Rampelbergh en Jan de Mesmaeker anderzijds betreffende een deel van het tiend van Molenbeek.

2350-2352 Pachtovereenkoms tussen het kapittel enerzijds en 
Christoffel Van Rampelbergh en Jan de Mesmaeker anderzijds 
betreffende een deel van het tiend van Molenbeek.

2350 1671
1 stuk

2351 1674
1 stuk

2352 1676
1 stuk

2353 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Frans Coppens 
anderzijds betreffende een deel van het tiend van Molenbeek, 1679

1 stuk

2354 Pachtovereenkomst tussen Frans Borrekens, cantor enerzijds en 
Filip De Tobel anderzijds betreffende het tiend te Moortebeek, 1690

1 katern

2355-2416 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het groot tiend van Molenbeek ("Laeckenvelt, Carrevelt, Ossegmevelt, Ransvoort en Moortebeek"-.

2355-2416 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het 
groot tiend van Molenbeek ("Laeckenvelt, Carrevelt, Ossegmevelt, 
Ransvoort en Moortebeek"-.

2355 1618
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1 katern

2356 1627
1 katern

2357 1633
1 katern

2358 1653
1 katern

2359 1653
1 katern

2360 1662 (?)
1 katern

2361 1673
1 katern

2362 1683-1684
1 katern

2363 1692
1 katern

2364 1694
1 katern

2365 1699
1 katern

2366 17e eeuw
1 katern

2367 1707
1 katern

2368 1710
1 katern

2369 1711
1 katern

2370 1712
1 katern

2371 1713
1 katern
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2372 1723
1 katern

2373 1724
1 katern

2374 1725
1 katern

2375 1726
1 katern

2376 1727
1 katern

2377 1728
1 katern

2378 1729
1 katern

2379 1730
1 katern

2380 1731
1 katern

2381 1743
1 katern

2382 1745
1 katern

2383 1746
1 katern

2384 1747
1 katern

2385 1748
1 katern

2386 1749
1 katern

2387 1750
1 katern
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2388 1752
1 katern

2389 1753
1 katern

2390 1754
1 katern

2391 1755
1 katern

2392 1756
1 katern

2393 1757
1 katern

2394 1758
1 katern

2395 1759
1 katern

2396 1760
1 katern

2397 1761
1 katern

2398 1762
1 katern

2399 1763
1 katern

2400 1764
1 katern

2401 1765
1 katern

2402 1766
1 katern

2403 1767
1 katern

2404 1768
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1 katern

2405 1769
1 katern

2406 1770
1 katern

2407 1771
1 katern

2408 1775
1 katern

2409 1776
1 katern

2410 1777
1 katern

2411 1778
1 katern

2412 1779
1 katern

2413 1780
1 katern

2414 1781
1 katern

2415 1787
1 katern

2416 1793
1 katern

2417-2438 Pachtovereenkomsten betreffende het zaadtiend van Molenbeek.

2417-2438 Pachtovereenkomsten betreffende het zaadtiend van 
Molenbeek.

2417 1734
1 katern

2418 1735
1 katern

2419 1745
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1 katern

2420 1746
1 katern

2421 1747
1 katern

2422 1749
1 katern

2423 1750
1 katern

2424 1751
1 katern

2425 1760
1 katern

2426 1761
1 katern

2427 1762
1 katern

2428 1764
1 katern

2429 1765
1 katern

2430 1766
1 katern

2431 1767
1 katern

2432 1768
1 katern

2433 1769
1 katern

2434 1770
1 katern

2435 1771
1 katern
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2436 1772
1 katern

2437 1775
1 katern

2438 1779
1 katern

2439 Proces tussen het kapittel van Sint-Goedele enerzijds en het 
kapittel van Sint-Pieter te Anderlecht anderzijds betreffende het 
tiend van Molenbeek, 1586. Gebruikt in proces ca. 1761

1 omslag

2440 Vonnis van de Raad van Brabant in proces tussen het Sint-
Janshospitaal enerzijds en Simon Vander Elst anderzijds betreffende
het "vouwtiend" van Molenbeek, 1592

1 katern

2441 Geschil tussen het kapittel als tiendeheffer van Molenbeek 
enerzijds en Isfridus Pacon, pastoor van Berchem en tiendheffer 
aldaar anderzijds betreffende het tiend verschuldigd voor land 
achetr de schuur van de brouwerij van Koekelberg, 1692

1 stuk

2442 Proces voor het "Consistorie van de Horen" tussen het kapittel 
enerzijds en de Heer Cardoza anderzijds betreffende het tiend 
verschuligd voor goederen te Ossegem onde Molenbeek, 1713

1 omslag

t. Tiend van Wezenbeek

t. Tiend van Wezenbeek
2443 Proces voor de Raad van Brabant tussen Jan Blincx, pastoor van 

Wezenbeek, namelijk de tresorier van Sint-Goedele, de kartuizen 
en de abdijen van 't Park en Ter Kameren, anderzijds, betrefende 
het bekostigen van de werken en herstellingen aan de kerk en 
pastorij van Wezebeek, 1738-1749. Retrokaten, 1571

1 omslag

u. Tiendewijn

u. Tiendewijn
2444-2451 Rekeningen van de tiendewijn.

2444-2451 Rekeningen van de tiendewijn.
2444 1505

1 katern

2445 1507
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1 katern

2446 1508
1 katern

2447 1509
1 katern

2448 1510
1 katern

2449 1511
1 katern

2450 1512
1 katern

2451 1513
1 katern

2452 1514
1 katern

2453 1515
1 katern

2454 1516
1 katern

v. Klavertiend

v. Klavertiend
2455 Proces tussen het kapittel enerzijds en de procureur-generaal van 

Brabant anderzijds betreffende de betaling van het klavertiende in 
de singel van Brussel, 1647

1 katern

2456 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel en Petrus 
Verrscheren enerzijds en Jan Vandermeren, Jan Van Rossem, en 
Niklaas Calimeson, pachetrs anderzijds betreffende de betaling van
tienden voor land te Molenbeek dat zij bezaaid hadden met 
"vitsen" en klaveren in plaats van met graan, 1647

1 omslag

2457 Vonnis van de wethouders van Brussel in een proces tussen Filip 
Goubeau, groot kanunnik enerzijds en Urbanus Vrommaert 
anderzijds betreffende de betaling van pacht ondanks schade 
geleden bij de klaveroogst, 1693

1 stuk
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w. Vleestiend

w. Vleestiend
2458 Vonnis in een geschil voor de Raad van Brabant tussen het kapittel 

enerzijds en de abdij van Ter Kameeren anderzijds betreffende het 
vleestiendd, 1579

1 katern

x. Aardappeltiend

x. Aardappeltiend
2459 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel van Sint-Pieter

te Anderlecht enerzijds en de inwoners van Anderlecht, Dilbeek en 
Itterbeek betreffende het aardappeltiend, 1756.

1 omslag

2460 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel van Sint-Pieter
te Anderlecht enerzijds en de inwoners van Anderlecht, Dilbeek en 
Itterbeek betreffende het aardappeltiend, 1756.

1 omslag

2461 Proces voor de Raad van Brabant tussen de weduwe Vande Vinne 
uit Sint-Joost-ten-Node en N. Van Overstraeten uit Elsene enerzijds 
en het kapittel van Sint-Goedele anderzijds betreffende het 
aardappel tiend, 1762- 1767. Retroakte, 1397.

1 deel

2462 Proces voor de Raad van Brabant tussen de weduwe Vande Vinne 
uit Sint-Joost-ten-Node en N. Van Overstraeten uit Elsene enerzijds 
en het kapittel van Sint-Goedele anderzijds betreffende het 
aardappel tiend, 1762- 1767. Retroakte, 1397.

1 omslag

2463 Proces voor de Raad van Brabant tussen de weduwe Vande Vinne 
uit Sint-Joost-ten-Node en N. Van Overstraeten uit Elsene enerzijds 
en het kapittel van Sint-Goedele anderzijds betreffende het 
aardappel tiend, 1762- 1767. Retroakte, 1397.

1 omslag

2464 Proces voor de Raad van Brabant tussen de weduwe Vande Vinne 
uit Sint-Joost-ten-Node en N. Van Overstraeten uit Elsene enerzijds 
en het kapittel van Sint-Goedele anderzijds betreffende het 
aardappel tiend, 1762- 1767. Retroakte, 1397.

1 omslag

2465 Getuigenverklaringen aangaande het kweken van aardappelen, 
1768

1 omslag
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y. Tabaktiend

y. Tabaktiend
2466 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen het kapittel enerzijds 

en de heren Pepermans, De Vadder, Meuren en De Coster 
anderzijds betreffende het tabaktiend, 1756-1760

1 omslag

z. "Pauwtiend. Tiend van boerkooishoven, calc- en careelovens"

z. "Pauwtiend. Tiend van boerkooishoven, calc- en careelovens"
Overeenkomsten en algemeen beheer

Overeenkomsten en algemeen beheer
2467 Proces voor het "Consistorie van de Horen" tussen Finet, 

rentmeester van het kapittel ne tiendeheffer te Molenbeek 
enerzijds en Livinus Buydels betreffende het tabaktiend 1738

1 katern

2468 Afschriften (XVIe-XVIIIe eeuw) van de overeenkomsten tussen het 
kapittel enerzijds en de stad Brussel anderzijds betreffende de 
tienden voor akkerland dat was omgevormd tot "boerkooishoven", 
1397

3 katernen

2469 Verklaring van Willem Vanden Bosch, Jan Vander Hoeven en Steven
De Smet, pachetrs van het groot tiend van Sint-Goedele, waarbij zij
erkennen dat een stuk land buiten de Schaarbeekse Poort, thans 
omgevormd tot een boerkooishof en gehouden door Gregorius Del 
Plano, oud-burgemeester van Antwerpen, tiendplichtig is, 1648

2 stukken

2470 Aanstelling door het kapittel van Bartholomeus Wautiers tot 
ontvanger van de tienden der goederen die omgevormd werden tot
"boerkooishoven en careelovens", 1667

1 stuk

Manualen

Manualen
2471 "Manuaelboeck van de boerkooishoven, careel- ende calckhovens 

de welcke schldigh zijn", 1671
1 katern

2472 "Beleyde" van de pauwtiend, 1673
1 katern

2473 Manuaal gemaakt door Jeroen Hulin, rentmeester van het kapitel, 
betreffende de kareel- en kalkovens, buiten de Kouenburgse en Op-
Brusselse Poort, die tiendplichtige zijn aan het kapittel, 17e eeuw

1 katern
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2474 Manuaal gemaakt door Jeroen Hulin, rentmeester van het kapitel, 
betreffende de boerkooishoven, kalk- en kareelovens onder 
Molenbeek die tienplichtig zijn aan het kapittel, 17e eeuw

2475 Manuaal gemaakt door Jeroen Hulin, rentmeester van het kapitel, 
betreffende de boerkooishoven, kalk- en kareelovens in het 
Warmoesbroeck en te Schaarbeek die tienplichtig zijn aan het 
kapittel, 17e eeuw

1 katern

2476 Manuaal gemaakt door Jeroen Hulin, rentmeester van het kapitel, 
betreffende de boerkooishoven, kalk- en kareelovens die 
tienplichtig zijn aan het kapittel, 17e eeuw

1 katern

2477 "Memorie van die bourkooishoven ghemaeckt van gheackerde 
landen, bevonden tot op den 26 may door Mr. Michiel Melien als 
rentmeester vanden capittele van Sinte Goedele, gheassisteert 
met Vincent Roby, officier van Eylse, Peeter Vanden Bosch, 
thiendener van Den Beck, Merten De Prins ende Henderick De 
Witte ende dat naer visitatie ghedaen door het geheel sircuiet van 
die thienden Ternylleken...", 17e eeuw

1 katern

Registers van processen

Registers van processen
2478 "Pauwthiende. Processen raeckende de pauwthienden tegen 

verscheynde persoenen N° 1". Processen gevoerd voor de Raad 
van Brabant tussen het kapittel enerzijds en de eigenaars en 
pachters van goederen die tiendplichtig zijn maar omgevormd 
werden in "bourckooishoven, calckovens en careelovens". Betreft : 
wedue Vander Haegen, Theodoor vna Flordorp, de erfgenamen De 
Hertoge, de abdij van Jericho, Barbara en Anna Loets, Elisabeth De 
Bont, Thomas Bernaerts, Hendrik Vanden Bosch, Anna Vandendijk, 
Maria Cockaert, Jacob Van Herzele, Marcus Robyn, Carolina 
Cordowenier en Gaspar Smaraldi, 1658-1683. Retroakten 1397-

1 band

2479 "Pauwthiende. Reductie van corenrente in gelde. Proccessen ende 
vonnissen N° 2". Processen voor de Raad van Brabant tussen het 
kapittel enerzijds en de eigenaars en pachetrs van tiendplichtige 
goederen die omgevomd werden in "bourckooishoven, calckovens 
en careelovens". Betreft : Willem Vanden Meutere, Hendrik 
Wouwermans, Jan Van Hamme, Peter Van Malderen, Peter Bogaerts,
de Heer van Gaasbeek, het kapittel van Anderlecht ende Onze-
Lieve-Vrouweker van Antwerpen, 1661-0690. Retroakten, 1399-

1 band
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2480 "Pauwthiende. Tiende pacht. Processen ende vonissen N° 3". 
Processen voor de Raad van Brabant en voor de stad Brussel 
tussen het kapittel enerzijds en de eigenaars en pachetrs van 
tiendplichtige goederen die omgevormd werden in 
"bourckooishoven, calckovens en carelovens". Betreft : Gaspar 
Smaraldi, Hendrik Vijvermans, Petrus Dodelet, Petrus De Greve, 
Michiel Jonckbloet, Cornelis Vander Beken, de erfenamen Hazeleer 
en Petrus Bogaerts, 1571-1669

1 band

2481 "Pauwthiende. Wymthiende, Boschtiende. Processen ende vonissen
N° 4". Processen voor de Raad van Brabant tussen het kapittel 
enerzijds en de eigenaars en pachetrs van tiendplichige goederen 
die omgevormd werden in "bourckooishoven, calckovens en 
careelovens". Betreft : de weduwe Van Hendrik van Eesbeek, 
Theodoor van Flodorp, Jan Vander Elst, Jan De Meuter, Joos 
Loetaert, Joos Van Conflans, Kwinten Van Heetvelde, Willem Vande 
Mutere, Maria Zevendonck, Gillis Mermans, Willem Van Beusegem, 
Hugo Michiels, Jacob De Doncker, Gillis Puttaert, Petrus Vande 
Zype, Jeroen Van Meerbeek, Elisabeth Vander Borcht, Jacob Loots, 
Liebrect Van Elewijt, Jan Theeuws, Frans Michiels, Ambrosius 
Stevens, Zeger Leemans, Gilis Ghijs, Pauwel Fleskens, advokaat De 
Hertoghe, Jacob Cachopel, Petrus Boisset, Cornelis De Boyst, 
Gaspar Michiels, Hendrik Van Malder, Hendrik Minnebier, Willem 
Wellens, Hendrik Weemaels, Jan Kayaerts, Frans Michiels, 1563-
1662. Retroakten, 1259-

1 band

2482 "Pauwthiende. Processen ende vonissen N° 5". Processen voor de 
Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en de eigenaars en 
pachetrs van tiendplichige goederen die omgevormd werden in 
"bourckooishoven, calckovens en careelovens". Betreft : Willem 
Wellens, Hendrik Weemaels, Pauwel Van Boist, Jan van Malder, 
Petrus Boisset, Jaspar MIchiel, Jan Roby, Jonckbloet, Jan Vander Elst,
Jan de Greve, Catharina Daret, Petrus De Greve, Gaspar Smaraldi, 
Petrus De Hazeleer, Sebastiaan Bourgeois, de weduwe van Philip 
De Hertoghe. Omvat ook stukken betreffende de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Antwerpen, Mechelen, Berlaar, Pitsenburg, 
Rozendaal, het kapittel van Anderlecht en de abdij van 
Grimbergen, 1562-1661. Retroakten 1458-

1 band

Afzonderlijke processen

Afzonderlijke processen
2483 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 

de tiendepachetrs anderzijds betreffende het land omgevormd in 
boerkooishoven, 1568.

1 lias
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2484 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de tiendepachetrs anderzijds betreffende het land omgevormd in 
boerkooishoven, 1568.

1 lias

2485 Proces voor de Raad van Brabant tussen de stad Brussel enerzijds 
en de kapittels van Sint-Goedele en Anderlecht, de fabriekmeesters
van deze kerken en de abdis van Vorst anderzijds betreffende de 
tienden verschuldigd voor land omgevormd in boerkooishoven en 
kareelovens en de lasten verschuldigd aan de vorst. Omvat 
eveneens analoge stukken betreffende Noord-Brabant en Groot-
Bijgaarden, 1590-1591. Retroacten 1245-

1 omslag

2486 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de pachetrs van tienden waaronder Gaspar Smaraldi anderzijds 
betreffende tienden verschuldigd voor land omgevormd in 
boerkooishoven en kareelovens, 1652.

1 omslag

2487 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de pachetrs van tienden waaronder Gaspar Smaraldi anderzijds 
betreffende tienden verschuldigd voor land omgevormd in 
boerkooishoven en kareelovens, 1652.

1 omslag

2488 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Jacquelina Graige, weduwe van Filip De Hertoghe, in naam van 
Petrus Janssens anderzijds betreffende tienden verschuldigd voor 
landerijen omgevormd in boerkooishoven, 1652-1658. Retroakten-.

1 pak

2489 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Jacquelina Graige, weduwe van Filip De Hertoghe, in naam van 
Petrus Janssens anderzijds betreffende tienden verschuldigd voor 
landerijen omgevormd in boerkooishoven, 1652-1658. Retroakten-.

1 omslag

2490 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Jacquelina Graige, weduwe van Filip De Hertoghe, in naam van 
Petrus Janssens anderzijds betreffende tienden verschuldigd voor 
landerijen omgevormd in boerkooishoven, 1652-1658. Retroakten-.

1 omslag

2491 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Jacob Crabbe anderzijds betreffende land omgevormd in 
boerkooishoven, 1659

1 omslag
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2492 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de kerkmeesters van Sint-Jans-Molenbeek, in naam van hun 
pachetr Jan Haeck anderzijds, betreffende tienden verschuldigd 
voor land omgevormd in boerkooishoven, 1659

1 stuk

2493 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Willem de Meuter anderzijds betreffende tiendplichtig land buiten 
de Koudenbergse poort dat omgevormd was in boerkookshoven, 
1659-1661

1 omslag

2494 Proces voor de Raad van Brabant ussen Jan Vajnder Elst, pachetr 
van een boerkooishof te Elsene enerzijds en het kapittel anderzijds 
betreffende tienden, 1659. Retroakten, 1459

1 katern

2495 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Jacob Loets, in naam van Mark Roby anderzijds betreffene de 
tienden voor boerkooishoven, 1660.

1 katern

2496 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Jacob Loets, in naam van Mark Roby anderzijds betreffene de 
tienden voor boerkooishoven, 1660.

1 stuk

2497 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de kerkmeesters van Molenbek, in naam van Jan Haeck anderzijds 
betreffene de tienden voor boerkooishoven, 1662

1 omslag

2498 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de weduwe Vanderhaegen, Theodoor van Flodorp en de erfgename
De Hertoghe, allen eigenaars van goederen buiten de 
Koudenbergse Poort, betreffende tienden, 1671

1 omslag

2499 Getuigenverklaring aangaande de boomgaard achetr he huis van 
Sint-Maarten te Elsene die onlangs was omgevormd in akkerland, 
1671

1 stuk

2500 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
het klooster van Sint-Elisabeth-op-den-Berg-Sion anderzijds 
betreffende het tiend voor boerkooishoven, 1674

1 stuk
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2501 Verklaring door Jan Roby en Frans Jockbloedt betreffende akkerland
horend tot het tiend van "Langehaege" en "Ternellekens", dat 
omgevormd was in boerkooishoven, 1674

2 katernen

2502 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
het klooster van Sint-Elisabeth-op-de-Berg-Sion, de infirmerie van 
het begijnhof van de kartuizers anderzijds betreffende de tienden 
verschuldigd voor boerkooishoven buiten de Vlaamse Poort, 1684-
1687. Retroakte 1397-

1 omslag

2503 Akte waarbij Gillis Van Muylder, hoofd van het ambacht der 
boerkooisen, verklaart dat hij aan het kapittel nog pauwtienden 
verschuldigd is, 1686

1 stuk

2504 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Hendrik Wouwermans, rentmeester der stadt Brussel, betreffende 
het tiend verschuldigd voor een boerkooishof buiten de 
Koudenbergse poort, 1690. Retroakte 1652-.

1 lias

2505 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Hendrik Wouwermans, rentmeester der stadt Brussel, betreffende 
het tiend verschuldigd voor een boerkooishof buiten de 
Koudenbergse poort, 1690. Retroakte 1652-.

1 stuk

2506 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Hendrik Wouwermans, rentmeester der stadt Brussel, betreffende 
het tiend verschuldigd voor een boerkooishof buiten de 
Koudenbergse poort, 1690. Retroakte 1652-.

1 stuk

2507 Proces voor de Raad van Brabant tussen de stad Brussel enerzijds 
en het kapittel anderzijds betreffende het dagen van Jan Caeye uit 
Sint-Joost-ten-Noode in verband met het betalen van pauwtiende, 
1694-1696. Retroakten, 1611-

1 omslag

2508 Proces voor de Raad van Brabant tussen kanunnik Jozef De Pina 
enerzijds en Cornelis Loetaert anderzijds betreffende de betaling 
van belastingen voor de boerkooishof, 1710

1 omslag
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Rekeningen

Rekeningen
2509 Rekening van de pauwtienden, 1671-1672

1 katern

2510 Rekening van de onkosten gemaakt door Jeroen Hulin, rentmeester 
van het kapittel, bij het innen van de tienden van de 
boerkooihoven, kalk- en kareelovens, 1691

1 katern

2511 Bescheiden betreffende de betalingen verschuldigd voor het 
pauwtiend van Ternellekens door Jan Nicae, Caspar Cambie en de 
weduwe van Laurens De Coen, 1712-1715

2 stukken

2512 Rekening van de betaling van pauwtienden voor goederen 
omgevormd tot boerkooishoven onder "Langehaeghe", 1740-1743

1 stuk

9. Andere Goederen der Grote kanunniken gerangschikt per plaats

9. ANDERE GOEDEREN DER GROTE KANUNNIKEN GERANGSCHIKT 
PER PLAATS

a. Anderlecht

a. Anderlecht
2513 "Incorporatie van Anderlecht" Afschrift (gedrukt) van de oorkonde 

van hertogin Johanna waarbij de inwoners an Anderlecht onder het 
gezag van de keure van Brussel geplaatst worden, 1394 (n.st.)

1 stuk

2514 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Hubert 
Hannaert anderzijds betreffende een beemd onde Anderlecht, 1692

1 stuk

2515 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Petrus 
Goossens anderzijds betreffende een beemd onder Anderlecht, 
1692

1 stuk

b. Brussel

b. Brussel
Land

Land
2516 Akte waarbij het kapittel aan deken Filibert De Mol twee stukken 

land "op die Savel buyten de Schaerebeeckse poorte" verleent 
tegen betaling van een jaarlijkse erfcijns, 1620

1 stuk

2517 Verklaring van Laurens De Wever betreffende het opmeten op 
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verzoek van het kapittel, van de "boureweye" te Brussel, 1636
1 stuk

2518 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Petrus Petit, 
wijnhandelaar en Hendrik De Griek, "peltier" anderzijds, 
betreffende land op de Leuvense weg, 1671

1 stuk

2519 Rekening betreffende de verkoop van het erf waarop de hoogschool
stond, aan Bernard Jacobs, 1685

1 stuk

2520 Brief van de stadhouder en gezworen erflaten van de 
hoofdtolkamer te Brussel aan het kapittel om te vragen dat de 
gelden, verschuldigd door Antoon Mauvery, voor de aankoop van 
een windmolen bij de Vaartpoort, betaald zouden worden, 1690

1 stuk

Cijnzen en renten

Cijnzen en renten
2521 Lijst der cijnzen gezet op een huis in de Lange Ridderstraat 

verleend door Katharina Van Even aan diverse Brusselese 
kerkelijkei instellingen en godshuizen, 14e eeuw

1 stuk

2522 Rente verleend door Niklaas De Moer en Elisabeth Vanden Kerre 
aan Niklaas Van Ginderhoven, priester, 1425

1 stuk

2523 Proces voor de Raad van Brabant tussen Filip Catz, enerzijds en de 
ergenamen van Denijs Vaernewijck anderzijds betreffende een cijns
verschuldigd aan het kapittel en gezet op een huis in de 
Lantaarnestraat bij den Alboom, 1680-1683

1 omslag

2524 Rente ten bate van verschillende beurezen en ten laste van 
erfgenamen van Noël Briart, gezet op het huis "Constantinopel" 
aan de Steenpoort, 1683

1 stuk

2525 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Frans De Coninck anderzijds betreffende het afkopen van een rente
toebehorend aan Joos Galmaerts en gezet op een huis van het 
molenaarsambacht, 1700. Retroakte 1668-

1 katern

2526 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de erfgenamen van Hendrik Pypenpoy en Barbara Van Malder 
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anderzijds betreffende een rente op een gebombardeerd huis, "In 
de Vier Eemers", in d Bergstraat, 1712

1 omslag

2527 Oproep (gedrukt) tot alle schuldeisers van Denis Le Troteur om hun 
aanspraken kenbaar te maken. Denis Le Troteur was het kapittel en
rente verschuldigd voor het huis "Constantinopel", 1712

1 stuk

2528 "Staat van de capitaelen die gestaen tot laste van Sr. Jan Baptist 
Vermillion, bepant hebben geweest op sijnen huyse op de 
Capellemerckt ende getelt 4 januari 1735 aen de Staeten van 
Brabant...", 1735

1 stuk

Huizen

Huizen
2529 Verklaring van en gezworen "meerens" van de stad Brussel 

betreffende een huis binnen de Keulse Poort, 1507
1 stuk

2530 Akte waarbij Matheus van Vilvoorde aan Hendrik Moyensoens, in 
naam van het kapittel als grondheer een hofstad met huis in de 
Sint-Kathelijnenstraat opdraagt aan Jan De Beckere, 1538

1 stuk

2531 Proces voor de gedelegeerde rechetr tussen het kapittel van Sint-
Goedele enerzijds en Arnold De Koster, priester en houder van het 
benficum van Zellaer in Sint-Rombouts te Mechelen anderzijds, 
betreffende de verkoop van twee huizen achetr de "Hoochschoole",
1543

1 band

2532 Akte waarbij het kapittel aan Filibert De Mol een huis op de hoek 
van het "Hetegat", eigendom van het klooster van Berlaymont, 
1651

1 stuk

2533 Akte waarbij Mathijns Wolentijns, abt van Averbode, toelaat det in 
het refugiehuis van zijn abdij, gelgen in de "Jonckerstraeete" een 
waterput gemaakt wordt op de kosten van de omwonenden 
waaronder kanunniken en kapelanen van Sint-Goedele, 1609

1 katern

2534 Lijst der inkomsten van het kapittel uit het huis op de hoek van het 
"Het Hetegat", eigendom van het klooster van Berlaymont, 1651

1 stuk
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2535 Uittreksels uit de "Registers der consignatien der stadt Brusele" 
betreffende de verkoop van een huis gelegen op de "Torfsinne" aan
Gaspar Thonijs, ter betaling van een achetrstallige cijns waarover 
een geschil gerezen was met de rentmeester van het kapittel. 
Bijhorende stukken, 1651-1680

1 omslag

2536 Verzoekschrift waarbij de abt van Averbode aan het kapittel 
toelating vraagt een gebouw op te trekken bij de oude muur aan 
het park en de "Crommenelleboogstraet" en een huis van de zeven
kapelanieën geïncorporeerd in de "mensa capituli", 1780

1 stuk

c. Elsene

c. Elsene
2537 Pachtovereenkomst tussen het kapitel enerzjds en Petrus Michiels 

anderzijds betreffende land buiten de Koudenbergse poort, 1672
1 stuk

2538 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jan Moriau 
anderzijds betreffende land tussen de Koudenbergse en Leuvense 
poort, 1690

1 stuk

2539 Proces voor de Raad van Brabant tussen de weduwe van advocaat 
De Vos, rentmeester van het kapittel enerzijds en Petrus van 
Blincken anderzijds betreffende de verkoop van het huis "Cruys van
Bourgoignien", buiten de Koudenbergse poort, 1759-1760

1 omslag

2540 Huurovereenkomst tussen Willem Tserstevens enerzijds en het 
kapittel vertegenwoordigd door kanunnik Albert Senocq anderzijds 
betreffende een huis met tuin te Elesene, 1785

3 stukken

d. Gaasbeek

d. Gaasbeek
2541 Gedrukte oproep van het Leenhof van Brabant gericht aan het 

kapittel om een nieuwe sterfman aan te stellen ter vervanging van 
Hendrik Vanden hove en dit voor een rente onder Gaasbeek, 1669

1 stuk

2542 Proces voor het Leenhof van Brabant tussen het kapittel enerzijds 
en Petrus Bogaerts, rentmeester van het land van Gaasbeek, 
anderzijds betreffende achetrstallige renten verschuldigd aan het 
kapittel, 1676-1678.

1 omslag
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2543 Proces voor het Leenhof van Brabant tussen het kapittel enerzijds 
en Petrus Bogaerts, rentmeester van het land van Gaasbeek, 
anderzijds betreffende achetrstallige renten verschuldigd aan het 
kapittel, 1676-1678.

1 stuk

e. Gooik

e. Gooik
2544 Uittreksel uit het register der schepenen van Gook betreffende de 

inkomsten van Jan Vekemans, 1414
1 stuk

2545 Proces tussen Filip Vand Wouwere, rentmester van het kapittel 
enerzijds en de weduw van Dirk De Dobbeleer anderzjds 
betreffende goederen te Gooik, 1580. Retroakten, 1434-1440

1 omslag

2546 Verdeling van de nalatenschap van Adriaan Mattens, meer bepaald 
betreffende goederen te Gooik, 1662-1687

2 stukken

f. Grimbergen

f. Grimbergen
2547 Opmeting door Jan De Roffroissart, landmeter, van land te 

Grimbergen, 1667
1 stuk

2548 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Willem Verplast
anderzijds betreffende land te Grimbergen, 1676

1 stuk

2549 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Catharina Schoofs, weduwe van advocaat Verdonck anderzijds 
anderzijds betreffende de goederen van J.B. Van Eesbeeck te 
Grimbergen, 1705-1708

g. Haacht

g. Haacht
2550 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jan Dou 

anderzijds betreffende een beemd te Haacht, 1672
1 stuk

2551 Proces voor de schepenbank van Haacht (?) tussen het kapittel 
enerzijds en Willem Van Haecht, meier van Kampenhout, anderzijds
betreffende achetrstallige cijnzen voor goederen te Haacht, 1681-
1688. Retroacten 1458-.

1 band
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2552 Proces voor de schepenbank van Haacht (?) tussen het kapittel 
enerzijds en Willem Van Haecht, meier van Kampenhout, anderzijds
betreffende achetrstallige cijnzen voor goederen te Haacht, 1681-
1688. Retroacten 1458-.

1 katern

2553 Verzoekschrift van de meier, schepenen, pastoor en 
armenmeesters van Haacht om vrijstelling van de betalingen te 
bekomen gezien de schade die zij tijdens de laatste oorlogsjaren 
opliepen, 1695

1 stuk

h. Haren

h. Haren
2554 Leenverheffingen gedaan door Petrus Meert, gevolmchtigde van 

het kapittel, voor een beemd te Haren, 1776
1 stuk

i. Laken

i. Laken
2555 Proces voor de Raad van Brabant tussen de wethouders van 

Brussel, in naam van hun gezworen klerken van de openbare 
verkoop, Petrus Terro en Engelbert Bernaerts enerzijds en Willem 
Tservrancx, rentmeester van Willem De Gand, genmaam Villain, 
betreffende de verkoop van bomen te Laken, 1676. Retroakten 
1634-

1 pak

j. Leefdaal

j. Leefdaal
2556 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 

Anna Dolnus anderzijds betreffende een erfpacht voor goederen te 
Leefdaal, 1696. Retroakte 1587-

1 katern

k. Lombeek

k. Lombeek
2557 Oproep tot allen die aanspraken laten gelden op de nalatenschap 

van Petrus De Meye, pachetr te Lombeek, 1672
1 stuk

2558 Uittreksel uit het leenboek van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en 
andere bescheiden betreffende een rente die het kapittel 
verschuldigd is aan H. De Weyls De Ledries, 1723. Retroakten 1713

1 omslag
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l. Londerzeel

l. Londerzeel
2559 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Christoffel 

Wouters anderzijds betreffende een beemd te Londerzeel, 1692
1 stuk

m. Meise

m. Meise
2560 Verzoekschrift waarbij procureur Jan Dores, in naam van Michiel 

Melien, rentmeester van het kapittel, vraagt dat een pand zou in 
beslag genomen worden tot het betalen van achetrstallige cijnzen 
verschuldigd voor land te Meise toebehorend aan de erfgenamen 
van Hermes Van Beringen, 1672

1 stuk

2561 Brief van Le Paige, landdeken van Mechelen aan het kapittel (?) 
betreffende een rente ten laste van Engel Brion en Anna Van 
Zegebroeck, gezet op land te Meise, 1675

1 stuk

2562 Voorwaarden gesteld door het kapittel bij de verkoop van goederen
te Meise, 1754

1 katern

n. Molenbeek

n. Molenbeek
2563 Verordening (afschrift) van Karel de Stoute, hertog van Boergondië,

waarbij allen die betalingen verschuldigd zijn aan het kapittel, tot 
registratie daarvan verplicht worden, 1473

1 katern

2564 Fragment van een legger betreffende de goederen te Molenbeek, 
17e eeuw

1 omslag

2565 Lijst der cijnzen die het kapittel betrekt uit goederen te Molenbeek, 
16e-47e eeuw

1 omslag

2566 Eed van de meier van het laathof van het kapittel te Molenbeek, 
1590

1 stuk

2567 Dossier betreffende de werkzaamheden van Michiel Melein, meier 
van de heerlijkheid van Molenbeek en rentmeester van het kapittel,
om achetrstallige cijnzen op te sporen en op te eisen, 1670-1672

1 omslag
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2568 Vragen gesteld door Laurens Mertens, griffier van de heerlijkheid 
Molenbeek, in verband met de achetrstallige en "verdonckerde" 
cijnzen verschuldigd aan het kapittel, 17e eeuw

1 stuk

2569 Kandidaturen met bijhorende aanbevelingen voor het ambt van 
griffier bij het laathof van Molenbeek, 17e eeuw

1 omslag

2570 Aanstelling door het kapittel van Petrus Van Dievoet tot meier van 
het laathof van Molenbeek, 1709

1 stuk

2571 Kandidatuur van Niklaas Lindemans voor het ambt van griffier bij 
het laathof van Molenbeek, 18e eeuw

1 katern

2572 Kandidaturen voor het ambt van schepen bij het laathof van 
Molenbeek, 1783

1 omslag

2573 Rekening van de kosten voor een proces voor de schepenen van 
Molenbeek tussen de rentmeester van het kapittel enerzijds en 
Mertens, Symons, Denys, Le Pape, De Munter en Van Ranst 
anderzijds, 1680

1 katern

2574 Rekening van de onkosten gemaakt door de meier, schepenen, 
griffier en andere ambtenaren van de bank van Molenbeek bij de 
verkoop van een hofstede van de weduwe Jan De Valck onder Asse,
17de eeuw

1 stuk

2575 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel en Segers, 
griffier van Molenbeek enerzijds en de stad Brussel anderzijds 
betreffende de bevoegdheid om akten van "goeenisse" te verlijden 
aangaande de goederen te Molenbeek waaruit het kapittel 
inkomsten betrekt, 1671-1682. Retroakten 1374-

1 pak

o. Neigem

o. Neigem
2576 Geschil tussen het kapittel, de kapelanen en het godshuis van Sint-

Goedele, in naam van hun pachetr Petrus Beydens, aangaande 
pacht voor een meers te Neigem, 1656. Retroakte 1639-

1 omslag
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p. Overheembeek

p. Overheembeek
2577 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Willem 

Hanssens anderzijds betreffende land te Overheembeek, 1691
1 stuk

q. Relegem

q. Relegem
2578 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Adriaan 

Verbeyst anderzijds betreffende land te Relegem, 1682
1 stuk

r. Schaarbeek

r. Schaarbeek
2579 "Taxacie vander heren molen van Sente Gudilen te Scarenbeke", 

1370 (1)
1 stuk

2580 Afschrift van de oorkonden betreffende de inkomsten van het 
kapittel uit de molens van Schaarbeek, 1402-1588

1 omslag

2581 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Willem De 
Smed anderzijfds betreffende een boerkooishofs buiten de 
Schaarbeekse poort, 1673

1 stuk

2582 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Willem De 
Smet anderzijds betreffende een boerkooishof buiten de 
Schaarbeekse poort, 1675

1 stuk

2583-2585 Pachtovereenkomsten tussen het kapittel enerzijds en Gillis Haeck anderzijds betreffende land buiten de Schaarbeekse poort.

2583-2585 Pachtovereenkomsten tussen het kapittel enerzijds en 
Gillis Haeck anderzijds betreffende land buiten de Schaarbeekse 
poort.

2583 1676
1 stuk

2584 1683
1 stuk

2585 1688
1 stuk

s. Sint-Gillis

s. Sint-Gillis
2586 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Rombout 



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 233

Verhulen en Jan De Wint anderzijds betreffende land buiten de Op-
Brusselse poort, 1681

1 stuk

2587 Pachtovereenkomst tussen tresorier Vincquels enerzijds en Willem 
Vande Navarre anderzijds betreffende land te Op-Brussel, 1703

1 katern

2588 Akte waarbij Jan Mensheern en Maria Van Schaftinghe aan Hendrik 
Michiels een stuk land te Sint-Gillis overlaten dat zij in jaarschaar 
hielden van het kapittel, 1727

1 katern

t. Sint-Joost-ten-Node

t. Sint-Joost-ten-Node
2589 Pachtovereenkomsten tussen het kapittel enerzijds en Willem 

Vanden Bossche anderzijds betreffende land te Sint-Joost-ten-Node,
1672

1 stuk

2590 Pachtovereenkomsten tussen het kapittel enerzijds en Paulus 
Hertoch anderzijds betreffende land te Sint-Joost-ten Node, 1692

1 stuk

u. Sint-Stevens-Woluwe

u. Sint-Stevens-Woluwe
2591 Proces voor de schepenen van Ukkel en voor de Raad van Brabant 

tussen het kapittel enerzijds en Lambrecht Vander Ee, secretaris 
van de Grote Raad enz ijn echtgenote Margareta Vande Noot, 
betreffende land te Sint-Stevens-Woluwe, 1535-1540

1 katern

2592 Uittreksels uit het cijnsboek van de heer van Herent, Meise en Sint-
Stevens-Woluwe betreffende betalingen door het kapittel, 17e 
eeuw

1 omslag

2593 Akte waarbij Niklaas Henrincx en zijn echtgenote Anna Vanden 
Daele erkennen van priester Willem Van Reynegom, testament-
uitvoerder van Isabella van Maillaren, het geld ontvangen te 
hebben voor de aankoopo van de watermolen te Sint-Stevens-
Woluwe, 1710

1 stuk

2594 Uittreksel uit het cijnsboerk van de grondheerlijkheid van Sint-
Stevens-Wolumwe, toebehorend aan de gravin van Köningsegg-
Erps betreffende betalingen verschuldigd aan het kapittel en het 
aanstellen van een sterfelijke laat, 18e eeuw
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1 stuk

v. Sint-Ulriks-Kapelle

v. Sint-Ulriks-Kapelle
2595 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enderzijds en Willem Van 

Langenhoven anderzijds betreffende land te Sint-Ulriks-Kapelle, 
1671

1 stuk

w. Ternat

w. Ternat
2596 Rekeningen van cijnzen en pachetn geëist van de erfgenamen van 

Willem Deneys en vervolgens van Pauwel De Mol en erfgenamen 
voor land onder Ternat, 1598-1658

1 katern

x. Vilvoorde

x. Vilvoorde
2597 Volmacht van het kapittel betreffende de overdracht van een goed 

te Vilvoorde aan Jan de Vrindt, 1674
1 stuk

y. Wolvertem

y. Wolvertem
2598 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Laurens De 

Hertoghe anderzijds betreffende land te Wolvertem, 1675
1 stuk

10. Possesiegeld

10. POSSESIEGELD
2599 Uittreksel uit de statuten betreffende het possesiegeld te betalen 

bij het in bezit nemen van een kerkleijke beneficie. Verordening 
dienaangaande van de aartsbisschop waarbij een deel dezer 
inkomsten wordt toegekend aan de zangers, 1603-1671

1 katern

2600-2644 Rekening van het possessiegeld :

2600-2644 Rekening van het possessiegeld :
2600 1570-1571

1 katern

2601 1571-1572
1 katern

2602 1572-1573
1 katern

2603 1573-1574
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1 katern

2604 1574-1575
1 katern

2605 1575-1576
1 katern

2606 1576-1577
1 katern

2607 1577-1578
1 katern

2608 1579-1580
1 katern

2609 1579-1580
1 katern

2610 1585-1586
1 katern

2611 1586-1587
1 katern

2612 1587-1588
1 katern

2613 1588-1589
1 katern

2614 1589-1590
1 katern

2615 1590-1591
1 katern

2616 1591-1592
1 katern

2617 1592-1593
1 katern

2618 1593-1594
1 katern

2619 1594-1595
1 katern
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2620 1595-1596
1 katern

2621 1596-1597
1 katern

2622 1597-1598
1 katern

2623 1598-1599
1 katern

2624 1611-1637
1 deel

2625 1650-1657
1 katern

2626 1657-1663
1 katern

2627 1663-1666
1 katern

2628 1666-1671
1 katern

2629 1671-1680
1 katern

2630 1680-1682
1 katern

2631 1684
1 katern

2632 1687
1 katern

2633 1684-1688
1 lias

2634 1687-1691
1 katern

2635 1691-1693
1 lias
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2636 1699-1700
1 katern

2637 1699
2 katernen

2638 1700-1705
1 lias

2639 1708-1713
1 lias

2640 1713-1717
1 lias

2641 1713-1717
1 katern

2642 1717-1720
1 katern

2643 1722-1772
1 deel

2644 1728-1729
2 katernen

2645-2648 Rekeningen door tresorier Woilauski betreffende het possessiegeld der grote kanunniken.

2645-2648 Rekeningen door tresorier Woilauski betreffende het 
possessiegeld der grote kanunniken.

2645 1663
1 katern

2646 1663
1 katern

2647 1672-1679
1 katern

2648 17e eeuw
1 katern

2649 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de kapelanen en de subalterne kerken anderzijds aangaande de 
besteding van het possesiegeld ter ontlasting van de wijnkelder of 
ten bate van de zangers, het doksaal en orgel enz., 1703-1757. 
Retroakten 1654-

1 pak
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2650 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de kapelanen en de subalterne kerken anderzijds aangaande de 
besteding van het possesiegeld ter ontlasting van de wijnkelder of 
ten bate van de zangers, het doksaal en orgel enz., 1703-1757. 
Retroakten 1654-

1 pak

11. Pixis

11. PIXIS
a. Inventaris

a. Inventaris
2651 Inventaris van de rekeningen van het pixis, 1558-1702

1 stuk

b. Cartualrium

b. Cartualrium
2652 "Registrum officii pixidis capituli...", 1047-1598

1 deel

c. Rekeningen van het "pixis".

c. Rekeningen van het "pixis".
2653 1505-1517

1 band

2654 1505-1517
1 band

2654 /BIS 1517-1518
1 katern

2655 1517-1531
1 band

2656 1531-1546
1 band

2657 1546-1558
1 band

2658 1543-1558
1 band

2659 1558-1560
1 band

2660 1558-1570
1 band
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2661 1558-1580
1 band

2662 1567-1578
1 band

2663 1580-1599
1 band

2664 1599-1610
1 band

2665 1623-1631
1 band

2666 1631-1633
1 band

2667 1633-1636
1 band

2668 1636-1638
1 band

2669 1638-1641
1 band

2670 1641-1647
1 band

2671 1647-1651
1 band

2672 1653-1654
1 band

2673 1654-1670
1 band

2674 1670-1673
1 band

2675 1673-1678
1 band

2676 1678-1680
1 band
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2677 1683-1686
1 band

2678 1686-1688
1 band

2679 1688-1692
1 band

2680 1692-1696
1 band

2681 1696-1702
1 band

2682 1702-1707
1 band

2683 1707-1711
1 band

2684 1711-1715
1 band

2685 1715-1719
1 band

2686 1719-1722
1 band

2687 1722-1725
1 band

2688 1725-1728
1 band

2689 1728-1730
1 band

2690 1730-1733
1 band

2691 1733-1736
1 band

2692 1736-1739
1 deel

2693 1739-1746
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1 deel

2694 1746-1752
1 deel

2695 1752-1762
1 deel

2696 1762-1768
1 deel

2697 1768-1777
1 deel

2698 1777-1782
1 deel

2699 1782-1793
1 deel

2700 Rekenplichtige stukken betreffende het pixis, 1518-1545.
1 omslag

2701 Rekenplichtige stukken betreffende het pixis, 1518-1545.
1 pak

2702-2712 Bewijsstukken bij de rekening van het pixis.

2702-2712 Bewijsstukken bij de rekening van het pixis.
2702 1673-1683

1 omslag

2703 1683-1690
1 lias

2704 1690-1694
1 lias

2705 1738-1739
1 lias

2706 1739-1745
1 pak

2707 1739-1777
1 pak

2708 1747-1759
1 omslag
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2709 1749-1775
1 omslag

2710 1749-1779
1 omslag

2711 1770
1 omslag

2712 1777-1794
1 omslag

2713-2729 Rekeningen van de onkosten gemaakt door advocaten, procureurs en deurwaarders ten bate van het kapittel. Deze onkosen werden vergoed met de gelden van het "pixis".

2713-2729 Rekeningen van de onkosten gemaakt door advocaten, 
procureurs en deurwaarders ten bate van het kapittel. Deze 
onkosen werden vergoed met de gelden van het "pixis".

2713 Procureur Vanden Eede, 1726
1 omslag

2714 Procureur Swarts, 1740-1741
1 omslag

2715 Advocaat Descartes, 1741
1 stuk

2716 Advocaat Otto, 1747-1762
1 omslag

2717 Procureur Vander Meeren, 1750-1767
1 omslag

2718 Procureur Ervenne, 1750-1753
1 omslag

2719 Griffier Papegay, 1751
1 stuk

2720 Advocaat Theys, 1751-1768
1 stuk

2721 Procureur Gaus, 1753
1 katern

2722 Procureur Nuwens, 1766-1783
1 omslag

2723 Procurer Marteleux, 1766
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2 katernen

2724 Agent Dotrenge, 1770
1 omslag

2725 Advocaat Willemaers, 1770
1 katern

2726 Advocaat Aerts, 1773
1 katern

2727 Advocaat Vonck, 1777-1789
2 katernen

2728 Advocaat Willems, 1788-1791
1 stuk

2729 Advocaat De Lausnay, 1786-1790
1 stuk

2730 Uittreksels uit de rekeningen van de begrafenisrechetn waaruit 
blijkt dat een deel ervan bestemd is voor de distributies, 1550-
1690

1 pak

2731 Rekening van Joos Verheyleweghen "magister pixidis", ten behoeve
van deresiderende kanunniken, 1546-1547

1 katern

2732 Uittreksels uit de rekeningen van de begrafenisrechetn en van het 
"pixis" (1580-1589) betreffende de betalingen voor de lijkwade, 
1660

1 katern

2733 Afschrift van de rekening van de lijkrechetn geïnd door Hendrik De 
Hamere, "magister pixidis", 1599-1600

1 katern

2734 Rekening van Servatius Middegaels, "magister pixidis", 1677-1683
1 katern

2735 Rekening van Servatius Middegaels, "magister pixidis", 1683-1690
1 katern

2736 Rekening van Jacob De Maeyere "magister pixidis" betreffende de 
"reservata pixidis", 1690-1694

1 katern

2737 "Iuara funerum colleg. Soluta magistre pixidis admodum 
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reverendorum dominorum", 1710-1716
1 deel

2738 "Rekeninge, bewijs ende reliqua die is doende Joannes Thamas 
Mertens over alle de accidenten enede proffijten bij hem ontfangen
uyt de provenuen der leycken bij hem gedaen op den voe van de 
provinsionel commissie bij die eerwaerde heeren van den 
cappittele van de H. H. Michael ende Gudula aen hem gegeven..", 
1730-1733

1 katern

2739 "Liste van betaelinge gedaen door mij Joannes Baptista Van De 
Weghe als ontfanger van de rechetn der lijcken van de collegiale 
kerck van de H. H. Michael ende Gudila aen den heere magister 
pixidis over de rechetn an de npalla ende offer van de lijcken 
competerende de eerwaerde heeren van het capittel", 1745-1746

5 katernen

2740 "Liber notitae pixidis capituli Sancta Gudilae Bruxellis", 1794
1 deel

2741 Rekening voor de grote kanunniken opgesteld door Le Moine, 
secretaris en "magister pixidis", 1797

1 stuk

12. Belastingen, beden en krijgsdienst

12. BELASTINGEN, BEDEN EN KRIJGSDIENST
2742 Uittreksel uit de stichting oorkonden van het kapittel betreffende 

vrijstelling van tollen en horige lasten, 1047
1 stuk

2743 Afschriften van vorstelijke en kerkelijke beschermings-en 
immuniteitsprivileges en uittreksels uit de "Acta Capitularia" inzake
been, 1047-1695

1 katern

2744 Afschriften van vorstelijke en pauselijke oorkonden inzake de 
immuniteit van het kapittel, 1174-1631

1 katern

2745 Afschrift van de oorkonde waarbij de paus maatregelen treft tegen 
diegene die de rechet en goederen van het kapittel schenden, 
1434

1 katern

2746 "Register vande goederen ende capelryen van Onze-Lieve-
Vrouwen-ter-Capellen, Sinte Nicolaes en Sinte Jans tot Molenbeke 
gemaeckt ende gecolligeert uyt bevel ende commissie van onze 
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genadigen heere Carel, hertoghe van Bourgoignen ende Brabant", 
1474

1 deel

2747 Afschrift van de oorkonde waarbij Karel De Stoute erkent dat de 
kapittels hem vrijwillig financieel gesteund hebben in ruil waarvoor 
hij hen vrijstelt van de belasting op nieuwe aanwinsten. Bijhorend 
kwijtschrift, 1465- 1466

1 katern

2748 Afschrift van de non-prejudiciumoorkonde van Filps De Schone 
verleend naar aanleiding van de vrijwillige betaling van bede door 
de cleurus, 1495

2 katernen

2749 "Dit es de rekeninge vanden ontfange ende vuytgegeven metten 
costen daerop geloepen als vander colletien vanden thiensten 
penningen der geesterliker goeden des capitulum van Sinte 
Goedeleln met hueren supposten in Bruessel toebehoerende int 
behulp van VIII m ponden Artoys af gueden hier na inhout der 
instructien, binnen Brabant geconsenteert", 15e eeuw

1 katern

2750 Rekening betreffende de "contributie voluntaria" van de tiende 
penning betaald door het kapittel en ondergeschikte instellinge, 
15e eeuw

1 katern

2751 Volmachetn verleend door de kapittels tot taxatie der beneficia 
(1528) en vorstelijke non-prejudiciumoorkonde (1529) inzake de 
financiële steun verleend door de clerus, 1528-1529

4 stukken

2752 Non-predictiumoorkonden verleend door de wethouders van 
Brussel aan de clerus der stad voor het feit dat zij tijdelijk afzien 
van hun vrijdom van maalgeld en dit voor het bekostigenn van het 
knaal van Willebroek, 1550-1552

stukken

2753 Akte waarbij de Clerus van Brussel zich bereid verklaart de tiende 
en twinigste penning te betalen voor de noden van Brussel en 
Brabant. Bijhorenen on-prejudiciumoorkonde, 1553

2 stukken

2754 Fragment van een lijst der kapelanieën in Sint-Goedele en in 
andere Brusselse kerken met vermelding van de daar opgedragen 
missen en van de bedragen betaald aan de vorst in het kader van 
een bede, 1553-1580

1 katern
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2755 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende het betalen van 
belastingen door de clerus, 1554-1629

1 stuk

2756 Brief waarbij Filips II aan de deken en het kapittel meldt dat Antoon
Perrenot, Jan De Henin en Jan De Scheys, kanselier van Brabant, 
opdracht kregen hun een belangrijke mededeling te doen, 1556

1 stuk

2757 Overeenkomsten tussen de stad en de clerus van Brussel 
aangaande betalingen voor het onderhouden van soldaten, 1562-
1566

1 omslag

2758 "Den tax van alle de beneficien huer residentie hebbende binnen 
Sinter Goedelen kerke om te vinden de betalinghe vanden soldaten
diemen hout totter defensien van der zelver kercken teghen den 
hereticquen, beginnende anno 1566"

1 katern

2759 Volmacht verleend door de grote en kleine kanunniken, kapelanen 
en kerkmeesters aan Hendrik Blijleven, kanunnik, om toezicht uit te
oefenen op de 51 man die werden aangeworven om de kerk te 
verdedigen tegen ketters, 1566

1 stuk

2760 "Collecte Vanden Xxen penninge van den vruchetn van alle den 
beneficien huere residentie onder kercken van Sinte-Goedele 
hebbende geaccordeert den lesten dach octobris anno XV c ende 
LXVI, bij mijnen heeren vanden capittele, cleynen canonicken ende 
gemeyne capellaenen van Sint-Goedelen voerschreven tot 
funrnissemente ende onderhouden vanden soldaten ende andere 
ontcosten die men van nu voertaene doen sal totter defesien 
vander zelver kercken teghen de grassatie vanden hereticken ende
andere quaeywillighen", 1566

1 katern

2761 Rekening van Jan Verheleweghen, priester, betreffende de 
betalingen voor het onderhoud der soldaten van Sint-Goedele, 
1566-1567

3 katerenen

2762 Rekening van Jan Verheyleweghen, priester, betreffende de 
belasting geheven op de benficiën in Sint-Goedele voor het 
onderhoud van soldaten die de kerk moeten verdedigen, 1566

2 katernen

2763 Rekening van Jan Verheyleweghen, priester, betreffende de 
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betalingen voor het onderhoud der soldaten van Sint-Goedele, 
1566-1567

1 katern

2764 Rekening van Jan Verheyleweghen, priester, betreffende de 
betalingen voor het onderhoud der soldaten van Sint-Goedele, 
1566-1567

1 katern

2765 Rekening van Jan Verheyleweghen, priester, betreffende de 
betalingen voor het onderhoud der soldaten van Sint-Goedele, 
1566-1567

1 katern

2766 Rekening van Jan Verheyleweghen, priester, betreffende de 
betalingen voor het onderhoud der soldaten van Sint-Goedele, 
1566-1567

1 katern

2767 Rekening van Jan Verheyleweghen, priester, betreffende de 
betalingen voor het onderhoud der soldaten van Sint-Goedele, 
1566-1567

1 katern

2768 Proces voor de Raad van Brabant tussen de stad enerzijds en de 
clerus van Brussel anderzijds aangaande het betalen van de tiende
een twinstigste penning, 1586-1589

1 lias

2769 Kwijtschriften en andere beescheiden betreffende de financiële 
steun verleen door de clerus voor het onderhoud van de troepen, 
1568-1596.

1 omslag

2770 Kwijtschriften en andere beescheiden betreffende de financiële 
steun verleen door de clerus voor het onderhoud van de troepen, 
1568-1596.

1 stuk

2771 Kwijtschrift verleend door Dirk Vander Beken, tresorier van de 
Staten-Generaal, aan de kanunnik Willem Fierens en priester Jan Le
Begge betreffende de betaling van een som geld, 1577

1 stuk

2772 Rekening van de twintigste penning geheven op de kerkelijke 
beneficiën, 1578

1 katern

2773 Oorkonde waarbij Alexander van Parma de Brusselse kerkelijke 
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instellingen vrijstelt van logies voor legertroepen, 1581
1 stuk

2774 Verzoekschrift van het kapittel en de kerkfabriek aan de 
stadsoverheid betreffende de vrijstelling van wachtdienst voor de 
organist en meie 1603

1 katern

2775 Proces voor de officiaal van Antwerpen tussen Mathias Gerardi, 
deken van de Sint-Catharinakerk te Eindhoven enerzijds en Lucas 
Bierens, inwoner van Eindhoven, anderzijds betreffende de 
kerkelijke immuniteit, 1623-1636. Retroakten 1523-

1 katern

2776 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" en andere bescheiden 
betreffende de financiële steun verleend door de clerus voor de 
ontzetting van 's Hertogenbosch 1629

1 omslag

2777 "Ordonnantie ende instructie daerop men van wegen die dry St 
aeten des lants ende hertochdoms van Brabant sal lichetn ende 
innen de naevolgende generale capitale impositie tot betalinge 
vanden volcke van oorloge houdende gartnisoen inden selven 
lande voer den tydt van thien maenden...", 1631

1 katern

2778 Argumentatie van de pastoor van Thorembais-Saint-Trond in een 
geschil met de meier en schepenen aldaar waaruit blijket dat de 
geestelijkheid niet mag belast worden tenzij in geval van nood en 
na hun instemming, na 1636

1 katern

2779 Oproep gericht aan de clerus van Sint-Goedele om op 15 juni te 
verschijnen in het aartsbisschoppelijk paleis om er te horen wat de 
primaat hen zal voorstellen (inzake de financiële steun aan de 
vorst ?), 1637

1 stuk

2780 Proces voor de Raad van Brabant tussen de clerus van Brussel 
enerzijds en de wethouders anderzijds betreffende de betaling van 
schouwgeld, 1640-1643

1 omslag

2781 Brief van de aartsbisschop aan het kapittel betreffende een 
vergadering in het aartsbischoppelijke verblijf te Brussel over de 
bede geheven voor de vergadering van land en Godsdienst, 1641

1 stuk

2782 Rekenplichtige stukken en andere bescheiden betreffende de 
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vrijwillige bijdragen van het kapittel voor het onderhoud van 
soldaten, 1644-1645

4 stukken

2783 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" voornamelijk betreffende de 
financiële steun verleend aan de overheid, 1645-1693

1 katern

2784 Briefwisseling en rekenplichtige stukken betreffende de vrijwillige 
bijdrage betaald door de clerus van Brussel voor het onderhoud der
soldaten, 1645-1693

1 lias

2785 Bezwaarschrift van het kapittel tegen de hoofdelijke belasting die 
de Staten van Brabant willen oplegen aan de clerus, 1646

1 katern

2786 Verklaring van J. Weerts, secretaris van het kapittel, aangaande de 
vrijdom van accijnzen die Laurens Mertens moeten genieten als 
griffier van Molenbeek, 1647

1 stuk

2787 "Reglement provisioneel raekende het bedrijff van de thienden". 
Betreft de belasting te heffen op de pachetrs der tienden, 1656

1 stuk

2788 Rekening van de "Gewillighe contributie die de heeren van de 
cleregie van Brussele hebben gelooft te doen als volght aen sijne 
majesteyt voor en tijt van sesse maenden voor soo veel den noodt 
sal duren ende vereyschen, alles ingevolghe vande conditien daer 
op gemaeckt ende in druck uyt gegeven in date en sevensten 
maye 1667"

1 katern

2789 Brieven van Don Juan de Zuniga, graaf van Montery en Fuentes aan
het kapittel waarin hij verklaart dat de vorst met genoegen akte 
heeft genomen van bereidheid voor een periode van één jaar af te 
zien van de vrijdom van belastingen, 1671-1673

3 stukken

2790 Vorstelijke akte betreffende een geschil tussen het kapittel 
enerzijds en Frans De Blye, ontvanger van de Raad van Brabant, 
anderzijds betreffende de betaling van een taxatie, 1673

1 stuk

2791 Brieven van de Brabantse kapittels gericht aan het kapittel van 
Sint-Goedele betreffende hun verzet tegen de Staten van Brabant 
omwille van het heffen van de twintigste penning op hun tienden, 
1682-1688
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1 omslag

2792 Maattregelingen getroffen door Lodewijk XIV, koning der Frankrijk 
betreffende de kerkelijke bezitteingen in de gebieden dit tot voor 
kort in bezit waren van de koning van Spanje, 1684

5 stukken

2793 "Deductie" voor de proosten, dekens van kapittels en kathdralen in 
Brabnt betreffende de immuniteit, (1686)

1 katern

2794 Volmacht verleend door de kapittels van Brussel, Leuven, Lier, 
Antwerpen, Mechelen, Anderlecht, Tienen en Hoogstraten aan de 
deken en de cantor van Sint-Goedele en aan kanunnik van 
Audenhagen om in hun naam alles te doen om de kerkelijke 
immuniteit te verdedigen en te beletten dat de tienden en 
geamortiseerde kerkelijke goederen zouden belast worden, 1686

1 lias

2795 Verzoekschrift (gedrukt) van de Brabantse kapittels aan e 
apostolische internntius om hen te beschermen tegen de Staten 
van Brabant die de twintigste penning willen heffen op hun 
tienden, 1687

5 katernen

2796 Verzoekschriften van de reguliere en seculiere geestelijken aanhet 
kapittel en de Raad van State inzake de vrijdom van lasten op 
tienden, 1888

3 stukken

2797 Brieven van de overheid van het kapittel en de aartsbisschop 
inzake de door de geestelijken te betalen belastingen voor het 
onderhoud van troepen, 1691-1695

4 stukken

2798 Kwijtschriften betrffende betalingen voor vorstelijke belastingen 
vooral voor goederen te Molenbeel, 1691-1695

1 omslag

2799 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende financiële steun 
verleend an de vorst, 1693

1 katern

2800 "Motifs et resolutions par lesquelles il se voit que nulle personne, 
soit ecclésiastique ou séculière ne peut alleguer aucun droit de 
prescription d'aucune dixme payée ou non payée de quelques 
fruits et espèce que ce soit, depuis l'Edit de 1520 donnée par 
l'Empereur Charles V..." Omvat ondermeer een Franse vertaling van
Nederlandse Brusselse oorkonden, 1697. Retroakten 1397-1696
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1 deel

2801 Gedrukte vertoogschriften gebruikt in een proces tussen de 
aartsbisschop van Mechelen en de bisschoppen van Antwerpen en 
Namen en de vicaris van 's Hertogenbosch en de pastoor enerzijds 
en de prelaten, edelen en gedeputeerden van de steden, zijde de 
drie staten van Brabant, anderzijds aangaande de immuniteit van 
de seculiere clerus, 1699

2 katernen

2802 "Deductie om te betoonen dat de geestelyckheyt deser landen 
ende provintien van Brabant, vry ende exempt moeten blijven van 
alle soorten van lasten, soo reele, personele, als mixte ten sy voor 
soo veel de selve bij de dry Staeten der selve provincie worden 
gheconsenteert ende aldus uyt ghesonden", 17e eeuw

1 katern

2803 Verklaring van het kapittel dat in hun archief geen spoor gevonden 
wordt van de akte waarbij deken Filip Niger zou zijn aangesteld tot 
ontvanger van de kerkelijke belasting in het diocees Terwaan maar 
dat zij wel een aantal non-predudiiumoorkonden beziten in verband
met het verlenen van financiële steun door de clerus, 17e eeuw

1 stuk

2804 Uittreksel uit een (stedelijke ?) verordening inzake het verschaffen 
van logies en proviand aan soldaten te Brussel, 17e eeuw

1 katern

2805 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de Staten van Brabant anderzijds aangaande de twintigste 
penning, 1701. Retroakten 1497-.

1 omslag

2806 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de Staten van Brabant anderzijds aangaande de twintigste 
penning, 1701. Retroakten 1497-.

1 omslag

2807 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de Staten van Brabant anderzijds aangaande de twintigste 
penning, 1701. Retroakten 1497-.

1 omslag

2808 Vorstelijk verzoek gericht aan het kapittel om te bekomen dat de 
clerus ditmaal zou bijdragen tot de betaling van de twinstige 
penning, 1701

1 stuk

2809 "Ordonnantie van syne Koninghlycke Majesteyt tot vernieuwinge 
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ende herpublicatie van d'ordonnantie ende instructie van den jare 
1601. Ende naerde declaratie van den jaere 1643 op 't stuck van 
de imposten op de vier specien van consumptie binnen den lande 
ende hertoghdomme van Brabant", 1701

1 katern

2810 Verslagen en besluiten van de vergaderingen van de artspriesters 
en andere clerii inzake het geschil tussen de Staten van Brabant op
de geestelijkheid zonder haar instemming, 1703-1704

3 stukken

2811 Bezwaarschriften en briefwisseling betreffende het hoofdgeld 
geheven door de Staten van Brabant op de geestelijkheid zonder 
haar instemming, 1703-1704

1 omslag

2812 Volmacht verleend door het kapittel, de kapelanen en de pastoors 
der subalterne kerken aan scholaster J.B. Hamelincx om de 
kerkelijke immuniteit te verdedigen tegenover de vorst, 1704

1 stuk

2813 "Brieven van octroy tot voordere lichtinge endeverkoopinge van 
erf-renten op den generaelen segel ende andere middelen van 
Brabant, geven den 31 may 1710"

1 katern

2814 Brief van het kapittel van Ieper waarin zij advies vragen in verband 
met een door de stad gegeven belasting ten bate van de vorst, 
1713

1 stuk

2815 Uittreksels uit een rekening van de twintigste penning en de 
vorstelijke bede geheven op de beemden van Haren, 1727-1736

1 stuk

2816 Kwijtschriften van betalingen van de twintigste penning, 1735-1737
3 stukken

2817 Uittreksels uit de "Acta capitularia" en briefwisseling betreffende de
financiële steun gevraagd door de vorst voor zijn strijd tegen de 
Turken, 1736

2 stukken

2818 Bezwaarschrift van het kapittel en de seculier clerus van Brussel 
tegen de oorlogsbelasting geheven door de Frnsen, 1747-1748. 
Retroacte 1553-1697

1 lias

2819 Briefwisseling verordeningen en andere bescheiden betreffende de 
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belasitng op niet-geamortiseerde aanwinsten en de terzake 
gerezen betwistingen, 1748-1754. Retroakten, 1676-.

1 omslag

2820 Briefwisseling verordeningen en andere bescheiden betreffende de 
belasitng op niet-geamortiseerde aanwinsten en de terzake 
gerezen betwistingen, 1748-1754. Retroakten, 1676-.

1 omslag

2821 Bescheiden betreffende de betwisitngen tussen de clerus en de 
stad aangaande de betaling van hoofdgeld door de clerus, 1748. 
Retroakten 1495-1631

1 omslag

2822 "Copeye van het denombrement overgegeven op de rekeninge van
't gene de geestelijckheyt int quartier van Brussel hebben betaelt 
voor redemptie van de goederen XL jairen hadden vercregen", 
1753

2 katernen

2823 "Plancaert raekende de acquisitie van immeubele goederen by de 
doode-handen vanden 15 septembris 1753"

1 katern

2824 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" betrefende de financiële steun 
verleend aan de vorst, 1755

1 stuk

2825 Brief van Karel van Lorreinen aan het kapittel waarbij toelating 
verleend wordt om geld te lichetn ten bate van de lening van vier 
miljoen fl. uitgeschreven voor het bekostigen van de oorlog. 
Bijhorend octrooi, 1760

2 stukken

2826 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" betrefende het otestaan van 
een lening aan de vorst, 1760

1 stuk

2827 Overzicht van de renten utigegeven door het kapittel om het geld 
in te zamelen voor de "licchtinghe" van 1760

1 omslag

2828-2848 Renten uitgegeven door het kapittel voor de betaling van de vorstelijke lening, 1760. Deze renten worden verleend aan :

2828-2848 Renten uitgegeven door het kapittel voor de betaling 
van de vorstelijke lening, 1760. Deze renten worden verleend aan :

2828 Maarten Robbijns
1 omslag
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2829 Michiels Ories
2 katernen

2830 Jan Hunrietta
1 katern

2831 Johanna Rimbout
2 katernen

2832 Anna Aerts
1 katern

2833 Ferdinand Finet
1 katern

2834 Willem Leunen
1 katern

2835 Margareta Kerpen
1 katern

2836 Jan Boucherie
1 omslag

2837 Gerard Mesurolle
1 omslag

2838 Anna Cleynens
1 omslag

2839 Anna Thielens
1 lias

2840 Anna Verhaegen
1 katern

2841 Johanna Croeseau
1 lias

2842 Ferdinand Finet (fabriek)
1 omslag

2843 Niklaas Adriani
1 lias

2844 Michiel Pierson, pastoor van Groot-Bijgaarden
1 katern

2845 Willem Lostaert
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1 katern

2846 Lodewijk van Schaerbeek en Thomas Werzenfeld
1 katern

2847 Antoon Van Cutsem en Wille Heynsmans
1 omslag

2848 Huisarmen van de Kapellekek
1 lias

2849 Brief geschreven in naam van de vorst aan het kapittel om deze 
instelling te danken aan financiële steun verleend aan de vorst, 
1760

1 stuk

2850-2867 Rekeningen door de rentmeester van het kapittel betrffende de lichting van 5.000 fl. voor de vorstelijke lening uitgeschreven in 1760.

2850-2867 Rekeningen door de rentmeester van het kapittel 
betrffende de lichting van 5.000 fl. voor de vorstelijke lening 
uitgeschreven in 1760.

2850 1761
1 katern

2851 1762
1 katern

2852 1763
1 katern

2853 1764
1 katern

2854 1765
1 katern

2855 1766
1 katern

2856 1767
1 katern

2857 1768
1 katern

2858 1769
1 katern

2859 1770
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1 katern

2860 1771
1 katern

2861 1772
1 katern

2862 1773
1 katern

2863 1774
1 katern

2864 1775
1 katern

2865 1776
1 katern

2866 1777
1 katern

2867 1778
1 katern

2868 Kwijtschriften betreffende de terugbetaling van de gelden die het 
kapittel ontleend hand om de lichting van 1760 te kunnen betalen, 
1763-1780

1 omslag

2869 Kwijtschriften betreffende de terugbetaling van de gelden die het 
kapittel ontleend hand om de lichting van 1760 te kunnen betalen, 
1763-1781

1 omslag

2870 Lijst der stukken (1520-1753) betreffende de vrijdom van maalgeld 
en twintigste penning die overhandigd werden aan burgemeester 
Vander Dielft, 1787

1 stuk

2871 Kwijtschriften van betalingen door de grote kanunniken ten 
behoeve van het land en de Verenigde Belgische Staten, 1790

1 omslag

2872 Oproep van de staten van Brabant om in te tekenen op de door 
hen uitgeschreven lening, 1790

2 stukken
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2873 Lijst van de "capitalen aengelydt in de ligtinge van 2.400.000 fl. 
Wissel tot vier par cent geld van geld by octroi van syne 
keyserlijcke koninklijcke apostolique majesteyt van 1a july 1792"

1 stuk

2874 Vertoogschrift van het kapittel inzake de immuniteit naar 
aanleiding van heffen van de twintigste penning, 18e eeuw

1 katern

2875 Bezwaarschrift van het kapittel gericht aan de vorst inzake het niet 
eerbiedigen van de kerkelijke immuniteit, 18e eeuw

1 katern

2876 Oproepingsbrieven om het aandeel in de "Fransche contributien" te
bekomen betalen op het kantoor der beden te Brussel, 18e eeuw

2 stukken

2877 Vertoogschriften van de kathedrale en collegiale kapittels van het 
hertogendom Brabant gericht aan de Staten van Brabant waarin 
aangtoond wordt zij, in tegenstelling tot de abdijen, niet verplicht 
zijn financiële steun te leveren, 18e eeuw

2 katernen

2878 Vertoogschrift van de clerus van Sint-Goedele en de subaltenre 
kerken an de vorst betreffende de eerbieding van hun immuniteit, 
18e eeuw

1 katern

Hoofdstuk IV : De deken

HOOFDSTUK IV : DE DEKEN
1. Lijsten

1. LIJSTEN
2879 "Series decanorum illustris ecclessie D.D. Michaelis et Gudile, urbis 

Bruxellensis"? Historische aantekeningen betreffende de dekens 
met uittreksels uit akten en de tekst van hun grafschrift, 1047-
1740

1 katern

2880 "Series et nomina admodum reverendorum dominorum decanorum
insignis ecclesie collegiate divorum Michaelis et Grudile, urbis 
Bruxellensis, desumpia ex rotulis et actis ac registris capituli dicte 
ecclesie", 1273- 1694

1 stuk

2. Aanstelling

2. AANSTELLING
2881 Afschrift van de oorkonde waarbij Karel V aan het kapittel toelaat 

ditmaal zelf eeen deken te kiezen, 1524
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1 stuk

2882 Afschrift van de oorkonde waarbij het kapittel Renier Stoops tot 
deken verkiest, 1526

1 stuk

2883 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" (?) betreffende de benoeming 
door Karel V van Petrus Vander Vorst tot Deken ter opvolging van 
de ziekelijke Renier Stooops, 1534-1565

1 katern

2884 Bescheiden betreffende de aanstelling van Laurens Metsius tot 
deken. Aflaatbrief aan Metsius verleend, 1546-1565

1 omslag

2885 Brief van Alexander, hertog van Parma, aan het kapittel waarin hij 
vraagt dat het kapittel, na de dood van Hendrik Desmaretz, zo snel
mogelijk nieuwe kandidaten zou voorstellen opdat de vorst hieruit 
een keuze zou kunnen maken, 1591

1 stuk

2886 Verzoekschrift van Petrus Pantins aan de aartsbisschop om de 
bekrachting van zijn aanstelling tot deken te bekomen (1592?)

1 stuk

2887 Afschrift van de akte waarbij Petrus Vinck, vicaris van Mechelen, 
aan kanunnik Cornelis Van Althen toelaat de waardighied van 
deken te bekleden, 1594

1 stuk

2888 Schikkingen getroffen door deken Petrus Pantinus in verband met 
he t beheer van het kapittel en van de inkomsten van het decanaat
tijdens zijn verblijf in Spanje in gezelschap van de vorst, 1598

2 stukken

2889 Bekrachtiging door de aartsbisschop van de aanstelling van 
Mathias Middelgaels tot deken, 1665

1 stuk

2890 Uittreksel uit de "Acta capitularia" betreffende de aanstelling van 
Ferdinand Va Beughem tot deken, 1673

1 stuk

2891 Afschrift van het schrijven van de aartsbisschop waarbij J. B. De 
Deken voorlopig belast wordt met de zielzorg over de Brusselse 
clerus een taak die normaliter door de deken van Sint-Goedele 
wordt uitgeoefend, 1682

1 stuk
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2892 Verzoekschrift van Petrus Pantins aan de aartsbisschop om de 
bekrachting van zijn aanstelling tot deken te bekomen (1592?)

1 stuk

2893 Verzoekschrit van het kapittel aan de vorst ter vrijwaring van de 
recchetn van het kapittel bij de keuze van een deken. Dit 
verzoekschrift wordt gestaafd met een afschrift van de brief (1591)
van Alexander van Parma, 17e eeuw. Retroakte 1591

2 stukken

2894 Bekrachtiging door de aartsbisschop van de verkiezing van 
Ambrosius De Thosse tot deken, 1685

1 stuk

2895 Bescheiden betreffende de aanstelling van Jacob De Maeyere tot 
deken, 1694-1695

1 omslag

2896 Brief waarbij Marie-Elisabeth, landvoogdes der Nederlanden, aan 
het kapittel meedeelt dat graaf van Afferen tot deken benoemd 
werd en tevens verbiedt een vergadering van het kapittel bijeen te 
roepen vooraleer Van Efferen zijn waardigheid in bezit heeft 
genomen, 1740

1 stuk

3. Verplichtingen, bevoegdheden en prerogatieven

3. VERPLICHTINGEN, BEVOEGDHEDEN EN PREROGATIEVEN
2897 "Ad officum decani pertinentia in ecclsia D. Gudilae". Lijst der 

verplictingen van de deken op grote kerkelijke feesten, 17e eeuw
1 katern

2898 Juridisch advies ertoe strekkend dat een deken niet terzelfdertijd 
het ambt van plebaan kan waarnemen, 17e eeuw

1 omslag

2899 Juridische adviezen en andere bescheiden betreffende het geschil 
tussen cantor Ludovici enerzijds en Jozef Winderickx, door de 
aartsbisschop belatst met de taken die normailter de deken 
vervult, anderzijds betreffende de zielzorg en de begrafenis van de 
overleden deken, 1774. Retroakten 1591-

1 omslag

2900 Beschrijving van het ceremonieel bij de verlening van staf en mijter
aan de deken, 18e eeuw

1 stuk
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4. Processen

4. PROCESSEN
2901 Proces tussen de stad Brussel eneerzijds en de deken Laurens Van 

Bouchout anderzijds betreffende de opsluiting van laatsgenoemde 
wegens beledigin van de magistraat, 1420-1426

1 omslag

2902 Proces voor de Raad van Brabant tusssen deken Ambrrosius De 
Thosse enerzijds en de aartsbisschop anderzijds betreffende de 
aanstellig aan De Thosse tot deken, ter opvolging De La Torre, en 
betreffende de zielzorg, 1679-1685. Retrpalte, 1425-.

1 pak

2903 Proces voor de Raad van Brabant tusssen deken Ambrrosius De 
Thosse enerzijds en de aartsbisschop anderzijds betreffende de 
aanstellig aan De Thosse tot deken, ter opvolging De La Torre, en 
betreffende de zielzorg, 1679-1685. Retrpalte, 1425-.

1 deel

2904 Proces voor de Raad van Brabant tusssen deken Ambrrosius De 
Thosse enerzijds en de aartsbisschop anderzijds betreffende de 
aanstellig aan De Thosse tot deken, ter opvolging De La Torre, en 
betreffende de zielzorg, 1679-1685. Retrpalte, 1425-.

1 pak

2905 "Confirmatie tot decanye. Cura animarum. N° 27". Proces voor de 
Raad van Brabant tussen het kapittel, deken Ambrosius De Thosse 
enerzijds en de aartsbisschop anderzijds betrefende de aanstelling 
van de deken en diens bevoegdheid inzake zielzorg. Omvat 
stukken betreffende analoge geschillen te Anderlecht, Lier, Aalst, 
Nijvel, Brugge en Vlierbeek, 1682-1683. Retroakten 1510-

1 band

2906 "Preeminentien decanoel. N° 26". Processen voor de Raad van 
Brabant tusse het kapittel enerzijds en de deken Jacob De Maeyere 
en Ambrosius De Thosse anderzijds betreffende de prerogatieven 
van de deken inzake de keuze van fabriekmeestrs, het openen van 
brieven gericht aan het kapittel, betalingen voor proceskosten, de 
stichting van de aartshertogen Albrecht en Isabella en de keuze 
van een syndicus en secretaris, 1691-1703

1 band

5. Goederen en goederenbeheer

5. GOEDEREN EN GOEDERENBEHEER
a. Algemeen beheer

a. Algemeen beheer
2907 Bescheiden beterffende de vereniging van het decanaat met een 

vrijgekomen prebende om de deken zodoende inkomsten te 
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verschaffen. Bevat stukken betreffende een analoge maatregel 
getroffen in het kapittel van Anderlecht, 1626-1692

1 omslag

2908 Aantekeningen voornamelijk uit de leggers betrefende de 
inkomsten en rechetn van de deken, 17e eeuw

1 omslag

b. Leggers

b. Leggers
2909 "Vruchetn van de dekanye van Sinte Goedelekercke overgelvert 

deur den eerw. Heer, mijn heer Pieter Pantin, protonotaris ende 
deken der voirschreven kercke anno 1608". Lijst van de 
verplichtingen van de deken, 1608

1 katern

2910 Legger van de deken ten tijden van Filip Niger, 1639-1640
1 katern

2911 "Notitie der vruchetn ende emolumenten toecomende aen de 
dekenye, wesende de ierste digniteyt in de collegiaele kercke 
vanden heyligen engel Michiel ende maghet Gudila binnen de 
princelijcke stadt Brussele, daer nu tegenwoordich possesseur van 
is den seer eerw. heere Martinus Praets, gemaeckt, 1651". 
Vermeldt ook de verplichtingen van de deken, 1651

1 katern

2912 Manuaal van de deken ten tijde van Jan-Frans, graaf van Efferen, 
1740-1797

1 deel

2913 Legger van de deken ten tijde van Jan-Frans, graaf van Efferen, 
1740-1774

1 katern

c. Renten

c. Renten
2914 Rente ten bate van de deken en ten laste van Jan De Hertoghe, 

pachetr te Wolvertem in ruil voor een ontvangen kapitaal, 1672
1 stuk

2915 "Lasten ende renten staende tot last van de cecanije van Sinter 
Goelen", 17e eeuw

1 stuk

2916 "Comme ofte renten vuytgaende op de dekanneye van Sinter 
Goedele van oudts", 17e eeuw

1 katern
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d. Rekeningen

d. Rekeningen
2917-2918 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het decanaat ten tijde van Filip Niger.

2917-2918 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het 
decanaat ten tijde van Filip Niger.

2917 1541-1543
1 katern

2918 1543-1544
1 katern

2919 Rekenplichtige stukken betreffende herstellingen aan de huizen 
van de deken, proceskosten enz., 1673-1681

1 omslag

2920 Kwijtschriften van betalingen door deken Van Beughem, 1676-1679
1 lias

2921 Rekening van hetgeen deken ambrosius De Thosse verschuldigd is 
aan advocaat Nicolartz voor diverse processen. Verzoekschriften 
van de weduwe Nicolarz tot het betalen van achetrstallen, 1682-
1694

1 omslag

2922 Rekenplichtige stukken van deken Ambrosius De Thosse 
voornamelijk betreffende proceskosten en betreffende 
herstellingen in de huizen van de deken, 1684-1698

1 omslag

2923 Rekeningen van hetgeen deken Ambrosius De Thosse verschuldigd 
is aan Hendrik De Visschere, procureur bij de Raad van Brabant, 
voor diens werkzaamheden ten dienste van de deken in processen 
tegen Antoon Ryssack, landdeken van Brussel, de ongeschoeide 
karmelieten, het Sint-Janshospitaal, Paul Massart, Cornelis 
Vandermaelen, pastoor te Sint-Lambrechts-Woluwe en Victor Le 
Juste, proost van de Kapellekerk, 1686-1694

1 omslag

e. Afrekeningen

e. Afrekeningen
2924 Afrekening betreffende de inkomsten van het decanaat tussen 

Martinus Prats, bisschop van Ieper en voormalig deken van Sint-
Goedele enerzijds en mathias Middegaels, huidig deken, anderzijds,
1667

1 katern

2925 Afrekening betreffende de inkomsten van het decanaat tussen 
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voormalig deken Middegaels enerzijds en huidg deken Van 
Beughem, anderzijds, 1675

1 stuk

2926 Afrekening betreffende de inkomsten van het decanaat tussen 
voormalig deken van Sint-Goedeele enerzijds en de huidige deken 
anderzijds, 1678-1679

1 stuk

2927 Afrekening tussen Gabriel De La torre, proost van de Sint-
Baafskathedraal te Gent en voormalig deken van Sint-Goedele 
enerzijds en Michiel Melin, rentmeester van het kapittel anderzijds, 
1681-1684

1 stuk

2928 Afrekening tussen Gabriel De La Torre, proost van de Sint-
Baafskathedral te Gent en voormalig deken van Sint-Goedele 
enerzijds en het kapittel anderzijds, 1688

1 stuk

f. Huizen van de deken

f. Huizen van de deken
2929 Uittreksels uit de testamenten van Jan Van Opstal en Jan Coreman, 

voormalige dekens, betreffende de door hen nagelaten huizen. 
Uittreksels uit de "Acta Capitularia" en andere bescheiden 
betreffende het beheer van deze huizen, 1440-1703

1 omslag

2930 Rekenplichtige stukken betreffende de werken uitgevoerd door 
deken Hendrik Vanden Broecke aan het huis "Opstal", 1590-1604

1 omslag

2931 Uitspraak van de "ghesworen erffscheyders" der stad Brusse 
betreffende de schade die priester Jan Verheyleweghen heeft 
aangericht in het huis aan de Truerenberg, 1592

1 stuk

2932 Rekenplichtige stukken betreffende de werken uitgevoerd in de 
huizen van de deken, 1611-1680

1 omslag

2933 Verzoekschriften van deken Filibert De Mol en van zijn 
testamentuitvoerders aan het kapittel betreffende de uitgaven 
gemaakt voor herstellingen in het huis van de deken bij de 
Treurenberg, 1629-1637

1 katern

2934 Akte waarbij priester Hendrik Vanden Hove een rente afkoopt die 
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gezet was op het huis van de deken en waarban het geld ontleend 
was bij Filip De Weeze, 1643

1 katern

2935 Uispraak van de "gesworen meerders der stadt Brussele" inzake de
schade de schade die werd berokkend an het huis bewoond door 
Jan Kints bij de Treurenbergpoort, door de dakgoot van het huis 
bewoond door Jacob Godtsvrindt, 1643

1 stuk

2936 Rekenplichtige stukken betreffende de bouw van het nieuw 
voorhuis van de deken, 1645-1647

1 omslag

2937 "Specificatie van 't ghene ick Catherine Prats verschoten hebben 
voer de nootsakelijcke repartien vande huysen vande deckenije", 
1647-1648

1 stuk

2938 Geschillen tussen het kapittel enerzijds en Gaspar Vander Perre, 
griffier van de hoofdbank van Ukkel, anderzijds betreffendee een 
muur en een "secreet", 1647-1653

2939 Rekenplichtige stukken betreffende herstellingen uitgevoerd in de 
huizen van de deken, 1647

1 omslag

2940 Rekenplichtige stukken en bijhorendde bewijsstukken betreffende 
hetgeen Maarten Prats, bisschop van Ieper, als voormalig deken 
van Sint-Goedele verschuldigd is voor de huizen van de deken, 
1650-1665

1 omslag

2941 Rekening van deken Van Beughem betreffende het klein voorhuis 
van de deken, 1674-1679

1 katern

2942 Rekening door Servaas Middegaels, testamentuitvoerder van 
Mathias Middegaels, voormalig deken, betreffende het klein voor 
huis van de deken, 1680-1681

1 katern

2943 Rekening van Gabriel De La Torre, proost van de Sint-
Baafskathedraal te Gent en voormalig deken van Sint-Goedele, 
betreffende het klein voorhuis van de deken, 1680-1681

1 stuk

2944 Rekening van Gabriel De La Torre, proost van de Sint-
Baafskathedraal te Gent en voormalig deken van Sint-Goedele, 
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betreffende de herstellingen uitgevoerd in de huizen van de deken,
1680-1684

1 stuk

2945 Rekening met bijhorende bewijsstukken van deken Ambrosius De 
Thosse betreffende het klein voorhuis van de deken, 1682-1687

1 omslag

2946 Rekening met bijhorende bewijsstukken van deken Ambrosius De 
Thosse betreffende zijn uitgaven ter ontlasting van het groot huis 
van de deken, 1682-1687

1 omslag

2947 Rekening van de erfgenamen van deken Ambrosius De Thosse 
betreffende de opbrengst uit het verhuren van het klein voorhuis 
va nde deken, 1687-1694

1 katern

2948 Staat en bijhorende rekenplichtige stukken betreffende de lasten 
wegend op het huis van de deken, 1687-1688

1 omslag

2949 Rekening van hetgeen Jan Van Beughem, bisschop van Antwerpen 
en voormalig deken van Sint-Goedele, verschuldigd is ter 
ontlasting van het groot huis van de deken, 1687

2 katernen

2950 Rekening betreffende het groot huis van de deken gemaakt door 
cantor Servaas Middegaels in naam van Mathias Middegaels, 
voormalig deken. Begeleidend schrijven, 1664-1688

3 stukken

2951 Schatting door de erfscheiden van Brussel van de verbeteringen 
uitgevoerd in het huis van de deken door Gabriel De La Torre, 
proost van de Sint-Baafskathedraal te Gent en voormalig deken van
Sint-Goedele, 1687

1 stuk

2952 Rekening van Gabriel De La Torre, proost van de Sint-
Baafskathedraaal te Gent en voormalig deken van Sint-Goedele, 
1687

1 katern

2953 Rekenplichtige stukken betreffende de werken in het klein huis van 
de deken bij de Treurenberg, uitgevoerd ten tijde van Ambrosius De
Thosse, 1689-1697

1 omslag

2954 Rekening van Deken Ambrosius De Thosse betreffen de door hem 
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verschldigde betalingen ter ontlasting van de kapitalen waarmee 
de huizen van de deken in de periode 1687-1688 belast waren, 
1689

1 katern

2955 Rekening van de erfgenamen van deken Ambrosius De Thosse 
betreffende de uitgaven ter ontlasting van het groot huis va nde 
deken, 1669-1697

3 katernen

2956 Rekenplichtige stukken betreffende de werken uit gevoerd in het 
huis van de deken bij de Treurenberg, 1689-1690

1 lias

2957 "Staet ende rekeninghe over de belastinghe vanden grooten 
decanaelne huyse die is doende Jacob De Maeyere, possesseur der 
decanye van Sinte-Goedele". Bijhorende stukken, 1694-1703

1 omslag

2958 Bewijsstukken van de rekening van deken Jacob de Mayere 
betreffende het klein huis van de deken, 1694-1702

1 lias

2959-2962 Rekening van de deken Jacob De Maeyere en zijn testamentuitvoerders betreffende het klein huis van de deken.

2959-2962 Rekening van de deken Jacob De Maeyere en zijn 
testamentuitvoerders betreffende het klein huis van de deken.

2959 Eerste rekening, 1694-1701
2 katernen

2960 Tweede rekening, 1701-1712
2 katernen

2961 Derde rekening, 1712-1718
2 katernen

2962 Vierde rekening, 1718-1721
2 katernen

2963 Bewijsstukken van de rekening van het klein huis van de deken, 
1701-1713

1 omslag

2964 Rekening betreffende de betaling van de lasten rustend op het 
groot huis van de deken, 1703-1720

1 stuk

2965 "Tweeden staet over de belastinge vanden grooten decanaelen 
huyse die doende Jacob De Maeyere, possesseur der decanye van 
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Sinte Goedele op den 23 september 1705", 1705
1 omslag

2966-2968 Rekenplichtige stukken betreffende de werken in het huis van de deken.

2966-2968 Rekenplichtige stukken betreffende de werken in het 
huis van de deken.

2966 1707-1708
1 lias

2967 1707-1721
1 lias

2968 1711-1718
1 lias

2969 Rekening door deken Jacob De Maeyere betreffende het leggen van
een nieuwe schaliedak op het groot huis van de deken, 1713

2 katernen

2970 Rekening van deken Jacob De Maeyere betreffende herstellingen in 
het groot huis van de deken, 1713

2 stukken

2971 Staat van de door deken Jacob De Maeyere aan de "choraelen 
betaalde renten, ten laste van de huizen van de deken, 1713-1721

1 omslag

2972 Rekening van deken Jacob De Maeyere betreffende werken 
uitgevoerd in groot huis van de deken bij Treurenbergpoort, 1717

2 stukken

2973 "Staet ende finale rekeninghe die sijn doende die executeurs 
testamentairs des sterffhuys vab wuhkeb deb seer eerwaerde 
heere deken Jacobus De Maeyere over de belastinghen vanden 
grooten decanalen huyse ende den ghenen gestaen aen het 
Treurenborgh...", 1722

2 katernen

2974 "Staet ende beweys van de capitaelen vuytgaende op de huysen 
van de decanye van Sinter Goedele ene vande redemptie gedaen 
door den eerwaerde heere De Scokart t seder den 9 augusti tot 
Sint Jansmisse 1740", 1740

3 stukken

2975 Overeenkomsten tussen deken Van Efferen enerzijds en Joos 
Massion, meester-metser anderzijds betreffende herstellingen en 
werken aan het uis van de deken. Bijhorende rekenplichtige st 
ukken, 1740-1743
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1 omslag

2976 Kwijtschrift betreffende de lening toegestaan door het kapittel aan 
deken Petrus Steenen, voor herstellingen aan zijn huis, 1775

1 stuk

2977 "Liste der capitaelen gequeten door den heere deken tsedert de 
lichtingen op hetdecanael huys geschiet respectivelijck op 21 april 
ende eersten september van de jaere 1775"

1 stuk

g. Verhuring van huizen

g. Verhuring van huizen
2978 "Rekeninghe vande huyshuere van het nieuwe huys der dekenye 

van Sinte Goele", 1646-1651
1 katern

2979 Huurovereenkomst tussen deken Jan Ferdinand Van Beughem 
enerzijds en cantor Jan Goebelinus anderzijds betreffende het huis 
van de deken, 1673

2 stukken

2980 Kwijtschriften en rekenplichtige stukken betreffende de betalingen 
door cantor Gobelinus voor het huren van het huis van de deken en
de daar uitgevoerde herstellingen, 1673-1680

1 omslag

2981 Huurovereenkomst tussen Jan Ferdinand van Beughem enerzijds en
Michiel Van Beeck, advocaat bij de Raad van Brabant, betreffende 
een klein huis van de deken, 1676

1 stuk

2982 Huurovereenkomst tussen deken Ambrosius De Thosse enerzijds en
Jan Baptist Stevens anderzijds betreffende het klein huis van de 
deken, 1684

1 stuk

2983 Huurovereenkomst tussen deken Ambrosius De Thosse enerzijds en
Haubert Van Gameren, advocaat bij de Raad van Brabant, 
anderzijds betreffende het huis van de deken, 1684

1 stuk

2984 Rekening van de erfgenamen van deken Ambrosius De Thosse 
betreffende de opbrengst van het verhuren van het klein voorhuis 
van de deken, 1687-1694

1 katern

2985 Huurovereenkomst tussen deken Ambrosius De Thosse enerzijds en
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apother Arnold Maes anderzijds betreffende het klein huis van de 
deken, 1689

1 stuk

h. Andere goederen van de deken

h. Andere goederen van de deken
Anderlecht

Anderlecht
2986 Proces voor de officiaal van Kamerijk tusen Hendrik Coene, vice-

deken enerzijds, en Jan Symoens, ontvanger van de heer van 
Gaasbeek anderzijds betreffende de opbrengst van de molens te 
Veeweyde, 1495

1 katern

Lot

Lot
2987 Pachtovereenkomst tussen deken Ambrosius De Thosse enerzijds 

en Jacob Zuemens betreffende een beemd te Lot, 1685
1 stuk

Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Lambrechts-Woluwe
2988 Opmeting door Hendrik Cammaerts, gezworen landmeter, van land

van de deken te Sint-Lambrechts Woluwe, 1608
1 stuk

2989 Pachtovereenkomst tussen deken Petrus Pantinus enerzijds en Jan 
De Prince anderzijds betreffende het tiend van Sint-Lambrechts-
Woluwe, toebehorend aan de deken, 1604

1 katern

2990 Pachtovereenkomst tussen deken Martinus Praets enerzijds en Jan 
Scherts anderzijds betreffende het tiend van Sint-Lambrechts-
Woluwe en land aldaar toebehorend aan deken, 1653

1 stuk

2991 Pachtovereenkomst tussen deken Ambrosius De Thosse enerzijds 
en Anddries Matthijs anderzijds betreffende het tiend van Sint-
Lambrechts-Woluwe en land aldaar toebehorend an de deken, 1685

1 stuk

2992 "Thiende decani tot Opheulen. Lites N° 1". Processen tussen de 
dekens de Sint-Goedele enerzijds en de abdis van Vorst anderzijds 
betreffende het tiend en andere goederen van de deken te Sint-
Lambrechts- Woluwe, 1588-1611. Retroakten 1328-

1 band

2993 Vonnis van de Raad van Brabant in proces tussen Hendrik Des 
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Marez, alias Vanden Broecke, deken van Sint-Goedele en de 
pachetrs van het tiend van Op-Woluwe enerzijds en de abdis van 
Vorst en haar pachetrs anderzijds en de abdis van Vorst en haar 
pachetrs anderzijds betreffende het tiend van Op-Woluwe, 1588

2 katernen

2994 Proces voor de Raad van Brabant tussen Cornelis Vander Maelen, 
pastoor van Sint-Lambrechts-Woluwe enerzijds en de deken van 
Sint-Goedele, het Sint-Jans-hospitaal, de jezuïeten, de abdis van 
Vorst en de zangers van Sint-Goedele als tiendeheffers anderzijds 
betreffende de inkomsten van de pastoor van Woluwe en het 
onderhoud van de pastorij aldaar, 1679-1688.

1 omslag

2995 Proces voor de Raad van Brabant tussen Cornelis Vander Maelen, 
pastoor van Sint-Lambrechts-Woluwe enerzijds en de deken van 
Sint-Goedele, het Sint-Jans-hospitaal, de jezuïeten, de abdis van 
Vorst en de zangers van Sint-Goedele als tiendeheffers anderzijds 
betreffende de inkomsten van de pastoor van Woluwe en het 
onderhoud van de pastorij aldaar, 1679-1688.

1 stuk

2996 Proces voor de Raad van Brabant tussen Cornelis Vander Maelen, 
pastoor van Sint-Lambrechts-Woluwe enerzijds en de deken van 
Sint-Goedele, het Sint-Jans-hospitaal, de jezuïeten, de abdis van 
Vorst en de zangers van Sint-Goedele als tiendeheffers anderzijds 
betreffende de inkomsten van de pastoor van Woluwe en het 
onderhoud van de pastorij aldaar, 1679-1688.

1 katern

6. Fundatie van de studiebeurs van deken Petrus Vinck

6. FUNDATIE VAN DE STUDIEBEURS VAN DEKEN PETRUS VINCK
2997 Verzoekschrift van Petrus Vander Bruggen aan het kapittel tot het 

bekomen van een vergoeding uit de fundatie Vinck voor de studies 
van zijn kinderen, 1694. Retroakte 1617-

1 katern

2998 Verzoekschrift van advocaat Defooz aan het kapittel tot het 
bekomen van een studiebeurs voor zijn zoon uit de fundatie Vinck, 
1730

1 katern

2999 Akte waarbij het kapittel een studiebeurs uit de fundatie Vinck 
verleent aan Jan De Mol, 1762

1 stuk

3000 Bekendmaking dat een studiebeurs van de fundatie Vinck vacant 
is, 1768
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1 stuk

Hoofdstuk V : De cantor

HOOFDSTUK V : DE CANTOR
1. Lijsten, bevoegdheden, verplichtingen

1. LIJSTEN, BEVOEGDHEDEN, VERPLICHTINGEN
3001 Lijst van de cantors, 1379-1681

1 stuk

3002 Lofdicht ("Virgilio Centones") op cantor Jan Bernanr Vanden Boom, 
1765

1 stuk

3003 "Iura et praeeminentiae cantoriae ecclesiae Sanctae Gudilae debita
ab omni antiquitate decreta et publicata", 1476-1686

1 stuk

3004 "Lasten die bijden heere cantor bhedrahen worde", 1662
1 katern

3005 Uitspraak van de officiaal van Mechelen in een geschil tussen het 
kapittel enerzijds en cantor Filibert De Mol anderzijds waarbij 
laatstgenoemde verplicht wordt aanwezig te zijn in de hoogmis, 
1616

1 stuk

3006 Bescheiden betreffende de schorsing door het kapittel van een 
verzoekschrift inzake de wijnkelder, zogezegd uitgaande van de 
subalterne kerken, maar in feite door hemzelf opgesteld, 1619-
1620

1 lias

3007 Procedurestuk uit een proces tussen cantor Albert Steensel 
enerzijds en de wethouders van Brussel anderzijds, 1650

1 katern

2. Goederenbeheer

2. GOEDERENBEHEER
a. Leggers en manualen

a. Leggers en manualen
3008 "Manuaelbecxken van heere Bartholomeus Tichon, presbyler", 

1607-1613
1 band

3009 "Vruchetn competerende de cantorye van Sinter Goedelen", 1626
1 katern

3010 "Vruchetn ende lasten vande cantorie vande kercke van Sinte 
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Gudile, myn geconfereet byde heeren van 't capittel op den XIXen 
january 1643", 17e eeuw

1 katern

3011 "Vruchetn ende emolumenten toecomende aende cantorije, de 
tweede digniiteijt in dese kercke van Sinte Goedele binnen Brussele
doer nu tegenwoordich possesseur van is den seer eerwaerde heer 
Bartholomeus Thichon", 1651

1 katern

3012 "Manuela van het innecomen ende lasten vande cantorije van 
Sinter Goelen gemaeckt bij Josephus Franciscus Vinquels, cantor, 
anno 1686"

1 katern

3013 "Staet der cantorye van Sint-Goedele overgeven door den 
possesseur der sleve cnatorije Joannes Bernardus Vanden Bom, 18 
junii 1751"

1 katern

3014 "Manuale pro possessore cantoriae insignis ecclesiae collegiatae S. 
S. Michalis et Gudilae Bruxellis, conscriptum per me Joannesm 
Baptistam Ludvisi ab Orley, dignitatis possessorem a 4 ta januarii 
1770", 1770-1793

1 deel

3015 "Manuaal der goederen ende innekomen competerende de 
cantorije van het capittel der collegiale kercke van de H. H. Michael
ende Gudila binnen Brussel", 1787-1797

1 deel

3016 "Resten van cheysen de cantuarije van Sinter Goelen 
ocmpeterende, verschenen zedert Kersmisse XVI c twee tot XVI c 
zeven", 1602-1607

1 katern

b. Renten

b. Renten
3017 Bescheiden betreffende de rente op de Staten van Brabant die 

gedeeltelijk toekomt aan de cantor en aan de kapelanie van het H. 
Sacrement in de Synagoog der Joden, 1631-1686

2 stukken

3018 Verzoekschrift van cantor J. A. Knopff aan de Raad van Brabant tot 
uitbetaling van de hem verschulddigde renten, 1714-1726

2 stukken

3019 Rekening van de werkzaamheden van notaris Nuwen ten bate van 
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Cantor Jan Bernard Vanden Boom, 1755
1 stuk

c. Goederen te Brussel

c. Goederen te Brussel
3020 Pachtovereenkomst tussen cantor Bartholomeus Tichon enerzijds 

en Thomas Vanderbeken anderzijds betreffende land op de 
"Vinckenberg" buiten de Leuvense Poort, 1652

1 stuk

3021 Pachtovereenkomst tussen cantor Bartholomeus Tichon enerzijds 
en Thomas Vanderbeken anderzijds betreffende land op de 
"Vinckenberg" buiten de Leuvense Poort, 1659

1 stuk

3022 Pachtovereenkomst tussen cantor Jan Hedrik Gobelinus enerzijds 
en Jan Coene anderzijds betreffende land buiten de Leuvense 
Poort, 1678

3 stukken

3023 Pachtovereenkomst tussen cantor Jan Hedrik Gobelinus enerzijds 
en Joos Vander Beken anderzijds betreffende land buiten de 
Leuvense Poort, 1679

1 stuk

3024 Pachtovereenkomst tussen cantor Jozef Vincquels enerzijds en Jan 
Croene anderzijds beterffende land en een boerkooishof buiten de 
Leuvense Poort, 1687

1 stuk

3025 Pachtovereenkomst tussen cantor Jozef Vincquels enerzijds en Joos 
Vanderbelen anderzijds betreffende land en een boerkooishof 
buiten de Leuvense Poort, 1687

1 stuk

3026 Pachtovereenkomst tussen cantor Jan Crinon enerzijds en Anna 
Vanden Hoeve, weduwe van Gillis De Muylder anderzijds 
betreffende land buiten de Leuvense Poort, 1693

1 stuk

3027 Pachtovereenkomst tussen cantor J. Knopff enerzijds en Jan Van 
Cottem anderzijds betreffende land buiten de Leuvense Poort, 1709

1 katern

3028 Pachtovereenkomst tussen cantor J. Knopff enerzijds en Jan Van 
Cottem anderzijds betreffende land te Sint-Joost-Ten-Node, 1711-
1717

1 omslag
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3029 Pachtovereenkomst tussen cantor J. Knopff enerzijds en Hendrik 
Ots anderzijds betreffende land buiten de Leuvense Poort, 1715-
1729

1 katern

3030 Pachtovereenkomst tussen cantor J. Knopff enerzijds en Willem Van
Cottem anderzijds betreffende land op de "Vinckenberg" buiten de 
Leuvense Poort, 1730

1 katern

3031 Geschil tussen het kapittel enerzijds en cantor De Mol anderzijds 
aangaande gelden verschuldigd aan het kapittel voor land buiten 
de Keulse Poort en het beheer van de wijnkelder, 1611-1619. 
Retroakten 1603-

1 omslag

d. Laathof van de cantorij te Humbeek

d. Laathof van de cantorij te Humbeek
3032 Betwistingen aangaande de bevoegdheid van Anddries Kelder 

mans, jarenlang meier van het laathof van de cantorij te Humbeek,
hoewel hij geen Brabander maar integendeel een Mechelaar was, 
1652-1657

2 stukken

3033 Briefwisseling, rekenplichtige stukken en andere bescheiden 
betreffende de aanstelling, het beheer en de schulden van Hendrik 
Govaerts, griffier van het laathof van de cantorij te Humbeek, 
1703-1729

1 omslag

3034 Bescheiden betreffende de benoeming van Hendrik Van Hemelrijck 
tot griffier van het laathof te Humbeek, 1787

2 stukken

3035 Brief van B. De Roover van cantor Clarenbos in verband met de 
voorstelling van de kandidaten voor het ambt van meier en laten 
van het laathof te Humbeek, 1787

3 stukken

3036 Afschriften van de oorkonde waarbij hertog Karel de Stoute beveelt 
dat allen die cijnzen, pachetn en tienden verschuldigd zijn aan 
cantor Niklaas Clopper voor goederen onder het laathof van 
Humbeek, hiervan aangifte moeten doen om een cijnsboek op te 
kunnen stellen, 1472

3 stukken
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3037-3048 Cijnslijsten van de goederen te Humbeek.

3037-3048 Cijnslijsten van de goederen te Humbeek.
3037 15e eeuw

1 rol op perk.

3038 1586
1 katern

3039 1586-1711
1 katern

3040 1602-1609
1 katern

3041 1605
1 katern

3042 1650-1668
1 katern

3043 1665-1695
1 deel

3044 1665-1712
1 deel

3045 17e eeuw
1 katern

3046 1702-170
1 katern

3047 1703-1785
1 katern

3048 18e eeuw
1 katern

3049 "Memmorie van 't gene de meyer van Humbeek heeft ontfangen 
vanden Cheynsen vanden heere canter van Sinter Goedelen", 
1686-1787

2 stukken



276 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

3050-3098 Verzameling bescheiden betreffende het laathof van de cantorij te Humbeek. Deze stukken werden in 1789 door de weduwe van Petrus Frans De Roover, griffier van dit laathof, overhandigd aan cantor B. Clarenbos. Omvat ook een stuk betreffende het laathof van Dendermonde (1757) en betreffende het laathof der Zenne van de opgeheven priorij van Groenendaal (1786-1792), 1692- 1795.

3050-3098 Verzameling bescheiden betreffende het laathof van de
cantorij te Humbeek. Deze stukken werden in 1789 door de 
weduwe van Petrus Frans De Roover, griffier van dit laathof, 
overhandigd aan cantor B. Clarenbos. Omvat ook een stuk 
betreffende het laathof van Dendermonde (1757) en betreffende 
het laathof der Zenne van de opgeheven priorij van Groenendaal 
(1786-1792), 1692- 1795.

3050 1692
2 stukken

3051 1703
1 stuk

3052 1705
1 omslag

3053 1706
1 stuk

3054 1707
1 stuk

3055 1708
1 katern

3056 1709
1 omslag

3057 1711
1 katern

3058 1712
1 katern

3059 1714
1 katern

3060 1717
1 katern

3061 1721
1 omslag

3062 1722
1 stuk

3063 1742
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1 omslag

3064 1726
1 katern

3065 1728
1 stuk

3066 1729
2 stukken

3067 1731
1 stuk

3068 1734
2 katernen

3069 1735
1 stuk

3070 1736
1 stuk

3071 1737
1 katern

3072 1738
1 katern

3073 1740
1 katern

3074 1741
2 katernen

3075 1742
1 katern

3076 1743
2 katernen

3077 1744
1 omslag

3078 1747
1 katern

3079 1748
1 katern
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3080 1751
1 katern

3081 1752
1 stuk

3082 1755
1 katern

3083 1757
1 stuk

3084 1760
1 stuk

3085 1764
3 katernen

3086 1767
1 katern

3087 1768
1 katern

3088 1769
2 katernen

3089 1773
2 stukken

3090 1780
1 katern

3091 1783
1 katern

3092 1785
1 katern

3093 1786
1 katern

3094 1787
2 katernen

3095 1791-1792
1 katern
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3096 1792
1 katern

3097 1794
1 stuk

3098 1795
1 stuk

3099 Akten van "goedenisse" gepasseerd voor de meier en de erflaten 
van het laathof van de cantorij te Humbeek, 1692-1784

1 pak

3100 Verslagen van de zittingen van het laathof van de cantorij te 
Humbeek, 1695-1705

1 omslag

3101 Proces voor de Raad van Brabant tussen Frans De Hullegaerde, 
drossaard van het graafschap Humbeek enerzijds en canton Jan 
Crinon en de erflaten van het laathof van de vierschoof te 
Humbeek anderzijds aangaande de rechtsmacht van dit laathof en 
meer bepaald inzake achetrstallige cijnzen, 1705

1 omslag

Hoofstuk VI : De Tresorier

HOOFSTUK VI : DE TRESORIER
1. Verplichtingen en bevoegdheden

1. VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN
3102 Verplichtingen van de tresorier, opgesteld door het kapittel 

bekrachtigd door de aartsbisschop, 1650.
1 katern

3103 Verplichtingen van de tresorier, opgesteld door het kapittel 
bekrachtigd door de aartsbisschop, 1650.

2 stukken

3104 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel 
vertegenwoordigd door deken Jacob De Mayere enerzijds en 
tresorier Frans Jozef Vincquels anderzijds betreffende het recht om 
oorkonden te bezegelen, 1699. Retroakten 1391-.

1 omslag

3105 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel 
vertegenwoordigd door deken Jacob De Mayere enerzijds en 
tresorier Frans Jozef Vincquels anderzijds betreffende het recht om 
oorkonden te bezegelen, 1699. Retroakten 1391-.

1 katern
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3106 "Notice des messes à charge de la dignité de trésorier", 1748-1774
1 katern

3107 Procedurestuk betreffende een proces tussen het kapittel enerzijds 
en tresorier Frans Jozef Vincquels anderzijds, 1707

2 stukken

2. Aanstelling

2. AANSTELLING
3108 Proces voor de Raad van Brabant tussen Servatius Middegaels 

enerzijds en Frans Jozef Vincquels anderzijds betreffende het bezit 
van de tresorij, 1685-1698. Retroakten 1380-.

1 omslag

3109 Proces voor de Raad van Brabant tussen Servatius Middegaels 
enerzijds en Frans Jozef Vincquels anderzijds betreffende het bezit 
van de tresorij, 1685-1698. Retroakten 1380-.

1 omslag

3110 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
priester Casier anderzijds en Frans Jozef Vincquels anderzijds 
betreffende de aanstelling van een tresorier na de dood van Frans 
Jozef Vincquels, 1710. Retroakte 1685-

1 omslag

3111 Akte waarbij F. Van Volden ontslag neemt als tresorier, 1775
1 stuk

3112 Uittreksels uit de "Acta capitularia" (1379-1775) betreffende de 
keuze van de trsorier, 18e eeuw

1 omslag

3. Adjunct-Tresorier

3. ADJUNCT-TRESORIER
3113 Proces voor de officiaal tussen tresorier Jacob Woislauski enerzijds 

en de deken en het kapittel anderzijds betreffende de aanstelling 
van een adjunct-tresorier, 1666-1673

3114 Proces voor de Raad van Brabant tussen tresorier F.J. Vincquels 
enerzijds en Mathias Ognate, adjunct-tresorier anderzijds 
betreffende de aanstelling, inkomsten en bevoegdheden van de 
adjunct-tresorier, 1685- 1693. Retroakten 1047-

1 stuk

3115 Proces voor de Raad van Brabant tussen tresorier F.J. Vinccquels 
enerzijds en Mathias Ognate, adjunct-tresorier anderzijds 
betreffende de aanstelling, inkomsten en bevoegdheden van de 
adjunct-tresorier, 1685- 1693. Retroakten 1047-
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1 omslag

3116 Proces voor de Raad van Brabant tussen tresorier F.J. Vinccquels 
enerzijds en Mathias Ognate, adjunct-tresorier anderzijds 
betreffende de aanstelling, inkomsten en bevoegdheden van de 
adjunct-tresorier, 1685- 1693. Retroakten 1047-

1 pak

3117 Proces voor de Raad van Brabant tussen tresorier F.J. Vincquels 
enerzijds en Martinus van Oudenhagen, adjunct-tresorier, de deken
en het kapittel anderzijds betreffende de bevoegdheden van de 
adjunct-tresorier, 1685-1693. Retroakten 1047-.

1 pak

3118 Proces voor de Raad van Brabant tussen tresorier F.J. Vincquels 
enerzijds en Martinus van Oudenhagen, adjunct-tresorier, de deken
en het kapittel anderzijds betreffende de bevoegdheden van de 
adjunct-tresorier, 1685-1693. Retroakten 1047-.

1 omslag

3119 Proces voor de Raad van Brabant tussen tresorier F.J. Vincquels 
enerzijds en Martinus van Oudenhagen, adjunct-tresorier, de deken
en het kapittel anderzijds betreffende de bevoegdheden van de 
adjunct-tresorier, 1685-1693. Retroakten 1047-.

1 pak

3120 Proces voor de Raad van Brabant tussen de deken en het kapittel 
enerzijds en de kanunniken Ruth d'Ans, De Haze, De 
Montpleinchamp en Caproens anderzijds betreffendede inkomsten 
van de tresorij en vooral de vergoeding van de adjunct-tresorier, 
1710.

1 omslag

3121 Proces voor de Raad van Brabant tussen de deken en het kapittel 
enerzijds en de kanunniken Ruth d'Ans, De Haze, De 
Montpleinchamp en Caproens anderzijds betreffendede inkomsten 
van de tresorij en vooral de vergoeding van de adjunct-tresorier, 
1710.

1 omslag

4. Archiefbeheer

4. ARCHIEFBEHEER
3122 Ontvangstbewijzen betreffende de stukken die scholaster Hendrik 

Smeyers in de tresorij ontleend had, 1612-1613
2 stukken

3123 Verzoekschrift van de stad Brussel aan het kapittel om de 
teruggave te bekomen van een aantal archiefstukken uit de 
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periode 1262-1426 die destijds ontleend waren door magister 
Petrus Vander Heyden, tresorier van het kapittel, 1615

2 stukken

3124 "Liber habentium aliqua munimenta capitulum concernentia ab 
anno 1621". Register met de namen van diegenen die stukken uit 
de tresorij hadden ontleend.. (Achetraan muziekpartituur), 1621-
1689

1 deel

3125 "Inventaris van de pampieren overgelevert bijden heer tresorier 
Brant", 16640

1 katern

3126 Uittreksels uit archiefbescheiden (1481-1641) bijeengebracht door 
Vande Hove, notaris van het kapittel, betreffende de bevoegdheid 
en de verplichtingen van de tresorier, na 1641

2 stukken

3127 Kwijtschrift betreffende een betaling door tresorier Woilauski aan 
Van Dunghen voor het vernieuwen van de inventaris van de 
bescheiden betreffende de benefica, 1665

1 stuk

3128 Ontvangstbewijs waarbij scholaster Antoon De Deyn erkent van 
tresorier Vincquels een privilegieboek van de scholasterij ontleend 
te hebben, 1684

1 stuk

3129 Algemene opgave van de stukken bewaard in tresorij, 1690
1 stuk

3130 Afschrift van de stichtingsoorkonde van het kapittel (1047) en van 
een huwelijkscontract tussen Hendrik van Brabant en Mathilde van 
Vlaanderen (1179) gemaakt door tresorier Jan Andries, 1017-17e 
eeuw

1 stuk

3131 Lijst met verwijzing naar bescheiden betreffende onderwerpen als 
grafmaker, kleine kanunniken enz. 18e eeuw

1 katern

3132 Lijsten opgemaakt door tresorier F. J. Vincquels betreffende de 
bescheiden berustend in de tresorij, 17e eeuw

1 omslag

3133 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" (1480-1704) bijeengebracht 
door tresorier Vincquels ondermeer inzake zijn bevoegdheid, 1480-
1704
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1 omslag

3134 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" betreffende het aanleggen van 
registers waarin het belangrijke bescheiden betreffende het 
kapittel worden overgeschreven, 1708

1 stuk

3135 Verklaring van J. Pantecras, secretaris van het kapittel, betreffende 
de weigering van de weduwe van Jan Baptist Vande Weghe, eertijds
ontvanger van de lijkrechetn, om het "doodtboeck" en andere 
bescheiden te overhandigen aan de tresorier, 1748

1 stuk

3136 Brief van G. Van Meldert, kanunnik te Mechelen, aan Van Volden, 
tresorier van Sint-Goedele, in verband met de procedure gevolgd 
bij het verlenen van beneficies; 1760

1 stuk

3137 Brief van E. De Robiano aan tresorier Leyniers waarbj hij een 
afschrift vraagt van bescheiden betreffende de begrafenis en de 
begraafplaats van Baltasar De Robiano, tresorier-generaal, 1778

1 stuk

3138 Verzoekschrift gericht aan de tresorier tot het bekomen van 
afschriften van oorkonden betreffende het verlenen van 
prebenden, 18e eeuw

1 stuk

3139 Verslag van het archiefonderzoek gedaan voor tresorier Leyniers 
betreffende het overleden kind, Willem De Meulder, 1780-1781

1 omslag

5. Processen

5. PROCESSEN
3140 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 

tresorier F. J. Vincquels anderzijds betreffende het beheer van de 
tresorij, 1686

1 omslag

3141 Proces voor de Raad van Brabant tussen tresorier F. J. Vincquels 
enerzijds en Martinus Van Oudenhagen, adjunct-tresorier en Elias 
Vander Plancke, secretaris van het kapittel anderzijds betreffende 
de toegankelijkheid van de tresorij waarvan Vincquels het deurslot 
had laten veranderen, 1688-1698

1 omslag

3142 Processen voor de Raad van Brabant tussen tresorier F. J. Vincquels
enerzijds en het kapittel, voornamelijk de kanunniken De Pina, De 
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Haze en Knopf anderzijds betreffende de bewaring van het archief 
en de modaliteiten voor het ontlenen van archivalia, 1692-1702

1 pak

3143 Proces voor de Raad van Brabant tussen de deken en het kapittel 
enerzijds en tresorier F. J. Vincquels anderzijds betreffende divese 
tussen het gerezen moeilijkheden, inzake de bewaring van het 
archief, de modaliteiten voor het ontlenen van documenten, de 
controle van de rekeningen der fundaties enz., 1701-1702

1 pak

6. Goederenbeheer

6. GOEDERENBEHEER
a. Leggers en manualen

a. Leggers en manualen
3144 "Manuael van het innecomen der tresorye ende lasten der selver 

per D. thesaurarium Brant", 1621-1644
1 deel

3145 Legger van de tresorij, 1626-1638
1 katern

3146 "Manuael van de innecomen competerende de tresorije vanden 
capittele van de H. H. Michael ende Gudila binnen Brussel", 1794-
1797

1 omslag

b. Rekeningen

b. Rekeningen
3147 Afrekening tussen de tresoriers Brant en Domburch, 1640

1 omslag

3148 "Rekeninge; bewijs ende reliqua die doende is heer Steven van 
Domburch als tresorier aen mijne eerwaerde heeren deken ende 
capittel van Sinter Goedelenkercke van alsulcke penningen als hij 
rendant ontfanggen heeft, soo van het sloth der laeste rekeninge 
van zijnen voorsaet, als van het gelt waermede de nieuwe heeren 
canonicken hun broodt gekocht ende possesyrecht betaelt hebben 
insgelijx oock vande capitaele penninghen tsedert zijn aecomen in 
de tresorije ontfangen", 1640-1653

1 katern

3149 "Rekeninge; bewijs ende reliqua die doende is heer Steven van 
Domburch als tresorier aen mijne eerwaerde heeren deken ende 
capittel van Sinter Goedelenkercke van alsulcke penningen als hij 
rendant ontfanggen heeft, soo van het sloth der laeste rekeninge 
van zijnen voorsaet, als van het gelt waermede de nieuwe heeren 
canonicken hun broodt gekocht ende possesyrecht betaelt hebben 
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insgelijx oock vande capitaele penninghen tsedert zijn aecomen in 
de tresorije ontfangen", 1640-1653

1 katern

3150 "Rekeningghe van de capitale penninge ten tijde vanden tresorier 
Domburg", 1640-1653

1 katern

3151 Afrekening tussen tresorier Woislauski enerzijds en de uitvoerder 
van het testament van tresorier Domburch anderzijds betreffende 
de inkomsten tijdens de periode 1649-1658

1 omslag

3152 "Reekeninghe ende beweijs vande penninghen die heefft ontfangen
Mattheus de Onate, canoinnek der collegialle kercke van Sinte 
Goedele tot den bouw van 't nieuw capittel, tresorije, costers 
huysen ende thene daer van is dependerende...", 1656

1 katern

3153 Tweede rekeing van tresorier Woislausi van alle door hem 
ontvangen kapitalen, 1657-1665

1 katern

3154 Rekening door Servatius Middegaels betreffende de inkomsten van 
de tresorij, 1685

1 katern

3155 Rekening van de inkomsten van de tresorij ten tijde van tresorier 
Petrus Van Volden, 1747-1751

1 katern

3156-3177 Rekening van de tresorij,

3156-3177 Rekening van de tresorij,
3156 1752

1 katern

3157 1753
1 katern

3158 1754
1 katern

3159 1755
1 katern

3160 1756
1 katern
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3161 1757
1 katern

3162 1758
1 katern

3163 1759
1 katern

3164 1759
1 katern

3165 1760
1 katern

3166 1761
1 katern

3167 1762
1 katern

3168 1763
1 katern

3169 1764
1 katern

3170 1765-66
1 katern

3171 1767
1 katern

3172 1768
1 katern

3173 1769
1 katern

3174 1770
1 katern

3175 1771
1 katern

3176 1772
1 katern

3177 1773
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1 katern

3178 Bewijsstukken van de rekening van de tersorier, 1585-1775.
1 katern

3179 Bewijsstukken van de rekening van de tersorier, 1585-1775.
2 stukken

3180 Bewijsstukken van de rekening van de tersorier, 1585-1775.
1 pak

3181 Bewijsstukken van de rekening van de tersorier, 1585-1775.
1 pak

3182 Bewijsstukken van de rekening van de tersorier, 1585-1775.
1 omslag

3183 Bewijsstukken van de rekening van de tersorier, 1585-1775.
1 stuk

3184 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende het indienen van de 
rekening van de tresorij, 1763-1770

1 stuk

3185 "Reflexien aengaande de rekeninge der thesaurije... de anno 1773 
door den notaris ende procureur A. J. De Heuck op den 22 augusti 
1775 aen mij ter handt gesteld", 18 eeu

1 katern

c. Goederen te Brussel

c. Goederen te Brussel
3186 Uittreksel uit de "Acta Capitularia", betreffende het herstel van het 

huis der tresorij dat door de broeders van Nazaret jarenlang 
verwaarloosd was, 1575 (ns.)

2 stukken

3187 Rekening betreffende de drie huizen van de tresorij tegenover het 
gasthuis van Sint-Goedele, 1576-1578

1 katern

3188 Verzoekschrift van tresorier Jan Andries aan de aartsbisschop 
inzake de verkoop van vervallen huizen van de tresorij, gelegen bij 
de "Eerdenwech", 1619

1 stuk

3189 Rekening van tresorier Willem Brant betreffende de herstellingen 
uitgevoerd in de huizen van de tresorij gelegen tegenover het 
godshuis van Sint-Goedele, 1621-1622
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1 katern

3190 Rekening van tresorier Willem Brant betreffende de werken 
uitgevoerd in het huis van de tresorij, genaamd "Het Meloenken", 
gelegen naast de wijnkelder en tegenover de muren van de kerk 
van Sint-Goedele, 1635

1 katern

3191 Bewijsstukken betreffende de rekening van de herstellingen van 
het huis "Het Meloenken", toebehorend aan detresorij, 1635

1 lias

3192 Advies van de "gesworen meerders" van de stad Brussel 
betreffende de scheidingsmuur tussen de goederen van de tresorij 
bij de "Eerdenwech" en die van de weduwe Vander Elst, Gerard 
Sebastiaens en Hendrik Biesmans, 1645

1 stuk

3193 Rekening van tresorier Jacob Woislauski betreffende de werken 
uitgevoerd in de huizen van detresorij, 1650-1684

1 katern

3194 Kwijtschriften betreffende de betalingen voor werken uitgevoerd in 
de huizen van de tresorij, 1651-1655

1 lias

3195 Bescheiden betreffende het innen van achetrstallen die de familie 
Laboureur verschuldigd is aan tresorier Frans Jozef Vinquels voor 
huizen aan de "Mesbackstraete" en op de "scipvaerrt", 1681-1691

3 stukken

3196 Rekening (1691-) van de erfgenamen van cantor Middegaels 
voormailig tresorier, betreffende de betaling van lasten op de 
tresorij en herstellingen in huizen van de t resorier tijdens de 
periode 1684-1687, 1691

1 katern

3197 Bewijsstukken bij voormelde rekening, 1684-1687
1 lias

3198 Pachtovereenkomst tussen tresorier Servatius Middegaels enerzijds
en Gillis Gremberchs betreffende een boerkooishof aan de 
"Aardenwech", 1685

1 stuk

3199 Verzoekschrift van tresorier F. J. Vincquels aan de aartsbisschop om
de huizen van de tresorij te mogen verkopen, 1687

1 katern
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3200 Rekening met bijhorende bewijsstukken betreffende de werken 
uitgevoerd door tresorier F. J. Vincquels in de huizen van de 
tresorier Servatius Middegaels, 1687-1697

1 lias

3201 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" betreffende het bijeenbrengen 
van de gelden voor de herstellingen in het huis van de tresorij, 
1688

1 katern

3202 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" betreffende de voorwaarden 
gesteld aan de Engelse dominicanessen voor het maken van een 
afsluiting op een grond van de tresorij in de "Quackelstraete", 1712

1 stuk

3203 Huurovereenkomst tussen tresorier J.B. De Haze betreffende een 
huis bij Sint-Goedele, destijds bewoond door wijlen de heer 
Franquin, 1744

1 stuk

3204 Huurovereenkomst tussen tresorier Petrus Van Volden enerzijds en 
de "caritaetmeesters" van Sint-Goedele en de Finis Terrae 
anderzijds betreffende drie huizen "op den aerden wegh beneden 
de Kwaeckelstrate", 1752

1 katern

3205 Huurovereenkomst tussen de rentmeester van het kapittel, in 
naam van de tresorier enerzijds en klein kanunnik Vander Meeren 
anderzijds betreffende een huis bij Sint-Goedele, 1754

3206 Rekeningen en bijhorende kwijtschriften betreffende werken 
uitgevoerd in het huis van de tresorij, bewoond door Alexander 
Vander Borcht, 1756-1757

1 omslag

3207 Akte waarbij Le Roy de Gaesendriesch, eigenaar van een huis bij 
het hoofdportaal van Sint-Goedele, afziet van alle klachetn tegen 
de hinder veroorzaakt door huizen van de tresorij, 1711

1 stuk

3208 Rekening van de werken uitgevoerd door timmerman Paulus Blo in 
het huis van de tersorier bewoond door de heer Vits, 1793

1 stuk

3209 Onvolledig uitreksel uit een testament betreffende het gebruik van 
het huis van de tresorie en de rechetn terzake van de broeders van
Nazaret, 18e eeuw

2 stukken
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d. Elsene

d. Elsene
3210 Pachtovereenkomst tussen de rentmeester van het kapittel, in 

naam van tresorier Van Volden, enerzijdsen Hendrik De Roy 
anderzijds betreffende land te Elsene, 1751

1 stuk

e. Sint-Gillis

e. Sint-Gillis
3211 Overeenkomst waarbij de tresorie F. J. Vincquels aan de momboren 

van het Sint-Janshospitaal land buiten de "Obbrusselsche poort" 
verkoop, 1701

1 katern

3212 Overeenkomst waarbij de rentmeester van het kapittel, in naam 
van de tresorier Van Volden, een boerkooishof te Sint-Gillis 
verpacht aan Jan De Roye, 1747

2 stukken

3213 Pachtovereenkomst tussen de rentmeester van het kapittel, in 
naam van tresorier Van Volden, enerzijds en Gillis De Naeyer 
anderzijds betreffende een boerkooishof te Sint-Gillis, 1762

1 stuk

3214 Pachtovereenkomst tussen de rentmeester van het kapittel, in 
naam van tresorier Van Volden, enerzijds en Jan Mercier anderzijds 
betreffende een stuk land met huis te Sint-Gillis, 1763

2 stukken

3215 Pachtovereenkomst tussen de rentmeeser van het kapittel, in naam
van de tersorier enerzijds en Hendrik Michiels anderzijds 
betreffende een stuk land met huis te Sint-Gillis, 1763

1 stuk

f. Vilvoorde

f. Vilvoorde
3216 Afschrift van de bulle waarbij de paus de inkomsten van de tresorij 

verhoogt door de incorporatie van de kapelanie van "Maria 
Lamentabilis" in de parochiekerk van Vilvoorde en de kapelanie "Ad
Majus" in de Zavel, 1481 (n.s.)

1 katern

3217 Getuigenverklaringen, verzoekschriften en andere bescheiden 
betreffende de goederen van tresorij te Vilvoorde, 1559-1635

1 omslag

3218 Omzetting van beemden in het "Brussel Broeck" te Vilvoorde door 
Lambrecht Lauriaen op verzoek van tresorier Jan Andriessen, 1617
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1 stuk

3219 "Landen, bempden, renten ende chensen competerend de capelrije
Beate Marie Lamentationis oft Noot Goidts gefondeert inde 
prochiekercke van Onze-LieveVrouwe inde stadt van Vilvoorden, 
geincorpeert ende geannexeert aende tresorije van Sinter 
Goedelenkercke bij syn heylicheyt anno 1480...", 17e eeuw.

1 katern

3220 "Landen, bempden, renten ende chensen competerend de capelrije
Beate Marie Lamentationis oft Noot Goidts gefondeert inde 
prochiekercke van Onze-LieveVrouwe inde stadt van Vilvoorden, 
geincorpeert ende geannexeert aende tresorije van Sinter 
Goedelenkercke bij syn heylicheyt anno 1480...", 17e eeuw.

1 katern

3221 Legger van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw-van-den-Nood-
Gods, 17e eeuw

1 katern

3222 Pachtovereenkomst tussen tresorier Willem Brant enerzijds en 
Willem Sart anderzijds betreffende land te Vilvoorde, 1632

1 stuk

3223 Bescheiden betreffende de schade toegebracht door 
overstromingen van de Zenne aan de goederen van de tresorij in 
het Brussels broek te Vilvoorde, 1633-1634

2 stukken

3224 Bescheiden betreffende een geschil voor de tolkamer van Vilvoorde
tussen Niklaas Quisthout enerzijds en Ingel Van Gersele, molenaar 
anderzijds betreffende de waterschade in de weide van de tresorij 
bij het slot van Vilvoorde, 1649-1650

1 katern

3225 Afrekening breffende de rente ten las van de "schipvaert van 
Brussele" die de tresorij ontvangt uit hoofde van de kapelanie van 
de Nood Gods in de parochiekerk van Vilvoorde, 1688-1710

1 katern

3226 Geschil voor de officiaal van Mechelen tussen Antoon Steenbacker, 
pastoor van Vilvoorde enerzijds en de deken en het kapittel van 
Sint-Goedele, de abdis van Ter Kameren en Gillis du Tel, bezitter 
van de kapelanie van het H. Kruis anderzijds betreffende de 
verening van de kapelanieën van het H. Kruis en van de Nood Gods
in de kerk van Vilvoorde, 1710

1 omslag
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g. Zaventem

g. Zaventem
3227 Beschrijving en opmeting van de landerijen van de tresorij gelegen 

te Zaventem, 1511-1739
1 omslag

h. Renten

h. Renten
3228 "Thresorije. Register vanden ontfanck ende uutgeven van gequete 

renten van den XVIII augusti 1629 per Brant thesaurarium", 169-
1640

1 deel

3229 Volmacht verleend door Elisabeth Van Doooren aan haaar 
echtgenoot kapitein Antoon de Moye om haar goederen te 
Schaarbeek te belasten met een rente behoeve van de tresorier 
van Sint-Gpedeme, 1664

1 stuk

3230-3236 Rekeningen betreffende de afbetaling van de kapitalen waarmee de huizen van de tresorij belast zijn,

3230-3236 Rekeningen betreffende de afbetaling van de kapitalen 
waarmee de huizen van de tresorij belast zijn,

3230 1687-1702
1 katern

3231 1702-1710
1 katern

3232 1702-1712
1 katern

3233 1710-1715
1 katern

3234 1717
1 katern

3235 1719-1723
1 katern

3236 1724-1730
1 katern

3237 Briefwisseling, verzoekschriften en andere bescheiden betreffene 
de renten ten laste van de tresorij ten tijde van tresorier F. J. 
Vinquels, 1696-1700

1 omslag
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3238 Lijst van de kapitalen waarmee de tresorij belast is, 1708-1715
2 stukken

3239 Rekening van de kapitalen ten laste van de tresorij, 1776
1 stuk

3240 Rente ten laste van Filip Van Hoensbroeck, kanunnik van de dom 
van Spiers en biesschop van Roermond, en ten bate van tresorier 
Karel Leyniers in ruil voor een kapitaal afkomstig van cantuarium 
der Twaalf apostelen en de stichtin Woislauki, 1777

1 katern

Hoofstuk VII : De Grote prebenden in het algemeen

HOOFSTUK VII : DE GROTE PREBENDEN IN HET ALGEMEEN
1. Procedure betreffende het verlenen van prebende en beneficia

1. PROCEDURE BETREFFENDE HET VERLENEN VAN PREBENDE EN 
BENEFICIA

3241 Afschriften van oorkonden van de hertogen van Brabant en van de 
pauseljke legaten in verband met het verlenen van prebenden, 
1201-1275

3 stukken

3242 Notitie betrefende de prodecedure bij het verlenen van kerkelijke 
beneficia, 18e eeuw; Retroakten 1226-1254

1 omslag

3243 Afschrift van een oorkonde van hertog Hendrik III van Brabant 
waarbij het kapittel verbiedt iemand kerkelijke benefica te verlenen
krachetns apostolistiche oorkonden, 1253

1 stuk

3244 Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Andries Dannam, in 
naam van Joris De Voedere en Joris Van Driessche, in naam van 
Laurens Van Giessene, priester enerzijds en Jan Schinckelus 
anderzijds betreffende het bezit van een benefecie, 1612

1 stuk

3245 Fragment van een proces tussen Augustijn Meulepas, enerzijds en 
Petrus Reondeau anderzijds aangaande een prebende, 1642

1 stuk

3246 Volmacht verleend door Mathias Schellekens, pastoor te Zuidpeene
bij Kassel, aan Servaas Middegaels en Jan Vanden Branden om in 
zijn naam de prebende in ontvangst te nemen vacant na de dood 
van Frans Mars, 1680

1 stuk

3247 Proces tussen de Raad en Procureur-Generaal van Brabant 
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enerzijds en het kapittel van Sint-Goedele anderzijds aangaande de
modaliteiten bij het toewijzen van ee nprebende, 1680

1 omslag

3248 Juridisch advies van Gerard Corselius aangaande eventuele simonie
bij het toekennen van rijkere prebenden in plaats van armere, 17e 
eeuw

1 katern

3249 Fragment van een juridisch advies inzake het verlenen van 
benefica bij beurtrol, 17e eeuw

1 stuk

3250 Verordening van de aarstsbisschop krachetns de welke het 
toewijzen der kerkelijke benefica dient te gebeuren bij meerderheid
van stemmen in het kapittel en niet volgens een beurtrol. 
Bijhorende briefwisselng, 1763.

1 stuk

3251 Verordening van de aarstsbisschop krachetns de welke het 
toewijzen der kerkelijke benefica dient te gebeuren bij meerderheid
van stemmen in het kapittel en niet volgens een beurtrol. 
Bijhorende briefwisselng, 1763.

1 omslag

3252 Fragment van een jurdisch advies inzake het toewijzen van 
kerkelijke beneficia krachetns beslissing van het kapittel en niet bij 
beurtrol, (1763?)

1 stuk

3253 Verzoekschrift van Thomas De Clercq, handelaar uit Rijsel, om van 
het kapittel van Sint-Goedele inlichtingen te bekomen inzake de 
modaliteiten gevolgd bij het verlenen van prebenden

1 stuk

3254 Vragenlijst inzake de rechetn van kapittel op het verlenen van 
benficia zonder pauselijke tussenkomst, 18e eeuw. Retroakten, 
1253-1254

1 stuk

3255 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
advocaat Smets, in de naam van de priester Melin, anderzijds 
aangaande het raadplagen van het kapittel betreffende het 
verlenen van kerkelijke beneficia door vorste, 1794

2 stukken
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2. Verlening van beneficia aan de afgestuurderen van universiteiten

2. VERLENING VAN BENEFICIA AAN DE AFGESTUURDEREN VAN 
UNIVERSITEITEN

3256 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3257 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3258 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3259 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3260 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3261 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3262 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3263 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3264 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag
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3265 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3266 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3267 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3268 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3269 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3270 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3271 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3272 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3273 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3274 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag
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3275 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3276 Bescheiden betreffende het verlenen van kerkelijke beneficia te 
Brussel aan de afgestudeerden van de universiteiten van Leuven 
en Douai, 1629-1747.

1 omslag

3. Registers betreffende de verlening van prebenden

3. REGISTERS BETREFFENDE DE VERLENING VAN PREBENDEN
3277 "Ordo beneficiorum competentium et incompetentium" Register 

betreffende het verlenen van kerkelijke benificia door de leden van 
het kapittel, 1501-1539

1 deel

3278 "Liber collationum beneficiorum competentium et incompentium in 
mensibus ordinariis", 1540-1590

1 deel

3279 "Ordo collationis beneficorium", 1611-1741
1 deel

4. Ruil van kerkelijke beneficia

4. RUIL VAN KERKELIJKE BENEFICIA
3280 "Annotatio nominum reverendorum ac nobilium dominorum qui 

suos canonicatus ecclesiae collegiatae Divae Gudilae resignaverunt
via permutationis", 1605-1640

1 stuk

3281 Verzoekschrift van priester Jan Ponty aan de officiaal van Mechelen 
betreffende de inkomsten van de prebende in Sint-Goedele die hij 
geruild had met Dirk Richard, 1629

1 stuk

3282 Ruil voor beneficia tussen Bartholomeus Tichon, houder van de 
eerste prebende en Sebastiaan Tichon, houder van de kapelanie 
van Sint Antonius in Kraainem, 1658

1 stuk

3283 Ruil van beneficia tussen Willem De Raedt, houder van een 
prebende in Sint-Goedele en Ignatius Borrekens, houder van een 
prebende in de kapittelkerk van Dendermonde, 1673

1 stuk

3284 Ruil van Beneficia tussen Jan Marsilius en Jozef Vincquels houder 
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van de kapelanie van de H. Genovea, 1679
1 stuk

3285 Ruil van beneficia tussen cantor Jozef Vincquels en tresorier 
Servaas Middegaels, 1687

1 katern

3286 Ruil van beneficia tussen Pau Massart, houder van een grote 
prebende en Jan Baptist Hamelincx houder van de kapelanie van 
Maria Magdalena in de parochiekerk van Appels, 1696

1 stuk

3287 Getuigneis van Jan Baptist Hamelincx betreffende het advies 
verstrekt door jurist Chamaert betreffende de ruil van een grote 
prebende, gehouden door De Pina, en het pensioen gezet op deze 
prebende, 1711

1 stuk

3288 Notariële akte waarbij Lambert Ghion, houder van een prebende in 
de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal te Antwerpen, de volwacht 
herroept, destijds verleend aan Frans Caproens voor een ruil van 
beneficia met Antoon Rodriguez, houder van een prebende in sint-
Goedele, 1728

1 stuk

5. Inkomsten van beneficai

5. INKOMSTEN VAN BENEFICAI
a. Leggers

a. Leggers
3289 Legger van een kerkelijke beneficium met inkomsten uit de Zavel, 

de karmelieten, Sint-Goriks, Sint-Niklaas, Molenbeek, het godshuis 
van Sint-Goedele, Melsbroek, Schaarbeek, Haren, Lindebeek, 
Etterbeek, Diegem, Sint-Jacobsgodshuis, Hoeilaart, 14e eeuw

1 katern

3290 Legger van een prebende van de eerste fundatie met ondermeer 
inkomsten uit het tiend van Sint-Goedele, Machelen, Molenbeek, 
Melsbroek, Pedebeek, Gordaal en Oudenbroec, 1513-1550

1 deel

3291 Fragment van een legger van een kerkelijk benficium of fundatie, 
1588-1589

1 deel

3292 Fragment van een legger van een kerkelijk beneficium, 17e eeuw
1 katern
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b. Algemene regelingen inzale de inkomsten van beneficia

b. Algemene regelingen inzale de inkomsten van beneficia
3293 Bescheiden betreffende het plan om inkomsten van de brefenden 

samen te voegen om tot een meer billijke verdeling van de 
opbrengsten te komen. Geschillen terzake gerezen tussen de 
kanunniken De Pina, Knopff, Poignard, Van Eesbeeck enerzijds en 
de kanunniken Vincquels, Ruthd'Ans, De Haze, De Montpleinchamp 
en Hamelinckx anderzijds, 1680-1722

1 omslag

3294 Brief van J. F. Decrous, secretaris van het kapittel van Sint-
Germanus te Bergen aan het kapittel van Sint-Goedele tot het 
bekomen van inlichtingen betreffende de inkomsten van een 
prebende tijdens het eerste jaar volgend op de verwerving vn een 
prebende door een ruil, 1720

1 stuk

c. Inkomsten van de twaalf grote prebenden

c. Inkomsten van de twaalf grote prebenden
3295 "Descriptio bonorum spectantium ad prebendas maiorum 

canonicorum ecclessie beate Gudile Bruxellenis facta anno domini 
M° CCC° XXVIII°", 1328-1418. Afschrift van een oorkonde uit 1385

1 deel

3296 Legger van de twaalf grote prebenden en van de deken, de cantor 
en de tresorier, 1613-1624

1 deel

3297 Legger betreffende de cijnzen van de grote kanunniken in het 
algemeen en per prebende, 17e eeuw

1 deel

3298 Legger van de twaalf grote prebenden, 18e eeuw
1 katern

6. Meerdere prebenden

6. MEERDERE PREBENDEN
3299 Pachtovereenkomst tussen Everard Van Elthenen, villicus van het 

kapittel in naam van Jan Van Macharen, houder van de vijfde 
prebende, enerzijds en Willem Van Bornevael houder van de vierde 
prebende anderzijds betreffende land te Koekelberg aan Gerard 
Loetaerd, wever, 1362

3300 Overeenkomst waarbij Maximilaan Van Winghe, tresorier en Willem 
Brant, houders van respektievelijk de vijde en achste prebende, 
land te Molenbeek in cijns geven aan Jan Vanden Eijcke, 1604

1 katern
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3301 Rekening van hetgeen kanunnik Van Domburg ontvangen heeft van
de inkomsten van de vierde prebende gehouden door Antoon De La
Motte en van de tweede prebende gehouden door Ferdinand 
Vander Delst die zonder testament overleden zijn, 1639

1 katern

3302 Verklaring door Adriaan Huyge, rentmeester van de infimerie van 
het Begijnhof, betreffende de grondcijnzen die het godshuis 
verschuldigd is aan de houders van een aantal prebenden in Sint-
Goedele, 1671

1 stuk

3303 Pachtovereenkomt tussen de kanunniken Jozef de Pina en Jacob De 
Espinosa enerzijds en Jacob De Espinosa enerzijds en Niklaas 
Sophie, vleeshandelaar anderzijds betreffende een beemd bij de 
"Pantensbrugge" horend tot de zesde en derde prebende, 1687

1 stuk

3304 Pachtovereenkomst tussen de kanunnik Jozef de Pina en Jacob De 
Espinosa enerzijds en Gielis Vrijdach anderzijds betreffende een 
beemd bij de "Paniensbrugge" toebehorend aan de zesde en derde 
prebende, 16992

1 katern

3305 Akte waarbij notaris Jan Nuwens op verzoek van Niklaas Grondom, 
houder van de tweede en Willem Van Goch, houder van de 
twaalfde prebende, land te Molenbeek verkopt, 1755

1 katern

3306 "Notitie van een weyde gelegen onder Molenbeke bij Paniesbrugge 
competerende aen de derde ende zesde prebenden an Sinister 
Goedelen ieder voor de hellight", 18e eeuw

1 stuk

Hoofstuk VIII : De eerste prebende

HOOFSTUK VIII : DE EERSTE PREBENDE
1. Cartularium

1. CARTULARIUM
3307 Cartularium van de eerste prebende. Omvat ook een lijst van 

goederen en inkomsten. Lijst van de overleden prebendehouders 
en historische notities, 1280-1453

1 deel

2. Aanstelling

2. AANSTELLING
3308 Brief van het kapittel aan de vorst waarbij Willem Vanden Nessse 

wordt voorgedragen als houde van de eerste priestelijke prebende, 
1699
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1 stuk

3309 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" waarbij Willem Vanden Nesse de
prebende teruggeeft die het kapittel hem verleend had, 1699

1 stuk

3310 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Hubert Raelen, pastoor van Sint-Kwintens te Leuven anderzijds, 
betreffende de aanspraken van laatstgenoemde op de priesterlijke 
prebende vacant na de dood van Jacob Goubau, 1699. Retroakten, 
1216

1 omslag

3. Goederenbeheer

3. GOEDERENBEHEER
a. Leggers

a. Leggers
3311 Legger van de eerste prebende gehouden door Hendrik Blyleven, 

1571
1 katern

3312 Manuaal van de eerste prebende gehouden door Barthoomeus 
Tichon, 1638-1658

1 katern

3313 Legger van de eerste prebende gehouden door Sebastiaan Tichan, 
cantor, 1682

1 katern

3314 Legger van de eerste prebende gehouden door Karel Leyniers, 
1754

1 katern

3315 Legger van de eerste prebende gehouden door Jan Mertens, 1791-
1797

1 katern

3316 Fragment van een legger van de eerste prbende, 18e eeuw
1 stuk

3317 Afrekening van de lasten van de eerste prebende na de dood van 
kanunnik Jan Cambrier, 1749

2 stukken

3318 Overzicht der lasten wegend op de eerste prebende zoals vermeld 
in het "Capitaalboeck", 18e eeuw

2 stukken
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b. Huizen

b. Huizen
3319 Bescheiden aangaande de huizen der eerste prebende, in 1406 

nagelaten door kanunnik Jan Morelli, en gelegen in de 
"Prochiaenstrate" die later verkocht werden voor de aankoop van 
twee huizen "opde Moysesbergh", 1600-1640. Retroakte 1406-

1 omslag

3320 Rekeningen betreffende de hypotheken gezet op het huis der 
eerste prebende gehuden door Paulus Fabri, 1618

1 katern

3321 Rekeningen, kwijtschriften, overeenkomsten en andere bescheiden 
betreffende de werken uitgevoerd in de huizen van de eerste 
prebende, gehouden door kanunnik Caproens, 1713-1744. 
Retroakten 1687-

1 omslag

3322 Proces voor de wethouders van Brussel tussen Caproens, houder 
de eerste prebende enerzijds en Catharina Sceltens, anderzijds 
aangaande het verhuren door advocaat Verspecht van een deel 
van het huis van Catharina Sceltens, 1721-1722

1 omslag

3323 Bescheiden aangaande de verkoop en de besteding van de 
opbrengst van de verkoopsom van de twee huizen op de 
"Moysesbergh" toebehorend aan de eerste prebende gehouden 
door kanunnik Leyniers. Belegging van de hiervoor ontvangen som,
1755

1 omslag

c. Pachtovereenkomsten

c. Pachtovereenkomsten
3324 Pachtovereenkomst tussen deken Filibert De Mol, houder van de 

eerste prebende, enerzijds en Petrus De Puydt anderzijds 
betreffende land buiten de Schaarbeekse Poort, 1634

1 stuk

3325 Pachtovereenkomst tussen Sebastiaan Tichon, houder van de 
eerste prebende enerzijds en Jan Kaye en Jan Doudelet anderzijds 
betreffende land buiten de Leuvensepoort, 1674

2 katernen

3326 Pachtovereenkomst tussen Sebastiaan Tichon, houder van de 
eerste prebende enerzijds en Jan Goossens anderzijds betreffende 
land buiten de Leuvense poort, 1680

1 stuk
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3327 Pachtovereenkomst tussen Sebastiaan Tichon, houder van de 
eerste prebende enerzijds en Zeger Steps anderzijds betreffende 
land te Molenbeek, 1681

1 stuk

3328 Pachtovereenkomst tussen Sebastiaan Tichon, houder van de 
eerste prebende enerzijds en Jan Doedelet anderzijds betreffende 
land buiten de Leuvense poort, 1683

2 stukken

3329 Pachtovereenkomst tussen Jacob Goubault, houder van de eerste 
pebende, enerzijds en Jand Doedelet, anderzijds betreffende land 
buiten de Leuvense poort, 1662

1 katern

3330 Pachtovereenkomst tussen Frans Caproens, houder van de eerste 
prebende enerzijds en Martina Roesmans anderzijds betreffende 
land buiten de Leuvense Poort, 1710

1 katern

3331 Pachtovereenkomst tussen Frans Caproens, houder van de eerste 
prebende en het kapittel enerzijds en Theresia en Josepha Rentiers 
anderzijds betreffende de twintigstigste penning voor goederen 
buiten de SchaarbeeksePoort, 1726

1 stuk

d. Rente

d. Rente
3332 Rentebrief op de Staten van Vlaanderen toebehorend aan kanunnik

Leyniers, houder der eerste prebende. Bijhorende stukken, 1764-
1785

1 omslag

Hoofdstuk IX : De tweede rebende

HOOFDSTUK IX : DE TWEEDE REBENDE
1. Goederenbeheer

1. GOEDERENBEHEER
a. Leggers

a. Leggers
3333 Uittreksel uit de "Descriptio bonorum" van 1328 betreffende 

inkomsten van de tweede prebende, 16e eeuw
1 stuk

3334 Legger van de tweede prebende gehouden door Jacob Van 
Locquenghien, 1576-1587

1 katern

3335 Legger van de tweede prebende, 1593-1606
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1 katern

3336 Legger van de tweede prebende gehouden door Calvillo, 1638
1 stuk

3337 Legger van de tweede prebende, 1644
2 stukken

3338 Legger van de tweede prebende, 1697
1 stuk

3339 Legger van de tweede prebende, 1694-1695
1 katern

3340 Legger van de tweede prebende, 17e eeuw
1 stuk

3341 Legger van de tweede prebende gehouden door Niklaas Grondoni, 
1757

1 katern

3342 Manuaal van de tweede prebende gehouden door Poost, 1763-
1797

1 deel

b. Rekeningen

b. Rekeningen
3343 Rekening gemaakt ten behoeve van tresorier Domburch 

betreffende de inkomsten van de tweede prebende gehouden door 
Vander Dielst voor het jaar 1636-1637

1 stuk

3344 Rekening van de inkomsten van de tweede prebende gehouden dor
Gregorius Joyes, 1660-1663

2 katernen

c. Cijnzen

c. Cijnzen
3345 Uittreksels uit het register van de contracten gepasseerd voor de 

schepenen van Brussel betreffende een cijns verschuldigd aan de 
tweede prebende voor een goed bij de "Drieschmolen" 1557

2 katernen

3346 Notariële verklaring aangaande de weigering van J. B. De Haze, 
houder van de tweede prebende, om kwijting te geven voor de 
betaling door de graaf van Bornem van een achetrstallige cijns op 
zijn huis in de Bergstraat, 1746

1 stuk
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Hoofdstuk X : De derde prebende

HOOFDSTUK X : DE DERDE PREBENDE
1. Caturalrium

1. CATURALRIUM
3347 Verzameling afschriften betreffende de goederen en inkomsten van

de derde prebende, 1329-1640
1 omslag

2. Aanstelling

2. AANSTELLING
3348 Afschrift van het vonnis van de Raad van Brabant inzake het 

geschil tussen deken Mark Steenberch enerzijds en de kannunniken
anderzijds betreffende de aan eerstgenoemde verleende prebende,
1503

1 katern

3349 Volmacht verleend door Jozef de Pina aan Filip De Greve om in zijn 
naam de prebende in ontvangst te nemen welke vacant is na de 
aanstelling van Jan Van Beughem tot Bisschop van Antwerpen, 
1679

1 stuk

3. Goederenbeheer

3. GOEDERENBEHEER
a. Volmacht

a. Volmacht
3350 Akte waarbij Ferdinand van Beughen, houder van de derde 

prebende, aan kapelaan Heymans volmacht verleent om in zijn 
naam de inkomsten van dit beneficium te innen, 1661

1 stuk

b. Leggers

b. Leggers
3351 Lijst van de inkomsten (18e eeuw) van de derde prebende zoals 

vermeld in de "Descriptio Bonorm" van 1328
1 stuk

3352 Legger van de derde prebende gehouden door Jeroen Van 
Boergondië en lijst van de akten betreffende deze inkomsten, 15e 
eeuw

1 katern

3353 Legger van de derde prebende gehoude door Jeroen Vander Noot, 
1526-1547

2 stukken

3354 Legger van de derde prebende gehoude door Jeroen Vander Noot, 
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1546
1 katern

3355 "Specificatie vanden landen gelegen te Moelenbeke ende daer 
omtrent competerende der derden provende 't Sinte Goedelen daer
aff possesseur es heere ende meester Jeronimus Vander Noot", 16e
eeuw

1 stuk

3356 "Vruchetn der derder prebende met palegenoten overgebrocht 
door mijn heer H. Joos le Mire, priester ende licentiaet inder 
Godtheyt", 17e eeuw

3 katernen

3357 Manuaal van de derde prebrende, 1707-1752
1 katern

3358 "Specificatie oft manale vande ontfangen renten, chynsen ende 
landen aengaende de derde prebende S. S. Michael ende Gudila 
beginnende 't jaer 1716. Johannes Henricus Schmeerling 
possessor", 1691-1732

1 katern

3359 Legger van de derde prebende gehouden door J. H. Schmerlingh, 
1716-1732

1 katern

3360 Legger van de derde prebende gehouden door plebaan Niklaas 
Kerpen en kanunnik Jozef Winderickx, 1737-1797

1 deel

c. Rekeningen

c. Rekeningen
3361 Rekening van de derde prebende gehouden door Jeroen Vander 

Noot, 1524-1547
1 deel

3362 Rekenplichtige stukken betreffene de inkomsten van de derde 
prebende uit goederen te Molenbeek, 1647-1650

1 omslag

3363-3364 Rekening van de derde prebende gehouden door Van Beughem.

3363-3364 Rekening van de derde prebende gehouden door Van 
Beughem.

3363 1660
1 katern

3364 1661
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1 katern

d. Pachtovereenkomsten

d. Pachtovereenkomsten
3365 Pachtovereenkomst tussen tresorier Steven Domburch, houder van 

derde prebende, enerzijds en Gillis Vander Hocht anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1642

1 stuk

3366 Pachtovereenkomst tussen Ferdinand Van Beughem, houder van de
derde prebende, enerzijds en Willem Wellekens anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1652

1 stuk

3367 Pachtovereenkomst tussen Jozef Pina, houder van de derde 
prebende enerzijds en August De Bruyn anderzijds betreffende land
te Berchem, 1690

1 stuk

3368 Overeenkomst tussen Jan Schmerlingh, houder van de derde 
prebende enerzijds en Petrus Collins, raadsheer bij de Raad van 
Brabant anderzijds waarbij eerstgenoemde aan laatstgenoemde 
een stuk land in erfpacht uitgeeft, 1723

1 stuk

3369 Pachtovereenkomst tussen Niklaas Kerpen, plebaan en houder van 
de derde prebende enerzijds en Filip Puttaert anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1738

1 katern

3370 Pachtovereenkomst tussen Niklaas Kerpen, plebaan en houder van 
de derde prebende enerzijds en Jan Janssens anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1753

2 katernen

e. Cijnzen en renten

e. Cijnzen en renten
3371 Bescheiden betreffende de cijns die de derde prebende ontvangt 

op goederen onder Wolvertem, 1609-1637
1 katern

3372 Bescheiden betreffende de cijns verschuldigd aan de derde 
prebende voor het erf "Calfken" te Berchem destijds gehouden 
door Anna De Catte, 1631-1716

2 katernen

3373 Rekenplichtige stukken betreffende de rente op de "Moriaen" buite 
de Vlaamse poort ten bate van de derde prebende eertijds 
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gehouden door Steven Domburch en betreffende de achetrstallen 
verschuldigd door de weduwe Poelmans, 1646-1651

1 omslag

f. Huizen

f. Huizen
3374 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende de aankoop door 

Laurens De Bruyn, wijnhandelaar, van een hofstede met huis "De 
Morinne" destijds eigendom van de derde prebende, 17e eeuw

1 stuk

Hoofdstuk XI : De vierde prebende

HOOFDSTUK XI : DE VIERDE PREBENDE
1. Algemeenheden

1. ALGEMEENHEDEN
3375 "Catalogus librorum qui sunt in biliotheca D. De La Motte, canonici 

ecclesie collegiate Sancte Gudile Bruxelle". Lijst der boeken in pand
gegeven voor geld door de La Motte ontleend bij het kapittel, 1635

1 stuk

3376 Proces voor de Raad van Brabant tussen Chrysostomos De 
Montpleinchamp, hofpredikant enerzijds en het kapittel anderzijds 
aangaande de weigering van het kapittel om hem in het bezit te 
stellen van de prebende die hem door de landvoogd verleend was, 
1701. Retroakte, 1686-

1 omslag

3377 Verzoekschriften van kanunnik De Montpleinchamp, houder van de 
vierde prebende, gericht aan het kapittel en de aartsbisschop 
ondermeer tot het bekomen van financiële steun tot het genieten 
van de vrijstelling van residentieplicht, 1707-1722

1 omslag

3378 Procedurestukken betreffende een geschil tussen kanunnik De 
Montpleinchamp enerzijds en het kapittel anderzijds, 1716-1718

1 omslag

2. Goederebeheer

2. GOEDEREBEHEER
a. Leggers

a. Leggers
3379 Legger van de vierde prebende gehouden door Jan Hauchin, deken 

en officiaal, 1571
1 katern

3380 Manuaal van de vierde prebende gehouden door de deken, 1595-
1601

1 katern
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3381 Legger van de vierde prebende, 1598
1 katern

3382 Rekening van de inkomsten van de vierde prebende, 1682
1 stuk

3383 "Staet ende regenoten vande eyge goederen competerende de 
vierde in ordine prebende ende de lasten der selven", 1692-1697

1 katern

3384 "Erfgoederen, chensen ende renten toecommende de vierde groote
prebende inde collegiale kerck van S. S. Michiel ende Goedelen", 
1692-1697

1 katern

3385 Legger van de vierde prebende gehouden door Chrysostomos De 
Montpleinchamp, 1711

1 stuk

3386 Legger van de vierde prebende gehouden door Maertinus Robyns, 
1751

1 katern

3387 Manuaal van de vierde prebende gehouden door Frans Vogels, 
1780-1787

1 deel

b. Rekeningen

b. Rekeningen
3388-3392 Rekeningen van de vierde prebende.

3388-3392 Rekeningen van de vierde prebende.
3388 1773

1 katern

3389 1785-1786
1 katern

3390 1786-1787
1 katern

3391 1787-1788
1 katern

3392 1790-1791
1 katern

3393 Rekenplichtige stukken betreffende de inkomsten en lasten van de 
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vierde prebende, 1585-1790
1 omslag

3394 Rekening van de vierde prebende gehouden door Antoon De 
Lamotte, 1629-1630

1 katern

3395 Kwijtschriften van betalingen door kanunnik Vander Meeren, 
houder der vierde prebende, aan de kapelanieën van de Sint 
Gorikskerk en aan de choraelen en boninfanten, 1693-1699

1 omslag

c. Huizen

c. Huizen
3396 Bescheiden betreffende werken in het huis "De Put" toebehorend 

aan de vierde prebende, 1671-1699
1 omslag

3397 Akte waarbij Jacob Van Gindertalen, houder van de vierde 
prebende, het huis "De put" verhuurt aan Suzanne Schotschalck en
Anna Schotschalck, 1677

1 stuk

3398 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel en de 
erfgenamen van wijlen kanunnik Niklaas Vander Meeren enerzijds 
en kanunnik De Montpleinchamp anderzijds aangaande de renten 
op het huis van de vierde prebende en de herstellingen in deze 
woning, 1710-1713.

1 omslag

3399 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel en de 
erfgenamen van wijlen kanunnik Niklaas Vander Meeren enerzijds 
en kanunnik De Montpleinchamp anderzijds aangaande de renten 
op het huis van de vierde prebende en de herstellingen in deze 
woning, 1710-1713.

1 omslag

3400 Rekeningen en de herstellingen uitgevoerd in het huis "De Put", bij 
de Schaarbeekse weg, bewoond door kanunnik De 
Montpleinchamp, houder van de vierde prebende, 1713-1718

1 omslag

3401 Bescheiden aangaande het geschil tussen kanunnik De 
Monpleinchamp enerzijds en de heer van Passenroode anderzijds 
betreffende de betaling van huishuur, 1716

1 omslag

3402 Verslag van de "geswoorne meerers ende erffscheiden" van Brussel
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aangaande de toestand van het huis "De Pui" bewoond door De 
Montpleinchamp, 1717

1 stuk

3403 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende de gelden ontleend 
door kanunnik Robyns, houder der vierde prebende, voor werken in
het huis "De Put", 1731-1751

3 stukken

3404 Rekening van werken in het huis "De Put" in de Onze-Lieve-Vrouw-
ter-Sneeuwstraat, 1768-1785

1 lias

3405 Akte waarbij De Stordeur, rentmeester van het kapittel, bij J. Mathij 
een kapitaal ontleend voor verbouwingen aan het huis "De Put" 
gelegen bij de Onze-lieve-Vrouw-ter-Sneeuw-straat, 1790

1 stuk

d. Verpachting

d. Verpachting
3406 Bescheien betreffende de verpachting door Niklaas Vander Meere, 

houder van de vierde prebende, van land te Molenbeek aan 
Andries en Hendrik Timmermans, 1694

2 stukken

e. Rente

e. Rente
3407 Bescheiden bereffende de rente ten bate van de vierde prebende, 

gezet op goederen te Molenbeek, destijds eigendom van de familie 
Tysnacq, Van Zinnik, Van Heetvelde en Van Wassenhove, 1581-
1712

1 omslag

Hoofstuk XII : De vijfde prebende

HOOFSTUK XII : DE VIJFDE PREBENDE
1. Goederenbeheer

1. GOEDERENBEHEER
a. Leggers

a. Leggers
3408 Fragment van een legger der vijfde prebende, 1328-16e eeuw

2 stukken

3409 Legger van de vijfde prebende gehouden door Van lhen (1586). 
Afschrift van oorkonde (1353-1551)

1 deel

3410 Legger van de vijfde prebende gehouden door Alosono Lopez, 
1604-1651
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1 omslag

3411 "Manuaal fot memorieboeck van 'tgene mij in particulier aengaet. 
Willem Brant", 1611-1640

1 deel

3412 Manuaal van de vijfde prebende gehouden door Willem Brant, 
1615-1639

1 deel

3413 Legger van de vijfde prebende gehouden door Jozef Vincquels, 
1679-1707

1 deel

3414 Manuaal van de vijfde prebende gehouden door cantor Jan Bernard 
Vanden Boom, 1751

1 deel

3415 Proces voor de Raad van Brabant tussen priester Jozef Vincquels 
enerzijds en de abt van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen 
anderzijds betreffende de werken die Vincquels had laten uitvoeren
bij het refugiehuis van de Sint-Michielsabdij in de "Savelstraete", 
1672

1 katern

b. Goederen te Brussel

b. Goederen te Brussel
3416 Pachtovereenkomst tussen Maximiliaan Vanden Driessche en 

Cornelis Van Haeren enerzijds en de abt van Sint-Michielsabdij te 
Antwerpen anderzijds betreffende de werken die Vinquels ha laten 
uitvoeren bij het refugiehuis van de Sint-Michielsabdij in de 
"Savelstraerte", 1672

1 katern

c. Pachtovereenkomsten

c. Pachtovereenkomsten
3417 Pachtovereenkomst tussen Maximiliaan Vanden Driesscher en 

Cornelis Van Haeren enerzijds en Jan Van Muyswinckel, houder van 
de vijfde prebende anderzijds betreffende land te Molenbeek, 1582

1 stuk

3418 Pachtovereenkomst tussen Jozef Vincquels, houder van de vijfde 
prebende enerzijds en Hendrik Van Langenhoven betreffende land 
te Molenbeek, 1679

1 stuk

3419 Pachtsovereenkomst tussen Jozef Vincquels, houder van de vijfde 
prebende enerzijds en Petrus Willems anderzijds betreffende land 
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te Molenbeek, 1689
1 stuk

3420 Pachtsovereenkomst tussen Jozef Vincquels, houder van de vijfde 
prebende enerzijds en Lanceloot Vander Veken anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1690

1 stuk

3421 Pachtsovereenkomst tussen Jozef Vincquels, houder van de vijfde 
prebende enerzijds en Petrus Willems anderzijds betreffende land 
te Molenbeek, 1696

1 stuk

3422 Pachtsovereenkomst tussen Jozef Vincquels, houder van de vijfde 
prebende enerzijds en Hendrik Van Heembeek anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1698

1 katern

3423 Pachtsovereenkomst tussen Jozef Vincquels, houder van de vijfde 
prebende enerzijds en Gerard Linthoutanderzijds betreffende land 
te Molenbeek, 1707

2 katernen

3424 Pachtsovereenkomst tussen Jan Bernard Vanden Boom, houder van 
de vijfde prebende enerzijds en Gerard Van Linthout anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1715

1 katern

3425 Pachtsovereenkomst tussen Jan Bernard Vanden Boom, houder van 
de vijfde prebende enerzijds en Gerard Van Linthout anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1718

1 katern

d. Proces

d. Proces
3426 Proces voor de Raad van Brabant tussen Frans Vincquels, tresorier 

en houder van de vijfde prebende enerzijds en de erfgenamen van 
Petrus Willems anderzijds betreffende een pachtovereenkomst voor
land te Molenbeek en de daarin opgenomen bepalingen inzake 
beplanting en optrekken van gebouwen, 1696-1698. Retroakten 
1613

1 omslag

e. Cijns

e. Cijns
3427 Uittreksel uit een akte waarbij de kapelanen aan Frans De Roy een 

stuk grond met gebouwen te Nossegem onder Molenbeek en belast
met een cijs voor de vijde prebende, verkopen, 1754
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1 stuk

Hoofdstuk XIII : De zesde prebende

HOOFDSTUK XIII : DE ZESDE PREBENDE
1. Aanstelling

1. AANSTELLING
3428 Volmacht verleend door Antoon De Spinosa, student te Leuven, aan

priester N. Harray om zin zijn naam een prebende in ontvangst te 
nemen, 1677

1 stuk

3429 Proces voor de Raad van Brabant tusssen Theodoor Provoost, klein 
kanunnik enerzijds en De Espinosa, houder van de zesde prebende 
anderzijds, aangaande het bezit van een prebende, 17e eeuw

1 katern

3430 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapitel enerzijds en 
kanunnik Jacob Espinosa anderzijds aangaande het genot van de 
inkomsten van zijn prebende tijdens de periode dat hij te Leuven 
studeert, 1689- 1692.

1 omslag

3431 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapitel enerzijds en 
kanunnik Jacob Espinosa anderzijds aangaande het genot van de 
inkomsten van zijn prebende tijdens de periode dat hij te Leuven 
studeert, 1689- 1692.

1 omslag

3432 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapitel enerzijds en 
kanunnik Jacob Espinosa anderzijds aangaande het genot van de 
inkomsten van zijn prebende tijdens de periode dat hij te Leuven 
studeert, 1689- 1692.

1 omslag

3433 Brief van Don Diego d'Espinosa aan het kapittel betreffende de 
moeilijkheden gerezen bij het in ontvangst nemen van zijn 
prebende, 18e eeuw

1 stuk

2. Goederenbeheer

2. GOEDERENBEHEER
a. Leggers

a. Leggers
3434 Legger van de (zesde) prebende gehouden door Petrus Damant, 

16e eeuw
1 katern

3435 Legger van de (zesde) prebende gehouden door Petrus Damant, 
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16e eeuw
1 katern

3436 Legger van de (zesde) prebende gehouden door Petrus Damant, 
16e eeuw

1 katern

3437 Legger van de zesde prebende gehouden door Jan bruloot, 1605
1 katern

3438 Legger van de zesde prebende gehouden door Lambert Gottinnies, 
1651

1 katern

3439 Manuaal van de zesde prebende gehouden door Ferdinand De Vos 
De Steenwijck, 1710-1797

1 deel

3440 Legger van de zesde prebende gehouden door graaf van Efferen, 
deken, 18e eeuw

1 katern

b. Rekeningen

b. Rekeningen
3441-3448 Rekeningen door Jan Verheyleweghen betreffende de inkomsten van de zesde prebende gehouden door Petrus Damant, cantor van Sinte-Veerle in Gent.

3441-3448 Rekeningen door Jan Verheyleweghen betreffende de 
inkomsten van de zesde prebende gehouden door Petrus Damant, 
cantor van Sinte-Veerle in Gent.

3441 1569-1570
1 katern

3442 1570-1571
1 katern

3443 1571-1572
1 katern

3444 1572-1573
1 katern

3445 1573-1574
1 katern

3446 1574-1575
1 katern

3447 1575-1576
1 katern
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3448 1576-1577
1 katern

3449 Rekening van de zesde prebende gehouden door Willem Richardot, 
1600-1604

1 katern

3450 "Staet van rekeninge van het gene den rentmeester van de 
capittelle van Sinter Goedele ten onderen is hebbende aengaende 
de slothen van rekeningen soo van het panis, thienden, 
fondatieende libre goederen oock van eenige distributien als mede 
van de innecomen van de prebende van den gewesen heere 
canonick Wijnants sijnde de sesde in ordine", 1732

1 katern

3451 Pachtovereenkomst tussen Joos Vander Schuren, in opdracht van 
Petrus Damant, houder van de zesde prebende, enerzijds en Jan 
Weyns anderzijds betreffende land te Molenbeek en te Berchem, 
1563

1 stuk

3452 Pachtovereenkomst tussen Jan Verheyleweghen, volwachthouder 
van Petrus Damant, proost van Sint Veerle te Gent en houder van 
de zesde prebende in Sint-Goedele en diverse pachetrs anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1572

1 lias

3453 Pachtovereenkomst tussen Willem Richardot, houder van de zesde 
prebende enerzijds en Jan Suys anderzijds betreffende land te 
Molenbeek, 1596

1 stuk

3454 Pachtovereenkomst tussen Hermes Meyt, volmachthouder van de 
zesde prebende en een aantal pachetrs anderzijds betreffende land
te Molenbeek, 1601 (?)

1 stuk

3455 Pachtovereenkomst tussen Espinosa, houder der zesde prebende 
enerzijds en de weduwe van Willem Vande Meeter anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1672

1 katern

3456 Pachtovereenkomst tussen Jacob De Espinosa, houder van de 
zesde prebende enerzijds en Gillis Van Rossom anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1682

1 stuk

3457 Pachtovereenkomst tussen Jacob De Espinosa, houder van de 
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zesde prebende enerzijds en Lancelot Van Moer anderzijds 
betreffende een boerkooishof te Molenbeek, 1689

1 stuk

3458 Pachtovereenkomst tussen Jacob De Espinosa, houder van de 
zesde prebende enerzijds en Mark Werij en Barbara Van Rossom 
anderzijds betreffende land te Molenbeek, 1682

1 stuk

3459 Pachtovereenkomst tussen Adriaan Mussche, volmachthouder van 
Jacob De Espinosa, houder van de zesde prebende enerzijds en 
Gillis van Rossom anderzijds betreffende een boerkooishof te 
Molenbeek, 1698

1 stuk

3460 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enzerzijds en Gillis 
Vandersmissen anderzijds betreffende land te Scheut toebehorend 
aan de zesde prebende, 1671

1 stuk

3461 Bescheiden aangaaande de korenrente betaald door Sint-Elisabeth-
in-Sion aan de houder van de zesde prebende voor goederen te 
Molenbeek. Bescheiden treffende de betwistingen terzake, 1384-
1710

1 omslag

Hoofdstuk XIII : De zevende prebende

HOOFDSTUK XIII : DE ZEVENDE PREBENDE
1. Aanstelling

1. AANSTELLING
3462 Advies van het kapittel aan de vorst betreffende het verzoekschrift 

van Jan Mares in verband met de prebende die Willem De Raedt 
hem zou hebben afgestaan, 1675

1 stuk

2. Leggers

2. LEGGERS
3463 Uittreksels uit de leggers van de zevende prebende gehouden door

Jan Doovert, 1524-1589
1 katern

3464 Legger van de inkomsten van de zevende prebende gehouden door
Jan Vn Douvrijn, 1566

1 stuk

3465 Leggers van de zevende prebende gehouden door Steven Ydens, 
17e eeuw

2 stukken
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3466 Manuaal van de zevende prebende gehouden door Niklaas Corluy 
en De Bay, 1733-1797

1 deel

3. Proces

3. PROCES
3467 Proces voor de Raad van Brabant tussen N. Le Roy, oud-kanunnik 

en W. De Raedt, huidig houder van de zevende prebende enerzijds 
en de momboren van het godshuis van Sint-Elooi anderzijds 
betreffende de bij het testament van Walter Lonijs voorziene 
distributie, 1664-1671. Retroakte 1489-

1 omslag

Hoofdstuk XV : De achtste prebende

HOOFDSTUK XV : DE ACHTSTE PREBENDE
1. Algemeenheden

1. ALGEMEENHEDEN
3468 Lijst van bescheiden betreffende de achste prebende berusted in 

de tresorij, 16e eeuw
1 stuk

3469 Volmacht verleend door Ernest Sohler, zoon van Antonio Sohler, 
aan Greogorius Joyes om in zijn naam de prebende, vacant na de 
dood van Gobelinus, in ontvangst nemen, 1681

1 stuk

2. Goederenbeheer

2. GOEDERENBEHEER
a. Leggers

a. Leggers
3470 Legger van de achtste prebende gehouden doo Renier Godeheere, 

1415
2 stukken

3471 Legger van de achste prebende gehouden door Maarten 
Steenberch, deken, 1472

1 stuk

3472 Legger van de achtste prebende gehouden door Maximiliaan Van 
Winghe, 1605

1 stuk

3473 Legger van de achtste prebende gehouden door Gorik Van 
Gerssem, 1605

1 stuk

3474 Legger van de achtste prebende gehouden door Karel Van 
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Mansfelt, 1617
1 deel

3475 Legger van de achtste prebende gehouden door Jan Gobelinus, 
1651

1 katern

3476 Legger van de achtste prebende, 1668
1 stuk

3477 Legger van de achtste prebende, 17e eeuw
3 stukken

3478 Legger van de achtste prebende, 17e eeuw
1 katern

3479 Legger van de achtste prebende, 17e eeuw
1 stuk

3480 Legger van de achste prebende gehouden door Ernest Ruth-d'Ans 
en anderen (1699-1739). Afschrift van oorkonden (1358-1588)

1 deel

3481 Legger van de achtste prebende, 1754
2 stukken

b. Proces

b. Proces
3482 Proces tussen Karel Van Mansfelt enerzijds en Jacob Van Bever en 

Gillis Zegers anderzijds inzake de inkomsten van de achtste 
prebende, 17e eeuw

1 lias

c. Rekeningen

c. Rekeningen
3483 Rekening van de inkomsten die Van Mansfelt betrekt uit de achtste 

prebende tijdens zijn verblijf te Rome, 1620-1623
1 stuk

3484 "Rekeninge van de vruchetn, renten pachetn etc. der achtste in 
ordine prebende ontfangen vuyt ordonnantie vande Eerwaerde 
Heeren vanden capittele der collegiaele kercke van Sinte Goedelen 
bij den secretaris vanden selve capittele tot behoeffve vande 
voorschreven eerw. heeren die verschenen zijn Sint Andriesmisse 
XVI c drye en veertich", 1643-1644

1 katern

3485 Lijst van de inkomsten die kanunnik Gobelinus ontvangt van Frans 
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De Boisschot bij het sluiten van de grote rekening van het kapittel, 
1646-1668

1 omslag

3486-3493 Rekening door de Stordeur, rentmeester van het kapittel, betreffende de achtste prebende gehouden door Van Doorselaer.

3486-3493 Rekening door de Stordeur, rentmeester van het 
kapittel, betreffende de achtste prebende gehouden door Van 
Doorselaer.

3486 1785
1 katern

3487 1786
1 katern

3488 1787
1 katern

3489 1788
1 katern

3490 1789
1 katern

3491 1790
1 katern

3492 1791
1 katern

3493 1792
1 katern

d. Paalscheiding en opmetting

d. Paalscheiding en opmetting
3494 Paalscheiding tussen de goederen van de achtste prebende te 

Molenbeek en die van Paul de Greve, griffier der stad Brussel, 1726
3 stukken

3495 Opmeting door C. Everaert, gezworen landmeter, van de landerijen
te Molenbeek, horend tot de achtste prebende gehouden door J.B. 
Ludovisi, 1777

1 stuk

e. Pachtovereenkomsten

e. Pachtovereenkomsten
3496 Pachtovereenkomst tussen Renier Goedeheeren, houder der 

achtste prebende enerzijds en Gillis Vanden Acker anderzijds 
betreffene land op de "Guldenkenshocht", 1409
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1 stuk

3497 Pachtovereenkomst tussen Egidius Vander Noot en Jan Vanden 
Driessche van land toebehorend aan de achtste prebende, 1539

1 stuk

3498 Pachtovereenkomst tussen Cornelis Van Loovelde, rentmeester der 
stad Brussel enerzijds en Gielis Machiels anderzijds betreffende 
land buiten de Vlaamse Poort, horend tot de achste prebende, 
1581

1 stuk

3499 Pachtovereenkomst tussen Petrus Damant, houder van de achste 
prebende enerzijds en Jan Goedtvriendt anderzijds betreffende land
buiten de Vlaamse Poort, horend tot de achtste prebende, 1582

1 stuk

3500 Pachtovereenkomst tussen Hendrik Gaillaert, rentmeester-generaal
van de kerken en geestelijke goederen in het kwartier van Brussel, 
enerzijds en Joris Dietens, rentmeester der scheepvaart anderzijds, 
betreffende een stuk land buiten de Vlaamse Poort, horend tot de 
achtste prebende, 1583

1 stuk

3501 Pachtovereenkomst tussen Maximiliaan Van Winghe, tresorier 
enerijds en Simon Vander Elst anderzijds betreffende land te 
Molenbeek, horend tot de achtste prebende, 1593

1 stuk

3502 Pachtovereenkomst tussen Maximiliaan Van Winghe enerzijds en 
Jan Vande Belen anderzijds betreffende land te Molenbeek horend 
tot de achste prebende, 1604

1 stuk

3503 Pachtsovereenkomst tussen Willem d'Hovijne, houder van de 
achtste prebende, enerzijds en Steven Coeck anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1639, 1649

2 stukken

3504 Pachtsovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Steven Coeck 
anderzijds betreffende land te Molenbeek, horend tot de achtste 
prebende, 1641

1 stuk

3505 Pachtovereenkomst tussen Jan Gobelinus, houder der achtste 
prebende enerzijds en Petrus De Cauwer anderzijds betreffende 
land te Molenbeek, 1648

2 stukken
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3506 Pachtovereenkomst tussen Jan Gobelinus, houder der achtste 
prebende enerzijds en Willem De Malder anderzijds betreffende 
land te Molenbeek, 1652

1 stuk

3507 Pachtovereenkomst tussen Jan Gobelinus, houder der achtste 
prebende enerzijds en Jan Bosmans anderzijds betreffende land te 
Molenbeek, 1650

1 stuk

3508 Pachtovereenkomst tussen Jan Gobelinus, houder der achtste 
prebende enerzijds en Librecht Poelman anderzijds betreffende 
land te Molenbeek, 1652

1 stuk

3509 Pachtovereenkomst tussen Jan Gobelinus, houder der achtste 
prebende enerzijds en Petrus De Cauwer anderzijds betreffende 
land te Molenbeek, 1656

1 katern

3510 Bescheiden betreffende de achterstallen die Adriaan Moenens 
schuldig is aan Jan Gobelinus, cantor en houder van de achtste 
prebende, voor het pacht nemen van land en weide, 1671

2 stukken

3511 Pachtsovereenkomst tussen Jan Gobelinus, houder van de achtste 
prebende enerzijds en Frans Van Hamme anderzijds betreffende 
een beemd te Molenbeek, 1674.

1 stuk

3512 Pachtsovereenkomst tussen Jan Gobelinus, houder van de achtste 
prebende enerzijds en Frans Van Hamme anderzijds betreffende 
een beemd te Molenbeek, 1674.

1 stuk

3513 Overeenkomst tussen cantor Jan Gobelinus, houder van de achtste 
prebende enerzijds en Adolf an Calck en Maria Lievens anderzijds 
betreffende een pachtsom verschuldigd voor land te Molenbeek, 
1676

1 stuk

3514 Pachtsovereenkomst tussen cantor Jan Gobelinus houder der 
achtste prebende enerzijds en Mark Moonens anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1676

1 stuk

3515 Pachtsovereenkomst tussen cantor Jan Gobelinus houder der 
achtste prebende enerzijds en Andries Peter anderzijds betreffende
land te Molenbeek, 1680
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1 stuk

3516 Pachtovereenkomst tussen Ernest Sohler, houder van de achtste 
prebende en Martinus Gommaert anderzijds betreffende land te 
Molenbeek, 1689

1 stuk

3517 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende het vercijnzen van 
een stuk land te Molenbeek, horend tot de prebende van Ruthd'Ans
aan Jan Vande Clooster, 1718

1 stuk

3518 Pachtovereenkomst tussen Jan Finet, rentmeester van het kapittel 
en beheerder van de goederen van de achtste prebende gehouden 
door Ruthd'Ans enerzijds en Hendrik Vanden Broeck anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1726

1 stuk

3519 Pachtovereenkomst tussen Petrus Finet, rentmeester van het 
kapittel enerzijds en Jan De Beuger anderzijds betreffende land te 
Molenbeek, horend tot de achtste prebende gehouden door Jan 
Baptist Ludovisi, 1738

1 stuk

3520 Pachtovereenkomst tussen Jan Baptist Ludovisi, houder van de 
achtste prebende, enerzijds en Jan Puttaert anderzijds betreffende 
land te Molenbeek, 1743

1 stuk

3521 Pachtovereenkomst tussen Jan Baptist Ludovisi, houder van de 
achtste prebende enerzijds en Cornelis Van Loock anderzijds 
betreffende een weide te Molenbeek, 1743

1 stuk

3522 Pachtovereenkomst tussen Jan Baptist Ludovisi, houder van de 
achtste prebende enerzijds en Jacob Goossens anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1743

1 stuk

3523 Pachtovereenkomst tussen Jan Baptist Ludovisi, houder van de 
achtste prebende enerzijds en Jacob Van Overstraeten anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1750

1 stuk

3524 Pachtovereenkomst tussen Jan Baptist Ludovisi, houder van de 
achtste prebende enerzijds en Antoon Vander Clooster anderzijds 
betreffende een weide te Molenbeek, 1751

1 omslag



324 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

3525 Pachtovereenkomst tussen Jan Baptist Ludovisi, houder van de 
achtste prebende enerzijds en Jan Baptist De Smout en Winand Van
Muylder anderzijds betreffende een weide te Molenbeek, 1754

1 katern

f. Rente

f. Rente
3526 Aankoop door Jan Baptist Van Overstraeten van een lemen huis te 

Molenbeek waarop een rente rust ten bate van de achtste 
prebende, 1773

1 katern

Hoofstuk XVI : De negende prebende

HOOFSTUK XVI : DE NEGENDE PREBENDE
1. Lijst der prebendehouders

1. LIJST DER PREBENDEHOUDERS
3527 Lijst van bezitters van de negende prebende en inventaris van de 

bescheiden betreffende deze prebende, 18e eeuw
1 katern

2. Proces

2. PROCES
3528 Procedurestukken i.v.m. een proces voor de Raad van Brabant 

tussen het kapittel enerzijds en kanunnik Poignart anderzijds 
betreffende zijn bijdrage te betalen in de kosten (voor een 
proces ?), 1698

1 stuk

3529 Vrijgeleide verleend door de "Hoogh Mogende Heeren Staten 
Generael der Vereenighde Nederlanden" aan kanunnik Frans 
Poignard, 1703

1 stuk

3530 Proces voor de Raad van Brabant tussen Deken Ambrosius De 
Thosse enerzijds en André Masssart, voor zijn minderjarige zoon 
Paul Massart, anderzijds betreffende de verlening van een preende 
aan Paul Massart die toekomt aan de deken, 1692-1694. Retroakte 
1669-.

1 omslag

3531 Proces voor de Raad van Brabant tussen Deken Ambrosius De 
Thosse enerzijds en André Masssart, voor zijn minderjarige zoon 
Paul Massart, anderzijds betreffende de verlening van een preende 
aan Paul Massart die toekomt aan de deken, 1692-1694. Retroakte 
1669-.

1 omslag
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3. Goederenbeheer

3. GOEDERENBEHEER
a. Leggers

a. Leggers
3532 Legger van de negende prebende gehouden door Willem Fierens. 

Lijst van de houders van deze prebende, 1576. Afschrift van een 
oorkonde, 1328-1607

1 katern

3533 Manuaal van de negende prebende gehouden door Mark Sterck en 
Willem Fierens, 1540-1608

1 deel

3534 Legger van de negende prebende gehouden door Willem Fierens, 
16e eeuw

2 katernen

3535 Opmeting van de landerijen toebehorend aan de negende 
prebende, 1621

5 katernen

3536 "Paelgenoten vande landen aecommende die negenste prebende 
vande kercke van Sinte Goedelen waervan tegenwordich 
possesseur is den heer canoninck Van Steensel", 1637

1 katern

3537 Legger van de negende prebende gehouden door Frans Poignart, 
1694-1701

1 stuk

3538 Legger van de negende prebende gehouden door Gielis Waernots, 
18e eeuw

1 katern

3539 Legger van de negende prebende, 18e eeuw
1 katern

3540 Legger van de negende prebende gehouden door Petrus Van 
Volden, 18e eeuw

1 katern

b. Rekeningen

b. Rekeningen
3541 Rekening van de negende prebende, 1692-1695

1 katern

3542 Rekening van hetgeen Poignard, houder van de negende prebende,
schuldig is aan het kapittel, 1693-1715
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2 katernen

3543 Rekening voor de erfgenamen van deken De Thosse, voormalig 
houder van de negende prebende betreffende de door 
laatstgenoemde ontvangen gelden, 1699

1 katern

3544 Rekening van de negende prebende gehouden door Petrus Van 
Volden, 1765

1 katern

c. Anderlecht

c. Anderlecht
3545 Pachtovereenkomst tussen Willem Fierens, houder van de negende 

prebende, enerzijds en Roeland Vander Borcht anderzijds 
betreffende een beemd te Veeweyde, 1591

1 stuk

3546 Pachtovereenkomst tussen deken Ambrosius De Thosse, houder 
van de negende prebende enerzijds en Denijs Rijckquaert 
anderzijds betreffende een beemd buiten de Anderlechtse Poort, 
1679

1 stuk

3547 Pachtovereenkomst tussen deken Ambrosius De Thosse, houder 
van de negende prebende enerzijds en Bartholomeus Herincx, 
molenaar, anderzijds betreffende een beemd te Anderlecht, 1684

2 stukken

3548 Pachtovereenkosmt tussen deken Ambrosius De Thosse, houder 
van de negende prebende enerzijds en Quirinus Vande Plas 
andezijds betreffende een weide te Anderlecht, 1691

1 stuk

3549 Pachtovereenkosmt tussen tresorier Petrus Van Volden, houder van 
de negende prebende enerzijds en Jan Vanden Plas anderzijds een 
beemd te Anderlecht, 1766

1 katern

d. Ganshoren

d. Ganshoren
3550 Getuigenverklaring van Dirk Tossyn en Martinus Van Hove, 

aangaande de weg en haag bij het goed te Ganshoren, toehorend 
aan de negende prebende,, gehouden door deken Ambrosius De 
Thosse, 1681

1 stuk
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e. Jette

e. Jette
3551 Proces voor de Raad van Brabant tussen deken Ambrosius De 

Thosse, houder van de negende prebende enerzijds en de 
inwonders van Sint-Pieters-Jette anderzijds aangaande de 
belastingen verschuldigd voor goederen van de negende prebende 
gelegen in de "cuype" van Brussel, 1675-1693

1 omslag

3552 Pachtovereenkomst Frans Poignard, houder van de negende 
prebende enerzijds en Gielies Vrijdach anderzijds betreffende land 
te Jette en Molenbeek, 1713

2 katernen

3553 Pachtovereenkomst tussen Niklaas De Coriache, houder van de 
negende prebende enerzijds en Gielis De Greve anderzijds van land
bij de weg van Brussel naar Dielegem, 1720

2 katernen

f. Molenbeek

f. Molenbeek
3554 Kaarten van de landerijen van de negende prebende te Molenbeek,

1686-1790
1 omslag

3555 Akte waarbij Waernots, houder van de negende prebende aan deze
prebende een huis geeft gelegen te Molenbeek achter het 
"Lindeken", 1790

1 stuk

3556 Pachtovereenkomst tussen Jan De La Loo enerzijds en Frans Coecke
anderzijds betreffende land te Molenbeek, horend tot de negende 
prebende, 1611

1 stuk

3557 Pachtovereenkomst tussen Matheus Ognate, huder van de negende
prebende enerzijds en Jan Verhasselt anderzijds betreffende land te
Molenbeek, 1672

1 stuk

3558 Pachtovereenkomst tussen Petrus Velez de Calderon, houder van 
de negende prebende enerzijds en Mark Wouwers anderzijds 
betreffende land op het "Carrevelt" te Molenbeek, 1674

1 stuk

3559 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Engelbert Van 
Malder anderzijds betreffende land te Molenbeek, 1677

1 stuk
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3560 Pachtovereenkomst tussen Ambrosius De Thosse, houder van de 
negende prebende enerzijds en Willem De Raedt anderzijds 
betreffende land op het "Laekenveldt" te Molenbeek, 1679

1 stuk

3561 Pachtovereenkomst tussen deken Ambrosius De Thosse, houder 
van de negende prebende enerzijds en Jan Vander Perre 
betreffende land te Molenbeek, 1684

1 stuk

3562 Pachtovereenkomst tussen deken Ambrosius De Thosse, houder 
van de negende prebende enerzijds en Hendrik Van Molenbeke 
anderzijds betreffende land te Molenbeek, 1688

1 stuk

3563 Pachtovereenkomst tussen deken Ambrosius De Thosse, houder 
van de negende prebende enerzijds en Gielis De Smidt aanderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1692

1 stuk

3564 Pachtovereenkomst tussen Frans Poignard, houder der negende 
prebende, enerzijds en Clement Vande Velde anderzijds 
betreffende land te Molebeek, 1699

1 stuk

3565 Pachtovereenkomst tussen Frans Poignard, houder der negende 
prebende, enerzijds en Catherina Crockaerts anderzijds betreffende
land te Molebeek, 1704

1 stuk

3566 Pachtovereenkomst tussen Petrus Finet, rentmeester van het 
kapittel enerzijds en de weduwe van J.B. Minnebeer anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, horend tot de negende prebende 
gehouden door kanunnik Van Volden, 1745-1760

3 stukken

3567 Pachtovereenkomst tussen tresoriier Petrus Van Volden, houder van
de negende prebende enerzijds en Martinus Barbay anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1751

1 omslag

3568 Pachtovereenkomst tussen tresoriier Petrus Van Volden, houder van
de negende prebende enerzijds en Petrus Vanden Sande anderzijds
betreffende land te Molenbeek, 1764

1 katern

3569 Pachtovereenkomst tussen tresoriier Petrus Van Volden, houder van
de negende prebende enerzijds en Petrus Van Malder anderzijds 
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betreffende land onder Berchem en Molenbeek, 1764
1 katern

3570 Pachtovereenkomst tussen tresoriier Petrus Van Volden, houder van
de negende prebende enerzijds en Wijnand Van Muylder anderzijds
betreffende land te Molenbeek, 1766

1 katern

3571 Pachtovereenkomst tussen tresoriier Petrus Van Volden, houder van
de negende prebende enerzijds en Frans Werie anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1772

1 katern

3572 Pachtovereenkomst tussen tresoriier Petrus Van Volden, houder van
de negende prebende enerzijds en Hendrik Van Stalle anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1772

1 katern

3573 Pachtovereenkomst tussen tresoriier Petrus Van Volden, houder van
de negende prebende enerzijds en Jacob De Beugere anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1773

1 katern

3574 Pachtovereenkomst tussen tresoriier Petrus Van Volden, houder van
de negende prebende enerzijds en Wijnand Van Muylder anderzijds
betreffende land te Molenbeek, 1773

1 katern

3575 Pachtovereenkomst tussen tresoriier Petrus Van Volden, houder van
de negende prebende enerzijds en Hendrik Borremans anderzijds 
betreffende land onder "Berchem ofte Molenbeek" (sic !), 1773

1 katern

3576 Pachtovereenkomst tussen tresoriier Petrus Van Volden, houder van
de negende prebende enerzijds en Joos Van Moer anderzijds 
betreffende land onder Berchem, Jette en Molenbeek, 1773

1 katern

g. Cijnzen en renten

g. Cijnzen en renten
3577 Afschrift van oorkonden betreffende een cijns ten bate van de 

negende prebende gezet op eeen boomgaard te Molenbeek, 1532-
1594

1 omslag

3578 Bescheiden betreffende het afkopen van een rente die Jan Vander 
Gothen, grofsmid, verschuldigd is aan de negende prebende, 1558-
1587



330 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

1 stuk

3579 Rente ten bate van de negende prebende, gezet op de "scipvaert" 
van Brussel,j 1563-1690

2 stukken

3580 Bescheiden aangaande de cijns ten bate van de negende prebende
gezet op goederen in het "straetken vander Elst" tegenover het 
begijnhof, 1590-1591

5 stukken

3581 Rente ten bate van de negende prebende en ten laste van Filibert 
De Mol in ruil voor een ontvangen kapitaal, 1607

1 stuk

3582 Bekrachting door Matheus Ognate van de verkoop door Albert Van 
Steensel aan Augustijn Coeck van land te Molenbeek waarop een 
cijns rust ten bate van de negende prebende, 1631-1657

4 stukken

3583 Bescheiden betreffende de verkoop door deken Ambrosius De 
Thosse van een boerkooishof te Molenbeek aan Gabriel Du Prenne, 
procureur bij de Raad van Brabant en Catharina Pardo. Op dit goed 
rust een "reinte ofte cijns" (sic) ten bate van de negende prebende,
1688-1689

1 omslag

h. Processen

h. Processen
3584 Overeenkomst tussen deken Ambrosius De Thosse, houder van de 

negende prebende enerzijds en Frans Winkeleer anderzijds in 
verband met het geld verschuldigd voor een proces aangaandez ijn
hof buiten de Vlaamse Poort, tussen de 'Maeght van Gendt" en de 
"Moriaen", 16684

1 stuk

3585 Proces tussen de rentmeester van de kerkfabriek enerzijds en Gillis
De Smedt anderzijds betreffende de pachtsommen verschuldigd 
voor land te Molenbeek horend tot de negende prebende, 
gehouden door Ambrosius De Thosse, 1696-1700

1 stuk

Hoofstuk XVII : De tiende prebende

HOOFSTUK XVII : DE TIENDE PREBENDE
1. Inventaris

1. INVENTARIS
3586 "Inventaris van de mamnuaelen, rekeninghe, huercedullen, andere 

pampieren, notulen etc. raeckende de geoderen, cheynsen, renten 
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etc. competerende de thiende in ordine prebende...", 18e eeuw
1 katern

2. Aanstelling

2. AANSTELLING
3587 Advies van het kapittel van de vorst betreffende het verlenen aan 

Frans Cousin van een prebende, destijds gehouden door Jan De 
Schockaert, 1745

1 stuk

3. Goederenbeheer

3. GOEDERENBEHEER
a. Volmachetn

a. Volmachetn
3588 Akte waarbij tresorier Petrus Van Volden, volmachthouder van 

kanunnik Moreau, houder van de tiende prebene, opdracht geeft 
aan De Vos, rentmeester van het kapittel, om de goederen van 
deze prebende te beheren, 1756

1 stuk

3589 Volmacht verleend door G. Moreau, houder van de tiende 
prebende, aan G. De Vos, rentmeester van het kapitel, tot het 
beheer van zijn goederen, 1757

1 stuk

b. Leggers

b. Leggers
3590 Manuaal van de tiende prebende gehouden door Lodewijk Michaut, 

1576-1604
1 katern

3591 Legger van de tiende prebende, gehouden door Paulus Fabri, 1591-
1600

1 katern

3592 Legger van de tiende prebende, gehouden door Lodewijk Michaut 
en Paulus Fabri, 1604-1710

1 katern

3593 Optekening van de pachters der goederen horend tot de tiende 
prebende, 1644

1 stuk

3594 Legger van de tiende prebende gehouden door Bartholomeus 
gaigne, 1651

1 katern

3595 Manuaal van de tiende prebende gehouden door Jan Crinon, 1685-
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1705
1 katern

3596 Legger van de tiende prebende gehouden door Craignon, 17e eeuw
2 stukken

3597 Legger van de tiende prebende gehouden door Jan Crinon, 17e 
eeuw

1 katern

3598 Legger van de tiende prebende, 17e eeuw
1 katern

3599 Legger van de tiende prebende, 17e eeuw
1 stuk

3600 Manuaal van de tiende prebende gehouden door Schockaert 
d'Armignies, 1714-1755

1 deel

3601 Manuaal van de tiende prebende, 1727-1755
1 deel

3602 Legger van de tiende prebende gehouden door Jan Stocckaert, 
1755

1 katern

3603 Legger van de tiende prebende gehouden door N. Moreau, 1756
1 katern

3604 Legger van de tiende prebende gehouden door Schroeder, 1783-
1797

1 deel

3605 Legger van de tiende prebende gehouden door De Schockaert, 18e
eeuw

1 omslag

3606 Legger van de tiende prebende, 18e eeuw
1 stuk

3607 Legger van de tiende prebende, 18e eeuw
1 stuk
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c. Rekeningen

c. Rekeningen
3608-3612 Rekeningen van de tiende prebende, gehouden door cantor Jan Crinon.

3608-3612 Rekeningen van de tiende prebende, gehouden door 
cantor Jan Crinon.

3608 1672-1677
1 omslag

3609 1677-1683
1 omslag

3610 1683-1687
1 omslag

3611 1687-1695
1 omslag

3612 1695-1707
1 omslag

3613-3638 Rekeningen van de tiende prebende, gehouden door G. Moreau.

3613-3638 Rekeningen van de tiende prebende, gehouden door G.
Moreau.

3613 1757
1 katern

3614 1758
1 katern

3615 1759
1 katern

3616 1760
1 katern

3617 1761
1 katern

3618 1762
1 katern

3619 1763
1 katern

3620 1764
1 katern

3621 1765
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1 katern

3622 1766
1 katern

3623 1767
1 katern

3624 1768
1 katern

3625 1769
1 katern

3626 1770
1 katern

3627 1771
1 katern

3628 1772
1 katern

3629 1773
1 katern

3630 1774
1 katern

3631 1775
1 katern

3632 1776
1 katern

3633 1777
1 katern

3634 1778
1 katern

3635 1778-1779
1 katern

3636 1779-1780
1 katern

3637 1780-1781
1 katern



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 335

3638 1781-1782
1 katern

3639 Staat der lasten rusten op de tiende prebende gehouden door 
Bartholomeus Gaigne en rekening betreffende de werken in het 
achetrhuis van deze prebende, 1664

1 katern

3640 Staat van de lasten wegend op de tiende prebende gehouden door 
kanunnik Fabri, 17e eeuw

1 stuk

3641 Rekening van hetgeen kanunnik De Schockaert houder van de 
tiende prebende, toekomst uit de rekeningen van het kapittel, 1740

1 stuk

3642 Rekenplichtige stukken betreffende de tiende prebende, 17e-18e 
eeuw

1 omslag

d. Huizen

d. Huizen
3643 Huurovereenkomst tussen Antonio Castillo, volmachthouder van 

Koenraad Schetz, heer van Grobbendonk enerzijds en Bernard 
Micault, heer van Huizingen anderzijds betreffende een huis van de
tiende prebende gelegen bij Sint-Goedele naast het huis "Den 
Jonghelinck", 1603. Retroakte 1601

2 stukken

3644 Rekeningen betreffende het laten slopen en heropbouwen door 
Paulus Fabri van het huis der tiendde prebende in de 
'Prochiaenstrate" naast "Den Jonghelinck", 1617

1 katern

3645 Huurovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Filip Buycx, 
procureur bij de Raad van Brabant anderzijds betreffende een 
achetrhuis gelegen bij de kapel van de H. Drievuldigheid en horend
tot de tiende prebende, 1671

1 stuk

3646 Rekenplichtige stukken betreffende de werken uitgevoerd in het 
huis van de tiende prebende bij de Smaeyersstraat, 1672-1677

2 stukken

3647 Huurovereenkomst tussen Jan Crinon enerzijds en Jan Petrus 
Christyn, secretaris van de Raad van Brabant anderzijds 
betreffende
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1 stuk

3648 Voorwaarden gesteld bij de verkoop door Jan Crionon van het huis 
van de tiende prebende, eertijds door hem gehouden, 17e eeuw

1 katern

3649 Rekening van hetgene cantor Gaine verschuldigd is ter ontlasting 
van het huis van de tiende prebende, eertijds door hem gehouden, 
17e eeuw

1 stuk

3650 Proces voor de Raad van Brabant tussen kanunnik Jozef De Pina 
enerzijds en kanunnik Poignard anderzijds betreffende het gebruik 
van eh huis der tiende prebende nagelaten door wijlen Jan 
Corremans, 1707

1 lias

3651 Bescheiden aangaande de betaling van een rente door kanunnik 
Jan Schockaert, houder der tiende prebende, aan het kapittel, het 
corpus der kapelanen en de priorij van Groenendaal. Deze rente 
rust op het huis in de "Parochiaenstrate" dat deken Jan Coremans 
in 1446 had nagelaten aan de houder der tiende prebende, 1714. 
Retroakten 1446-1147

5 stukken

3652 Rekening van hetgeen wijlen kanunnik Jozef De Pina verschuldigd is
ter ontlasting van het huis nagelaten door Jan Coremans, 1715

1 katern

3653 Bescheiden betreffende de verkoop door Jan De Schockaert De 
Thirimont, houder van de tiende prebende, van een huis in de 
Zavelstraat en dit om de vorstelijke voorschriften inzake 
amortisatie uit te voeren, 1710- 1758

1 omslag

e. Anderlecht

e. Anderlecht
3654 Pachtovereenkomst tussen Jan Schockaert De Thirimont, deken 

enerzijds en Lodewijk Heymans anderzijds betreffende een weide 
te Anderlecht horend tot de tiende prebende, 1732

1 stuk

3655 Pachtovereenkomst tussen Jan Baptist De Visscher, kelin kanunnik 
en volmachthouder van Jan Schockaert De Thirimont, proost van 
Sint-Pieters te Leuven enerzijds en Jan Van Haelen anderzijds 
betreffende land te Anderlecht, 1747

1 katern
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3656 Pachtovereenkomst tussen de weduwe van G. De Vps, rentmeester 
van het kapittel enerzijds en Jan Opdenbosch enerzijds betreffende 
land te Anderlecht horend tot de tiende prebende gehouden door 
Moreau, 1762

1 stuk

3657 Pachtovereenkomst tussen De Moreau, houder van de tiende 
prebende enerzijds en Joos Opdenbosch anderzijds betreffende een
weide te Anderlecht, 1772

1 stuk

f. Dilbeek

f. Dilbeek
3658 Pachtovereenkomst tussen Fabri, meier van het kapittel en 

volmachthouder van kanunnik Walter Hendrics enerzijds en Jan De 
Coster en Bartholomeus Vander Talen anderzijds betreffende land 
te Dilbeek, Moortebeek en Anderlecht horend tot de tiende 
prebende, 1472 (n.s.)

1 stuk

3659 Getuigenverklaringen betreffende het hakken van schaarhout te 
Dilbeek, afgelegd op verzoek van Jan De Schockaert, houder van 
de tiende prebende en van Petronella Vanden Broeck, weduwe van 
J.B. Malo, 1719

1 stuk

3660 Pachtovereenkomst tussen Jan De Schockaert De Thirimont, deken 
van Sint-Goedele een proost van Sint-Pieters te Leuven enerzijds 
en Filip Thielemans anderzijds betreffende land te Dilbeek, horend 
ott de tiende prebendde, 1738

1 stuk

3661 Pachtovereenkomst tussen de weduwe van Tobias De Vos, 
rentmeester van het kapittel enerzijds en Hendrik Thielemans 
anderzijds betreffende land te Dilbeek, horend tot de tiende 
prebende, 1762

1 stuk

3662 Oveeenkomst betreffende de verkoop van bomen en schaarhout uit
de Wolfsputten te Dilbeek, horend tot de tiende prebende, 1762

1 katern

3663 Pachtovereenkomst (gedrukt) tussen de weduwe De Vos, 
rentmeester van het kapittel enerzijds en Jan Vander Smissen 
anderzijds betreffende land te Dilbeek, horend tot de tiende 
prebende gehouden door kanunnik Moureau, 1767

1 stuk
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3664 Overeenkomst betreffende de verkoop van schaarhout uit de 
Wolfsputten te Dilbeek, horend tot de tiende prebende gehouden 
door De Moreaun 1772

1 katern

g. Molenbeek

g. Molenbeek
3665 Pachtovereenkomst tussen Jan De Schockaert De Thirimont, deken 

van Sint-Goedele en proost van Sint-Pieters te Leuven enerzijds en 
Frans De Pauw anderzijds betreffende land te Molenbeek, 1739

1 stuk

h. Cijnen en renten

h. Cijnen en renten
3666 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende de toelating 

verleend aan tresorier Hendrik Domburch om aan kanunnik 
Bartholomeus Gaigne, houder van de tiende prebende een kapitaal
te lenen, 1644

1 stuk

3667 Rekenplichtige stukken betreffende de cijns die burggraaf De 
Thiquen verschuldigd is aan kanunnik Jan De Schockaert De 
Thirimont, houder van de tiende prebende voor een weide te 
Haren, 1741-1747

3 stukken

Hoofdstuk XVIII : De elfde prebende

HOOFDSTUK XVIII : DE ELFDE PREBENDE
1. Goederenbeheer

1. GOEDERENBEHEER
a. Leggers

a. Leggers
3668 Fragment van een leger van de elfde (?) prebende, 1470

1 stuk

3669 Legger van de elfde prebende gehouden door Jacob Woislauski, 
1633-1642

2 katernen

3670 Manuaal van de elfde prebende gehouden door Jacob De Maeyere, 
1689-1720

1 katern

3671 Manuaal van de elfde prebende gehouden door Jacob Woislauski, 
17e eeuw

1 katern

3672 "Declaratie vande paelen vande goederen vande elfsten prebende 



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 339

waer van nu possesseur is H J. Woislawski", 17e eeuw
1 stuk

3673 Manuaal van de elfde prebende gehouden door Petrus Steenen, 
1763-1797

1 deel

3674 Opmeting door Laurens De Wever van goederen te Molenbeek (?) 
horend tot de elfde prebende (?) gehouden door Jacob Woislauski, 
1641

2 stukken

b. Molenbeek

b. Molenbeek
3675 Rekenplichtige stuikken betreffende de aankoop door deken Jacob 

De Maeyere van stukland te Molenbeek bij de "Vier Winden" ten 
bate van de elfde prebende, 1715

1 deel

3676 Pachtovereenkomst tussen Corenlis van Loovelde, rentmeester der 
kerkelijke goederen enerzijds en Jan Mertens anderzijds betreffende
land te Molenbeek, horend tot de elfde prebende, 1582

1 katern

3677 Pachtovereenkomst tussen Jacob Van Pamele, houder van de elfde 
prebende enerzijds en Jan Mertens, Filip Van Veveren, Joos 
Schelkins, Jan Fossier en Jan Sophie anderzijds betreffende land te 
Molenbeek en Schaarbeek, 1586-1587

1 lias

3678 Pachtovereenkomst tussen Jan Andries, houder van de elfde 
prebende enerzijds en Lucas Cammaerts anderzijds inzake land te 
Molenbeek, 1592

1 katern

3679 Pachtovereenkomst tussen Jacob Woislauski, houder van de elfde 
prebende enerzijds en Andriaan Vanden Houten anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1641

1 stuk

3680 Pachtovereenkomst tussen Jacob Woislauski, houder van de elfde 
prebende enerzijds en Andries De Vosch anderzijds betreffende een
boerkooishof te Molenbeek, 1673

1 stuk

3681 Pachtovereenkomst tussen Jacob Woislauski, houder van de elfde 
prebende enerzijds en Lodewijk De May anderzijds betreffende een 
boerkooishof te Molenbeek, 1684
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1 stuk

3682 Pachtovereenkomst tussen Jacob De Mayere, houder van de elfde 
prebende enerzijds en Petrus Claessens anderzijds betreffende een 
boerkooishof te Molenbeek, 1687

2 katernen

3683 Akte waarbij Clare Poels, weduwe van Jan Haeck, ter vergoeding 
van achterstallige pacht aan Jacob De Maeyere, houder van de 
elfde prebende, al het graan afstaat dat groeit op land te 
Molenbeek, horend tot deze prebende, 1689

1 stuk

3684 Overeenkomst waarbij Laurens Millé, plebaan en houder van de 
elfde prebende, land bij de "Vier Winden" te Molenbeek, zaals het 
werd opgemeten door C. Everaerts, in cijns geeft aan Frans De 
Raedt, 1778

1 omslag

c. Buiten de Lakense Poort

c. Buiten de Lakense Poort
3685 Pachtovereenkomst tussen Cornelis van Loovelde, rentmeester de 

kerkelijke goederen en Jan Van Brecht anderzijds betreffende land 
buiten de Lakense Poort, horend tot de elfde prebende, 1576

1 stuk

d. Schaarbeek

d. Schaarbeek
3686 Pachtovereenkomst tussen Jan Andries, houder van de elfde 

prebende enerzijds en Aerd Oinlincx en Lucia Vanden Vinne 
anderzijds betreffende land te Schaarbeek, 1595

1 stuk

e. Andere goederen

e. Andere goederen
3687 Pachtovereenkomst tussen Hendrik Guailliaert, rentmeester-

generaal van de kerkelijke goederen in het kwartier van Brussel 
enerzijds en Joos Scheelkens anderzijds betreffende land van de 
elfde prebende "inden cattenpoel", 1584

1 stuk

3688 Overeenkomst tussen de opzichters van de "schipvaert" van 
Brussel enerzijds en deken Jacob De Maeyere, houder van de elfde 
prebende anderzijds betreffende de vergoeding voor het gebruik 
van een weide bij Groenendijk, 1704

1 katern

3689 Akte waarbij de toezichter en de rentemeester van de scheepvaart 
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te Brussel toelaat dat de houder van de elfde prebende gebruik 
maakt van een dooer "benenden den Oistdijck vande vaert buyten 
de Vaertpoirte", 1687

1 stuk

f. Renten

f. Renten
3690 Nota betreffende de rente gezet op land te Berchem ten bate van 

de elfde prebende. Dit land werd door Raadsheer Van Achten, 
vader Jan Baptist Van Achlen, houder van de elfde prebende, 
verleend aan Antoon De Witte, 1626-1629

1 stuk

3691 Afwijking van renten ten bate van de elfde prende en de chorealen,
1676

1 stuk

3692 Rente ten laste van Michiel Van Laer en Anna De La faille en ten 
bate van de medische en elfde prebende, 1678

1 stuk

Hoofdstuk XIX :

HOOFDSTUK XIX :
1. Cartularium

1. CARTULARIUM
3693 Afschrift van oorkonde betreffende de twaalfde prebende, 1330-

1478
1 omslag

2. Goederenbeheer

2. GOEDERENBEHEER
a. Leggers

a. Leggers
3694 Manuaal van de twaalfde prebende gehouden door Cornelis Van 

Althen, 1576-1639
1 katern

3695 Manuaal van de twaalfde prebende, gehouden door Jacob Knopp, 
1693-1745

1 deel

3696 Legger van de twaalfde prebende, gehouden door Middegaels 
cantor, 1670-1691

1 katern

3697 Manuaal van de twaalfde prebende, 1734-1749. Retroakten 1330-
1564

1 omslag
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3698 Legger van de twaalfde prebende gehouden door Willem Van Goch,
1754

1 stuk

3699 Manuaal van de twaalfde prebende, 1741-1794. Retroakten 1330-
1564

1 katern

3700 Manuaal van det twaalfde prebende, 1793-1797
1 deel

b. Rekeningen

b. Rekeningen
3701 Rekenplichtige stukken betreffende de inkomsten van de twaalfde 

prebende, 1530-1660
1 omslag

c. Huizen

c. Huizen
3702 Proces tussen Jan Wemmeldinghen enerzijds en het kapittel en de 

fabriekmeesters anderzijds betreffende het huis van de twaalfde 
prebende in de Gasthuisstraat, 1512-1524

1 omslag

3703 Rekening door Lucas De Vos betreffende het huis van de twaalfde 
prebende, gehouden door Maarten Cools, cantor en plebaan. Deze 
woning, gelegen in de Gasthuisstraat was verhuurd aan procureur 
Michiel Daems, 1532-1540

1 katern

3704 Bescheiden betreffende de hypotheek, gezet op het huis van de 
twaalfde prebende in de Gasthuisstraat, ten behoeve van de daar 
uit te voeren werken, 1564-1565.

1 omslag

3705 Bescheiden betreffende de hypotheek, gezet op het huis van de 
twaalfde prebende in de Gasthuisstraat, ten behoeve van de daar 
uit te voeren werken, 1564-1565.

1 omslag

3706 Bescheiden betreffende de hypotheek door Jan Jacobi, houder van 
de twaalf prebende, gezet op het huis van deze prebende ten 
behoeve van de daar uit te voeren werken, 1609-1610

2 stukken

3707 Rekening betreffende de opbrengst van het verhuren van het huis 
van de twaalfde prebende en van de uitgaven voor de hier 
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uitgevoerde werken, 1609
1 katern

3708 Rekening van het geen tresorier Jacob Woislauski betaald heeft 
voor herstellingen in het huis van de twaalfde prebende in de 
Markiesstraat. Deze herstellingen werden uitgevoerd door wijlen 
Jan Weerts, houder van de twaalfde prebende, 1652-1669

1 omslag

3709 Kwijtschriften betreffende werken uitgevoerd in het huis van de 
twaalfde prebende bij de Markiesstraat dat bewoond wordt door 
kanunnik Servaas Middegaels, 1670-1690

1 omslag

3710 Rekening van de vergoedingen, uitbetaald door de stad Brussel 
voor de goederen, horend tot de twaalfde prebende die omwille 
van de verdedigingswerken onteigend werden, 1675-1687

1 omslag

3711 Rekening door Elias Vander Plancken, houder van de twaalfde 
prebende, betreffende werken uitgevoerd in het huis van zijn 
prebende na de door van Servaas Middegaels, 1690-1691

2 katernen

3712 Rekeningen betreffende de kapitalen ten laste van het huis in de 
Markiesstraat van de twaalfde prebende, gehouden door Jacob 
Knopff en betreffende de vergoeding uitgekeerd door de stad 
Brussel aan de bezitters van die prebende voor de onteigening van 
land bij de Blauwe Toren met het oog op verdedigingswerken, 
1692-1706

1 katern

3713 Rekening van de erfgenamen van Elias Vander Plancken 
betreffende de kapitalen rustend op het huis der twaalfde 
prebende, 1693-1694

1 katern

3714 Rekening van Jacob Knopff, houder van de twaalfde prebende 
betreffende de werken uitgevoerd in het huis van zijn prebende na 
de dood van Elias Vander Plancken, 1693-1698

1 katern

3715 Bescheiden betreffende de gelden gelend door de gebroeders Flas 
aan Antoon Van Cutsem, houder van de twaalfde prebende, voor 
werken in het huis van deze prebende gelegen in de 
"Gasthuysstraete alsnu genoemt Marquisstraete", 1762-1769

1 omslag



344 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

d. Andere goederen

d. Andere goederen
3716 Pachtovereenkomst tussen Jan Vander Cammen, houder van de 

twaalfde prebende enerzijds en Lieven Vanden Houten betreffende 
land op het Lakenveld, 1640

1 stuk

3717 Pachtovereenkomst (afschrift) tussen Jan Vander Cammen, houder 
van de twaalfde prebende enerzijds en Lieven Vanden Houten 
anderzijds betrefende land op het Lakenveld, 1644

1 katern

3718 Bescheiden betreffende de goederen van de twaalfde prebende, 
gelegen tussen de Koudenbergse en de Leuvense Poort, achter de 
"Blauwe Toren", meer bepaald betreffende de onbebouwde strook 
naast de straatbedding, 1744-1745. Retroakten 1675-

1 omslag

Hoofstuk XX : De medische prebende

HOOFSTUK XX : DE MEDISCHE PREBENDE
1. Fundatie

1. FUNDATIE
3719 Akte waarbij priester Claudius Nicolot zijn voorstel herroept om een

medische prebende te funderen vermits hij terzake nog steeds 
geen antwoord kreeg van het kapittel, 1660

1 stuk

3720 Verzoekschrift van Claudius Nicolot gericht aan de deken van het 
Sint-Romboutskapittel te Mechelen om toelating te krijgen tot het 
funderen van een medische prebende, 1661

1 stuk

2. Aanstelling

2. AANSTELLING
3721-3725 Kandidaturen (voorzien van aanbevelingsstukken) voor de medische prebende :

3721-3725 Kandidaturen (voorzien van aanbevelingsstukken) voor 
de medische prebende :

3721 Melchior Elincx, 1676-1678
1 lias

3722 Jacob De Mol, 1677
1 stuk

3723 Hendrik Lindekens, 1677
1 katern

3724 Jan Bauduin, 1677
1 katern
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3725 Edward Fransens, 1687
1 stuk

3726 Verslag van de aktie van de notaris van de Hoedt bij het kapittel 
om Frans Van de Zype niet in het bezit te stellen van de medische 
prebende vooraleer dokter Lindekens vergoed is voor al zijn 
onkosten, 1681

1 stuk

3. Goederenbeheer

3. GOEDERENBEHEER
a. Leggers

a. Leggers
3727 Legger van de medische prebende, 17e eeuw

1 stuk

3728 Legger van de medische prebende, 18e eeuw
1 stuk

b. Rekeningen

b. Rekeningen
3729-3746 Rekeningen van de medische prebende.

3729-3746 Rekeningen van de medische prebende.
3729 1675-1678

1 katern

3730 1682-1683
1 katern

3731 1682-1685
1 katern

3732 1683-1685
1 katern

3733 1689-1690
1 katern

3734 1690-1691
1 katern

3735 1691-1692
1 katern

3736 1692-1693
1 katern
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3737 1693-1694
1 katern

3738 1694-1695
1 katern

3739 1695-1696
1 katern

3740 1696-1700
1 katern

3741 1700-1714
1 katern

3742 1714-1722
1 katern

3743 1722-1729
1 katern

3744 1729-1731
1 katern

3745 1731-1732
1 katern

3746 1733-1734
1 katern

3747 Rekenplichtige stukken van dokter Verbeken betreffende 
herstellingen in zijn huis te Mechelen en betalingen aan de 
commanderij van Pitsenburg horend tot de Duitse Orde, 1676-1699

1 omslag

3748 Rekening van Hendrik Lindekens, geneesheer en houder van de 
medische prebende, 1680-1681

2 katernen

3749 Rekenplichtige stukken en andere bescheiden betreffende 
betalingen door dokter Lindekens, 1681-1684

1 lias

3750 Rekening van de op verzoek van dokter Lindekens verkochte 
goederen van Catharina Picart uit Ohain, om op die manier haar 
schulden te betalen aan de houder van de medische prebende, 
1682

1 katern
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3751 Rekenplichtige stukken en andere bescheiden betreffende de 
zorgen toegediend door dokte Vander Beken, 1696-1702

1 omslag

3752 Verzoekschrift gericht aan de Raad van Brabant door Gertrudis 
Palant, erfgename van Matheus Rahier, houder van de medische 
prebende, om te verkrijgen dat het kapittel haar een lijst van de 
inkomsten van Rahier zou bezorgen, 1731. Retroakte 1730

1 lias

3753 "Staet van de redemptie die den heere Rahier, in zijn leven doctor 
ende possesseur van de prebende medicinael gehouden was te 
betaelen ter saecke van gelichte capitaelen", 1737

1 stuk

3754 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende een betaling aan Jan
Van Asbroeck, houder van de medische prebende, 1765

1 stuk

c. Huizen

c. Huizen
3755 Verkoopovereenkomst tussen Matheus Rahier, houder van de 

medische prebende enerzijds en Willem Leemans, schaliedekker 
anderzijds betreffende de hofstede met huis, genaamd "Sint-
Arnauld", gelegen in "de straete achter de Bruydt", 1691. Retroakte
1653

2 katernen

3756 Volmacht verleend door het kapittel aan Antoon Kints, houder van 
de medische prebende, om het huis "Sint-Arnout" te verkopen, 
1669

1 stuk

3757 Rekening van de uitgaven gedaan door wijlen de heer Kints, houder
van de medische prebende, voor het herstel van het huis achter 
"de Bruydt" bij het klooster van de augustijnen, 1677

1 katern

d. Processen

d. Processen
3758 Procedurestuk betreffende een geschil tussen Claudius Nicolot 

enerzijds en Jan De Hasque anderzijds, 1661-1662
1 stuk

3759 Proces voor de wethouders van Brussel tussen het kapittel 
enerzijds en dokter Lindekens anderzijds aangaande de inkomsten 
van de medische prebende, 1687

1 stuk
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3760 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Alexander Hubart, bezitter van de medische prebende anderzijds, 
betreffende de inkomten van dit beneficum, 1734-1735. Retroakte 
1174-

1 omslag

3761 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Erasmus Coremans, houder van de medische prebende anderzijds, 
betreffende het beheer van de inkomsten van deze prebende, 
1768. Retroakte 1658

1 omslag

e. Renten

e. Renten
3762 Jaarrente ten gunste van Claudius Nicolot en ten laste van Filip 

Picart, huissier bij de Raad van Brabant en zijn echtgenote Anna 
Scheyle, in ruil voor de ontvangen kapitaal, 1650

1 stuk

3763 2 stukken

3764 (K. 508).
1 omslag

3765 Uittreksel uit de "Acta Capitulria" betreffende de volmacht verleend
aan Jan Ter Plast om voor de schepenen van Grimbergen de rente 
te kwijten, verschuldigd aan Claudius Nicolot, 1675

1 stuk

3766 Geschil voor de schepenen van Eigenbraktl tussen Lindekens, 
houder de medische prebende enerzijds en de erfgenamen van

1 omslag

4. Ziekenzorg

4. ZIEKENZORG
3767 "Memorieboeck vande visiten, conferentien ende consulten gedaen

door den doctoor Vander Beken inde jaerren ende maenden als hier
volght", 1695-1704

1 deel

Deel II : De Scholaster

DEEL II : DE SCHOLASTER
Hoofdstuk I : Inventarissen

HOOFDSTUK I : INVENTARISSEN
3768 1 katern

3769 Lijst der bescheiden betreffede de scholasterij gevonden in het 
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sterfhuis van scholaster De Deyn, 1688
1 katern

3770 Lijst van de archiefstukken betreffende de scholasterij, 18e-19e 
eeuw

1 stuk

Hoofstuk II : Cartularia en compilatiewerken

HOOFSTUK II : CARTULARIA EN COMPILATIEWERKEN
3771 Verzameling bescheiden betreffende de scholasterij verbonden aan

de kerken inde Nederlanden en te Parijs, 1779-19e eeuw
1 band

3772 "Diversche annotata raeckende de scholasters ende naem van de 
possesseurs der selver", 1220-18e eeuw

1 omslag

3773 "Registrum iurium, libertatum et privelegiorium scholastrie 
Bruxelllensis", 1299-1578

1 deel

3774 "Codex ex quo ludimagistris (sic) in admissione sua praeleguntur 
statuta, professio fidei et iuramentum". Statuten, reglementen en 
eedformules betreffende de scholasterij, 16e-17e eeuw

1 deel

3775 "Codex actuum... scholarum oppidi Bruxellensis...". Lijst van de 
schoolmeesters, benoemingsoorkonden, verslagen van inspecties 
en vergaderingen, processen en rekenplichtige stukken, 1629-1664

1 deel

3776-3780 "Collectanea Scholasteriae". Bundeling van bescheiden betreffende de scholaster en het schoolwezen te Brussel en omgeving vooral tijdens de zestiende en zeventiende eeuw. Omvat ondermeer processen, verslagen van schoolvisitaties, verzoekschriften, aanstellingsoorkonden, reglementeringen, bescheiden betreffende herstellingen aan het huis der scholasterij en de verhuring van de "Hoochschole".

3776-3780 "COLLECTANEA SCHOLASTERIAE". BUNDELING VAN 
BESCHEIDEN BETREFFENDE DE SCHOLASTER EN HET 
SCHOOLWEZEN TE BRUSSEL EN OMGEVING VOORAL TIJDENS DE 
ZESTIENDE EN ZEVENTIENDE EEUW. OMVAT ONDERMEER 
PROCESSEN, VERSLAGEN VAN SCHOOLVISITATIES, 
VERZOEKSCHRIFTEN, AANSTELLINGSOORKONDEN, 
REGLEMENTERINGEN, BESCHEIDEN BETREFFENDE HERSTELLINGEN
AAN HET HUIS DER SCHOLASTERIJ EN DE VERHURING VAN DE 
"HOOCHSCHOLE".

3776 N° 1° 1320-1700
1 band

3777 N° 2° 1320-1706
1 band

3778 N° 3° 1367-1690
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1 band

3779 N° 4° 1320-1702
1 band

3780 N° 5° 1320-1702
1 band

Hoofdstuk III : Briefwisseling

HOOFDSTUK III : BRIEFWISSELING
3781 Briefwisseling gericht aan de scholaster, 17e eeuw.

1 omslag

3782 Briefwisseling gericht aan de scholaster, 17e eeuw.
1 omslag

Hoofdstuk IV : Aanstelling

HOOFDSTUK IV : AANSTELLING
3783 Eed van de scholaster bij zijn aanstelling, afschrift, 17e eeuw

1 stuk

3784 Notariêle verklaring betreffende de schikkingen getroffen in 
verband met Jan Geeraerd die door de vorst was bekleed met de 
waardigheid van scholaster maar die, omwille van het Calvinistisch 
bewind, die functe niet had kunnen waarnemen, 1583

1 stuk

3785 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" betreffende het benoemen van 
een vervanger van de scholaster tijdens diens afwezigheid, 1591-
1611

1 stuk

3786 Afschrift van de akte waarbij de paus aan de aartshertogen 
Albrecht en Isabella toelaat kerkelijke beneficia (scholasterij) toe te 
kennen, 1600

1 katern

3787 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende het voordragen van 
de kadidatuur van Willem Brant, Steven Iden en Jan Bruloot voor de
wardigheid van scholaster, 1611

1 stuk

3788 Bescheiden betreffende de opdracht gegeven aan Jan Weerts om, 
gezien de vacature van de scholasterij na de dood van scholaster 
Lodewijk Smeyers, de scholen te inspecteren, 1664-1666

3 stukken

3789 Akte waarbij het kapittel na de dood van scholaster Lodewijk 
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Smeyers, Frans Vander Belen balast met het ontvangen van de 
inkomsten der scholasterij, 1666

1 stuk

3790 Geschil tussen het kapittel en de wethouders van Brussel enerzijds 
en de Raad van Brabant anderzijds betreffende het aanstellen van 
een scholaster en het toezicht op de scholen, 1663-1667

1 omslag

3791 Advies van Van Veen inzake een geschil tussen Jan de Waele en Jan
Aubert over een ruil van beneficia, 1680

1 stuk

3792 Geschil tussen het kapittel enerzijds en Joos De Vaddere anderzijds 
betreffende het aanduiden van een plaatsvervanger van de 
scholaster tijdens diens aanwezigheid, 17e eeuw

1 omslag

3793 Verzoekschrift waarbij Jan Houtvens, door scholaster H. Coster voor
zijn vertrek naar Rome aagesteld als zijn vervanger, aan het kapttel
vraagt hem een algemene volmacht te verlenen, 17e eeuw

1 stuk

3794 Verzoekschrift van de pastoor van de Koudenberg in verband met 
benoeming van een scholaster door de vorst, 17e eeuw

1 stuk

3795 Kandidatuur van kanunnik Karel Leyniers voor het ambt van 
scholaster, 1759

1 stuk

3796 Akte waarbij de deken en het kapittel aan de vorst drie kandidaten 
voorstellen voor het ambt van scholaster : Maarten Robyns, Jan 
Baptist Ludovisi en Karel Leyniers, 1759

1 stuk

3797 Akte waarbij het kapittel, na verzoek van Ferdinand De 
Tauttmansdorff-Weinsberg, de heren Steenen, Millé en Vanden 
Eynde voorstelt voor het ambt van scholaster, 1787-1788

2 stukken

3798 Verzoekschrift waarbij het kapittel aan de vorst vraagt één van de 
door hen voorgestelde kandidaten te benoemen als scholaster, 
1787

1 stuk

3799 Brief van de fabriekmeester aan de vorst waarin zij Bernard 
Clarenbos, Petrus Heynsmans en Frans Mostinck voordragen voor 
het ambt van scholaster, 18e eeuw
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1 stuk

Hoofdstuk V : Prerogatieven van de scholaster

HOOFDSTUK V : PREROGATIEVEN VAN DE SCHOLASTER
3800 Jurdisch advies over de vraag of een scholaster, niet voorzien van 

een prebende ook geniet van distributies en of hij één der 
dignitarissen van het kapittel is, 15e eeuw

1 rol

3801 Verzoekschriften van scholaster Antoon De Deyn aan de Raad van 
Brabant om zijn accijnsvrijdom te doen eerbiedigen, 1677

2 stukken

3802 Verklaring van Willem Vanden Nesse, pastoor van de Sint-
Kathelijnekerk, waarbij het erkent "de prijsen vanden catechismus" 
te hebben uitgereikt aan de kinderen van de scholen in zijn 
parochie zonder daarmee evenwel inbreuk te willen plegen op de 
prerogatieven van de scholaster, 1689

1 stuk

3803 Juridisch betoog om te bewijzen dat de scholasterij een kerkelijke 
waardigheid is, 17e eeuw

1 katern

3804 Verzoekschrift van scholaster Lodewijk Smeyers aan de wethouders
van Brussel en de superintendenten van de scholen ter vrijwaring 
van zijn prerogatieven ondermeer inzake het benoemen en 
ontslaan van schoolmeesters, 17e eeuw

1 stuk

3805 de onderwijzers en de inkomsten, 17e eeuw. Retroakten, 14e eeuw
1 omslag

3806 Uitspraak van de pauselijke nuntius in geschil tussen H. Coster, 
scholaster enerzijds en de bogaarden anderzijds, 1603

2 stukken

Hoofstuk VI : Processen

HOOFSTUK VI : PROCESSEN
3807 Getuigenis waarbij Thomas Saillius, jezuiet, verklaart dat Jw. De 

Vocht onschuldig is aan he opsluiten van scholaster Coster te 
Vilvoorde, 1610

2 stukken

3808 Verklaring van de schoolmeesters aangaande het goede beheer 
van scholaster Antoon de Deyn, 1676

1 stuk
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Hoofdstuk VII : Goederenbeheer

HOOFDSTUK VII : GOEDERENBEHEER
1. Leggers

1. LEGGERS
3809 Opgave van de inkomsten van de scholaster, 1428

1 stuk

3810 "Manuale "domini Henrici Smeyers, scholastici Bruxellesnsis de 
receptis et expositis ex parte su scholasterie ab anno 1612", 1612-
1629

1 deel

3811 Legger van de scholaster, 1754
1 stuk

2. Algemeen beheer

2. ALGEMEEN BEHEER
3812 Afschrift van de oorkonde waarbij het kapittel aan Jan Van Ijsse een

stuk grond geeft bij de Sint-Goedelepoort op voorwaarde dat hij er 
een school bouwt, 1367. Afschrift van de overeenkomst (1514) 
tussen het kapittel en Jan Timmerman inzake de opvoeding van de 
boninfanten, 1367-1514

1 katern

3813 Rekening van Frans Vanderbelen betreffende de inkomsten en 
uitgaven van de scholasterij in de periode na de dood van Lodewijk
Smeyers en vóór de aanstelling van Antoon De Deyn, 1666-1667

1 katern

3814 Bewijsstukken bij voormelde rekenng, 1667
1 omslag

3815 Geschil tussen Karel van Lorreinen enerzijds en het kapittel 
anderzijds aangaande het toewijzen van de inkomsten van de 
scholaserij aan N. Des Roches en N. De Beaurepaire, 1780-1788

1 omslag

3. Tiend an de scholaster

3. TIEND AN DE SCHOLASTER
3816 Pachtovereenkomst tussen de scholaster, de pastoor en de 

kerkmeesters van Sint-Gillis enerzijds en Adriaan Vander Hoeffven 
anderzijds betreffende het tiend van Sint-Gillis, 1615

1 stuk

3817 Proces voor de Raad van Brabant tussen de scholaster en de 
fabriek enerzijds en de pastoor van Watermaal anderzijds 
betreffende het tiend aldaar, 1647-1670

1 omslag
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3818 Rekening van hetgeen de scholaster betaald heeft in een proces 
tegen de pastoor van Ukkel inzake het tiend aldaar, 17e eeuw

1 katern

3819 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" in verband met een verzoek van
J. B. Hamelincx inzake de inkomsten van de scholaster uit het tiend
van Melsbroek, 1706

1 stuk

4. Renten

4. RENTEN
3820 Rente ten bate van Joos De Vaddere scholaster en ten bate van 

Petrus Piemans, secretaris en audiëncier van de Raad van Brabant, 
1609

1 stuk

3821 Bescheiden betreffende het huis "Den Gulden Cop" op de 
Schaarbeekse weg en de hierop rustende rente ten bate van de 
scholasterij, 1697-1712

1 omslag

5. "Hoochschole"

5. "HOOCHSCHOLE"
3822 Overeengekomen en rekeningen betreffende de bouw van de 

"Hoochschole", 1417-1418
2 stukken

3823 Rente ten bate van de choraelen en ten laste van de 
"Hoochschoole" met het oog op het herstellen van het vervallen 
huis der scholasterij, 1609

1 omslag

3824 Vezoekschriften van scholaster Antoon De Deyn aan de vicaris-
generaal en aan het kapittel om gezien het verval van de 
"Hoochschole" dit gebouw te mogen verkopen, 1668-1669

2 stukken

3825 Verzoekschriften van scholaser Antoon De Deyn aan de wethouders
van Brussel, de vicaris-generaal en het kapittel in verband met de 
herstellingen aan de "Hoochschole", 1668-1670

1 omslag

3826 Proces voor de officiaal van Mechelen tussen het kapittel enerzijds 
en scholaster De Deyn anderzijds betreffende de inkomsten uit de 
scholasterij en de verkoop van de "Hoochschole" wegens de 
vervallen toestand van het gebouw, 1673-1674. Retroakten, 1658-

1 omslag
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3827 Akte waarbij Francoise De Greve, weduwe van Christoffel Geerts, 
afziet van de aankoop van de "Hoochschole", 1674

1 katern

3828 Bescheiden aangaande de herstellingen van de "Hoochschole" en 
het voorstel van Jan Bavegom, procureur bij de Raad van Brabant, 
om op die plaats een gebouw op te trekken voor het bewaren van 
het archief van de Raad van Brabant, 1683

1 lias

3829 Geschil tusen solaster Hendrik Smeyers enerzijds en het kapittel 
anderzijds aangaande de nalatenschap van Joos De Vaddere en 
meer bepaald kosten voor het herstel van de "Hoochschole", 17e 
eeuw

1 stuk

Hoofstuk VIII : Algemene reglementering inzake het schoolwezen

HOOFSTUK VIII : ALGEMENE REGLEMENTERING INZAKE HET 
SCHOOLWEZEN

3830 Afschrift van de privileges van herog Jan III (1320) en Johanna en 
Wenceslas (1362), inzake de scholen te Brussel, 1320, 1362

1 katern

3831 Uittreksels uit de oorkonden van hertog Jan III (1320) en keizer 
Karel V (1543) inzake de aanstelling van onderwijzers, 1320

1 stuk

3832 Ordonnantie (afschrift) van Johanna en Wenceslas inzake de 
scholen te Brussel, 1381

1 katern

3833 Afschrift van de ordonnantie van hertog Filips De Goede inzake het 
schoolwezen te Brussel, 1431

1 katern

3834 Uittreksels uit de ordonnantie van Maximiliaan van Oostenrijk 
inzake het schoolwezen te Brussel, 1510

1 katern

3835 Afschrift van de ordonnantie van keizer Karel V inzake het 
schoolwezen te Brussel, 1543.

1 katern

3836 Afschrift van de ordonnantie van keizer Karel V inzake het 
schoolwezen te Brussel, 1543.

1 katern
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3837 Verordening van de wethouders van Brussel inzake de 
zondagsschool, 1589

1 stuk

3838 Verordening van de wethouders van Brussel waaribj de 
schoolmeesters verplicht worden met hun leerlingen elke zondag 
naar Sint-Goedele, Sint-Goriks en de Kapellekerk tek omen en 
waarbij de schoolmeesters vrijgesteld worden van wachtdienst, 
1590

1 stuk

3839 Geschil tussen de wethouders van Brussel enerzijds en de 
scholaster en de schoolmeesters anderzijds betreffende het 
opnieuw uitvaardigen van het reglement (1543) inzake het 
scholwezen, 1591

2 stukken

3840 Verordening van de wethouders van Brussel waarbij een boete 
opgelegd wordt aan e schoolmeesters die nalaten men hun 
lelingen naar het catechismusonderricht tek omen, 1591

1 stuk

3841 Verordening van de wethouders van Brussel waarbij de 
schoolmeesters verplicht worden met hun leerlingen naar het 
catechismusonderricht te komen op straffe van ook tot wachtdienst
verplicht te worden, 1594

1 stuk

3842 Reglement inzake het schoolwezen uitgevaardigd door Filips II, 
1596.

1 lias

3843 Reglement inzake het schoolwezen uitgevaardigd door Filips II, 
1596.

1 katern

3844 Reglement inzake het schoolwezen uitgevaardigd door Filips II, 
1596.

1 katern

3845 Reglement inzake het schoolwezen uitgevaardigd door Filips II, 
1596.

1 omslag

3846 Uittreksels uit de verorderingen inzake de scholasterij, 1596-1598
3 stukken

3847 "Nieuwe statuten ende ordinancien achtervolgende de welcke die 
heer scholaster, scholmeesters ende scholmeesterssen deser stadt
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van Bruessele hun voirtaen sullen hebben te reguleren", 1598
1 lias

3848 "Nieuwe statuten ende ordinancien achtervolgende de welcke die 
heer scholaster, scholmeesters ende scholmeesterssen deser stadt
van Bruessele hun voirtaen sullen hebben te reguleren", 1599

1 katern

3849 Uittreksel uit een ordonnantie van de artshertogen inzake het 
schoolwezen, 1607

1 stuk

3850 Verordening van de wethouders van Brussel waarbij de 
schoolmeesters verplicht worden met leerlingen naar het 
catechimusonderricht te komen, 1610

1 stuk

3851 Reglement (gedrukt) van de zondagsscholen te Antwerpen, 1618
1 stuk

3852 Verordening van de aartshertogen betreffende de naleving van de 
in 1598 uitgevaardigde reglementering inzake de scholasterij, 1619

2 stukken

3853-3857 Vorstelijke verordeningen tot naleving van de in 1596, 1598, 1639 en 1649 uitgevaardige reglementen inzake het schoolwezen, 1639-1693.

3853-3857 VORSTELIJKE VERORDENINGEN TOT NALEVING VAN DE 
IN 1596, 1598, 1639 EN 1649 UITGEVAARDIGE REGLEMENTEN 
INZAKE HET SCHOOLWEZEN, 1639-1693.

3853 1639

3854 1659

3855 1669

3856 1673

3857 1693

3858 "Wetten ende conditien gestelt byde heeeren vanden capittele van 
Sinte-Goedele ende den heere scholasters van de selve kercke aen 
de meesterssen van de arme schoolen die men houden sal in de 
capellen van Sint Laurens ende Sint Juliaen int jaer 1640".

3 stukken

3859 "Status et conditions ordonnées par messieurs le doyen, chapitre 
et escolastre de l'église de Ste Gudila à les demoiselles 
enseignants les povres mendians par charitéa et chapelles de cette
ville les festes et dimanches", 1643
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1 stuk

3860 Vorstelijke verordening inzake maatregelen tegen diegenen de 
zonder toelating onderwijs verschaffen en tegen gemengd 
onderwijs, 1648-1653

1 katern

3861 Verbod uitgevaardigd door de superintendenten van de scholen om
tijdens de epidemie onderwijs te verschaffen, 1651

2 stukken

3862 Reglementen inzake het schoolwezen te Gent, 1651
1 stuk

3863 Verzoekschrift waarbij scholasters Lodewijk Smeyers aan de 
aartsbisschop vraagt zijn zegen te verlenen aan alllen die onderwijs
verschaffen en volgen in de kapellen van de H. H. Elooi, Julianus en 
Joris, 1652

1 stuk

3864 Reglementen inzake het schoolwezen, uitgevaardigd door de 
superinterdenten, 1662

2 stukken

3865 Verzoekschriften van de scholasters aan de Raad van Brabant 
opdat de statuten van 1596, 1598 en 1619 opnieuw zouden 
uitgevaardigd worden, 1667

1 omslag

3866 "Ordonnantie vande wijcken daer de dertien schoelmeesters hen 
moeten nae reguleren ter bequaemste plaetsen te moogen 
woonen". Lijst van de wijken en s traten waar de schoolmeesters 
zich mogen vestigen zonder oneerlijke concurentie aan te doen aan
hun collega's, 17e eeuw

7 stukken

3867 Reglement inzake de zondagsschool te 's Hertogenbosch, 17e 
eeuw

1 stuk

3868 Historische aantekening betreffende de reglementen inzake het 
schoolwezen, 17e eeuw

1 stuk

Hoofstuk IX : Organisatie van het schoolwezen en geschillen terzake

HOOFSTUK IX : ORGANISATIE VAN HET SCHOOLWEZEN EN 
GESCHILLEN TERZAKE

3869 Uitspraak van hertog Filips de Goede in een geschil tussen de 
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scholaster enerzijds en de pastoor van Molenbeek anderzijds 
betreffende de oprichting van een school, 1431

1 katern

3870 Vonnis van de Raad van Brabant in eeen geschil tussen de 
scholaster enerzijds en de pastoor van Molenbeek betreffende de 
oprichting van een school Vonnis (1548) van de Geheime Raad 
betreffende een gelijkaardig geschil, 1431-1548

1 katern

3871 Vonnis van de Raad van Brabant waarbij bepaald wordt dat de 
broeders van Nazaeret geen onderwijs mogen verstrekken zonder 
toelating van de scholaster, 1464

1 katern

3872 Overeenkomst tussen de scholaster Jan Timmermans enerzijds en 
Petrus Jacobs, proost van de Kapellekerk en de parochianen aldaar 
betreffende de oprichting en het beheer van de Latijnse school, 
1530

1 katern

3873 Proces tussen kapelanen Niklaas Sarteels enerzijds en de 
schoolmeesters anderzijds inzake het schoolwezen, 1545-1554

1 omslag

3874 Proces voor de Raad van Brabant tussen de scholaster enerzijds en 
Joos Cammaerts, Jan Cordon en Jan De Roy anderzijds aangaande 
het houden van scholen zonder toelating ("sluypscholen"), 1593

1 stuk

3875 Verzoekschriften van de proosten van de schoolmeesterzs aan de 
kanselier opdat hij zou optreden tegen diegenen die het reglement 
van 1596 overtreden, 1597

1 stuk

3876 Geschil van het kapittel enerzijds en scholaster Hendrik Coster 
anderzijds aangaande de wijze waarom de omhlingen voor de arem
collegestudenten gebeuren, 1601

1 omslag

3877 Proces voor de Raad van Brabant tussen Joos de Vaddere, 
scholaster en pastoor van Koudenberg enerzijds en Cornelis 
Wouters anderzijds aangaande het houden van een school ondanks
de slechte faam die hij genoot, 1610

1 omslag

3878 Beslissing van de kapittel aangaande het ondericht van de 
choraelen en boninfanten in de school, 1618

2 stukken
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3879 Verzoekschrift van de aartsbisschop aan de wethouders van 
Brussel opdat zij, gezien het groot aantal kinderen die onderwijs 
nodig hebben, zouden zorgen voor een voldoende aantal 
zondagsscholen en er tevens zouden over waken dat de kinderen 
deze scholen bezoeken, 1623

1 stuk

3880 Opdracht verleend aan deurwaarder Keyen om schoolmeester 
Lambrecht Palmeto aan te sporen de reglementen inzake het 
schoolwezen na te leven, 1631

1 stuk

3881 Proces voor de Raad van Brabant tussen scholaster Lodewijk 
Smeyers enerzijds en Koenraad Asborne anderzijds inzake de 
naleving van de reglementen betreffende het schoolwezen, 1634-
1643.

1 omslag

3882 Proces voor de Raad van Brabant tussen scholaster Lodewijk 
Smeyers enerzijds en Koenraad Asborne anderzijds inzake de 
naleving van de reglementen betreffende het schoolwezen, 1634-
1643.

1 omslag

3883 Verslag van de aktie gevoerd door Vanden Berghe, deurwaarder bij 
de Raad van Brabant, tegen de "sluypschoelen" gehouden door 
Broutsaige, Van Schelle en Koeck, 1639

1 stuk

3884 Verzoekschrift van scholaster Lodewijk Smeyers aan de 
aartsbisschop om een aflaat te verlenen voor het nieuwe 
catechismusonderricht gegeven door de jezuiëten in de Sint-
Juliaanskapel, 1640

1 stuk

3885 Proces tussen schoolmeester Koenraad Asborn enerzijds en 
schoolmeester Jan Croy anderzijds, 1642-1643

4 stukken

3886 Verzoekschrift van Frans Godin, "gesworen schoolmeester der arme
kinderen van Sinte Nicolaes parochie binnen deser stadt Brussele" 
om naast de arme kinderen ook nog aan andere onderwijs te 
mogen verschaffen, na 1643

1 stuk

3887 Geschil tussen schoolmeesteres Clara Cricx enerzijds en 
schoolmeesteres Anna Vander Schueren anderzijds omdat 
laatstgenoemde haar aangewezen kwartier bij de Treurenbergpoort
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had verlaten om school te houden bij de Magdalenakerk, 1644-
1650

1 omslag

3888 Bezwaarschrift van de inwoners van Elsene tegen schoolmeester 
Antoon wegens diens nalatigheid, 1644

1 stuk

3889 Geschil tussen Ernestina Sohier enerzijds en Anna Corent 
anderzijds omdat laatstgenoemde in de parochie van de Kapelleker
een school hield vlabij de school van eerstgenoemde, 1644

1 omslag

3890 Toelating verleend door scholaster Lodewijk Smeyers aan Johanne 
Delicate, Walsche schoelmeestersse" om haar school over te 
brengen van de Bergstraat naar een huis in de Nieuwstraat bij de 
Finis-Terrae, 1645

1 stuk

3891 Proces voor de Raad van Brabant tussen scholaster De Deyn 
enerzijeds en de Ursulinen anderzijds, 1647

2 stukken

3892 Verklaringen van Vanden Berghe, deurwaarder bij de Raad van 
Brabant, aangaande zijn aktie tegen priester Jan Munekeede die te 
onrechte school hield, 1649

2 stukken

3893 Proces voor de Raad van Brabant tussen schoolmeesteres 
Catharina Escallin enerzijds en scholaster Lodewijk Smeyers 
anderzijds omdat laatstgenoemde weigerde op te treden tegen 
Lodewijk Du Bos die school hield in de Hoogstraat, 1649

1 omslag

3894 Toelating verleend door de superintendenten van de scholen aan 
de kloosterlingen van Onze-Lieve-Vrouw-van-Lorreinen om 
onderwijs te verschaffen, 1654

1 stuk

3895 Verzoekschrift van de schoolmeester Antoon De Blessere, gericht 
aan de aartsbisschop om de scholaster te verplichten hem zijn 
ambt van schoolmeester verder te laten uitoefenen, 1659

1 stuk

3896 Verzoekschrift van Catherina Brisemoutier gericht an de scholaster 
opdat zij toelating zou krijgen om de jonge meisjes ook te leren 
lezen, schrijven en rekenen. Gelijkaardig verzoekschrift van de 
ouders uit de buurt van de Veemarkt en van de Hout- en Hooikaai, 
1663
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1 katern

3897 Verklaring van J.B. De Leu, geneesheer, aangaande de ziekte van 
Margareta Spallart, 1663

1 stuk

3898 Overeenkomst tussen de schoolmeesteressen Clara van Gelre en 
Clara Cricx aangaande de vestiging van eerstgenoemde in een huis
bij de Putterij, 1663

1 stuk

3899 Verzoekschrift van de proosten der schoolmeesters aan de 
kanselier van Brabant opdat aan meester Lauwerijs en juffrouw De 
Koninck verbonden zou worden school te houden, 1666

2 stukken

3900 Verzoekschriften van de inwoners van het Warmoesbroeck gericht 
aan de scholaster opdat in hun buurt een school zou opgericht 
worden, 1667

2 stukken

3901 Proces tussen de scholaster enerzijds en juffrouw Raes anderzijds, 
1667

1 stuk

3902 Verklaring van Van Assche, deurwaarder bij de Raad van Brabant, 
betreffende de vermaning gericht aan juffrouwen Numan, 
Magdeleenths en De Vray om de statuten van het kapittel na te 
leven, 1669

1 stuk

3903 Proces voor de Raad van Brabant tussen scholaster Antoon de 
Deyn enerzijds en het gasthuis van Sint-Gertrudis anderzijds 
aangaande de voorwaarden waaronder daar onderwijs mag 
verschaft worden, 1669- 1674. Retroakten, 1598-1631.

1 omslag

3904 Proces voor de Raad van Brabant tussen scholaster Antoon de 
Deyn enerzijds en het gasthuis van Sint-Gertrudis anderzijds 
aangaande de voorwaarden waaronder daar onderwijs mag 
verschaft worden, 1669- 1674. Retroakten, 1598-1631.

1 omslag

3905 Proces voor de Raad van Brabant tussen scholaster Antoon de 
Deyn enerzijds en het gasthuis van Sint-Gertrudis anderzijds 
aangaande de voorwaarden waaronder daar onderwijs mag 
verschaft worden, 1669- 1674. Retroakten, 1598-1631.

1 stuk
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3906 Verzoekschrift van Catherina Stroobant, moeder van het gasthuis 
van Sint-Gertrudis, waarbij zij aan de scholaster toelating vraagt de
school te mogen houden, 1670

1 stuk

3907 Vezoekschrift van Cornelis De Ruddere aan de Deyn, schoalster om 
vrijgesteld te worden van het geven van catechismusles naar 
aanleiding van het verlenen van een volle aflaat, 1672

1 stuk

3908 Getuigenverklaring door C. Brisemoutier, onderwijzeres, 
betreffende een onderhoud met pensionaris Tax aangaande de 
verandering van het kwartier waar zij onderwijs verschaft, 1672

1 stuk

3909 Proces voor de Raad van Brabant tussen scholaster Antoon De 
Deyn enerzijds en Petrus Hallet onderzijds aangaande het 
verschaffen van onderwijs zonder toelating, 1673-1674

1 omslag

3910 Proces tussen scholaster Antoon De Deyn enerzijds en Petrus Hallet
anderzijds aangaande het verschaffen van onderwijs zonder 
toelating, 1673-1674

1 omslag

3911 Overeenkomst tussen schoolmeester Filip Geeraerts enrerzijds en 
de scholaster anderzijds betreffende de vergoeding te betalen aan 
de weduwe van wijlen Jan Steenberghen, schoolmeester, 1679

1 stuk

3912 Bezwaarschriften van scholaster Arnold Zypers aan de Raad van 
Brabant in verband met het onderwijs gegeven zonder ijn toelating,
1691-1694

1 omslag

3913 Getuigenverklaring van Mathieu, Nascart en Bodar, knechten 
betreffende de weigering door twee schoolmeesters om hen 
onderricht te verschaffen, 1693

1 stuk

3914 Verklaring van notaris P. Dujon betreffende onderhoud met Jaeren, 
begijn over het onderwijs verschaf aan de zuster van Maria Dujon, 
1699

1 stuk

3915 Proces tussen de schoolmeester enerzijds en Anna Vincx 
anderzijds, 1699

1 stuk
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3916 Verzoekschrift van scholasterer Lodewijk Smeyers aan de 
superintendenten van de scholasterij om op te treden te gen een 
aantal personen die zonder zijn toelating onderwijs verschaffen, 
17e eeuw

1 katern

3917 Bezwaarschrift van de schoolmeesters tegen scholaster Hendrik 
Costerius, 17e eeuw

1 stuk

3918 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen Hendrik Smeyers 
scholaster en pastoor van de Koudenberg enerzijds en de 
bogaarden anderzijds inzake het verschaffen van onderwijs zonder 
toelating van het kapittel, 17e eeuw

1 katern

3919 Verzoekschrift van scholaster A. De Deyn aan de vicaris-generaal, 
om gezien de aangroei van de bevolking, een nieuwe verdeling 
door te voeren inzake de kinderen die per kerk 
godsdienstonderricht volgen, 17e eeuw

1 stuk

3920 Verzoekschrift van de wethouders van Brussel aan de 
aartshertogen om maatregelen te treffen inzake de opvoeding van 
de jeugd, 17e eeuw

2 stukken

3921 Verzoekschrift van de inwoners van Sint-Joost gericht aan de 
scholaster tot het bekomen van een betere regeling inzake het 
onderwijs ter plaatse, 17e eeuw

1 stuk

3922 Verzoekschriften an de armen- en vondelingenmeesters aan de 
superintendenten van de scholen om de meesters der armenschool
te verplichten elke donderdag naar het catechimusonderricht te 
komen, 17e eeuw

2 stukken

3923 Vezoekschrift van de inwoners van de Hooikaai aan de scholaster 
inzake het onderwijs voor hun kinderen, 17e eeuw

1 stuk

3924 Bezwaarschriften en getuigenissen ingediendbij de scholaster (?) 
tegen "sluypscholen" en andere misbruiken, 17e eeuw.

1 omslag

3925 Bezwaarschriften en getuigenissen ingediendbij de scholaster (?) 
tegen "sluypscholen" en andere misbruiken, 17e eeuw.

1 stuk
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3926 Bezwaarschriften en getuigenissen ingediendbij de scholaster (?) 
tegen "sluypscholen" en andere misbruiken, 17e eeuw.

1 omslag

3927 Bezwaarschriften en getuigenissen ingediendbij de scholaster (?) 
tegen "sluypscholen" en andere misbruiken, 17e eeuw.

1 omslag

3928 Proces tussen scholaster Lodewijk Smeyer enerzijds en Lambert 
Palmeto anderzijds, 17e eeuw

1 stuk

3929 Proces tussen scholaster Lodewijk Smeyers en de schoolmeesters 
enerzijds en De Wilt, schoolmeester te Sint-Gillis, anderzijds, 17e 
eeuw

1 stuk

3930 Verzoekschrift van schoolmeester Hector Thibaut aan de Raad van 
Brabant om hem te handhaven als schoolmeester in het "Blau 
Rabat", 17e eeuw

1 stuk

3931 Verzoekschrift van schoolmeesters gericht aan de 
superintendenten in verband met de scholaster aangaande de 
keuze van de dienende proosten en de "sluypscholen", 17e eeuw

1 katern

3932 Bezwaarschrift ingedien door de schoolmeesters bij de 
superintendenten en de scholaster in verband met verscheidene 
moeilijkheden, 17e eeuw

1 stuk

3933 Verzoekschrift van Maria Bruneels aan de wethouders van Brussel 
om de kinderen in eeen straatje bij de Vismarkt te mogen leren 
lezen en schrijven, 17e eeuw

1 stuk

3934 Verzoekschrift van Petrus Vander Meulen en Joos Vanden Hooricke, 
proosten van de schoolmeester, aan de superintendenten van de 
scholen en de scholaster in verband met hetdragen van zwarte 
kledij, bij begrafenissen van schoolmeesters, 17e eeuw

1 stuk

3935 Verzoekschrift van de proosten der schoolmeesters aan de 
scholaster bereffende het bekomen van een "oorloof" in de 
namiddag volgend op de requiemmis, 17e eeuw

1 stuk
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3936 Onderzoek door de afgevaardigden van het kapittel, de stad 
Brussel en de Raad van Brabant in verband met de klachten van de
schoolmeesters tegen de scholaster, 17e eeuw

1 omslag

3937 Verzoekschrift van demoissele d'Oigny aan de vorst om zonder 
moeilijkheden onderwijs te mogen verstrekken ten huize van 
kinderen van welstellende ouders, 1700

1 stuk

3938 Overeenkomst tussen scholaster J.B. Hamelinckx en de overste van
het klooster van Sint-Catherina, genaamd "Maeghdenhuys", 
gelegen tegenover het jezuiëtencollege, aangaande het beheer 
van de meisjesschool aldaar, 1703

1 stuk

3939 Overeenkomst tussen het scholaster J.B. Hmelincx enerzijds en de 
overste van het Klein Begijnhof anderzijds aangaande de school 
aldaar, 1728

1 omslag

3940 Verzoekschrift van de schoolmeesters aan de wethouders tot het 
bekomen van accijnsvrijdom, 18e eeuw

1 stuk

Hoofstuk X : Inspecties van de scholen

HOOFSTUK X : INSPECTIES VAN DE SCHOLEN
3941 Verslagen van schoolinspecties met lijst van het onderwijzend 

personeel, 1643-1662
1 omslag

3942-3953 "Visitatie der schoelen van meesters ende meesterssen". Inspectieverslagen betreffende de Brusselse scholen.

3942-3953 "VISITATIE DER SCHOELEN VAN MEESTERS ENDE 
MEESTERSSEN". INSPECTIEVERSLAGEN BETREFFENDE DE 
BRUSSELSE SCHOLEN.

3942 1645
1 omslag

3943 1647
1 omslag

3944 1648
1 omslag

3945 1649
1 omslag

3946 1650
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1 omslag

3947 1651
1 omslag

3948 1652
1 omslag

3949 1653
1 omslag

3950 1657
1 omslag

3951 1662
1 omslag

3952 1664
1 omslag

3953 1667-1668
1 omslag

3954-3993 Lijsten van de leerlingen der Brusselse scholen, 1667-1669.

3954-3993 LIJSTEN VAN DE LEERLINGEN DER BRUSSELSE 
SCHOLEN, 1667-1669.

3954 Anderlechtse Steenweg
1 omslag

3955 Sint-Annastraat
1 omslag

3956 Begijnhof
1 omslag

3957 Begijnhof
1 omslag

3958 Bergstraat
1 omslag

3959 Kandelaarstraat
1 omslag

3960 Tussen Cantersteen enKoudenbergsepoort
1 omslag

3961 Sint-Dominicus
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1 omslag

3962 Finis-Terrae
1 omslag

3963 Sint-Goedele
1 omslag

3964 Sint-Goriks
1 omslag

3965 "Quartier vanden Gracht"
1 omslag

3966 Greepstraat
1 omslag

3967 Hoogstraat
1 omslag

3968 Hooikaai
1 omslag

3969 Sint-Janskwartier
1 omslag

3970 Sint-Joost
1 omslag

3971 Kanselarij
1 omslag

3972 Kapellekerk
1 omslag

3973 Sint-Cathelijne
1 omslag

3974 Kolenmarkt
1 omslag

3975 Lange Trappen
1 omslag

3976 "Massergath"
1 omslag

3977 Melkmarkt
1 omslag
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3978 Miniemen
1 omslag

3979 Molenbeek
1 omslag

3980 "Peynsmerct"
1 omslag

3981 "Proeststraet"
1 omslag

3982 Putterij
1 omslag

3983 "Raemstraet"
1 omslag

3984 Lange Ridderstraat en Beenhouwersstraat
1 omslag

3985 Rollestraat
1 omslag

3986 Steenweg
1 omslag

3987 Vaart
1 omslag

3988 Vlaamse steenweg
1 omslag

3989 Waalse plaats
1 omslag

3990 Waalse plaats
1 omslag

3991 Warmoesbroeck
1 omslag

3992 Winkelstraat
1 omslag

3993 Zavel
1 omslag
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3994-3996 Lijsten van leerlingen zojnder vermelding van de plaats der school.

3994-3996 LIJSTEN VAN LEERLINGEN ZOJNDER VERMELDING VAN 
DE PLAATS DER SCHOOL.

3994 1662
1 omslag

3995 1667
1 omslag

3996 1667-1668
1 omslag

Hoofstuk XI : Aanstelling van de schoolmeesters

HOOFSTUK XI : AANSTELLING VAN DE SCHOOLMEESTERS
3997 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende een geschil tussen 

deken M. Prats en de overige kanunniken inzake het stemrecht van 
de deken bij de keuze van een opzichetr der scholen en andere 
ambten, 1469

1 stuk

3998 Proces voor de Raad van Brabant tussen scholaster Antoon De 
Deyn enerzijds en Jacob Woislauski en de superintendenten der 
scholen anderzijds aangaande de aanstelling van onderwijzers, 17e
eeuw

1 stuk

3999 Eed afgelegd door Renier de Waele bij zijn aanstelling tot rector der
scholen, 1417

1 lias

4000 "Den eedt van de meesters ende meesteressen, die sy in het aen-
komen gehouden zyn te doen aen den eer scholaster deser stadt 
Brussele", 1695

1 stuk

4001 Uittreksel uit de "Codex actorum et statutorum scholarum oppidi 
Bruxellensis..." betreffende de aanstelling van de schoolmeesters, 
1631-1641

1 stuk

4002 Aanstelling door scholaster Jan Mercatoris van Jan Vander Straten 
tot schoolmeester van een school in de Bergstraat, 15e eeuw

1 stuk

4003 Aanmaning gericht door Jan Van Vlierden, vice-scholaster, aan 
Elisabeth van Ysendonck om het bewijs te brengen dat dat zij 
gehuwed is met Niklaas Crocq, 1598

1 stuk
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4004 Akte waarbij scholaster Hendrik Coster, Cornelis Waulteri uit Waver 
aanstelt tot rector van de Waalse school op de Kolenmarkt, 1607

1 stuk

4005 Akte waarbij scholaster Joos De Vaddere van Joos Van Oosten 
benoemt tot onderwijzer van de school van de Sint-Goriksparochie,
1608

1 omslag

4006 Benoemingsakten van de schoolmeesters te Brussel en omgeving, 
afgeleverd door Hendrik en Lodewijk Smeyers, scholasters, 1627-
1662

1 deel

4007 Ontslagbrief van schoolmeester Frans Vandercammen, 1630
1 stuk

4008 Akte waarbij Lodewijk Smeyers aan Jacques Hlpiquet toelaat 
onderwijs te verschaffen aan adellijke kinderen, 1632

2 stukken

4009 Ontslagbrief van Kathelijne Michiels, 1635
1 stuk

4010 Akte waarbij de armenmeester van Sint-Goriks Laurens Vanden 
Bergen aanstellen tot schoolmeester, 1639

1 stuk

4011 Overeenkomst tussen Christoffel Van Schalckhoven, koster en 
schoolmeester van Sint-Gillis enersijds en Joos Van Campenhoudt 
betreffende de school van Sint-Gillis, 1645

1 stuk

4012 Ontslag van Christoffel van Schalckhoven, koster en schoolmeester
te Sint-Gillis, ten bate van Joos Van Campenhoudt, 1650

1 stuk

4013 Akte waarbij Maria Jacobs de voorwaarden aanvaardt die gesteld 
werden bij haar benoeming tot schoolmeesteres, 1650

1 stuk

4014 Ontslag van A.M. Arber schoolmeesteres ten bate van Maria Le 
Roy, 1653

1 stuk

4015 Akte waarbij de "cariaetmeesters der arme scholieren" van de Sint-
Niklaasparochie Frans Godin aanstellen tot hun schoolmeester, 
1669
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1 stuk

4016 Verklaring van Margereta Spallaert betreffende haar aanstelling tot 
schoolmeesteres door scholaster Lodewijk Smeyer, 1671

1 stuk

4017 Akte waarbij Lodewijk Van Cools, met goedkeuring van scholaster 
Antoon De Deyn, zijn ambt van schoolmeester van de arme 
scholieren der Kapellekerk afstaat aan zijn zoon Willem Van Cools, 
1672

1 stuk

4018 Aanstelling door scholaster Antoon De Deyn van Jan Thibaut tot 
schoolmeester in de wijk van "den Staterdagh" en van Zara Vanden
Horicke tot schoolmeesteres in de wijk "Torfsinne", allebei gelegen 
in de parochie van Sint-Kathalijne, 1672

1 stuk

4019 Getuigenis waarbij Pardon, gezworen schoolmeester van de 
"hooghe schoole", erkent aangesteld te zijn door de scholaster, 
1672

1 stuk

4020 Aanstelling door scholaster Antoon De Deyn van Martina de Becker 
tot schoolmeesteres in de "Vollestraet", 1673

1 stuk

4021 Aanstelling door scholaster Antoon De Deyn van Martina 
Villevitiosa tot schoolmeesters in het Warmoesbroeck, 1676

1 stuk

4022 Ontslagbrief van schoolmeester August Huenaertz, 1684
1 stuk

4023 Ontslag van schoolmeester Bont, 1685
1 stuk

4024 Verzoekschrift waarbij de "dochetr van het huys ende schoole van 
Sinte Catharina" aan de scholaster Antoon De Deyn vragen dat hij 
Maria Theresia Haquebaut zou aanstellen tot schoolmeesteres, 
1688

1 stuk

4025 Toelating verleend door Martinus van Oudenhagen, procurator van 
het Begijnhof, aan Ludovica Caens tot het verschaffen van 
onderwijs, 1695

1 stuk

4026 Akte waarbij de uitvoerders van het testament van Maria Alberta 
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De Gand, "marquise douarière De Deynse" verklaren Antoon Carité 
aangesteld te hebben als onderwijzer rekenen voor de meisjes, 
1694

1 stuk

4027 Ontslagbrief van schoolmeesters De Groodt en Inghelwerts, 1702
1 stuk

4028 Aanstelling door scholaster Jan Baptist Hamelincx Van Maria 
Theresia Jeren tot schoolmeesteres in het "Pastoriestraettien" 
onder de parochie van Sint-Kathelijne, 1727

1 stuk

Hoofstuk XII : Aanbevelingen ten gunste van de kandidaat-schoolmeesters

HOOFSTUK XII : AANBEVELINGEN TEN GUNSTE VAN DE KANDIDAAT-
SCHOOLMEESTERS

4029-4173 Kandidturen voor een ambt als schoolmeester eventueel gestaafd met bewijsstuken, aanbevelingsbrieven, voorbeelden van schrijfkunst enz. ingediend bij de scholaster of de superintendenten er scholen. Deze kandidaturen werden gesteld door :

4029-4173 KANDIDTUREN VOOR EEN AMBT ALS SCHOOLMEESTER 
EVENTUEEL GESTAAFD MET BEWIJSSTUKEN, 
AANBEVELINGSBRIEVEN, VOORBEELDEN VAN SCHRIJFKUNST ENZ. 
INGEDIEND BIJ DE SCHOLASTER OF DE SUPERINTENDENTEN ER 
SCHOLEN. DEZE KANDIDATUREN WERDEN GESTELD DOOR :

4029 Aert De Bleser, 1621

4030 Jan Asborn, 1631

4031 Karel Zelliers, 1631

4032 Jan Monsseur, 1633

4033 Vander Maese, 1633

4034 Anna Maria Le Roy, 1644

4035 Jozef De Arta, 1645

4036 Antoon De Blessere, 1646

4037 Frans Monscornet, 1647

4038 Maria Cosyn, 1648

4039 Jacob Piquet, 1650

4040 Antoinette Cours, 1653

4041 Petrus De Waitigny, 1653
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4042 Denijs Ingien, 1655

4043 Matheus Sproo, 1657

4044 Cornelius Noteleers, 1658

4045 Jan Brabant, 1663

4046 Petrus Van Steenbergen, 1663

4047 Petrus Van Steenbergen, 1663

4048 Frans Vanden Berch, 1666-1670

4049 Johanna Wautier, 1669

4050 Jan Danneels, 1669

4051 Filip Willems, 1670

4052 Catharina Bogne, 1671

4053 Catharina Bogne, 1671

4054 Jan Tibaut, 1672

4055 Jan Tibaut, 1672

4056 Hendrik Meysmans, 1672

4057 Hendrik Meysmans, 1672

4058 Hendrik Penninck, 1672

4059 Sara Vanden Horicke, 1672

4060 Francisca De St. George, 1674

4061 Antoon Van Bont, 1675

4062 Jozef Bel, 1676

4063 Barbara Van Beveren, 1676

4064 Jan Baptist Johannis, 1677

4065 Adriaan Quinet, 1677

4066 Willem Vander Heyden, 1677
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4067 Willem Vander Heyden, 17e eeuw

4068 Joos De Jonghe, 1677

4069 Joos De Jonghe, 1677

4070 Gregorius De Cuyper, 1677

4071 Gregorius De Cuyper, 1677

4072 Jan Baptist Coens, 1677

4073 Martins De Blesser, 1678

4074 Mathias Cornelissen, 1678-1681

4075 Mathias Cornelissen, 1681

4076 Catharina Corluy, 1678

4077 Catharina De Vadder, 1678

4078 August Huenaerts, 1679

4079 Hendrik Vander Merck, 1679

4080 Maria Van Bont, 1679

4081 Hendrik Van Asbroek, 1679

4082 Maria Van Auwermeulen, 1679

4083 Maria Suys, 1679

4084 Magdalena Slachmolder, 1679

4085 Caharina du Ry, 1680

4086 Francisca De Beckers, 1682

4087 Lambrecht Morren, 1683

4088 Cornelis De Tillet, 1684

4089 Cornelis De Tillet, 1684

4090 Catherina Malder, 1684-1696
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4091 Catherina Malder, 1684-1696

4092 Gillis Collins, 1685

4093 Maria De Leeuw, 1685

4094 Adriaan Picquet, 1685

4095 Joos Offhuys, 1685

4096 Gillis Massé, 1685

4097 Petrus Van Westerwijck, 1686

4098 Catharina De Longe, 1687

4099 Paul De la Terre, 1688

4100 Petrus La Court, 1688

4101 Ferdinand Beauron, 1689

4102 Magdelana Segers, 1690

4103 Karel Vander Meeren, 1691

4104 Karel Steps, 1692

4105 Gertrudis Roelants, 1695

4106 Adriaan Bayart, 1695

4107 Jacob Wauters, 1695

4108 Filip L'Hennin, 1695

4109 P. Loockx, 1696

4110 Robert Stas, 1697

4111 Frans Vander Elst, 1698

4112 Catherina Kerreman, 1698

4113 Antoon Carité, 1698

4114 Antoon Carité, 1698

4115 Johanna Bachelier, 1699
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4116 Maeyken, 1699

4117 Christiaan Van Dievoet, 1699

4118 Christiaan Van Dievoet, 1699

4119 Andries Corbisier, 17e eeuw

4120 Hendrik Coen, 17e eeuw

4121 Anna Casens, 17e eeuw

4122 Jacob Cardon, 17e eeuw

4123 Gabriel Cardon, 17e eeuw

4124 Jan Baptist Bordel, 17e eeuw

4125 Jan Baptist Berterham, 17e eeuw

4126 Lambert Bertrand, 17e eeuw

4127 Benedictus Boote, 17e eeuw

4128 Gommarus Beirenbergh, 17e eeuw

4129 Andreas Barthélémy, 17e eeuw

4130 Jan Waywerlabsn 17e eeuw

4131 Renaat Wielemans, 17e eeuw

4132 Sebastiaan Viron, 17e eeuw

4133 Ignatius Van Homborch, 17e eeuw

4134 Jan Van Horicke, 17e eeuw

4135 Anna Maria Van Leeuw, 17e eeuw

4136 Petrus Van Malder, 17e eeuw

4137 Petrus Van Pissoert, 17e eeuw

4138 Petrus Van Hamme, 17e eeuw

4139 Petrus Vander Straeten, 17e eeuw
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4140 Elisabeth Vander Elst, 17e eeuw

4141 Elisabeth Vander Elst, 17e eeuw

4142 Margareta Vander Steene, 17e eeuw

4143 Margareta Van Bossuyt, 17e eeuw

4144 Agnes Tripart, 17e eeuw

4145 Catherina Van Achetr, 17e eeuw

4146 Anna Maria Seghers, 17e eeuw

4147 Niklaas Schuermans, 17e eeuw

4148 Maria Scheldens en Anna Wijns, 17e eeuw

4149 Jan Baptist Reps, 17e eeuw

4150 Jan Baptist Reps, 17e eeuw

4151 Anna Maria Raes, 17e eeuw

4152 Gillis Picquet, 17e eeuw

4153 Jacob Pierloz, 17e eeuw

4154 Gerard Nottes, 17e eeuw

4155 Sebastiaan Michaux, 17e eeuw

4156 Johanna Muelenbeck, 17e eeuw

4157 Christian Maerschalck, 17e eeuw

4158 Cornelis Huysens, 17e eeuw

4159 Jacob Igelberts, 17e eeuw

4160 Hendrik Guilmin, 17e eeuw

4161 Jan Hermans, 17e eeuw

4162 Jan Hermans, 17e eeuw

4163 Laurens Gillaer, 17e eeuw

4164 Gislenus Geeraerts, 17e eeuw
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4165 Anna Maria Garrido, 17e eeuw

4166 De Meur, 17e eeuw

4167 Jan Denckaerts, 17e eeuw

4168 Anna De Neuville, 17e eeuw

4169 Jacob De Roy, 17e eeuw

4170 Maximiliaan De La Haize, 17e eeuw

4171 Jan De Gheyn, 17e eeuw

4172 Petronella en Francisca De Croy, 17e eeuw

4173 Barbara De Crepy, 17e eeuw

4174 Voorbeeld van schrijfkunst van Laurens De Bont, 17e eeuw
1 stuk

4175 Voorbeeld van schrijfkunst, 17e eeuw
1 stuk

4176 Aanbeveling van P. Barro, pastoor te Schaarbeek ten gunste van ee
niet nader genoemde schoolmeester, 1694

1 stuk

Hoofdstuk XIII : Vereniging van de schoolmeesters

HOOFDSTUK XIII : VERENIGING VAN DE SCHOOLMEESTERS
4177 Verslag van een vergadering van de schoolmeesters met de 

scholaser en de hierbij gerezen moeilijkheden, 1465
1 omslag

4178 Besluiten van de vergadering van schoolmeesters, 1650
1 stuk

4179 Proces voor de Raad van Brabant tussen Asborn en Seumois, 
proosten van de schoolmeesters enderijds en scholaster Lodewijk 
Smeyers anderzijds betreffende de keuze van nieuwe proosten, 
1657-1659.

1 omslag

4180 Proces voor de Raad van Brabant tussen Asborn en Seumois, 
proosten van de schoolmeesters enderijds en scholaster Lodewijk 
Smeyers anderzijds betreffende de keuze van nieuwe proosten, 
1657-1659.
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1 stuk

4181 Proces voor de Raad van Brabant tussen Asborn en Seumois, 
proosten van de schoolmeesters enderijds en scholaster Lodewijk 
Smeyers anderzijds betreffende de keuze van nieuwe proosten, 
1657-1659.

2 stukken

4182 Aanstelling van Gillis Van Male, raadsheer bij de Raad van Brabant, 
tot superintendent van de scholen, 1658

1 stuk

4183 Kwijtschriften betreffende de maaltijd op het feest van Sint-
Gregorius, 1602

2 stukken

4184 Rekeningen van de proosten van de "gemeyne schoolmeesters 
ende schoolmeesterssen deser stadt Brussele", 1608-1688

1 deel

4185 Bezwaarschrfiten van de gezworen schoolmeesters bij de 
superintendenten van de scholen en bij de scholaster tegen de 
rekening voorgelegd door Du Seumois, 1659

1 stuk

4186 Kwijtschriften van betalingen aan Van Horicke, 1676
4 stukken

4187 Rekening van processen tussen de ammna enerzijds en de 
schoolmeesters anderzijds, 1677

1 stuk

4188 Verzoekschrift van scholaster Lodewijk Smeyers aan de 
superintendenten van de Brusselse scholen opdat zij maatregelen 
zouden treffen tegen de schoolmeesters die in de mis te ere van 
Sint-Gregorius hun offerblok vol papiertjes hadden gestoken 'om 
dat het schijnen soude datter yet notabels inne sonde zijn", 17e 
eeuw

1 stuk

4189 Verzoekschrift van de schoolmeesters tot het bekomen van een 
loonsverhoging, 1685

1 stuk

Hoofdstuk XIV : Prerogatieven van de schoolmeesters

HOOFDSTUK XIV : PREROGATIEVEN VAN DE SCHOOLMEESTERS
4190 Proces voor de wethouders van Brussel (?) tussen Maria Bruneels, 

schoolmeesters enerzijds en Thomas Van Schoonenerch anderzijds 
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aangaande de vrijdom van wacht- en logiesdienst, 1629
1 omslag

4191 Proces voor de Raad van Brabant tussen scholaster Lodewijk 
Smeyers enerzijds en de wachtmeesters en de kapiteins van de 
burgerwacht anderzijds aangaande de vrijdom van wacht- en 
logiesdienst voor de schoolmeesters, 1651-1652

1 omslag

4192 Proces voor de Raad van Brabant tussen de scholaster en zijn 
ondergeschikten enerzijds en de kapiteins van de krijgsraad te 
Brussel anderzijds aangaande de vrijdom van wacht- en 
logiesdiensten voor de schoolmeesters. Verzoekschriften 
dienaangaande, 1667-1672

1 omslag

4193 Proces voor de Raad van Brabant tussen de honderman van de 
Magdalenawijk, Jan Camert, enerzijds en scholaster Antoon De 
Deyn anderzijds betreffende de wachtdienst, 1678

1 katern

4194 Fragment (gedrukt) van een aflaatbrief ten gunste van diegenen 
die de jezuiëten bijstaan in het onderwijs, 17e eeuw

1 deel

4195-4213 Verzoekschriften uitgaande van verscheidene schoolmeesters gericht aan de scholaster en de superintendenten van de scholen, vooral betreffende het handhaven van hun rechetn tegenover mededingers ;

4195-4213 VERZOEKSCHRIFTEN UITGAANDE VAN VERSCHEIDENE 
SCHOOLMEESTERS GERICHT AAN DE SCHOLASTER EN DE 
SUPERINTENDENTEN VAN DE SCHOLEN, VOORAL BETREFFENDE 
HET HANDHAVEN VAN HUN RECHETN TEGENOVER MEDEDINGERS ;

4195 Jan Vanden Horicke, 1644-1650
1 omslag

4196 Karel De Seumois en Jan Asborn, 1651
1 omslag

4197 Jan Vanden Horicke, 1651-1653
1 omslag

4198 Picquet Van Nuvele, 1653
1 omslag

4199 Clara Van Gelre, 1653
1 omslag

4200 Margareta Van Nuvele, 1653
1 omslag
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4201 Isabella Le Vray, 1657
1 omslag

4202 Karel De Seumois, 1660
1 omslag

4203 Filip Le Vray, 1663
1 omslag

4204 Jan Steenberch, 1667
1 omslag

4205 Martina De Becker, 1673
1 omslag

4206 Karel Vander Meeren, 1692
1 omslag

4207 Christoffel Van Dievoet, 1699
1 omslag

4208 Barbara Van Bont, 1699
1 omslag

4209 Filip Geeraerts, 17e eeuw
1 omslag

4210 Catharina Brisemortier, 17e eeuw
1 omslag

4211 Elisabeth Winckeler, 17e eeuw
1 omslag

4212 Maria De Cors, 17e eeuw
1 omslag

4213 De religieuzen van het "huys van Sint-Catherina", 17e eeuw
1 omslag

Hoofdstuk XV : Didactische geschriften

HOOFDSTUK XV : DIDACTISCHE GESCHRIFTEN
4214 Fragment van een leerboek met religieuze teksten en regels der 

wiskunde, 16e eeuw
1 katern

4215 "Catalogue vande boecken diemen gehouden sal zijn te leeren in 
de nederscholen deser stadt ende vryheyt der selver, soo Duytsche
soo Walsche", 17e eeuw
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1 deel

Deel III : De plebaan

DEEL III : DE PLEBAAN
Hoofdstuk I : Algemeenheden

HOOFDSTUK I : ALGEMEENHEDEN
4216 Aantekeningen betreffende de verschillend plebanen en de 

kerkelijke geschiedenis van Brussel. Fragmenten uit een dagboek 
van een plebaan, 1138-1747

1 omslag

4217 "Plebania". Verzamelband betreffende de plebanie en vooral de 
incorpartie in de "mensa capituli". Omvat overeenkomsten tussen 
het kapittel en de plebanen, benoemingsoorkonden, uittreksels uit 
de "Acta Capitularia", verplictingen en prerogatieven van de 
plebanen, 1222-1729

1 band

4218 "Index litium repertorum sub titulo plebani". Lijst van 
processtukken vooral betreffende de plebaan, 1222-1679.

1 katern

4219 "Index litium repertorum sub titulo plebani". Lijst van 
processtukken vooral betreffende de plebaan, 1222-1679.

1 stuk

4220 Verordening van het kapittel inzake de distributie van brood ten 
bate van de kanunniken en de plebaan (1323) en overeenkomst 
(1222) tussen het kapittel en de plebaan betreffende zijn 
inkomsten, 1223-1323

1 deel

4221 Verzamelband betreffende de plebanie. Omvat afschriften van 
oorkonden, eedformules, eglementen, processtukken en 
rekeningen enz.

1 band

4222 Verzamelband betreffende de plebanie. Omvat afschriften van 
oorkonden, eedformules, eglementen, processtukken en 
rekeningen enz.

1 pak

4223 Verzamelband betreffende de plebanie. Omvat afschriften van 
oorkonden, eedformules, eglementen, processtukken en 
rekeningen enz.

1 stuk

4224 Verzamelband betreffende de plebanie. Omvat afschriften van 
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oorkonden, eedformules, eglementen, processtukken en 
rekeningen enz.

1 stuk

4225 Verzamelband betreffende de plebanie. Omvat afschriften van 
oorkonden, eedformules, eglementen, processtukken en 
rekeningen enz.

1 katern

4226 Historische aantekeningen betreffende de plebanen, 1667-1675
1 stuk

4227 "Status seu computus quoad iura, emolumenta onera et varia alia 
concernentia plebania Sancte Gudile Bruxellensis ab anno 1705 
usque ad annum 1726", 1679-1774

1 katern

4228 Brief van De Haze aan de vorst en zijn Geheime Raad waarin 
verklaard wordt dat het archief van Sint-Goedele niets bevat over 
een plebaan Jan De Greve noch over zijn testament. Schrijven van 
de Geheime Raad in dit verband, 1740

2 stukken

4229 Brief van G. De Conemont aan plebaan Niklaas Kerpen in verband 
met een geschil met de Onze-Lieve-Vrouwbroeders, 1748

1 stuk

Hoofdstuk II : Aanstelling an de plebanen

HOOFDSTUK II : AANSTELLING AN DE PLEBANEN
4230 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" betreffende de aanstelling der 

plebanen, 1516-1565
1 stuk

4231-4243 Overeenkomsten afgesloten tussen het kapittel enerzijds en de plebanen anderzijds naar aanleiding van hun aanstelling :

4231-4243 OVEREENKOMSTEN AFGESLOTEN TUSSEN HET KAPITTEL
ENERZIJDS EN DE PLEBANEN ANDERZIJDS NAAR AANLEIDING VAN 
HUN AANSTELLING :

4231 Maarten Cools, 1523
1 omslag

4232 Laurens Metsius, 1557
1 omslag

4233 Cornelius Worzel, 1587
1 omslag

4234 Jan Auxitius, 1622
1 omslag
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4235 Godfried Neels, 1627
1 omslag

4236 Jacob Cassier, 1629
1 omslag

4237 Mathias Middegaels, 1643
1 omslag

4238 Walter Danckaerts, 1666
1 omslag

4239 Petrus Van Eesbeeck, 1697
1 omslag

4240 J.B. De Smeth, 1704
1 omslag

4241 Gysbert Brennaert, 1705
1 omslag

4242 Niklaas Kerpen, 1729
1 omslag

4243 Petrus Steenen, 1760
1 omslag

4244 Akte waarbij de vicaris-generaal van Kamerijk Laurens Metsius 
belast met de zielzorg, 1558

1 stuk

4245 Akte waarbij de aartsbisschop Cornelis Worzel belast met de 
zielzorg, 1587

1 stuk

4246 Notie betreffende de aanstelling van de plebanen en hun 
voorstelling aan de aartsbisschop, 1622-1667

1 stuk

4247 Verzoekschrift waarbij het kapittel aan de aartsbisschop vraagt 
Godefried Neels te belastenm et de zielzorg. 
Benoemingsoorkonden de uitgevaardigd door de aartsbisschop, 
1627

3 stukken

4248 Uittreksel uit de "Acta Capitularia", waarbij, na de dood van 
plebaan Walter Danckaerts, de vice-plebaan voorlopig belast wordt 
met die taak, 1667
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2 stukken

4249 Uittreksel uit de "Acta Capitularia", waarbij Middegaels voorlopig 
belast wordt met het plebanaat, 1676

1 stuk

4250 Verzoekschrift waarbij het kapittel aan de aartsbisschop vraagt om 
Adriaan Herremans die tot plebaan werd verkozen, te belasten met
de zielzorg, 1676

2 stukken

4251 Akte warbij de aartsbisschop kanunnik Niklaas Vandermeeren 
belast met de zielzorg, 1696

1 stuk

4252 Brief van de aartsbisschop inzake de procedure te volgen bij de 
verkiezing van een plebaan, 1696

1 stuk

4253 Akte waarbij de aartsbisschop Perus De Rauw belast met de 
zielzorg, 1697

2 stukken

4254 Bescheiden beteffende de aanstelling door de aartsbisschop van 
Jan Verslype tot plebaan en de verlening van het kanonikaal habijt, 
1698

1 omslag

4255 Model van een akte waarbij het kapittel aan de aartsbisschop een 
kandidaat voor het ambt van plebaan voordraagt, 17e eeuw

1 stuk

4256 Akte waarbij de aartsbisschop, op voordracht van het kapittel 
plebaan Niklaas Kerpen belast met de zielzorg, 1729

1 stuk

4257 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" betreffende de aanstelling van 
plebaan Niklaas Kerpen en de hem toegekende vergoedingen, 
1729-1747

1 omslag

4258 Brief van de vicaris-generaal Van Papendrecht gericht aan het 
kapittel betreffende de verkiezing van Bouckart tot plebaan, 1729

1 stuk

4259 Afschrift van de oorkonden waarbij plebaan Petrus Steenen 
aangesteld wordt tot pastoor van Linkebeek en belast met de 
zielzorg in Sint-Goedele, 1759-1760

1 stuk
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Hoofdstuk III : De vice-plebanen

HOOFDSTUK III : DE VICE-PLEBANEN
4260 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en Arnold Bremps en 

Servaas Middegaels anderzijds bij hun aanstelling tot vice-
plebanen, 1648

1 katern

4261 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en Servaas Middegaels 
en Hendrik Vanderbelen anderzijds bij hun aanstelling tot vice-
plebanen, 1658

1 katern

4262 Akte waarbij de vicaris-generaal, op voorstel van het kapittel, Jan 
Borremans benoemt tot vice-plebaan, 1716

2 stukken

4263 Kandidatuur van J.B. De Delen voor het ambt van vice-plebaan, 
1679

1 stuk

4264 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en Frans Vanden 
Broeck en Antoon De Deken anderzijds bij hun aanstelling tot vice-
plebanen, 1700

1 katern

4265 Akte waarbij plebaan Gysebert Brennaert aan het kapittel Natalis 
de Brabander voorstelt als vice-plebaan, 1716

3 stukken

4266 Akte waarbij plebaan Gysebert Brennaert aan het kapittel Filip 't 
SErvranckx voorstelt als vice-plebaan, 1716

2 stukken

4267 Akte waarbij plebaan Niklaas Kerpen aan het kapittel Frans Pins 
voorstelt als vice-plebaan, 1737

2 stukken

4268 Akte waarbij W. Brabander ontslag neeemt als vice-plebaan, 1741
1 stuk

4269 Akte waarbij plebaan Niklaas Kerpen aan het kapittel Balthasar 
Brasseur voorstelt voorstelt als vice-plebaan, 1741

1 stuk

4270 Akte waarbij plebaan Niklaas Kerpen aan het kapittel Antoon Van 
Cutsem voorstelt voorstelt als vice-plebaan, 1743

1 stuk
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4271 Akte waarbij plebaan Niklaas Kerpen aan het kapittel Willem 
Heynsmans voorstelt voorstelt als vice-plebaan, 1747

2 stukken

4272 Akte waarbij plebaan Petrus Steenen aan het kapittel Jozef de 
Borman voorstel als vice-plebaan, 1760

1 stuk

4273 Akte waarbij plebaan Petrus Steenen aan het kapittel Petrus 
Heynsmans voorstel als vice-plebaan, 1760

1 stuk

4274 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en Willem en Petrus 
Heynsmans anderzijds naar aanleiding van hun aanstelling als vice-
plebanen, 1760

1 katern

4275 Akte waarbij plebaan Petrus Steenen aan het kapittel Petrus Stoefs 
voorstel als vice-plebaan, 1771

2 stukken

4276 Akte waarbij plebaan Laurens Millé aan het kapittel Frans Mostinck 
voorstelt als vice-plebaan, 1779

1 stuk

4277 Verplichtingen van de vice-plebanen, 18e eeuw
1 katern

Hoofdstuk V : Processen

HOOFDSTUK V : PROCESSEN
4278 Uitspraak van de Raad van Brabant in een geschil tussen de 

bisschop van Kamerijk enerzijds en Maarten Cools, plebaan, 
anderzijds betreffende de bevoegdheid van de bisschop om 
plebanen te benoemen, 1540

1 katern

4279 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapttel enerzijds en 
plebaan Petrus Van Eesbeeck anderzijds aangaande de aanstelling 
van een vice-plebaabn 1699

1 omslag

4280 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Frans Coppens oratoriaan en klein kanunnik anderzijds aangaande 
diens afzetting als helper van de plebaan, 1728-1729. Retroakten 
1643-.

1 omslag
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4281 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Frans Coppens oratoriaan en klein kanunnik anderzijds aangaande 
diens afzetting als helper van de plebaan, 1728-1729. Retroakten 
1643-.

1 omslag

4282 Geschil voorgelegd aan de aartsbisschop tussen het kapittel 
enerzijds en plebaan Niklaas Kerpen anderzijds betreffende de 
kandidatuur van N. Brasseur als vice-plebaan, 1741

1 omslag

4283 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
plebaan Jan Auxtius anderzijds aangaande de niet-erkenning van 
zijn bevoegdheid inzake zielzorg en prediking en het bewonen van 
het huis van de plebaan, 1624

1 omslag

4284 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
plebaan Adriaan Herremans anderzijds aangaande de 
afzetbaarheid de bevoegdheid en de verplichtingen van de 
plebaan, 1676-1684. Retroakten 1607-

1 pak

4285 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
plebaan Petrus Van Eesbeeck anderzijds aangaande het verder 
uitoefenen van zijn ambt, 1703.

1 pak

4286 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
plebaan Petrus Van Eesbeeck anderzijds aangaande het verder 
uitoefenen van zijn ambt, 1703.

1 stuk

4287 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
plebaan Ghysbert Brennaert anderzijds aangaande de benoeming 
van priester Hellemans tot "vicarius" in plaats van de door 
Brennaert voorgestelde Vanderhoeven, 1709-1713. Retroakten 
1518-

1 pak

4288 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
plebaan Ghysbert Brennaert anderzijds aangaande de benoeming 
van priester Hellemans tot "vicarius" in plaats van de door 
Brennaert voorgestelde Vanderhoeven, 1709-1713. Retroakten 
1518-

1 pak
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Hoofdstuk VI : Goederenbeheer

HOOFDSTUK VI : GOEDERENBEHEER
1. Leggers

1. LEGGERS
4289 Opgave van de inkomsten van de plebanie, opgesteld ten behoeve 

an de centrale overheid, 1787.
1 katern

4290 Opgave van de inkomsten van de plebanie, opgesteld ten behoeve 
an de centrale overheid, 1787.

1 katern

4291 Opgave van de inkomsten van de plebanie, opgesteld ten behoeve 
an de centrale overheid, 1787.

1 omslag

2. Rekeningen

2. REKENINGEN
4292-4296 Rekening van de plebanie.

4292-4296 Rekening van de plebanie.
4292 1518-1522

1 katern

4293 1535-1543
1 katern

4294 1552-1563
1 katern

4295 1552-1563
1 katern

4296 1565-1573
1 katern

4297 Bewijsstukken van de rekeningen van de plebanen, 1518-1522
1 omslag

4298-4299 Diversche rekeningen van den ontfangen emolumenten van de plebanie".

4298-4299 Diversche rekeningen van den ontfangen emolumenten 
van de plebanie".

4298 1589-1615
1 pak

4299 1605-1622
1 pak

4300 Rekening van de inkomsten der plebanie geïnd door kanunnik 
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Middegaels, na het overlijden van Adriaan Herremans, 1676
1 stuk

4301 Afrekening tussen de plebanie en het kapittel, 1752-1784
1 omslag

3. Huizen

3. HUIZEN
4302 Afstand door de erfgenamen van plebaan Jacob Casier van een 

rente gezet op het huis van de plebaan, aan Mathias Middegaels, 
1647

1 katern

4303 Rekenplichtige stukken betreffende de herstellingen aan de huizen 
van de plebaan en de hierop wegende lasten, 1649-1793

1 pak

4304 Uittreksel uit de "Acta Capitularia", waarbij aan Thomas Bernaerts 
toegelaten woerdt een muur bij het huis van de plebaan te 
verhogen, 1657

1 stuk

4305 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende de lasten op het 
huis van de plebaan voor het uitvoeren van herstellingen, 1668-
1669

2 stukken

4306 Akte waarbij Servaas Middegaels, testamentuitvoerder van Mathias
Middegaels, i.p.v. plebaan Jan Rocourt het kapitaal van een rente te
laste van het huis van de plebaan, ontvangt, 1673. Retroakte 1657.

1 stuk

4307 Akte waarbij Servaas Middegaels, testamentuitvoerder van Mathias
Middegaels, i.p.v. plebaan Jan Rocourt het kapitaal van een rente te
laste van het huis van de plebaan, ontvangt, 1673. Retroakte 1657.

1 omslag

4308 Rekening opgemaakt door de testamentuitvoerders van de plebaan
Jan Roucourt betreffende de renten ten laste van het huis van de 
plebaan, 1675

1 katern

4309 Rekening van de uitgaven ten laste van het huis van de plebaan, 
1688

1 stuk

4310 "Staet van de renten en de lsten waermede belast is den huyse 
vande plebanye van Sinter Goelen, gemackt bijden tresorier Joseph
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Franciscus Vicquels", 1688
1 katern

4311 Rekeningen betreffende de kapitalen ten laste van het huis van de 
plebaan ten tijde van Vande Meeren, 1696-1706

1 stuk

4312 Rekening van de kapitalen te laste van het huis van de plebaan ten
tijde van De Rau, 1697-1706

1 katern

4313 Rekening betreffende de kapitalen ten laste van het huis van de 
plebaan ten tijde van Verslype, 1698-1706

1 stuk

4314 Rekening betreffende de kapitalen ten laste van het huis van de 
plebaan ten tijde van Petrus van Eesbeeck, 1698-1703

2 katernen

4315 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende de toewijzing van 
het huis van de vice-plebaan, eertijds bewoond door Servaas 
Middegaels, 17e eeuw

1 stuk

4316 Rekening betreffende de kapitalen ten laste van het huis van de 
plebaan ten tijde van de onderpastoors De Deken en Vanden 
Broeck, 1703-1704

1 katern

4317 Rekening betreffende de kapitalen ten laste van het huis van de 
plebaan ten tijde van De Smet, 1704-1705

1 katern

4318 Akte waarbij Antoon De Deken, vice-plebaan er zich toe verbindt 
werken te laten uitvoeren in het huis van de vice-plebaan, 1704

1 stuk

4319 Rekening van de erfgenamen van plebaan Herremans betreffende 
de kapitalen waarme het huis van de plebaan belast is, 1706

1 katern

4320 Rekenplichtige stukken betreffende de kapitalen ten laste van het 
huis van de plebaan, 1710-1776

1 omslag

4321 Staat van de kapitalen ten laste van het huis van de vice-plebaan 
bewoond door Neynsman, 1711-1717

1 stuk
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4322 Rekening van kanunnik Hamelinckx betreffende de uitgaven van 
voor het herstel van het huis van de plebaan, 1711-1712

1 katern

4323 Verslag van P. De Ronde, meester-timmerman, over een bezoek 
aan het huis van de plebaan met waardeschatting van de daar 
liggende balken, 1729

1 stuk

4324 Verklaring van P. De Ronde, meester-timmerman, betreffende de 
verbouwingen die hij uitvoerde in het huis van de plebaan zonder 
toelating van het kapittel, 1730

4325 Verklaring van P. De Ronde, "gesworene meerer ende erffscheyder 
ende bouwmeter" der stad Brussel betreffende de werken uit te 
voeren in het huis van de plebaan bewoond door Brasseur, 1741

2 stukken

4326 Advies van L. Bura ertoe strekkend de vervallen tuinmuur van het 
huis van de plebaan te herbouwen wegens instortinggevaar, 1744

1 stuk

4327 Akkoord tussen het kapittel enerzijds en vice-plebaan Heymans 
anderzijds betreffende zijn vergoeding en het aflossen van de 
lasten wegend op zijn huis, 1748

1 omslag

4328 Staat van de lasten wegend op het huis bewoond door vice-pleban 
Heynsmans, 1748-1749

1 omslag

4329 Kwijtschriften van betalingen door Ludovice, "magister pixidis" aan 
de rentmeester van het kapittel, van renten ten laste van de huizen
van de vice-plebanen, 1748-1765

1 omslag

4330 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende renten ten laste an 
eh thuis van de vice-plebaan en bijhorende rekenplichtige stukken, 
1771-1794.

1 omslag

4331 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende renten ten laste an 
eh thuis van de vice-plebaan en bijhorende rekenplichtige stukken, 
1771-1794.

1 stuk

4332 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" waarbok een plebaan Laurens 
Millé toegelaten wordt een kapitaal te lichten ten laste van het huis
van de plebaan en dit voor de herstelling van dit gebouw, 1793
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1 stuk

4. Afzonderlijke goederen van de plebaan

4. AFZONDERLIJKE GOEDEREN VAN DE PLEBAAN
4333 Pachtiovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Walter Van 

Opstal anderzijds, betreffende land te Haacht toehorend aan de 
plebanie, 1526

1 stuk

4334 Opmeting door Lambrecht Leurinck van twee stukken beemd te 
Londerzeel toebehorend aan de kapelanie van de H. Barbara in 
Sint-Goriks en aan de plebanie van Sint-Goedele, 1623

1 stuk

5. Renten

5. RENTEN
4335 Notitie aangaande een cijns ten bate van de plebanie gezet op een 

huis bij de Leuvense Weg, 1693-1695
1 stuk

4336 "Clynen register raekende eenigen renten die Heere P. Steenen, 
plebaen heeft besorgt voor de prijsen van den catechismus in Sint-
Goedelekercke etc. waervan de rentebrieven berusten in de 
archiven der plebanie van voorscreven Sinte-Goedele", 1766-1793

1 deel

4337 Bescheiden aangaande de terugbetaling door plebaan Laurens 
Millé van renten ten laste van de plebanie, 1773-1783

1 omslag

6. Inkomsten uit de zielzorg

6. INKOMSTEN UIT DE ZIELZORG
4338 Opgave van de inkomsten van de vice-plebaan uit het toedienen 

van sacramenten, 1655
1 stuk

4339 "Articuli quos examinandos proponunt viceplebani dignissimis viris 
et dominis et decano et canonicis capituli D. Gudili Bruxellensis". 
Betreft zielzorg en de hiervoor uitgekeerde vergoedingen, 17e 
eeuw

2 stukken

4340 Voorstel tot gelijke verdeling van de opbrengst, voorkomend uit het
toedienen van het doopsel en het inzegenen van huwelijken, onder 
de vice-plebanen om misbruiken op dit vlak te vermijden, 17e 
eeuw

1 stuk
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4341 Proces voor de Raad van Brabant tussen plebaan Ghysbert 
Brennaert enerzijds en de pastoor van de Sint-Niklaaskerk 
anderzijds betreffende een jaarcijns te betalen door 
laatstgenoemde aan de plebanen krachtens een overeenkomst uit 
1622,1719-1728

1 omslag

7. Incorporatie van de plebanie

7. INCORPORATIE VAN DE PLEBANIE
4342 Bescheiden betreffende de incorporatie van de plebanie in de 

"mensa capituli", 1484-1518
1 omslag

4343 "Processen coram judicibus apostolicis delegatis. Capittel appelant,
Hr. Worzel, plebaan geinthimeerden coram officali Antwerpiensi 
(1607) over de unie der plebanie ende haere vicarie temporeel. 
Capittel appellant, Hr. Castillo geinthimeerde (1527) over de 
belastinghe der plebanie met pensien", 1527-1607. Retroakten, 
1429-

1 band

4344 Uittreksel uit de bedenkingen van plebaan Cornelis Worzel bij de 
incorporatie van de plebanie in de "mensa capituli", 1587-1622

1 stuk

4345 Proces voor de aatsbisschop tussen het kapittel enerzijds en 
plebaan Cornelis Worzel anderzijds betreffende de incorporatie van 
de plebanie in de "mensa capituli" en de aanstelling van de 
plebaan, 1600-1607. Retroakten 1518-.

1 band

4346 Proces voor de aatsbisschop tussen het kapittel enerzijds en 
plebaan Cornelis Worzel anderzijds betreffende de incorporatie van 
de plebanie in de "mensa capituli" en de aanstelling van de 
plebaan, 1600-1607. Retroakten 1518-.

1 stuk

4347 Akte waarbij het kapittel ermee instemt de eerste vrijkomende 
kleine prebende te verenigen met de plebanie, 1634

1 stuk

4348 Vonnis van de Raad van Brabant in een geschil tussen J. B. Geerts 
enerzijds betreffende de verlening van een kleine prebende aan 
laatstgenoemde, 1681

1 stuk

4349 "Puncta concernentia plebaniam". Uiteenzetting betreffende de 
historiek, bevoegdheid en aanstelling van de plebanen en de 
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incorporatie van de plebanie in de "mensa capituli", 17e eeuw
1 katern

4350 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende de vergoeding 
toegekend aan plebaan Niklaas Kerpen, in afwachting dat hij een 
grote prebende zal krijgen, 1729

1 stuk

4351 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
vice-plebaan Amandus Van Uythum andezijds betreffende het 
verlenen van een kleine prebende aan de vice-plebaan en de 
lasten wegend op zijn huis, 1730-1748. Retroakte 1698-.

1 omslag

4352 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
vice-plebaan Amandus Van Uythum andezijds betreffende het 
verlenen van een kleine prebende aan de vice-plebaan en de 
lasten wegend op zijn huis, 1730-1748. Retroakte 1698-.

2 stukken

4353 Bescheiden betreffende het verzoek van het kapittel aan de vorst 
om, na de dood van kanunnik Schmerling, definitief een grote 
prebende toe te kennen aan de plebaan, 1735-1736

1 omslag

4354 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
cantor Jan Bernard Vanden Boom, Maarten Robyns, Niklaas Kerpen,
Willem van Gocht en Petrus Van Volden anderzijds, betreffende de 
incorporantie van de prebende van wijlen kanunnik Caproens in de 
plebanie, 1744

1 omslag

4355 Bescheiden betreffende de verlening van een kleine prebende aan 
de vice-plebaan, 1750-1779

1 omslag

4356 Proces voor de officiaal van Mechelen en voor de Raad van Brabant
tussen het kapittel enerzijds en vice-plebaan Willem Heynsmans 
anderzijds betreffende de vereniging van de vice-plebanie met een 
kleine prebende, 1750-1765

1 omslag

4357 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" betreffende de vergoeding uit 
te betalen aan Petrus Steenen in afwachting dat hij een grote 
prebende zal gekregen hebben, 1760

1 stuk

4358 Brief van Karel van Lorreinen aan het kapittel betreffende de 
vereniging van de prebende, vacant na de dood van kanunnik Pins,
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met plebanie op voorwaarde dat de collatie van één der twee 
priesterlijke prebenden afgestaan wordt aan de vorst, 1761

1 stuk

Hoofdstuk VII : De Zielenzorg

HOOFDSTUK VII : DE ZIELENZORG
4359 Proces voor de aartsbisschop tussen de "procurator officii" 

enerzijds en pleban Van Eesbeeck anderzijds betreffende 
nalatigheid inzake de zielzorg, 1701

1 stuk

4360 Proces voor de aartsbisschop tussen de plebaan enerzijds en J. B. 
Van Passenrode anderzijds betreffende het afleveren van een 
uittreksel uit het doopregisters, 1737

1 omslag

4361 Brief van de aartsbisschop aan de plebaan inzake de modaliteiten 
voor het toedienen van het doopsel en de eerbiedingen van de 
zondagsrust, 1769

1 stuk

4362 Notities inzake de rechten en inkomsten van de plebaan uit 
begrafenissen, 18e eeuw

1 stuk

Hoofdstuk VIII : Studiebeurzen de fundatie van Linthoudt

HOOFDSTUK VIII : STUDIEBEURZEN DE FUNDATIE VAN LINTHOUDT
4363 Overenkomst tussen Jacob De Vos, priester te Meerbeke en de 

schepenen aldaar enerzijds en de armenmeesters van Sint-Goedele
en de Sint-Niklaaskerk anderzijds inzake de verlening van de 
Studiebeurzen eertijds gefundeerd door Bartholomeus Van 
Linthoudt, 1628

1 katern

4364 Getuigschrift van de schepenen van Ninove betreffende Gerard De 
Cort die aanspraak maakt op een studiebeurs gefundeerd door 
Bartholomeus van Linthout 1651

1 stuk

4365 Verzoekschrift aan de plebaan tot opnamein de school van Sint-
Goedele van de kinderen van Michiel Salzinger, vorstelijk huzaar, 
1762

1 stuk

4366 Aankondiging van de vacature van een studiebeurs voor een 
student theologie in het groot college te Leuven, eertijds 
gefundeerd door Hendrik Grimberechs en waarvoor de plebaan en 
het gasthuis van Sint-Godele als collateurs fungeren, 18e eeuw
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1 stuk

4367 Bescheiden betreffende het verzoek van weduwe Sanchez Aguilar 
om haar dochter een studiebeurs in het klein begijnhof te verlenen 
die toegewezen moet worden door de plebaan, 18e eeuw

1 omslag

Deel IV : De kleine kanunniken of kanunniken van de tweede fundatie

DEEL IV : DE KLEINE KANUNNIKEN OF KANUNNIKEN VAN DE 
TWEEDE FUNDATIE

Hoofdstuk I : Inventarissen

HOOFDSTUK I : INVENTARISSEN
4368 "Inventaris van de brieven ende zekere munimenten aengaende 

den cleyn canonicken van Sinte Goelenkercke in Bruessele", 17de 
eeuw

1 deel

4369 Inventaris van de oorkonden van de kleine kanunniken, 17e eeuw
1 deel

4370 Inventaris van de oorkonden van de kleine kanunniken meer 
bepaald betreffende de goederen te Bakenbos en Terhulpen en de 
fundatie van missen en jaargetijden, 17e eeuw

1 katern

Hoofdstuk II : Cartularia

HOOFDSTUK II : CARTULARIA
4371 Cartularium van de kleine kanunniken, 1226-1394

1 deel

4372 Cartularium van de kleine kanunniken, 1230-1533
1 deel

4373 Cartularium van de kleine kanunniken, 1265-1538
1 deel

4374 Cartularium van de kleine kanunniken, 1310-1543
1 deel

Hoofdstuk III : Statuten

HOOFDSTUK III : STATUTEN
4375 Statuten van de kleine kanunniken, 1421-1788

1 katern

4376 Statuten van de kleine kanunniken, 1791
1 katern

4377 Geschil tussen de kleine kanunniken enerzijds en Johannes De 
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Curia, klein kaunnik en kapelaan van Maria van Hongarije 
anderzijds betreffende de residentieplicht, 1535. Retroakten 1226-

1 lias

Hoofdstuk IV : Resolutieboeken

HOOFDSTUK IV : RESOLUTIEBOEKEN
4378 Fragment van een resolutieboek van de kleine kanunniken, 1627-

1660
1 katern

4379-4381 Resolutieboeken van de kleine kanunniken.

4379-4381 RESOLUTIEBOEKEN VAN DE KLEINE KANUNNIKEN.
4379 1664-1699

1 deel

4380 1700-1741
1 deel

4381 1741-1791
1 deel

Hoofdstuk V : Aanstellingen van kleine kanunniken ruil van kleine prebenden

HOOFDSTUK V : AANSTELLINGEN VAN KLEINE KANUNNIKEN RUIL 
VAN KLEINE PREBENDEN

4382 Mandement waarbij hertog Karel de Stoute het kapittel verzoekt 
een prebende te verlenen aan zijn raadsheer Paulus De Rota, 1489

1 stuk

4383 Akte waarbij het kapittel aan de vorst Hendrik Vander Meer 
voorstelt om van een kleine prebende voorzien te worden, 1643

1 stuk

4384 Akte waarbij het kapittel aan de vorst J. B. Mattheussens voorstelt 
om een kleine prebende voorzien te worden ter opvolging van 
Alard De Haze, 1665

1 stuk

4385 Bescheiden betreffende de verlening van een kleine prebende aan 
Jacob De Maeyere, 1672

1 katern

4386 Advies (afschrift) van Albert Hovius en Petrus Peckius betreffende 
het ruilen van kleine prebende, 17e eeuw

2 stukken

4387 Ruil van beneficia tussen Jacob Hayet, klein kanunnik enerzijds en 
Alexander Vanden Berghe, houder van kapelanie van de H. 
Elisabeth van de eerste fundatie anderzijds, 1626
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1 stuk

4388 Ruil van beneficia tussen Matheus Onate, klein kanunnik enerzijds 
en Michiel Kerremans, bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-
Vrouw in de kerk van Oordegem, 1638

1 stuk

4389 Ruil van beneficia tussen Petrus Schockaert als volmachthouder 
van Hendrik Vander Meer, klein kanunnik enerzijds en Arnold van 
Caudriessche, bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw in
Avin, 1654

2 stukken

4390 Ruil van beneficia tussen Martinus Woislauski, klein kanunnik en 
bedienaar van de kapelanie van de H. Elisabeth van de tweede 
fundatie enerzijds en Jan Baptist De Kempenere, bedieaar van de 
kapelanie in de parochiekerk van Quiévry, 1654

1 katern

4391 Ruil van beneficia tussen Jan Vernimmen, oratoriaan en klein 
kanunnik enerzijds en Jan De Hondt, oratoriaan en houder van de 
kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw in Essene, 1677

1 katern

4392 Ruil van beneficia tussen Robert Ensaque, klein kanunnik enerzijds 
en Jan Amas houder van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw in de 
Sint-Martinuskerk te Aalst, 16682

1 stuk

4393 Volmacht verleend door Jacob De Mayere, klein kanunnik aan 
Martinus Van Oudenhage om zijn prebende te ruilen met de 
kapelanie van Sint-Joris, gehouden door Jan Borremans, 1684

1 stuk

4394 Ruil van beneficia tussen Jacob Le Roy, klein kanunnik enerzijds en 
kanunnik Jacob Knopff anderzijds, 1686

1 stuk

4395 Ruil van beneficia tussen Servatius Middegaels groot kanunnik en 
cantor enerzijds en Mathias Schellekens, klein kanunnik anderzijdsn
1689

1 katern

4396 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" betreffende de ruil van 
beneficia tussen Frans Oppenbrouwer, klein kanunnik enerzijds en 
Karel Vekemans, houder vande kapelanie van de Elfduizend 
Maagden anderzijds, 1699

1 stuk
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4397 Ruil van beneficia tussen Willem Heynmans, scholster en klein 
kanunnik enerzijds en Petrus Heynsmans, houder van de kapelanie 
van Onze-Lieve-Vrouw in de parochiekerk van Iddergem bij Aalst, 
1700

1 stuk

4398 Ruil van beneficia tussen Silvinus De Deken, klein kanunnik 
enerzijds en Silvinus Botermans, houder van de kapelanie van de 
H. Barbara in de "capella clericorum" te Zoutleeuw, anderzijds, 
1711

1 stuk

4399 Ruil van beneficia tussen Jozef Winderickx, klein kanunnik enerzijds
en Hendrik Jacobs, houder van de kapelanie van de H. Petrus in de 
parochiekerk van Ottenburg anderzijds, 1760

2 stukken

Hoofdstuk VI : Processen

HOOFDSTUK VI : PROCESSEN
4400 Proces voor de officiaal van Antwerpen en de Raad van Brabant 

tussen het kapittel enerzijds en priester Jan Geerts anderzijds 
aangaande de aanspraken van laatstgenoemde op een klein 
prebende, verkregen door en ruil met zijn oom Matheus Wansijn, 
welke verleend was aan Hendrik Vandermeer, 1643. Retroakten 
1634-

1 omslag

4401 Proces voor de officiaal van Antwerpen en de Raad van Brabant 
tussen het kapittel enerzijds en priester Jan Geerts anderzijds 
aangaande de aanspraken van laatstgenoemde op een klein 
prebende, verkregen door en ruil met zijn oom Matheus Wansijn, 
welke verleend was aan Hendrik Vandermeer, 1643. Retroakten 
1634-

1 omslag

4402 Volmacht verleend door het kapittel aan Daniel Cools, procureur bij 
de Raad van Brabant, om de belangen van het kapittel te 
verdedigen in een proces tegen Karel Coolput, 1643

1 stuk

4403 Proces voor de Raad van Brabant tussen J. B. Matheussens en 
Alonso Lopez enerzijds en kanunnik Onate anderzijds betreffende 
het bezit van een kleine prebende, vacant na de dood van Alard De
Haze, 1661- 1663. Retroakten 1599-

1 band

4404 Proces voor de Raad van Brabant tussen de procureur-generaal 
enerzijds en het kapittel van Sint-Goedele anderzijds betreffende 
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de benoeming van kleine kanunniken, 1679-1680. Retroakte 1411-
1 band

4405 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen Jan Baptist Geerts, 
priester enerzijds en Jan Borremans, vice-plebaan anderzijds 
aangaande "he recht van devolutie der callocie van sijne clyne 
canonixdije aen den cancellier stante interdicto", 1660-1693

1 katern

4406 Prodcedurestuk betreffende een proces voor de Raad van Brabant 
tussen Jacob Vanderbeken, priester en bidheer enerzijds en de 
kleine kanunniken anderzijds, 1687

2 stukken

4407 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen Jan-Baptist Hamelincx 
enerzijds en het kapittel anderzijds betreffende de ruil van een 
kleine prebende, 1699. Retroakte, 1675-

1 omslag

4408 Gescjom tussen cantor J. A. Knopff enerzijds en tresorier F. J. 
Vinquels anderzijds betreffende de beurtrol bij het verlenen van 
een kleine prebende, 1708

1 lias

4409 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Petrus De Caffmeyer anderzijds betreffende diens aanspraken op 
een kleine prebende die hij zou bekomen hebben door een ruil van 
benficia metKarel Philippart, houder van de kapelanie van H. 
Laurens, 1715-1717. Retroakten, 1220-

1 pak

4410 Proces voor de Raad van Brabant tussen deken Jacob De Mayere en
de andere kanunniken enerzijd en klein kanunnik Petrus De 
Caffmeyer en de kleine kanunniken anderzijds aangaande de 
weigering een ruil van beneficia goed te keuren. Deze ruil 
gebeurde tussen Frans Tutelaire, pastoor van de Sint-Kathelijnekerk
Brussel en houder van een kleine prebende enerzijds en Petrus De 
Caffmeyer, houder van de kapelanie van de H. Joost in de Sint-
Kathelijnekerk te Mechelen anderzijds, 1716-1717. Retroakten, 
1254-

1 pak

4411 Proces voor de Raad van Brabant tussen Jacob Spinoy, priester uit 
Dendermonde en Chrysostomos De Montpleinchamp enerzijds en 
Natalis De Brabander, klein kanunnik en vice-plebaan en de deken 
en het kapittel anderzijds betreffende de verlening van een kleine 
prebende, 1719-1720. Retroakten 1226-

1 pak
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4412 Proces voor de officiaal van Brabant tussen het kapittel van Sint-
Goedele enerzijds en de kleine kanunniken Chenneau en Vander 
Meren anderzijds betreffende de verlening van kleine prebenden 
aan priesters belast met zielzorg, 1779-1780. Retroakten, 1210-
1599

1 omslag

4413 Verzoek van het kapittel aan de aartsbisschop om naast de twee 
kleine prebenden die reeds werden verleend aan priesters die 
instaan voor de koorzang, nog twee soortgelijke prebenden te 
verlenen, 1779. Retroakten, 1226-

1 omslag

4414 Verzoekschrift van het kapittel aan de Raad van Brabant om te 
bekomen dat twee kleine prembende zouden toegekend worden 
aan preiesters belast met de zorg voor de eredienst, 18e eeuw

1 stuk

4415 Brief van provisors van het godshuis van de Calvarie aan het 
kapittel waarbij zij verklaren dat bij hen verblijvende kleine 
kanunnik Chenneau, zich in grote armoede bevindt, 1782

1 stuk

Hoofdstuk VII : Goederenbeheer

HOOFDSTUK VII : GOEDERENBEHEER
1. Algemeenheden

1. ALGEMEENHEDEN
4416 Akte waarbij Dirk van Schoenberghe erkent van Jan Boerlaert in 

naam van Maarten Davidts, klein kanunnik, een bedrag ontvangen 
te hebben dat hem nog als loon verschuldigd was, 1534

1 stuk

4417 Verzoekschrift van de wedwe van Petrus De Caffmeyer aan de 
kanselier van Brabant in verband met de bedragen die de kleine 
kanunniken van haar eisen, 1573

1 stuk

4418 Voorwaarden gesteld door de kleine kanunniken bij de overdracht 
van het rentmeesterschap door Petrus Vander Eycken aan Mathias 
Chellekens, klein kanunnik, 1687

1 stuk

4419 Volmacht verleend door Joos Parm, klein kanunnik, aan Frans Van 
Wavre om in zijn naam geld te ontvangen van auditeur Frans De 
Bie, van Jacob De Raedt en van Joris Vanhasselt, 1690

1 stuk

4420 Proces tussen de procureur-generaal van Brabant enerzijds en het 



404 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

kapittel anderzijds betreffende de incorpoatie van de kleine 
prebenden ten behoeve van de oratorianen, 17e eeuw

1 omslag

4421 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" en uit de resolutieboeken van de
kleine kanunniken betreffende hun inkomsten voornamelijk uit 
legaten en fundaties, 17e-18e eeuw

1 katern

4422 Aangifte, op verzoek van Karel van Lorreinen, van de niet-
geamotiseerde goederen van de kleine kanunniken, 1754

2 stukken

4423 Kwijtschriften betreffende de betalingen door klein kanunnik 
Vanden Driessche an de bedienaars van de kapelanieën in Sint-
Goedele, de Kappellekerk en Sint-Goriks, 1792-1793

7 stukken

4424 "Media quibus proventus prebendrum canonicorum secunde 
fundationis augeri possunt sine ullo prejducio reverendorum 
admodum dominorum de capitulo aut cleri et sine gravamine 
comunitatis", 18e eeuw

1 stuk

2. Leggers

2. LEGGERS
4425 Manuaal betreffende de inkomsten van de kleine prebende onder 

meer gehouden door Jan De Thymo. Bevat ook anatekeningen 
betreffende de inkomsten der choraelen en boninfanten en 
betreffende de prebende gehouden door Mark Steenberch, 1471-
1481

1 band

4426 "Distributie manuaelboeck van alden goeden, renten, erffrenten, 
cheysgoeden, leengoederen soe gronden van erffven 
toebehoorende den cleyn canonicken in Sinter-Goedelenkercke 
gemaeckt door den Eerw. Heer Vander Schueren onsen confrater 
den 24 aprils 1566".

1 deel

4427 "Oudenboeck". Manuaal van de kleine kanunniken (?) betreffende 
goederen in Terhulpen, galmaarden, "Steylkenshof" e.a., 1608-165

1 katern

4428 Manuaal van de kleine kanunikken en van de "Derde scholier inde 
Doorne Croone", 1684-1687

1 deel
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4429 Manuaal van de kleine kanunniken, 1731-1746
1 deel

4430 "Regenoten van de landen ende beempden toebehorende de 
heeren canonicken van de tweede fondatie in de collegiaele kercke 
van Sinter Goedelen binnen der stadt van Bruessele", 17e eeuw

1 katern

4431 "Rgistere daer inne sijn geschreven de paelen oft regenoten vande 
winnende landen ende bempden toebehoorende de eerw. Heeren 
canonicken van dde tweede fundatie in de kercke van Sinter 
Goedele binnen de stadt Brussele", 17e eeu

1 katern

4432 Legger van de kleine kanunniken opgesteld ten behoeve van de 
centrale overheid, 1787

1 deel

4433 "Liber omnium fundationum pro R. R. D. D. canonicis, secundae 
fundationis isignis ecclesiae collegiatae D. D. Michaelis en 
Gudulae", 18e eeuw

1 deel

3. Rekeningen

3. REKENINGEN
4434-4603 Rekeningen van de kleine kanunniken. Omvatten ook de rekeningen van het "broodt" en de "sieckbusse".

4434-4603 Rekeningen van de kleine kanunniken. Omvatten ook 
de rekeningen van het "broodt" en de "sieckbusse".

4434 1470-1471
1 katern

4435 1501-1510
1 band

4436 1515
1 deel

4437 1533-1534
1 katern

4438 1544-1545
1 katern

4439 1545-1546
1 katern

4440 1546-1547
1 katern
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4441 1547-1548
1 katern

4442 1548-1549
1 katern

4443 1549-1550
1 katern

4444 1550-1551
1 katern

4445 1551-1552
1 katern

4446 1552-1553
1 katern

4447 1553-1554
1 katern

4448 1554-1555
1 katern

4449 1555-1556
1 katern

4450 1556-1562
1 band

4451 1562-1563
2 katernen

4452 1563-1564
2 katernen

4453 1564-1565
2 katernen

4454 1565-1566, 1576-1580
1 band

4455 1566-1577
1 band

4456 1578-1579
2 katernen
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4457 1579-1580
1 katern

4458 1580-1581
1 katern

4459 1580-1581
1 katern

4460 1585-1586
1 katern

4461 1586-1587
1 katern

4462 1587-1588
1 katern

4463 1588-1589
1 katern

4464 1590-1591
1 katern

4465 1592-1593
1 katern

4466 1593-1594
1 katern

4467 1601-1602
1 deel

4468 1603-1604
1 deel

4469 1604-1605
1 deel

4470 1606-1607
1 deel

4471 1607-1608
1 deel

4472 1608-1609
1 deel

4473 1609-1610
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1 deel

4474 1610-1611
1 deel

4475 1612-1613
1 deel

4476 1613-1614
1 deel

4477 1614-1615
1 deel

4478 1615-1616
1 deel

4479 1616-1617
1 deel

4480 1617-1618
1 deel

4481 1618-1619
1 deel

4482 1619-1620
1 deel

4483 1620-1621
1 deel

4484 1621-1622
1 deel

4485 1622-1623
1 deel

4486 1626-1627
1 deel

4487 1627-1628
1 deel

4488 1628-1629
1 deel

4489 1629-1630
1 deel
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4490 1630-1631
1 deel

4491 1631-1632
1 deel

4492 1632-1633
1 deel

4493 1633-1634
1 deel

4494 1634-1635
1 deel

4495 1634-1635
1 deel

4496 1635-1636
1 deel

4497 1636-1637
1 deel

4498 1636-1637
1 deel

4499 1637-1638
1 deel

4500 1638-1639
1 deel

4501 1639-1640
1 deel

4502 1640-1641
1 deel

4503 1641-1642
1 deel

4504 1642-1643
1 deel

4505 1644-1645
1 deel



410 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

4506 1644-1645
1 katern

4507 1645-1646
1 deel

4508 1646-1647
1 deel

4509 1647-1648
1 deel

4510 1648-1649
1 deel

4511 1649-1650
1 deel

4512 1651-1652
1 deel

4513 1653-1654
1 deel

4514 1662-1663
1 deel

4515 1664-1665
1 deel

4516 1670-1671
1 deel

4517 1671-1672
1 deel

4518 1672-1673
1 deel

4519 1673-1674
1 deel

4520 1674-1675
1 deel

4521 1676-1677
1 deel

4522 1676-1677
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1 deel

4523 1677-1678
1 deel

4524 1679-1680
1 deel

4525 1680-1681
1 deel

4526 1681-1682
1 deel

4527 1682-1683
1 deel

4528 1685-1686
1 deel

4529 1687-1688
1 deel

4530 1688-1689
1 deel

4531 1696-1697
1 deel

4532 1697-1698
1 deel

4533 1699-1700
1 deel

4534 1701-1702
1 deel

4535 1702-1703
1 deel

4536 1703-1704
1 deel

4537 1704-1705
1 deel

4538 1708-1709
1 deel
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4539 1713-1714
1 deel

4540 1715-1716
1 deel

4541 1717-1718
1 deel

4542 1718-1719
1 deel

4543 1719-1720
1 deel

4544 1721-1722
1 deel

4545 1724-1725
1 deel

4546 1726-1728
1 deel

4547 1730-1731
1 deel

4548 1731-1732
1 deel

4549 1732-1733
1 deel

4550 1733-1734
1 deel

4551 1734-1735
1 deel

4552 1735-1736
1 deel

4553 1736-1737
1 deel

4554 1737-1738
1 deel
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4555 1738-1739
1 deel

4556 1739-1740
1 deel

4557 1740-1741
1 deel

4558 1741-1742
1 deel

4559 1742-1743
1 deel

4560 1743-1744
1 deel

4561 1744-1745
1 deel

4562 1746-1747
1 deel

4563 1747-1748
1 deel

4564 1748-1749
1 deel

4565 1750-1751
1 deel

4566 1751-1752
1 deel

4567 1752-1753
1 deel

4568 1753-1754
1 deel

4569 1755-1756
1 deel

4570 1756-1757
1 deel

4571 1759-1760
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1 deel

4572 1760-1761
1 deel

4573 1761-1762
1 deel

4574 1762-1763
1 deel

4575 1763-1764
1 deel

4576 1764-1765
1 deel

4577 1765-1766
1 deel

4578 1766-1767
1 deel

4579 1767-1768
1 deel

4580 1768-1769
1 deel

4581 1769-1770
1 deel

4582 1770-1771
1 deel

4583 1771-1772
1 deel

4584 1772-1773
1 deel

4585 1773-1774
1 deel

4586 1774-1775
1 deel

4587 1775-1776
1 deel
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4588 1776-1777
1 deel

4589 1777-1778
1 deel

4590 1778-1779
1 deel

4591 1779-1780
1 deel

4592 1780-1781
1 deel

4593 1781-1782
1 deel

4594 1782-1783
1 deel

4595 1783-1784
1 deel

4596 1786-1787
1 deel

4597 1787-1788
1 deel

4598 1788-1789
1 deel

4599 1789-1790
1 deel

4600 1789-1790
1 deel

4601 1790-1791
1 deel

4602 1791-1793
1 deel

4603 1793-1795
1 deel
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4. Processen en proceskosten

4. PROCESSEN EN PROCESKOSTEN
4604-4609 Rekeningen van de werkzaamheden door advocaten en procureurs ten behoeve van de kleine kanunniken.

4604-4609 Rekeningen van de werkzaamheden door advocaten en 
procureurs ten behoeve van de kleine kanunniken.

4604 Jan Mechelman, 1528
1 omslag

4605 Philippi, 1652
1 stuk

4606 Bosschaerts, 1678-1682
1 omslag

4607 Van Stiphout, 1684-1687
1 omslag

4608 Louis, 1738-1743
1 omslag

4609 De Chentinne, 1750-1751
1 stuk

4610 Volmacht verleend door de klaine kanunniken aan procureur Jan 
Charliers, om in de zaak voor de Raad van Brabant, hun belangen 
te verdedigen, 1704

1 stuk

4611 Betalingen door de kleine kanunniken aan N. Bolt, priester uit 
gelden geconsigneerd naar aanleiding van het proces Herdies en 
consoorten, kapelanen, 1786-1790

1 stuk

5. Goederen te Bakenbos en Terhulpen

5. GOEDEREN TE BAKENBOS EN TERHULPEN
a. Inventaris

a. Inventaris
4612 "Inventarium omnium litterarum, chanrtarum et documentarium R. 

R. D. D. canonicorum secundae fundationis in S. Gudula Bruxellis 
de anno 1704 de decimis et bonis in Hulpa, Maleyse, Galmaerde et 
Bakenbosch", 1704

1 katern

b. Cartularia

b. Cartularia
4613 Afschrift der oorkonden van Hendrik I (1226), Hendrik II (1236) en 

de bisschop van Kamerijk (1236) betreffe,de de stichting van de 
kleine kanunniken en hun begiftiging met goederen te Diegem en 
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Terhulpen, 1226-1236

4614 "Copien vanden guedinen onder Bakenbosch gedaen byde cleyn 
canonicken", 1474-1532

1 katern

4615 Fragment van een cartularium (?) betreffende de goederen te 
Bakenbos, 1482-1544

1 omslag

c. Geografische omschrijving

c. Geografische omschrijving
4616 Geografische omschrijving van de goederen horend tot het tiend 

van Ohain en Terhulpen, 1594
1 stuk

4617 "Heerelychyt van Baekenbos met de regenoten". Geografische 
omschrijving van de goederen van Bakenbos en van de rechetn die
de kleine kanunniken daar beziten, 1600

1 stuk

4618 "Beleijde van de thiende van Ter Hulpen". Palscheiding betreffende 
de goederen te Bakenbos en Terhulpen, 18e eeuw

1 stuk

d. Algemene goederenbeheer

d. Algemene goederenbeheer
4619 Notities betreffende het tiend van Terhulpen en meer bepaald van 

de inkomsten die pastoor Niklaas Tilkin daaruit betrekt, 1645-1723
1 omslag

4620 Voorwaarden gesteld bij de verkoop door de meier van de kleine 
kanunniken van goederen te Bakenbos, 1646-1647

1 omslag

4621 Verzoekschrift waarbij Antoon Crabeels, notaris te Overijse, aan de 
kleine kanunniken vraagt dat hem het griffierschap van Bakenbos, 
dat hem was afgestaan door zijn schoonvader, zou toegekend 
worden, 1745

2 stukken

e. Leggers en manualen

e. Leggers en manualen
4622 Legger betreffende de goederen van de kleine kanunniken te 

Bakenbos, 1392-1482
1 deel

4623 Legger van de goederen der kleine kanunniken te akenbos, 1477
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1 deel

4624 Legger van de goederen der kleine kanunniken te Bakenbos, 
Terhulpen, Maleizen en Galmaarden, 1477-1482

1 katern

4625 "Den cheynsboeck vanden canonicken vande Cleynder provende in
Sinter Goedelenkercke binnen der stadt van Bruessele van huerer 
heerlycheyt gelegen ten Bakembosch binnen der prochien vander 
Hulpen", 1546

1 deel

4626 Uittreksel uit de manuaal van de kleine kanunniken betreffende 
Terhulpen, 1604

1 stuk

4627 "Cheynsboeck vande canonicken van de cleynder provene in Sinte 
Goedelenkercke bynnen der stadt van Brussele van hunde 
herlicheyt gelegen ten baeckenbosch", 1608

1 katern

4628 Manuaal van de cijnzen van Bakenbos, Maleizen, Galmaarden en 
Terhulpen, 1655-1684

1 katern

4629 Manuaal van ecijnzen van Bakenbos, 1671-1686
1 katern

f. Rekeningen

f. Rekeningen
4630-4667 Rekeningen van goederen der kleine kanunniken te Bakenbos

4630-4667 Rekeningen van goederen der kleine kanunniken te 
Bakenbos

4630 1646-1647
1 katern

4631 1648-1649
1 katern

4632 1649-1650
1 katern

4633 1650-1651
1 katern

4634 1651-1652
1 katern
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4635 1652-1653
1 katern

4636 1654-1655
1 katern

4637 1655-1656
1 katern

4638 1656-1657
1 katern

4639 1657-1658
1 katern

4640 1659-1660
1 katern

4641 1661-1662
1 katern

4642 1662-1663
1 katern

4643 1663-1664
1 katern

4644 1664-1665
1 katern

4645 1665-1666
1 katern

4646 1669-1670
1 katern

4647 1672-1673
1 katern

4648 1675-1676
1 katern

4649 1676-1677
1 katern

4650 1679-1680
1 katern

4651 1680-1681
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1 katern

4652 1681-1682
1 katern

4653 1682-1683
1 katern

4654 1683-1684
1 katern

4655 1684-1685
1 katern

4656 1685-1686
1 katern

4657 1724-1725
1 katern

4658 1726-1728
1 katern

4659 1745-1746
1 katern

4660 1747-1748
1 katern

4661 1749-1750
1 katern

4662 1750-1751
1 katern

4663 1751-1752
1 katern

4664 1752-1753
1 katern

4665 1753-1754
1 katern

4666 1760-1761
1 katern

4667 1764-1765
1 katern
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4668 Rekening betreffende de betaling van achetrstallige cijnzen voor 
goederen te Bakenbos, 1724-1728

1 stuk

g. Cijnzen en renten

g. Cijnzen en renten
4669 Afschrift van de akte waarbij de kleine kanunniken een aantal 

goederen te Galmaarden tegen erfrente uitgegeven aan Giard 
Granddessel, 1473

1 katern

4670 Rekeningplichtige stukken betreffende de cijnzen betaald door de 
erfgenamen De Cafmeyer voor goederen te Bakenbos, 1546

1 omslag

4671 Verzoekschrift van de kleine kanunniken aan de kanselier van 
Brabant betreffende de cijnzen betaald door de erfgenamen van 
Hugo Absalons en dit voor goederen onder Bakenbos, 1622

3 stukken

4672 Akte waarbij de kleine kanunniken een stuk land te Bakenbos in 
cijns geven aan Petrus De Coninck, 1622

1 katern

4673 Verkoop door Frans Snel, testamentuitvoerde van Jan Walravens, 
kartuizer, van een partij schaarhout uit het bos van Galmaarden tot
afbetaling van achetrschllige cijnzen, 1690

1 katern

4674 Gedrukte verordening van Karel VI waarbij allen die cijnzen 
verschuldigd zijn aan de kleine kanunniken voor goederen te 
Bakenbos onder Terhulpen verplicht worden daarva, aangifte te 
doen, 1723

1 stuk

4675 Rekening van de ontvangsten door Hendrik Devandenesse 
betreffende achetrstallige cijnzen verschuldigd voor goederen 
onder Bakenbos, 1729

1 katern

h. Pachtovereenkomsten

h. Pachtovereenkomsten
4676 Pachtovereenkomst tussen de kleine kanunniken enerzijds en 

Petrus Corescouts anderzijds inzake goederen te Galmaarden, 15e 
eeuw

1 stuk
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4677 Akte waarbij Michiel De Vaes, voormalig pastoor van Terhulpen, van
de kleine kanunniken erkent het tiend van Terhulpen en Bakenbos 
in pacht genomen te hebben, 1623

1 stuk

4678 Akte waarbij Jan Bataille en Hendrik Devaulx een aantal borgen 
geven voor het graantiend van Terhulpen en Galmaarden dat zij in 
pacht hebben genomen, 1625

1 stuk

4679-4683 Pachtovereenkomsten ("conditien") tussen de kleine kanunniken enerzijds en een aantal personen anderzijds betreffende een groot graantiend in de vrijheid van Terhulpen, Galmaarden, Bakenbos en Maleizen.

4679-4683 Pachtovereenkomsten ("conditien") tussen de kleine 
kanunniken enerzijds en een aantal personen anderzijds 
betreffende een groot graantiend in de vrijheid van Terhulpen, 
Galmaarden, Bakenbos en Maleizen.

4679 1625-1627
1 katern

4680 1628-1630
1 katern

4681 1631-1633
1 katern

4682 1634-1639
1 katern

4683 16401-1642
1 katern

4684-1691 Pachtovereenkomsten betreffende het tiend van Bakenbos en Maleizen onder Terhulpen tussne de kleine kaunniken en,

4684-1691 Pachtovereenkomsten betreffende het tiend van 
Bakenbos en Maleizen onder Terhulpen tussne de kleine kaunniken
en,

4684 Filip Opendenberch en Cornelis Poet, 1658
1 katern

4685 Filip Opendenberch en Cornelis Poet, 1664
1 katern

4686 Filip Opendenberch en Cornelis Poet, 1667
1 katern

4687 Filip Opendenberch en Cornelis Poet, 1670
1 katern

4688 Filip Opendenberch en Cornelis Poet, 1673
1 katern
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4689 Filip Opendenberch en Cornelis Poet, 1676
1 katern

4690 Filip Opendenberch en Cornelis Poet, 1682
1 katern

4691 Cornelis Poet en Jan Forneville, 1685
1 katern

4692 Akte waarbij Filip Opdenberch, "vorster" van het Zoniënwoud, zich 
borg stelt voor Clemens De Ronge, vorster van Hoeilaart die 
goederen onder Bakenbos in pacht nam, 1628

4693-4695 Pachtovereenkomsten betreffende land onder Bakenbos tussen de klaine kanunniken en :

4693-4695 Pachtovereenkomsten betreffende land onder 
Bakenbos tussen de klaine kanunniken en :

4693 Willem Van Hoylandt en Michiel De Vleeschouwer, 1661
1 stuk

4694 Gerard Rohey; 1669
1 stuk

4695 Hendrik Goossens, 1669
1 stuk

4696 Verpachting voor de schepenen van Terhulpen van land te 
Bakenbos aan Petrus Heris, 1684

1 stuk

4697 Pachtovereenkomsten ("coditien") betreffende de "heerlijcken 
cheynsboeck" onder de heerlijkheid Bakenbos toebehorend aan de 
kleine kaunniken, 1690

2 stukken en 2 katernen

4698 Akte waarbij de kleine kanunniken aan Clement Stoefs "den 
heerlijcken cijnsboek" van Bakenbos in "pacht ende admodiatie" 
geven, 1690-1697

1 stuk

4699 Lijsten van de personen aan wie delen van het tiend van Bakenbos 
en Terhulpen verpacht werden, 1740-1747

1 omslag

4700 Verklaring van Jan Joblin en Michiel La Croix, afgelegd op verzoek 
van de kleine kanunniken betreffende de verpachting van de 
tienden van Bakenbos en Maleizen, 1749

1 stuk
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4701 Verklaring van N. Brasinne, meier van Terhulpen, betreffende de 
uitspraak van Paul Bastin. Laatstgenoemde had als zijn mening te 
kennen gegeven dat Corneilis Van Waeyenbergh en Antoon Van 
Soune in 1749 het tiend van Bakenbos in pacht hadden genomen, 
1749

1 stuk

4702 Verklaring van notaris A. Crabeels betreffende zijn onderzoek in de 
bescheiden voorgelegd door Cornelis Van Waeyenbergh en Antoon 
van Soune in 1749 het tiend van Bakenbos in pacht hadden 
genomen, 1749

1 stuk

i. Processen

i. Processen
4703 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 

enerzijds en Pauwel Timmermans anderzijds betreffende de cinzen 
die laatstgenoemde verschuldigd was voor goederen te Bakenbos 
onder Terhulpen, 1562-1574

1 omslag

4704 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en Maarten Heris anderzijds aangaande cijnzen 
verschuldigd voor goederen te Bakenbos, 1573-1577

1 omslag

4705 Juridisch advies van P. Francxen inzake de vraag of men tienden 
verschuldigd is voor de bossen die nhet Roodklooster te Overijse 
had laten ontginnen maar die achetraf opnieuw bebost waren, 
1653

1 stuk

4706 Proces tussen de kleine kanunniken enerzijds en het kapittel van 
Kamerijk anderzijds betreffende het tiend van Terhulpen, 1655-
1657

1 omslag

4707 Proces voor de wethouers van Brussel tussen Willem Vincequels, 
rentmeester der kleine kanunniken enerzijds en Clement Stoefs, 
pachetr anderzijds betreffende het groot tiend van Bakenbos en 
Maleizen, 1700-1701

1 omslag

4708 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen Suzanna Verhoeven, 
weduwe van Jan Baptist Storck enerzijds en de kleine kanunnken 
anderzijds betreffende achetrstallige cijnzen voor goederen onde 
Bakenbos, 1706
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2 stukken

4709 Verzoek van de Rekenkamer aan F. Servais, griffier des konings te 
Terhulpen en Hoeilaart om te onderzoeken of de lager rechtsmacht 
in Terhulpen inderdaad toebehoort aan de abdij van Affligem en de 
kleijne kaunniken, 1711

1 stuk

4710 Proces voor het Laathof van Bakenbos en voor de Raad van 
Brabant tussen de kleine kaununniken enerzijds en vrouwe De 
Pastur aangaande goederen te Bakenbos, 1738-1741

1 pak

4711 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en Jan Baptist Hendricx, pastoor van Terhulpen anderzijds
aangaande de tienden aldaar, 1747-1752. Retroakten 1226-

1 pak

j. Kerk van Terhulpen

j. Kerk van Terhulpen
Geestelijken

Geestelijken
4712 Geschil voor de officiaal van Mechelen (?) tussen de kleine 

kanunniken enerzijds en Niklaas Tilkin, pastoor van Terhulpen 
anderzijds betreffende de inkomsten van laastgenoemde, 1626

1 omslag

4713 Kandidatuur, ingedien bij de kleine kanunniken, van Petrus De 
Langhe voor ambt van pastoor te Terhulpen, 1668

1 stuk

4714 Benoeming door de aartsbisschop van Jan Baptist Hendrickx tot 
pastoor van Terhulpen, 1719

2 stukken

4715 Verlening door de aartsdiaken van Mechelen van de kapelanie van 
de Zielen in de Sint-Niklaaskerk van Terhulpen aan Jan Malvin, 
voorgedragen door de kleine kanunniken, 1744

1 stuk

4716 Benoeming door de aartsbisschop van Petrus Imbrechts tot pastoor
van Terhulpen, 1752

1 stuk

Kerkgebouw

Kerkgebouw
4717 Uittreksels uit de resolutieboeken, manualen en kerkrekeningen 

betreffende het verpachetn van de tienden van Terhulpen, 
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Bakenbos, Maleizen en Galmaarden en betreffende de 
herstellingen aan de kerk en pastorij van Terhulpen, 1445-1668

1 omslag

4718 Verzoekschrift van de meier, schepenen en kerkmeester van 
Terhulpen aan de kleine kanunniken tot het bekomen van financiële
steun voor het aankopen van een klok en liturgische voor werpen 
ten behoeve van hun parochiekerk, 1601

1 stuk

4719 Getuigenverklaringen aangaande het tiend van Terhulpen vten tijde
van pastoor Antoon Gilo, 1604

1 stuk

4720 Legger van het pastoraat van Terhulpen, 1627
2 stukken

4721 Verklaring waarbij Jan De Valck bevestigt dat alle herstellingen 
uitgevoerd aan de parochiekerk van Terhulpen bekostigd werden 
door de plaatstelijke kerkmeesters, 1652

1 katern

4722 Brieven van A. De Corache en Le Langhe, pastoor te Terhulpen, aan
het kapittel betreffende herstellingen in de kerk van Terhulpen, 
1669

2 stukken

4723 Rekenplichtige stukken betreffende herstellingen aan het koor van 
de kerk van Terhulpen, 1669-1672

1 omslag

4724 Verzoekschrift waarbij Petrus Le Langue, pastoor van Terhulpen, 
aan de kleine kanunniken vraagt dat zij hem, gezien zijn grote 
nood, het tiend van Galmaarde en Terhulpen zouden afstaan, 17e 
eeuw

1 stuk

4725 Verklaring van de meier, burgemeester en schepenen van 
Terhulpen waarbij zij een afgevaardigde naar Brussel sturen om na 
te gaan of kleine kanunniken de nodige herstellingen zullen 
uitvoeren aan de kerk van Terhulpen en om desnoods de zaak 
aanhanging te maken bij de Raad van Brabant, 1743

1 stuk

4726 Verzoekschrift van het kapittel van Sint-Goedele aan de vorst om 
hun rechetn te handhaven inzake het gebruik door de kleine 
kanunniken van het tiend van Terhulpen voor herstellingen aan de 
pastorij aldaar zonde instemming van het kapittel, 18e eeuw

1 katern
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4727 Verzoekschrift van de pastoor van Terhulpen aan de kleine 
kanunniken om het koor de parochiekerk te laten herstellen, 18e 
eeuw

1 stuk

6. Goederen te Brussel

6. GOEDEREN TE BRUSSEL
4728 Uittreksel uit het testament van Lambert Cock, klein kanunnik 

betreffende het huis bij de tiendeschuur dat hij zijn medebroeder 
nalaat, 1452 (n.s.)

4729 Verkoop door de kleine kanunniken en de fabriekmeesters van een 
hofstede met huis, bij het kerkhof van Sint-Goedele aan Jacob 
Cammaert, 1570

1 katern

4730 Verklaring van de schepenen van Brussel betreffende een huis bij 
de Ruisbroekstraat, eigendom van Francisco De Sagasticanal, 
waarop een rente rust voor de kleine kanunniken, 1611

1 stuk

4731 Proces voor De Raad van Brabant tussen Jan Van Boischot, 
rentmeester van de kleine kanunniken enerzijds en Balthasar 
Brems, procureur bij de Raad van Brabant anderzijds betreffende 
de verbouwingen die laatstgenoemde had laten uitvoeren in zijn 
huis in de Stormstraat, palend aan een huis van de kleine 
kanunniken, 1624-1625

1 omslag

4732 Geschil tussen de kleine kanunniken enerzijds en procureur 
Matheus De Prenne anderzijds betreffende de door laatstgenoemde
verschuldigde huur voor een huis in de St ormstraat, 1637

1 stuk

4733 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en Karel Schotte, heer van Herbais en raadsheer in de 
Raad van Financiën anderzijds betreffende de schade die 
laatstgenoemde had geleden bij het bouwen door de kleine 
kanunniken van een uis in de "Waeystraete", 1635-1636. 
Retroakten 1484-

1 omslag

4734 Uittreksel uit een register van kontrakten gepasseerd voor de 
schepenen van Brussel betreffende een rente ten bate van de 
klaine kanunniken en gezet op de huizen op de Sint-
Kathelijnemarkt, 1670

1 katern
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4735 Verzoekschrift van de kleine kanunniken aan het kapittel van Sint-
Goedele om een vervallen huis in de "Wayestraete" te mogen 
herstellen met het geld dat Frans Mars in 1661 had nagelaten, 
1682. Retroakten 1661-

1 katern

4736 "Condititien ende voorweerden waer op ende van wegen die 
eerwaerde heeren canonicken dier tweede fundatie in Sinte 
Goedelekercke sal worden aenbesteedt het ermetsen van seker 
gecaduceert huys sijnde eenen ouden hauten gevel etc. gestaen 
ende gelegen recht over de hooghschole deser stadt", 1709

1 katern

4737 Overeenkomst tussen Karel Schotte, burggraaf van Sint-
Winoksbergen enerzijds en Jacob Steps, klein kanunnik anderzijds 
betreffende verbouwingen aan huizen in de "Waeystraete", 1755

1 katern

4738 Proces voor de Raad van Brabant tussen Josina De Kegel enerzijds 
en de kleine kanunniken gezet op twee hofsteden bij het 
Warmoesbroeck, 1764-1765

1 omslag

4739 Huurovereenkomst tussen de kleine kanunniken enerzijds en Jozef 
Stuckes, wijnhandelaar anderzijds betrefende een huis in de 
"Waeystraete", 1792

1 katern

7. Goederen te Brussegem

7. GOEDEREN TE BRUSSEGEM
4740 Pachtovereenkoms tussen de kleine kanunniken enerzijds en Jan De

Houwer anderzijds betreffende land te Brussegem, 1795
1 katern

8. Goederen te Diegem

8. GOEDEREN TE DIEGEM
4741 Afschrift van de overeenkomst tussen de kleine kanunniken 

enerzijds en Petrus Vander Hoeven, pastoor van Diegem anderzijds
betreffende een geschil over land te Diegem, 1842

1 katern

4742 Afschrift van de akte waarbij Willem Vander Hert twee huizen te 
Diegem, waarop een rente rust ten bate van de klaine kanunniken, 
in cijns geeft aan Alard De Smet, 1499

2 stukken

4743 Pachtovereenkomst tussen de kleine kanunniken enerzijds en 
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Cornelis Van Nuffel anderzijds betreffende een st uk "steenlant" te 
Diegem, 1562

1 stuk

4744 "Beleyde vander thiende der heeren canonincken vander cleyder 
prebende van Sinter Goedelen in Bruessele onder Diegem ende 
daertontrent gelegen", 1613

1 katern

4745 Korte aantekening betreffende het land (van de kleine 
kanunniken?) te Sint-Stevens-Woluwe en te Diegem, 1658

1 stuk

4746 Opmeting door J. Coremans van een stuk land, "het 
Paepenberchken" te Diegem, toebehorend aan de kleine 
kanunniken en aan de pastorij van Diegem, 1666

1 stuk

4747 Pachtovereenkomst tussen de kleine kanunniken enerzijds en 
Hendrik Crabbe anderzijds betreffende land onder Diegem en 
Haren, 1669

1 katern

4748 Proces voor de wethouders van Brussel tussen Willem Vincquels, 
rentmeester van de kleine kanunniken enerzijds en Antoon Stroys 
anderzijds betreffende achetrstallige pacht verschuldigd voor 
goederen onder Diegem, 1694-1701

1 omslag

4749 Lijst van de goederen van de kleine kanunnieken onder Diegem en 
Haren die in pacht gehouden worden door Jan De Vadder, 17e 
eeuw

2 katernen

4750 Verzoekschrift aan de kleine kanunniken aan de aartsbisschop om 
Willem Leemans toe te laten een erfpacht, verschuldigd voor 
goederen onde Diegeem, af te kopen opdat de kleine kanunniken 
met dat geld een boerkooishof te Diegem zouden kunnen 
aankopen, 1702

1 stuk

4751 Beschrijving van de toestand van de landerijen te Diegem waar de 
Franse troepen hadden gelegerd, 1746

1 stuk

4752 Pachtsovereenkomst tussen de kleine kanunniken enerzijds en 
Gillis Vander Sanden anderzijds betreffende land te Diegem, 1784

1 katern
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4753 Pachtovereenkomst tussen de kleine kanunniken enerzijds en 
Matheus Roelants anderzijds betreffende land te Diegem, 1795

1 katern

9. Goederen te Elsene

9. GOEDEREN TE ELSENE
4754 Pachtovereenkomst tussen de kleine kanunniken enerzijds en 

Hendrik Meskens anderzijds betreffende het tiend van 
"Swaenenberch" onder Elsene, 1672

1 stuk

4755 Pachtovereenkomst tussen de kleine kanunniken enerzijds en 
Petrus Goethals anderzijds betreffende het tiend van 
"Swaenenberch", 1729

1 stuk

4756 Vorstelijke amortisatie verleend voor een boerkooishof te Elsene, 
toebehorend an de kleine kanunniken, 1755

1 omslag

10. Goederen te Haren

10. GOEDEREN TE HAREN
4757 Getuigenverklaringen aangaande de inkomsten toekomend aan de 

kapelanie van Sint-Elisabeth in d parochiekerk van Haren, 1409
2 stukken

4758 Uittreksel uit een cijnsboek van de kleine kanunniken betreffende 
het tiend van Haren, 1471

1 stuk

4759 Beschrijving van het tiend van de kleine kanunniken te Haren, 1491
1 katern

4760 Proces voor de officiaal van Mechelen tussen de parochianen van 
Haren enerzijds en de kleine kanunniken anderzijds betreffende de 
incorporatie van de kapelanie van Sint-Elisabeth in de parochiekerk
van Haren ten behoeve van de kleine kanunniken, 1689. 
Retroakten, 1407-

1 omslag

4761 Legger van de kapelanie van Sint-Elisabeth in de parochiekerk van 
Haren, toebehorend aan de klaine kanunniken, 17e eeuw

1 stuk

4762 Verzoekschrift vn de kleine kanunniken aan de aartsbisschop om 
toe te laten dat Petrus Van Flordorp een stuk land te Haren zou 
mogen ruilen met land in pacht gehouden door Jan Stroobant, 17e 
eeuw



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 431

1 stuk

4763-4786 Pachtovereenkomst betreffende de goederen te Haren afgesloten tussen de kleine kanunniken en volgende personen :

4763-4786 Pachtovereenkomst betreffende de goederen te Haren 
afgesloten tussen de kleine kanunniken en volgende personen :

4763 Jan van Drievoet, 1637
1 katern

4764 Willem Vanden Dale, 1791
1 katern

4765 Jan Vanden Plas, 1791
1 katern

4766 Petrus Steens, 1791
1 katern

4767 Lodewijk Raspaert, 1791
1 katern

4768 Willem Moysons, 1791
1 katern

4769 Willem Van Heffen, 1791
1 katern

4770 Gillis Janssens, 1791
1 katern

4771 Jan Vanden Eynde, 1791
1 katern

4772 Michiels, koster te Haren, 1791
1 katern

4773 Weduwe van Jan Tservrancx, 1791
1 katern

4774 Catherina Van Auwermeulen, 1791
1 katern

4775 Hendrik Commaert, 1791
1 katern

4776 Matheus Michiels, 1791
1 katern

4777 Martinus De Prins, 1791
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1 katern

4778 Petrus Van Hamme, 1791
1 katern

4779 Jan Rillaert, 1791
1 katern

4780 Engelbert van Pevenagie, 1791
1 katern

4781 Jan Vanden Eynde, 1791
1 katern

4782 Karel Bolu, 1791
1 katern

4783 Jan Rillaer, 1792
1 katern

4784 Lodewijk Raspaert, 1793
1 katern

4785 Jan Baptist Vrijdaeghs, 1793
1 katern

4786 Willem Daveraert, 1794
1 katern

11. Goederen te Machelen

11. GOEDEREN TE MACHELEN
4787 Plannen, uittreksels uit cijnsregisters, manualen en andere 

bescheiden betreffende de goederen van de kleine kanunniken te 
Machelen, 1478-1739

1 omslag

4788 Overeenkomst tussen de kleine kanunniken enerzijds en de 
erfgenamen van Willem Simons anderzijds betreffende land bij de 
"Heerstraete" te Machelen, 1638

1 katern

4789 Akte waarbij de kleine kanunniken een stuk land te Machelen 
verkopen aan L auren Thomaes, 1754

2 stukken
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12. Goederen te Oudenaken, Gaasbeek, Elingen en Sint-Laurens-Berchem

12. GOEDEREN TE OUDENAKEN, GAASBEEK, ELINGEN EN SINT-
LAURENS-BERCHEM

a. Algemeen goederenbeheer

a. Algemeen goederenbeheer
4790 Rekenplichtige stukken betreffende de goederen en inkomsten van 

de kleine kanunniken en het klooster van Sint-Elisabeth-op-den-
Berg-Son te Oudenaken, 15e-16e eeuw

1 omslag

4791 Leenverheffingen gedaen door de volmachthouders van de kleine 
kanunniken voor hun goederen gelegen op de "Wayenberch" onder 
Oudenaken, 1670-1748

3 stukken

4792 Verklaring waarbij de priorin van Sioin bevestigt nooit een sterfman
gehad te hebben en evenmin de twintigste penning betaald te 
hebben voor goederen onder de heerlijkheid Gaasbeek, 1695

2 stukken

4793 Legger van de goederen te Oudenaken, Elingen en Sint-Laureins-
Berchem toehorend aan de kleine kanunniken en Sion, 16e-17e 
eeuw

1 omslag

4794 Legger van de goederen te Oudenaken en Gaasbeek die voor de 
helft toebehoren aan de kleine kanunniken en voor de andere helft 
aan Sion, 17e eeuw

1 stuk

4795 Beschrijving en kaart van de goederen van de kleine kanunniken te
Oudenaken, 1744-1748

1 omslag

4796 Opgave door de kleine kanunniken van de goederen die zij in leen 
houden van het leenhof van Ophem onder Oudenaken en die zij 
verkregen hebben krachetns het testament van Jan Van Lombeek, 
1753. Retroakte, 1492

2 katernen

4797 Akte waarbij Jan Cattoir, bezitter en beheerder van de goederen 
van het afgeschafte klooster van Sion en volmachthouder van de 
religiekas enerzijds en Petrus Heynsmans, klein kanunnik 
anderzijds, de goederen onder Oudenaken verdelen, 1787

1 katern
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4798-4812 Pachtovereenkomsten betreffende land te Oudenaken tussen de kleine kanunniken en het klooster van Sint-Elisabeth-op-de-Berg-Sion enerzijds en volgende pachetrs anderzijds :

4798-4812 Pachtovereenkomsten betreffende land te Oudenaken 
tussen de kleine kanunniken en het klooster van Sint-Elisabeth-op-
de-Berg-Sion enerzijds en volgende pachetrs anderzijds :

4798 Gijbrecht de Mol, 1540
1 katern

4799 Huybrech Borremans, 1585
1 katern

4800 Filip Borremans, 1653
1 katern

4801 Filip Borremans, 1659
1 katern

4802 Rochus Bascourt, 1662
1 katern

4803 Jan Cardijn, 1666
1 katern

4804 Jacob Amerijs, 1680
1 katern

4805 Petrus Sammels, 1693
1 katern

4806 P. Sammels, 1696
1 katern

4807 Gillis Sergooris, 1721
1 katern

4808 Hendrik Walravens, 1772
1 katern

4809 Filip Crockaert, 1783
1 katern

4810 Filip Suenens, 1783
1 katern

4811 Joos De Kempenaar, 1791
1 katern

4812 Filip Suenens, 1793
1 katern
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4813 Akte waarbij Hendrik Crockaert zich borg stelt voor het geld dat 
Filip Borremans uit Oudenaken verschuldigd is aan de kleine 
kanunniken en het klooster van Sint-Elisabeth-op-de-Berg-Sion, 
1652

1 stuk

13. Goederen te Sint-Joost-ten-Node

13. GOEDEREN TE SINT-JOOST-TEN-NODE
4814 Bescheiden aangaande de rente ten bate van de kleine kanunniken

en ten laste van een boerkooistof op de Vinckenberg te Sint-Joost-
Ten-Node, 1649-1711

1 omslag

14. Goederen te Zaventem

14. GOEDEREN TE ZAVENTEM
4815 Lijst der goederen onder Zaventem en Neer-Woluwe, eigendom van

de kleine kanunniken, die pacht gehouden worden door Lucas en 
Petrus Rombauts, 17e eeeuw

3 stukken

15. Renten

15. RENTEN
4816 Legger van de renten, pachtgoederen en andere inkomsten 

gekocht door Hendrik Van Zuun, rentmeester van de kleine 
kannnniken, 16e eeuw

1 deel

4817 Uittreksel uit het testemant van tresorier Brant waarbij hij de klaine
kanunniken een rente nalaat voor het gebruik van een "hemel" bij 
de processie van het H. Sacrament, 1640

1 stuk

4818 Verzoekschrift van de kleine kanunniken gericht aan de 
aartsbisschop om hun toe te laten teld te lichetn voor het bouwen 
van hun kapittelzaal, 1665

1 stuk

4819 "Gelichet kapitalen tsedert 1681 tot 1682"
1 stuk

4820 "Staet van gedoverteerde capitaelen gemaeckt op den 28 meert 
1708"". Betreft de kapitalen toebehorend aan "den heeren broode, 
de manuele distributie, de oude prebende en de matricularie", 
1708

1 katern

4821 "Capitaelboeck", 1716-1794
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1 deel

4822 "Werschouwinghe" van J. D. Van Velde van de "comptoire der 
beden" aan Willem van Goch, houder van de priesterlijke prebende,
in verband met de "vrijwillighe reductie vanden penningh XX tot de
penning XXV der renten", 1745

1 stuk

4823 Rente verleend door de kleine kanunniken aan Jozef Winderickx, 
klein kanunnik, in ruil voor een ontvangen kapitaal, 1750

1 stuk

Hoofdstuk VIII : "Broodt ende sieckbusse"

HOOFDSTUK VIII : "BROODT ENDE SIECKBUSSE"
4824 "Menboeck" van Joos Vander Schueren, priester en rent-meester 

der kleine kanunniken betreffende de goederen van "den broode 
ende Sieckbuessen" der kleine kanunniken, 1574-1575

1 katern

4825 "Inventaris van gecochetn broode van 1749 tot 1783". Staat van de
kapitalen gebruik voor de aankoop van brood voor de klaine 
kanunniken, 1749-1783

1 katern

Hoofdstuk IX : "Marticularia" of kosterij

HOOFDSTUK IX : "MARTICULARIA" OF KOSTERIJ
1. Incorporatie van de kosterij ten bate van de kleine kanunniken

1. INCORPORATIE VAN DE KOSTERIJ TEN BATE VAN DE KLEINE 
KANUNNIKEN

4826 Afschrift van oorkonden in verband met de incorporsatie van de 
kosterij ("matricularie") van Sint-Goedele en van de kapelanie van 
Sint-Elisabeth in de parochiekerk van Haren ten bate van de kleine 
kanunniken, 1226-1482

1 katern

4827 Afschrift van de pauselijke bullen waarbij de kleine kanunniken de 
inkomsten krijgen uit de kosterij van Sint-Goedele en uit de 
kapelanie van Sint-Elisabeth in Haren, 1405-1407

1 katern

4828 Afschrift van de akte waarbij het kapittel aan de kleine kanunniken 
de inkomsten van de kosterij en van sommige kapelanieën 
verleent, 1443

1 stuk

2. Aanstelling en prerogatieven van de koster

2. AANSTELLING EN PREROGATIEVEN VAN DE KOSTER
4829 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende het verzoek van Jan 
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Vernimmen in naam van de kleine kanunniken tot het bekomen van
de inkomsten uit de kosterij en uit het altaar van Sint-Elisabeth in 
Haren, 1669

1 stuk

4830 "Informatio pro deservitore matricularie ecclesie beatae Gudilae 
Bruxellensis". Verplichtingen van de koster op de verschillende 
kerkelijke feestdagen, 17 eeuw

1 katern

4831 "Echolumenta et proventus matricularie Sacte Gudile". Inkomsten 
van de koster uit het gelui bij begrafenissen en andere diensten, 
17e eeuw

1 katern

4832 Register van processen tussen de kleine kanunniken enerzijds en 
de grote kanunniken anderzijds. Betreft onder meer het proces 
inzake de aanstelling van koster Augustijn Neetens, 1627-1704. 
Retroakten 1425-.

1 band

4833 Register van processen tussen de kleine kanunniken enerzijds en 
de grote kanunniken anderzijds. Betreft onder meer het proces 
inzake de aanstelling van koster Augustijn Neetens, 1627-1704. 
Retroakten 1425-.

1 pak

4834 Proces voor de officiaal van Mechelen tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en plebaan Adriaan Herremans anderzijds betreffende het
gebruik door Herremans van een kennis om het ambt van koster uit
te oefenen in plaats van de officiële koster, 1683.

1 omslag

4835 Proces voor de officiaal van Mechelen tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en plebaan Adriaan Herremans anderzijds betreffende het
gebruik door Herremans van een kennis om het ambt van koster uit
te oefenen in plaats van de officiële koster, 1683.

1 omslag

4836 Proces voor de officiaal van Mechelen tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en plebaan Adriaan Herremans anderzijds betreffende het
gebruik door Herremans van een kennis om het ambt van koster uit
te oefenen in plaats van de officiële koster, 1683.

1 omslag

4837 Uittreksel uit het resolutieboek van de kleine kanunniken 
betreffende de aanstelling door de kleine kanunniken van M. Van 
Auwermeulen tot onderkoster na de dood van Frans Van 
Overstraeten en betreffende de vergoeding van de onderkoster, 
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1720
1 stuk

3. Goederenbeheer

3. GOEDERENBEHEER
4838-4856 Rekeningen van de kosterij ("matricularia") geïncorporeerd ten behoeve van de kleine kanunniken.

4838-4856 Rekeningen van de kosterij ("matricularia") 
geïncorporeerd ten behoeve van de kleine kanunniken.

4838 1535-1543
1 deel

4839 1551-1572
1 deel

4840 1561-1572
1 deel

4841 1570-1576
1 deel

4842 1574-1581
1 deel

4843 1585-1595
1 deel

4844 1603-1612
1 deel

4845 1612-1624
1 deel

4846 1637-1651
1 deel

4847 1644-1651

4848 1652-1659

4849 1666-1667
4 katernen

4850 1668-1669
1 katern

4851 1684-1697
1 deel
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4852 1697-1709
1 deel

4853 1709-1724
1 deel

4854 1725-1748
1 deel

4855 1748-1770
1 deel

4856 1797
1 deel

4857 "Rekeninghe voor den oppercoster over de maendt januari, februari
et martii 1774"

1 katern

4858 Notities betreffende de inkomsten uit het tiend vn "Swaenenerch" 
en Haren, 1486-1649

1 omslag

4859 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en Johanna Du Buisson, weduwe van Simon Dachy, 
anderzijds betreffende de vrijdom van tiende voor land buiten de 
Naamse Poort toebehorend aan de kosterij, eertijds gehouden door 
Willem Van Rode, 1546

1 katern

4860 Akte waarbij Filibert De Mol zich ertoe verbindt jaarlijks geld te 
geven aan de kosters voor de aankoop van toortsen om het H. 
Sarament te vergezellen wanneer dit naar de zielen wordt geracht, 
1635

1 stuk

4. Gelui

4. GELUI
4861 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 

enerzijds en de kerkfabriek anderzijds betreffende de bevoegdheid 
tot het aanstellen van kosters en luiden der klokken, 1512.

1 omslag

4862 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en de kerkfabriek anderzijds betreffende de bevoegdheid 
tot het aanstellen van kosters en luiden der klokken, 1512.

1 katern
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4863 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en de kerkfabriek anderzijds betreffende de bevoegdheid 
tot het aanstellen van kosters en luiden der klokken, 1512.

1 pak

4864 Geschil tussen de kleine kanunniken enerzijds en de kerkfabriek en 
het stadsbestuur Brussel anderzijds betreffende de kosterij en het 
luiden der klokken, 16e-17e eeuw

1 omslag

4865 Afrekening tussen Lanceloot De Pretere, rentmeester der fabriek 
enerzijds en Jan Van Boischot, in naam der kleine kanunniken 
anderzijds betreffende het luiden der klokken, 1603-1604

1 stuk

4866 Verklaring van koster Batholomeus Allaert aangaande de manier 
waarop geluid wordt in Sint-Goedele, 1605

1 katern

4867 Kwijtschrift waarbij L. De Pretere, rentmeester der kerkfabriek, 
erkent door de kleine kanunniken betaald te zijn voor het luiden 
van de grote klok bij het overlijden van de prins van Oranje, 1618

1 stuk

4868 Opdracht verleend door fabriekmeesters aan hun rentmeester om 
aan de kleine kanunniken te melden onder welke voorwaarden zij 
bereid zijn de grote klok te doen hergieten, 1637

1 stuk

4869 Afrekeningen tussen de fabriek en de kleine kanunniken 
betreffende het luiden der klokken, 1650-1653

3 stukken

4870 Geschil tussen de fabriek enderzijds en de kleine kanunniken 
betreffende het luiden der klokken, 1650-1653

2 stukken

4871 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en N. De Gouffrevile anderzijds betreffende de weigering 
van laastgenoemde een vergoeding te betalen voor het gelui in 
Sint-Goedele bij de uitvaart van zijn echtgenote in de kapel van het
Sint-Jans-hospitaal, 1693

1 omslag

4872 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en J.F. Vincquels, tresorier anderzijds betreffende de 
bevoegdheid om de klok "Maria" te luiden, 1695-1697. Retroakten, 
1650-

1 omslag
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4873 "Memorie van den ontfanck ende uitgaef rakende de tweede 
fondatie van alle het geluyt in de collegiaele ende prochiaele kerck 
van de H. H. Michael ende Gudila", 17e eeuw

1 stuk

4874 Aantekening ten behoeve van kanunnik De Gottignies betreffende 
de vergoeding die de fabriek, de kleine kaunniken en de luiders 
krijgen uit het gelui der klokken, 17e eeuw

1 stuk

4875 Verzoekschrift van de fabriekmeesters aan de vorst tot 
bemiddeling in hun geschil met de kleine kanunniken betreffende 
de inkomsten uit het gelui der klokken, 17e eeuw

1 katern

4876 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kleine kanunniken 
enerzijds en Frans Tkindt anderzijds aangaande de betalingen voor 
het gelui bij de uitvaart van Johanna De Backer, echtgenote van 
Frans Tkindt, 1709-1711. Retroakten, 1414-

1 pak

4877 Verzoekschrift van de kleine kanunniken aan de keizerin om het 
tarief voor het luiden der klokken, toekomend aan de kosterij, maar
geïncorporeerd ten behoeve van de kleine kanunniken, te mogen 
verhogen, 1754. Retroakten, 1443-1667

1 lias

4878 "Memorie" van de fabriekmeesters voor de kleine kanunniken 
betreffende het opstellen van een nieuwe reglement voor de 
kosters en klokluiders, 1773

1 stuk

4879 Kwijtschrift van de betalingen gedaan door de kleine kanunniken 
voor het luiden der klokken voor de goeverneur van Namen, 1773

1 stuk

Deel V : De kapelanen

DEEL V : DE KAPELANEN
Hoofdstuk I : Het corpus der kapelanen

HOOFDSTUK I : HET CORPUS DER KAPELANEN
1. Inventarissen

1. INVENTARISSEN
4880 "Memorie van de specificatie der erffbrieven die heer Daniel 

Bouwens overgebrocht heeft in haden van de vier gedeputeerden 
(van de kapelanen) Item van de erffbrieven die hij noch ten onder 
behoudt..", 1579-1580

1 katern



442 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

4881 "Inventaris vanden brieven, titulen ende munimenten 
concernerende den erffelycken cheynsen, renten ende goeden 
competerende den gemeyne cappelanen van Sinter Goedelen", 
1583

1 deel

4882 Inventaris van bescheiden betreffende de kapelanen, 18e eeuw
1 stuk

2. Archief

2. ARCHIEF
4883 Geschil tussen de kapelanen enerzijds en het kapittel anderzijds 

betreffende de kist met de vier sloten waarin het archief bewaard 
wordt en betreffende het zevel van de kapelanen, 1450

1 omslag

4884 Geschil aangaande de ruimte achetr het altaar van Sint-Anna die 
door de kapelanen gehuurd wordt van de kerkfabriek om ze te 
gebruiken als vergaderplaats en als bewaarplaats voor hun archief,
1603-1622

1 lias

3. Catularia

3. CATULARIA
4885 Cartularium en cijnslijst van de "gemeyne capelaenen", 1244-1469

1 deel

4886 "Register de goederen der heeren cappellanen". Cartularium 
betreffende de schenkingen en misfundaties ten bate van de 
kapelanen, 13e-16e eeuw

1 deel

4887 "Diverse copien den capelanen aengaende ruerende diverse 
questien tusschen de heeren vanden capittele, den cleyn 
canonicken ende capelanen eertijts gheresen ende beslicht", 1340-
1482

1 katern

4. Aanstellingen

4. AANSTELLINGEN
4888 "Den procuratie ende den deputatieboeck van de heeren 

capelaenen der collegiale kercke vn Sinte-Michiels ende Goedele 
binnen Brussel". Processen-verbaal van de keuze van de 
gedeputeerden der kapelanen, statuten der kapelanen, 1661

1 deel

4889 Omschrijving van de bevoegdheden van de kapelanen, 1661
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1 katern

4890 Lisjt van de kapelanen aangeduid in de periode, 1667-1687
1 stuk

4891 Geschil aangaande de benomeing van een niewe gedeputeerde 
van de kapelanen ter vervanging van Th. Provost, 1703

1 omslag

4892 Proces voor de Raad van Brabant tussen Sirejacob en Abbeloos, 
gedeputeerden van het corpus der kapelanen enerzijds en de 
andere kapelanen anderzijds betreffend de keuze van de 
afgevaardigen van het corpus, het beheer van hun goederen en de 
rechtmacht van het kapittel, 1744-1749. Retroakten 1347-.

1 omslag

4893 Proces voor de Raad van Brabant tussen Sirejacob en Abbeloos, 
gedeputeerden van het corpus der kapelanen enerzijds en de 
andere kapelanen anderzijds betreffend de keuze van de 
afgevaardigen van het corpus, het beheer van hun goederen en de 
rechtmacht van het kapittel, 1744-1749. Retroakten 1347-.

1 omslag

4894 Brief van L. De Pillecyn en J. Mundeleers, oratorianen, waarin zij het
kapittel vragen niet langer te wachetn maar terstond vier 
kapelanen te verkiezen, 1787

1 stuk

4895 Lijst van de "capellani extranei" en de "capellani absentes", 18e 
eeuw

1 stuk

5. Statuten en inwendige orde

5. STATUTEN EN INWENDIGE ORDE
4896 Maatregelen getroffen tegen Gillis Van Coudenberghe, kapelaan, 

omwille van zijn wangedrag, 1621-1630
1 omslag

4897 Procedurestuk in verband met een proces tussen het kapittel 
enerzijds en Michiel Van Goye en Petrus Ballart, afgevaardigden 
van de kapelanen "nopende het verbot", 1648

1 stuk

4898 Verzoekschrift van kapelaan Mathias Knudde aan het kapittel om 
kapelaan Geerts te bestraffen voor de tegen hem uigesproken 
beledigingen, 17e eeuw

1 stuk
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4899 Statuten van het corpus der gemene kapelanen inzake de 
benoeming van hun gedeputeerden, de distributies en het beheer 
van hun goederen, 1738-1740

1 omslag

4900 Bekrachtiging door Maria Theresia van de door de kapelanen 
opgestelde statuten, 1740

1 stuk

4901 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
kapelaan Walram Clamart anderzijds, 1750

2 stukken

4902 Bescheiden betreffende de opsluiting van kapelaan Walram 
Clamart bij de eremijten van Rijnrode bij Diest, 1782

1 omslag

4903 Bescheiden betreffende kapelaan Frans Gauthy die wegens ziekten 
en krankzinnigheid onder curatele diende gesteld te worden, 1794

1 omslag

6. Goederenbeheer

6. GOEDERENBEHEER
a. Algemeen beheer

a. Algemeen beheer
4904 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en de kapelanen 

anderzijds waarbij laastgenoemden aan eerstgenoemden een rente
verlenen ter vergoeding van de schade geleden door de 
"lanckdurighe, misserable ende seer deplorable inlantsche 
troubelen ende oorloogen in desen Nederlanden" en waarbij tevens
een regeling getroffen worden inzake de verdeling van de 
inkomsten uit jaargetijden en misfundaties, 1595

1 katern

4905 Verzoekschrift van de kapelanen aan de aartsbisschop om, gezien 
de beperkte ikomsten, de op hem wegende verplichtingen te 
beperken, 16e eeuw

1 stuk

4906 Proces voor de Raad van Brabant tussen Jan Marot, kapelaan 
enerzijds en gedeputeerden van de kapelanen anderzijds 
betreffende de inkomsten van zijn benficium, 1682

1 katern

4907 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" waarbij kapelaan Jozef De 
Mestraeten veroordeeld wordt tot de betaling van hetgeen hij aan 
de glasmaker Jan Odijn verschuldigd is, 1694

1 stuk
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4908 Inventaris, rekeningen en andere bescheiden betreffende de 
inboedel van kapelaan De Roy die Brussel had verlaten zonder zijn 
schulden te betalen, 1755-1776

1 omslag

b. Leggers

b. Leggers
4909 "Index der goedren toebehoorende het corpus der Eerwaerde 

Heeren Capellanen HH. Michael en Gudile gelaeten door 
verscheyde fondateurs, als oock den laste der selve". Met kaart 
van sommige goederen, 1720

1 band

4910 Manuaal van de kapeanen, 1737-1772
1 deel

c. Rekeningen

c. Rekeningen
4911-4956 De rekeningen van de kapelanen omvatten sedert 1595 ook de rekeningen van het "vrijdachsbroodt", van de "sieckbusse" en van de miswijn.

4911-4956 De rekeningen van de kapelanen omvatten sedert 1595
ook de rekeningen van het "vrijdachsbroodt", van de "sieckbusse" 
en van de miswijn.

4911 1547-1548
1 deel

4912 1563-1564
1 deel

4913 1564-1565
1 deel

4914 1565-1566 (fragm.)
1 deel

4915 1572-1573
1 deel

4916 1573-1574
1 deel

4917 1574-1575
1 deel

4918 1575-1576 (fragm.)
1 deel

4919 1594-1595 (fragm.)
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1 deel

4920 1595-1596
1 deel

4921 1595-1596
1 deel

4922 1596-1597
1 deel

4923 1603-1604 (fragm.)
1 deel

4924 1608-1609 (fragm.)
1 deel

4925 1609-1610 (fragm.)
1 deel

4926 1611-1612 (fragm.)
1 deel

4927 1612-1613
1 deel

4928 1614-1615
1 deel

4929 1618-1619 (fragm.)
1 deel

4930 1620-1621
1 deel

4931 1630-1631 (fragm.)
1 deel

4932 1632-1633 (fragm.)
1 deel

4933 1634-1635
1 deel

4934 1638
1 deel

4935 1639-1640
1 deel
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4936 1643-1645 (fragm.)
1 deel

4937 1644-1645
1 deel

4938 1647-1649 (fragm.)
1 deel

4939 1651-1653
1 deel

4940 1653-1655
1 deel

4941 1651-1657
1 deel

4942 1665-1667
1 deel

4943 1669-1671
1 deel

4944 1671-1673
1 deel

4945 1671-1673
1 deel

4946 1673-1675
1 deel

4947 1676-1680 (fragm.)
1 deel

4948 1691-1701
1 deel

4949 1713-1715 (fragm.)
1 deel

4950 1743-1744
1 deel

4951 1745-1746
1 deel
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4952 1750-1756 (fragm.)
1 deel

4953 1756-1773
1 deel

4954 1773-1783
1 deel

4955 1788-1789
1 deel

4956 1793-1795
1 deel

4957 Bewijsstukken bij de rekeningen van de gemene kapelanen, 1707-
1796

1 pak

d. Niet residerende kapelanen of "forijne beneficien"

d. Niet residerende kapelanen of "forijne beneficien"
4958-5020 Rekeningen van de niet-residerende kapelanen of van de "foreijne beneficien" :

4958-5020 Rekeningen van de niet-residerende kapelanen of van 
de "foreijne beneficien" :

4958 1355-1356
1 rol

4959 1358
1 rol

4960 1360
1 rol

4961 1360
1 rol

4962 1361-1362
1 rol

4963 1366-1367
1 rol

4964 1356
1 rol

4965 vóór 1379
1 rol
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4966 na 1379
1 rol

4967 1386-1387
1 rol

4968 1387-1388
1 rol

4969 1388-1389
1 rol

4970 (1391-1392)
1 rol

4971 1392-1393
1 rol

4972 1393-1394 (?)
1 rol

4973 1395-1396
1 rol

4974 1396-1397
1 rol

4975 1397-1398
1 rol

4976 14e eeuw
1 rol

4977 14e eeuw
1 rol

4978 14e eeuw
1 rol

4979 1401-1402
1 stuk

4980 1403-1404
1 stuk

4981 1404-1405
1 stuk

4982 1405-1406
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1 stuk

4983 1406-1407
1 stuk

4984 1407-1408
1 stuk

4985 1408-1409
1 stuk

4986 1409-1410
1 stuk

4987 1410-1411
1 stuk

4988 1411-1412
1 stuk

4989 1412-1413
1 stuk

4990 1413-1414
1 stuk

4991 1414-1415
1 stuk

4992 1415-1416
1 stuk

4993 1416-1417
1 stuk

4994 1417-1418
1 stuk

4995 1418-1419
1 stuk

4996 1419-1420
1 stuk

4997 1420-1421
1 stuk

4998 1424-1425
1 katern
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4999 1426-1427, 1616-1617, 1516-1517, 1527-1528, 1545-1546, 1589-
1590, 1590-1591, 1591-1592, 1592-1593, 1593-1596, 1596-1598, 
1598-1599, 1588-589, 1599-1600, 1600-1602, 1602-1604, 1604-
1605, 1605- 1607, 1607-1609, 1609-1611, 1613-1614

1 band

5000 1616-1617
1 katern

5001 1617-1618
1 katern

5002 1617-1650
1 band

5003 1618-1619
1 katern

5004 1619-1620
1 katern

5005 1620-1621
1 katern

5006 1621-1622
1 katern

5007 1621-1622
1 katern

5008 1622-1623
1 katern

5009 1623-1624
1 katern

5010 1627-1628
1 katern

5011 1629-1630
1 katern

5012 1631-1632
1 katern

5013 1632-1633
1 katern
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5014 1637-1638
1 katern

5015 1638-1639
1 katern

5016 1650-1651, 1663-1665, 1670-1677, 1678-1692, 1694-1704
1 band

5017 1723-1730
1 katern

5018 1739-1742
1 katern

5019 1743-1746
1 katern

5020 1748-1750
1 katern

5021 "Reflexien op de rekeningen der foreyne beneficien waer inne 
vervat wrden de foreyne beneficien, het cantuarium van den eerw. 
Heere Johannes Baptista De Deken ende eenen bourkoishof tot 
Sint-Joost-ten- Noode", 18e eeuw

1 katern

5022 "Fructus diversarum capellaniarum". "Manuaal Michiel Muyshondes 
inhoudende de vruchetn der beneficien ende capelrien wienen 
possesseuers absent sijn oft oock den dienst daer toe staende niet 
en sijn doende de welcke vruchetn zijn van mijn eerwaerde heeren 
vanden capittele op de XXIIIen junii 97 gewesen arrestabel voir den
Johannis 97 tot Johannes 98", 1597-1598

1 katern

5023 Manuaal van Jan Wouters voor de ontvangst der "forijne 
kaelanieën", 1641-1658

1 deel

5024 Manuaal van de inkomsten der "forijne kapelanieën", 1659-1662
1 deel

5025 Verzoekschrift gericht aan het kapittel door Paul De Stordeur in 
verband met de gelden die De Vos, ontvanger van het kapittel, nog
verschuldigd was aan de "forijne beneficiën", 1784

1 katern
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e. de vacante kapelanieën

e. de vacante kapelanieën
5026-5039 Rekeningen der vacante kapelanieën.

5026-5039 Rekeningen der vacante kapelanieën.
5026 1365-1366

1 rol

5027 1367-1368
1 rol

5028 1369-1369
1 rol

5029 1370-1371
1 rol

5030 1371-1372
1 rol

5031 1371-1372
1 rol

5032 1372-1373
1 rol

5033 1374-1375
1 rol

5034 1375-1376
1 rol

5035 1376-1377
1 rol

5036 1377-1378
1 rol

5037 1380-1381
1 rol

5038 1383-1384
1 rol

5039 vóór 1400
1 rol
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f. Andere rekenplichtige stukken

f. Andere rekenplichtige stukken
5040 Afrekening tussen de kapelanen en de kerkfabriek, 1660-1661

1 stuk

5041 Rekening van de werkzaamheden van procureur Arens ten dienste 
van de kapelanen in hun proces met de weduwe van advocaat 
Disirants, 1734

1 stuk

5042 Rekening van de werkzaamheden van advocaat Potteau ten 
dienste vn de kapelanen in hun proces met Jacob de Swert en 
Hendrik Coremans, advocaten bij de Raad van Brabant, 1741-1745

1 stuk

5043 Rekening van de werkzaamheden van advocaat Potteau ten 
dienste van de kapelanen in hun proces tegen Joos De Doncker en 
Johanna Evenepol, 1742-1745

1 katern

5044 Rekening van de werkzaamheden van advocaat Pouppez ten 
dienste van de kapelanen, 1745-1749

1 stuk

5045 Rekening van de werkzaamheden van advocaat Poeau ten dienste 
van de kapelanen in hun proces tegen Abbeloos en Sirejacobs, 
1745

1 stuk

5046 Rekenplichtige stukken betreffende de kapelanen, 17e-18e eeuw
1 omslag

g. Huizen

g. Huizen
5047 Toelating verleend door de Rekenkamer aan Françoise De Le Hove 

om een opstal bij haar boerkooishof tegenover de herberg "Den 
Drayboom" te Molenbeek af te sluiten, 1680

1 stuk

5048 Rekeningen, kwijtschriften en andere bescheiden betreffende de 
werken uitgevoerd in het huis van de kapelanen op de hoek van de
Korte Nieuwstraat, 1718

1 omslag

5049 Rekeningen van de verbouwingen en herstellingen uitgevoerd in 
het huis van de kapelanen in de Markiesstraat, 1719-1747

1 omslag



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 455

5050 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen kapelaan Jacob Steps 
enerzijds en Jacob Coppens, meester-Steenhouwer anderzijds 
betreffende herstellingen aan een huis in de "Perckementstraat" 
naast het refugie van de abdij van Averbode, 1734-1737

1 omslag

5051 Verkoop door de kapelanen van een boerkooishof met huis te 
Molenbeek tegenover de Molen van Scheut en een opstal met 
bomen, gelegen tegenover de herberg "Den Hertogh van 
Lorrijnen", 1754

1 stuk

5052 Rekeningen van de werken uitgevoerd in het huis van de kapelanen
in de Parochiaanstraat, 1783-1784

1 omslag

5053 Huurovereenkomst tussen de kapelanen enerzijds en A. De Bavay, 
ambtenaar bij de Raad van Financiën anderzijds betreffende een 
huis in de Parochiaanstraat, 1784

1 katern

5054 Huurovereenkomst tussen de kapelanen enerzijds en klein 
kanunnik Petrus Stoefs anderzijds betreffende een huis met 
bloemenhof in het "Spellekensstraetien", 1787

1 katern

5055 Huurovereenkomst tussen de kapelanen enerzijds en advocaat 
Vander Clooster anderzijds betreffende een huis in het 
"Spellekensstraetien", 1787

1 katern

h. Andere goedenren

h. Andere goedenren
Algemeen

Algemeen
5056 "Den boeck van de heurcedullen der goederen compterende het 

corpus der eerwaerde heeren cappellanen van de collegiale kercke 
van de H. H. Michael ende Gudila binnen Brussel", 1712-1796

1 deel

5057 Geschil tussen de gemene kapelanen enerzijds en de rentmeester 
van de infirmerie van het begijnhof anderzijds aangaande de 
weiden buiten de "Vaertpoorte" bij de "Gruenstraete", 1621-1623. 
Retroakten 1583- 1584

1 omslag
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Boendaal

Boendaal
5058 Pachtovereenkomst tussen de kapelanen enerzijds en Jan Piermont 

anderzijds betreffene land te Boendaal, 1575 (n.s.).
1 stuk

Evere en Haren

Evere en Haren
5059 Pachtovereenkomst tussen de kapelanen enerzijds en Frans en 

Maarten Van Nerom anderzijds betreffende het land te Haren, 
Evere en Sint-Stevens-Woluwe, 1793

1 katern

Sint-Joost-ten-Node

Sint-Joost-ten-Node
5060 Getuigenverklaringen van J. F. Van Cothem, P. Vander Sanden A. De 

Blaer en Ambrosius Charles ten behoeve van de kapelanen inzake 
het gebruik van de weg die loopt langs de goederen van de abdij 
van Hertogenniedal gelegen op de "Vinckenbergh" te Sint-Joost-
ten-Node, 1778

4 katernen

Sint-Stevens-Woluwe

Sint-Stevens-Woluwe
5061 Pachtovereenkomst tussen de kapelanen enerzijds en Adam 

Struelens anderzijds betreffende land te Sint-Stevens-Woluwe 
(1757) en procedurestukken betreffede de terzake gerezen 
betwistingen, 1757-1778

1 omslag

Tervuren

Tervuren
5062 Akte waarbij de kapelanen tot ontvangst van een achetrstallige 

rente een hofstad met "coolhove" te Tervuren verkopen aan 
Hendrik Vander Vinnen, 1662

1 katern

Watermaal

Watermaal
5063 Lijst van de goederen van de kapelanen te Watermaal, 16e eeuw. 

Retroakten 1309-1409
1 omslag

5064 Pachtovereenkomst tussen de kapelanen enerzjds en Jan de 
Sigoinge, ridder anderzijds betreffende land te Watermael, 1561

1 stuk

5065 Pachtovereenkomst tussen de kapelanen enerzijds en Hendrik 
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Piermonmt anderzijds betreffende land te Watermaeel, 1574
1 stuk

Zaventem

Zaventem
5066 Akte waarbij de kapelanen een stuk land te Zaventem verkopen 

aan Jan Van Achetr, 1754
1 katern

i. Cijnzen

i. Cijnzen
5067 Proces voor de wethouders van Brussel tussen Loys Van Thille, 

priester ernerzijds en Niklaas De Coster anderzijds aangaande 
achetrstallige cijnzen, 1555

1 omslag

5068 "Memorie" van Danniel Bouwkens de meier van Humbeek 
betrefende de achetrstallige cijnzen verschuldigd aan de 
kapelanen, 16e eeuw

1 stuk

5069 Overeenkomst waarbij de kapelanen van Sint-Goedele en die van 
Sint-Goriks mekaar de cijnzen kwijtschelden die zij elkaar 
verschuldigdd waren, 1697

1 stuk

5070 Uittreksel uit het cijnsboek van de grondheerlijkheid van Sint-
Stevens-Woluwe betreffende de aanstelling door de kapelanen van 
Jacob Vander Syveren tot sterfman (?) voor de goederen die zij in 
cijns houden van Graaf van Köningsegg-Erps, 1754

2 stukken

5071 Overeenkomst waarbij de kapelanen van Sint-Goedel en het 
"gheesthuys en huysarmen" mekaar de cijnzen kwijtschelden die 
zij elkaar verschuldigd waren, 1758

1 katern

j. Renten

j. Renten
5072 Jaarrente verleend aan de kapelanen door Jan Van Ossele, 

goudsmid, en gezet op goederen in de "Gasthuysstrate", verleent, 
1496. Retroakte 1477-

1 stuk

5073 Akte waarbij Jeroen Coelman kapelaan Toussaint De Haluto een 
rente, gezet op goederen in de "Gasthuysstrate", verleent, 1496. 
Retroakte 1477-

2 stukken
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5074 Bescheiden aangaande de rente die de kapelanen betrekken uit 
een hofstede van Hedrik De Quanter, gelegen buiten de 
Koudenbergse Poort, 1479-1604

3 stukken

5075 Efrente ten bate van de kapelanen gezeet op de keizerlijke 
domeinen in Brabant, 1551-1552

1 katern

5076 Proces voor de Raad van Brabant tussen de kapelanen enerzijds en
de stad Brussel en de rentmeesters van de "scipvaert" anderzijds 
betreffende het niet uitbetalen van de renten wegens de zware 
lasten die op de stad wegen door pest en oorlog, 1632-1633

1 omslag

5077 Rente ten bate van het corpus der kapelanen en ten laste van 
Niklaas Vander Elst in ruil voor een ontvangen kapitaal waarvoor hij
zijn huis in het Warmoesbroeck had verpand, 1637

1 stuk

5078 Rente ten bate van de kapelanen verleend door Amelberge 
Pavillon, gezet op een huis in het "Swertstraetken", 1638

2 stukken

5079 Rente ten bate van het corpus van de kapelanen door Martinus 
Vander Elst, drossaard van Leefdaal, in ruil voor een ontvangen 
kapitaal waarvoor Cornelis Vannoy, deurwaarder bij de Raad van 
Brabant zich borg stelt, 1649

1 katern

5080 Proces voor de wethouders van Brussel tussen de kapelanen 
enerzijds en kaptitein Moureau anderzijds betrefende de renten 
gezet op de huizen "De Sonne" en "De Witte Lelie" in de Lange 
Wagenstraat, 1680-1682. Retroakten, 1640

1 omslag

5081 Akte waarbij Jan Hendrik Gijsels aan Daniel De Ronge en zijn 
echtgenote een woonstede met huizen te Rode verlenen waarop 
een rente rust ten bate van kapelanen, 1682

1 katern

5082 Volmacht verleend door de gedeputeerden van de kapelanen aan 
J.B. Goulot, advocaat bij de Raad van Brabant om in hun naam de 
renten rust ten bate van de kapelanen, 1682

1 katern

5083 Uittreksel uit het resolutieboek van het godshuis van de Twaalf 
Apostelen betreffende een overeenkomst met de kleine kanunniken
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inzake de rente ten late van Petrus van Volxum waar van een deel 
toebehoort aan de kapelanen, 1703

1 stuk

5084 Bescheiden betreffende de verkop aan de kapelanen door Gerard 
De Haze, testamentuitvoerder van Maria De Dobbeleer, begijn, van
een rente ten laste van de stad Brusseln 1715. Retroakten 1651-

1 omslag

5085 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Leonard Rogies,
in ruil voor een ontvangen kapitaal, waarvoor geoderen in de 
Kreupelstraat als pand fungeren, 1715-1769

1 omslag

5086 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Jan Van 
Abtwerpen in ruil voor een ontvangen kapitaal waarvoor een huis 
te Drogenbos als pand fungeert, 1765-1793

1 omslag

5087 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Petrus Du Prez, 
"meester cremer" in ruil voor een ontvangen kapitaal waarvoor een
huis te Drogenbos als pand fungeert, 1765-1793

1 katern

5088 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door de schepenen 
en bedezetters van Diegem in ruil voor een ontvangen kapitaal, 
1767

3 stukken

5089 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Jacob Rosart in 
ruil voor ontvangen kapitaal waarvoor hij zijn huis aan de Hooikaai 
in pand geeft, 1769

1 omslag

5090 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Gery Hulst in 
ruil voor een ontvangen kapitaal waarvoor goederen te Ohain in 
pand geeft, 1769. Retroakten 1750-

1 omslag

5091 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Frans Van 
Assche in ruil voor ontvangen kapitaal waarvoor hij een huis te 
Evere in pand geeft, 1771-1795

1 omslag

5092 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Hendrik De Bast
en Petrus de Kuster in ruil voor een ontvangen kapitaal waarvoor zij
een huis te Zaventem in pand geven, 1771-1795. Retroakten 1703-

1 omslag
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5093 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Petrus 
Chaufoureau en cs. in ruil voor een ontvangen kapitaal waarvoor zij
goederen te Ukkel in pand geven, 1771-1795

5094 Rente ten bate van het corpus der kapelanen, gezet op de lening 
uitgeschreven door keizerin Maria Theresia, 1778

4 stukken

5095 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Michiel le Greve
in ruil voor een ontvangen kapitaal waarvoor hij een aantal 
goederen te Ohan in pand geeft, 1777-1778

1 omslag

5096 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Frans 
Tserstevens, "meester boeckdrucker", waarvoor een huis op de 
Lange Steenweg in pand gegeven wordt, 1779

1 omslag

5097 Rente ten bate van de kapelanen en ten laste van de Staten van 
Luxemburg en Chiny, 1779

1 stuk

5098 Akte waarbij Joris Nuwens, procureur bij de Raad van Brabant en 
momboor over de minderjarige kinderen van wijlen Willem De 
Landre, drossaard van Wemmel aan het corpus der kapelanen twee
renten verkoopt, 1779-1795

1 omslag

5099 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Maria 
Magdalena de Renette in ruil voor een ontvangen kaitaal waarvoor 
zij haar goederenin Hoeilaart in pand geeft, 1780-1784

1 omslag

5100 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Jan Triest, 
koopman, in ruil voor een ontvangen kapitaal waarvoor hij een huis
in de Warande in pand geeft, 1781

1 katern

5101 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Jan Mahau, 
meester slotenmaker, in ruil voor een ontvangen kapitaal waarvoor
hij zijn huis in de "Keyerstraete" in pand geeft, 1785

3 stukken

5102 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door de abdij van Ter
Kameren, in ruil voor een ontvangen kapitaal, 1782

1 omslag

5103 Rente ten bate van het corpus der kapelanen en gezet op de lening
uitgeschreven door Jozef II, 1783.
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1 stuk

5104 Rente ten bate van het corpus der kapelanen en gezet op de lening
uitgeschreven door Jozef II, 1783.

1 stuk

5105 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door Maria Jaren en 
gezet op de herberg "De Draeckinne, 1783. Retroakten 1751-

1 omslag

5106 Rente op de Staten van Vlaanderen van de "Ligtingen don gratuit" 
van 1784 ten bate van de kapelanen , in ruil voor een door hen 
betaald kapitaal, 1785

1 stuk

5107 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door de kerkfabriek 
in ruil voor een ontvangen kapitaal waarvoor goederen der 
kerkfabriek in pand gegeven worden, 1787

1 katern

5108 Rente verleend aan het corpus der kapelanen door de abdij van 
Grimbergen in ruil voor een geleend kapitaal warvoor 
abdijgoederen verpand worden, 1788. Retroakten 1776-

1 katern

5109 Rente verleend aan het Corpus der kapelanen door Antoon 
Mommens waarvoor hij land te Steenokkerzeel in pand geeft, 1788.
Retroakten 1762-

1 omslag

5110 Rente verleend aan Denijs Suys, kapelaan, door het kapittel in ruil 
voor een ontvangen kapitaal bestemd voor het betalen van een 
aandeel in de beden aan de Staten van Brabant, 1790

1 stuk

5111-5113 Rente ten bate van het corpus van de kapelanen en gezet op de Staten van Brabant.

5111-5113 Rente ten bate van het corpus van de kapelanen en 
gezet op de Staten van Brabant.

5111 1790
1 stuk

5112 1794
1 stuk

5113 1794
1 stuk

5114 Bescheiden betreffende de renten ten bate van het corpus van de 
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kapelanen gezet op goedern te Haacht, Werchetr en Wakkerzeel, 
1714-1785

1 omslag

k. Miswijn en brood

k. Miswijn en brood
5115-5117 Rekeningen van miswijn van de gemene kapelanen.

5115-5117 Rekeningen van miswijn van de gemene kapelanen.
5115 1537-1543

1 katern

5116 1543-1547
1 katern

5117 1571-1574
1 katern

5118-5144 Rekeningen van het brood en "sieckbusse" van de gemene kapelanen.

5118-5144 Rekeningen van het brood en "sieckbusse" van de 
gemene kapelanen.

5118 1576-1577
1 katern

5119 1622-1623
1 katern

5120 1630-1631
1 katern

5121 1641-1642
1 katern

5122 1653-1654
1 katern

5123 1671-1685
1 band

5124 1671-1672
1 katern

5125 1672-1673
1 katern

5126 1678-1679
1 katern

5127 1685-1686 (fragm.)
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1 stuk

5128 1749
1 katern

5129 1749-1750
1 katern

5130 1750-1751
1 katern

5131 1751-1752
1 katern

5132 1752-1753
1 katern

5133 1753-1754
1 katern

5134 1754-1773
1 band

5135 1773-1774
1 katern

5136 1774-1775
1 katern

5137 1775-1776
1 katern

5138 1776-1777
1 katern

5139 1777-1778
1 katern

5140 1778-1779
1 katern

5141 1779-1780
1 katern

5142 1780-1781
1 katern

5143 1781-1782
1 katern
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5144 1782-1783
1 katern

7. Distrubties

7. DISTRUBTIES
5145 Akte waarbij Petrus Middelborch, secretaris en "verwaerdere vande 

leenboeken" van Brabant erkent de heerlijke rechetn ontvangen 
hebben van Michiel Doems toen die, in plaats van de overleden 
Michiel Vanden Horicke, een rente in leen had genomen ten 
behoeve van de "sieckbusse" van de kapelanen, 1502

1 stuk

5146 Verzameling bescheiden betreffende de processen tussen de 
kapelanen enerzijds en de grote en kleine kanunniken anderzijds 
betreffende de jaargetijden en de daaraan verbonden distributies 
en betreffende het beheer van de wijnkelder, 1692-1694

1 band

5147 "Liber admissionis dominorum cappellanorum S. S. Michaelis et 
Gudilae ad distributions chori", 1703-1797

1 deel

5148-5155 Rekeningen aangaande de inkomsten en uitgaven betreffende de goederen die tresorier Frans Jozef Vincquels had nagelaten aan het corpus der kapelanen.

5148-5155 Rekeningen aangaande de inkomsten en uitgaven 
betreffende de goederen die tresorier Frans Jozef Vincquels had 
nagelaten aan het corpus der kapelanen.

5148 1710-1737
1 deel

5149 1718-1719
1 katern

5150 1738
1 katern

5151 1739
1 katern

5152 1741
1 katern

5153 1746
1 katern

5154 1793
1 katern
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5155 1794
1 katern

5156 Advies van cantor J.B. Vanden Boom inzake het verzoekschrift van 
de aartsbisschop tot regeling van de modaliteiten voorzien in de 
fundaties van wijlen F. J. Vincquels voor distributies ten bate van 
diegene die de kerkelijke officies bijwonen, 1740

1 katern

5157 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jacob Van 
Linthout anderzijds betreffende land te Asse toebehorend aan de 
distributie en de "sieckbusse" der kapelanen, 1792

1 katern

8. Eredienst

8. EREDIENST
5158 Verzoekschrift van de kapittel aan de aartsbisschop om de 

kapelanen van Sint-Goedele en van de subalterne kerken te 
verplichten een bijdrage te betalen voor het diocesaan seminarie, 
1620

1 stuk

5159 Notitie betreffende de verplichtingen van de kapelanen inzake de 
koorzang en het opdragen van de missen, 17e eeuw

1 stuk

5160 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" waarbij het kapittel de 
kapelanen toelaat de pauselijke goedkeuring te vragen voor de 
verering van hun voorganger Jan Van Ruusbroec, 1785

1 stuk

5161 Lijst van de missen die jaarlijks moeten opgedragen worden door 
het corpus van de kapelanen. Reglementering terzake, 18e eeuw

1 stuk

Hoofdstuk II : De afzonderljke kapelaniëen

HOOFDSTUK II : DE AFZONDERLJKE KAPELANIËEN
1. Inventarissen en repertoria

1. INVENTARISSEN EN REPERTORIA
5162 Lijst van de altaren en daaraan verbonden stichtingen met 

verwijzing naar de bescheiden dienaangaande, 15e-17e eeuw
1 deel

5163 Inventaris van allen den brieven, titulen ende munimenten 
gemaeckt by my Philips Gaillaert, openbaer notaris bijden raiden 
geordineert in Brabant ende biyden wethouderen tot het maeken 
van den zelven inventaris geautoriseert van allen den capplerye 
hebbende zijn bezundere laden metten brieven daerinne 
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rustende", 16e-17e eeuw
1 deel

5164 Inventaris van de brieven der thien capelryen gefundeert in Sinter 
Goedelenkercke binnen Bruessele ende by den heeren vanden 
capittele der selver kercke gheincorporeert" 16e-17e eeuw

1 katern

5165 Repertorium gemaakt door tresorier Jozef Vincquels betreffende de 
kapelanieën cantuaria en ander stichtingen in Sint-Goedele en de 
subalterne kerken met verwijzing naar de archivalia terzake, 1690.

1 katern

5166 Repertorium gemaakt door tresorier Jozef Vincquels betreffende de 
kapelanieën cantuaria en ander stichtingen in Sint-Goedele en de 
subalterne kerken met verwijzing naar de archivalia terzake, 1690.

1 katern

5167 Lijst, ingedeeld par "lada" van de archivalia betreffende de 
verschillende kapelanieën, 17e eeuw

1 band

5168 "Inventaris van de brieven vander thien capelryen 
geheincorporeert etc.", 17e eeuw

1 katern

2. Cartularia

2. CARTULARIA
5169 "Capellaniarum diversarum bona". Catularum betreffende de 

goederen van de kapelanieën in Sint-Goedele en in de subalterne 
kerken, 1226-1483

1 deel

5170 Cartularium betreffende de kapelanieën van Sint-Laurens, Onze-
Lieve-Vrouw, Sint-Elisabeth, Sint-Agatha, Sint-Anthonius, Sint-
Cesilia, Sint-Gertrudis, Sint-Servatius, Sint-Jan-Baptist, Sint-Agnes, 
het H. Sacrament, de kapelanieën in de Sint-Niklaaskerk, de kapel 
van Nassau en het Godshuis van de H. Christoffel, 1259-1556

1 band

5171 "Registrum diversarum capellaniarum in ecclesia dive Gudile et 
extra eam fundationes contines", 1272-1460

1 deel

5172 Cartularium van de kapelanieën van Sint-Kathelijne, Sint-Elooi en 
Sint-Gommarusm, 1294-1499

1 band
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3. Lijsten van kapelanieën

3. LIJSTEN VAN KAPELANIEËN
5173 Overzicht an de verschillende altaren met vermelding van de daar 

gestichte kapelanieën, 1602
1 stuk

5174 Vragenlijst betreffende de verplichtingen en inkomsten van de 
bedienaars der verschillende kapelanieën, 1660

1 katern

5175 Lijst van de bedienaars van de kapelanieën die de inkomsten van 
hun beneficium nog niet hebben opgegeven zoals door het kapittel 
nochtans was gevraagd, 1687

1 katern

5176 Lijst van de kapelanieën met vermelding van de naam van hun 
bedienaars, 1693

1 stuk

5177 "Sitius en constitutio altarium in ecclesia collegiata D. Gudile ante 
hereticorum invasionem", 17e eeuw

1 stuk

5178 Lijst van de verschillende zijkapellen met de namen van de families
die daar toegang toe hebben en er begraven liggen, 17e-18e eeuw

3 stukken

5179 Lijst van de geestelijken die benoemd werden tot bedienaars van 
de vacante kapelanieën, 1700-1738

1 katern

5180 Lijst van de fundaties aan de diverse altaren en kapelanieën met 
vermelding van de namen van hun bedienaars, 18e eeuw

1 katern

5181 Lijst van de verschillende kapelanieën en de namen van hun 
bedienaars, 18e eeuw

1 omslag

5182 "Nomina capellaniarum et possessorum earumdem modo 
residentium", 18e eeuw

1 katern

5183 Lijst van de inkomsten van de elf vacante kapelanieën, 18e eeuw
2 stukken
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4. Benoeming van de bedienaars van de kapelanieën

4. BENOEMING VAN DE BEDIENAARS VAN DE KAPELANIEËN
5184 Afschrift van oorkonden betreffende de ruil van kapelanieën door 

Michiel Cocx te Boxtel en door Jan Auxtius te Diksmuide. Gebruikt 
in een proces over de ruil van kapelanieën, 1621-1626

1 omslag

5185 Juridische adviezen van hoogleraars uit Leuven betreffende het 
verlenen door een apostolisch nuntius van een kapelanie, vacant 
door dat de tachtigjarige bedienaar ervan afstand deed maar 
zonder instemming van het kapittel, 1628

1 lias

5186 Verzoekschrift van het kapittel aan de paus om het recht te krijgen 
de kandidaten voor de vacantee kapelanieën te mogen voorstellen,
17e eeuw

1 stuk

5187 Verzoekschrift van het kapittel ingediend bij de Raad van Brabant 
om geen "lacet te verlenen voor het toewijzen van kapelanieën 
"via Romana", 1708

1 stuk

5188 Verklaring waarbij priester Frans Nys bekend maakt dat een 
kapelanie vacant is na de dood van N. Lemmens en dat de 
voorstelling van de kandidaten toekomt aan de Universiteit van 
Leuven, 1724

1 stuk

5189 Jurdisch advies van H. Poringo, hoogleraar te Leuven, in verband 
met het toewijzen van de kapelanie die vacant is na de dood van 
Orelli, 1740

1 stuk

5190 Verzoekschrift van het kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen aan 
het kapittel van Sint-Goedele om inlichtingen te bekomen inzake 
de bevoegdheid tot het oprichten van altaren, 1762

1 stuk

5. Leggers

5. LEGGERS
5191 "Registrum antiquum capelaniarum huius ecclessie et su balter 

narum ecclesiarum", 1571
1 deel

5192 Legger betreffende de inkomsten van diverse kapelanieën en 
cantuaria, 1649

1 deel
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5193 Aangifte door de bedienaars van de inkomsten van diverse 
kapelanieën en cantuaria, 1683-1702

1 lias

5194 "Registrum bonorum capellaniarum ecclesie D. D. Michaelis et 
Gudile", 17e eeuw

1 deel

5195 Legger van de inkomsten van diverse kapelanieën, 17e eeuw
1 deel

5196 "Registrum capellaniarum cum bonis et prventibus", 17e eeuw
1 katern

5197 "Registrum beneficiorum, officiorum, beneficatorum et officialius 
etc.", 17e eeuw

1 katern

5198 "Manuaal van de chynsen, renten, pachten ende andere innecomen
competerende de vacante cappellerijen de welcke... moeten 
gedistribueert worden aen de heeren capelaenen voor hunne 
presentie in de choor diensten van de kercke van de collegiale 
kercke (sic) van de H. H. Michael ende Gudila", 1786-1794

1 katern

5199 "Goederen toebehoort hebbende aen verscheyde cappelrije in 
Sinte Gudula kercke tot Brussel", 18e--19e eeuw

1 katern

6. Algemeen goederenbeheer betreffende de diverse kapelanieën

6. ALGEMEEN GOEDERENBEHEER BETREFFENDE DE DIVERSE 
KAPELANIEËN

5200 Beperking door de vicaris-generaal an Kamerijk van de 
verplichtingen verbonden aan de onderscheiden kapelanieën en 
regeling van de vergoeding voor hun bedienaars, 1430

2 stukken

5201 Verzoekschrift van de deken en het kapittel aan de aartsbisschop 
om toe te laten dat de kleine cijnzen, ondermeer bestemd voor de 
kapelanieën, mogen afgekocht worden, 1628

1 stuk

5202 Jurdisch advies inzake het uitbetalen van de inkomsten van een 
kapelanie aan de bedienaar hoewel deze, wegens krankzinnigheid, 
de hieraan verbonden verplichtingen niet meer kan vervullen, 1662

1 stuk
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5203 Bescheiden aangaande de beperking van het aantal kapelanieën 
om meer inkomsten te verzekeren aan de overblijvende. Regeling 
aangaande de distributies en de op te dragen missen, 1691-1699

1 omslag

5204 Bescheiden aangaande de voorgenomen beperking van het aantal 
kapelanieën voorgelegd aan de aartsbisschop, 1755

1 omslag

5205 Voorschrift van het kapittel aan de aartsbisschop om het aantal 
kapelanieën te beperken om de overblijvende meer inkomsten te 
bezorgen, 1782-1788. Retroakten 1555-

1 omslag

7. Kapelanie van de H. Agatha

7. KAPELANIE VAN DE H. AGATHA
5206 Samenvatting van oorkonden betreffende de goederen en 

inkomsten van de kapelanie van de H. Agatha, 1349-1412
1 stuk

5207 Aanstelling door de paus van Jan Mathieu tot bedienaar van de 
kapelanie van de H. Agatha, 1760

1 stuk

5208 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
juffrouw Vander Borght, vrouw van Sinter-Nelle in Laken samen met
de baron van Poederlee anderzijds betreffende et niet uitvoeren 
van de in 1632 door Folcard van Anchlen ingestelde misfundaties in
de kapelanie van de H. Agatha en Apollonia, 1750-1751. 
Retroakten 1631-

1 omslag

5209 Legger van de kapelanie van de H. Agatha van de eerste, tweede 
en derde fundatie, 17e eeuw

1 stuk

5210 Legger van de kapelanie van de H. Agatha, 17e eeuw
1 katern

5211 Akte waarbij Renier Vander Velde een jaarrente belooft aan Frans 
Vanden Baren, ten behoeve van Jan de Moor, secretaris der stad 
Brussel, waarvoor hij een aantal stukken land te Dilbeek en 
Bodegem in pand geeft, 1458

1 katern

5212 Jaarrente verleend door Frans Du Vallières aan de kapelanie van de 
H. Agatha, bediend door Jan Vanden Eynde. Als pand fungeert een 
hofstande met huis, stal en bakoven op de Coudenberg boven de 
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Jodenpoel, 1555
1 stuk

a. Eerste fundatie

a. Eerste fundatie
5213 Akte waarbij Frans Van Tienen, kanunnik van de Onze-Lieve-

Vrouwkerk te Antwerpen afstand doet van de kapelanie van de H. 
Agatha van de eerste fundatie ten bate van Hubert Wouters, 1596

1 stuk

5214 Ruil van beneficia tussen Thedoor Provoost, volmachthouder van 
Adriaan Vanden Daele, bedienaar van de kapelanie van de eerste 
fundatie aan het altaar van de H. Agatha enerzijds en Niklaas 
Ballot, bedienaar van de kapelanie van Sint-Jan-de-Evangelist in de 
Sint-Kathelijnekerk anderzijds, 1693

1 katern

5215 "Dit zijn de ornamenten der capelrije van Sinte Achten, prime 
fundationis overgelevert in handen H. Machiels Cabus ende van 
Heeren Joose Boons in presentien der getuyghen hir onder 
genoempt, anno XVc XXXVIII", 1537

1 stuk

5216 Legger van de kapelanie van de H. Agatha van de eerste fundaties,
bediend door Michiel De Mol, 1510

1 stuk

5217 Legger van de kapelanie van de H. Agatha van de eerste fundaties,
bediend door Martinus Claerbots, 17e eeuw

1 stuk

5218 Legger van de kapelanie van de H. Agatha van de eerste fundaties,
bediend door Antoon Vanden Steen, 18e eeuw

1 stuk

5219 Toelating verleend door het kapittel aan Bartholomeus Van 
Linthout, bedienaar van de kapelanie van de H. Agatha van de 
eerste fundatie om de inkomsten van dit beneficum te gebruiken 
voor de aankoop van liturgische voorwerpen, 1599

1 stuk

5220 Bescheiden betreffende de molen te Laken toebehorend aan de 
kapelanie van de H. Agatha van de eerste fundatie, 1599

1 omslag

5221 Voorwaarden gesteld bij de verkoop van hout afkomstig van "den 
Bos" te Kapelle-op-deb-Bos toegehorend aan de kapelanie van de 
H. Agatha van de eerste fundatie, 1599
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1 katern

5222 Opmeting van het land te Kapelle-op-den-Bos door Hendrik 
Cammaerts, landmeter, 17e eeuw

2 stukken

5223 Rente verleend door Renier Machiels aan de kapelanie van H. 
Agatha van de eerste fundatie gezet op land te Kapelle-op-den-Bos,
1441

1 stuk

b. Tweede fundatie

b. Tweede fundatie
5224 Legger van de kapelanie van de H. Agatha van de tweede fundatie 

bediend door Daniel Goossens, 1586
1 stuk

5225 Inkomen van de kapelanie van de H. Agatha van de tweede 
fundatie uit goederen te Dilbeek, 1600

2 stukken

5226 "Declaratie ende specificatie van de goeden toebehoirende de 
capelrije van Sinte Agathe, secundae fundationis, in de kercke van 
Sjnt Goedelen binnen Bruessele, gelegen met hunne paelgenoeten 
onder de prochie van Dielbeke", 1637

1 stuk

5227 Legger van de kapelanie van de H. Agatha van de tweede fundatie,
1670

1 stuk

5228 Legger van de kapelanie van de H. Agatha van de tweede fundatie 
ghouden door Jan Le Begge, 17e eeuw

1 katern

5229 "Extract van de vruchten vande capelrye van Sinte Agatha, 
secundae fundationis in de kercke van Sinte Goedelen binnen deser
stadt Bruessele by oft van wegen Heer Wilheem Bont, cantor ende 
canonick in de iaere 1405 op den last van dry missen ter weken", 
17e eeuw

1 stuk

5230 Legger van de kapelanie van de H. Agatha van de tweede fundatie 
bedienddoor Petrus Slachmoelen, 17e eeuw

1 katern

5231 Pachtovereenkomst tussen Jan Vanden Eynde, plebaan van de 
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Antwerpen en houder van de kapelanie 
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van de H. Agatha in Sint-Goedele enerzijds en Aerd Goossens, 
Frank Huyghe en Laurens Govaerts, allen steenhouwers en burgers 
van Brussel, van een stuk land te Dilbeek op het 
"Craeynbroeckveldt", 1544

1 stuk

5232 Pachtovereenkoms tussen Digman Lontien, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Agatha enerzijds en Rogier Le Estamer 
anderzijds betreffende land te Dilbeek, 1587

1 stuk

5233 Pachtovereenkomst tussen Jan Le Begge, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Agatha enerzijds en Lanceloot Moyensoons 
anderzijds betreffende land te Dilbeek, 1595

3 stukken

5234 Pachtovereenkomst tussen Filip Fabri enerzijds en Gillis Vanden 
Houte anderzijds betreffende land te Dilbeek, 1603

1 stuk

5235 Pachtovereenkomst tussen M. De Vreese, oratoriaan enerzijds en 
Joos Vander Smissen anderzijeds betreffende land te Dilbeek 
toebehorend aan de kapelanie van de H. Agnata, 1644

1 stuk

5236 Verkoop door Digman Lontien, bedienaar van de kapelanie van de 
H. Agatha aan Lanceloot Moeyensoens van het schaarhout op het 
"Craeyenbroeck" te Dilbeek, 1589

1 stuk

5237 Proces voor de schepenen van Dilbeek tussen het kapittel van 
Anderlecht enerzijds en Joos Born, overste van de oratorianen te 
Brussel anderzijds aangaande de feodale verplichtingen voor het 
land te Dilbeek, toebehorend aan de kapelanie van de H. Agatha 
van de tweede fundatie, 1679-1684

1 pak

c. Derde fundatie

c. Derde fundatie
5238 Ruil van benefecia tussen Petrus De Eylin, bedienaar van de 

kapelanie van de H. Agnata van de derde fundaties enerzijds en 
Lucas Van Nieuwenhove, bedienaar van de kapelanie van de H. 
Margaretha in de Sint- Catharinakerk te Mechelen anderzijds, 1639

1 stuk

8. Kapelanie van de H. Agnes

8. KAPELANIE VAN DE H. AGNES
5239 Stichting van een kapelanie aan het altaar van de H. Genoveva en 
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Agnes door kanuniik Jan Tsuelens, 1396
2 stukken

5240 Akte waarbij het kapittel Hendrik Vanden Block aanstelt tot 
bedienaar van de kapelanie van de H. Agnes, 1769.

1 stuk

5241 Akte waarbij het kapittel Hendrik Vanden Block aanstelt tot 
bedienaar van de kapelanie van de H. Agnes, 1769.

1 stuk

5242 Ruil van beneficia tussen Bartholomeus Van Landewijck, bedienaar 
van de kapelanie van de H. Agnes enerzijds en Joos Haudemerck, 
bedienaar van een forijne kapelanie in de parochiekerk van Quiévry
anderzijds, 1654

1 katern

5243 Legger van de kapelanie van de H. Agnes, 17e eeuw
1 omslag

5244 Pachtovereenkomst tussen Bartholomeus Fievez, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Agnes van de tweede fundatie enerzijds en Jan
Vander Kerskens anderzijds betreffende land te Dilbeek, 1665

2 stukken

5245 Pachtovereenkomst tussen Bartholomeus Fievez, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Agnes van de tweede fundatie enerzijds en 
Hendrik Stes anderzijds betreffende land te Dilbeek, 1672

1 stuk

5246 Pachtovereenkomst tussen Bartholomeus Fievez, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Agnes van de tweede fundatie enerzijds en Jan
Van Opdenbosch anderzijds betreffende land te Itterbeek, 1699

2 stukken

9. Kapelanie van de H. Andreas (Cantuarium Cloeps)

9. KAPELANIE VAN DE H. ANDREAS (CANTUARIUM CLOEPS)
a. Kapelanie

a. Kapelanie
5247 Stichting (afschrift) door Jacob De Columbario, deken van Sint-

Goedele, van een kapelanie ter ere van de H. Andreas, 1390
1 stuk

5248 Ruil van beneficia tussen Joos Roosens, vice-pleban en bedienaar 
van de kapelanie van de H. Andreas enerzijds en Niklaas Fleron, 
bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-
Kathelijnekerk, anderzijds, 1638

1 stuk
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5249 Moraliteitsgetuigenis afgeleverd door het kapittel ten gunste van 
Bartholomeus Vander Hecht, bedienaar vander Hecht, bedienaar 
van de kapelanie van de H. Andreas, 1727

1 stuk

5250-5257 Leggers van de kapelanie van de H. Andreas toegevoegd aan het cantuarium Cloeps en Welsers.

5250-5257 Leggers van de kapelanie van de H. Andreas 
toegevoegd aan het cantuarium Cloeps en Welsers.

5250 17e eeuw
1 stuk

5251 17e eeuw
1 stuk

5252 17e eeuw
1 stuk

5253 17e eeuw
1 stuk

5254 17e eeuw
1 stuk

5255 18e eeuw
1 omslag

5256 18e eeuw
1 stuk

5257 18e eeuw
1 stuk

5258 Verplichtingen en inkomsten verboden aan de kapelanie van de H. 
Andreas, 18e eeuw

1 stuk

5259 Geschil tussen het kapittel enerzijds en Jan Pantecras bedienaar 
van de kapelanie van de H. Andreas anderzijds betreffende de 
rechtsmacht van het kapittel ove de goederen van zijn beneficium, 
1732-1733. Retroakten 1677-.

1 omslag

5260 Geschil tussen het kapittel enerzijds en Jan Pantecras bedienaar 
van de kapelanie van de H. Andreas anderzijds betreffende de 
rechtsmacht van het kapittel ove de goederen van zijn beneficium, 
1732-1733. Retroakten 1677-.

3 stukken
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5261 Akte (afschrift) waarbij Egidius De Columbario aan de kapelanie 
van de H. Andreas een cijns gezet op een goed bij het Cantersteen,
schenkt, 1418. Retroakte 1350-

5 stkken

5262 Akte (afschrift) waarbij het kapittel een rente verleent aan de 
kapelanie van de H. Andreas, 1403

1 stuk

b. Cantuarium Cloeps

b. Cantuarium Cloeps
5263 Fundatie door Magdalena Welsers, weduwe van Gillis Martini, 

pensionaris der stad Brussel, van een wekelijkse gelezen mis in ruil
voor een rente op een huis te Eppegem, 1627

1 omslag

5264 Vereniging van de cantuaria Cloeps en Welsers op verzoek van 
Jacob Cloeps, raadsheer-fiscaal en van zijn echtgenote Magdalena 
Sylvius, kleindochter van Magdalena Welsers, 1658

1 omslag

5265 Verzoekschrift van Petrus Vervisch aan de aartsbisschop tot 
regeling van de verplichtigen verbonden aan de kapelanie van de 
H. Andreas, samengevoegd met het cantuarium van Sint-Gillis en 
de fundatie Welser- Cloeps, 1769

1 stuk

5266 Verklaring, afgelegd door rentmeester Finet, op vraagan douarière 
Cloeps, aangaande de kosten verbonden aan een jaargetijde met 
meziek en aanwezigheid van het kapittel, 1770

2 stukken

5267 Proces voor de officiaal van Mechelen tussen het kapittel enerzijds 
en De Cloeps anderzijds betreffende het ontkoppelen door de 
aartsbisschop van de fundatie Cloeps-Welsers van de kapelanie van
H. Andreas, gevoegd bij het cantuarium van de H. Gillis, om het 
cantuarium Cloeps-Welsers te voegen bij de kapelanie van Onze-
Lieve-Vrouw, 1777

1 katern

5268 Akte waarbij Jacop Cloeps aan het kapittel Jan-Baptist Du Prenne 
voorstelt als bedienaar van het canutarium Cloeps, 1657

1 stuk

5269 Akte waarbij de weduwe van raadsheer Cloeps aan het kapittel 
Ferdinand Borremans voorstelt als bedienaar van het cantuarium 
Cloeps, 1657
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1 stuk

5270 Benoeming door het kapittel van Bernard Borremans tot bedienaar 
van het cantuarium Cloeps, 1679

1 stuk

5271 Akte waarbij De Cloeps aan het kapittel Bartholomeus Vander 
Heckt voorstelt als bedienaar van het cantuarium Cloeps, 1727

1 stuk

5272 Advies van Niklaas Kerpen, plebaan, aangaande het verzoek van 
Jan Pantecras, bedienaar van het cantuarium Cloeps, om zich 
tijdens zijn afwezigheid te laten vervangen door een andere 
biechtvader, 1733

2 stukken

5273 Benoeming door het kapittel van Steven Pierson tot bedienaar van 
het canuarium Cloeps, 1749

1 stuk

5274 Akte waarbij Jan De Cloeps, heer van Hazoy, Steven Pierson 
voorstelt als bedienaar van het cantuarium Cloeps, 1749

1 stuk

5275 Akte waarbij Jan De Cloeps, heer van Hazoy, Jacob Batens voorstelt
als bedienaar van het cantuarium Cloeps, 1753

1 stuk

5276 Akte waarbij De Cloeps, Bernard Clarenbos voorstelt als bedienaar 
van het cantuarium Cloeps, 1760

1 stuk

5277 Akte waarbij J. De Cloeps, Petrus Vervisch voorstelt als bedienaar 
van het cantuarium Cloeps, 1768

1 stuk

5278 Akte waarbij F. De Cloeps Victor Rossie voorstelt als bedienaar van 
het cantuarium Cloeps, 1777

1 stuk

5279 Fragment van een legger van het cantuarium Cloeps, 18e eeuw
1 stuk

5280 Renten ten bate van het cantuarium Cloeps, 1657-1671
1 omslag

5281 Verzoekschrift van Ferdinand Borremans, bedienaar van het 
cantuarium Cloeps gericht aan de vorst om de achterstallige renten
op Domeinen van Brabant te doen uitbetalen, 17e eeuw
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1 stuk

5282 Kwijtschrift waarbij Ferdinand Borremans erkent van de 
rentmeesters van de Domeinen van Brabant een half jaar rente 
ontvangen te hebben ten bate van de cantuarium Cloeps verenigd 
met de kapelanie van H. Andreas, 1719

1 stuk

5283 Verordening van de deken en het kapittel waarbij Jan Pantecras 
bedienaar van het cantenarium Cloeps ertoe gemachtigd wordt de 
hieraan verbonden renten op de vorstelijke domeinen te ontvangen
met uitsluiting van de erfgenamen van de overleden bedienaars 
van dit cantuarium, 1729

1 stuk

5284 Kwijtschriten betreffende de betalingen door de rentmeester-
generaal van de Staten van Brabant aan Pierson en Clarenbos, 
bedienaars van de kapelanie van de H. Andreas, samengevoegd 
met cantuarium van de H. Gillis en het cantuarium Cloeps, 1752-
1760

3 stukken

10. Kapelanie van de H. Anna

10. KAPELANIE VAN DE H. ANNA
5285 Brief van Willem Meerte aan een kapelaan waarbij hij vraagt in het 

huis van zijn neef de bescheiden betreffende de kapelanie van de 
H. Anna te gaan opzoeken, 1587

1 stuk

5286 Afschrift van oorkonden betreffende de kapelanie van de H. Anna 
(1272-1553) en legger (16e eeuw) van deze kapelanie, 1272-16e 
eeuw

1 omslag

5287 Vonnis van de Raad van Brabant waarbij Jan Wouters gehandhaafd 
blijft in het bezit van de kapelanie van de H. Anna en de 
aanspraken terzake van Thomas Messin, kanunnik uit Doornik 
afgewezen worden, 1623

1 katern

5288 Brief van P. Buys, pastoor van Sint-Walburgis te Antwerpen aan 
Proost, kanunnik in Sint-Goedele, waarin hij ontkent een 
aanbevelingsbrief geschreven te hebben ten gunste van Augstijn 
Noydens, 1789-1790

1 omslag
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5289-5293 Leggers van de kapelanie van de H. Anna.

5289-5293 Leggers van de kapelanie van de H. Anna.
5289 16e eeuw

1 omslag

5290 16e eeuw
1 omslag

5291 16e-17e eeuw
1 omslag

5292 1601
1 omslag

5293 1621
1 omslag

5294 Akte (afschrift) waarbij Willem Van Driempt van Walram Vanden 
Berghe een aantal goederen te Dilbeek aankoopt waarvan de 
opbrengst bestemd is voor de kapelanie gesticht aan het altaar van
de H. Anna, 1404

1 stuk

5295 Pachtovereenkomst tussen Paulus Fabri, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Anna enerzijds en Hendrik Lauwers anderzijds 
betrffende land te Humbeek, 1604

1 katern

5296 Pachtovereenkomst tussen Jan Merchier, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Anna enerzijds en jan Vanden Coutere en Joos 
Verplast anderzijds betrffende land te Humbeek, 1620

1 katern

11. Kapelanie van de H. Antonius

11. KAPELANIE VAN DE H. ANTONIUS
5297 Overeenkomst tussen Godefried Vanden Eynde, bedienaar van de 

kapelanie van de H. Antonius enerzijds en Willem De Pape 
anderzijds betreffende de erfrente op een huis bij de Spiegelbeek, 
1453

1 stuk

12. Kapelanie van de H. Barbara

12. KAPELANIE VAN DE H. BARBARA
5298 Inventaris van de ornamenten van de kapelanie van de H. Barbara, 

17e eeuw
1 katern

5299 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en Gabriel Goosens 



480 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

anderzijds betreffende de goederen van de kapelanie van de H. 
Barbara gelegen bij de "Langhe Haeghe", buiten de Koudenbergse 
poort, 1690

1 stuk

13. Kapelanie van de H. Bartholomeus

13. KAPELANIE VAN DE H. BARTHOLOMEUS
5300 Verklaring van Martinus Gozée, bedienaar van de kapelanie van de 

H. Bartholomeus van de eerste fundatie aangaande de 
verplichtingen en vergoedingen verbonden aan deze kapelanie, 
1637

1 stuk

5301 Volmacht verleend door Jacob d'Elsart, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Anna in Sint-Gorikskerk en van de kapelanie van de H. 
Bartholomeus in Sint-Goedele aan Theodoor Van Hemert om deze 
kapelanieën van de hand te doen, 1653

1 stuk

5302 Ruil van beneficia tussen Frans Guitierrez, bedienaar van de kapel 
van het H. Kruis in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge enerzijds en
Theodoor Van Hemert, als volmachthouder van Jacob d'Elsart, 
bedienaar van de kapelanie van de H. Bartholomeus in Sint-
Goedele anderzijds, 1654

1 katern

5303 Ruil van beneficia tussen Petrus Leemans, houder van een 
beneficium in de kerk van Hoegaarden enerzijds en Maximiliaan 
Rasquin, bedienaar van de kapelanie van de H. Bartholomeus in 
Sint-Goedele anderzijds, 1720

1 katern

5304 Proces voor de Raad van Brabant tussen Jan Baptist Jonghmans, 
priester enerzijds en Hendrik Jacobs, priester anderzijds betreffene 
het bezit an de kapelanie van eH. Bartholomeus, 1740-1741

1 omslag

5305 Leggers van de kapelanie van de H. Bartholomeus van de eerste 
fundatie, 17e-18e eeuw

3 stukken

14. Kapelanie van de H. Cecilia

14. KAPELANIE VAN DE H. CECILIA
5306 Afschrift van oorkonen betreffende de stichting van de kapelanie 

van de H. Cecilia (1418) en het verlenen van een jaarrente aan 
deze kapelanie (1447), Legger van deze kapelanie, 15e eeuw

1 katern
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5307 Leggers van de kapelanie van de H. Cecilia, 1677-1787
1 omslag

5308 Rente verleend door Hendrik Huybrechts aan de bedienaar van de 
kapelanie van de H. Cecelia voor het opdragen van een mis ter 
nagedachtenis van de lijken die "pro Deo" begraven worden op het 
kerkhof van Sint-Goedele, 1673

1 stuk

5309 Verkoop door Maria Geerts aan Hendrik Moors, koopmaan van een 
gebombardeerd huis bij de Grote Markt waarop een rente rust ten 
bate van de kapelanie van de H. Cecilia, 1696

1 katern

15. Kapelanie van de H. Catharina

15. KAPELANIE VAN DE H. CATHARINA
5310 Instemming van het kapittel met het plan van de deken om bij het 

altaar van de H. Catherina een kapelanie te funderen, 1259
1 stuk

5311 Afschrift van de oorkonden betreffende de kapelanie van de H. 
Catherina, 1259-1404

1 omslag

5312 Benoeming door het kapittel van Steven Stevens tot bedienaar van
de kapelanie van de H. Catharina van de eerste fundatie, 1721

1 stuk

5313 Vonnis van de Raad van Brabant in verband met de betaling van 
achterstallige cijnzen en renten, 1656-1658

1 katern

5314 Vezoekschrift van J.B. Roberts, bedienaar van de kapelanie van de 
H. Catherina, aan de Raad van Brabant in verband met het betalen 
van de hem verschuldigde achterstallen, 18e eeuw

1 stuk

5315 Lijst van de bescheiden (1293-1560) berustend in de "lada" van de 
H. Catharina van de tweedefundatie, 17e eeuw

1 stuk

5316 Leggers van de kapelanie van de H. Catherina van de tweede 
fundatie , 17e eeuw

4 stukken

5317 Rekeningen van de kapelanie van de H. Catherina van de tweede 
fundatie bediend door Bernard Van Lier, 1560-1604

1 deel
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5318 Opmeting door Hendrik Cammaerts van land van de kapelanie van 
de H. Catherina van de tweede fundatie gelegen te Strombeek, 
1607

1 stuk

5319 Pachtovereenkomst tussen Bartholomeus Marchant, bedienaar van 
de kapelanie van de H. Catherina enerzijds en Roeland Mispeleer 
anderzijds betreffende land te Strombeek en in de Vilvoordse 
beemden, 1616

1 stuk

5320 Pachtovereenkomst tussen Andriaan De Leus, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Catherina van de tweede fundatie enerzijds en 
Petrus De Vos anderzijds betreffende land te Strombeek, 1679

1 stuk

5321 Pachtovereenkomst tussen Joos Le Mirre, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Catherina van de tweede fundatie enerzijds en 
Hans Struywe betreffende een boerkooishof op het "Nieuwlant" te 
Brussel, 1694

1 stuk

5322 Pachtovereenkomst tussen Adriaan Leus, bedienaar van het 
cantuarium Nagels en Willem Tibault betreffende een hof met huis 
op het "Nieuwlant" te Brussel, 1674

1 stuk

5323 Pachtovereenkomst tussen Adriaan Leus, bedienaar van het 
cantuarium Nagels en Frans De Smet betreffende een hof met huis 
op het "Nieuwlant" te Brussel, 1679

1 stuk

5324 Rekenplichtige stukken betreffende het cantuarium Nagels, 1641-
18e eeuw

1 omslag

16. Kapelanie van de H. Christoffel

16. KAPELANIE VAN DE H. CHRISTOFFEL
5325 Legger van de kapelanie van de H. Christoffel, 17e eeuw

1 katern

17. Kapelanie van de H. H. Cornelis en Margareta

17. KAPELANIE VAN DE H. H. CORNELIS EN MARGARETA
5326 Vonnes in de Raad van Brabant inzake een geschil tussen Jan 

Mossoulx, alias D'Outrlouche en het kapittel enerzijds en de 
overste der oratiorianen anderzijds betreffende het bezit van de 
kapelanie van de H. H. Cornelius en Margareta die door de paus 
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verleend was aan Mossoulx hoewel zij geïntercorporeerd was in de 
"mensa capituli" ten behoeve van de oratianen, 1652

1 katern

5327 Legger van de kapelanie van de H. Cornelius aan het altaar van de 
H. Margereta, gehouden door Zeger David, 1527-1528

2 katernen

5328 Manuaal van de kapelanie van de H. Cornelius, 1577-1622
1 katern

5329 Legger van de kapelanie van de H. Corneilius, gefundeerd aan het 
altaar van de H. Margareta en van het cantuarium van de H. Eligius
in de Sint-Niklaaskerk, 16e eeuw

1 katern

5330 Legger van de kapelanie aan het altaar van de H. Corneliuis, 16e 
eeuw

1 katern

5331 Legger van de kapelanie van de H. Cornelius gehouden door Walter
Vanden Dale, 16e eeuw

1 stuk

5332 Legger van de kapelanie van de H. Cornelius en Margareta 
geïncorporeerd bij de kleine prebende gehouden door Jordanus 
Vande Velden, 1623

1 stuk

5333 Legger van de kapelanie van de H. H. Cornelius en Margareta 
geïncorporeerd bij de kleine prebende gehouden door Jacob 
Coubault, klein kanunnik, 1624

1 stuk

5334 Legger van de kapelanie van de H. Cornelius aan het alaar van de 
H. Margareta en legger van de kapelanie van de H. Servatius, 17e 
eeuw

1 katern

5335 Legger van de kapelanie van de H. H. Cornelius en Margareta 
geïncorporeerd bij een kleine prebende, 17e eeuw

1 stuk

5336 Lijst van lasten en inkomsten van de kapelanie van de H. H. 
Cornelius en Margareta geïncorporeerd bij een kleine prebende 
gehouden door J. B. Vanden Driessche, 1781-1798

1 omslag



484 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

5337-5353 Rekening van de kapelanie van de H. Cornelius.

5337-5353 Rekening van de kapelanie van de H. Cornelius.
5337 1550-1551

1 katern

5338 1551-1552
1 katern

5339 1552-1553
1 katern

5340 1553-1554
1 katern

5341 1554-1555
1 katern

5342 1555-1556
1 katern

5343 1556-1557
1 katern

5344 1557-1558
1 katern

5345 1558-1559
1 katern

5346 1559-1560
1 katern

5347 1560-1561
1 katern

5348 1561-1562
1 katern

5349 1562-1563
1 katern

5350 1563-1564
1 katern

5351 1565-1566
1 katern

5352 1566-1567
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1 katern

5353 Verzoekschriften van Thomas Ghysberti, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Cornelius, aan de centrale overheid in verband
met de vorstelijke belasting geheven op de goederen van deze 
kapelanie. Bijhorende rekenplichtige stukken, 1541

1 lias

5354 Bescheiden betreffende het beheer van drie bunder land te 
Everberg waarvan de opbrengst gaant naar de huisarmen van Sint-
Goedele en naar de kapelanie van de H. Cornelis aan het altaar van
de H. Margareta. Afschrift van oorkonden. Rekenplichtige stukken, 
1409-1531

3 stukken

5355 Uittreksel uit de "Acta Capitulaira" waarbij besloten werd aan 
Thomas Ghysberti, bedienaar van de kapelanie van de H. Cornelius
aan het altaar van de H. Margareta, die een predende kreeg in de 
kerk van de H. Barbara te Culemborch, ver de inkomsten van deze 
kapelanie te laten genieten gezien de grote kosten die hij gedaan 
had voor de huizen van voormelde kapelanie, 1549

1 stuk

5356 Vezameling bescheiden betreffende de kapittelkerk van de H. 
Baraba te Culembourch. Omvat legger van deze kerk, rekening van
de inkomsten, afschrift van oorkonden en processtukken, 1510-
1555

1 katern

5357 Verkoopovereenkomst tussen priester Hendrik Vanden Broecke 
enerzijds en Petrus Vanden Hove, als volmachthouder van de 
augustijnen van Mechelen anderzijds betreffende een huis te 
Brussel, geïncorporeerd bij het groot huis van de kapelanie van de 
H. Cornelis, 1573. Retroakte 1481-

2 stukken

5358 Uittreksel uit een overeenkomst (1675) tussen tresorier Woislauski 
enerzijds en Theodorus Rommelspach, vicaris van de Finis-Terrae 
als bedienaar van de kapelanie van de H. Cornelius inzake de door 
deze kapelanie terugbetaalde kapitalen, 1699

1 stuk

5359 "Staet vande renten opgenomen bij heere Theodorus 
Rommelspacht als possesseur vande capelrije van Sinte Cornelius",
1675-1712

1 stuk

5360 Akte waarbij Theodorus Rommelspach, vicaris van de Finis-Terrae 
een bedinaar van de kapelanie van de H. Cornelis in Sint-Goedele, 
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geïncorporeerd ten behoeve van de oratorianen, van tresorier 
Woislauski erkent geld ontvangen te hebben voor de bouw van een
huis van deze kapelanie in de "Jonckerstraet", 1675

1 stuk

5361 Rekeningen door bijhorende bewijsstukken door Theodorus 
Rommelspach, bedienaar van de kapelanie van de H. Cornelius 
betreffende de herstellingen aan een huis in de Jonkerstraat op de 
hoek van de "Crommenelleboogh", 1675

1 lias

5362 Rekening van de uitgaven gemaakt door Theodorus Rommelspach, 
bedienaar van de kapelanie van de H. Coreneluis, 1677-1687

1 katern

5363 "Lasen vuytgaende op den grooten ende clynen huysen van de 
capelrye van den Heyligen Cornelius in Sinte Goedelenkercke, 
gestaen binnen B russele neffens malcanderen in de Jonckerstrate 
omtrent den Treurenborchpoorte...", 17e eeuw

1 katern

5364 Verzoekschrift van Hendrik Vanden Broecke, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Cornelius, aan het kapittel om verbouwingen 
te mogen uitvoeren aan de huizen van deze kapelanie in de 
Commenelleboogstraat, 1577 (n.s.)

2 stukken

5365 Akte waarbij het kapittel een huis op de hoek van de 
Crommenelleboogstrat, toebehorend aan de kapelanie van de H. H.
Cornelius en Margareta, verhuurt aan Frederik Winckeler, procureur
bij de Raad van Brabant, 1653

1 stuk

5366 Akte waarbij Thedorus Rommelspach, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Corenelis, een huis in de Cromme,emmebppgstraat 
verhuurt aan Jacob Du Bacquille, 1675

1 stuk

5367 Akte waarbij Thedorus Rommelspach, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Corenelis, een huis in de Cromme,emmebppgstraat 
verhuurt aan Hendrik Abbe, 1675

1 stuk

5368 Misfundatie door Margereta Van Haecht in de kapelanie van de H. 
Margareta, 1473

1 stuk

5369 Legger van de kapelanie van de H. Margareta, 17e eeuw
1 stuk
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5370 Legger van de kapelanie van de H. Margereta geïncorporeerd bij de
kleine prebende gehouden door Chenneau, 18e eeuw

1 stuk

5371 Rekenpplichtige stukken betreffende de kapelanie van de H. 
Margareta, 17e eeuw

5 stkken

5372 Toelating verleend door het kapittel aan Willem Braem, bedienaar 
van de kapelanie van de H. Margareta, om goederen te Neder-
Lombeek in pacht te geven aan Gillis De Colvere, 1449 (n.s.)

1 stuk

5373 Regeling aangaande de cijns die Jan De Colvere aan de kapelanie 
van de H. Magareta verschuldigd is voor goederen onder Neder-
Lombeek, 1449 (n.s.)

1 stuk

5374 Uittreksel en een schapenregister van Brussel, beginnen in 1475, 
betreffende de cijns te laste van Johanna Van Heembeke en Jan 
Goetman, gezet op goederen bij de Waalse plaats, s.d.

1 stuk

5375 Overdracht door priester Joos Van Lede aan Claas Nijs van 
goederen te Sint-Katharina-Lombeek waarop een cijns rust ten bate
van de kapelanie van de H. Margareta, 1498

2 katernen

18. Kapelanie van de H. H. Cosmas en Damianus

18. KAPELANIE VAN DE H. H. COSMAS EN DAMIANUS
5376 Overeenkomst tussen de fabriek enerzijds en Petrus Wijnants, 

geneesheer, anderzijds aangaande het gebruik van de kapel van 
de H. H. Cosmas en Damianus, 1618.

1 katern

5377 Overeenkomst tussen de fabriek enerzijds en Petrus Wijnants, 
geneesheer, anderzijds aangaande het gebruik van de kapel van 
de H. H. Cosmas en Damianus, 1618.

2 katernen

5378 Verzoekschrift van Petrus Wijnants, geneesheer aan het kapittel 
betreffende het herstellen van de glasramen van de kapel van de 
H. H. Cosmas en Damianus. Rekeing dienaangaande, 16221

2 stukken

5379 Sleutel van de kapel van de H. H. Cosmas en Damianus, 17e eeuw
1 stuk
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5380 Brief van F. Van Santen aan het kapittel in verband met het gebruik
van de kapel van de H. H. Cosmas en Damianus, 1728

1 stuk

5381 Lijst der ornamenten van de kapel van de H. H. Cosmas en 
Damianus, 1787

1 katern

5382 Legger van de kapelanie van de H. H. Cosmas en Damianus, 1627
1 katern

19. Kapelanie van de Drie Koningen

19. KAPELANIE VAN DE DRIE KONINGEN
5383 Afschriften (16e-18e eeuw) van de oorkonden waarbij Jan I, hertog 

van Brabant, de door hem gefundeerde kapelanie te ere van de 
Drie Koningen begiftigt met een distributie op de verjaardag van de
slag van Woeringen, 1290.

1 stuk

5384 Afschriften (16e-18e eeuw) van de oorkonden waarbij Jan I, hertog 
van Brabant, de door hem gefundeerde kapelanie te ere van de 
Drie Koningen begiftigt met een distributie op de verjaardag van de
slag van Woeringen, 1290.

1 stuk

5385 Incorporatie van de kapelanie van de Drie Koningen bij de kleine 
prebende gehouden door Jan Jakemin met instemming van de 
hertog Filips de Goede en de paus, 1431

1 omslag

5386 Verzoekschrift van priester Frans Gillis aan de Raad van Brabant 
om - gezien het overlijden van Hubert A. Bellen - de kapelanie van 
de Drie Koningen te ontvangen, 1656

2 stukken

5387 Ruil van beneficia tussen Christoffel Van Outers, bedienaar van de 
kapelanie van de Drie Koningen enerzijds en mathias Knudde, 
bedienaar van de kapelanie van de H. Catherina in de Sint-
Donaaskerk te Brugge anderzijds, 1656

1 katern

5388 Ruil van beneficia tussen Mathias Knudde, bedienaar van de 
kapelanie van de Drie Koningen enerzijds en Antoon Van Bellingen, 
bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw te Avin, 1658

2 stukken

5389 Legger van de kapelanie van de Drie Koningen geincorporeerd bij 
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de kleine prebende gehouden door Jan Sellier, 1540
1 deel

5390 Legger van de kapelanie van de Drie Koningen geïncorporeerd bij 
de kleine prbende gehouden door Jan Verheyleweghen, 1565

1 deel

5391 Manuaal van de kapelanie van de Drie Koningen bediend door Gilis 
Roberts, 1585-1661

1 deel

5392 Manuaal van de kapelanie van de Drie Koningen bediend door Jan 
van Ophem, 1648-1683

1 deel

5393 Manuaal van de kapelanie van de Drie Koningen, 1682-1695
1 deel

5394 Manuaal van de kapelanie van de Drie Koningen geïncorporeerd bij 
de kleine prebende gehouden door Elias Vander Plancken, 1684-
1719

1 deel

5395 Legger van de kapelanie van de Drie Koningen geïncorporeerd bij 
de kleine prebende gehouden door Hubrecht Belle, 17e eeuw

1 katern

5396 Manuaal van de kapelanie van de Drie Koningen geïncorporeerd bij 
een kleine prebende, 1712-1750

1 katern

5397 Legger van de kapelanie van de Drie Koningen geïncorporeerd bij 
de kleine prebende gehouden door Jacob Steps, 1754

1 katern

5398 Legger (18e eeuw) van de kapelanie van de Drie Koningen en 
afschrift van de oorkonde (1326) waarbij Margareta, echtgenote 
van hertog Jan iI van Brabant, een aanvullende stichting doet, 
1326-18e eeuw

2 stukken

5399 Akte (afschrift) waarbij priester Jan Jacomijns twee huizen in het 
Warmoesbroeck opdraagt aan het klooster van Jericho in ruil voor 
een aantal geestelijke fundaties. Op één dezer huizen rust een cijns
ten bate van de kapelanie der Drie Koningen, bediend door Pierson,
1770

1 stuk

5400 Afkoop van een grondcijns toebehorend aan de kapelanie aan de 
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Drie Koningen en gezet op goederen in het Warmoesbroeck, 1566 
(n.s.)

2 stukken

5401 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende de afkoop door de 
"charitaetmeesters" van de armenschool van Sint-Goedele van een
cijns gezet op een huis in het Warmoesbroeck toebehorend aan de 
kapelanie van de Drie Koningen, bediend door Pierson, 1770

1 stuk

5402 Uittreksel uit een register van de schepenen van Kampenhout 
betreffende een cijns die Johanna Vander Noot schuldig is aan de 
kapelanie van de Drie Koningen, 1610

1 katern

5403 Vonnis van de Raad van Brabant in een geschil tussen Jan Van 
Ophem, vice-plebaan en bedienaar van de kapelanie van de Drie 
Koningen van de eerste fundatie enerzijds enn Quintijn 
Verheylewegen aangaande achterstallige cijnzen verschuldigd aan 
de eerstegenoemde, 1648

1 katern

5404 Overeenkomst tussen Adriaan Van Kerrenbroeck, burggravin van 
Grimbergen en barones van Willebroek enerzijds en Petrus Pierson, 
klein kanunnik en bedienaar van de kapelanie van de Drie 
Koningen anderzijds aangaande een cijns verschuldigd aan deze 
kapelanie en gezet op verscheidene goederen in Brussel, 1782

2 stukken

5405 Advies van het kapittel aan de aartsbisschop betreffende een rente
teGeldenaken toebehorend aan de kapelanie van de Drie koningen,
18e eeuw

1 stuk

5406 Inventaris van de ornamenten van de kapelanie van de Drie 
Koningen aan de eerste fundatie geïncorporeerd bij de kleine 
prebende gehouden door Gillis Roberts, 1600

1 stuk

5407 Inventaris van de ornamenten van de kapelanie van de Drie 
Koningen van de eerste fundatie, overhandigd aan Karel Vander 
Belen tot onderhoud van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-
Annunciatie op kapel der Arme Scholieren onder de toren, 1666

1 stuk

20. Kapelanie van de H. Drievuldigheid

20. KAPELANIE VAN DE H. DRIEVULDIGHEID
5408 Inventaris van de bescheiden betreffende de kapelanie van de H. 
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Drievuldigheid, 18e eeuw
1 stuk

5409 Afschriften van oorkonden betreffende de stichting van de 
kapelanie van de H. Drievuldigheid door Anna De Baenst, weduwe 
van Filip, bastaard van Brabant en heer van Kruibeke en 
betreffende de daaraan verbonden goederen in het land vn 
Beveren, Beigem, Verrebroek en Kallo, 1421-1516

1 omslag

5410 "Summarium fundationis capellaniae S. S. Trinitartis in ecclesia 
collegiate D. D. Michaelis et Gudilae". Aantekeningen betreffende 
de stichting, verplichtingen, inkomsten en bezitters van de 
kapelanie, 18e eeuw

1 stuk

5411 Benoeming door het kapittel van Karel Van Grimbergen tot 
bedienaar van de kapelanie van de H. Drievuldigheid, 1558

1 stuk

5412 Genealogische aantekening en andere bescheiden betreffende de 
familie De Baenst die de bedienaars van de kapelanie van de H. 
Drievuldigheid mag voorstellen, 1558-1650

3 stukken

5413 Voorstelling door de erfgenamen van de familie De Baenst van Jan 
Deens als bedienaar van de kapelanie van de H. Drievuldigheid, 
1651

2 stukken

5414 Benoeming door het kapittel van Hendrik Vanden Hove tot 
bedienaar van de kapelanie van de H. Drievuldigheid, 1651

1 stuk

5415 Voorstelling door Anna De Mol, barones van Mortaigne en vrouw 
van Ligny, van Frans Van Boeckel als bedienaar van de kapelanie of
het cantuarium van de H. Drievuldigheid, 1654

1 stuk

5416 Voorstelling van Karel Tierman als bedienaar van de kapelanie van 
de H. Drievuldigheid, 1682

1 stuk

5417 Benoeming door het kapittel van Karel Tierman tot bedienaar van 
de kapelanie van de Drievuldigheid, 1682

1 stuk

5418 Voorstelling van Patricius Hugonius als bedienaar van de kapelanie 
van de H. Drievuldigheid, 1683
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1 stuk

5419 Benoeming door het kapittel van Alexander Du Chenne tot 
bedienaar van de kapelanie van de H. Drievuldigheid, 1683

1 stuk

5420 Voorstelling van Antoon De Merstraeten als bedienaar van de 
kapelanie van de H. Drievuldigheid, 1684

1 stuk

5421 Voorstelling door Antoon Collins, graaf van Mortaigne en heer van 
Ham van Ferdinand Hullin als bedienaar van de kapelanie van de H.
Drievuldigheid, 1686

1 stuk

5422 Akte waarbij tresorier F.J. Vincquels aan het kapittel Jozef Van 
Ovestraten voorstelt als bedienaar van de kapelanie van de H. 
Drievuldigheid, 1699

1 stuk

5423 Voorstelling door Lodewijk De Corte van Frans De Brouwer als 
bedienaar van de kapelanie van de H. Drievuldigheid, 1710

1 stuk

5424 Voorstelling door Charlotte De Rohan, weduwe van de heer van 
Mortaigne, van Michiel De Rennes als bedienaar van de kapelanie 
van de H. Drievuldigheid, 1728

2 stukken

5425 Benoeming door het kapittel van Frans Vande Weghe tot bedienaar 
van de kapelanie van de H. Drievuldigheid, toebehorend an de 
tresorij, 1728

1 stuk

5426 Bekrachtiging door het kapittel van de aanstelling van Frans Van 
Boeckel tot bedienaar van de kapelanie van de H. Drievuldigheid, 
1754

1 stuk

5427 Voorstelling door Anoon Collins, heer van Ham, van Pierre Levache 
als bedienaar van de kapelanie van de H. Drievuldigheid, 1754

1 stuk

5428 Manuaal van de kapelanie van de H. Drievuldigheid bediend door 
Matheus Van Aelst, 17e eeuw

1 deel

5429 Pachtovereenkomst tussen Hendirk Joyes, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Drievuldigheid enerzijds en Vicent Robee 
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anderzijds betreffende een beemd te Haren, 1678
1 stuk

5430 Bescheiden betreffende de inkomsten van de kapelanie van de H. 
Drievuldigheid verleend door Anna De Baenst en voortvloeiend uit 
het tiend van Verrebroek van Kallo gelegen binnen de nieuwe 
dijken en uit goederen te Beigem, 1407, 1651-1653

1 omslag

5431 "Partien van landen gelegen onder de parochien van Verrebreock, 
Calloo ende Beveren daer op haer is betreckende de thiende 
toecommende aent cantuarie van de Heylige Dryvuldigheydt in 
Sinte Goedelekercke binnen Brussel gefundeert bij mevrauwe Anna
De Banst", 1507

1 stuk

5432 Pachtoverenkomst tussen Hendrik Van Zuen, klein kanunnik en 
bedienaar van de "capelrije oft cantuarije" (sic!) van de H. 
Drievuldigheid enerzijds en Jacob Berchmoes anderzijds 
betreffende het tiend van Kallo, Beveren en Verrebroek, 1527 (n.s.)

1 katern

5433 Overeenkomst tussen Jordanus Van de Velde, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Drievuldigheid enerzijds en Jan Vanden Dijcke 
advocaat bij de Raad van Brabant anderzijds en aangaande de 
inkomsten van het tiend van Verrebroek en Kallo in het land van 
Beveren en aangaande de daar uitgevoerde bedijkingswerken, 
1619

1 katern

5434 Bescheiden aangaande de rente op goederen te Sint-Martens-
Bodegem verleend aan de kapelanie van de H. Drievuldigheid dor 
Margriet Vanden Zype en Hendrik Van Moer, 1421-1560

1 katern

21. Kapelanie van de Elfduizend Maagden

21. KAPELANIE VAN DE ELFDUIZEND MAAGDEN
5435 Benoeming door het kapittel van Antoon Collins tot bedienaar van 

de kapelanie van de Elfduizend Maagden van de tweede fundatie, 
1624

1 stuk

5436 Akte waarbij Willem Cantons, afstand doet van de kapelanie van de
H. Ursula en de Elfduizend Maagden en verzoekt die te verlenen 
aan Gislenus Du Rondeau

1 stuk

5437 Ontslag van Simont Du Rondeau als bedienaar van de kapelanie 
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van de H. Ursula en de Elfduizend Maagden, 1751
1 stuk

5438 Ruil van Beneficia tussen Jan Vander Noot, bedienaar van de 
kapelanie van de Elfduizend Maagden van de tweede fundatie 
enerzijds en Karel Knekemans anderzijds bedienaar van het 
beneficium van de H. Drievuldigheid in de kerk van Leende bij Den 
Bosch, 1681

1 stuk

5439 Ruil van beneficia tussen Karel Philippart, volmachthouder van 
Fabrianus Hoppenbrouwer, bedienaar van de kapelanie van de 
Elfduizend Maagden enerzijds en Willem A. Kempis, organist van 
Sint-Goedele en bedienar van de kapelanie van Sint-Jan-op-de-Poel,
1681

2 stukken

5440 Legger van de kapelanie van de Elfduizend Maagden, 15e eeuw
1 stuk

5441 Legger van de kapelanie van de Elfduizend Maagden bediend door 
Jan Baptist Vander Noot, 17e eeuw

1 stuk

5442 Legger van de Elfduizend Maagden van de eerste fundatie, 17e 
eeuw

1 stuk

5443 Legger van de kapelanie van de Elfduizend Maagden, 17e eeuw
2 katernen

5444 Legger van de kapelanie van de Elfduizend Maagden, bediend door
D. Cornet, 18e eeuw

1 katern

5445 Rekenplichtige stukken betreffende de kapelanie van de H. Ursala 
en de Elfduizend Maagden, 15e eeuw

5 stukken

5446 Verzoekschriften van Filip De Weze tot de aartsbisschop en tot het 
kapittel om het huis van zijn kapelanie in de Arenbergstraat te 
mogen slopen en herbouwen en de daartoe vereiste gelden te 
lichten, 1618

2 stukken

5447 Rekening van Filip De Weze, bedienaar van de kapelanie van de 
Elfduizend Maagden betreffende de heropbouw van het huis in de 
Arenbergstraat, 1621

1 katern
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5448 Bewijsstukken bij voormelde rekening, 1618-1621
1 omslag

5449 Rekenplichtige stukken betreffende de werken uitgevoerd in het 
huis in de Arenbergstraat toebehorend aan de kapelanie van de 
Elfduizend Maagden, bediend door Jacob Ottart, 1665-1703

1 omslag

5450 Rente op de vorstelijke domeinen in Brabant ten behoeve van 
Jacob Ottaert, bedienaar van de kapelanie van de Elfduizend 
Maagden, 1665

1 stuk

22. Kapelanie van de H. Elisabeth

22. KAPELANIE VAN DE H. ELISABETH
5451 Benoeming van Jacob Alboets tot bedienaar van de kapelanie van 

de H. Elisabeth; 1707
2 stukken

5452 Ruil van beneficia tussen Jan Staes, pastoor van de Sint-
Magdalenakerk, volmachthouder van Jacob Alboets, bedienaar van 
de kapelanie van de H. Elisabeth enerzijds en Petrus Petit, bedienar
van de kapelanie van de H. Drievuldigheid aan het altaar van de H. 
Martinus in de Sint-Pieterskerk te Leuven, 1707

1 stuk

5453 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth (?) bediend door 
Simon Van Rossmolen, 17e eeuw

1 stuk

5454 Leger van de kapelanie van de H. Elisabeth, 17e eeuw
1 stuk

5455 Manuaal van de kapelanie van de H. Elisabeth, 1725-1734
1 katern

5456 Rekenplichtige stukken betreffende de kapelanie van de H. 
Elisabeth, 16e-18e eeuw

5 stukken

5457 Uittreksel uit het schepenregister van Brussel betreffende de 
voerdracht door Jeroen De Koninck, deurwaarder bij de Raad van 
Brabant aan Gillis Muisset eveneens deurwaarder, van twee 
hofsteden met een huis waarop een cijns rust ten bate van de 
kapelanie van de H. Elisabeth, 1545 (n.s.)

1 stuk
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5458 Akte waarop Filip Van Ranst aan Hendrik Vander Borght, secretaris 
van de stad Brussel een hofstede met huis "Den Prince van 
Spaingnien" opdraagt ten behoeven van Willem van Beyeren. Op 
dit goed rust een rente ten bae van de kapelanie van de H. 
Elisabeth, 1642

1 katern

a. Eerste Fundatie

a. Eerste Fundatie
5459 Ruil van beneficia, tussen Niklaas Spallart, pastoor van Sint-

Gertrudis te Ternat enerzijds en J. Jordaens, kanunnik van Sint-
Goriks in Kamerijk, als volmachthouder van Gerard Vanden Broeck, 
bedienaar van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste 
fundatie anderzijds, 1674

2 stukken

5460 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste fundatie
bediend door Joachim Spierinck, 1579

1 stuk

5461 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste fundatie
bediend door Martinus van Nyverseel, 1637

1 katern

5462 Manuaal van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste 
fundatie, 1670-1701

1 katern

5463 Manuaal van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste 
fundatie, 1675-1720

1 katern

5464 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste fundatie
bediend door Niklaas Spallaert, 1687

1 stuk

5465 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste 
fundatie, 1709

1 katern

5466 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste 
fundatie, 1709

1 stuk

5467 Manuaal van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste 
fndatie, 1709-1724

1 katern
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5468 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste fundatie
(1749) met afschrift van de Stichtinsoorkonde en anere akten, 
1295

1 katern

5469 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste fundatie
bediend door R. De Roy, 1752

1 stuk

5470 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste fundatie
bediend door Niklaas Bolt, 1753

1 stuk

5471 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste fundatie
bediend door Petrus Van Coeckelberg, 18e eeuw

1 stuk

5472 Onkostennota betreffende een geschil tussen Jacob Vander Beken, 
bedienaar van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste 
fundatie enerzijds en Michiel Gyseleers anderzijds, 1695

1 stuk

5473 Volmachten aan Jan antecras, secretaris van het kapittel om in hun 
naam de inkomsten van dit beeficum te ontvangen, 1749

2 stukken

5474 Geschil tussen Michiel Gyseleers, priester enerzijds en Jacob 
Vander Beken, bedienaar van de kapelanie van de H. Elisabeth van 
de eerste fundatie aangaande de verkoop door eerstgenoemde van
het huis "De Lampette" op de Grasmarkt, 1695-1697. Retroakte 
1642-

2 stukken

b. Tweede fundatie

b. Tweede fundatie
5475 Fragmenten van een cartularium van de kapelanie van de H. 

Elisabeth van de tweede fundatie, 1380-1513
1 katern

5476 Uittreksel uit het testament van Jan De Thymo betreffende een 
rente verleend aan de kapelanie van de H. Elisabeth van de tweede
fundatie in ruil voor een mis, 15e eeeuw

1 stuk

5477 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth bediend door Laruens 
Bruyninck, 1515

1 stuk
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5478 Manuaal van de kapelanie van de H. Elisabeth van de tweede 
fundatie, 1570-1577

1 deel

5479 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de tweede 
fundatie geïncorporeerd bij een kleine prebende gehouden door 
Petrus Heunaerts, 1620

1 stuk

5480 Manuaal van de kapelanie van de H. Elisabeth van de tweede 
fundatie bediend door Paulus Huenaerts, 1598-1639

1 stuk

5481 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth geïncorporeerd bij een
kleine prebende, 1639

1 stuk

5482 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de tweede 
fundatie geïncorporeerd bij de kleine prebende gehouden door 
Antoon Baccart, 17e eeuw

1 stuk

5483 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de tweede 
fundatie geïncorporeerd bij de prebende van Jacob De Blye, 18e 
eeuw

1 stuk

5484 Legger van de kapelanie van de H. Elisbeth van de tweede fundatie
bediend door Dominicus Van Coudenberg, 1748. Retroakten 15e-
16e eeuw

1 katern

5485 Afrekening tussen Laurens Bruyninck en Jan Henrincx betreffende 
de inkomsten van de kapelanie van de H. Elisabeth van de tweede 
fundatie, 16e eeuw

1 stuk

5486 Uitspraak van het kapittel in een geschil tussen Martinus van 
Nyverseel, bedienaar van de kapelanie van de H. Elisabeth van de 
eerste fundatie enerzijds en Petrus Baufart, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Elisabeth van de tweede fundatie anderzijds 
aangaande hun inkomsten, 1633

1 stuk

5487 Vonnis van de wethouders van Brussel waarbij Francisca De 
Vorstere veroordeeld wordt aan preister Laurens Bruyninck een 
cijns te betalen verschuldigd voor de kapelanie van de H. Elisabeth,
1529

1 stuk
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5488 Afschrift van de akte waarbij Johanna Rosen aan Hendrik 
Moeyensoen, klerk der stadt Brussel, in naam van de eerste en 
tweede kapelanie van de H. Elisabeth, vrouw van de grond, aan 
Willem De Beckere een hofstad met huis een boomgaard, gelegen 
op de "Vlade" opdraagt in ruil voor een cijns verschuldigd aan Sint-
Goedele en het klooster van de H. Clara, 1526

1 stuk

5489 Uittreksel uit de Brusselse schepenregisters betreffende de 
overdracht door priester Daniel De Raet van een hofstad met huis 
in de "Verwerstraete" aan Frans de Vorstere. Op dit goed rust een 
cijns ten bate van de kapelanieën van de H. Elisabeth van de 
eerste en tweede fundatie, 1527

1 katern

c. Derde Fundatie

c. Derde Fundatie
5490 Vonnis van de Raad van Brabant warbij Frans Michiels bevestigtd 

wordt in het bezit van de kapelanie van de H. Elisabeth hem 
verleend door de paus

1 katern

5491 Benoeming (afschrift) door Paus van Daniel Sirejacob tot bedienaar 
van de kapelanie van de H. Elisabeth, 1733

1 stuk

5492 Ruil van beneficia tussen Frans Michiels, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Elisabeth van de derde fundatie enerzijds en 
Willem Michiels, bedienaar van de kapelanie van het H. Kruis, Maria
Magdalena en Maria in de Koudenberg, 1733

1 katern

5493 Paalgenoten van de goederen van de kapelanie van de H. Elisabeth
van de derde fundatie bediend door Willem Michiels, 17e eeuw

1 lias

5494 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de derde fundatie 
bediend door Daniel Sirejacob, 17e eeuw

2 stukken

5495 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de derde fundatie 
bediend door Daniel Sirejacob, 1754

1 katern

5496 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de eerste fundatie
bediend door Daniel Sirejacob, 1774

1 stuk
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5497 Legger van de kapelanie van de H. Elisabeth van de derde fundatie 
bediend door Daniel Sirejacob, 1774

2 stukken

5498 Verdeling van het land van Hendrik Fay te Laken onder zijn 
erfgenamen, 1646

1 katern

5499 Verkoop door Adraan Verbaest van land te Laken aan Hendrik Fay, 
1637

1 katern

5500 Vorstelijke armortisatie verleend voor de goederen te Haren die de 
Tramasure, bedienaar van de kapelanie van de H. Elisabeth van de 
derde fundatie, geruild had voor de goederen van de koopman Gilis
Michiels te Laken, 1662

3 stukken

5501 Opmeting door M. De Mor van goederen te Laken toebhorend aan 
de kapelanie van de H. Elisabeth van de derde funde bediend door 
Daniel Sierejacob, onderpastoor van Watermaal, 1754

1 katern

5502 Afstand door het kapittel van een stuk land buiten de Hallepoort, 
toebehorend aan de kapelanie van de H. Elisabeth van de derde 
fundatie, bediend door Daniel Sirejacob, aan de baron De Leuze en 
dit in ruil voor een jaarcijns, 1784

1 lias

5503 Rente ten laste van Roeland Verheyleweghen, pachter te Neerpede 
onder Anderlecht en ten bate van de H. Elisabeth van de derde 
fundatie door Petrus Tramasure en dit in ruil voor een ontvangen 
kapitaal, 1677.

1 stuk

5504 Rente ten laste van Roeland Verheyleweghen, pachter te Neerpede 
onder Anderlecht en ten bate van de H. Elisabeth van de derde 
fundatie door Petrus Tramasure en dit in ruil voor een ontvangen 
kapitaal, 1677.

1 stuk

23. Kapelanie van de H. Elooi

23. KAPELANIE VAN DE H. ELOOI
a. Eerste fundatie

a. Eerste fundatie
5505 Aantekening betreffende de inkomsten van de kapelanie van de H. 

Elooi tte Kuregem, 15e eeuw
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1 stuk

5506 Aantekening betreffende een cijns die de kapelanie van Onze-
Lieve-Vrouw van de tweede fundatie verschuldigd is aan de 
kapelanie van de H. Elooi, 1686

2 stukken

5507 Vonnis van de wethouders van Brussel in het geschil tussen 
pachter Claas Theurs anderzijds aangaande de betaling van pacht, 
1525

1 stuk

5508 Rente (afschrift) verleend door Machteld Van Musen aan Koenraad 
Van Leuven, bedienaar van de kapelanie van de H. Elooi van de 
eerste fundatie, 1701

1 stuk

5509 Opdracht verleend door de paus aan de officiaal en de 
aartsbisschop om Hendrik Pylman in bezit te stellen van de 
kapelanie van de H. Elooi van de eerste fundatie, 1701

1 stuk

5510 Benoeming door de paus van Jan Mertens tot bedienaar van de 
kapelanie van de H. Elooi van de eerste fundatie, 1782

1 stuk

5511 Legger van de kapelanie van de H. Elooi van de eerste fundatie 
bediend door L. Pangart, 17e eeuw

1 katern

5512 Legger van de kapelanie van de H. Elooi van de eerste fundatie, 
17e eeuw

1 stuk

5513 Manuaal van de kapelanie van de H. Elooi van de eerste fundatie 
bediend door Filip Pylemans, 1750-1793

1 deel

5514 Legger an de kapelanie van de H. Elooi van de eerste fundatie, 18e
eeuw

1 katern

5515 Rekening van de inkomsten van de kapelanie van de H. Elooi van 
de eerste fundatie bediend door N. Mertens, 18e eeuw

1 stuk

5516 Volmacht verleend door V. Louwers, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Elooi van de eerste fundatie, aan Hendrik Vanden Hove 
om in zijn naam de inkomsten van dit beneficium te ontvangen. 
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Bijhorende rekening, 1645
2 stukken

5517 Pachtovereenkomst tussen J. B. De Lalay, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Elooi van de eerste fundatie enerzijds en 
Petrus Schelkens anderzijds betreffende land te Haren, 1673

1 stuk

b. Tweede fundatie

b. Tweede fundatie
5518 Ruil van beneficia tussen Arnold Van Caudriessche, bedienaar van 

de kapelanie van de H. Elooi van de tweede fundatie enerezijds en 
Petrus Schockaert, in naam van Lucas Van Nieuwenhoven, 
bedienaar van de kapelanie van de H. Agatha van de derde 
fundatie, 1642

1 katern

5519 Ruil van de kapelanieën tussen Sebastian Sdroogen, bedienaar van
de kapelanie van de H. Elooi enerzijds en Jacob Corluy, bedienaar 
van de kapelanie van de H. Katharina in de parochiekerk van 
Watermaal, 1684

1 stuk

5520 Ruil van beneficia tussen Jacob Corluy, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Elooi van de tweede fundatie enerzijds en Niklaas Corluy,
bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw in de kerk van 
Grimde anderzijds, 1693

1 stuk

5521 Ruil van beneficia tussen Niklaas Hospies, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Elooi van de tweede fundatie enerzijds en 
Martinus Sirejacob, bedienaar van de kapelanie van de Zielen in 
Terhulpen andezijds, 1777

1 stuk

5522 Legger van de kapelanie van de H. Elooi van de tweede fundatie 
bediend door Joos Verheylewegen, 1549

1 katern

5523 Legger van de kapelanie van de H. Elooi van de tweede fundatie 
bediend door Niklaas Coruly, 1716

1 stuk

5524 Legger van de kapelanie van de H. Elooi van de tweede fundatie 
bediend door Sirejacob, 18e eeuw

1 stuk

5525 Rekening van de inkomsten ontvangen door Petrus De Beausart, 
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priester, uit hoofde van de kapelanie van de H. Elooi van de tweede
fundatie bediend door Adriaan Louvet, 1633

1 stuk

5526 Overeenkomst tussen Jan Lanckveldt, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Elooi van de tweede fundatie enerzijds en Zeger De 
Blesere, "prochiaen" van de Sint-Pieterskerk te Anderlecht en de H. 
Geestmeester aldaar anderzijds betreffende een cijns op land te 
Anderlecht, 1566 (n.s.)

1 stuk

5527 Bezwaarschrift van Arnold Van Caudries, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Elooi van de tweede fundatie tegen de 
erfgenamen van zijn voorganger Jan Vanden Zande omwille van 
hun aanspraken op achterstallige renten op de Staten van Brabant,
17e eeuw

1 stuk

5528 Rente op de Staten van Brabant ten bate van de kapelanie van H. 
Elooi van de tweede fundatie, 1774

2 stukken

24. Kapelanie van de H. Engelen

24. KAPELANIE VAN DE H. ENGELEN
5529 Stichting (afschrift) door Jan van Bouchout, ridder en burggraaf van

Brussel, van een altaar ter ere van de Heilige Engelen, 1390
1 katern

5530 Cartularium van de kamelanie der Engelen, 1390-1767
1 deel

5531 Volmacht verleend door Joos Raes aan Jan Baptist Raes om in zijn 
naam de kapelanie van de H. Engelen, 1700

1 stuk

5532 Benoeming door het kapittel van Alexander Baccaert tot bedienaar 
van de kapelanie der H. Engelen, 1700

1 stuk

5533 Benoeming door het kapittel van Niklaas Dotrenge tot bedienaar 
van de kapelanie der H. Engelen, 1792

1 stuk

5534 Ontslag van Niklaas Dotrenge, kanunnik van de kathedraal te 
Brugge, als bedienaar van de kapelanie van de Negen Koren der 
Engelen, 1793

1 stuk
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5535 Ruil van beneficia tussen Jacob Loocx bedienaar van de kapelanie 
der H. Engelen enrzijds en Niklaas Marsille, bedienaar van de 
kapelanie "Du Ponchel" in de parochiekerk van Quivery, 1655

1 stuk

5536 Legger van de kapelanie van de H. Engelen bediend door Robert 
Briart, 17e eeuw

1 stuk

5537 Legger van de kapelanie van de Engelen, 1748
1 stuk

5538 Legger van de kapelanie van de Engelen bediend door Albert 
Maubeuge, 1754

1 stuk

5539 Legger van de kapelanie van de Engelen, 18e eeuw
1 stuk

5540 Rente verleend aan de kapelanie van de Negen Koren dr Engelen 
door rentmeester J. B. Mertens en gezet op een grond te Groot-
Bijgaarden, 1680-1706

2 katernen

25. Kapelanie van de H. Genoveva

25. KAPELANIE VAN DE H. GENOVEVA
5541 Cartularium van de kapelanie van de H. Genoveva, 1244-1561

1 deel

5542 Ruil van beneficia tussen Niklaas Ballot, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Genoveva enerzijds en Jan Heymans, 
bedienaar van de kapelanie van Sint-Jan in de Sint-Kathelijnekerk 
anderzijds, 1694

1 stuk

5543 Ruil van beneficia tussen Jan Heymans, bedienaar van de kapelanie
van de H. Genoveva enerzijds en Jan Van Cutsem, bedienaar van 
de kapelanie van de H. Jan-Baptist in de Sint-Jacobskerk te Leuven 
andezijds, 1695

1 stuk

5544 "Notitieboeck raeckende mijne cappelrije van Sinte Genoveva te 
Sinter Goelen". Overzicht der inkomsten, 1671-1677

1 katern

5545 Leggers van de kapelanie van de H. Genoveva, 18e eeuw
3 stukken
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5546 Legger van de ka pelanie van de H. Genoveva bediend door Jozef 
Brasseur, 18e eeuw

1 stuk

5547 Volmacht verleend door het kapittel aan een niet nader genoemde 
persoon tot het afkopen van een rente op een beemd te Vilvoorde 
toebehorend aan de kapelanie van de H. Genoveva, 1674

1 stuk

5548 Verzoekschrift van F. J. Vincquels, bedienaar van de kapelanie van 
de H. Genoveva, gericht aan het kapittel om de proost der 
Kapellekerk te verplichten de hem verschuldigde renten te betalen,
1679

2 stukken

26. Kapelanie van de H. Gertrudus

26. KAPELANIE VAN DE H. GERTRUDUS
5549 Vezoekschrift van Antoon Libeau, kerk- en schoolmeester van 

Genval, gericht aan de aartsbisschop in verband met de 
verplichtingen wegend op de kapelanie van de H. Getrudis bediend
door zijn zwakzinnige broer Jan Libeau, geïnterneerd te Leuven, 
1791

1 stuk

5550 Toelating door de fabriekmeesters verleend aan Ferdinand De 
Boischot, heer van Zaventem en Sterrebeek en raadsheer bij de 
Geheime Raad om zijn graf te maken in de kapel van de H. 
Gertrudis achter de preekstoel, 1608

1 stuk

5551 Akte waarbij Ferdinand De Boischot afstand doet van de kapelanie 
van de H. Gertrudis, 1649

1 stuk

5552 Legger van de kapelanie van de H. Gertrudis, 1572
1 stuk

5553 Legger van de kapelanie van de H. Gertrudis, 16e eeuw
1 stuk

5554 Legger van de kapelanie van de H. Gertrudis beidend door Jacob 
De Mayere, 1664

1 stuk

5555 Manuaal van de kapelanie van de H. Gertrudis bediend door J. B. 
Uyttenhoeven, 1672-1708

1 stuk
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5556 Legger van de kapelanie van de H. Gertrudis bediend door J. B. 
Uyttenhoeven, 17e eeuw

1 stuk

5557 Legger van de kapelanie van de H. Gertrudis, 17e eeuw
1 stuk

5558 Legger van de kapelanie van de H. Gertrudis bediend door J. B. 
Uyttenhoeven, 17e eeuw

1 katern

5559 Manuaal van de kapelanie van de H. Gertrudis bediend door Robert
Mendez, 1709

1 katern

5560 Legger van de kapelanie van de H. Gertrudis bediend door Robert 
Mendez, 1713

2 stukken

5561 Legger van de kapelanie vn de H. Gertrudis bediend doo Hendrik 
De Bodt, 18e eeuw

1 stuk

5562 Legger van de kapelanie van de H. Gertrudis, 1778
1 stuk

5563 Legger van de kapelanie van de H. Gertrudis bedien door Jozef 
Vanderschueren, 18e eeuw

1 stuk

5564 Rekening van de inkomsten van Jan Van Goudenberg, bedienaar 
van de kapelanie van de H. Gertudis, 1575-1577

1 stuk

5565 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enezijds en 
Petrus Steps anderzijds aangaande het bezit en de inkomsten van 
de kapelanie van de H. Gertrudis hem door de Romeinese Curie 
verleend. Deze kapelanie was kort voordien door de aartsbisschop 
verenigd met die van de H. Jan-de-Evangelist en dit ten bate van 
twee nieuwe vice-plebanen, 1718-1728.

1 stuk

5566 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enezijds en 
Petrus Steps anderzijds aangaande het bezit en de inkomsten van 
de kapelanie van de H. Gertrudis hem door de Romeinese Curie 
verleend. Deze kapelanie was kort voordien door de aartsbisschop 
verenigd met die van de H. Jan-de-Evangelist en dit ten bate van 
twee nieuwe vice-plebanen, 1718-1728.

1 omslag
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5567 Bescheiden betreffende het verzoek van het kapittel aan de 
aartsbisschop om de kapelanie van de H. Gertrudis te verenigen 
met de inkomsten van de pastorij vn Sint-Kathelijne te Brussel, 
1783

4 stukken

5568 Proces voor de Raad van Brabant tussen de deken en het kapittel 
enerzijds en de kapelanen anderzijds betreffende de incorporatie 
van de kapelanie van de Gertrudis ten behoeve van de pastoor van
Molenbeek, 1783

1 omslag

5569 Verklaring van notaris Jan Le Begge betreffende de betaling door 
Willem Goossens, priester, van een "een pensioen" gezet op de 
kapelanie van de H. Gertrudis, ten bate van priester Gillis De Vos, 
1566. Retroakte 1560-

2 stukken

5570 Toelating verleend door het kapittel aan Jan Wouters, bedienaar 
van de kapelanie van de H. Gertrudis om het huis van deze 
kapelanie, gelegen bij het refugie van Averbode te Brussel, af te 
breken en geld te lichten voor de heropbouw, 1598

1 stuk

5571 Rekenplichtige stukken betreffende de herstellingen aan het huis 
van de kapelanie van de H. Gertrudis bediendd door Jan Baptist 
Vuytterhoeven, 1687

1 lias

5572 Staat van renten en lasten gezet op het huis van de kapelanie van 
de H. Gertrudis

1 stuk

5573 Verklaring van P. Rondeau en L. Bara betreffende het slopen van 
een huis van de kapelanie van de H. Gertrudis gelegen op de 
Kanselarij naast het refugie van de abdij van Averbode, 1734

1 stuk

5574 Pachtoverenkomst tussen J.B. Uyttenhoeven, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Gertrudis enerzijds en de weduwe van Petrus 
Marcelis anderzijds betreffende een beemd te Ukkel, 1673

1 stuk

5575 Verkoop door Jozef Vander Schueren, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Gertrudis, van land te Sint-Lambrechts-Woluwe aan 
Dominicus Timmerman, 1754

1 katern
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27. Kapelanie van de H. Goedele

27. KAPELANIE VAN DE H. GOEDELE
5576 Ruil van benefecia tussen Petrus Van Balart, bedienaar van de 

kapelanie van de H Goedele enerzijds en Petrus Hujoel, bedienaar 
van de kapelanie van het H. Kruis , Martha en Maria in de 
Koudenberg anderzijds, 1654

1 stuk

5577 Ruil van beneficia tussen Karel Van Meerbeke, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Goedele enerzijds en Ignatius Vander Beken 
bedienaar van de kapelanie van het H. Kruis, Martha en Maria 
Magdalena in de Koudenberg anderzijds, 1694

1 katern

5578 Ruil van beneficia tussen Lodewijk Vander Meeren, bedienaar van 
de kapelanie van de H. Goedele enerzijds en Andreas Le Feys, 
bedienaar van de kapelanie van Sint-Niklaas in de Koudenberg 
anderzijds, 1741

1 stuk

28. Kapelanie van de H. Gommarus

28. KAPELANIE VAN DE H. GOMMARUS
5579 Ruil van benefecia tussen Vandermeulen, bedienaar van de 

kapelanie van de H. Gommarus enerzijds en Jan Minart biedenaar 
van de forijne kapelanie in het klooster van Blangy anderzijds 1656

1 katern

5580 Manuaal van de kapelanie van de H. Gommorus, 1694-1790
1 deel

29. Kapelanie van de H. Gregorius

29. KAPELANIE VAN DE H. GREGORIUS
5581 "Brieven bevonden in de lade qequoteert metten getale vier 

aegaende het cantuarium van Sinte Greogrii onder het oxael", 18e 
eeuw

1 katern

5582 Cartularium van de kapelanie van de H. Gregorius on de het 
dokaal, 1434-1508

1 katern

5583 Manuaal van de Cappelrije oft cantuarije" (sic!) van Sint-Gregorius 
onder het doksaal, bediend door Joris Neefs, 1561

1 katern

5584 "Mettinghe vanden winnenden landen toebehoirende der cantuarie 
van Sinte Gregoris onder doxale van Sinter Goedelen kercke in 
Bruessele", 1590
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1 stuk

5585 Legger van het cantuarium van de H. Greogorius onder het 
doksaal, gehouden door Joris Neefs, 1597

1 katern

5586 Lasten en uitgaven van het cantuarium van de H. Gregorius, 17e 
eeuw

1 omslag

5587 Verzoekschrift van Joris Neefs, bedienaar van het cantuarium van 
de H. Gregorius om vervallen te huizen bij de Warmoespoort te 
verkopen voor de aankoop van renten, 1561

1 omslag

5588 Pachtovereenkomst tussen Theodoor Rommelspach, vicaris van de 
Finis-Terrae en bedienaar van de kapelanie van de H. Gregorius 
enerzijds en Hermes De Leeuw anderzijds betreffende land te 
Ossel, 1673

1 stuk

5589 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
priester Karel Coolput anderzijds betreffende het bezit van de 
kapelanie van de H. Greogrius in de Sacramentskapel en de 
hieraan verbonden inkomsten, 1643

2 stukken

30. Kapelanie van de H. Hubertus

30. KAPELANIE VAN DE H. HUBERTUS
5590 Brief van Filip Tserherincx, genaamd Vrientschap, aan de 

genaamde Meldrun in verband met het dralen bij het verlenen van 
de kapelanie van de H. Hubertus, 1598

1 stuk

5591 Voorstelling van het kapittel door Constatijn De RineVelt van Jacob 
Delcor als bedienaar van de kapelanie van de H. Hubertus, 1626

1 stuk

5592 Benoeming door het kapittel van Petrus Gheskeire tot bedienaar 
van de kapelanie van de H. Hubertus die werd voorgesteld door 
Contstatijn De Rincvelt, 1640

1 stuk

5593 Voorstelling aan het kapittel door Constatijn De Rincvelt van Petrus 
Gheskiere tot bedienaar van de kapelanie van de H. Hubertus, 
1640

2 stukken
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5594 Voorstelling aan het kapittel door Constatijn De Rincvelt van Frans 
Le Doulx tot bedienaar van de kapelanie van de H. Hubertus, 1641

1 stuk

5595 Voorstelling aan het kapittel door Anna De Rincvelt van Antoon de 
Bavau als bedienaar, 1655

3 stukken

5596 Benoeming door het kapittel van Gillis De Beaufays tot bedienaar 
van de kapelanie van de Hubertus, 1742

1 stuk

5597 Voorstelling door Lodewijk De Bernard, van Jan Baptist Famelaert, 
als bedienaar van de kapelanie van de H. Hubertus, 1706

1 omslag

5598 Voorstelling door Antoon Hovynes, kanunnik te Doornik van Lodwijk
Haireland als bedienaar van de kapelanie van de H. Hubertus, 
1724-1729

1 stuk

5599 Benoeming door het kapittel van Gillis De Beaufays tot bedienaar 
van de kapelanie van de Hubertus, 1742

1 lias

5600 Voorstelling door Jan Baptist Desmartin en Antoon Hovyne van 
Niklaas Desmartin als bedienaar van de kapelanie van de H. 
Hubertus. Bijhorende stukken, 1742

1 stuk

5601 Voorstelling door Maria Theresia Desmartin van Antoon De 
Fourmanoir als bedienaar van de kapelanie van de H. Hubertus, 
1759

1 stuk

5602 Voorstelling door Petrus De La Haimaide van Jan Godinne als 
bedienaar van de kapelanie van de H. Hubertus, 1759

1 stuk

5603 Toelating verleend door de abdis van Ter kameren aan Agnes 
d'Hovyne, kloosterzuster aldaar om de kapelanie van de H. 
Hubertus te verlenen aan Martinus Maes, 1759

1 stuk

5604 Volmacht verleend door Antoon De Fourmanoir aan Petrus Gambier
om in zijn naam de kapelanie van de H. Hubertus in ontvangst te 
nemen, 1760

1 stuk
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5605 Benoeming door het kapittel van Antoon De Fourmanoir tot 
bedienaar van de kapelanie van de H. Hubertus, 1760

1 stuk

5606 Volmacht verleend door P. Gambier aan kapelaan Gabriel Donzel 
om de kapelanie van de H. Hubertus in ontvangst te nemen, 1760

1 stuk

5607 Voorstelling door Maria Theresia Desmartin van Steven Saeve als 
bedienaar van de kapelanie van de H. Hubertus, 1769

1 stuk

5608 Inventaris van de onarmenten van de kapelanie van de H. Hebertus
bediend door Jacob Cuppens, 1607

4 stukken

5609 Inventarissen van de ornamenten van de kapelanie van de H. 
Hubertus, bediend door Antoon de Custer, 1668

4 stukken

5610 Inventaris van de ornamenten van de kapelanie van de H. 
Hubertus, 17e eeuw

1 stuk

5611 Legger van de kapelanie van de H. Hubertus, 17e eeuw
1 stuk

5612 Legger van de kapelanie van de H. Hubertus bediend door Jacob 
Verspeeck, 17e eeuw

1 stuk

5613 Legger van de kapelanie van de H. Hubertus bedienddoor Frans 
Beaufays, 17e eeuw

1 stuk

5614 Manuaal van de kapelanie van de H. Hubertus, 1740-1752
1 katern

5615 Legger van de kapelanie van de H. Hubertus, 18e eeuw
1 stuk

5616 Kwijtschrift van de betalingen door Jan Wauters, ontvanger van de 
forijne beneficien, ten behoeve van de eredienst in de kapelanie 
van de H. Hubertus, 1651-1652

1 stuk

5617 Rekening van de kapelanie van de H. Hubertus, 1655-1661
2 stukken



512 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

5618 Volmacht verleend door T serhendrickx, alias Vreintschap, aan zijn 
broer Jan Baptist Tserhendrickx om in zijn naam alle pachten en 
cijnzen toekomend aan de kapelanie van de H. Hubertus te innen, 
1585

1 stuk

5619 Geschillen voor de schepenbank van Lennik tussen de pastoor en 
de kerkmeesters der Kapellenkerk enerzijds en Jacob Verspeck 
bedienaar van de kapelanie van de H. Hubertus andezijds 
betreffende de inkomsten uit het tiend van Eizeringen, 1681. 
Retroakten, 1395-

1 omslag

5620 Akte waarbij Petrus Minoteau aan de erfgenamen van Jan Vander 
Elst twee huizen in de "Schipstraete" opdraagt waarop een rente 
rust ten bate van de kapelanie van de H. Hubertus, 1628

1 stuk

5621 Pachtovereenkomst tussen Jacob Verspeeck, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Hubertus enerzijds en Filip Stuelens anderzijds 
betreffende goederen te Ijzeringen, 1672

1 stuk

31. Kapelanie van de H. Jacob

31. KAPELANIE VAN DE H. JACOB
5622 Afschriften van oorkonden van de kapelanie van de H. Jacob van de

eerste fundatie, 1282-1407
1 omslag

5623 Afschriften van oorkonden betreffende de kapelanie van de H. 
Jacob van de derde fundatie vooral inzake de schenkingen door 
Hendrik Edmont, burger van Brussel, 1379-1579

1 katern

5624 Bescheiden aangaande het verzoek van Antoon Galliot om de 
kapelanie van de H. Jacob aan het altaar van de H. Anna te 
ontvangen, 1603-1622

2 stukken

5625 Ruil van de H. Jacob van de tweede fundatie en Matheus Godemart,
bedienaar van de kapelanie van de H. Maria in de parochiekerk van
Essene, 1696

1 stuk

5626 Benoeming door het kapittel van Filip de La Tour tot bedienaar van 
de kapelanie van de H. Jacob van de eerste fundatie, 1774

1 stuk
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5627 Ontslag van F. De La Tour als bedienaar van de kapelanie van de H. 
Jacob, 1787

1 stuk

5628 Manuaal van de kapelanie van de H. Jacob van de eerste fundatie, 
1500-1658

1 deel

5629 Legger van de kapelanie van de H. Jacob, 16e eeuw
1 stuk

5630 Legger van de kapelanie van de H. Jacob, 17e eeuw
1 stuk

5631 Legger van de kapelanie van de H. Jacob van de eerste fundatie 
bediend door Hendrik van Heil, 1703-1726

1 stuk

5632 Manuaal van de kapelanie van de H. Jacob van de eerste fundatie, 
1732-1776

1 deel

5633 Legger van de kapelanie van de H. Jacob van de eerste fundatie, 
18e eeuw

1 stuk

5634 Legger van de kapelanie van de H. Jacob van de eerste fundatie, 
18e eeuw

1 stuk

5635 Legger van de kapelanie van de H. Jacob van de eerste fundatie, 
18e eeuw

3 stukken

5636 Legger van de kapelanie van de H. Jacob van de tweede en derde 
fundatie bediend door Jan Van Herlaar, 18e eeuw

1 stuk

5637 Rekening van de kapelanie van de H. Jacob, 1775-1786
1 katern

5638 Kwijtschriften van betalingen door de bedienaars van de kapelanie 
van de H. Jacob van de eerste fundatie aan de rentmeester der 
choraelen en boninfanten. Deze vloeien voort uit een rente 
aangelegd om de kosten te dekken van een proces dat in 1661 
werd ingespannen tegen de Heer van Opdorp, 1747-1756

1 lias

5639 Akte waarbij Gijsbrecht Vander Linden an Jan Leder een stuk land 



514 Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime.

te Anderlecht opdraagt waarop een cijns rust ten bate van het 
kapittel, 1448

1 stuk

5640 Rente (afschrift) verleend door Godefried De Cone aan Jan 
ondelose, priester met als pand een huis in de "Putterie", 1713

1 stuk

5641 Proces tussen Jan Mars, bedienaar van de kapelanie van de H. 
Jacob van de eerste fundatie enerzijds en Martinus De 
Mesmaecker, erfgenaam van Martinus De Mesmaecker de Oude 
anderzijds betreffende een cijns op het goed van Petrus Huyghe te 
Dilbeek, 1682-1688

1 omslag

5642 Pachtovereenkomst tussen Jacob Loocx, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jacob enerzijds en Joos vanden Slachtmolen 
anderzijds betreffende land te Sint-Katherina-Lombeek anderzijds, 
1658

1 stuk

5643 Pachtovereenkomst tussen kanunnik Jan Baptist De Haze enerzijds 
en Gillis Evenepoel anderzijds betreffende land te Sint-katherina 
Lombeek toebehorend aan de kapelanie van de H. Jacob, 1703

1 stuk

5644 Pachtovereenkomst tussen Hendrik Van Heil, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jacob enerzijds en Gilis Evenepoel anderzijds 
betreffende land te Sint-Katharina-Lombeek, 1708

2 stukken

5645 Geschil tussen Loys Van Thille, bedienaar van de kapelanie van de 
H. Jacob van de eerste fundatie enerzijds en Gabriel Arens, 
echtgenoot van de weduwe van Jan Vanden Eeckhoute anderzijds 
aangaande een rente op goederen te Sint-Stevens-Woluwe, 1663. 
Retroakten 1544-

1 omslag

5646 Verkoop op verzoek van kanunnik de Huze, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jacob, van een stuk land te Sint-Stevens-
Woluwe tot verhal van achterstallige cijnzen, 1701-1702

1 katern

5647 Rekening van de Haze betreffende de verkoop van land te Sint-
Stevens-Woluwe in pacht gehouden door Petrus Polspoel ten bate 
van de kapelanie van de H. Jacob, 1702

1 katern

5648 "Wethcosten competerende der weth der bancke ende 
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heerlijckheyt van Sinte Stevens Woluwe over d'evictie van een 
block van twee bunderen landts groot, geleven onder selve 
iurisdictie ende dat ter versoecke van den eerweerden heere 
canonic De Haes cum suis toebehoort hebbende d'erffgenaemen 
Marinus", 1702

1 katern

5649 Verkoop door kanunnik Jan Baptist De Haze aan Jan Van Beesen 
van twee bunder land met huis en beplantingen te Sint-Stevens-
Woluwe waarop een rente rust ten bate van de kapelanie van de H.
Jacob van de eerste fundatie, 1710

1 stuk

5650 Pachtovereenkomst tussen Jacob Loocx, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jacob van de eerste fundatie aan Willem 
Waeghemans en Cornelis Vandermeire betrffende een weide te 
Overdorp onder Wambeek, 1657

1 stuk

5651 Pachtovereenkomst tussen H. Van Heil, bedienaar van de kapelanie
van de H. Jacob van de eerste fundatie enerzijds en Jacob De Pape 
anderzijds betreffende land te W ambeek, 1710

1 stuk

5652 Pachtovereenkomst tussen N. Nijse, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Jacob enerzijds en Petrus De Smet anderzijds betreffende
land te W ambeek, 1724

1 stuk

5653 Pachtovereenkomst tussen Joris Plamont, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jacob enezijds en Frans De Meutere anderzijds 
betreffende een weide te Wambeek, 1747

2 stukken

5654 Pachtovereenkomst tussen Joris Plamont, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jacob enezijds en Petrus Van Overstraeten 
anderzijds betreffende een weide te Wambeek, 1758

1 katern

5655 Pachtovereenkomst tussen J. Plamont, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Jacob enerzijds en Petrus Van Overstraeten anderzijds 
betreffende weiland en akkers te Wambeek, 1774

1 katern

5656 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Petrus Van 
Overstraeten, anderzijds betreffende een weide te Wambeek, 1792

1 stuk

5657 Uittreksels uit het cijnsboek van het laathof van Overdorp te 
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Wambeek betreffende de goederen van de kapelanie van de H. 
Jacob en kwijtschrift van betaling dienaangaande, 1716-1754

3 stukken

5658 Verzoekschrift waarbij Maria Louise Plamont het kapittel vraagt dat 
zij de opbrengst zou krijgen van de verkooop van bomen op een 
grond te Wambeek toebehorend aan de kapelanie van de H. Jacob, 
eertijds bediend door haar broer Jozef Plamont, 1775-1776

1 lias

5659 Proces voor de Raad van Brabant tussen Van Herlaar, bedienaar 
van de kapelanie van de H. Jacob van de tweede en derde fundatie 
enerzijds en J. B. De Helman, baron van Willebroek anderzijds 
betreffende de amortisatie van eht land te Willebreok, 1754-1762

1 omslag

5660 Paalscheiding door Willem Van Buggenhout, "geswpre, graever 
ende grachter" betreffende land bij het kerkhof te Willebroek en dit
op verzoek van Lodewijk Van Schabroeck, pastoor te Willebroek en 
J. F. Van Herlaar, bedienaar van de kapelanie van de H. Jacob, 1766

1 katern

32. Kapelanie van de H. Jan-Baptist

32. KAPELANIE VAN DE H. JAN-BAPTIST
5661 Inventaris van de bescheiden gevonden in het sterfhuis van Lieven 

Berrens, bedienaar van de kapelanie van de H. Jan-Baptist, 17e 
eeuw

1 stuk

5662 Ruil van de beneficia tussen Jan Vander Linden, bedienaar van het 
altaar van Sint-Jan-Baptist van de tweede fundatie in Sint-Goedele 
enerzijds en Marcellius Perimans bedienaar van het altaar van 
Onze-Lieve-Vrouw in de parochiekerk van Bunsbeek anderzijds, 
1671

1 stuk

5663 Ruil van de beneficia tussen Michiel Du Trieu, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan-Baptist enerzijds en Jan Baptist Locquille 
bedienaar van het canaruarium aan het altaar van de H. H. 
Katherina en Barbara in Sint-Jan-op-de-Poel, 1698.

1 katern

5664 Ruil van de beneficia tussen Michiel Du Trieu, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan-Baptist enerzijds en Jan Baptist Locquille 
bedienaar van het canaruarium aan het altaar van de H. H. 
Katherina en Barbara in Sint-Jan-op-de-Poel, 1698.

1 katern
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5665 Benoeming door de paus van Filip Guiot tot bedienaar van de 
kapelanie vacant na de dood van Bartholomes Garido, 1720

1 katern

5666 Benoeming door de paus van Jan Coppé tot bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan-Baptist, 1773

1 stuk

5667 Vidimus van een uittreksel ut een schepenregister van Brussel 
betreffende een misfundatie door Simon Longin, heer van 
Bijgarden aan het altaar van de H. Jan-Baptist, 1576-1577

1 stuk

5668 Jurdisch advies van Jan Bosco, Hendrik Jonghen en Michiel 
d'Aubechies, theologen uit Leuven, aangaande de modaliteiten bij 
het funderen van een misfundatie voor een afgestorvene, 1645-
1647

2 stukken

5669 Inventaris van de ornamenten van de kapelanie van de H. Jan-
Baptist, 17e eeuw

1 stuk

5670 Rekenplichtige stukken betreffende werken uitgevoerd in de kapel 
van de H. Jan-Baptist, 17e eeuw

3 stukken

5671 Kwijtschrift waarbij J. B. De Welz, bedienaar van de kapelanie van 
de H. Jan-Baptist erkent een aantal bedragen ontvangen te hebben 
van de rentmeester van het kapittel, 1794

1 stuk

5672 Lijst van de regenoten van de goederen te Haacht, 17e eeuw
3 stukken

5673 Pachtovereenkomst tussen Petrus De Clerck, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan-Baptist enerzijds en Hendrik Riecx 
anderzijds betreffende land te Haacht, 1607

1 stuk

5674 Pachtovereenkomst tussen Petrus De Clerck, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan-Baptist enerzijds en Abraham Grietens 
anderzijds betreffende land te Haacht, 1619

1 stuk

5675 Opmeting door Antoon Van Schelle, gezworen landmeter, van land 
te Humbeek, 1601

1 stuk
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5676 Pachtovereenkomst tussen Jan De Smeth, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan-Baptist enerzijds en Hendrik Lauwers 
anderzijds betreffende land te Humbeek, 1613

1 stuk

5677 Pachtovereenkomst tussen Petrus De Clerck, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan-Baptist enerzijds en Willem De Pauw 
anderzijds betreffende land te Melsbroek, 1619

1 stuk

5678 Cijns (afschrift) verleend door Gerard De Vos, aan de kapelanie van
het Sacrament gesticht aan het altaar van de H. Jan Baptist. Deze 
cijns rust op goederen te Vilvoorde, 1649

1 katern

5679 Verdeling van de goederen van Hendrik Vanden Bossche, vooral 
gelegen te Vilvoorde, onder zijn ergenamen, 1430

1 katern

5680 Uitspraak door het kapittel in een geschil tussen Filip Guiot, 
kapelaan enerzijds en Jan garrido, kapelaan en uitvoerder van het 
testament van zijn broer Bartholomeus Garrido anderzijds 
betreffende de verkoop van hout uit een bos te Vlezenbeek 
toebehorend aan de kapelanie van de H. Jan-Baptist, 1722

1 stuk

a. Eerste fundatie

a. Eerste fundatie
5681 Ontvangstbewijs waarbij Jan De Smet, bedienaar van de kapelanie 

van de H. Jan-Baptist van de eerste fundatie, erkent van Jan 
Andries, tresorier van Sint-Goedele, een oorkonde uit 1326 
betreffende een rente van deze kapelanie gekregen te hebben, 
1615

1 stuk

5682 Ruil van beneficia tussen Guiot pastoor te Laarne en bedienaar van
de kapelanie van de H. Jan-Baptist van de eerste fundatie enerzijds 
en Andreas Le Feys, in naam van Petrus Verhaeghen, bedienaar 
van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw in Sint-Jan-op-de-Poel 
anderzijds, 1747

1 katern

5683 Afschrift van de misfundatie door Willem De Cock in de kapelanie 
van de H. Jan-Baptist van de eerste fundatie bediend door Jan De 
Cock, 1489

1 katern

5684 Legger van de kapelanie van de H. Jan-Baptist van de eerste 
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fundatie, 16e-18e eeuw
1 lias

5685 Legger van de kapelanie van de H. Jan-Baptist van de eerste 
fundatie beidend door N. Garrido, 1708

1 stuk

5686 Legger van de kapelanie van de H Jan Baptist van de eerste 
fundatie, 1714

1 stuk

5687 Legger van de kapelanie van de H. Jan-Baptist van de eerste en de 
tweede fundatie bediend door P. Verhaeghen, 18e eeuw

2 stukken

5688 Pachtovereenkomst tussen Hendrik Maes, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan-Baptist van de eerste fundatie enerzijds en 
Aard Buelens anderijds betreffende land te Beigem, 1574

1 stuk

5689 Pachtovereenkomst tussen J. Vanden Zande, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan-Baptist van de eerste fundatie enerzijds en 
Joos Verplast andezijds betreffende land te Humbeek, 1628

1 stuk

5690 Verklaring van notaris Vanden Berghe betreffende het onderzoek 
ingesteld op verzoek van Jan Coppé, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Jan-Baptist van de eerste fundatie, aangaande goederen 
te Sint-Anna- Pede, 1775

1 stuk

5691 Pachtovereenkomst tussen J. Vande Zande, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan-Baptist van de eerste fundatie en Jan 
Vanden Daele andezijds betreffende land te Strombeek, 1628

1 stuk

5692 Verzoekschrift van Jan Weerts, bedienaar van de kapelanie van de 
H. Jan-Baptist aan de Raad van Brabant, om het graan op het land 
dat Jan Vekemans te Strombeek in pacht houdt in beslag te doen 
nemen wegens het niet betalen van de pachtsommen, 1653

1 stuk

5693 Vezoekschrift van N. Guiot, bedienaar van de kapelanie van Sint-
Jan-Baptist aan het kapittel in verband met een geschil met de 
weduwe van Melchior Van de Velde betreffende een korenrente te 
Vlezenbeek, 1729. Retroakten 1709-

1 katern

5694 Rekening van de kosten gemaakt door notaris Nuwens ten 
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behoeven van P. Verhaeghen betreffende de verkoop van goederen
van zijn kapelanie van de H. Jan Baptist van de eerste fundatie, 
gelegen te Vlezenbeek, 1754

1 stuk

5695 Verkoop door Petrus Verhaegen, bedienaar van de kapelanie van de
H. Jan-Baptist van de eerste fundatie, van beemden te Vlezenbeek 
aan Clemens Derom, 1754

1 katern

5696 Pachtovereenkomst tussen Jan Vanden Brande, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan-Baptist van de eerste fundatie enerzijds en 
Jan De Heyne anderzijds betreffende land te Wemmel, 1681

1 stuk

b. Tweede fundatie

b. Tweede fundatie
5697 Ruil van beneficia tussen Hendrik Jacobs, bedienaar van de 

kapelanie van de H. Jan-Baptist van de tweede fundatie enerzijds 
en Alexander Van De Laer, bedienaar van de kapelanie van Onze-
Lieve-Vrouw in de parochiekerk van Nodebais anderzijds, 1760

1 stuk

5698 Vezoekschrift van A. Van De Laer, pastoor te Putte bij Mechelen en 
bedienaar van de kapelanie van de H. Jan-Baptist van de tweede 
fundatie aan de aartsbisschop om de missen verbonden aan deze 
kapelanie te mogen opdragen in de parochiekerk van Putte, 1789

1 stuk

5699 Lijst der lasten rustend op de kapelanie van de H. Jan-Baptist van 
de tweede fundatie, 17e eeuw

1 stuk

5700 Legger van de kapelanie van de H. Jan-Baptist van de tweede 
fundatie, 17e eeuw

1 stuk

5701 Legger van de kapelanie van de H. Jan-Baptist van de tweede 
fundatie bediend door Petrus Clerici, 17e eeuw

2 stukken

5702 Opgave der inkiomsten door kapelanie van de H. Jan-Baptist van de
tweede fundatie door A. Van De Laer, bedienaar van dit 
beneficium, 1782

1 stuk

5703 Legger van de kapelanie van de H. Jan-Baptist van de tweede 
fundatie, bediend door D. Jacobs, 18e eeuw
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1 stuk

5704 Manuaal van de kapelanie van de H. Jan-Baptist van de tweede 
fundatie of kapelanie Van Calster, 18e eeuw

1 deel

5705 Uittreksel uit het testament van Petrus De Clerck met bepalingen 
ten gunste van de kapelanen en de bedienaar van de kapelanie 
van de H. Jan-Baptist van de tweede fundatie, 1521

1 stuk

5706 Bezwaarschrift van Petrus De Clerck ingediend bij het kapittel 
tegen de inbeslagneming van de inkomsten van de kapelanie van 
de H. Jan-Baptist van de tweede fundatie omwille van niet-
residentie, 1598-1623. Retroakte, 1443

1 lias

5707 Pachtovereenkomst tussen het kapitel enerzijds en Gerard 
Beeckeleers anderzijds betreffende land te Melsbroek toebehorend 
aan de kapelanie van de H. Jan-Baptist van de tweede fundatie, 
1687

1 stuk

5708 Verzoek van A. Van De Laer, bedienaar van de kapelanie van de H. 
Jan-Baptist van de tweede fundatie tot het kapittel om een cijns, 
verschuldigd aan de kerk van Melsbroek, te mogen afkopen, 1780

2 stukken

33. Kapelanie van de H. Jan de Evangelist

33. KAPELANIE VAN DE H. JAN DE EVANGELIST
5709 Benoeming door de paus van Jan-Baptist Tserstevens tot bedienaar 

van de kapelanie van de H. Jan de Evangelist, 1746
3 stukken

5710 Benoeming door het kapittel van Petrus Le Moine tot bedienaar van
de kapelanie van de H. Jan de Evangelist, 1797

1 stuk

5711 Vezoekschrift (afschrift) van Renier Blondeken, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan de Evangelist om een aantal clausules over
te schrijven uit het testament van meester Hendrik Vanden 
Bossche. Deze hebben betrekking op de misfundatie met distrubtie
aan het altaar van de H. Jan de Evangelist en de daaraan 
verbonden inkomsten in Eppegem, Grimbergen en Wemmel, 1435

1 katern

5712 Legger van de kapelanie van de H. Jan de Evangelist, bediend door 
Leonard Van Bodegem, 1636
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1 stuk

5713 Legger van de kapelanie van de H. Jan de Evangelist bediend door 
Jan Amas, 17e eeuw

1 katern

5714 Legger van de kapelanie van de H. Jan de Evangelist bediend door 
J. B. Tserstevens, 1754

1 stuk

5715 Legger van de kapelanie van de H. Jan de Evangelist, 18e eeuw
1 stuk

5716 Legger van de kapelanie van de H. Jan de Evangelist, bediend door 
N. Matheus, 18e eeuw

1 stuk

5717 Legger van de kapelanie van de H. Jan de Evangelist, 18e eeuw
1 stuk

5718 Legger van de kapelanie van de H. Jan de Evangelist van de eerste 
fundatie bediend door Niklaas De Haen, 18e eeuw

1 katern

5719 Volmacht verleend door Niklaas De Heez, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan de Evangelist, aan J. Goubaud, I. Cuvelier 
en J. Amas om zijn beneficium te beheren, 1677

1 stuk

5720 Rekening van tresorier F. J. Vincquels betreffende het afkopen der 
renten waarmee de kapelanie van de H. jan De Evangelist belast is 
en die bendiend wordt door zijn neef, Filip Vinquels,1703. 
Retroakten 1613-

1 lias

5721 Pachtovereenkomst tussen Jacob Garrim, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan de Evangelist enerzijds en Petrus Sophie 
anderzijds betreffende land te Vorst, 1631

1 stuk

5722 Akte waarbij kapelaan Jan De Poix een huis op de hoek van de 
Crommenelleboogstraat verhuurt aan Jan-Baptist Moulart, 
procureur bij de Raad van Brabant, 1638

1 deel

5723 Akte waarbij het kapittel een huis van de kapelanie van de H. Jan 
de Evangelist oop de Crommenelleboogstraat verhuurt aan Anna 
Van Assche, 1677

2 stukken
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5724 Rekenplichtige stukken betreffende de herstelling in het huis van 
de kapelanie van de H. Jan de Evangelist in de 
Crommenelleboogstraat, 1677-1678. Retroakte 1645-.

1 omslag

5725 Rekenplichtige stukken betreffende de herstelling in het huis van 
de kapelanie van de H. Jan de Evangelist in de 
Crommenelleboogstraat, 1677-1678. Retroakte 1645-.

1 omslag

5726 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende de toelating 
verleend aan de bezitter van de kapelanie van de H. Jan de 
Evangelist om herstellignen in het huis van dit beneficium te laten 
uitvoeren door schrijnwerker Jamotte, en de hiertoe vereiste gelden
te ontlenen, 1695

1 stuk

5727 Oveeenkomst tussen kanunnik Amas enerzijds en schrijnwerker 
Antoon Jamotte anderzijds betreffende herstellingen in het huis van
de kapelanie van de H. Jan de Evangelist, 1695

1 katern

5728 Afschrift van cijnsbrieven verleend aan de kapelanieën van de H. 
Jan en Elisabeth door Jan Moyensoon en Jan Thieleman, en gezet op
het huis "De Vlade" te Brussel, 1544-1552

1 katern

5729 Ruil van beneficia tussen Jan Tserstevens, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Jan de Evangelist van de eerste fundatie 
enerzijds en Jan Mathieu, bedienaar van de kapelanie van de H. 
Agatha van de eerste fundatie anderzijds, 1760

1 omslag

5730 Benoeming door het kapittel van Arnold Vandersmissen tot 
bedienaar van de kapelanie van de H. Jan de Evangelist van de 
eerste fundatie, 1791

1 stuk

5731 Legger van de kapelanie van de H. Jan de Evangelist van de eerste 
fundatie, 1791

1 stuk

5732 Kwijtschrift waarbij Jan Mathieu, bedienaaar van de kapelanie van 
de H. Jan de Evngelist van de eerste fundatie, erkent een som geld 
voor de restauratie van het huis van voormelde kapelanie 
ontvangen te hebben van Michiel Ories, kapelaan van Sint-
Goedele, 1760

1 omslag
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34. Kapelanie van de H. Joos

34. KAPELANIE VAN DE H. JOOS
5733 Cartularium van de kapelanie van de H. Joos, 1290-1559

1 deel

5734 Ruil van beneficia tussen Felix De Ayenca, kanunnik van de Sint-
Pieterskerk te Anderlecht en Hendrik Vandervinnen, bedienaar van 
de kapelanie van de H. Joos en Hendrik Van Dongelberghe, 
bedienaar van de kapelanie van de H. Joos in de Sint-Servaaskerk 
te Maastricht, 1646

1 stuk

5735 Benoeming door de paus van Simon Tserstevens tot bedienaar van 
de kapelanie van de H. Joos, 1778

1 stuk

5736 Proces voor de Raad van Brabant tussen priester Lodewijk Kemps 
enerzijds en de fabriekmeesters anderzijds betreffende het gebruik
van de kapel van de H. Joos en Agnes gelegen tussen het altaar 
van de Zoete Naam van Jezus en het altaar van de H. Gertrudis. De
fabriek had immers de toelating, verleend aan Willem Bruegel, 
"autgrootvadere" van Lodewijk Kemps, om er zijn graf te maken, 
opnieuw ingetrokken, 1671. Retroakten 1598-

1 omslag

5737 Toelating verleend door de fabriekmeesters aan Wille Van Bruegel, 
raadsheer bij de Raad van Brabant, om zijn graf te maken in de 
kapel van de H. H. Joos en Agnes, 1600

1 stuk

5738 Manuaal van de kapelanie van de H. Joos, 1520-1525
1 katern

5739 Ruil van beneficia tussen Hendrik De Vos, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie enerzijds en Joos 
De Vos, bedienaar van de kapelanie van het H. Kruis, Martha en 
Maria Magdalena in de Koudenberg anderzijds, 1683

1 katern

5740 Manuaal van de kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie 
bediend door Jan Van Ophem, 1623-1648

1 katern

5741 Legger van de kapalenie van de H. Joos van de eerste fundatie 
gemaakt door Van Ophem en Hendrik De Vos, 1634-1686

1 katern
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5742 Manuaal van de kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie, 
1634-1659

1 katern

5743 Manuaal van de kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie, 
gemaakt door Jan Van Ophem 1634-1681

1 katern

5744 Paalscheiding betreffende de goederen van de kapelanie van de H. 
Joos van de eerste fundatie, 1663

1 katern

5745 Legger van de kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie door
Laurens Tel, 1686

1 katern

5746 Legger van de kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie, 17e
eeuw

1 stuk

5747 Manuaal van de kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie 
gemaakt door Jacob Stevens, 1728-1763

1 katern

5748 Verdeling van de nalatenschap van Jan-Baptist Verheyleweghen, 
rentmeester van de stad Brussel en Margareta De Kempeneer 
onder hun erfgenamen, 1737

3 stukken

5749 Regenoten van het land van de kapelanie van de H. Joos te Dilbeek,
18e eeuw

3 stukken

5750 Veslag van het heroprichten van een grenspaal bij de goederen van
de kapelanie van de H. Joos in de wijk "Berrendael", te Dilbeek, 
1756

1 stuk

5751 Pachtovereenkomst tussen Hendrik De Vos, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie enerzijds en Gillis 
Verhassel anderzijds betreffende land te Dilbeek, 1672

1 stuk

5752 Pachtovereenkoms tussen Laurens Tel, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Joos van de eerste fundatie enerzijds en Gillis Verhassel 
anderzijds betrffende land te Dilbeek, 1685

1 stuk

5753 Pachtovereenkoomst tussen Jacob Stevens, bedienaar van de 
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kapelanie van de H. Joos enererzijds en Niklaas Baudewijn 
anderzijds betreffende land te Dilbeek, 1743

1 katern

5754 Pachtovereenkoms tussen Laurens Tel, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Joos enerzijds en Jan De Middeleer anderzijds betrffende 
land te Elingen, 1725

2 stukken

5755 Pachtovereenkoomst tussen Jacob Stevens, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Joos enererzijds en Jan De Middeleeranderzijds 
betreffende land te Elingen, 1744

1 katern

5756 Opmeting door J. Vander Moesen, landmeter van het land te Laken,
toebehorend aan de kapelanie van de H. Joos, bediend door De 
Vos, 1677

1 stuk

5757 Pachtovereenkomst tussen Hendrik De Vos, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie enerzijds en Petrus
De Vleeschauwere anderzijds betreffende land te Laken, 1676

1 stuk

5758 Pachtovereenkomst tussen Hendrik De Vos, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie enerzijds en Petrus
De Vleeschauwere anderzijds betreffende land te Laken, 1676

1 stuk

5759 Pachtovereenkomst tussen Laurens Tel, bedienaar van de kapelanie
van de H. Joos van de eerste fundatie enerzijds en Petrus De 
Vleeschauwere anderzijds betreffende land te Laken, 1687

1 stuk

5760 Pachtovereenkomst tussen Laurens Tel, bedienaar van de kapelanie
van de H. Joos van de eerste fundatie enerzijds en Jeroen De 
Vleeschauwere anderzijds betreffende land te Laken, 1696

1 stuk

5761 Pachtovereenkomst tussen Laurens Tel, bedienaar van de kapelanie
van de H. Joos van de eerste fundatie enerzijds en Jeroen De 
Vleeschauwere anderzijds betreffende land te Laken, 1702

1 stuk

5762 Pachtovereenkomst tussen Laurens Tel, bedienaar van de kapelanie
van de H. Joos van de eerste fundatie enerzijds en Jeroen De 
Vleeschauwere anderzijds betreffende land te Laken, 1708

1 stuk
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5763 Afstand door Jeroen de Vleeschauwer ten bate van Willem 
Vanaccom, van de resterende termijn van een pachtoverenkomst 
met Laurens Tel betreffende land te Laken, 1729

1 stuk

5764 Pachtovereenkomst tussen Jacob Stevens, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Joos enerzijds en Petrus Vande Kerckhoven 
betreffende land te Laken, 1776

1 stuk

5765 Pachtovereenkomst tussen Hendrik De Vos, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie enerzijds en 
Antoon Vander Sanne anderzijds betreffende land te Molenbeek, 
1671

1 stuk

5766 Pachtovereenkomst tussen Hendrik De Vos, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Joos van de eerste fundatie enerzijds en Petrus
Vandenberghen anderzijds betreffende land te Molenbeek, 1672

1 stuk

5767 Pachtovereenkomst tussen Hendrik De Vos, priester enerzijds en 
Jan Vanden Daele anderzijds betreffende een weide te Molenbeek, 
1679

1 stuk

5768 Pachtovereenkomst tussen Laurens Tel, bedienaar van de kapelanie
van de H. Joos enerzijds en Petrus Van Berghen anderzijds 
betreffende land te Molenbeek, 1787

1 stuk

5769 Pachtovereenkomst tussen Laurens Tel, bedienaar van de kapelanie
van de H. Joos enerzijds en Petrus Vanden Berghen anderzijds 
betrefffende te Molenbeek, 1687

1 stuk

5770 Pachtovereenkoomst tussen Jacob Stevens, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Joos enererzijds en Agnes Moeremans 
anderzijds betreffende land te Molenbeek, 1743

1 katern

5771 Overeenkomsten tussen de bedienaars van de kapelanie van de H. 
Joos enerzijds en de eigenaars van goederen te Sint-Gillis bij de 
Nieuwemolen anderzijds betreffende de voorwaarden onder welke 
laastgenoemden een uitweg krijgen via de goederen van 
eerstgenoemden, 1668-1770

1 omslag

5772 Pachtovereenkoomst tussen Jacob Stevens, bedienaar van de 
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kapelanie van de H. Joos enererzijds en Willem de Coen anderzijds 
betreffende weide te Sint-Gillis, 1743

1 katern

5773 Opmeting van het land te Sint-Kwintens-Lennik toebehorend aan 
de kapelanie van de H. Joos, 1663

1 stuk

5774 Verklaring door Anna Wils, weduwe van advocaat Questius 
betreffende een beemd te Ternat, toebehorend aan de kapelanie 
van de H. Joos bediend door Jan Questius, 1649

1 stuk

5775 Rente (afschrift) verleend door Elisabeth Belletoys aan Michiel Van 
Ydderghem, bedienaar van de kapelanie van de H. Joos, gezet op 
een huis in de Bergstraat, 1364

1 stuk

5776 Rente verleend door priester Michiel Van Bakerhem aan de 
kerkmeesters in ruil voor een jaarlijkse mis aan het altaar van de H.
Joos, 1389.

1 katern

5777 Rente verleend door priester Michiel Van Bakerhem aan de 
kerkmeesters in ruil voor een jaarlijkse mis aan het altaar van de H.
Joos, 1389.

1 stuk

5778 Rente betaald aan Jeroen Piee, bedienaar van de kapelanie van de 
H. Joos, door Lonijs Van Rillaer en Johanne Walschaert in ruil voor 
een ontvangen kapitaal, 1710-1723

1 omslag

34. Kapelanie van de H. Joris

34. KAPELANIE VAN DE H. JORIS
5779 Aantekening betreffende de bescheiden inzake de kapelanie van de

H. Joris bewaard in de "lada", 18e eeuw
1 stuk

5780 Ruil van beneficia tussen Hendrik Wauthier, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Joris enerzijds en Jacob Pierson, bedienaar van 
het cantuarium van het H. Kruis in de parochiekerk van Merchtem 
anderzijds, 1701

1 stuk

5781 Akte waarbij P. J. Van Helmont de kapelanie van de H. Joris afstaat 
aan het kapittel, 18e eeuw

1 stuk
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5782 Legger van de kapelanie van de H. Joris, 17e eeuw
1 stuk

35. Kapelanie van het H. Kruis

35. KAPELANIE VAN HET H. KRUIS
5783 Fundatie door Jan Van Macharen, tresorier van een dagelijkse mis 

aan het altaar van het H. Kruis (1366) en vermeerdering van de 
hiertoe horende inkomsten door Jan Tserhendricx, genaamd 
Coppens, huisarmenmeester van Sint-Goedele, 1444

1 omslag

5784 Aanstelling bij de provisors van de huisarmen van Sint-Goedele van
Jan Caron, priester en onderkoster, tot bedienaar van het 
cantuarium aan het altaar van het H. Kruis, 1627

1 stuk

5785 Benoeming door het kapittel van Frans Beaurin tot bedienaar van 
de kapelanie van het K. Kruis, vacant na de dood van Hedrik 
Piersort, 1678-1680

1 katern

5786 Jurdisch advies betreffende de prerogatieven en verplichtingen van
diegene die de dagelijks mis zal opdragen aan het altaar van het H.
Kruis, eertijds gesticht door Jan Van Macharen, 17e eeuw

1 stuk

5787 Benoeming door Filip Vander Stegen, van kleine kanunnik Jacob 
Steps, tot bedienaar van het cantuarium aan het altaar van het H. 
Kruis, 1751

1 stuk

5788 Misfundatie van het altaar van H. Kruis door Firmin Hardewijn, 1682
1 stuk

5789 Leggers van de cantuaria gefundeerd aan het altaar van het H. 
Kruis, 1494-1621

4 stukken

5790 Bescheiden betreffende de belasting op nieuwe aanwinsten die het
cantuarium gesticht aan het altaar van het H. Kruis verschuldigd is,
1516-1517

1 omslag

5791 Uittreksel uit de rekening van Filip Vande Wouwer ten behoeve van 
de momboren van de huisarmen van Sint-Goedele, beheerders van
het altaar van het H. Kruis, 1574-1579

1 stuk
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36. Kapelanie van de H. Laurus

36. KAPELANIE VAN DE H. LAURUS
5792 Ruil van beneficia tussen Michiel Vander Noot, bedienaar van de 

kapelanie van de H. Laurens enerzijds en Karel Kranenbroeck, 
volmachthouder van Jan Baptist Vander Noot, bedienaar van een 
beneficium in de Sint- Jacobskerk te Leuven, 1677

1 stuk

5793 Volmacht verleend door priester Jan Baptist Vander Noot, bedienaar
van de kapelanie van de H. Laurens, aan priester Vekemans om dit 
beneficium te ruilen met de kapelanie van de H. Johannes in de 
parochiekerk van Waver, bediend door Petrus De Viesart, 1687

1 katern

5794 Proces voor de Raad van Brabant tussen J. B. Marchandt en Jozef 
Vanderschueren enerzijds en Jermias en Pet rus Le Vache 
anderzijds aangaande het bezit van kapelanieën van de H. 
Laurents en Gertrudis, 1746- 1748. Retroakten 1259-

1 stuk

5795 Opgave der goederen van magister Petrus Mercator, bedienaar van
de kapelanie van de H. Laurens, 15e eeuw

1 stuk

5796 Legger van de kapelanie van de H. Laurens, 18e eeuw
1 stuk

5797 Legger van de kapelanie van de H. Laurens bediend door 
Sebastiaan Michau, 18e eeuw

1 stuk

5798 Verzoekschrift van Lodewijk Meersmans, voormalig bedienaar van 
de kapelanie vn de H. Laurens gericht aan het kapittel in verband 
met de vergoeding voor de eredienst, 1670

1 stuk

5799 Vercijnzing door kanunnik Jan Mercatoris, in naam van Petrus 
Marcatoris, van een huis en hof achter de "Hoochschoole" te 
Mercatoris, van een huis en hof achter de "Hoochschoole" te 
Brussel, toebehorend aan de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw op 
het altaar van Sint-Laurens, aan Zeger de Bege, 1425

1 stuk

5800 Verklaring vn Martinez van de vorstelijke hoofdtolkamer 
betreffende een bezoek aan land buiten de Leuvense weg, gepacht
door Vanden Borre, 1720

1 stuk
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5801 Aankoop (afschrift door kapelaan Amalrik van land te Halle 
toebehorend aan Jan Van Neerdworp, 1281

1 stuk

a. Eerste fundatie

a. Eerste fundatie
5802 Inventaris van de bescheiden betreffende de kapelanie van de H. 

Laurens van de eerste fundatie, 16e eeuw
1 stuk

5803 Ruil van beneficia tussen kapelaan Theodoor Provoost als 
volmachthouder van Sebastiaan Michau, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Laurens van de eerste fundatie enerzijds en 
Michiel Hamelinckx bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-
Vrouw in het koor van de Sint-Kathelijnekerk, 1699

1 stuk

5804 Brief waarin Frans Tercammen, officiaal, aan het kapittel vraagt dat 
zij Karel Thomas zouden willen voorzien van de inkomsten van de 
kapelanie van de H. Laurens van de eerste fundatie, 1755

1 stuk

5805 Verzoekschrift van Frans Vander Elst, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Laurens van de eerste fundatie, aan de aartsbisschop om
de hieraan verbonden misssen op te mogen dragen te Leuven 
zolang bij daar studeert, 1666

1 stuk

5806 Overeenkomst tussen Michiel Gillis, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Laurens van de eerste fundatie enerzijds en Steven De 
Breyel anderzijds betreffende de inkomsten van dit beneficum, 16e
eeuw

1 stuk

5807 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de eerste fundatie 
bediend door Sebastiaan Michau, 1686

1 stuk

5808 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de eerste fundatie, 
17e eeuw

1 stuk

5809 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de eerste fundatie, 
18e eeuw

1 stuk

5810 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de eerste fundatie, 
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18e eeuw
1 stuk

5811 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de eerste fundatie, 
18e eeuw

1 stuk

5812 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de eerste fundatie, 
18e eeuw

1 stuk

5813 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de eerste fundatie, 
18e eeuw

1 stuk

5814 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Gabriel 
Chrispeels anderzijds betreffende land te Breethout toebehorend 
aan de kapelanie van de H. Laurens van de eerste fundatie, 
bediend door Sebastiaan Michaut, 1693

1 stuk

5815 Pachtovereenkomst tussen antoon Claudinot, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Laurens enerzijds en Gabriel Chrispeels 
anderzijds betreffende land te Breethout onder Halle, 17e eeuw

1 stuk

5816 Pachtovereenkomst tussen Jan Van Pangaerden, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Laurens van de eerste fundatie enerzijds en 
Gabriel Chrispeels anderzijds betreffende land te Breethout onder 
Halle, 1719

1 stuk

5817 Proces voor de wethouders van Brussel tussen Michiel Gillis 
enerzijds en Frans Vander Meeren anderzijds betreffende het 
betalen van achterstallige renten geëist door M. Gillis en gezet op 
goederen in de Bergstraat, 1552-1553. Retroakten 1281-

1 omslag

b. Tweede fundatie

b. Tweede fundatie
5818 Ruil van beneficia tussen Cornelis Dingmans, pastoor te Sint-

Stevens-Woluwe en bedienaar van de kapelanie van de H. Laurens 
van de tweede fundatie enerzijds en Jozef Buysmans, bedienaar 
van de kapelanie van Sint-Jan de Evangelist en de H. Catharina te 
Ezemaal anderzijds, 1744

2 stukken

5819 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de tweede 
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fundatie, 1557
2 stukken

5820 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie
beiden door Willem Fierens, 1562

1 katern

5821 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de tweede 
fundatie, 16e eeuw

1 katern

5822 Opmeting door G. Van Wayenberch, landmeter, op verzoek van 
Vandernoot, van land gelegen te Schaarbeek, toebehorend aan de 
kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie, 1681

1 stuk

5823 Opmeting door Joos Van Langenhoven, landmeter, op verzoek van 
kapelaan Le Febure, van land te Wambeek en Ternat, toebehorend 
aan de kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie, 1686

1 stuk

5824 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie
beidend door B. Vander Noot, 1687

1 stuk

5825 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de tweede 
fundatie, 17e eeuw

1 stuk

5826 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie
bediend door Michiel Vander Noot, 17e eeuw

1 stuk

5827 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de tweede 
fundatie, 17e eeuw

1 stuk

5828 Pachtovereenkomst tussen Michiel Hamelinckx, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie enerzijds en 
Gabriel Chrispeels anderzijds betreffende land te Breethout bij 
Halle, 1699

1 katern

5829 Verklaring van landmeter G. Van Waeyenberch betreffende het 
opmeten van land te Kraainem, op verzoek van Vander Noot, 1677

2 stukken

5830 Pachtovereenkomst tussen Willem Fierens, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie enerzijds en 
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Daniel Van Hoolant anderzijds betreffende land te Kraainem, 1503
1 stuk

5831 Pachtovereenkomst tussen Petrus de Vieusart, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie enerzijds en 
Adriaan Vanden Beesen anderzijds betreffende land te Kraainem, 
17695

1 stuk

5832 Pachtovereenkomst tussen Petrus de Vieusart, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie enerzijds en 
Jan Vanden Beesen anderzijds betreffende land te Kraainem, 1703

1 stuk

5833 Pachtovereenkomst tussen Petrus de Vieusart, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie enerzijds en 
Petrus Vanden Beesen anderzijds betreffende land te Kraainem, 
1722

1 stuk

5834 Verzoekschrift van Willem Fierens, bedienaar van de kapelanie van 
de H. Laurens van de tweede fundatie, gericht aan het kapittel tot 
het bekomen van de achterstallen afkomstig van de molens te 
Schaarbeek eertijds nagelaten door deken Jan Vander Hellen. 
Bijhorende stukken, 1571. Retroakten, 1295-

1 omslag

5835 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Gillis Vander 
Bucht, molenaar anderzijds betreffende land te Schaarbeek, 
toebehorend aan de kapelanie van de H. Laurens van de tweede 
fundatie, bediend door Lodewijk Meersmans, 1658

1 stuk

5836 Pachtoverenkomst tussen Jan Baptist Vander Noot, bedienaar van 
de kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie enerzijds 
en Jan Vanden Beurne anderzijds betreffende land te Schaarbeek, 
1678.

1 stuk

5837 Pachtoverenkomst tussen Jan Baptist Vander Noot, bedienaar van 
de kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie enerzijds 
en Jan Vanden Beurne anderzijds betreffende land te Schaarbeek, 
1678.

1 stuk

5838 Pachtoverenkomst tussen Petrus Duviesart, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie enerzijds en 
Jan Vanden Borre anderzijds betreffende land te Schaarbeek, 1691

1 katern
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5839 Pachtoverenkomst tussen Petrus Duviesart, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie enerzijds en 
Jan Vanden Borre anderzijds betreffende land te Schaarbeek, 1707, 
1718

1 katern

5840 Pachtovereenkomst tussen Ambrosius De Belle enerzijds en Niklaas
Leseervoske alias Hansman, anderzijds betreffende land te Sint-
Joost-ten-Node toebehorend aan de kapelanie van de tweede 
fundatie, 1553

1 stuk

5841 Pachtovereenkomst tussen Willem Fierens, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie enerzijds en 
Faes Coremans andezijds betreffende land te Sint-Joost-ten-Noode, 
1564

1 stuk

5842 Pachtovereenkomst tussen Jan Baptist Vandernoot, bedienaar van 
de kapelanie van de H. Laurens van de tweede fundatie enerzijds 
en Adriaan Goelens anderzijds betreffende land te Sint-Joost-ten-
Noode, 1678

2 stukken

5843 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerijds en Petrus 
Permentiers anderzijds betreffende land te Sint-Joos-ten-Noode 
toebehorend aan de kapelanie van de H. Laurens van de tweede 
fundatie, 1792

1 stuk

c. Derde Fundatie

c. Derde Fundatie
5844 Benoeming door het kapittel van Karel Filippart tot bedienaar van 

de kapelanie an de H. Laurens van de derde fundatie, 1661
1 stuk

5845 Uittreksel uit het register van contracten van het kapittel 
betreffende de inkomsten van de kapelanie van de H. Laurens van 
de derde fundatie, 1561

1 stuk

5846 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de derde fundatie, 
bediend door Robert De Croy, 18e eeuw

3 stukken

5847 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de deken anderzijds betreffende goederen te Meerbeke (Everberg) 
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toebehorend aan de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw-de-Mindere 
en nu toebehorend aan het godshuis der Zeven Slapers te Leuven, 
1602. Retroakte 1389

1 omslag

5848 Uittreksel uit de rekening van het godshuis der Zeven Slapers te 
Leuven betreffende een jaarlijkse betaling aan de kapelanie van de
H. Laurens van de derde fundatie, 1752

1 stuk

d. Vierde fundatie

d. Vierde fundatie
5849 Cartularium van de kapelanie van de H. Laurens van de vierde 

fundatie, 1309-1477
1 katern

5850 Ruil van beneficia tussen Bartholomeus Vanderhecht, bedienaar 
van de kapelanie van de H. Laurens van de vierde fundatie 
enerzijds en Willem De Doncker, bedienaar van de kapelanie van 
de H. Laurens van de tweede fundatie in Sint-Jan-op-de-Poel, 1727

1 stuk

5851 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de vierde fundatie, 
17e eeuw

1 stuk

5852 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de vierde fundatie, 
17e eeuw

1 stuk

5853 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de vierde fundatie, 
18e eeuw

1 stuk

5854 Legger van de kapelanie van de H. Laurens van de vierde fundatie, 
bediend door Willem De Doncker, 18e eeuw

1 stuk

37. Kapelanie van dde H. Liborius

37. KAPELANIE VAN DDE H. LIBORIUS
5855 "Boecken begrijpende verschijde notitien raekende de capelle van 

den H. Libertius in de collegiale kercke van de H. Gudila tot Brussel,
1770", 1770-1793

1 katern

38. Kapelanie van de H. Maria Magdalena of Maeskapel

38. KAPELANIE VAN DE H. MARIA MAGDALENA OF MAESKAPEL
5856 Incorporatie door Mathias Hovius, aartdeken van Mechelen, ten 
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bate van deken Hendrik Vanden Broecke van het cantuarium van 
een wekelijkse mis in het koor van Maria Magdelana, 1591

1 stuk

5857 Ruil van beneficia tussen Frans Robert, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Maria Magdalena enerzijds en Jacob Grindor, bedienaar 
van de kapelanie van het H. Kruis in de Sint-Kathelijnekerk 
anderzijds, 1658

1 stuk

5858 Benoeming door het kapittel van Adriaan Tramasure tot bedienaar 
van de kapelanie van de H. Maria Magdalena van de eerste 
fundatie, 1686

1 stuk

5859 Bekrachtiging door het kapittel van een fundatie te ere van het H. 
Sacrament in de kapel van de H. Maria Magdelana achter het 
hoogaltaar en omschrijving van de verplichtingen van de bedienaar
van deze fundatie, 1566

1 omslag

5860 Uittreksel uit de regeisters van contracten betreffende de 
overeenkomsten gesloten tussen het kapittel en de fabriek 
enerzijds en Anna Tucher anderzijds betreffende het herbouwen 
van de kapel van de H. Maria Magdalena, 1560-1561

1 omslag

5861 "Dit is den boeck inhoudende de vercreghen goeden die Catharina 
de Spira van diversche vercreghen heeft totten ciraet vanden 
cappelleken van Sincte Maria Magdaleenen achter den hooghen 
coor in Sincte Godelen kercke", 1565-1579

1 deel

5862 Bevestiging (afschrift) door het kapittel van de schenking door 
Michiel Van Capelle van de door hem verworven goederen op de 
'Konynberg" te Brussel, 1330

1 stuk

5863 Legger van de kapelanie van de H. Maria Magdelane, 1473
1 stuk

5864 Legger van de kapelanie van H. Maria Magdelana van de eerste 
fundatie bediend door Adrian Trumasur, 17e eeuw

1 stuk

5865 Uittreksel uit het testament van J.B. Maes, heer van Steenkerke, 
betreffende de bouw van de Maeskapel, 1665

1 stuk
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5866 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jacob Pipenpoy 
anderzijds betreffende het verplaatsen van het wapenschild van 
zijn familie. Dit schild was aangebracht in een glasraam dat 
verwijderd werd bij de bouw van de Maeskapel, 1675

2 stukken

5867 Proces voor de Raad van Brabant tussen de fabriek enerzijds en 
Petrus De La Faille, baron Van Estaimpuis en Nevele, uitvoerder van
het testament van J. B. Maes anderzijds aangaande het bouwen der
Maeskapel en de hiertoe nagelaten gelden, 1714-1725. Retroakten 
1665-

1 omslag

5868 Proces voor de Raad van Brabant tussen de fabriek enerzijds en 
Petrus De La Faille, baron Van Estaimpuis en Nevele, uitvoerder van
het testament van J. B. Maes anderzijds aangaande het bouwen der
Maeskapel en de hiertoe nagelaten gelden, 1714-1725. Retroakten 
1665-

1 omslag

5869 Verklaring van B. Vanden Houten aangaande de inkomsten 
verbonden aan de kapelanie van de H. Maria Magdalena van de 
tweede fundatie, 17e eeuw

1 stuk

5870 Inventarissen van de ornamenten van de kapel van de H. Maria 
Magdalena of Maeskapel, 17e eeuw

3 stukken

5871 Akte waarbij A. De La Faille, Karel Du Cellier belast met het 
opdragen van een dagelijkse mis ter nagedachtenis van Helena 
Maes, 1703

1 stuk

5872 Akte waarbij Perus de La Faille, heer van Nevele en Estaimpuis, 
Petrus De Caffmeyer belast met het opdragen van een dagelijkse 
mis ter nagedachtenis van Jan Baptist Maes, 1726

1 stuk

5873 Proces voor de Raad van Brabant tussen Maria Anna De La Faille, 
douarière van Ignatius Collins, raadsheer bij de Geheime Raad en 
bevoegd tot het benoemen van de bedienaars van de Maeskapel 
enerzijds en de kanunniken Hamelinckx, De Caffmeyer en Abbeloos
en Petrus De La Faille anderzijds betreffende de aanstelling van 
Lambert De Kinder tot bedienaar van de Maeskapel, 1726-1727. 
Retroakten 1665-

1 omslag

5874 Kwijtschriften van betalingen aan de priesters die de missen 
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opdroegen in de kapel van de H. Maria Magdalena ter 
nagedachtenis van J. B. Maes, 1775-1777

1 omslag

5875 Verzoekschrift (met bijhorende stukken) aan de aartsbisschop aan 
de aartsbisschop gericht door de barones van Perk en Elewijt, 
bevoegd tot het aanstellen van de bedienaars van de Maeskapel, 
om de missen verbonden aan deze fundatie te mogen opdragen in 
andere kerken, 1775-1777. Retroakten 1640-

1 omslag

39. Kapelanie van de H. Martinus

39. KAPELANIE VAN DE H. MARTINUS
5876 Ruil van beneficia tussen Edmond Cottem, bedienaar van de 

kapelanie van de H. Martinus en Jan Francisci, bedienaar van de 
kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw in Essene anderzijds, 1697

1 stuk

5877 Ontslag van C. Courtin als bedienaar van de kapelanie van de H. 
Martinus, 1733

1 stuk

5878 Toelating verleend door de fabriekmeesters aan Karel Van 
Mestraeten, rentmeester der kerkfabriek om in de kapel van de H. 
H. Martinus en Carolus Barromeus zijn graf te laten maken, 1676

1 stuk

5879 Uittreksel uit de "rotulus" van het kapitel betreffende de inkomsten 
van het cantuarium van de H. Martinus, 1571

1 stuk

5880-5881 Legger van de kapelanie van de H. Martinus.

5880-5881 Legger van de kapelanie van de H. Martinus.
5880 16e eeuw

1 stuk

5881 1626
1 stuk

5882 Legger van de kapelanie van het cantuarium van de H. Martinus 
bediend door Filip Snavels, 1689

1 stuk

5883 Manuaal (1742-1777) van het cantuarium van de H. Martinus met 
afschrift van oorkonden, 1451-1777

1 deel

5884 Legger van het cantuarium van de H. Martinus, 18e eeuw
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1 stuk

5885 Lijst van de pondpenningen die het altaar van de H. Martinus 
verschuldigd is aan de hertog van Arenberg, 1755

1 stuk

5886 Pachtovereenkomst tussen Jan De Potter, bedienaar van het altaar 
van de H. Martinus enezijds en Hendriek Van Langerijt anderzijds 
betreffende een beemd te Haacht, 1606

1 stuk

5887 Pachtovereenkomst tussen Jan Van Richaret, bedienaar van het 
altaar van de H. Martinus enezijds en Hendriek Van Langerijt 
anderzijds betreffende een beemd te Haacht, 1609

1 stuk

5888 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Kathelijne Van 
Blockhem anderzijds betreffende land te Haacht toebehorend aan 
de kapelanie van de H. Martinus, 1675

1 stuk

5889 Proces voor de Raad van Brabant tussen preister Jan 
Veheyleweghen enerzijds en Jan Nys andezijds betreffende 
achterstallige cijnzen gezet op het huis van e heer van Bergen, 
1589. Retroakten, 1417-

1 omslag

5890 Proces voor het laathof van Riveiren te Ganshoren tussen Antoon 
De Tassis, heer van Rivieren, Jette en Ganshoren enerzijds en 
Steven Ydens, bedienaar van de kapelanie van de H. Martinus 
andezijds betreffende achterstallige cijnzen gezet op het huis van 
de heer van Bergen, 1589. Retroakten, 1417-

1 omslag

5891 Afkoop door de wethouders van Tienen an een cijns die zijn 
verschuldigd waren aan de kapelanie van de H. Martinus, bediend 
door Nicasius Parmentier, 1723

2 stukken

5892 Afschrift van de stichting van de kapelanie van de H. Martinus van 
de tweede fundatie door de testamentuivoerders van Jan 
Jacqueijns, klein kanunnik, 15e eeuw

1 katern

5893 Legger van de kapelanie van de H. Martinus van de vierde fundatie,
17e-18e eeuw

2 stukken
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40. Kapelanie van de H. Matheus

40. KAPELANIE VAN DE H. MATHEUS
5894 Ruil van beneficia tussen Jan Janssens, bedienaar van de kapelanie 

van de H. Matheus enerzijds en Jan Van Aalst, bedienaar van de 
kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw in de parochiekerk van Waver 
anderzijds, 1641

1 stuk

5895 Pauselijke opdracht verleend aan de officiaal van Mechelen om de 
kapelanie van de H. Matheus te verlenen an Michiel Oris, 1757

1 stuk

5896 Benoeming door de paus van Jan Rasch tot bedienaar van de 
kapelanie van de H. Matheus, 1766

1 stuk

5897 Verzoekschrift van Engelbert Verheyen, onderpastoor te Merchtem, 
waarbij hij aan het kapittel vraagt te worden aangesteld tot 
bedienaar van de kapelanie van de H. Matheus, 18e eeuw

1 stuk

5898 Legger van de kapelanie van de H. Matheus bediend door Daniel 
Tijcke, 1585

1 stuk

5899 Legger van de kapelanie van de H. Matheus bediend door Jan 
Ghysen, 1598

1 stuk

5900 Legger van de kapelanie van de H. Matheus bediend door Daniel 
Tycke, 1618

1 stuk

5901 Legger van de kapelanie van de H. Matheus bediend door Daniel 
Tycke, 17e eeuw

1 stuk

5902 Legger van de kapelanie van de H. Matheus bediend door Jan Van 
Aelst, 17e eeuw

1 stuk

5903 Legger van de kapelanie van de H. Matheus bediend door Jan Van 
Aelst, 17e eeuw

1 stuk

5904 Legger van de kapelanie van de H. Matheus van de eerste fundatie 
bediend door Michiel Ories, 18e eeuw

1 stuk
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5905 Legger van de kapelanie van de H. Matheus van de tweede 
fundatie bediend door J. Capiteyn, 1754

1 stuk

41. Kapelanie van de H. Mathias

41. KAPELANIE VAN DE H. MATHIAS
5906 Legger van de kapelanie van de H. Mathias bediend door Lodewijk 

Desmarez, 1634
1 stuk

5907 Legger van de kapelanie van de H. Mathias, 17e eeuw
1 stuk

5908 Rekenplichtige stukken betreffende de kapelanie van de H. 
Mathias, 1676-1745

7 stukken

5909 Pachtvoereenkomst tussen Martiuns Struelens enerzijds en 
Martinus Jacobs anderzijds betreffende land te Meise toebehorend 
aan de kapelanie van de H. Mathias, 1634

1 stuk

a. Eerste fundatie

a. Eerste fundatie
5910 Inventaris van de bescheiden betreffende de kapelanie van de H. 

Mathias van de eerste fundatie, 17e eeuw
1 stuk

5911 Ruil van beneficia tussen Lambert Liegeois, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Leonard in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Namen
enerzijds en Petrus Derossart, bedienaar van de H. Mathias van de 
eerste fundatie, 1746

1 stuk

5912 Legger van de kapelanie van de H. Mathias van de eerste fundatie, 
15e eeuw

1 rol op perk.

5913 Manuaal van de kapelanie van de H. Mathias van de eerste 
fundatie beidend door H. Vander Belen, 1652-1681

1 katern

5914 Legger van de kapelanie van de H. Mathias van de eerste fundatie 
bediend door M. Soens, 1677

1 stuk

5915 Legger van de kapelanie van de H. Mathias van de eerste fundatie 
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bediend door H. Loeus, 17e eeuw
1 stuk

5916 Manuaal van de kapelanie van de H. Mathias van de eerste 
fundatie bediend door J. Van Cutsem, 1702

1 katern

5917 Legger van de kapelanie van de H. Mathias van de eerste fundatie 
bediend door L. Liegeois, 1747

1 stuk

5918 Legger van de kapelanie van de H. Mathias van de eerste fundatie 
bediend door Lambert Liegeois, 1747

1 stuk

5919 Legger van de kapelanie van de H. Mathias van de eerste fundatie 
bediend door H. Van Cutsum, 18e eeuw

1 katern

5920 Legger van de kapelanie van de H. Mathias van de eerste fundatie 
bediend door H. Henry, 18e eeuw

1 stuk

5921 Cijns (afschrift) verleend door Niklaas Labys aan Michiel Zuet ten 
behoeve van de kapelanie van de H. Mathias van de eerste 
fundatie, 1432 (n.s.)

1 stuk

b. Tweede fundatie

b. Tweede fundatie
5922 Legger van de kapelanie van de H. Mathias van de tweede fundatie

bediend door Filip De Bryon, 1686
1 stuk

5923 Legger van de kapelanie van H. Mathias van de tweede fundatie 
bediend door Joos Van Cuthem, 18e eeuw

1 stuk

5924 Rente op de Staten van Brabant verleend aan de kapelanie van de 
H. Matias van de tweede fundatie door Willem Cuppens, 
"leenvinder" bij het Leenhof van Brabant, 1605-1619. Retroakte, 
1597-

1 omslag

5925 Proces voor de Raad van Brabant tussen Christoffel Hanosset, 
rentmeester van de voorstelijke domeinen in het kwartier van 
Brussel enerzijds en Joos Van Langenhove, procureur bij de Raad 
van Brabant anderzijds betreffende een rente gezet op goederen te
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Sint-Ulriks-Kapelle ten bate van de kapelanie van de H. Mathias van
de tweede fundtie, 1672. Retroakten, 1539

1 omslag

5926 Proces voor de Raad van Brabant tussen procureur Van 
Langenhove enerzijds en Joos Heymans anderzijds betreffende een 
rente, gezet op goederen te Sint-Ulriks-Kapelle toebehorend an de 
kapelanie van de H. Mathias van de tweede fundatie, 1669-1672

1 omslag

42. Kapelanie van de H. Maurus

42. KAPELANIE VAN DE H. MAURUS
5927 Inventaris van de bescheiden berustend in de "lada" van de H. 

Maurus, 17e eeuw
1 stuk

5928 "Copie litterarum capellanie Sanctie Mauri in ecclesia Sancte 
Gdilae", 1332-1340

2 katernen

5929 Benoeming door het kapitel van Jacob T'Sas tot bedienaar van de 
kapelanie van de H. Maurus, 1701

1 stuk

5930 Volmacht verleend door Lodewijk Nollot aan Petrus Styl om de 
kapelanie van de H. Maurus in ontvangst te nemen, 1701

1 stuk

5931 Overdracht door de erfgenamen van Jan De Keyzer aan Jan De 
Koster van land te Bodegem waarop een rente rust ten bate van de
kapelanie van de H. Maurus, 1523

2 stukken

a. Tweede fondatie

a. Tweede fondatie
5932 Ruil van beneficia tussen Lodewijk Nollot, bedienaaar van de 

kapelanie van de H. Maurus van de tweede fundatie enerzijds en 
Jacob T'Sas, bedienaar van een kapelanie in Gestel anderzijds, 
1701

1 stuk

5933 Ruil van beneficia tussen Jan Philippi, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Maurus van de tweee fundatie enerzijd en Lodewijk 
Nollot, kanunnik in de sint-Pieterskerk te Anderlecht anderzijds, 
1701

1 stuk

5934 Ruil van beneficia tussen Frans Aerts, bedienaar van de kapelanie 



Saint Michel et Sainte Gudule. Ancien régime. 545

van de H. Maurus van de tweee fundatie enerzijd en Paul De 
Broeyer, bedienaar van de H. Niklaas van de tweede funatie in de 
parochiekerk van Erps anderzijds, 1745

1 stuk

5935 Ruil van beneficia tussen Petrus T'Sart, bedienaar van de kapelanie
van de H. Maurus van de tweee fundatie enerzijd en Jan 
Gallemaarts, bedienaar van de H. Gertrudis in de Sint-
Kathelijnekerk anderzijds, 1753

1 stuk

5936 Legger van de kapelanie van de H. Maurus van de tweede fundatie 
bediend door Daniel Bouwens, 16e eeuw

3 stukken

5937 Manuaal van de kapelanie van de H. Maurus van de tweede 
fundatie bediend door Willem Vincquels, 17e eeuw

1 stuk

5938 Legger van de kapelanie van de H. Maurus van de tweede fundatie 
bediend door Michiel de Fraey, 17e eeuw

1 stuk

5939 Manuaal van de kapelanie van de H. Maurus van de tweede 
fundatie, 16e-17e eeuw

1 katern

5940 Legger van de kapelanie van de H. Maurus van de tweede fundatie,
17e eeuw

1 stuk

5941 Manuaal van de kapelanie van de H. Maurus van de tweede 
fundatie bediend door Hendrik Gregory, 17e eeuw

1 stuk

5942 Manuaal van de kapelanie van de H. Maurus van de tweede 
fundatie bediend door Petrus Tsas, 1731

1 katern

5943 Pachtovereenkomst tussen Antoon De Davaye, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Maurus van de tweede fundatie enerzijds en 
Frans Schops anderzijds betreffende land te Bodegem, 1675

1 stuk

5944 Pachtovereenkomst tussen Willem Vincquels, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Maurus van de tweede fundatie enerzijds en 
Hendrik van Conemloo anderzijds betreffende land te Bodegem, 
1683

1 stuk
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5945 Pachtovereenkomst tussen de Kapelanie van de H. Maurus van de 
tweede fundatie enerzijds en Petrus Roggemans anderzijds 
betreffende land te Bodegem, 1729

1 katern

5946 Verklaring van Ferdinand De Raedt, pachter te Pamel, waarbij hij 
erkent aan de kapelanie van de H. Maurus van de tweede fundatie 
een jaarcijns verschuldigd te zijn voor goederen "inde hay", 1682

1 stuk

b. Derde fundatie

b. Derde fundatie
5947 "Copye vaner fundatien ende scepenen brieven aengaende der 

derder capelrye van Sinte Moer gelegen inde kercken van Sinte 
Goelen in Bruessel", 1424

1 katern

5948 Legger van de kapelanie van de H. Maurus van de derde fundatie, 
17e eeuw

1 stuk

5949 Manuaal van de kapelanie van de H. Maurus van de derde fundatie,
17e eeuw

1 deel

43. Kapelanie van de H. Michiel

43. KAPELANIE VAN DE H. MICHIEL
5950 Benoeming door het kapittel van Gillis van Boergondië tot 

bedienaar van de kapelanie van de H. Michiel, van de tweede 
fundatie, ca. 1640

1 stuk

5951 Ruil van beneficia tussen Willem Vincquels, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Michiel van de tweede fundatie enerzijds en 
Karel Galliard, bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw in
de kerk van Hakendover, anderzijds, 1724

1 stuk

5952 Legger van de kapelanie van de H. Michiel van de tweede fundatie 
door Michiel Vloghe, 1595

1 stuk

5953 Manuaal van de kapelanie van de H. Michiel van de tweede 
fundatie, 1616-1641

1 katern

5954 Legger van de kapelanie van de H. Michiel van de tweede fundatie 
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bediend door Dekens, 17e eeuw
1 stuk

5955 Legger van de kapelanie van de H. Michiel van de tweede fundatie 
bediend door kanunnik De Haze, 17e eeuw

1 stuk

5956 Legger van de kapelanie van de H. Michiel van de tweede fundatie 
bediend door J. B. De Deken, 17e eeuw

1 stuk

5957 Legger van de Kapelanie van de H. Michiel van de tweede fundatie,
bediend door Niklaas Madot, 1742

1 stuk

5958 Opmeting door landmeter Adam Michiels van land te Nossegem 
toehorend aan de kapelanie van de H. Michiel van de tweede 
fundatie bediend door Gillis Van Boergondië, 1640

2 stukken

5959 Pachtovereenkomst tussen Jan Baptist De Deken, bedienaar van de
kapelanie van de H. Michiel van de tweede fundatie enerzijds en 
Petrus Van Hamme anderzijds betreffende land te Nossegem, 1672

1 stuk

5960 Overeenkomst inzake het geschil tussen Martinus Cools, cantor en 
plebaan en Jan Vanderschueren enerzijds en Frans Vanden 
Regeneterte, 1563

2 stukken

5961 Verklaring van J. Weerts, secretaris van het kapittel, waarbij erkend 
wordt dat Gillis Van Ham land in pacht genomen heeft dat 
toebehoort aan de kapelanie van de H. Michiel, bediend door Gillis 
Van Goergondië, 1643

1 stuk

44. Kapelanie van de H. Niklaas

44. KAPELANIE VAN DE H. NIKLAAS
5962 Volmacht verleend door Petrus Gaultier aan Lodewijk Des Mares om

in zijn naam de kapelanie van de H. Niklaas in ontvangst te nemen,
1639

1 stuk

5963 Manuaal van de kapelanie van de H. Niklaas, 1736-1754
1 deel

5964 Legger van de kapelanie van de H. Niklaas, bediend door Matheus 
Van Auwermeulen, 18e eeuw
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1 stuk

5965 Benoeming door het kapittel van Willem Gaultier als bedienaar van 
de kapelanie gesticht aan het altaar van de H. Niklaas, van de 
tweede fundatie, 1644

1 stuk

5966 Vermeerdering van de inkomsten van Golinus Pletincx, pastoor van 
Sint-Jan-Baptist te Molenbeek, uit de kapelanie van de H. Niklaas 
van de tweede fundatie, in ruil voor een misfundatie, 1429 (n.s.)

2 stukken

5967 Legger van de kapelanie van de H. Niklaas vande tweede fundatie, 
bediend door Jan Le Caron, 1619

1 stuk

5968 Legger van de kapelanie van de H. Niklaas vande tweede fundatie, 
bediend door Jan De Vrint, 17e eeuw

1 stuk

5969 Legger van de kapelanie van de H. Niklaas vande tweede fundatie, 
bediend door Michiel Amandeau, 18e eeuw

1 stuk

5970 Legger van de kapelanie van de H. Niklaas vande tweede fundatie, 
18e eeuw

2 stukken

5971 Daging van Jan Elincx, slotenmaker, voor het kapittel in verband 
met gelden verschuldigd aan de kapelanie van de H. Niklaas van 
de tweede fundatie voor een huis in de Hoogstraat, 1589

1 stuk

45. Kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw

45. KAPELANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW
5972 Verzoekschrift van Jan Vander Reest aan de paus tot het bekomen 

van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw, 1665
1 stuk

5973 Benoeming door de Paus van Lodewijk Dujardin tot bedienaar van 
de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw, 1730

1 stuk

5974 Benoeming door de paus van J. B. Vanden Driessche tot bedienaar 
van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw, 1731

1 stuk

5975 Brief van H. Gargll uit Halle aan het kapittel waarbij hij ontslag 
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indient als bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw, 
1791

1 stuk

5976 Afschrift van een akte van de schepenen van Sint-Pieters-Leeuw 
waarbij Roelof Pipenpoy, drossaard van Brabant, een aantal 
stukken land opdragen ten bate van de kapelanie van Onze-Lieve-
Vrouw en Sint-Jacob, 1323

1 stuk

5977 Rekenplichtige stukken betreffende de kapelanie van Onze-Lieve-
Vrouw geïncorporeerd bij een kleine prebende, 17e-18e eeuw

2 stukken

a. Eerste fundatie

a. Eerste fundatie
5978 Lijst van de stukken land die Lodewijk Broeck houdt van de 

kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste fundatie, 1444
1 stuk

5979 Manualen van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste 
fundatie, beidne door Jacob Ottaert, 1676-1686

1 omslag

5980 Legger van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste 
fundatie bediend door Petrus Schockaert, 17e eeuw

1 stuk

5981 Legger van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste 
fundatie geïncorporeerd bij een koene prebende gehouden door 
Jacob Ottaert, 17e eeuw

1 katern

5982 Legger van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste 
fundatie geïncorporeerd bij een koene prebende gehouden door 
Hendrik Wauthier, 1701

1 katern

5983 Manuaal van de kapelenie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste 
fundatie geïncorporeerd bij de kleine prebende gehouden door 
Jozef De Borman, 1766-1795.

1 katern

5984 Manuaal van de kapelenie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste 
fundatie geïncorporeerd bij de kleine prebende gehouden door 
Jozef De Borman, 1766-1795.

1 katern
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5985 Legger van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste 
fundatie geÏncorporeerd bij een kleine prebende gehouden door J. 
B. De Visscher, 18e eeuw

1 katern

5986 Legger van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste 
fundatie geïncorporeerd bij een kleine prebende, 18e eeuw.

1 katern

5987 Legger van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste 
fundatie geïncorporeerd bij een kleine prebende, 18e eeuw.

1 katern

5988 Rekening van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste 
fundatie geïncorporeerd bij de kleine prebende gehouden door 
Bartholomeus Van Lantwijck en Willem Woislauski, 1673

1 katern

5989 Rekening van de inkomsten van de kapelanie van Onz-Lieve-Vrouw 
van de eerste fundatie bediend door Jacob Ottaert, 1676-1680

1 katern

5990 Rekening door Petrus Vander Eycken ten behoeve van Jacob 
Ottaert, klein kanunnik betreffende de inkomsten van de kapelanie 
van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste fundatie, 1680-1684

1 katern

5991 Afrekening tussen Petrus Vander Eijcken, rentmeester van de kleine
kanunniken enerzijds en Elisabeth Van Lantwijck, erfgenaam van 
Bartholomeus Van Lantwijck, kleine kanunnik en bedienaar van de 
kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste fundatie andezijds, 
1681. Retroakten 1627-

3 katernen

5992 Rente verleend door Joos De Vaddere, scholaster en pastoor van de
Koudenberg aan Jan Langeraeck bedienaar van de kapelanie van 
Onze-Lieve-Vrouw van de eerste fundatie, 1609

1 stuk

5993 Opmeting en lijst van goederen van de kapelanie van Onze-Lieve-
Vrouw gelegen te Haren, 1636

3 stukken

5994 Pachtovereenkomst tussen Jacob Ottaert, klein kanunnik en 
bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste 
fundatie enerzijds en Joaina Crabbe anderzijds betreffende land te 
Haren, 1682

1 stuk
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5995 Pachtoverenkomst tussen J. B. De Visscher, bedienaar van de 
kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de eerste fundatie enerzijds 
en J. B. Pauwels anderzijds betreffende land te Haren, 1765

1 katern

b. Derde fundatie

b. Derde fundatie
5996 Invenaris van de bescheiden betreffende de kapelanie van Onze-

Lieve-Vrouw van de derde fundatie, 18e eeuw
1 stuk

5997 Ruil van benficia tussen Petrus Pierson, klein kanunnik en 
bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de derde 
fundatie enerzijds en Engelbert Dumon, bedienaar van de 
kapelanie van Onze-Lieve- Vrouw in de parochiekerk van Nodebois 
anderzijds, 1765

1 stuk

5998 Legger van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de derde 
fundatie, 17e eeuw

1 stuk

5999 Manuaal van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de derde 
fundatie, 1781-1784

2 stukken

6000 Legger van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de derde 
fundatie bediend doro Petrus Pierson, 18e eeuw

1 stuk

6001 Pachtovereenkomst tussen Gerard De Haze, bedienaar van de 
kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de derde fundatie enerzijds 
en Petrus Van Ophem aderzijds betreffende land te Kraainem, 1698

1 stuk

6002 Pachtovereenkomst tussen Du Jardin, bedienaar van de kapelanie 
van Onze-Lieve-Vrouw van de derde fundatie enerzijds en Gillis Van
Ophem aderzijds betreffende land te Kraainem, 1731

2 stukken

6003 Pachtovereenkomst tussen Pierson, bedienaar van de kapelanie 
van Onze-Lieve-Vrouw van de derde fundatie enerzijds en Gillis Van
Ophem anderzijds betreffende land te Kraainem, 1760

1 stuk

6004 Pachtovereenkomst tussen E. Du Mont, bedienaar van de kapelanie
van Onze-Lieve-Vrouw van de derde fundatie enerzijds en Hendrik 
Govaerts anderzijds betreffende land te Kraainem, 1770
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1 stuk

6005 Rente ten laste van de drie leden van de stad Brussel en ten bate 
van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de derde fundatie 
bedienddoor Martinus Van Rythoven, 1547

1 stuk

6006 Volmacht verleend door het kapittel aan Jaspar Schutteput en 
Andries De Kemmeren om in zijn naam te verschijnen voor de 
schepenen van Leuven en er geschillen bij te leggen aangaande de
goederen te Meerbeke bij Everberg toebehorend aan de kapelanie 
van Onze-Lieve-Vrouw-de Mindere, gesticht in de "ommeganck", 
1602

1 katern

6007 Toelating verleend door de fabriekmeesters aan Hendrik Vanden 
Bossche, secretaris van de Raad van Brabant en zijn echtgenote 
Maria Facuwez om hun graf te maken in de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Zonne en Sint Pauwel, 1599

1 stuk

6008 Proces voor de Raad van Brabant tussen de Fabriekmeesters 
enerzijds en de erfgenamen van Maria De Facuwez anderzijds 
aangaande het teruggeven van een schilderij dat eertijds hing in 
de kapel van Onze- Lieve-Vrouw-Ter-Zonne, nu kapel van de H. 
Erasmus, 1625-1626

1 lias

6009 Toelating verleend door de fabriekmeesters aan kanunnik De Haze 
om zijn graf te maken in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Roose, 
1714

1 stuk

46. Kapelanie van de H. Pancratius

46. KAPELANIE VAN DE H. PANCRATIUS
6010 Stichting (afschrift door Jan Van Opstal, tresorier van een kapelanie 

van de H. Pancratius met vermelding van verplichtingen en 
inkomsten, 1141 (n.s.)

2 stukken

6011 "Mettinge van 'lant onder Cobbegem compoterende capelanye 
Sancti Pancratii incorporata cantoribus", 1650-1675

2 stukken

6012 Legger van de kapelanie van de H. Pancratius geïncorporeerd ten 
behoeve an de zangers, 17e eeuw

1 stuk
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6013 Schenking door magister Jan Van Haren van verschillende 
goederen en renten aan de kapelanie van de H. Pancratius (1404). 
Bijhorend oorkonden waarbij Frank Voshole en Aard vab Voshole 
hun goederen onder elkaar verdelen, 1404-1434

1 omslag

6014 Proces voor de wethouders van Brussel tussen Filip Vande 
Wouwere, rentmeester van het kapittel enerzijds en de weduwe 
van Dirk De Dobbeleer anderzijds betreffende een cijns 
verschuldigd aan de kapelanie van de H. Pancratius voor goederen 
te Gooik, 1579-1581

1 omslag

6015 Geschil voor de officiaal tussen Jan Petri, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Pancratius enerzijds en Jan Van Windelbeke en 
Filip Van Scousoch anderzijds betreffende de inkomsten uit 
goederen te Gooik, 16e eeuw

1 omslag

6016 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Jacob Verhavert, gehuwd met de weduwe van Filip Vanden Bossche
anderzijds betreffende een erfrente toehorend aan de 
geïncorporeerde kapelanie van de H. Pancratius, gezet op het hof 
"De Moirtere" onder Londerzeel, 1579-1590

1 omslag

47. Kapelanie van de H. Paulus

47. KAPELANIE VAN DE H. PAULUS
6017 Inventaris van de bescheiden betreffende de kapelanie van de H. 

Paulus, 18e eeuw
2 stukken

6018 Ruil van beneficia tussen Hendrik Van Dongelberghe, bedienaar 
van de kapelanie van de H. Joris in de Sint-Servaaskerk te 
Maastricht enerzijds de Felix De Aynga, bedienaar van de kapelanie
van de H. Paulus, 1647

1 stuk

6019 Benoeming door het kapittel van Hendrik Van Dongelberg tot 
bedienaar van de kapelanie van de H. Paulus, 1647

1 stuk

6020 Legger van de kapelanie van de H. Paulus, 1649
1 stuk

6021 Legger van de kapelanie van de H. Paulus, 18e eeuw
1 stuk
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6022 Proces voor de officiaal van Mechelen tussen Steven Stekeldoren, 
bedienaar van de kapelanie van de H. Paulus enerzijds en Gillis 
Thienpont anderzijds betreffende een cijns op het huis "Den 
Palmboom", achter het stadhuis, 1591-1594. Retroakten 1404-

1 omslag

48. Kapelanie van de H. Petrus of "Borchgrave"

48. KAPELANIE VAN DE H. PETRUS OF "BORCHGRAVE"
6023 Cartularium van de kapelanie van de H. Petrus en Borchgrave, 

1293-1613
1 deel

6024 Uittreksel uit het "Registrum ceruleum" betreffende de kapelanie 
aan het altaar van de H. Petrus in de kooromgang en de aldaar 
door Gerard Ghans (1294) gestichte missen, 1293-1294

1 stuk

6025 Afschriften van oorkonden in verband met de kapelanie van de H. 
Petrus en legger van de daaraan verbonden inkomsten, 1293-1496

1 katern

6026 Verlening door Karel Van Liedekerke, burggraaf van Brussel van de 
kapelanie van de H. Petrus aan één der zonen van Mark Vande 
Wouwere, 1552

1 stuk

6027 Akte waarbij Karel Averick, burggraaf van Brussel, Willem Joffroy 
voorstelt aan het kapittel als bedeniaar van de kapelanie van de H. 
Petrus, 1757

1 stuk

6028 Verklaring van G. Joffroy waarbij hij erkent de kapelanie van de H. 
Petrus geruild te hebben met de prebende gehouden door Bara 
kanunnik in Sint-Rombouts te Mechelen, 1771

1 stuk

6029 Benoeming door het kapittel van A. Bara tot bedienaar van de 
kapelanie van de H. Petrus, 1771

2 stukken

6030 Proces voor de Raad van Brabant tussen Willem Heynsmans, 
plebaan en klein kanunnik enerzijdsen priester Willem Joffroy 
anderzijds betreffende het bezit van de kapelanie van de H. Petrus,
1759-1760. Retroakten 1293-

1 omslag

6031 Fragment van een lijst van de ornamenten van de kapelanie van de
H. Petrus, 17e eeuw
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1 katern

6032 Verzoekschrift gericht aan de vicaris-generaal van Mechelen door J.
B. Daemen, bedienaar van een beneficium in de kerk van 
Huizingen en van de kapelanie van de H. Petrus om de hieraan 
verbonden missen te mog en opdragen te Huizingen, 1714-1715

1 stuk

6033 "Census capelanie castellani in ecclesia beate Gudile", 15e eeuw
1 rol op perk.

6034 "Dit sijn de rinten ende scheysen ende heerlijckheyden des 
boerchgraven provende van Bruessele in Sinte Goelenkercke 
gelegen ende toebehorende", 15e-16e eeuw

1 stuk

6035 Manuaal van de kapelanie van de burggraven, 1620-1645
1 katern

6036 "Fructus capelanie Sancti Petri in choro Venerabilis Sacramenti, 
olim in chorulo de Leefdaal", 17e eeuw. Retroakte 1460-

1 katern

6037 Legger van de kapelanie van de H. Petrus, 17e eeuw
1 katern

6038 Legger van de kapelanie van de H. Petrus in de Sacramentskapel, 
eertijds in het koor van Leefdaal, bediend door Mathias Clerici, 17e 
eeuw

1 katern

6039 Legger van de kapelanie van de H. Petrus in de Sacramentskapel, 
eertijds in het koor van Leefdaal, bediend door Mathias Clerici, 17e 
eeuw

1 katern

6040 Legger (en bijhorende stukken van de H. Petrus, 17e eeuw
1 omslag

6041 Pachtovereenkomst tussen Katelijne Tseraerts enerzijds en Jacob 
Van Volxhem, bedienaar van de kapelanie van de burggraaf, 
betreffende land op het "Boeskensveld", 1440

1 stuk

6042 "Memorie vande resten die men mij Mercke Vanden Wouwere 
schuldich is van wegen des borchgrave van Bruessel", 1575-1579

1 katern

6043 Geschil voor de Raad van Brabant tussen Petrus Clockman, 
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bedienaar van de kapelanie eertijds gesticht in het koor van 
Leefdaal maar nu overgebracht naar het koor (kapel) van het 
Sacrament van Mirakel enerzijds en Gabriel Goessens anderzijds 
betreffende de weigering van laatstgenoemde cijnzen te betalen 
verschuldigd voor land onder Etterbeek

1 omslag

6044 Akte (afschrift waarbij Margareta Vanden Staffelt, meesters van het
gasthuis van Sint-Goedele, erkent een jaarcijns verschuldigd te zijn
aan Hugo Van Koudenberg, bedienaar van de kapelanie van de 
burggraaf in het koor van Leefdaal en dit voor goederen te 
Etterbeek, 1365

1 stuk

6045 Verkoop door de uitvoerders van het testament van priester Aart 
Van Steenwinckel van een stuk land te Etterbeek waarop een 
jaarcijns rust ten bate van de kapelanie van de burggraaf, aan 
Nicasius De Kock, apotheker, 1506

1 stuk

6046 Overdracht (afschrift) door Ghiselbert Vanden Berghe, bedienaar 
van de kapelanie van de H. Petrus van een hofstad met huis te 
Laken aan Walter Lysen in ruil voor een cijns, 1390

1 stuk

6047 Afschrift van twee oorkonden waarbij Hugo Van Koudenberge, 
genaamd Tserhuyghe en Giselbert Vanden Berghe bedienaars van 
de kapelanie van de burggraaf, goederen van deze kapelanie te 
Laken in cijns geven aan Hendrik Ynghels (1368) en Walter Lysen 
(1390), 1368-1390

2 stukken

6048 Uittreksel uit de rol van de bank van Onze-Lieve-Vrouw te Laken 
betreffende de grenzen van het land aldaar behorend aan de 
kapelanie van de H. Petrus, 1711

1 stuk

6049 Legger van de kapelanie van de H. Petrus betreffende land te 
Laken, 17e eeuw

2 stukken

6050 Legger van de Kapelanie van de H. Petrus betreffende land te 
Laken, 17e eeeuw

1 stuk

6051 Pachtovereenkomst tussen Petrus Clecmans, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Petrus enerzijds en Gillis Baten anderzijds 
betreffende land te Laken, 1536 (n.s.)

2 stukken
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6052 Pachtovereenkomst tussen Mark Vande Wouwer, bedienaar van de 
kapelane van de H. Petrus enerzijds en Laurens de Roy andezijds 
betreffende land te Laken, 1613

1 stuk

6053 Pachtovereenkomst tussen J. B. Daemen, bedienaar van de 
kapelanie van H. Petrus enerzijds en Hendrik Schampaert 
anderzijds betreffende land te Laken en Overheembeek, 1732

1 stuk

6054 Pachtovereenkomst tussen J. B. Daemen, bedienaar van de 
kapelanie van H. Petrus enerzijds en Jan De Ceuleneur anderzijds 
betreffende land te Meise, 1737

1 stuk

6055 Uittreksel uit het register van contracten der Brusselse schepenen 
van 1418 betreffende een overeenkomst tussen de bedienaar van 
de kapelanie van de burggraven en Jan De Cock, procurator van Ter
Kameren betreffende een cijns, 1418

1 stuk

6056 Bescheiden betreffende de achterstallige rente die Jan Symeon 
verschuldigd is voor het hof "Swaenenberch" te Elsene aan Mark 
Vande Wouwere bedienaar van de kapelanie van de burggraven, 
1589-1591

1 katern

6057 Verkoop door de gezworen erfgelaten van Filip Van Varick, 
burggraaf van Brussel van het hof van "Swaenenberch" te Elsene 
waarop een rente rust ten bate van de kapelanie van de H. Petrus, 
aan Katharina De Vleeschouwer, 1676

1 stuk

6058 Notities betreffende de rente, gezet op "De Cop" in de Bergstraat, 
door kanunnik Filip Syron na gelaten aan de kapelanie van de 
burggraaf in ruil voor een wekelijke mis, 17e eeuw

1 stuk

49. Kapelanie van de H. Rochus

49. KAPELANIE VAN DE H. ROCHUS
6059 Rekening van de uitgaven van de uigaven voor de missen ter ere 

van de H. Rochus, 1656-1658. Gebruikt in een proces tussen het 
kapittel en Adraiaan Meyers enerzijds en Antoon en Filibert van 
Hamme andezijds, 17e eeuw

3 stukken
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50. Kapelanie van de H. Rombout

50. KAPELANIE VAN DE H. ROMBOUT
6060 Afschriften van oorkonden (1432-1573) betreffende de inkomsten 

van de kapelanie van de H. Rombout van de eerste fundatie uit 
goederen te Groenendaal onder Leefdaal. Lijsten van aldaar 
gelegen goederen, 16e eeuw.

1 omslag

6061 Afschriften van oorkonden (1432-1573) betreffende de inkomsten 
van de kapelanie van de H. Rombout van de eerste fundatie uit 
goederen te Groenendaal onder Leefdaal. Lijsten van aldaar 
gelegen goederen, 16e eeuw.

1 omslag

6062 Legger van de kapelanie van de H. Rombout van de tweede 
fundatie, 1649

1 stuk

6063 Legger van de kapelanie van de H. Rombout van de tweede 
fundatie bediend door Frans Van Richterich, 1686

1 katern

6064 Legger van de kapelanie van de H. Rombout van de tweede 
fundatie bediend door Jan Caron, 17e eeuw

1 stuk

6065 Legger van de kapelanie van de H. Rombout van de tweede 
fundatie bediend door Walram Calmart, 1755

1 stuk

6066 Pachtovereenkomst tussen Walram Clamart enerzijd en Hendrik 
Buykens anderzijds betreffende land te Sint-Pieters-Woluwe, 1768

1 katern

6067 Proces voor de schepenen van de heer van Merode te Leefdaal 
tussen Filip Van de Wouwere, rentmeester van het kapittel 
enerzijds en Willem Hormeer anderzijds betreffende de betaling 
van een cijns verschuldigd aan de kapelanie van de H. Rombout 
van de tweede fundatie en dit voor goederen onder Leefdaal, 1572-
1573

1 omslag

51. Kapelanie van het H. Sacrament

51. KAPELANIE VAN HET H. SACRAMENT
6068 Ruil van beneficia tussen Willem Vander Horst, bedienaar van de 

kapelanie van onze-Lieve-Vrouw van de tweede fundatie in Ter 
Arken enerzijds en Michiel Kerremans, bedienaar van de kapelanie 
van het H. Sacrament anderzijds, 1639
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1 stuk

6069 Ruil van beneficia tussen Jacob De Wael, bedienaar van de 
kapelanie van het H. Sacrament van de eerste fundatie in Sint-
Goedele en Jan Auber, bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-
Vrouw in de parochiekerk van Haacht, 1673

1 stuk

6070 Ruil van beneficia tussen Jacob de Wael, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Sacrament van de eerste fundatie enerzijds en
Rupert Beydaels, bedienaar van de kapelanie van de H. Catherina 
in de parochiekerk van Watermael, 1708.

1 stuk

6071 Ruil van beneficia tussen Jacob de Wael, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Sacrament van de eerste fundatie enerzijds en
Rupert Beydaels, bedienaar van de kapelanie van de H. Catherina 
in de parochiekerk van Watermael, 1708.

1 katern

6072 Ruil van beneficia tussen Rupert Beyndaels, bedienaar van de 
kapelanie van het h. Sacrament van de eerste fundatie enerzijds en
Hendrik Beydales, bedienaar van de kapelanie van de H. Naam van
Jezus in de Sint- Remigiuskerk te Haacht, 1749

1 stuk

6073 Benoeming door het kapittel van Rubert Beydaels tot bedienaar 
van de kapelanie van het H. Sacrament van de eerste fundatie, 
1750

1 stuk

6074 Stichting (afschrift) door Jan De Hertoghe, raadsheer van Filip de 
Goede, van twee kapelanieën ter ere van het H. Sacrament en ter 
er van de H. Maagd. Lijst der inkomsten, 1436-1755

1 omslag

6075 Bescheiden betreffende de inkomsten die Rupert Beydaels betrekt 
uit de kapelanie van het H. Sacrament van de eerste fundatie. 
Deze stukken waren in 1807 in het bezit van H. Evenepoel, 1786-
1807

5 stukken

6076 Pachtovereenkomst tussen Michiel Kerremans, bedienaar van de 
kapelanie van het H. Sacrament enerzijds en Laurens, Cornelis 
anderzijds betreffende land te Hekelgem, 1624

1 stuk

6077 Pachtovereenkomst tussen Rupert Beydaels, bedienaar van de 
kapelanie van het H. Sacrament van de eerste fundatie enerzijds 
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en David Verbrycken anderzijds betreffende land te Hekelgem, 
1736

1 stuk

6078 Bescheiden betreffene de verkoop van land te Hekelgem door 
Rupert Beydaels, bedienaar van de kapelanie van het H. Sacrament
van de eerste fundatie, om he tamortisatierecht te kunnen betalen,
1755. Retroakte, 1701-

1 omslag

6079 Cijns (afschrift) verleend door Gerard De Vos aan de kapelanie van 
het H. Sacrament, gesticht op het altaar van de H. Jan-Baptist. De 
cijns rust op goedern teVilvoorde, 1449

1 stuk

6080 Brief van het stadsbestuur aan Christoffel De la Graze uit 
Bosvoorde in verband met de verkoop van een rente, ten bate van 
de kapelanie van het H. Sacrament (?), gezet op een huis in de 
"Loxemstraete" toebehorend aan Robert, Maritinus en Willem 
Crockaert, 1547

1 stuk

6081 Rente, gezet op de Staten van Brabant, door Isabella Van 
Meerbeecke verleend aan Rupert Beydaels, bedienaar van de 
kapelanie van het H. Sacrament van de eerste fundatie, 1755

1 omslag

6082 Rente, gezet op de stad Brussel, door Louis De La Verve, graaf van 
Clairmoint, verleend aan de kapelanie van het H. Sacrament van de
eerste fundatie, 1755

1 stuk

6083 Rente gezet op de Staten van Vlaanderen, ten bate van Rupert 
Beydaels, bedienaar van de kapelanie van het H. Sacrament van 
de eerste fundatie, 1781

1 stuk

a. Tweede fundatie

a. Tweede fundatie
6084-6088 Leggers van de kapelanie van de H. Sacrament van de tweede fundaties.

6084-6088 Leggers van de kapelanie van de H. Sacrament van de 
tweede fundaties.

6084 16e eeuw
1 stuk

6085 17e eeuw
1 stuk
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6086 17e eeuw
1 stuk

6087 17e eeuw
1 stuk

6088 1755
1 stuk

6089 Rente te laste van Felix van Linth en Kathelijne Vanden Ackere en 
ten bate van de kapelanie van het H. Sacrament van de tweede 
fundatie, 1550

1 stuk

6090 Jaarrente verleend door Hendrik Meyt in naam van Anna De Clerck, 
echtenote van Hendrik Faybart, gezet op hun huis bij de Onze-
Lieve-Vrouwbroeders aan de kapelanie van het H. Sacrament van 
de tweede fundatie, bediend door Jan De Meyere, 1594

1 stuk

6091 Uittreksel uit de "Acta Capitularia" betreffende de toelating 
verleend aan tresorier Van Domburch om de afkoopsom te innen 
van een rente ten bate van de kapelanie van het H. Sacrament van
de tweede fundatie, die gezet was op goederen van de erfgenamen
Hauwaerts, 1643

1 stuk

52. Kapelanie van de H. Salvator

52. KAPELANIE VAN DE H. SALVATOR
6092 Inventaris van de bescheiden (1398-1591) betreffende de 

kapelanie van Alle Heiligen, later toegewijd aan de H. Salvator, 18e
eeuw

1 stuk

6093 Cartularium van de kapelanie van Alle Heiligen, 1293-1400
1 rol op perk.

6094 Verordening van Frans De Tercammen, officiaal, gericht tot de 
cantor van Sint-Goedele om aan Petrus Fremineur de kapelanie van
de H. Salvator te verlenen, 1756

1 stuk

6095 Benoeming door de paus van Jan Baptist Van Brustom tot 
bedienaar van de kapelanie van de H. Salvator, 1773

1 stuk

6096 Toelating verleend door fabriekmeesters aan de weduwe en de 
kinderen van Jan Van Reynegom om een graf te make in de kapel 
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van de H. Salvator, 1600
1 stuk

6097 Uittreksels uit de testamenten van Theodoor Van Heymbeke (1699)
en zijn echtgenote Maria Reyme (1710) betreffende een 
misfundatie in de kapel van de H. Salvator in ruil voor een rente op 
goederen te Leefdaal en te Brussel, 1699-1710

2 katernen

6098 Akte waarbij Antoon Van Flodrop en Petrus Van Flodorp opdracht 
geven aan Michiel Evrard om de missen te celebreren in de kapel 
van de H. Salvator. Deze kapel was gefundeerd door Maria Reyme, 
weduwe van Theodoor Van Heymbeke, raadsheer bij de Raad van 
Brabant, 1710

1 stuk

6099 Afschrift van de oorkonden waarbij Liesbeth Van Diedelghem en 
haar echtgenoot Jan Van Wezel een cijns gezet op goederen te 
Brussel, aan ee niet nader genoemd persoon verkopen, 1371

1 stuk

6100 Proces voor de wethouders van Brussel tussen Jan De Fraye 
anderzijds en Jan Woulters, bedienaar van de kapelanie van alle 
heiligen, anderzijds betreffende een cijns gezet op goederen te 
Overheembeek, 1589

1 katern

6101 Afschrift van een oorkonde van de erfgelaten van de tolkamer te 
Brussel en van een oorkonde van de schepenen van Brussel 
betreffende een huis bij het Cantersteen waarop een rente rust ten 
bate van het kapittel, 1528-1557

2 stukken

6102 Renten ten bate van de kapelanie van de H. Salvator, gezet op huis
bij Sint-Goriks, 1590

2 stukken

a. Eerste fundatie

a. Eerste fundatie
6103 Ruil van beneficia tussen Karel Helluy, houder van een prebende in 

Sint-Hermes te Ronse enerzijds en Karel Denis, bedienaar van de 
kapelanie van Sint-Salvator anderzijds. Bijhorende volmachetn, 
1722

4 stukken

6104 17e eeuw
1 stuk
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6105 17e eeuw
1 stuk

6106 17e eeuw
1 stuk

6107 17e eeuw
1 stuk

6108 1749
1 stuk

6109 18e eeuw
1 katern

6110 Rekenplichtige stukken betreffende een ruente gezet op een huis in
de stormstraat, ten bate van de kapelanie de H. Salvator van de 
eerste fundatie, 1683-1757

1 stuk

b. Tweede funaatie

b. Tweede funaatie
6111 Ruil van beneficia tussen Jan Vorsthuys, bedienaar van dde 

kapelanie van de H. Salvator van de tweede fundatie enerzijds en 
Augustijn Loockx, bedienaar van de forijne kapelanie van Pipemont 
in de abdij van Blangy anderzijds, 1657. Retroakte 157(.)-

2 stukken

6112 Ruil van beneficia tussen Augustijn Loockx, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Salvator van de tweede fundatie enerzijds en 
Joos Heymans, bedienaar van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw 
in de begijnhofkerk van Dendermond anderzijds, 1657. Retroakte 
1650

1 stuk

6113 Afstand door S. Botermans van de kapelanie van de H. Salvator van
de tweede fundatie aan het kapittel met verzoek die vervolgens te 
verlenen aan Stevens Peemans, 1751

1 stuk

6114 Benoeming door de paus van Jan d'Abremes tot bedienaar van de 
kapelanie van de H. Salvator van de tweede fundatie, 1757

1 stuk

6115 Ruil van de beneficia tussen Karel Van Spoelbergh in naam van Jan 
d'Abremes, bedienaar van de kapelanie van de H. Salvator van de 
tweede fundatie enerzijds en Adriaan de Backer, in naam van Jan 
Lorent, bedienaar van de kapelanie van de H. Jacob in de 
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Kapellekerk anderzijds, 1759
1 stuk

6116 Afstand door Martinus Maes, bedienaar van de kapelanie van de H. 
Salvator van de tweede fundatie, ten bate van Jan Willaert, 
oratoriaan, 1767

1 stuk

6117 Aantekeningen betreffende een rente op de posterijen, 
toebehorend aan de kapelanie van de H. Salvator van de tweede 
fundatie, bediend door Jan Willaert, oratoriaan, 18e eeuw

1 stuk

53. Kapelanie van de H. Sebastiaan

53. KAPELANIE VAN DE H. SEBASTIAAN
6118 Fundatie door cantor Jan Bont van een kapelanie ter ere van de H. 

Sebastiaan waarbij hij aan de kosters van Sint-Goedele een rente 
verleent ten laste van het godshuis der Twaalf Apostelen en dit om 
de klokken tel luiden voor een wekelijkse mis, 1451

1 katern

6119 Benoeming door Charles de Malinez de Prats de Zuydpeene van 
Petrus Ursel tot bedienaar van de kapelanie of fundatie van de H. 
Sebastiaan, 1726

1 stuk

6120 Benoeming door Julius De La Planche de Mortiera, koninklijk 
bevelhebber in Sint-Omaars, van Arnold Brix tot bedienaar van de 
kapelanie vande H. Sebastiaan, 1760

1 stuk

6121 Benoeming door Filip d'Olmen, heer van Poederlee van Jan Luseau 
tot bedienaar van de kapelanie van de H. Sebastiaan, 1773

1 stuk

6122 Aantekeningen betreffende de fundatie van een dagelijkse mis in 
de kapel van de H. Sebastiaan krachetns het testament van 
Catharina Praets (1680) dat in 1704 werd uitgevoerd door Filip 
Marlinez, woudmeester van Brabant. Lijst van de inkomsten en 
verplichtingen en lijst van de bedienaars, 1680-1726

3 stukken

6123 Briefwisseling tussen het kapittel enerzijds en De Malinez, 
burggraaf van Zuydpeene anderzijds betreffende het overbrengen 
van Catherina Prats, eertijds gesticht aan het altaar van de H. 
Sebastiaan, naar de kapel van het kasteel van Zuydpeen, 1751-
1766

1 omslag
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6124 Inventaris van de ornamenten van de kapelanie van de H. 
Sebastiaan en van de kosten terzakge gemaakt door J. 
Schmerlingh, oratioaan, 1728

2 katernen

6125 Geschil tussen de zangers enerzijds en het godshuis der Twaalf 
Apostelen anderzijds betreffende de betaling van van een cijns 
nagelaten door cantor Jan Bont voor een misfundatie in de 
kapelanie van de H. Sebastien, 1635-1650. Retroakte 1451-

1 omslag

54. Kapelanie van de H. Servaas

54. KAPELANIE VAN DE H. SERVAAS
6126 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en Joos De Koninck, 

bedienaar van de kapelanie van de H. Servaas anderzijds waarbij 
laatstgenoemde in ruil voor zijn kapelanie een kleine prebende 
ontvangt, 1563

1 stuk

6127 Fragment van een bezwaarschrift van Ghislaenus Chauffourau, 
bedienaar van de kapelanie van de H. Servaas tegen Jan Vander 
Hofstad, vice-plebaan die aanspraak maakte op dit beeficium, 1631

1 stuk

6128 Toelating verleend door de fabriekmeesters aan de boden van het 
hof om hun begraafplaats te maken in de kapel van de H. Servaas, 
1606

1 stuk

6129 Verzoekschrift van Laurens De Ginné aan het kapittel om priester 
De Clerck te dwingen de ornamenten van de kpelanie van de H. 
Servaas terug te geven. Lijst van deze ornamenten 1757. 
Retroakten 1598-

1 lias

6130 Legger van de kapelanie van de H. Servaas, 15e-16e eeuw
2 stukken

6131 Legger van de kapelanie van de H. Servaas, 1667
1 katern

6132 Legger van de kapelanie van de H. Servaas, 17e eeuw
1 stuk

6133 Legger van de kapelanie van de H. Servaas bediend door Leo 
Sibrand, 17e eeuw

1 katern
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6134 Manuaal van de kapelanie van de H. Servaas, bediend door Hendrik
Zeghers, 17e eeuw

1 deel

6135 Rekenplichtige stukken betreffende de kapelanie van de H. 
Servaas, 1403-1612

1 omslag

6136 Huurovereenkomst tussen Lucas Van Lathem, bedienaar van de 
kapelanie van de H. Servaas enerzijds en Jan Capitey, procureur 
voor de wethouders van Brussel anderzijds betreffende het huis 
naast het gasthuis van Sint-Goedele, 1678

1 stuk

a. Eerste fundatie

a. Eerste fundatie
6137 Erfrente verleend door Willem Berot, procureur bij de Raad van 

Brabant an Lucas Van Lathem, bedienaar van de H. Servaas van de
eerste fundatie. Deze rente werd gezet op een huis in de "Langhe 
Ridderstraete", 1676

1 stuk

b. Tweede fundatie

b. Tweede fundatie
6138 Proces voor de Raad van Brabant tussen de afgevaardigen van de 

kapelanen enerzijds en Laurens De Ginné anderzijds betreffende 
het bezit van de kapelanie van de H. Servaas van de tweede 
fundatie, 1736-1740

1 omslag

6139 Verzoekschrift van Jan Frans Libeau, bedienaar van de kapelanie 
van de H. Servaas van de tweede fundatie, gericht aan het kapittel 
om hem toe te laten verfraaiingswerken uit te voeren en een 
uitspraak te doen inzaken het geschil met de oratorianen over de 
ornamenten van deze kapelanie, na 1765

1 katern

6140 Legger vande kapelanie van de H. Servaas van de tweede fundatie,
bediend door P. Mariën, 17e eeuw

1 stuk

6141 Geschil voor de Raad van Brabant tussen Jozef De Ginné bedienaar 
van de kapelanie van de H. Servaas van de tweede fundatie 
enerzijds en de afgevaarden van de kapelanen anderzijds 
betreffende het genot van distributie, 1739

1 katern
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55. Kapelanie van de H. H. Simon en Judas

55. KAPELANIE VAN DE H. H. SIMON EN JUDAS
6142 Ruil van van benefica tussen Jan Godefridus, bedienaar van de 

kapelanie van de H. Sebastiaan in de parochiekerk van Neerijse 
enerzijds en Niklaas Philippi als volmachthouder van Petrus 
Wijnand, bedienaar van de kapelanie van de H. H. Simon en Judas 
anderzijds, 1651

1 stuk

6143 Ruil van Benefica tussen Paul Jennaert, volmachthouder van Jacob 
Duvivier, bedienaar van de kapelanie van de H. H. Simon en Judas 
enerzijds en Frans le Vilain, bedienar van de kapelanie van de 
Zielen in de parochiekerk van Hauwaert anderzijds, 1750

1 stuk

6144 Ruil van beneficia tussen Niklaas Hazart, volmachthouder van 
Jacob Du Vivier, bedienaar van de kapelanie van de H. Nicasius in 
de Kappellekerk enerzijds en Joos Hengo, bedienaar van de 
kapelanie van de H. H. Simon en Judas anderzijds, 1750

1 stuk

6145 Legger van de kapelanie van de H.H. Simon en Judas, 16e eeuw
1 stuk

6146 Legger van de kapelanie van de H. H. Simon en Judas, bediend 
door Laurens Le Blan 17e eeuw

1 stuk

6147 Legger van de kapelanie van de H.H. Simon en Judas, 17e eeuw
1 stuk

6148 Legger van de kapelanie van de H.H. Simon en Judas, 17e eeuw
1 stuk

6149 Legger van de kapelanie van de H. H. Simon en Judas, bediend 
door Melchior Tseraerts, 17e eeuw

1 stuk

6150 Legger van de kapelanie van de H. H. Simon en Judas, bediend 
door A. Hubert, 17e eeuw

1 stuk

6151 Legger van de kapelanie van de H.H. Simon enJudas bediend door 
Frans Le Villain, 18e eeuw

1 stuk

6152 Legger van de kapelanie van de H.H. Simon enJudas bediend door 
Joos Hengo, 18e eeuw
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1 stuk

6153 Pachtovereenkomst tussen Adriaan Hubert, bedienaar van de 
kapelanie van de H. H. Simon en Judas enderijds en Cornelis Van 
Langendonck anderzijds betreffende land te Everberg en 
Meerbeek, 1632

1 stuk

6154 Pachtovereenkomst tussen Melchior Tseraerts, bedienaar van de 
kapelanie van de H. H. Simon en Judas enderzijds en Amandus 
Tielemans anderzijds betreffende land te Meerbeek en Everberg, 
1675

1 stuk

6155 Getuigenverklaring aangande een stuk landte Meerbeek, 1595
1 stuk

6156 Simon en Judas op een rente uit goederen te Meerbeek en 
Everberg, 1452

1 stuk

56. Kapelanie van de H. Zielen

56. KAPELANIE VAN DE H. ZIELEN
6157 Afschriften van akten waarbij het kapittel geestelijken aanstelt tot 

bedienaars van de kapelanie van de H. Zielen, 1632-1684
1 katern

6158 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel als voogd van 
de kapelanie van de H. Zielen, bediend door Frans Willem Arens 
enerzijds en de afgevaardigden van de kapelanen anderenzijds 
betreffende het genot van inkomsten en distributie, s.d.

1 katern

6159 Getuigenverklaring betreffende de koordistributie ten behoeve van 
de kapelanie van de H. Zielen, 1684-1687

4 stukken

Deel VI : De zangers en Musici

DEEL VI : DE ZANGERS EN MUSICI
Hoofdstuk I : Reglementering

HOOFDSTUK I : REGLEMENTERING
6160 "Antique erule sive leges concernents accidentia cantorum D. 

Gudile", 1610-1615
1 katern

6161 "Antique regule sive leges concernentes accidentia cantorium D. 
Gudile", 1610-1615

2 stukken
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6162 "Conditiien daer nae soo de teghenwoordighe sangers der kercke 
van Sinter Goedelen als de gene die inde toekommende tijden 
sullen werdden aegenomen hun sullen schuldigh sijn te regulieren",
1611-1612

6 stukken

6163 Verzoekschriften van Niklaas Petousa, cornetspeler, gericht aan het
kapittel tot het bekomen van vergoedingen, 1620-1621

2 stukken

6164 Bezwaarschrift van Niklaas A Kempis, organist van Sint-Goedele, 
gericht aan de Raad van Brabant tegen de hem opgelegde 
wachtdienst, 1643

1 stuk

6165 Verzoekschrift van Willem Extermans, zanger, tot het kapittel van 
voor het bekommen van financiële steun, 1684

1 stuk

6166 "Conditions musicorum", 17 eeuw
2 stukken

6167 Aanbeveling door het kapittel van Lier ten gunste van Jacob De 
Winter, zanger en musicus, 1717

1 stuk

6168 Verzoekschrift van het kapittel aan de Raad van Brabant om de 
musici der kerk en met name Sylvester Cappellemans te laten 
genieten van vrijdom van wachtdienst, 1720

1 stuk

6169 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en G. Coens et J. Dillay,
musici, anderzijds aangaande hun verplichtingen, 1774

1 stuk

6170 Verzoekschrift van Thomas Vanderhaegen, musicus, gericht aan 
het kapittel om, gezien zijn slechet gezondheid, de plaats van 
hobospeler te verlenen aan Jozef Godecharie, 1775

1 stuk

6171 Verzoekschrift van Jan Willems, gericht aan het kapittel om hem 
geld te geven voor het voleindigen van zijn studie in 
clevecimbelspel, 18e eeuw

1 stuk
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Hoofdstuk II : Goederenbeheer

HOOFDSTUK II : GOEDERENBEHEER
1. Opmeting van Land

1. OPMETING VAN LAND
6172 Opmeting en beschriving van het land der zangers te 

"Blankenberch" onder Kobbegem, 1586-1650
3 stukken

6173 Verzoekschrift van de weduwe Jan Verhasselt gericht aan het 
kapittel tot het bekomen van een schadevergoeding omdat het 
gepachet land op de "Blankenberch" onder Kobbegem kleiner was 
dan door het kapittel was aangegeven, 1674

2 stukken

2. Leggers

2. LEGGERS
6174 Legger van de zanger, 1621

1 deel

6175 Legger van de zanger, 1635
1 deel

6176 Manuaal van de zangers, 1675-1690
1 katern

6177 Manuaal van de zangers, 1696-1704
1 deel

6178 "Vruchetn vande capelrijen vande sangers getrocken vuytten 
manuale vanden capittele vanden jaere 1578 mitsgaeders vande 
goederen vande plebanie volgens den selven manuale", 17e eeuw

1 katern

6179-6184 Opgave van de inkomsten van der onderscheiden musici opgesteld te behoeve van de centrale regering, 1787.

6179-6184 Opgave van de inkomsten van der onderscheiden 
musici opgesteld te behoeve van de centrale regering, 1787.

6179 E. L'Œillet
2 stukken

6180 P. Ansems
1 stuk

6181 J. Dillay
1 stuk

6182 L. Godecharie
1 stuk
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6183 J.B. Pierlot
1 stuk

6184 J. Delpier
1 stuk

3. Rekeningen

3. REKENINGEN
6185 "Rekeninghe heeren Cornelli Van Althen, priester ende canonick 

van Sinter Goelen binnen Bruessel vanden ontfanck bij hem gehadt
tot behouff ende onderhoudt vande sanghers soe van affgegueten 
ende opgelichetn penningen als andersins", 1579-1580

1 katern

6186-6256 Rekeningen van de zangers.

6186-6256 Rekeningen van de zangers.
6186 1543-1544

1 katern

6187 1557-1558
1 katern

6188 1608-1624
1 band

6189 1608-1611, 1613-1614
1 band

6190 1614-1615
1 katern

6191 1615-1616
1 katern

6192 1616-1617
1 katern

6193 1617-1618
1 katern

6194 1624-1641
1 katern

6195 1634-1634
1 katern

6196 1635-1636
1 katern
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6197 1636-1637
1 katern

6198 1637-1638
1 katern

6199 1638-1639
1 katern

6200 1639-1640
1 katern

6201 1640-1641
1 katern

6202 1641-1658
1 band

6203 1641-1642
1 katern

6204 1644-1645
1 katern

6205 1645-1646
1 katern

6206 1646-1647
1 katern

6207 1647-1648
1 katern

6208 1648-1649
1 katern

6209 1651-1652
1 katern

6210 1652-1653
1 katern

6211 1655-1656
1 katern

6212 1658-1659
1 katern
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6213 1659-1660
1 katern

6214 1660-1661
1 katern

6215 1661-1662
1 katern

6216 1662-1663
1 katern

6217 1663-1664
1 katern

6218 1664-1665
1 katern

6219 1665-1666
1 katern

6220 1668-1669
1 katern

6221 1669-1670
1 katern

6222 1669-1670
1 katern

6223 1670-1671
1 katern

6224 1670-1671
1 katern

6225 1671-1672
1 katern

6226 1672-1673
1 katern

6227 1673-1674
1 katern

6228 1673-1674
1 katern

6229 1672-1676
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1 katern

6230 1672-1676
1 deel

6231 1672-1676
1 deel

6232 1676-1679
1 katern

6233 1676-1679
1 katern

6234 1679-1681
1 katern

6235 1679-1681
1 katern

6236 1681-1684
1 katern

6237 1684-1694
1 band

6238 1694-1710
1 band

6239 1716-1720
1 katern

6240 1721-1725
1 katern

6241 1725-1729
1 katern

6242 1732-1738
1 katern

6243 1738-1739
1 katern

6244 1740-1742
1 katern

6245 1742-1744
1 katern
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6246 1744-1747
1 katern

6247 1750-1751
1 katern

6248 1755-1757
1 katern

6249 1764-1766
1 deel

6250 1767-1769
1 deel

6251 1770-1772
1 deel

6252 1772-1773
1 deel

6253 1775-1778
1 deel

6254 1778-1781
1 deel

6255 1782-1784
1 deel

6256 1785-1787
1 deel

6257-6272 Bewijsstukken van de rekeningen van de zangers.

6257-6272 Bewijsstukken van de rekeningen van de zangers.
6257 1609-1620

1 lias

6258 1624-1631
1 lias

6259 1631-1650
1 lias

6260 1670-1673
1 omslag
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6261 1674-1676
1 omslag

6262 1690-1692
1 lias

6263 1692-1694
1 lias

6264 1697-1700
1 lias

6265 1700-1704
1 lias

6266 1701-1705
1 lias

6267 1702-1708
1 lias

6268 1704-1706
1 lias

6269 1707-1710
1 lias

6270 1711-1714
1 lias

6271 1733-1735
1 lias

6272 1766-1768
1 omslag

6273-6290 "Vuytgeven boeck vanden sangers".

6273-6290 "Vuytgeven boeck vanden sangers".
6273 1567-1568

1 katern

6274 1572-1573
1 katern

6275 1573-1574
1 katern

6276 1574-1575
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1 katern

6277 1575-1576
1 katern

6278 1576-1577
1 katern

6279 1577-1578
1 katern

6280 1588-1589
1 katern

6281 1589-1590
1 katern

6282 1590-1591
1 katern

6283 1591-1592
1 katern

6284 1592-1593
1 katern

6285 1594-1595
1 katern

6286 1595-1596
1 katern

6287 1596-1597
1 katern

6288 1597-1598
1 katern

6289 1598-1599
1 katern

6290 1599-1600
1 katern

6291 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen het kapittel enerzijds 
en de kleine kanunniken en kapelanen anderzijds aangaande het 
beheer van de wijnkelder ondermeer ten behoeve van de zangers, 
1612-1648.

1 omslag
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6292 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen het kapittel enerzijds 
en de kleine kanunniken en kapelanen anderzijds aangaande het 
beheer van de wijnkelder ondermeer ten behoeve van de zangers, 
1612-1648.

1 pak

6293 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen het kapittel enerzijds 
en de kleine kanunniken en kapelanen anderzijds aangaande het 
beheer van de wijnkelder ondermeer ten behoeve van de zangers, 
1612-1648.

1 stuk

6294 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen het kapittel enerzijds 
en de kleine kanunniken en kapelanen anderzijds aangaande het 
beheer van de wijnkelder ondermeer ten behoeve van de zangers, 
1612-1648.

1 katern

6295 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de afgevaardigden van de kapelanen anderzijds aangaande de 
rekening van de zangers, 1612-1648

1 stuk

6296 "Reeckeninghe, bewijs ende reliqua H ieronimi Hulin aengaende en 
ontfanck ende vuystgeven die hij gehadt heeft vande openstaende 
pchetn, cheijnsen ende renten verschenen ten tijde van wijlen Sr. 
Michiel Melien als rentmeester van de saghers der collegiaele 
kercke van Sinter Goedele", 1683-1684

1 katern

6297 Verklaring afgelegd door R. Briart, verantwoordelijke voor de 
koordistributie, betreffende de vergoedingen uitgekeerd aan de 
zangers, 1689

1 stuk

6298 Proces tussen tresorier Vincquels enerzijds en kanunnik Pina 
anderzijds betreffende de betaling van een vergoeding voor de 
zangers en musici, 1701-1707. Retroakten 1695-.

1 omslag

6299 Proces tussen tresorier Vincquels enerzijds en kanunnik Pina 
anderzijds betreffende de betaling van een vergoeding voor de 
zangers en musici, 1701-1707. Retroakten 1695-.

1 katern

6300 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen het kapittel enerzijds 
en de subalterne kerken anderzijds betreffende de inkomsten van 
de zangers uit de wijnkelder, 1703. Retroakten 1208-
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1 omslag

6301 "Memorie op de rekeninge van de sangers die gesciet alle drij 
iaeren, 1745-1747"

1 stuk

4. Pachtovereenkomsten

4. PACHTOVEREENKOMSTEN
6302 Pachtovereenkomst tussen zangmeester Gillis Hamelin en de 

zangers enerzijds en Simon Vander Elst anderzijds betreffende een 
beemd in Overheembeek, 1587

1 stuk

6303 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Frans De 
Penselere anderzijds betreffende land op "de Crinckelinck" 
toebehorend aan de kapelanie van de H. Niklas geïncorporeerd ten 
behoeve van de zangers, 1631

1 stuk

6304 Pachtovereenkomst tussen zangmeester Jan Tichon in naam van de
zangers enerzijds en Laureys Mornault anderzijds betreffende een 
weide te Overheembeek, 1642

1 stuk

6305 Pachtovereenkomst tussen zangmeester Jan Tichon in naam van de
zangers enerzijds en Michiel Vander Veken anderzijds betreffende 
een weide in Overheembeek, 1647.

1 katern

6306 Pachtovereenkomst tussen zangmeester Jan Tichon in naam van de
zangers enerzijds en Michiel Vander Veken anderzijds betreffende 
een weide in Overheembeek, 1647.

1 katern

6307 Pachtsovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Cornelis De 
Valck anderzijds betreffende een beemd bij de "Lakenbrugge", 
toebehorend aan de zangers, 1671

1 stuk

6308 Kwijtschelding van pachtsommen verschuldigd aan de zangers van 
goederen te Sint-Lambrechts-Woluwe, Kobbegem, Heembeek en bij
de Leuvense Weg, 1673-1676

1 omslag

6309 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Augustijn 
Raeps anderzijds betreffende twee boorkooishoven te Sint-Joost-
ten-Noode, toebehorend aan de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw, 
geïncorporeerd ten behoeve van de zanges, 1674
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1 stuk

6310 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Elisabeth 
Upers anderzijds betreffende land te Sint-Joost-ten-Node 
toebehorend aan de zangers, 1675

1 stuk

6311 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jan Jacobs en 
Cornelis Vander Cammen anderzijds betreffende land te Brussegem
toebehorend aan de zangers, 1675

1 stuk

6312 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Hendrik De 
Wals anderzijds, betreffende land buiten de Keulse Poort 
toebehorend aan de zangers, 1677

1 stuk

6313 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en J.B. Sophie 
anderzijds betreffende land buiten de Keulse Poort toebehorend 
aan de zangers, 1680

1 stuk

6314 Pachtovereenkomst tussen Antoon Lescollier, zangmeester, in 
naam van de musici enerzijds en Filip Straetmans anderzijds 
betreffende een weide in Overheembeem, 1681

1 stuk

6315 Verkoop door het kapittel aan Filip Vanderhoeven van een 
boerkooishof buiten de Leuvense Poort, toebehorend aan de 
kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw van de tweede fundatie, 
geïncorporeerd ten behoeve van de zangers, 1682

1 katern

6316 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Petrus Van 
Hoylant anderzijds betreffende land te Everberg, 1687

1 stuk

6317 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Jan Dams 
achetrzijds betreffende land bij de Blauwe Toren, 1687

1 stuk

6318 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Petrus van 
Eelwijt anderzijds betreffende land te Sint-Joost-ten-Node 
toehorend aan de zangers, 16867

1 stuk

6319 Verklaring van B. Vanderlinden, gezworen landmeter, betreffende 
de oppervlakte van stuk land bij de Blauwe Toren toeborend aan de
zangers, 1688
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1 stuk

6320 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Gillis Vrijdagh 
anderzijds betreffende land te Molenbeek, toebehorend aan de 
kapelanie van de H. Michiel geïncorpoteerd ten behoeve van de 
zangers, 1692

1 katern

6321 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en de weduwe van 
Engelbert van Heymbeeck anderzijds betreffende achetrstallige 
pachetn die laatstgenoemde aan de zangers verschuldigd was, 
voor land te Molenbeek, 1692

1 stuk

6322 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Hendrik 
Vanden Bossche anderzijds betreffende land te Sint-Joost-ten-Node 
en te Schaarbeek toebehorend aan de zangers, 1696

1 stuk

6323 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Cornelis van 
Zeebroeck anderzijds betreffende land te Kobbegem toebehoren 
aan de zangers, 1699

1 stuk

6324 Pachtovereenkomst tussen zangmeester Karel Van Helmont 
enerzijds en Jan Van Zeebroeck anderzijds betreffende de 
"Sangersweide" te Overheembeek, 1741

1 katern

6325 Pachtovereenkomst tussen plebaan Niklaas Kerpen en Petrus Finet, 
rentmeester van het kapittel enerijds en Antoon Brugmans 
anderzijds betreffende een weide te Laken toebehorend aan de 
kapelanie van de H. Michiel geïncorporeerd ten behoeve van de 
zangers, 1745

1 stuk

6326 Pachtovereenkomst tussen plebaan Niklaar Kerpen en Petrus Finet, 
rentmeester van het kapittel enerijds en Frans Mommaert 
anderzijds betreffende land te Molenbeek toebehorend aan de 
zanges, 1749

1 katern

6327 Pachtovereenkomst tussen zangmeester Karel van Helmont 
enerzijds en Jeroen Straetmans anderzijds betreffende de 
"sanghersweijde" te Overheembeek, 1767

1 katern

6328 Pachtovereenkomst tussen plebaan Niklaas Kerpen en Petrus Finet, 
rentmeester van het kapittel enerijds en Daniel Van Hoylandt 
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anderzijds betreffende land te Everberg toehorend aan de 
kapelanie van de H. Michiel, geïncorporeerd ten behoeve van de 
zangers, 18e eeuw

1 stuk

5. Algemeen beheer

5. ALGEMEEN BEHEER
6329 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 

Hendrik De Walsche anderzijds die voor het vervoeren van zijn hooi
reed door de weide vn de zangers buiten de Schaarbeekse Poortj 
1662-1666

1 omslag

6330 Brief van Hendrik Van Beughem, bisschop van Antwerpen 
aangaande de bescheiden betreffende de inkomsten van de 
zangers uit het tiend van Op-Woluwze, 1680

1 stuk

6331 Uittreksel uit de "Acta Capitulaira", betreffende de toelating 
verleend aan de rentmeester tot het ruilen van een weide te 
Mahelen toebehorend aan de zangers met een ander goed 
toehorend aan Jaupin, Directeur van de Keizerlijke post, 1724

1 stuk

6332 "Memorie" betreffende het land van de zangers te Sint-Pieters-
Woluwe op het "Drinckelinckvelt" en de aanspraken die Vande 
Zijpen, pastoor te Sint-Lambrechts-Woluwe daarop maakt, 18e 
eeuw

1 stuk

6. Kapelanieën geïncorporeerd ten behoeve van de zangers

6. KAPELANIEËN GEÏNCORPOREERD TEN BEHOEVE VAN DE 
ZANGERS

6333 Uittreksel uit de akte waarbij de inkomsten van tien kapelanieën 
geïncorpeerd worden ten behoeve van de zangers, 1477

1 katern

6334 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
Jacob Verhavert anderzijds betreffende een rente voor de kapelanie
van de H. Pancratius geïncorporeerd ten bate van de zangers, 1640

1 katern

6335 Rente ten bate van de zangers en ten laste van Martinus 
Mommaert, aangelegd met geld van de kapelanie van de H. 
Niklaas, geïncorpreerd ten behoeve van de zangers, 1667

1 stuk

6336 Rekenplichtige stukken bereffende de cijnds die het 
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pannemakersambacht verschuldigd isaan de kapelanie van Maria 
Magdelena, geïncorporeerd ten behoeve van de zangers, 1672-
1693

3 stukken

6337 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de kapelanen anderzijds betreffende de inkomsten van de 
kapelanieën geïncorporeerd ten behoeve van de zangers, 1687. 
Retroakten 1444-

1 pak

6338 Proces voor de officiaal van Mechelen tussen tresorier Vincquels en
kanunnik Knopff enerzijds en het corpus van de kapelanen 
anderzijds betreffende de interpretatie van de pauselijk bulle van 
1475 waarbij een aantal kapelanieën geïncorporeerd werden ten 
voordele van de zangers en meer bepaald aangaande de juiste 
muzikale kennis hiertoe vereist, 1694-1695. Retroacten 1444-

1 pak

6339 Kwijtschrift van de rentmeester van het kapittel van Anderlecht 
betreffende de betaling door Finet, rentmeester van het kapittel 
van Sint-Goedele, voor het aanstellen van een sterfelijke laat voor 
het land te Kattenbroek onder Dilbeek, toebehorend aan de 
kapelanie van de H. Antoon, geïncorporeerd ten behoeve van de 
zangers, 1721

1 deel

6340 Proces voor de Raad van Brabant tussen Frans Hautepenne, 
priester enerzijd en het kapittel anderzijds betreffende de 
inkomsten van de kapelanie van de H. Pancratius, geïncorporeerd 
ten behoeve van de zangers en aangaande de rechtsmacht van het
kapittel, 1730-1740. Retroakten 1135-.

1 deel

6341 Proces voor de Raad van Brabant tussen Frans Hautepenne, 
priester enerzijd en het kapittel anderzijds betreffende de 
inkomsten van de kapelanie van de H. Pancratius, geïncorporeerd 
ten behoeve van de zangers en aangaande de rechtsmacht van het
kapittel, 1730-1740. Retroakten 1135-.

1 deel

6342 Proces voor de Raad van Brabant tussen Frans Hautepenne, 
priester enerzijd en het kapittel anderzijds betreffende de 
inkomsten van de kapelanie van de H. Pancratius, geïncorporeerd 
ten behoeve van de zangers en aangaande de rechtsmacht van het
kapittel, 1730-1740. Retroakten 1135-.

1 stuk

6343 Proces voor de Raad van Brabant tussen Frans Hautepenne, 
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priester enerzijd en het kapittel anderzijds betreffende de 
inkomsten van de kapelanie van de H. Pancratius, geïncorporeerd 
ten behoeve van de zangers en aangaande de rechtsmacht van het
kapittel, 1730-1740. Retroakten 1135-.

1 pak

6344 Proces voor de Raad van Brabant tussen Frans Hautepenne, 
priester enerzijd en het kapittel anderzijds betreffende de 
inkomsten van de kapelanie van de H. Pancratius, geïncorporeerd 
ten behoeve van de zangers en aangaande de rechtsmacht van het
kapittel, 1730-1740. Retroakten 1135-.

1 stuk

6345 Proces voor de Raad van Brabant tussen Frans Hautepenne, 
priester enerzijd en het kapittel anderzijds betreffende de 
inkomsten van de kapelanie van de H. Pancratius, geïncorporeerd 
ten behoeve van de zangers en aangaande de rechtsmacht van het
kapittel, 1730-1740. Retroakten 1135-.

1 pak

6346 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
priester Jan Melchior Squaden anderzijds betreffende de inkomsten 
van de kapelanie van de H. Barbara, geïncorporeerd ten behoeve 
van de zangers, 1740

1 omslag

6347 Juridsiche advies inzake de missen op te dragen in de kapelanieën 
waarvan de inkomsten werden geïncorporeerd ten behoeve van de 
zangers, 1744

3 stukken

6348 Uittreksel uit de "Acta Capitulaira", betreffende een overeenkomst 
tussen de afgevaardigden van het kapittel en baron Pirimont en 
Jonker Britto betreffende achetrstallige cijnzen verschuldigd aan de
kapelanie van het H. Kruis geïncorporeerd te behoeve van de 
zangers en gezet op goederen te Pamel, 1746

1 stuk

6349 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en Niklaas Genevois, 
meester-chirurgijn anderzijds aangaande de juiste grenzen van de 
goederen te Molenbeek : nl. Die van de kapelanie van de H. 
Michiel, geïncorporeerd ten behoee van de zangers en die van 
Genevois te Koekelberg en Molenbeek. Met plan, 1792

1 katern

7. Renten

7. RENTEN
6350 Rente door de testamentuitvoerders van cantor Albert Steensel 
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gezet op de stad Brussel ten bate van de zangers, 1652
1 katern

Hoofdstuk III : De zangmeester

HOOFDSTUK III : DE ZANGMEESTER
1. Lijsten, verplichtingen en inventaris van partituren

1. LIJSTEN, VERPLICHTINGEN EN INVENTARIS VAN PARTITUREN
6351 "Concernentia phonascum". Korte aantekeningen betreffende de 

verschillende zangmeester en hun verplichtingen, 1541-1705
1 stuk

6352 Verzoekschriften van zangmeester Thomas Vander Horst aan het 
kapittel in verband met de kwaliteit van de muziek, het loon van 
zangers en musici en het gedrag van de schoolmeester, 17e eeuw

2 stukken

6353 "Inventaris van de musicken des sterffhuys van den wijlen heere 
sanghmeester Tichon van de weduwe desselfs sanghmeesters 
gegeven aen de kercke van Sinte Goedelen gestelt in haden van Sr.
Anthoen Lescollier tegenwoordigh sanghmeester van Sint Goedelen
voorscreven", 17e eeuw

1 katern

6354 "Conditien voorden sankmeester van Sinter Goedelenkercke binnen
Brussel", 1604

1 stuk

6355 "Conditien voor den sanghmeester Heer Henric Piersort presbyter 
opden 5 augusti 1666 bij de Eerwaerde Heeren deken ende 
capittele gecosen sanghmeester inde plaatse van Sieur Jan Tichon 
overleden den 20 juli lestleden", 1666

1 stuk

6356 "Conditien bij de Eerwaerde Heren deken ende capittele van Sint-
Goedele gegeven ende geassigneert aen Sr. Anthonio Lescollier, bij
de voorscreven Eerwaerde Heeren gecosen sanghmeester deser 
kercke op den XIIII augusti 1671 in plaetse van den heeren 
Henricus Piersort saliger, overleden XII augusti des selven jaere", 
1671

1 katern

6357 "Conditien bij de seer eerweirdige heeren deken ende capittele der 
collegiale kerke van de H. H. Michael ende Gudila binnen der stadt 
Brussele gegeven ende geassigneert aen Sr. Hercules Petrus Brehy 
bij de voorscreven eerweirdighe heeren gecosen tot sanghmeester 
deser kercke op den sesthienden novembris seventhienhondert vijff
in plaetse van d'heer Stephanus Dominicus De Namur", 1705

2 katernen
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6358 "Conditions et moyens suivant les quels le maitre du chant (Jozef 
Hector Fiocco) de l'église de Sint-Michel et Gudule devra se regler",
1737

2 katernen

6359 "Conditien bij de seer eerwaerde heeren deken ende capittele der 
collegiale kercke van de H.H. Michael ende Gudila binnen de stadt 
Brussel gegeven ende geasssigneert aen Sr. Carolus Van Hellemont
bij de voorscreven eerwaerde heeren gecosen tot sanghmeeester 
deser kercke op den acht en twintighsten juli 1741 in plaets van 
d'heer Joseph, Hector Fiocco", 1741

1 katern

2. Processen

2. PROCESSEN
6360 Akte waarbij Antoon Lescolier, zangmeester van Sint-Goedele 

afziet van het proces gevoerd tegen Joos Le Corbesier zangmeester
van de Sint-Niklaaskerk, aangaande een gratis gezongen mis ter 
nagedachetnis van de moeder van Van Assche, priester van de 
Sint-Niklaaskerk, 1673

1 stuk

6361 Proces voor de Geheime Raad tussen de Musici van de hofkapel 
enerzijds en Antoon Lescollier anderzijds betreffende het uitvoeren 
van muziek naar aanleiding van de uitvaart van een 
vooraanstaande figuur, 1678

1 omslag

6362 Proces voor de Raad van Brabant (?) tussen het kapittel enerzijds 
en Martinus Matteleth anderzijds aangaande diens aanspraken op 
de "dienst van de musoqie" en bijhorend salaris, 17e eeuw

1 omslag

6363 Verzoek van een zangmeester om een tegen hem ingespannen 
proces te voeren voor het kapittel, 18e eeuw

1 stuk

3. Goederenbeheer

3. GOEDERENBEHEER
6364 Afrekening tussen Joos Macharis en zangmeester Tichon, 1665

1 stuk

6365 Kwijtschrift van een betaling door procureur Du Prenne an Anton 
Lecolier, zangmeester voor de plechtige mis tijdens het octaaf van 
het H. Sacrament van Mirakel die opgedragen werd ter intentie van
de Staten van Brabant, 1695

1 stuk
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6366 Proces voor het kapittel van Sint-Goedele tussen advocaat 
Rynbout, in naam van Leonard De Lannoy, enerzijds en Steven de 
Namur, zangmeester anderzijds betreffende de schulden van 
Niklaas De Causemaire uit Bergen, 1703

1 omslag

6367 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enderzijds en 
Steven De Namur, kapelaan van de koninklijke kapel en voormalig 
zangmeester anderzijds betreffende de hem verschuldigde gelden, 
ondermeer voor het opsporen van geschikte zangers, 1708

1 omslag

6368 Kwijtschrift waarbij de weduwe van Helmont erkent betaalt te zijn 
door de secretaris van het kapittel voor "eenen klijnen bas en 
eenen alto viole", 1791

1 stuk

6369 "Staet van 't gene wort betaelt aen den sanghmeester ende hoe 
het selve wort gedistibueert", 18e eeuw

1 stuk

6370 "Goeden vande boninfanten", 1273-1423
1 deel

Deel VII : De boninfanten en choraelen

DEEL VII : DE BONINFANTEN EN CHORAELEN
Hoofdstuk I : De boninfanten en choraelen

HOOFDSTUK I : DE BONINFANTEN EN CHORAELEN
1. Cartularia

1. CARTULARIA
6371 Cartularium van de choraelen onder de hoofding. "Sequuntur copie

litterarum reddituum empotorum per executoribus magistri Petri 
De Thymo ad opus choralium in quibus dominus Arnold Volcaert, 
Johannes De Thymo, N. Goudens, dictus de Thimo pro medietate 
habent usumfructum", 1445-1502

1 deel

6372 Afschrift van oorkonden betreffende de choraelen en boninfanten, 
1467-1500

4 stukken

2. Reglementering en inwendige orde

2. REGLEMENTERING EN INWENDIGE ORDE
6373 "Regulae pro regimine choraulium et bonorum infantium insignis 

ecclesie Beate Gudilae Bruxellis concernentes magistros cantus et 
latinitatis", 1741

1 stuk
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6374 "Conditiones pro magistro chraulium". Uittreksels uit de "Acta 
Capitularia" betreffende de meester der choraelen, 1741-1779

2 katernen

6375 Verklaringd van Joos Parm, klein kanunnik waarbij hij bevestigt dat 
er naast de choraelen nog vier zangers waren, "boninfanten", 
genaamd die een aparte plaats hadden in het koor en zorgden voor
het aansteken van de kaarsen en het aanbrengen der liturgische 
voorwerpen, 1714

1 stuk

6376 Verklaring van Mathias Roose, priester van Sint-Goriks, waarbij hij 
bevestigt dat de choraele in Sint-Goedele altijd de kaarsen 
aanstaken en alles in gereedheid brachetn voor het "cononicael 
officie" zonder dat de koster zich daarmee bemoeide, 1738

1 stuk

3. Goederenbeheer

3. GOEDERENBEHEER
a. Algemeen beheer

a. Algemeen beheer
6377 Verplichtingen opgelegd door het kapittel aan kapelaan Joos 

Macharis naar aanleiding van zijn benoeming tot beheerder van de 
inkomsten van choraelen en boninfanten, 1656

1 stuk

6378 Verzoekschrift van het stadsbestuur aan het kapittel om toegang te
krijgen tot de bescheiden betreffende de boninfanten om aan de 
vorst inlichtingen te kunnen verschaffen betreffende de inkomsten 
der verschillende fundaties, 1716

1 stuk

b. Manualen

b. Manualen
6379-6391 Manualen van de boninfanten en choraelen

6379-6391 Manualen van de boninfanten en choraelen
6379 1560-1561

1 deel

6380 1561-1562
1 deel

6381 1562-1563
1 deel

6382 1566-1567
1 deel
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6383 1568-1569
1 deel

6384 1569-1570
1 deel

6385 1571-1572
1 deel

6386 1572-1573
1 deel

6387 1573-1574
1 deel

6388 1633-1637
1 deel

6389 1642-1680
1 deel

6390 1651-1679
1 deel

6391 1655-1662
1 deel

6392 Opgave van de achetrstalige pachetn en cijnzen die de 
rentmeester van de choraelen nog moet innen, 1654

1 katern

6393 Staat van inkomsten en schulden van de stichting der boninfanten 
en choraelen, 1702

1 stuk

6394 "Manuaelboeck van allen die innecomen, cheynsen, renten, 
pachetn als andere soo in gelde als in graenen, compteterende aen
de choraelen ende bonifanten der collegiale kercke van de H. H. 
Michael ende Gudila binnen Brussel beginnende anno 1752, 
gemaeckt bij mij Winandus Guillelmus De Vos als rentleester"n 
1752-1793

1 deel
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c. Rekeningen

c. Rekeningen
6395-6430 Rekeningen van de boninfanten en/of choraelen.

6395-6430 Rekeningen van de boninfanten en/of choraelen.
6395 1429-1443

1 band

6396 1450-1465
1 band

6397 1465-1480
1 band

6398 1471-1501
1 band

6399 1502-1526
1 band

6400 1526-1541
1 band

6401 1541-1552
1 band

6402 1552-1567
1 band

6403 1567-1577
1 band

6404 1636-1645
1 band

6405 1653-1666
1 band

6406 1666-1668
1 deel

6407 1668-1669
1 deel

6408 1669-1670
1 deel

6409 1670-1672
1 deel
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6410 1672-1673
1 deel

6411 1673-1674
1 deel

6412 1676-1678
1 deel

6413 1679-1680
1 deel

6414 1681-1682
1 deel

6415 1683-1684
1 deel

6416 1687-1688
1 deel

6417 1689-1690
1 deel

6418 1691-1692
1 deel

6419 1693-1694
1 deel

6420 1695-1697
1 deel

6421 1701-1702
1 deel

6422 1703-1704
1 deel

6423 1707-1711
1 deel

6424 1701-1716
1 deel

6425 1716-1717
1 deel
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6426 1717-1720
1 deel

6427 1720-1724
1 deel

6428 1724-1728
1 deel

6429 1728-1732
1 deel

6430 1732-1735
1 deel

6431-6442 Bewijsstukken van de rekeningen van de choraelen en boninfanten.

6431-6442 Bewijsstukken van de rekeningen van de choraelen en 
boninfanten.

6431 1609
1 lias

6432 1610
1 lias

6433 1613
1 lias

6434 1627
1 lias

6435 1626
1 lias

6436 1637-1639
1 lias

6437 1660-1663
1 lias

6438 1676-1679
1 lias

6439 1695
1 lias

6440 1697-1700
1 lias
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6441 1703
1 lias

6442 1712-1714
1 lias

d. Andere rekenplichtige stukken

d. Andere rekenplichtige stukken
6443 "Liber expositiorum bonorum infantium et caraulium", 1511-1512

1 katern

6444 Afrekeningen tussen de rentmeesters van de choraelen en 
boninfanten enerzijds en zangmeester Jan Tichon en zijn 
testamentuitvoerders anderzijds, 1655-1666

1 omslag

6445 Rekening van de renten van de choraelen en boninfanten ten laste 
van de clerus van de Sint-Gorikskerk uit hun contingent van de 
wijnkelder, 1663

1 stuk

6446 Rekenplichtige stukken betreffende de renten ten bate van de 
choraelen en boninfanten, 16e-17e eeuw

1 omslag

e. Land

e. Land
6447 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 

Petrus Vanderhaeghen anderzijds betreffende de aanspraken van 
laatsgenoemde op een stuk land van de boninfanten te Anderlecht,
1575-1599

1 omslag

6448 Verzoekschrift van de weduwe van Joos De Mol gericht aan het 
kapittel om, gezien de oorlogsomstandigheden, een korting t e 
bekomen op het pachtsom die zij verschuldigd is voor land te 
Elingen toebehorend aan de choralen en bonifanten, 1652

1 lias, 2 stukken

6449 Verklaring van P. Van Achel betreffende het dagen van de 
rentmeester van de bonifanten in verband met een geschil met 
Willem Mees, pachetr van goederen te Lennik, 1652

1 stuk

6450 Pachtovereenkomst tussen het kapittel enerzijds en Petrus Van 
Stallen anderzijds betreffende land te Sint-Kwintens-Lennik, 
toebehorend aan de choraelen en de bonifanten, 1629

2 stukken
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6451 Getuigenis afgelegd doo de pastoor, meier en schepenen van 
Lennik betreffende de schade geleden in 1667-1668 ten gevolge 
van de oorlog, 1669

1 stuk

f. Huizen

f. Huizen
6452 Inventaris van de voorwerpen gevonden in het huis van de 

bonifanten ibj de Leuvense Weg, 1574
1 katern

6453 Overeenkoms tussen het kapittel, als momboor van de goederen 
der boninfanten enerzijds en Frans Kinschot, tresorier-generaal van 
financiën anderzijds betreffende het gebruik van een erf en een 
straatje tussen hun beider huizen bij de Leuvense Weg, 1624

1 katern

6454 Proces voor de Raad van Brabant tussen de graaf van Sint-Pieters-
Jette enerzijds en het kapittel anderzijds betreffende verbouwingen
bij het huis van de boninfanten en choraelen aan de Schaarbeekse 
en de Levens Weg, 1671-1690. Retroakten, 1617-

1 katern

6455 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de Beauregard, ontvanger van de fabriek anderzijds, betreffende 
de betaling aan de choraelen en de boninfanten van de koopsom 
afkomstig van de verkoop van het huis aan de Leuvense Weg, 
1718-1720

1 omslag

g. Renten

g. Renten
6456 "Specificatie van renten toekommende de chooraelen ende 

bonifanten van Sinte Goedele tot laste van de dekeyne huyssen 
der selver kercke", 1683-1685

3 stukken

6457 Vereffening door de provisors van het broederschap van Sint-Elooi 
enerzijds en de rentmeester van de choraelen en boninfanten 
anderzijds van de cijnzen en renten die zij mekaar verschuldigd 
zijn, 1695-1699

2 stukken
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Hoofdstuk II : De boninfanten afzonderlijk

HOOFDSTUK II : DE BONINFANTEN AFZONDERLIJK
1. Leggers

1. LEGGERS
6458 Legger van de boninfanten, 1446

1 katern

2. Rekeningen

2. REKENINGEN
6459-6480 Rekeningen van de bonifanten.

6459-6480 Rekeningen van de bonifanten.
6459 1402-1403

1 stuk

6460 1403-1404
1 stuk

6461 1406-1407
1 stuk

6462 1406-1407
1 stuk

6463 1566-1567
1 katern

6464 1572-1573
1 katern

6465 1573-1574
1 katern

6466 1579-1580
1 katern

6467 1586-1587
1 katern

6468 1590-1591
1 katern

6469 1591-1592
1 katern

6470 1592-1593
1 katern

6471 1593-1594
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1 katern

6472 1594-1595
1 katern

6473 1595-1596
1 katern

6474 1596-1597
1 katern

6475 1597-1598
1 katern

6476 1598-1599
1 katern

6477 1599-1600
1 katern

6478 1600-1601
1 katern

6479 1601-1602
1 katern

6480 1602-1603
1 katern

6481 Rekening van diverse uitgaven gemaakt ten behoeve van de 
bonifanten, 17e eeuw

1 katern

3. Algemeen beheer

3. ALGEMEEN BEHEER
6482 Notitie betreffende de rente verleend door Jan Mercator, scholaster,

ten bate van de boninfanten en de huisarmen, 15de eeuw
1 stuk

6483 Bescheiden betreffende de misfundaties in de kapel der 
boninfanten door Niklaas Mayoul en Petrus Jacobi, 1509-1590

2 stukken

Hoofdstuk III : De choraelen afzonderlijk

HOOFDSTUK III : DE CHORAELEN AFZONDERLIJK
1. Verzoekschriften

1. VERZOEKSCHRIFTEN
6484 Verzoekschriften van zangmeester Thmas Vander Horst aan het 
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kapittel betreffende de inkomsten verleend aan zijn zoon Willem, 
Chorael, 1625

2 stukken

6485 Verzoekschrift van Antoon Lescollier aan het kapittel tot het 
bekomen van een bedrag voor de recreatie van de choraelen, 
1695-1696

2 stukken

6486 Verzoekschrift van de choraelen aan het kapittel tot het bekomen 
van een bedrag voor hun feest naar aanleiding van de herdenking 
van de kerkwijding. Met kwijting door Antoon Lescollier, 1697

1 stuk

6487 Verzoekschrift van Filibert Beugnies, chorael, gericht tot het 
kapittel om financiële steun te bekomen voor hemzelf en zijn 
zusters gezien de strenge winter en het dure leven, 1784

1 stuk

2. Goederen

2. GOEDEREN
a. Rekeningen

a. Rekeningen
6488-6529 Rekeningen van de Choraelen.

6488-6529 Rekeningen van de Choraelen.
6488 1566-1568

1 katern

6489 1568-1569
1 katern

6490 1570-1571
1 katern

6491 1571-1572
1 katern

6492 1572-1573
1 katern

6493 1573-1574
1 katern

6494 1574-1575
1 katern

6495 1577-1578
1 katern
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6496 1578-1579
1 katern

6497 1579-1580
1 katern

6498 1585-1586
1 katern

6499 1586-1587
1 katern

6500 1587-1588
1 katern

6501 1588-1589
1 katern

6502 1589-1590
1 katern

6503 1590-1591
1 katern

6504 1591-1592
1 katern

6505 1592-1593
1 katern

6506 1593-1594
1 katern

6507 1594-1595
1 katern

6508 1595-1596
1 katern

6509 1596-1597
1 katern

6510 1597-1598
1 katern

6511 1598-1599
1 katern
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6512 1735-1738
1 deel

6513 1738-1741
1 deel

6514 1741-1744
1 deel

6515 1744-1747
1 deel

6516 1747-1750
1 deel

6517 1750-1751
1 deel

6518 1752-1754
1 deel

6519 1755-1757
1 deel

6520 1758-1760
1 deel

6521 1761-1763
1 deel

6522 1763-1766
1 deel

6523 1766-1769
1 deel

6524 1766-172
1 deel

6525 1772-1775
1 deel

6526 1775-1778
1 deel

6527 1778-1781
1 deel

6528 1781-1784
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1 deel

6529 1784-1787
1 deel

6530-6541 Bewijsstukken bij de rekeningen van de choraelen.

6530-6541 Bewijsstukken bij de rekeningen van de choraelen.
6530 1717

1 liasse

6531 1718-1720
1 liasse

6532 1721-1724
1 liasse

6533 1725-1728
1 liasse

6534 1729-1732
1 liasse

6535 1733-1735
1 liasse

6536 1736-1738
1 liasse

6537 1739-1741
1 liasse

6538 1742-1744
1 liasse

6539 1745-1747
1 liasse

6540 1748-1750
1 liasse

6541 1751
1 liasse

6542 Rekening van de uitgaven gemaakt door de zangmeester De 
Namur voor het aanwerven van choraelen en voor hun onderhoud, 
1703-1705

2 stukken
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6543 Notities aangaande de rekening van de chorealen, 1748-1750
2 stukken

6544 Lijst van de betalingen door de fabriek aan de rentemeester der 
choraelen voor de aankoop van "boschoolen", 1752-1771

2 stukken

6545 "Livre de compte de tous les reçus et de toutes les debourses faites
par M. Amandeau, prêtre et précepteur des enfants de chœur du 
vénérable chapitre de l'insigne église du S.S. Michel et Gudile à 
Bruxelles", 1730-1777

1 deel

6546 "Livre de comptes de Mr. Gauthy, maître de choreaux de Sainte 
Gudule", 1778-1780

1 deel

6547 Bescheiden betreffende het verzoek van het kapittel van Harelbeke
aan de tresorier van Sint-Goedele om tussenbeide te komen bij 
internuntius inzake het onderhoud van de choraelen met gelden 
van de kapelanieën, 18e eeuw

2 stukken

b. Huizen

b. Huizen
6548 Voorwaarden gesteld bij de verkoop van de huizen van de 

choraelen achetr het koor van Sint-Goedele, 1605-1606
2 katernen

6549 Bescheiden betreffende de aankoop door het kapitel van een huis 
in de "Blaesbalckstraete" ten behoeve van de choraelen, 1712-
1713

1 omslag

6550 Verzoekschrift van het kapittel aan het stadsbestuur tot het 
verlenen van amortisatie voor het in 1713 aangekochet huis der 
choraelen, 1754

1 omslag

6551 Uittreksels uit de "Acta Capitularia" betreffende betalingen voor 
herstellingen in het huis der choraelen, 1762

1 katern

6552 Overeenkomst tussen het kapittel enerzijds en F. Otto, raadsheer 
bij de Raad van Brabant en eigenaar van een huis naas dat der 
choraelen aangaande het "gemeyn geheym", 1779

1 stuk
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6553 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de rentmeesters der stad Brussel anderzijds aangaande het 
betalen van pondpenningen voor het huis der chorelen, 1786. 
Retroacten 1377-.

1 omslag

c. Renten

c. Renten
6554 Proces voor de Raad van Brabant tussen Collens, ontvanger van de

choraelen en boninfanten enerzijds en Jan Amas, klein kanunnik 
anderzijds betreffende een rente gezet op de kapelanie van de H. 
Jan de Evangelist ten bate van de choraelen, 1686-1687

1 omslag

6555 Proces voor de Raad van Brabant tussen het kapittel enerzijds en 
de abt van de Koudenberg anderzijds betreffende achetrstallige 
renten die laatstgenoemde verschuldigd is aan de choraelen uit 
hoofde van de kapelanie van de Elfduizend Maagden, 1754

1 omslag

6556 Rentebrieven voor de diende choraelen op de vorstelijke lening van
1778

3 stukken

3. Beurzen

3. BEURZEN
6557 Uiittreksel uit de codicille bij het testament van Steven Ydens, 

groot kanunnik, waarbij hij een beurs fundeert om arme 
boninfanten en choraelen te Leuven en te Douai te laten studeren, 
1615

1 stuk

6558 Verklaring door A. Vander Steen waarbij hij bevestigt dat Petrus 
Vander Bruggen in het College van de H. Drievuldigheid te Leuven 
gewoond heeft, 1697

1 stuk

6559 "Boom van de afkomste van fondatie vande Grimberghs XIIIc 
LXXIX, fondateur vande borse Hendrick grimberghs in de collegie 
van de Heylighe Godthet tot Loven", 17e eeuw

1 stuk

6560 Brieven van A. Parmentier, hoofd van het Theologisch College te 
Leuven waarin hij de vacature bekend maakt van een beurs uit de 
fundatie Van Vlierden ten bate van de choraelen, 1703-1704

1 omslag
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6561-6601 Rekeningen van de "borsen van de afgaende choraelen" :

6561-6601 Rekeningen van de "borsen van de afgaende choraelen"
:

6561 1660-1662
1 katern

6562 1662-1664
1 katern

6563 1665-1666
1 katern

6564 1668-1669
1 katern

6565 1669-1670
1 katern

6566 1670-1672
1 katern

6567 1672-1673
1 katern

6568 1673-1674
1 katern

6569 1674-1676
1 katern

6570 1676-1678
1 katern

6571 1678-1680
1 katern

6572 1680-1682
1 katern

6573 1682-1684
1 katern

6574 1684-1686
1 katern

6575 1686-1688
1 katern
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6576 1688-1690
1 katern

6577 1690-1691
1 katern

6578 1692-1694
1 katern

6579 1695-1697
1 katern

6580 1697-1700
1 katern

6581 1700-1702
1 katern

6582 1702-1704
1 katern

6583 1704-1706
1 katern

6584 1706-1707
1 katern

6585 1707-1711
1 katern

6586 1711-1716
1 katern

6587 1716-1717
1 katern

6588 1717-1720
1 katern

6589 1720-1724
1 katern

6590 1720-1724
1 katern

6591 1724-1728
1 katern

6592 1728-1732
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1 katern

6593 1732-1736
1 katern

6594 1735-1738
1 katern

6595 1739-1741
1 katern

6596 1742-1744
1 katern

6597 1744-1747
1 katern

6598 1747-1750
1 katern

6599 1750-1751
1 katern

6600 1751-1754
1 katern

6601 1755-1757
1 katern

6602-6617 Bewijsstukken van de rekeingen van de "afgaende choraelen borsen".

6602-6617 Bewijsstukken van de rekeingen van de "afgaende 
choraelen borsen".

6602 1695-1697
1 liasse

6603 1701-1703
1 liasse

6604 1705-1707
1 liasse

6605 1712-1714
1 liasse

6606 1716-1717
1 liasse

6607 1718-1720
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1 liasse

6608 1721-1724
1 liasse

6609 1725-1728
1 liasse

6610 1729-1732
1 liasse

6611 1733-1735
1 liasse

6612 1736-1738
1 liasse

6613 1739-1741
1 liasse

6614 1742-1744
1 liasse

6615 1745-1747
1 liasse

6616 1748-1750
1 liasse

6617 1751
1 liasse

6618 Instemming van Barbara Heunens met de verkoop van een huis 
aan de Oude Schaarbeekse weg waarvan tresorier Brant haar het 
vruchtgebruik liet en waarvan de opbrengst na haar dood zou gan 
naar de "afgaende choraelen", 1640

1 katern

6619 "Ballance van het iaerlijcks innecomen ende uytgeef van de 
fondatie der borsen van afgaende choraelen gemaeckt ende 
getrocken uyt de rekeninge de annis 1773, 1734 et 1735"

1 stuk


	Description du fonds d'archives:
	Description des séries et des éléments
	Boek I : Bescheiden gemeeenschappelijk voor het kapittel en ondergeschikte instellingen
	Deel I : Inventarissen, repertoria, complitatiewerken en historiografie
	Hoofdstuk I : Inventarissen
	Hoofdstuk II : Repertoria
	Hoofdstuk III : Compilatiewerken en historigrafie

	Deel II : Oorkondenverzameling
	Deel III : Cartularia
	Deel IV : Referentiestukken
	Hoofdstuk I : Algemene referentiestuken
	Hoofdstuk II : Vorstelijke ordonnanties

	Deel V : Testamenten
	Hoofdstuk I : Inventaris, uittreksels en briefwisseling
	Hoofdstuk II : Registers van testamenten
	Hoofdstuk III : Afzonderlijke testamenten (1)
	308-309 Beausart (De-), Petrus, priester, ontvanger van de forijne kapelanieën.
	320-321 Borcht, (Vander-), Willem, klein kanunnik. Testament 1499.
	329-331 Brant, Willem, tresorier en houder van de vijde prebende. Uittreksel uit het testament, 17e eeuw.
	336-337 Broecke (Vanden-), Joos, klein kannunik. Testament, 1539.
	339-341 Bruloot, Jan, cantor en houder van de zesde prebende. Rekening van de testamentuitvoer, 1646-1647.
	368-369 Damant, Petrus "bewaerdere vanden juweelen ons heeren tsconincx" en anna Baive.
	371-372 Danckaerts, Walter, plebaan.
	373-375 Davidts, Maarten, klein kanunnik.
	383-385 Dryver, (De-), Elisabeth.
	387-394 Fabri, Paulus, groot kanunnik.
	407-408 Ghindertaelen (Van-), Jacob, houder der vierde prebende.
	410-412 Gobelinus, Jan, cantor en houder der achtste prebende.
	418-421 Gucht (Vander-), Elisabeth, weduwe van Willem Noiseth, meester-brouwer.
	441-443 Hoffstadt, Willem, kruisdrager in Sint-Goedele.
	450-453 Hovijne, Willem, houder der achtste prebende.
	456-457 Idens, Steven, groot kanunnik, houder de zevendee prebende.
	471-472 Loyns, Walter, kanunnik en houder van de zevede prebende.
	479-481 Magnus, Hendrik, ridder en hertogelijk raadsheer.
	496-497 Michiels, Sebastiaan, klein kanunnik.
	500-506 Mol (De-), Filibert, deken van Sint-Goedele.
	512-518 Nicolot, Claudius, kapelaan.
	523-524 Pantecras, Jan, priester, secretaris van het kapittel en ceremonmiemeester.c
	525-526 Pantinus, Petrus, deken en houder der vierde prebende.
	533-536 Poignart, Willem, klein kanunnik.
	576-577 Thosse (De-), Ambrosius, deken en houder der negende prebende.
	582-587 Vanderbeken, Ignatius, kapelaan.
	595-597 Vincquels, Frans Jozef, tresorier en houder der vijfde prebende.
	610-612 Woislauski, Jacob, tresorier.


	Deel VI : Statuten en interne organisatie
	Hofdstuk I : Algemene reglementering
	Hoofdstuk II : Ttulatuur
	Hoofstuk III : Voorrang
	Hoofdstuk IV : Residentieplicht
	Hoofdstuk V : Tucht
	Hoofdstuk VI : Inwendige orde
	Hoofdstuk VII : Habijt en plaats in het koorgestoelte

	Deel VII : De clerus in het algemeen
	Hoofdstuk I : Lijsten van clerici
	704-720 Lijsten van geestelijke verbonden aan Sint-Goedele en ondergeschikte kerken.
	721-773 "Nomina et cognomina maiorum et minorum canonicorum, capellanorum, mercenariorum et aliorum officorum ecclesie collegiate Dive Gudile Bruxellnsis et aliarum ecclesiarum subalternarum eiusdem residentium et foraneorum necon vicariorum eorundem...".
	774-822 " Rotulus omnium dignitatum, canonicatuum, capellaniarum, cantuariorum et officiorum fundatorum in insigni ecclesia Dive Gudile allisque eidem subalternis et nominum possessorum, tam residentium quam foraneorum necon onerum unicuiqueincumbentium prelectus toti clero in vigilia Sanctie Johannis Baptise...".
	823-826 Lijsten der clerici verbonden aan Sint-Goedele en ondergeschikte kerken.
	827-838 "Cathalogus cleri ecclesie collegiate D.D. Michaelis et Gudile, aliarumque ecclesiarum subalternarum huius civitatis Bruxellensis".

	Hoofdstuk II : Aanbevelingsbrieven
	851-867 Aanbevelingsbrieven geschreven door het kapittel en andre instanties ten gunste van volgende clerici :

	Hoofdstuk III : Relaties met de universiteit van Leuven
	869-873 Brieven waarbij de rector van de Universiteit van Leuven aan het kapittel een aantal geestelijken voorstelt voor een kerkelijke beneficie :
	874-890 Brieven waarbij de dekaan van de faculiteit der "artes" te Leuven aan het kapittel een aantal "magistri arium" voorstelt ter benoeming :
	895-896 Bescheiden aangaande de viering van diegene die Leuven afstudeerden.

	Hoofdstuk IV : Bescheiden betreffende individuele clerici


	Boek II : Leden en ondergeschikten van het kapittel
	Deel I : De kanunniken van de eerste fundatie of de grote kanunniken
	Hoofdstuk I : De acta Capitularia
	1. Beroep tegen de beslissingen van het kapittel en redactie der acta
	2. Registers der acta capitularia
	910-937 Registers met de Acta Capitularia" :

	3. Minuten en uittreksels
	938-947 Minuten van de "Acta Capitulara".


	Hoofdstuk II : Rechtsmacht van de grote kanunniken
	1. Privilèges, reglementering en briefwisseling
	2. Processenv oor het kapittel
	a. "Rotuls litium"
	991-998 "Rotulus litium capituli insignis ecclesie collegiatae, D. D. Gudilae et Michaelis".

	b. "Lites coram capitulo" (in banden)
	c. Afzonderlijke processen voor het kapittel

	3. Fiscus Capituli
	a. Bevoegdheden, prerogatieven en reglementering
	b. Processen behandeld door de "fiscus capituli"


	Hoofdstuk III :
	1. Beschermingsprivilèges en algemene reglementering
	2. De Rentmeester
	3. Leggers en manualen
	a. Opmaken van leggers en manualen
	b. Leggers en manualen
	1187-1233 Leggers van het kapittel : "Liber censualis", "Maenboeck", "Manuael".
	1249-1333 Opgave van de inkomsten van het kapittel en ondergeschikte instellingen opgemaakt in uitvoering van een verordering van het centraal bestuur van Oostenrijkse Nederlanden, 1786-1787.
	1251 - 1265 Kanunniken van de eerste fundatie.
	1266-1272 Kanunniken van de tweede fundatie.
	1274-1327 De afzonderlijke kapelanieën



	4. Rekeningen
	a. Algemeenheden
	b. Rekeningen van de villicus
	1336-1481 Rekeningen van de villicus van het kapittel :
	1482-1488 Bewijsstukken van de rekeningen van het kapittel.

	c. Rekeningen van de fundatiegoederen
	1496-1586 Rekeningen van de functiegoederen.
	1587-1592 Bewijsstukken van de rekeningen der fundatiegoederen.

	d. Rekeningen van de "libere goederen"
	1593-1671 Rekeningen van de "libere goederen".
	1672-1692 Bewijsstukken van de rekeningen der "libere goederen".

	e. Andere rekenplichtige stukken
	1697-1707 "Memoriale Martini Davidts, presbyteri, receptoris seu villici dominorum de capitulo ecclesie collegiate Sancte Gudile oppidi Bruxellensis tam de receptis quam de expositis".
	1709-1710 "Rekeninge particuliere Mercx Vanden Wouvere die hij doende is den eersamen, wijsen ende zeer voirzienighe heeren vanden capittele... van zekeren ontfanghe ende vuytgevene extraordinaris... van welcken ontfanghe ende vuytgeven egheen mentie gemaeckt en is geweest in des voerscreven Mercx rekeninghe".
	1713-1717 Rekeningen van Filip Vande Wouwer ten behoeve van het kapittel betreffende "zekere resten diemen den selven capittele alsnoch ten achetr was midts desen tourblen".
	1718-1719 "Rekeninghe particulier tusschen meester Gillis Robert, priester ende busmeestere vanden heeren van den capittele ende Philips Vande Wouwere inden naem vande selve heeren vande capittele".
	1721-1728 Rekeningen van de vergoedingen door de rentmeester van het kapittel uitbetaald aan de afzonderlijke kanunniken na het afsluiten van de rekeningen.

	f. Rekeningen van proceskosten
	1740-1755 Rekeningen van advocaten, procureurs, griffiers en deurwaarders betreffende hun werkzammheden voor het kapittel :


	5. Contractboeken
	1757-1767 Registers met contracten en volmachetn betreffende de verkoop en verpachtingen van goederen van het kapittel en ondergeschikte fundaties zoals kapelanieën, "cantuaria", "quoitidiaene distributie", zangers, "choraelen", "broodt". Deze registers omvatten daarnaast ook andere bescheiden zoals stichtingsoorkonden van kerkelijke instellingen, misfundaties en inventarissen van nalatenschappen, verplichtingen van ondergeschikten enz.

	6. Bunder- en muddegeld
	1771-1776 Rekeningen van het buner- en muddegeld, door het kapittel geheven op de verpachting van de goederen toebehorend aan kerkelijke beneficia.

	7. Renten en kapitalen
	a. Manualen
	1780-1785 Manualen van de ontvangen kapitalen van het kapittel.
	1787-1788 "Rentenbroeck". Repartitie van de renten afkomstig van het uitlenen van kapitalen aan diverse instanties.

	b. Rekeningen
	c. Afzonderlijke renten in het algemeen
	d. Vorstelijke leningen
	1800-1806 Renten gezet op de vorstelijke leningen uitgeschreven op :

	e. Renten op de stad Brussel
	f. Renten op de Staten
	1812-1815 Renten ten laste van de Staten van Brabant uitgeschreven op :
	1816-1818 Renten ten laste van de Staten van Vlaanderen uitgeschreven op :
	1819-1821 Renten ten laste van de Staten van Luxemburg en Chiny uitgeschreven op :
	1822-1823 Renten ten laste van de abdij van Gembloers in ruil voor een ontvangen kapitaal.


	8. Tienden
	a. Reglementen
	b. Overeenkomsten inzake tienden
	c. Tiendeschuur
	d. Processen aangaande tienden
	e. Bescheiden betreffende het onderhoud en het herstel van kerken en pastorijen (1)
	f. Leggers van de tienden
	1871-1894 Manualen van de tienden van het kapittel.

	g. Rekeningen van de tienden
	1898-1937 Rekeningen van de tienden van het kapittel gelegen onder de distrikten van Elsene, Sint-Joost-ten-Node en Molenbeek.
	1939-1978 Bewijsstukken van de rekeningen van de tienden.

	h. Tiend van Anderlecht
	i. Tiend van Diegem
	Beschrijving
	Beheer
	Parochieovereenkomsten
	1988-1990 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Dorenberg onder Diegem :


	j. Tiend van Elsene en Sint-Joost
	Beschrijving en algmeen beheer
	1994-1996 Paalscheiding tussen het tiend van het kapittel te Sint-Joost-ten-Node enerzijds en het tiend van Schaarbeek, toebehorend aan de abdij van Vorst en de pastoor van Schaarbeek, anderzijds.

	Pachtovereenkomsten
	2000-2062 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het groot tiend van Sint-Goele in vier percelen : "Den Beck, Langhehaeghe, Ternellekens (Op-Brussel) enn Swaenenbergh".
	2063-2068 "Den Beck". Pachtovereenkomsten betreffende et tiend van "Den Beck" tussen het kapittel en :
	2069-2075 "Langehaeghe". Pachtovereenkomsten betreffende het tiend van "Langehaeghe" tussen het kapittel en :
	2076-2079 "Swaenenbergh". Pachtovereenkomsten betreffende het tiend van "Swaenbergh" tussen het kapittel en :
	2080-2081 "Ternellekens".
	2083-2086 "Vinckenberg".


	k. Op-Brussel
	l. Gordaal
	Historische aantekeningen
	Geografische omschrijving
	2096-2102 Rekeningen door de rentmeester van het kapittel betreffende de fundatie door hertog Hendrik I van Brabant van de "Missa Henrici" met de opbrengst van het tiend van Gordaal onder Tervuren.
	2106-2136 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Gordaal onder Tervuren :


	m. Groot-Bijgaarden
	Aantekeningen

	n. Haren
	Afschrit en oorkonden
	Leggers
	Pachtovereenkomsten
	2151-2162 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Haren :

	Pastorijen kerk

	o. Laken
	Geografische omschrijving
	Rekeningen
	2167-2188 Rekeningen van het tiend van "Oudenbroeck" buiten de Lakensepoort.


	p. Leerbeek
	Inventaris en afschriften
	2191-2200 Verzameling afschriften uit de "registers van goedenisse" betreffende goederen onder de heerlijkheid Leerbeek waar het kapittel cijnzen ontvangt.

	Leggers
	Pachtoverenkomsten
	2214-2220 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Leerbeek.

	Processen

	q. Machelen
	Leggers
	Pachtovereenkomsten
	2229-2266 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Machelen en Putbeke.

	Kerk en pastorij

	r. Tiend van Melsbroek
	Geografische omschrijving, verkoop
	Pachtovereenkomsten
	2285-2325 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het tiend van Melsbroek.

	Kerk en pastorij

	s. Tiend van Molenbeek
	Inventaris
	Geografische omschrijving
	Algemeen beheer
	Pachtsovereenkomsten
	2350-2352 Pachtovereenkoms tussen het kapittel enerzijds en Christoffel Van Rampelbergh en Jan de Mesmaeker anderzijds betreffende een deel van het tiend van Molenbeek.
	2355-2416 Pachtovereenkomsten ("conditien") betreffende het groot tiend van Molenbeek ("Laeckenvelt, Carrevelt, Ossegmevelt, Ransvoort en Moortebeek"-.
	2417-2438 Pachtovereenkomsten betreffende het zaadtiend van Molenbeek.


	t. Tiend van Wezenbeek
	u. Tiendewijn
	2444-2451 Rekeningen van de tiendewijn.

	v. Klavertiend
	w. Vleestiend
	x. Aardappeltiend
	y. Tabaktiend
	z. "Pauwtiend. Tiend van boerkooishoven, calc- en careelovens"
	Overeenkomsten en algemeen beheer
	Manualen
	Registers van processen
	Afzonderlijke processen
	Rekeningen


	9. Andere Goederen der Grote kanunniken gerangschikt per plaats
	a. Anderlecht
	b. Brussel
	Land
	Cijnzen en renten
	Huizen

	c. Elsene
	d. Gaasbeek
	e. Gooik
	f. Grimbergen
	g. Haacht
	h. Haren
	i. Laken
	j. Leefdaal
	k. Lombeek
	l. Londerzeel
	m. Meise
	n. Molenbeek
	o. Neigem
	p. Overheembeek
	q. Relegem
	r. Schaarbeek
	2583-2585 Pachtovereenkomsten tussen het kapittel enerzijds en Gillis Haeck anderzijds betreffende land buiten de Schaarbeekse poort.

	s. Sint-Gillis
	t. Sint-Joost-ten-Node
	u. Sint-Stevens-Woluwe
	v. Sint-Ulriks-Kapelle
	w. Ternat
	x. Vilvoorde
	y. Wolvertem

	10. Possesiegeld
	2600-2644 Rekening van het possessiegeld :
	2645-2648 Rekeningen door tresorier Woilauski betreffende het possessiegeld der grote kanunniken.

	11. Pixis
	a. Inventaris
	b. Cartualrium
	c. Rekeningen van het "pixis".
	2702-2712 Bewijsstukken bij de rekening van het pixis.
	2713-2729 Rekeningen van de onkosten gemaakt door advocaten, procureurs en deurwaarders ten bate van het kapittel. Deze onkosen werden vergoed met de gelden van het "pixis".


	12. Belastingen, beden en krijgsdienst
	2828-2848 Renten uitgegeven door het kapittel voor de betaling van de vorstelijke lening, 1760. Deze renten worden verleend aan :
	2850-2867 Rekeningen door de rentmeester van het kapittel betrffende de lichting van 5.000 fl. voor de vorstelijke lening uitgeschreven in 1760.


	Hoofdstuk IV : De deken
	1. Lijsten
	2. Aanstelling
	3. Verplichtingen, bevoegdheden en prerogatieven
	4. Processen
	5. Goederen en goederenbeheer
	a. Algemeen beheer
	b. Leggers
	c. Renten
	d. Rekeningen
	2917-2918 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het decanaat ten tijde van Filip Niger.

	e. Afrekeningen
	f. Huizen van de deken
	2959-2962 Rekening van de deken Jacob De Maeyere en zijn testamentuitvoerders betreffende het klein huis van de deken.
	2966-2968 Rekenplichtige stukken betreffende de werken in het huis van de deken.

	g. Verhuring van huizen
	h. Andere goederen van de deken
	Anderlecht
	Lot
	Sint-Lambrechts-Woluwe


	6. Fundatie van de studiebeurs van deken Petrus Vinck

	Hoofdstuk V : De cantor
	1. Lijsten, bevoegdheden, verplichtingen
	2. Goederenbeheer
	a. Leggers en manualen
	b. Renten
	c. Goederen te Brussel
	d. Laathof van de cantorij te Humbeek
	3037-3048 Cijnslijsten van de goederen te Humbeek.
	3050-3098 Verzameling bescheiden betreffende het laathof van de cantorij te Humbeek. Deze stukken werden in 1789 door de weduwe van Petrus Frans De Roover, griffier van dit laathof, overhandigd aan cantor B. Clarenbos. Omvat ook een stuk betreffende het laathof van Dendermonde (1757) en betreffende het laathof der Zenne van de opgeheven priorij van Groenendaal (1786-1792), 1692- 1795.



	Hoofstuk VI : De Tresorier
	1. Verplichtingen en bevoegdheden
	2. Aanstelling
	3. Adjunct-Tresorier
	4. Archiefbeheer
	5. Processen
	6. Goederenbeheer
	a. Leggers en manualen
	b. Rekeningen
	3156-3177 Rekening van de tresorij,

	c. Goederen te Brussel
	d. Elsene
	e. Sint-Gillis
	f. Vilvoorde
	g. Zaventem
	h. Renten
	3230-3236 Rekeningen betreffende de afbetaling van de kapitalen waarmee de huizen van de tresorij belast zijn,



	Hoofstuk VII : De Grote prebenden in het algemeen
	1. Procedure betreffende het verlenen van prebende en beneficia
	2. Verlening van beneficia aan de afgestuurderen van universiteiten
	3. Registers betreffende de verlening van prebenden
	4. Ruil van kerkelijke beneficia
	5. Inkomsten van beneficai
	a. Leggers
	b. Algemene regelingen inzale de inkomsten van beneficia
	c. Inkomsten van de twaalf grote prebenden

	6. Meerdere prebenden

	Hoofstuk VIII : De eerste prebende
	1. Cartularium
	2. Aanstelling
	3. Goederenbeheer
	a. Leggers
	b. Huizen
	c. Pachtovereenkomsten
	d. Rente


	Hoofdstuk IX : De tweede rebende
	1. Goederenbeheer
	a. Leggers
	b. Rekeningen
	c. Cijnzen


	Hoofdstuk X : De derde prebende
	1. Caturalrium
	2. Aanstelling
	3. Goederenbeheer
	a. Volmacht
	b. Leggers
	c. Rekeningen
	3363-3364 Rekening van de derde prebende gehouden door Van Beughem.

	d. Pachtovereenkomsten
	e. Cijnzen en renten
	f. Huizen


	Hoofdstuk XI : De vierde prebende
	1. Algemeenheden
	2. Goederebeheer
	a. Leggers
	b. Rekeningen
	3388-3392 Rekeningen van de vierde prebende.

	c. Huizen
	d. Verpachting
	e. Rente


	Hoofstuk XII : De vijfde prebende
	1. Goederenbeheer
	a. Leggers
	b. Goederen te Brussel
	c. Pachtovereenkomsten
	d. Proces
	e. Cijns


	Hoofdstuk XIII : De zesde prebende
	1. Aanstelling
	2. Goederenbeheer
	a. Leggers
	b. Rekeningen
	3441-3448 Rekeningen door Jan Verheyleweghen betreffende de inkomsten van de zesde prebende gehouden door Petrus Damant, cantor van Sinte-Veerle in Gent.



	Hoofdstuk XIII : De zevende prebende
	1. Aanstelling
	2. Leggers
	3. Proces

	Hoofdstuk XV : De achtste prebende
	1. Algemeenheden
	2. Goederenbeheer
	a. Leggers
	b. Proces
	c. Rekeningen
	3486-3493 Rekening door de Stordeur, rentmeester van het kapittel, betreffende de achtste prebende gehouden door Van Doorselaer.

	d. Paalscheiding en opmetting
	e. Pachtovereenkomsten
	f. Rente


	Hoofstuk XVI : De negende prebende
	1. Lijst der prebendehouders
	2. Proces
	3. Goederenbeheer
	a. Leggers
	b. Rekeningen
	c. Anderlecht
	d. Ganshoren
	e. Jette
	f. Molenbeek
	g. Cijnzen en renten
	h. Processen


	Hoofstuk XVII : De tiende prebende
	1. Inventaris
	2. Aanstelling
	3. Goederenbeheer
	a. Volmachetn
	b. Leggers
	c. Rekeningen
	3608-3612 Rekeningen van de tiende prebende, gehouden door cantor Jan Crinon.
	3613-3638 Rekeningen van de tiende prebende, gehouden door G. Moreau.

	d. Huizen
	e. Anderlecht
	f. Dilbeek
	g. Molenbeek
	h. Cijnen en renten


	Hoofdstuk XVIII : De elfde prebende
	1. Goederenbeheer
	a. Leggers
	b. Molenbeek
	c. Buiten de Lakense Poort
	d. Schaarbeek
	e. Andere goederen
	f. Renten


	Hoofdstuk XIX :
	1. Cartularium
	2. Goederenbeheer
	a. Leggers
	b. Rekeningen
	c. Huizen
	d. Andere goederen


	Hoofstuk XX : De medische prebende
	1. Fundatie
	2. Aanstelling
	3721-3725 Kandidaturen (voorzien van aanbevelingsstukken) voor de medische prebende :

	3. Goederenbeheer
	a. Leggers
	b. Rekeningen
	3729-3746 Rekeningen van de medische prebende.

	c. Huizen
	d. Processen
	e. Renten

	4. Ziekenzorg


	Deel II : De Scholaster
	Hoofdstuk I : Inventarissen
	Hoofstuk II : Cartularia en compilatiewerken
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