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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
I. INVENTARISSEN EN INDECES.

1

I. INVENTARISSEN EN INDECES.
Oude inventaris van de Varia. [19de eeuw].
1801-1900

2

Inventaris van de Varia vernieuwd in 1932, met aantekeningen tot
1988.
1932-1988

3

Twee verwijzingslijsten der Varia (getypt) van inventaris 1 bis.
[20ste eeuw].
1901-2000

4

Kopie van de inventaris van de vroegere Rekenkamer van de vorst
te Rijsel beteffende de periode 1300-1307. [19de eeuw].
1300-1900

5

Kopie van de inventaris van de vroegere Rekenkamer van de vorst
te Rijsel betreffende de periode 1309-1330. [19de eeuw].
1309-1900

6

Kopie van de inventaris van de vroegere Rekenkamer van de vorst
te Rijsel betreffende de periode 1330-1362. [19de eeuw].
1330-1900

7

Inventaris van de oorkonden in de Rekenkamer te Rijsel door Jan
Ruffault, Karel de Boullougne, Jan Leblancq. [1506-1512].
1506-1512

8

Kopie van de inventaris van de charters, akten en documenten van
Vlaanderen van het kasteel van Rupelmonde van 12 april 1552.
[2de helft 16de eeuw].
1501-1600

9

Kopij van het voorgaande. 1679.
1679

10

Kopie van de inventaris van de charters, akten en documenten van
Vlaanderen van het kasteel van Rupelmonde van 12 april 1552. [Na
1600].
1552-1600

11

Inventaris van de documenten (originelen of afschriften) uit de
periode 1199-1560 m.b.t. de graven van Vlaanderen en de
soevereiniteit van de Franse koningen over de Nederlanden. [19de
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eeuw].
1199-1900
12

Inventaris van registers. s.d.

13

Alfabetische en systematische index op de twee eerste volumes
van de ordonnanties van Vlaanderen. s.d.

14

Alfabetische index van een verzameling bestaande uit twee
volumes (ordonnanties?). [18de eeuw].
1701-1800

15

Index (partim) van een niet nader geïdentificeerd register. [18de
eeuw].
1701-1800

16

Alfabetische index op de plakkaten van Vlaanderen. [18de eeuw].
1701-1800

17

Inventaris van de oorkonden berustende te Rupelmonde. [18de
eeuw].
1701-1800

18

Handschriftelijk zaken- en onderwerpsregister op de 5 delen van de
plakkaatboeken van Vlaanderen. [18de eeuw].
1701-1800

19

Twee indices van weesboeken. 1765-1773.
1765-1773

20

"Generalen index Chronologique van alle de Placcaerten Edicten
geëmaneerd naar het voltrekken van den Sesden Placcaet-Boek...".
1786.
1786

21

Bundel authentieke kopijen van inventarissen van archieven
(meest moderne) van gemeenten van Oost-Vlaanderen, met
proces-verbaal van hun overgaven door de burgemeesters aan hun
opvolgers. 1813-1822.
1813-1822

22

Inventaris van akten berustende in het stadsarchief van Keulen.
s.d.

23

Lijst van akten m.b.t. Vlaanderen en Henegouwen en bewaard te
Luik in het Gouvernementshuis. s.d.
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24

Inventaris (+ dubbel) van akten m.b.t. het bewind van Hendrik VIII
te Doornik. s.d.

25

Chronologische en gedetailleerde index van de vier cartularia van
Vlaanderen s.d.
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II. PLAKKATEN, ORDONNANTIES, DECRETEN, EDIKTEN, REGLEMENTEN, STATUTEN, PRIVILEGES, COSTUMEN, OCTROOIEN...

26

II. PLAKKATEN, ORDONNANTIES, DECRETEN, EDIKTEN,
REGLEMENTEN, STATUTEN, PRIVILEGES, COSTUMEN, OCTROOIEN...
Fragment van een costume-boek. s.d.

27

Documenten waarin hoofdzakelijk gesproken wordt over de
privileges van geestelijken. s.d.

28

Uittreksel uit een register met de decreten van Lodewijk Van
Vlaanderen m.b.t. de "cuere van dien van den hamere bi biervliet".
s.d.

29

Fotokopie van kanselarijregister afkomstig van de kanselarij van de
graven van van Vlaanderen met de privileges en andere stukken
voor de Vlaams steden. [ca. 1337].
1333-1342

30

Kopie van de privileges, statuten en reglementen van Vlaanderen
(vooral Gent) en van Brabant (vooral Diest). [eind 14de-begin 15de
eeuw].
1376-1425

31

Afschrift van een ordonnantie van 1408 o.a. m.b.t. het verlenen
van een som geld Jan zonder Vrees voor krijgskosten. 16 juli 1472.
1408-1472

32

Keurboek van Roeselare. [16de eeuw].
1501-1600

33

Ontwerp van "costumen" van Roeselare. [16de eeuw].
1501-1600

34

Kopieën van ordonnanties. [16de eeuw].
1501-1600

35

Afschrift van een ordonnantie van Karel V. 7 oktober 1523.
1523

36

Verzameling afschriften van ordonnanties uit de periode 12991538. [19de eeuw].
1299-1900

37

Kopie van de vredestraktaten van de 15de en de 16de eeuw. s.d.
1401-1600
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38

"Registrum sive prothocollum diversarum sententiarum, actarum,
instrumentorum, scripturarum, etc...pro M. Nic. vander Wijmpen",
e. a. promotores van het geestelijke hof te Gent. 1557-1588.
1557-1588

39

"Recueil de diverses annotations servantes tant a l'explication des
coustumes qu 'a l'intelligence et a la practique d'Arthois":
aantekeningen met betrekking tot de costumen van Artois, met
index. [17de eeuw].
1601-1700

40

Ordonnantie en instructie van de keizer voor de Raad van
Financiën. 1545-1546.
1545-1546

41

Edict van Karel IX, koning van Frankrijk, met betrekking tot de
openbare beoefening van de calvinistische godsdienst. Ca. 1562.
1558-1567

42

Kopijen van twee ordonnanties uitgevaardigd door François I,
koning van Frankrijk. 1570, 1580.
1570-1580

43

Plakkaat van Charles Phillippe de Matanca, ridder en heer van
Tillegem en luitenant-generaal "vande Jagerie ende
hooghforesterie van gheheel de provintie en de Graafschappe van
Vlaanderen, m.b.t. het verbieden van bepaalde jachtinstrumenten
enz... binnen de kasselrij Oudenaarde". 1654.
1654

44

Plakkaat van Filips IV m.b.t. het naleven van artikel 15 van een
ordonnantie van 1606 van Albrecht en Isabella m.b.t. de procedure
bij het verkrijgen van titels, onderscheidingen etc.... . 1656.
1606-1656

45

Gedrukt plakkaat van paus Alexander VII. 6 oktober 1665.
1665

46

Lijsten van octrooien van o.a. Gent, Oudenaarde, Brugge, Kortrijk,
Ieper, het Land van Waas enz. ...). 1662-1666.
1662-1666

47

Nog niet geklasseerd pak met kopijen van ordonnanties, costumen,
privileges enz.... 1540-1671.
1540-1671

48

Reglement van Karel II m.b.t. de overname van gronden. 2 juni
1674.
1674

Varia 3

12

49

Plakkaat met betrekking (o.a.) tot het feit dat "geene Soldaten (...)
sullen moghen gaen buyten de plaetsen van hunne Garnisoenen
sonder oorlof ende permissie te hebben bij gheschrift...". 4 dec.
1675.
1675

50

Ordonnantie m.b.t. de inbeslagneming van alle goederen van de
Fransen. 1683.
1683

51

Plakkaat van de stad Ieper waarin men een beloning van 100
"pattacons" belooft aan diegene die de beschreven gestolen
voorwerpen kan terugbezorgen. 8 mei 1698.
1698

52

Costumen, privileges, reglementen, ... m.b.t. Doornik, Brabant,
Valkenburg enz. [17de-18de eeuw].
1601-1800

53

Verzameling sententies, processen, gedrukte reglementen enz.
m.b.t. de kerkelijke tienden van Vlaanderen. [17de-18de eeuw].
1601-1800

54

Band met stukken m.b.t. lenen in het Land van Waas, ook vindt
men er de costumen van Sint-Pieters en die van de Oudburg te
Gent. [18de eeuw].
1701-1800

55

Documenten m.b.t. een ordonnantie opgesteld door de koningin
van Groot-Brittannië en de Staten-Generaal in naam van Karel III
van Spanje. [18de eeuw].
1701-1800

56

Alfabetische index van een verzameling bestaande uit twee
volumes (ordonnanties?). [18de eeuw].
1701-1800

57

Alfabetische index op de plakkaten van Vlaanderen. [18de eeuw].
1701-1800

58

"Recognitiones" van paus Clemens VIII (fragmenten). [18de eeuw].
1701-1800

59

Handschriftelijk zaken- en onderwerpsregister op de vijf delen van
de plakkaatboeken van Vlaanderen. [einde 18de eeuw].
1776-1800

60

Uittreksel uit het reglement van 1 mei 1750 m.b.t. de zegening van
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de vlaggen van het regiment van de hertog Davenbergh door de
abt. Ph. Standaert. 24 mei 1751.
1750-1751

61

Documenten m.b.t. het onderzoek van besmettelijke ziekten onder
het hoornvee in de parochie Ertvelde in het ambacht Assenede. 27
mei 1772.
1772

62

Plakkaat m.b.t. de registratie van de verlofdagen van de soldaten
(om zo desertie te vermijden). 26 nov. 1774.
1774

63

Documenten gericht tot de baljuw, burgemeester en schepenen
van het ambacht Assenede m.b.t. de rekrutering der troepen. 1779
en 1782.
1779-1782

64

Ordonnantie van Albrecht en Isabella van 14 febr. 1784 m.b.t. het
aangeven van het bedrag van "tous les articles de validations" om
de trimestriële tabellen voor de subsidies te kunnen aanvullen,
voorgelegd in een vergadering in het ambacht Assenede op 13
maart 1784. 13 maart 1784.
1784

65

Ordonnantie m.b.t. het onderhoud van de armen. 1785.
1785

66

"Generaelen index Chronologique van alle de placcaerten edicten
geemaneert naer het voltrekken van den Sesden Placcaet-boek...".
1786.
1786

67

Document m.b.t. het logement der troepen in de provincie
Vlaanderen (financiële lasten). 27 juli 1786.
1786

68

Document m.b.t. de uitgaven en inkomsten van de generale
rekening van de "moyens courants" van de provincie OostVlaanderen van 1 nov. 1784 tot 31 okt. 1795. 22 jan. 1787.
1784-1795

69

Document m.b.t. de rechten en de privileges van de
binnenschippers en de schippers van Gent, voorgelegd aan het
college van het ambacht Assenede op 27 aug. 1787.
1787

70

Plakkaat van 26 maart l789 m.b.t. de uitvoer van graan, meel en
andere waren, met aantekeningen van afkondiging. 5 april 1789.
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1789
71

Ordonnantie van 16 maart 1789 van Jozef II m.b.t. de "aflossinge
der chijnsen, Renten ende jaarlijksche Prestatiën die men een aen
de Domeynen schuldig is", met aantekeningen van afkondiging. 6
sept. 1789.
1789

72

Laetweten van 18 maart 1790 m.b.t. de oprichting van een "comité
van dry van hem lieden Lidmaeten om bij provisie te
beraedslaegen nopende de trimestres, verschenen van hun-lieden
Pensioenen...", met aantekeningen van afkondiging. 2 mei 1790.
1790

73

Plakkaat van 27 april 1790 van de Staten van Vlaanderen m.b.t.
het geven van een beloning voor het opsporen van deserteurs, met
aantekeningen van afkondiging. 9 mei 1790.
1790

74

Twee documenten m.b.t. de "kasse van de Gemeene Middelen der
Provincie van Vlaenderen", met aantekeningen van afkondiging. 20
maart en 22 maart 1791.
1791

75

Plakkaat van 16 maart 1791 m.b.t. de "weder-roepinge van
verscheyde Edicten, Ordonnantien ende Decreten raeckende de
Kerckelijke Zaeken", met aantekeningen van afkondiging. 3 april
1791.
1791

76

Plakkaat van 19 maart 1791 m.b.t. de "samen-rottingen ende de
stoorders van de gemeyne ruste", met aantekeningen van
afkondiging. 3 april 1791.
1791

77

Twee plakkaten van 19 maart 1791 m.b.t. de universiteit van
Leuven, met aantekeningen van afkondiging. 23 april 1791.
1791

78

Plakkaat van 4 april 1791 m.b.t. de "distillatie der brandewijnen",
met aantekeningen van afkondiging. 23 april 1791.
1791

79

Plakkaat van 19 maart 1791 m.b.t. het verdrag van Den Haag (10
dec. 1790), met aantekeningen van afkondiging. 10 juli 1791.
1791

80

Ordonnantie van 20 sep. 1791 m.b.t. de afgeschafte kloosters, met
aantekeningen van afkondiging. 2 okt. 1791.

Varia 3

15
1791

81

Plakkaat m.b.t. de eerste Oostenrijkse restauratie, met
aantekeningen van afkondiging. 11 okt. 1791.
1791

82

Plakkaat van 23 april 1792 m.b.t. de "schaedeloosstelling in de
Provincie van Vlaenderen", met aantekeningen van afkondiging. 13
mei 1792.
1792

83

Plakkaat van 28 april 1792 m.b.t. de uitdrijving van alle Fransen uit
de Nederlanden tijdens de oorlog tussen Oostenrijk en Frankrijk,
met aantekeningen van afkondiging. 20 mei 1792.
1792

84 - 85 Documenten m.b.t. de tweede Oostenrijke restauratie. maart 1793-28 mei 1793.

84

84 - 85 DOCUMENTEN M.B.T. DE TWEEDE OOSTENRIJKE
RESTAURATIE. MAART 1793-28 MEI 1793.
Ontberingen, tuchteloosheid...van de Fransen. Maart 1793.
1793

85

Oproep om financiële steun te geven aan de staat. 28 mei 1793.
1793

86

Documenten m.b.t. de financiën van de Provincie o.a. "het gene
men ontfangen heeft uyt de casse der Provintie ofte anderen,
omme te secoueren de fournissementen gedaen aen Militaire...".
oktober 1793.
1793

87

Plakkaat m.b.t. het opstellen van een "grooten Boek, behelsende
alle de pretentien onder de denominatie van nationale schulden...".
nov. 1793.
1793

88

Plakkaat m.b.t. het verzamelen van allerhande onkostennota's "ten
eynde van alle die Pretentien tot laste van de generaele Provintien
te classifieren, ende te voegen bij alle de andere stukken, relatif tot
het maeken van de generaele Rekeninge deser Provincie...". Maart
1794.
1794

89

Plakkaat van 26 Messidor, jaar II (14 juli 1794) waarin wordt
verklaard dat de magistraten van het veroverde land die waren
gevlucht voor de Fransen hun functies niet meer mogen bekleden.
14 juli 1794.
1793-1794
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90

Plakkaat van 3 Fructidor, jaar II (20 aug. 1794) m.b.t. het leveren
van waren aan de verschillende markten in Gent door de
gemeenten, met aantekeningen van afkondiging. 24 aug. 1794.
1793-1794

91

Plakkaat van 9 Vendémiaire, jaar III (30 sept. 1794) m.b.t. militaire
leveringen, met aantekeningen van afkondiging. 12 okt. 1794.
1794-1795

92

Plakkaat van 10 Vendémiaire, jaar III (1 okt. 1794) m.b.t. de
requisitie van graan, tarwe, rogge, enz... ten voordele van het
Franse leger, met aantekeningen van afkondiging. 12 okt. 1794.
1794-1795

93

Plakkaat van 11 Vendémiaire, jaar III.
1794-1795

94

Verschillende vonnissen uitgesproken op 19 en 21 Vendémiaire,
jaar III (10 en 12 okt. 1794) door de criminele rechtbank van
Brussel m.b.t. het weigeren van assignaten in betaling te
aanvaarden, met aantekeningen van afkondiging. 19 okt. 1794.
1794-1795

95

Vonnis van de criminele rechtbank van Brussel op 19 Vendémiaire,
jaar III (10 okt.1794) tegen Jacobus-Josephus Thomas, wegens het
afdrukken van plakkaten e.d., met aantekeningen van afkondiging.
19 okt.1794.
1794-1795

96

Plakkaat van 27 Vendémiaire, jaar III (18 okt. 1794) m.b.t. de
ongehoorzaamheid en de desertie van arbeiders en inwoners "die
versocht worden om te arbeiden aen de bol-werken van WestVlaanderen, bezonderlijk aen het slechten van de Sluys-schans...";
met aantekeningen van afkondiging. 15 nov. 1794.
1794-1795

97

Plakkaat van 27 Brumaire, jaar III (17 nov. 1794) m.b.t.
maatregelen die genomen worden om de fraudes tegen te gaan
betreffende de uitvoer van primaire levensmiddelen zoals graan,
bloem, brood en zout. 17 nov. 1794.
1794-1795

98

Plakkaat van 11 Frimaire, jaar III.
1794-1795

99

Stuk van een plakkaat van 1 Brumaire, jaar III (22 okt. 1794) m.b.t.
de vervoerdienst (rijtuigen, paarden...), met aantekeningen van
afkondiging. 4 jan. 1795.
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1794-1795

100

Plakkaat van 12 Frimaire, jaar III.
1794-1795

101

Plakkaat van 27 Frimaire, jaar III (17 dec. 1794) m.b.t. het
oprichten van 8 commissies "ten eynde de algemeyne opneminge
in alle de gemeyntes van 't land tusschen Maas en den Rhijn..." te
doen, met aantekeningen van afkondiging. 4 jan. 1795.
1794-1795

102

Plakkaat van 29 Frimaire, jaar III (19 dec.1794) m.b.t. de toelating
om de "pagt-loon en de tienden" nu met assignaten te betalen,
met aantekeningen van afkondiging. 4 jan. 1795.
1794-1795

103

Plakkaat van 9 Frimaire, jaar III (29 nov. 1794) waarin men in een
besluit al de genomen maatregelen samen wil voegen "oplichtelijk
tot d'inninge, 't bewind en de bestierunge van 's lands Domeynen
en van eygendommen die ten voordeele van de Republiek in 't
veroverd land gesequestreerd zijn", met aantekeningen van
afkondiging. 18 jan. 1795.
1794-1795

104

Plakkaat van 8 Frimaire, jaar III (28 nov. 1794) m.b.t. de voorlopige
maatregelen die genomen worden voor de administratie van de
bossen, plantages enz. ... veroverd van de vijand, de Franse
geestelijkheid en de verlaten kloosters, met aantekeningen van
afkondiging. 25 jan.1795.
1794-1795

105

Plakkaat van 9 Nivôse, jaar III (29 dec. 1794) m.b.t. de fraudes die
gebeuren met het graan dat o.m. half gemalen of dat door kwaad
opzet beschadigd wordt, met aantekeningen van afkondiging. 25
jan. 1795.
1794-1795

106

Plakkaat van 14 Nivôse, jaar III (3 jan.1795) m.b.t. het opmaken
van een staat van de bezittingen van elk individu (huis, eetwaren,
klederen...), met aantekeningen van afkondiging. 25 jan. 1795.
1794-1795

107

Plakkaat van 18 Nivôse, jaar III (7 jan. 1795) waarin de bestuurlijke
instanties verwittigen dat "in de plaetsen van 't Belgen-Land (...)
sommige verkrijgers van goederen, verkogt om de contributiën in
geld opgelegt, te voldoen, de benaedering der gezeyde goederen
vreezen en de weêrbetaeling in assignaeten ...", en de nodige
maatregelen nemen om de mensen gerust te stellen, met
aantekeningen van afkondiging. 25 jan. 1795.
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1794-1795
108

Plakkaat van 8 Frimaire, jaar III (28 nov. 1795) waarin maatregelen
worden genomen tegen diegene die aan de requisitie ontsnapten,
met aantekeningen van afkondiging. 1 febr. 1795.
1794-1795

109

Plakkaat van 9 Nivôse, jaar III (29 dec. 1794) m.b.t. de
administratie van geconfisceerde goederen en inkomsten van de
abdijen, kloosters, kapittels en andere geestelijke instellingen, ten
voordele van de Franse republiek, met aantekeningen van
afkondiging. 1 febr. 1795.
1794-1795

110

Plakkaat van 11 Nivôse, jaar III (dec. 1794) m.b.t. maatregelen die
genomen worden om de verdedigers van het vaderland spoedig te
voorzien "aen 't bezorgen van schoenen", met aantekeningen van
afkondiging. 1 febr. 1795.
1794-1795

111

Plakkaat van 11 Nivôse, jaar III (31 dec. 1794) waarin de
"verbeelders van ' volk "verklaren dat "den Maximum gehandhaeft
is in Belgien (...) en dat alle de maetreegelen der voorgaende
besluyten, tegen alle die dewelke boven den Maximum zouden
verkoopen, zullen hun uytvoer blijven hebben volgens hunne forme
en inhoud", met aantekeningen van afkondiging. 1 febr. 1795.
1794-1795

112

Plakkaat van 23 Nivôse, jaar III (12 jan. 1795) m.b.t. maatregelen
die worden genomen tegen diegenen die hun schulden en
belastingen weigeren te betalen, met aantekeningen van
afkondiging. 1 febr. 1795.
1794-1795

113

Plakkaat van 9 Nivôse, jaar III (29 dec. 1794) waarin men besluit
dat de maatregelen genomen in nr. 1990/49 ook gelden voor de
kloosters die werden afgeschaft door de vijand en bestuurd door de
zogenoemde "Caisse de religion", met aantekeningen van
afkondiging. 16 febr. 1795.
1794-1990

114

Plakkaat van 22 Nivôse, jaar III (11 jan. 1795) m.b.t. de teruggave
van persoonlijke voorwerpen die waren "in bewaering geleyd, of te
pand gesteld in de Bergen van Barmhartigheyd enz. ...", met
aantekeningen van afkondiging. 16 febr. 1795.
1794-1795

115

Plakkaat van 14 Nivôse, jaar III (3 jan. 1795) waarin wordt
uiteengezet dat er geen gevolg meer zal gegeven worden aan de
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inbeslagnemingsprocedure t.a.v. de inwoners "der Landen die met
de Republiek in oorlog zijn", met aantekeningen van afkondiging.
22 febr. 1795.
1794-1795

116

Plakkaat van 27 Pluviôse, jaar III (15 febr. 1795) m.b.t. de
benoeming van de magistraten van de steden en de gemeenten.
Plakkaat van 28 Pluviôse, jaar III (16 febr. 1795) waarin wordt
besloten dat alle "schaerhout, opgaende bomen en hout gewas (...)
zullen mogen in 't binnensten der Fransche Republiek ingebracht
worden, vrij van alle in-en - uytganks Rechten van 't Belgen Land",
met aantekeningen van afkondiging. 22 febr. 1795.
1794-1795

117

Plakkaat van 6 Germinal, jaar III (26 maart 1795) m.b.t. het
bebouwen van nog niet bevruchte landen. 12 en 19 april 1795.
1794-1795

118

Plakkaat van 20 maart 1795: uittreksel uit het proces-verbaal van
de vergadering van het bestuur van "Oost- en HollandischVlaenderen" van 30 Ventôse, jaar III m.b.t. de vervanging van de
zogenoemde (dode) "Boomen der Vryheyd" die werden geplant bij
de Franse bevrijding. Men wil er nieuwe planten om de heugelijke
gebeurtenis nooit te vergeten, met aantekeningen van afkondiging.
29 maart 1795.
1794-1795

119

Stuk van een plakkaat van 13 Germinal, jaar III.
1794-1795

120

Plakkaat van 23 Germinal, jaar III (12 april 1795) m.b.t. de
teruggave van de goederen die "in den Berg van bermhertigheid"
te Brussel als pand werden gedeponeerd. 12 april 1795.
1794-1795

121

Plakkaat van 10 Germinal, jaar III (30 maart 1795) m.b.t. het van
kracht blijven van decreten i.v.m. de requisitie ten voordele van het
leger, met aantekeningen van afkondiging. 12 april 1795.
1794-1795

122

Document waarin de besluiten worden uiteengezet van de Franse
republiek met betrekking tot de bedeelden, de ouders van
oorlogsslachtoffers enz., met aantekeningen van afkondiging. 19
april 1795.
1795

123

Plakkaat van 9 Germinal, jaar III (29 maart 1795) m.b.t. de
teruggave van de bezittingen van de burgers (id est "konstenaers,
geletterde mannen, landbouwers, kooplieden, fabrikanten,
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bankiers") die voor de intrede van de Franse troepen in de
veroverde landen bezittingen hadden, met aantekeningen van
afkondiging. 19 maart 1795.
1794-1795
124

Plakkaat van 13 Germinal, jaar III.
1794-1795

125

Plakkaat van 27 Germinal, jaar III (16 april 1795) waarin wordt
besloten dat de "omtreks bestierungen" volmacht krijgen in het
nemen van maatregelen tegen diegene die hun belastingen enz.
niet betaald hebben (cfr. nr. 112), met aantekeningen van
afkondiging. 3 mei 1795.
1794-1795

126

Besluitvorming van 8 Floréal, jaar III (27 april 1795) toegezonden
door "het comité municipael der casselrije en Audenburg van Gent"
m.b.t. het nemen van maatregelen om de frauduleuze verkoop van
paarden te voorkomen en om de betalingen der "wagediensten" te
ontvangen, met aantekeningen van afkondiging. 3 mei 1795.
1794-1795

127

Plakkaat ter bevestiging van het plakkaat van 19 Germinal, jaar 3
(8 april 1795) waarin men overgaat tot de betaling van jaarlonen of
lijfrenten ten voordele van de leden van de afgeschafte geestelijke
instellingen, met aantekeningen van afkondiging. 10 mei 1795.
1795

128

Plakkaat van 25 Germinal, jaar 3 (14 april 1795) m.b.t. het betalen
van belastingen geheven op " 't Belgenland". Dit zal gebeuren "ter
een helligt in assignaten en ter andere in geld". met aantekeningen
van afkondiging. 10 mei 1795.
1795

129

Plakkaat van 12 Floréal, jaar III (mei 1795) m.b.t. maatregelen
tegen landlopers, plunderaars, rovers enz...., met aantekeningen
van afkondiging. 13 mei 1795.
1794-1795

130

Plakkaat van 10 Prairial, jaar III (29 mei 1795) waarin er wordt
besloten dat de gemeenten langs een administratieve weg om en
onder de vorm van een proces hun uitspraken zouden doen m.b.t.
geschillen tussen de beroepscorporaties en de kandidaten. 29 mei
1795.
1794-1795

131

Plakkaat van 3 Prairial, jaar III (22 mei 1795) m.b.t. het onderzoek
"der werkingen en rekenschap van de ex-Agence de Commerce...",
met aantekeningen van afkondiging. 7 juni 1795.
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1794-1795

132

Plakkaat van 6 Prairial, jaar III (25 mei 1795) m.b.t. "Huyzen,
corporaties en gemeyntes dewelke moeten behouden de
bestierunge van hunne goederen", met aantekeningen van
afkondiging. 14 juni 1795.
1794-1795

133

Plakkaat van 7 Prairial, jaar III (26 mei 1795) waarin men nogmaals
de nadruk legt dat enkel de "bestierung der Nationale domeynen"
het recht heeft om inkomsten enz. te innen van de afgeschafte
kloosters, met aantekeningen van afkondiging. 14 juni 1795.
1794-1795

134

Plakkaat van 9 Prairial, jaar III (28 mei 1795) waarin maatregelen
worden getroffen voor diegenen die "afwezig" waren, ofwel uit
vrees, ofwel om persoonlijke redenen. Zij zullen nu o.a. hun
"voldoeningsbekentenissen van hun contributien, de kwitantie van
onkosten van sequester..." samen met hun eisen opsturen naar de
volksvertegenwoordigers te Brussel. Plakkaat van 10 Prairial, jaar
III (29 mei 1795) waarin de nadruk wordt gelegd op het feit dat
elke burger die een publieke functie bekleedt zijn plicht niet mag
verzuimen. Met aantekening van afkondiging. 14 juni 1795.
1794-1795

135

Plakkaat van 29 Pluviose, jaar III (febr. 1795) m.b.t. de belastingen
van het jaar 1794 die de pachters van de goederen van de
"vijands-bestierunge" moeten betalen aan de Franse republiek, met
aantekeningen van afkondiging. 15 juni 1795.
1794-1795

136

Plakkaat van 11 Prairial, jaar III (mei 1795) over de "behouding ter
tugt van Bosschen, wouden en beplantingen van 't Belgenland...",
met aantekeningen van afkondiging. juni 1795.
1794-1795

137

Plakkaat van 14 Prairial, jaar III (juni 1795) m.b.t. openbare werken,
met aantekeningen van afkondiging. 21 juni 1795.
1794-1795

138

Plakkaat va 21 Prairial, jaar III (9 juni 1795) met o.a. betrekking tot
het in gebruik nemen van de "ontmunte" assignaten, met
aantekeningen van afkondiging. 26 en 28 juni 1795.
1794-1795

139

Plakkaat van 18 Prairial, jaar III (6 juni 1795) m.b.t. het wegwissen
van de onzekerheden "die opstaen nopens het bekomen der
Thienden in de veroverde landen", met aantekeningen van
afkondiging. 28 juni 1795.
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1794-1795
140

Plakkaat van 22 Prairial, jaar III (10 juni 1795) waarin de nadruk
wordt gelegd op het belang de Franse soldaten zoveel mogelijk van
het nodige te voorzien, met aantekeningen van afkondiging. 28 juni
1795.
1794-1795

141

Plakkaat van 25 Prairial, jaar III (13 juni 1795) m.b.t. het betalen
van allerhande belastingen aan de Franse republiek, met
aantekeningen van afkondiging. 29 juni 1795.
1794-1795

142

Plakkaat van 14 Messidor, jaar III (13 juni 1795) m.b.t. het
opschorten (voor eén jaar) van het recht genaamd "Banaliteyt"of
"recht van gemeynte", voor al de weiden waar het hooi nog niet
werd weggevoerd, met aantekeningen van afkondiging. 11 juli
1795.
1794-1795

143

Plakkaat van 28 Messidor, jaar III (16 juli 1795) waarin maatregelen
worden genomen tegen diegenen die de inzameling der tienden
beletten, met aantekeningen van afkondiging. 2 aug. 1795.
1794-1795

144

Plakkaat van 4 Thermidor, jaar III (22 juli 1795) met o.a. betrekking
tot het verbieden van religieuze processies te houden buiten de
kerk, om rellen te vermijden, met aantekeningen van afkondiging.
1 aug. 1795.
1794-1795

145

Plakkaat van 12 Thermidor, jaar III (30 juli 1795) m.b.t.een regeling
betreffende het vereffenen van schulden, met aantekeningen van
afkondiging. 15 aug. 1795.
1794-1795

146

Plakkaat van 28 Fructidor, jaar III (14 sept.1795): aansporing om
olie te vervaardigen op basis van de vrucht van de beuk, met
aantekeningen van afkondiging. 27 sept. 1795.
1794-1795

147

Plakkaat van 1 Vendémiaire, jaar IV (23 sept. 1795) m.b.t. het
beschermen van het transport van voedselvoorwaarden, met
aantekeningen van afkondiging. 1 okt. 1795.
1795-1796

148

Plakkaat van 21 febr. 1795 m.b.t. het inrichten van een "nieuwe en
verbeterde" administratie die zich zal bezighouden met alle
gerechtelijke aangelegenheden, met aantekeningen van
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afkondiging. 13 okt. 1795.
1795

149

Plakkaat van 21 Vendémiaire, jaar IV (13 okt. 1795) m.b.t. het
willen "aanwijzen eenen provisionéelen middel tot het uytkondigen
der wetten binnen de negen Departementen aan Vrankland...", met
aantekeningen van afkondiging. 25 okt. 1795.
1795-1796

150

Plakkaat van 14 Fructidor, jaar III (31 aug. 1795) m.b.t.de indeling
in kantons van het Scheldedepatement, met aantekeningen van
afkondiging. 8 nov. 1795.
1794-1795

151

Plakkaat van 30 Vendémiare, jaar IV (22 okt. 1795) m.b.t. het
"abdijbrood" en plakkaat van 4 Brumaire, jaar IV (25 okt. 1795)
m.b.t. het verblijf van vreemdelingen op het Franse grondgebied,
met aantekeningen van afkondiging. 15 nov. 1795.
1795-1796

152

Plakkaat van 8 Brumaire, jaar IV (30 okt. 1795) waarin wordt
besloten dat de rechters voorlopig geen enkele zaak mogen
aannemen i.v.m. geschillen m.b.t. de "Corpsen der Ambagten of
Neeringen", met aantekeningen van afkondiging. 22 nov. 1795.
1795-1796

153

Plakkaat van 12 Brumaire, jaar IV.
1795-1796

154

Plakkaat van 17 Brumaire, jaar IV (8 nov. 1795) waarin men de
nadruk legt op het feit dat alle vormen van belastingen (mits
enkele uitzonderingen) in geld moeten worden verricht in
afwachting dat de "wijze van impositie (...) in uytwerking zal
gebragt worden in de negen Departementen", met aantekeningen
van afkondiging. 22 nov. 1795.
1795-1796

155

"Lijste van Zilvere Effecten (...) gestolen in de Kerke van
O.L.Vrouwe tot Poperinge ..." en "Signalement Van een Peerd,
ontruymd uyt den stal...". Nov. 1795.
1795

156

Verschillende plakkaten: o.a. betreffende het betalen per assignaat
van de geestelijken van de afgeschafte kloosters enz., met
aantekeningen van afkondiging. 22 nov. 1795.
1795

157

Uittreksels van verschillende besluiten m.b.t. enkele
beroepscorporaties, met aantekeningen van afkondiging. 6 dec.
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1795.
1795
158

Plakkaat m.b.t. "deserteurs". Verschillende dekreten worden
opgesomd o.a. dat van 21 Brumaire, jaar V (11 nov. 1796), dat van
24 Brumaire, jaar VI (14 nov. 1797) en dat van 17 Ventôse, Jaar VIII
(8 maart 1800).
1796-1800

159

Plakkaat van 8 Fructidor, jaar VIII (26 aug. 1800) m.b.t. de Engelse
schepen die Oostende bedreigen. 26 aug. 1800.
1799-1800

160

Plakkaat van 12 juli 1807 m.b.t.het innen van belastingen door de
publieke ambtenaars. 12 juli 1807.
1807

161

Bundel aanplakbrieven betreffende feestelijkheden en
tentoonstellingen te Gent, Aalst, Wetteren, Sint-Amandsberg,
Ledeberg, Drongen. 19de-20ste eeuw. 16 sep. 1919.
1801-2000

162

Gedrukte statuten van de "société anonyme de la presse libérale
gantoise". 1894, 1901 en 1924.
1894-1924

163

Reglement van de veeprijskamp te Aalter. 1928.
1928

164

Affiche ter verdelging van de muskusrat (met afbeelding);
ministerie van landbouw en voedselvoorziening; tuinbouwdienst.
1938.
1938

165

Nat. Verbond der Veteranen van Koning Leopold III, afd. Gavere:
notulenboek. 1973-1979.
1973-1979
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III. HANDEL EN NIJVERHEID.

166

III. HANDEL EN NIJVERHEID.
Verschillende documenten m.b.t. betrekking tot Italiaanse
handelaars en financiers: hoofdzakelijk rekeningen, een grootboek
van de Gallerani (Londens filiaal), brieven, documenten met
betrekking tot het huis in Parijs (begin 14de eeuw) en het huis in
Londen, enz. [14de eeuw].
1301-1400

167

Verschillende documenten m.b.t. betrekking tot Italiaanse
handelaars en financiers uit de 14de eeuw, onder meer van de
Fini's. [14de eeuw].
1301-1400

168

Verschillende documenten m.b.t. Italiaanse handelaars en
financiers: hoofdzakelijk rekeningen o. a. een uitgavenboekje va
1306 ("libro delle spese di entro") van de huishoudelijke onkosten
van de Londense filiaal van de Gallerani. 14de eeuw.
1301-1400

169

Verzameling van rekeningen van Italiaanse financiers. Een deel van
de rekeningen staan op perkament. 1305-1306.
1305-1306

170

Afschrift van een handelstraktaat tussen de koning van Schotland
en de hertog van Bourgondië. 17 september 1420.
1420

171

Fragment van een kasboek van een handelaar (bierhandel). 16791692.
1679-1692

172

Notaboekje van een smid. Ca. 1700-1704.
1696-1705

173

"Reflection sur la conduite que doit tenir une personne qui se
trouve a la teste d' une grande entreprise": betoog ten gunste van
de stichting van een maatschappij (de Oostendse Compagnie?). Ca.
1725.
1721-1730

174

Document met betrekking tot het ultimatum van het verbod van de
export van linnen. 1765.
1765

175

Twee documenten met betrekking tot de 'compagnie vande
Saeghmeulens' in Vlaanderen. 1758.
1758
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176

Handboek van een linnenhandelaar. 1790.
1790

177

Handboek van een handelaar (?): "Livre d'accords Littera A n° 1",
met betrekking tot bestellingen van militair materiaal. 1790.
1790

178

Inkomsten en uitgaven van een handelaar. [18de en 19de eeuw].
1701-1900

179

Register (koopmansregister?) van Tibbaut De Vos. [1822-1826].
1822-1826

180

Kasboek van een handelaar. [18de en 19de eeuw].
1701-1900

181

Afschriften van documenten m.b.t. de lakennijverheid te Komen,
Neuve Eglise (Nieuwkerke), Wervik, Flêtre, Eke, Dranouter,
Diksmuide, Bousbecque enz...., met de tekst in handschrift van "La
draperie rurale en Flandre, II" alles door Henri de Sagher. s.d.

182

Stukken m.b.t. de handel en nijverheid in België o.m. m.b.t. de wet
van 1889 betreffende de kinder-, jeugd- en vrouwenarbeid; de
statuten van de "Association des Industriels de Belgique";
prijslijsten van textielgrondstoffen; afbeelding van een
hekelmachine. [2de helft 19de eeuw].
1801-1900

183

Stukken (knipsels, inschrijvingsformulieren, gelegenheidsdrukwerk)
m.b.t. industriële tentoonstellingen te Barcelona (1888), Brussel
("Grand concours international des sciences et de l'industrie 1888),
Parijs (met zeer mooi specimen van druk-en graveerwerk van de
firma B. Arnaud te Lyon-Parijs en de firma Gerault et fils 1889),
Genève (1889) Madrid (1890), Edinburg (1890), Chicago (n.a.v.
verjaardag Amerika), Bordeaux (1895). 1888-1895.
1888-1895

184

Octrooi van de hertog van Bourgondië m.b.t. de haringvangst. 16
juni 1427.
1427
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IV. OPENBARE WERKEN.

185

186

IV. OPENBARE WERKEN.
Dossier met betrekking tot het graven van een 'coupure' in de
Schelde tussen de Sint-Lievens- en de Keizerspoort te Gent, met
plan. 1772.
1772
Bouwbestekken van het bisschoppelijk paleis te Gent (1842), het
stadhuis van Namen (1872), het Sint-Janshospitaal te Brussel (19de
eeuw); werken voor de rekening van de stad Doornik (1836). 1
omslag.
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V. DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT 'INKOMSTEN EN UITGAVEN' VAN ALLERHANDE AARD.

187

V. DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT 'INKOMSTEN EN UITGAVEN'
VAN ALLERHANDE AARD.
Per persoon opgestelde staat van de te presteren (of
gepresteerde?) (feodale?) diensten, de dienstperiodes, het aantal
dagen en het hiervoor te betalen geldbedrag. Franstalig.
Grensgebied Vlaanderen-Henegouwen. [eind 13de-1ste helft 14de
eeuw].
1276-1350

188

Notitieboek van een particulier: uitgaven, inkomsten,
verpachtingen, renten, ... [begin 17de eeuw].
1601-1625

189

Fragment van de ontvangsten van (?), te 'Oldehooft'. Ca. 1620.
1616-1625

190

Notaboek: teerkosten van militairen (?). 1715-1729.
1715-1729

191

Klein boekje (pointingboekje?) met op elke bladzijde
persoonsnamen en zes kolommen met cijfers. 15 januari 1762-31
augustus 1762.
1762

192

Twee katernen met betrekking tot militaire bevoorradingen:
inkomsten en uitgaven van het materiaal van de lijfwacht I en R; in
het Duits. 1788-1789.
1788-1789

193

Handboek van een prijzer gesteund onder meer op het reglement
van 1671 van de Oudburg en aangenomen bij decreet van 21 juni
1674 voor het Land van Aalst. [2de helft 18de eeuw].
1671-1800

194

Document met betrekking tot ontvangen sommen (Brugge?). s.d.

195

Uitgavenboekje van een landbouwer. s.d.

196

Nog niet nader geïdentificeerde katern van een particulier met o.a.
inkomsten en uitgaven. s.d.

197

Drie katernen met namen van personen, opgave van een bepaald
bedrag en een bepaalde maand. s.d.
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Stadsrekening, fragment. 1689-1690.
1689-1690
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VI. AFGESCHAFTE KLOOSTERS.

199

VI. AFGESCHAFTE KLOOSTERS.
Correspondentie en verslagen betreffende het beheer van de
afgeschafte kloosters uit Gent (o.a. met de administrateurs Van
Nieukerke, Pijcke, enz.), uit Brugge (o.a. met de administrateur De
Zuijlen De Nijvelt), uit Dendermonde (o.a.met Judocus Monnier),
enz. 1788-1793.
1788-1793

200

Correspondentie en verslagen betreffende het beheer van de
afgeschafte kloosters uit Gent (o.a. met als administrateur van de
goederen: Van Nieukerke) en uit Brugge (o.a. met als
administrateurs De Zuijlen de Nyvelt en Marechal Ridder van
Bompré). 1794.
1794

201

Kwitanties met betrekking tot de afgeschafte kloosters uit Gent
met als administrateur-generaal Van Nieukerke. 1794.
1794

202 - 203 Register van de inkomsten voor N. Van Nieukerke, administrateur van de goederen van de afgeschafte kloosters te Gent. 1786-1794.

202
203

202 - 203 REGISTER VAN DE INKOMSTEN VOOR N. VAN NIEUKERKE,
ADMINISTRATEUR VAN DE GOEDEREN VAN DE AFGESCHAFTE
KLOOSTERS TE GENT. 1786-1794.
Met index vooraan.
1786-1794
Vervolg, met index.
1786-1794

204 - 205 Register van de betalingen van de pensioenen van de geestelijken van de afgeschafte kloosters van het departement van Gent, Volume I. 1788-1794.

204
205

204 - 205 REGISTER VAN DE BETALINGEN VAN DE PENSIOENEN
VAN DE GEESTELIJKEN VAN DE AFGESCHAFTE KLOOSTERS VAN HET
DEPARTEMENT VAN GENT, VOLUME I. 1788-1794.
Volume I.
1788-1794
Volume II.
1788-1794

206 - 211 Registers van de inkomsten voor de administrateur van de goederen van de afgeschafte kloosters te Gent. 1789-1794.

206
207

206 - 211 REGISTERS VAN DE INKOMSTEN VOOR DE
ADMINISTRATEUR VAN DE GOEDEREN VAN DE AFGESCHAFTE
KLOOSTERS TE GENT. 1789-1794.
Voor Dhr. Vaernewijck. 1789-1794.
1789-1794
Voor Dhr. Malcamp.
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1789-1794

208

Voor Dhr. Van der Donck, te Oudenaarde, met index vooraan.
1789-1794

209

Voor N. Pijcke te Gent. 1789-1794.
1789-1794

210

1789-1795.
1789-1795

211

Voor Dhr. Vaernewijck, met index vooraan. 1789-1795.
1789-1795

1 deel

32

Varia 3

VII. CARTULARIA

212

VII. CARTULARIA
Cartularium nr. 22. Manuscript van de 13de eeuw (1271): het is de
grote tol op de Schelde van Douai tot Rupelmonde, verleend in
1271. 1271.
1201-1300

213

"Cartularium van Lodewijk van Male". Kanselarijregisters. [2de helft
14de eeuw].
1301-1400

214

Uittreksels uit a) het cartularium van Henegouwen: schenking van
de helft van de lenen van Flobecq en Lessines (Lessen) door de
heer de Rossoit aan de graaf Layunam in 1295, "Erfenissen en
onterfenissen" van Flobecq en Lessines (Lessen) in 1298, kwitantie
van de verkoop van Flobecq en Lessines (Lessen) in 1336 (1772);
b) het cartularium (vernieuwd in 1633 van Pelles en Plancques
d'avouerie, opgemaakt in Ellezelles (Elzele), verheven van de lenen
van Flobecq en Lessines (Lessen)) (1728). 1728-1772.
1295-1772

215

Chronologische en gedetailleerde index van de vier cartularia van
Vlaanderen. s.d.

216

Afschrift van het "Cartularium abbatiae sancti Amandi Elnonensis".
[16de eeuw].
1501-1600

217

Cartularium van de Sint-Augustinusabdij te Clarques bij Terwaan.
[13de-14de eeuw, met aanvullingen tot de 17de eeuw].
1201-1700
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VIII. JURIDISCH ARCHIEF, DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT RECHTSPRAAK.

218

VIII. JURIDISCH ARCHIEF, DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT
RECHTSPRAAK.
"Advijzen ende annotatiën van de advocaten raeckende de
daeghelijcesche usantie ende practijcke". [17de eeuw].
1601-1700

219

Abdij van Sint-Pieters te Gent: opsomming van enkele juridische en
theologische punten. [17de eeuw].
1601-1700

220

Fragment van een commentaar bij een (Gentse?) rechtstekst. [eind
18de eeuw].
1776-1800

221

Juridisch handschriftelijk naslagwerk, met alfabetische index.
[einde 17de eeuw].
1676-1700

222 - 225 Nog niet geklasseerde documenten: vooral constituties van renten. [17de-18de eeuw].

222

222 - 225 NOG NIET GEKLASSEERDE DOCUMENTEN: VOORAL
CONSTITUTIES VAN RENTEN. [17DE-18DE EEUW].
[17de-18de eeuw].
1601-1800

223

[17de-18de eeuw].
1601-1800

224

[17de-18de eeuw].
1601-1800

225

[17de-18de eeuw].
1601-1800

226

Register genaamd: "Receuil de la justice et du ressort de Flandres
et des Pais-Bas", getekend Vander Vynckt. [18de eeuw].
1701-1800

227

Twee uiteenzettingen m.b.t. rechterlijke zaken (casus). [18de
eeuw].
1701-1800

228

Formulieren van "attestatiën" en "appostillen". [eind 18de eeuw].
1776-1800

229

Fragmenten van registers met aantekeningen m.b.t.
gerechtskosten. 1719 e.v.
1719
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230

Akkoord m.b.t. processen tussen de pastoor van de parochie
Boekhout/Boechout (?) en kapittel van Sint-Baafs te Gent. 20 febr.
1722.
1722

231

Notities van een jurist of magistraat m.b.t. rechtszaken gaande van
1600 tot 1740. [18de eeuw].
1600-1800

232

Documenten waarin vraag en antwoord vervat zijn m.b.t. bepaalde
rechtsproblemen, in het Latijn. [18de eeuw].
1701-1800

233

Nog niet geklasseerd pak met processtukken van allerlei
jurisdicties (familiearchief). [16de-19de eeuw].
1501-1900

234

Uittreksel uit "Les mémoires sur les anciennes lois de Gand" van
Diericx: m.b.t. de stijl en de manier van procederen inzake
rechtspraak. [19de eeuw].
1801-1900

235

Studies gemaakt door Robert Hélias d'Hudeghem: a) "Etudes
judiciaires", b) "Histoire des institutions judiciaires des peuples
germains". [begin 19de eeuw].
1801-1825

236

Drukwerk over de "donatio inter vivos" en andere onderwerpen,
met handschriftelijke nota's over diverse processen. S.d.

237

Register van resoluties, eedafleggingen, lonen van advocaten,
e.a.van Noël Wasteel, procureur bij de Raad van Vlaanderen. [eind
16de-begin 17de eeuw].
1576-1625
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IX. DOCUMENTEN M.B.T. RAAD VAN VLAANDEREN EN GROTE RAAD VAN MECHELEN.

238

IX. DOCUMENTEN M.B.T. RAAD VAN VLAANDEREN EN GROTE RAAD
VAN MECHELEN.
Costumen en privileges van de Raad van Vlaanderen. S. d.

239

Deel van een register (nl. de pag. 2957-3300) genaamd
Poikilonomos III-Voor Raad van Vlaanderen-, met index achteraan
en met betrekking tot privileges, costumen, ordonnanties, enz. S.d.

240

Register onderverdeeld in twee delen: a) "Compendium Iuris
Civilis" (folio 1-39), b) "Advijsen ghegheven van advocaeten inden
raede van Vlaenderen" (folio 40- 92). s.d.

241

Nog niet geklasseerde omslag m.b.t. de Raad van Vlaanderen:
hoofdzakelijk processtukken, ook onderzoeken, aanstellingen van
voogden... s.d.

242

Documenten m.b.t.de "stijl ende maniere van procederen" in de
Raad van Vlaanderen. [16de-17de eeuw].
1501-1700

243

"Stil ende maniere van procederen inden Raede van Vlaenderen".
[17de eeuw].
1601-1700

244

Proceduren bij de Raad van Vlaanderen; [18de eeuw].
1701-1800

245

"Stijl ende maniere van procederen onderhouden inden Raede van
Vlaenderen tot Ghendt". 1740.
1740

246

"Stijl ende Maniere van procederen inden Raede van Vlaenderen".
s.d.

247

Stijl en manier van procederen in de Raad van Vlaanderen van
Vlaanderen. Met op de eerste pag. aantekeningen van een zekere
Mesdach gedaan in 1771. Kopij. [2de helft 18de eeuw].
1701-1800

248

"Maniere van procederen in den Raede van Vlaenderen". Kopijen
van ordonnanties, plakkaten, decreten enz...verzameld door de
procureur Aernout, van 1385 tot 1772, met index achteraan. [18de
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eeuw].
1385-1800
249

"Stijl ofte maniere van procederen inden Raede van Vlaenderen".
S.d.

250

Stijl van procederen van de Raad van Vlaanderen. Register van
advocaat Buquoi, met index vooraan. S.d.

251

"Stijl van procederen van de Raede in Vlaenderen". S.d.

252

"Stijl ende manieren van procederen in den Raedt van Vlaanderen".
Afschrift van traktaat van Briaerde. Heeft toebehoort aan Christiaan
Raes. s.d.

253

"Stijl ende maniere van procederen onderhouden inden Raet van
Vlaenderen", toebehorend aan J. Van Damme. s.d.

254 - 255 "Stijl ende Maniere van procederen inden Raede van Vlaenderen". (Kopij). s.d.

254

254 - 255 "STIJL ENDE MANIERE VAN PROCEDEREN INDEN RAEDE
VAN VLAENDEREN". (KOPIJ). S.D.
s.d.

255

s.d.

256

"Maniere ende Stiel van procederen onderhouden inden Raede van
Vlaenderen...", met index achteraan. S.d.

257

Kopij van ordonnanties en van verhandelingen m.b.t. de "stil van
procederen inden Raede van Vlaenderen enz." S.d.

258

"Stijl ende maniere van procederen inden raede van Vlaenderen".
S.d.

259

"Stijle van procederen voor den Raede van Vlaenderen", met index
achteraan. S.d.
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260

"Diversche annotaten van rechten en practijcke, tome I: diverse
sententies, stijl en procedure m.b.t. Vlaanderen", met index
getekend advokaat Corthals. 1765.
1765

261

Verzameling sententies van de Raad van Vlaanderen, geanalyseerd
en gerangschikt volgens onderwerp. [16de-17de eeuw].
1501-1700

262

Verzameling ordonnanties, plakkaten, akten... vanaf 1551, met
index. s.d.
1551

263

Katern m.b.t. sententies van de Raad. 1588.
1588

264

Kopij van sententies van de stad Gent, van de Raad van
Vlaanderen enz., met index vooraan. [17de eeuw].
1601-1700

265

Uittreksels van de sententieboeken van de Raad van Vlaanderen.
[17de eeuw].
1601-1700

266 - 270 "Sentences libellés" van de Raad van Vlaanderen, tome met index achteraan. Kopij. [17de eeuw]-s.d.

266

266 - 270 "SENTENCES LIBELLÉS" VAN DE RAAD VAN VLAANDEREN,
TOME MET INDEX ACHTERAAN. KOPIJ. [17DE EEUW]-S.D.
[17de eeuw].
1601-1700

267

[17de eeuw].
1601-1700

268

[17de eeuw].
1601-1700

269

[17de eeuw].
1601-1700

270

tome II. s.d.

271

Verzameling sententies en ordonnanties van de Raad van
Vlaanderen en de schepenen van de Keure en Gedele van Gent,
door Cl. Ph. de Saincte Vaast, advocaat bij de Grote Raad van
Mechelen, 2de deel. [17de eeuw].
1601-1700
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272

Sententie van de Raad van Vlaanderen. 18 mei 1641.
1641

273

Register van sententies van de Raad. April 1648-oktober 1649.
1648-1649

274 - 276 Verzamelingen sententies van de Raad van Vlaanderen. 1600-1695.

274

274 - 276 VERZAMELINGEN SENTENTIES VAN DE RAAD VAN
VLAANDEREN. 1600-1695.
1600-1676.
1600-1676

275

1600-1695.
1600-1695

276

Met index vooraan. 1600-1695.
1600-1695

277

"Materie vande Raede van Vlaenderen", met vooraan een
uitgebreide index (foto1 t.e.m. 126) op dit sententieboek gaande
van het jaar 1600 tot 24 okt. 1695 (kopij van sententies). s.d.
1600-1695

278

"Sententien Libellée Vanden Raede in Vlaenderen...". Keuze uit
sententies van 1600 t.e.m. 1695, met index vooraan. s.d.
1600-1695

279

Keuze uit sententies van de Raad van Vlaanderen van 1600 t.e.m.
1695, met index vooraan. s.d.
1600-1695

280 - 283 Register van kopijen van brieven, sententies, ordonnanties enz., met inhoudstabel achteraan. s.d.

280

280 - 283 REGISTER VAN KOPIJEN VAN BRIEVEN, SENTENTIES,
ORDONNANTIES ENZ., MET INHOUDSTABEL ACHTERAAN. S.D.
deel 1, 1353 tot 1698.
1353-1698

281

deel 2, 1468-1494.
1468-1494

282

deel 3, 1330-1707.
1330-1707

283

deel 4, 1375-1751.
1375-1751

284

"Recueil Ghemaeckt ende Ghetrocken uuyt De registers van de
Sententien Libellee Berustende ter greffie vanden raedt in
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Vlaenderen ab anno 1600 tot ende met 1700", met index
achteraan. [18de eeuw].
1600-1800

285

Samevatting van de "sententien libellé" van de Raad van
Vlaanderen van 1600 tot 1695, geschreven door Mathieu-François
du Bois, advocaat te Gent, met index achteraan. Okt. 1721-febr.
1722.
1600-1722

286

"Sententien van Vlaanderen". Keuze van sententies van de Raad
van Vlaanderen, met index achteraan. 1600-1700.
1600-1700

287

Register van de "sententien libelleen verleent an sijne majesteijts
provintialen raede in Vlaenderen". 1600-1700.
1600-1700

288

"Versamelinge Vande Voornaemste Sententien Libellée Verleent in
den Raede van Vlaenderen Geduerende de Eeuwe 1600.
Gecompileert Door De Heren Raeden Dulaurij en Dubois
Mitsgaeders D'heer ende Meester Remij de Smit Raedt Pensonaris
Van Schepenen van Gedeelte Der Stadt Ghent", met index
achteraan". S.d.
1600

289

"Register van sententien Libellés gewesen in den Raede Van
Vlaanderen Beginnende 1600 tot ende met den jaere 1700", met
index achteraan. S.d.
1600

290

"Receuil van de sententien in den Raede Van Vlaenderen". 16001700.
1600-1700

291 - 296 Verzameling van kopijen van sententies en besluiten van de Raad van Vlaanderen, alfabetisch gerangschikt op trefwoorden. [18de eeuw].

291

291 - 296 VERZAMELING VAN KOPIJEN VAN SENTENTIES EN
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN VLAANDEREN, ALFABETISCH
GERANGSCHIKT OP TREFWOORDEN. [18DE EEUW].
A-B.

292

C-F.

293

G.
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294

H-L.

295

M-N.

296

O-R.

297

Verzameling sententies, decreten en indices op sententies van de
Raad van Vlaanderen, de Privé Raad en de Grote Raad van
Mechelen. [18de eeuw].
1701-1800

298

"Sententien arresten ende decreten..." verzameld door de
procureur Aernout van 1540 tot 1748, met index achteraan. 1748.
1540-1748

299

"Sententien vanden Raede In Vlaenderen beginnende vanden Jaere
1600 tot den Jaere 1700 ghecompileert door Jonker Remigius du
Laury ende d'heer ende mr. R.de Smidt pensionaris bij ghedeele en
beyde ad(vocat) en Inden Voors(eid)en Raede", met index
achteraan. [18de eeuw].
1600-1800

300

"Consultatien ende advijsen van Rechte costume ende praktijcke
ghestabilieert met hunne authoriteyten verleendt door diversche
fameuse advokaten vanden Raede in Vlaenderen...", met index
vooraan. 1754.
1754

301

Register met op de rug: "Tweeden Advis Bouck", met index
vooraan. [18de eeuw].
1701-1800

302

Register met op de rug: "Derden Advis Bouck". [18de eeuw].
1701-1800

303

Verzameling kopijen van brieven van de Raad van Vlaanderen.
1516-1535.
1516-1535

304

Briefwisseling tussen de Raad van Vlaanderen en Maria van
Hongarije. 1531 sq.
1531

305

Kopie van registers van Vlaanderen, met een index achteraan en in
3 delen onderverdeeld: a) uit kanselarijregister van Vlaanderen:
akten, ordonnanties, donaties, octrooien, procuraties enz., 1365-
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1383; b) uittreksel uit: Raad van Vlaanderen, nr. 2329 (Acten en
Sententien), vooral processen-verbaal van de Audiëntie, 13861388; c) uittreksels van een register van de Wetachtige Kamer van
1533-1562. [16de eeuw].
1365-1600

306

Register genaamd: "Corte Insructie omme Jonghe practicienen in
Materie Civile die men In Vlaenderen observert..." door Jan Wielant,
met index achteraan. 15de eeuw.
1401-1500

307

Register afkomstig uit het archief van het leenhof van
Dendermonde (A- n° 1-1757). [18de eeuw].
1701-1800

308

Vidimus door de Raad van Vlaanderen van drie charters uit de
13de eeuw en één charter uit de 14de eeuw m.b.t. de abdij van
Cornelimunster bij Aken (orde van Sint-Benedictus. s.d.
1201-1400

309

Register van de rol van de Raad. 1614.
1614

310

Kopij van een leenpand uit 1672 van de griffieren van de Raad van
Vlaanderen. 1688.
1672-1688

311

"Inventaris van de verscheyde decreten ende andere acten
begepen [sic] in de registers van den raed van Vlaenderen". [18de
eeuw].
1701-1800

312

Reglement m.b.t. het regulariseren van verpachtingen: gebruik van
zegels, afschriften, registratie enz. Okt. 1730.
1730

313

"Advertissementen vergaedert ghedurende ende 't' sedert den
jaere 1724 tot den jaere 1748", verzameld door de procureur
Aernout, met index achteraan. 1748.
1724-1748

314

Stukken m.b.t. furnissementen van diverse processen voor de Raad
van Vlaanderen. 1776-1777.
1776-1777

315

Uittreksel uit een oud leenboek en een resolutieboek van de Raad
van Vlaanderen, vooral met betrekking tot Gent en de Oudburg.
[18de eeuw].
1701-1800

42
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316

Fragment van een register, bevat o.a. een index op de eerste vijf
resolutieboeken van de Raad van Vlaanderen; verder is het een
verzameling van allerhande uittreksels uit brieven, rekwesten,
processen en ordonnanties. S.d.

317

"Cladde Resolutien van Deken ende Eede der Practizijnen van den
Raede in Vlaenderen". 1775-1789.
1775-1789

318

Inventaris van processen voor de Raad van Vlaanderen. 1787.
1787

319

Register met a) door Keizer Karel goedgekeurde ordonnanties voor
de Grote Raad van Mechelen, b) dictums uit diverse sententies van
de Raad van Vlaanderen, c) ordonnantie voor de Raad van
Vlaanderen (9 mei 1522). [17de eeuw].
1601-1700

320

Sententies verleden voor de Grote Raad van Mechelen en de Raad
van Vlaanderen, "ende anderen wetten", met index vooraan. [17de
eeuw].
1601-1700

321

Register met een keuze uit de "sententien ende advijsen" van de
schepenen van Gedele in Gent en van de Grote Raad van
Mechelen, met index. [17de eeuw].
1601-1700

322

Arresten van de Grote Raad van Mechelen verzameld door P.A.
Coloma. 1712-1716.
1712-1716

323

Register onderverdeeld in 3 delen: a) "Interpretatien decreten ende
andere acten verleent in sijne Maj(estei)ts privéen Raedt", met
index vooran, b) "Arresten en ghewijsden van sijne maj(estei)ts
grooten Raede van Mechelen", met index, c) "Sententien ende
ordonnantien vanden Raede in Vlaenderen", met index. [2de helft
17de eeuw].
1601-1700

324

Verzameling van vonnissen van de Raad van Vlaanderen, de Grote
Raad enz. [17de-18de eeuw].
1601-1800

325

Verzameling van arresten van de Grote Raad van Mechelen en
juridische adviezen. [midden 18de eeuw].
1726-1775
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X. NOTARIAAT.

326

X. NOTARIAAT.
Akte van notaris Antoon de Rouck, notaris te Duinkerke. 7 mei
1606.
1606

327 - 341 Pakken met telkens de eerste blz. (met zegel + catum) van notarisakten. [18de eeuw].

327

327 - 341 PAKKEN MET TELKENS DE EERSTE BLZ. (MET ZEGEL +
CATUM) VAN NOTARISAKTEN. [18DE EEUW].
Notaris Jacques-François Michaëls. [18de eeuw].
1701-1800

328

Notaris Francis Jozef Moreeuw, notaris te Gent. 1756-1758.
1756-1758

329

Notaris Willem van der Eecken, notaris te Gent. 1756-1759.
1756-1759

330

1763-1764.
1763-1764

331

1763-1768.
1763-1768

332

1751-1773.
1751-1773

333

o.a. notaris Jacques Augustinus De Maere, notaris te Gent. 17231773.
1723-1773

334

o.a. notaris Charles Jacques, notaris te Gent. 1745-1751.
1745-1751

335

1752-1772.
1752-1772

336

1706-1751.
1706-1751

337

1704-1762.
1704-1762

338

voor notaris Frans Michaëls, notaris te Gent. Men vindt er ook
minuten. 1730-1760.
1730-1760

339

o.a. van notaris Charles Jacques, notaris te Gent. 1738-1744.
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1738-1744

340

o.a. van notaris Frans Michaëls, notaris te Gent. s.d.

341

o.a. van notaris Kluyschkens.[18de eeuw].
1701-1800

342

Lijst van notarissen. S.d.

343

"Ars notaria": traktaat over het ambt van notaris.
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XI. DOCUMENTEN M.B.T. GEMEENTEN OF STEDEN DIE ZICH IN FRANKRIJK BEVINDEN.

344

XI. DOCUMENTEN M.B.T. GEMEENTEN OF STEDEN DIE ZICH IN
FRANKRIJK BEVINDEN.
Afschrift van een register genaamd: "Rapport et Denombrement
des Villes et Seignouries de Dunckerke, Boubourg et Warneston".
1458.
1458

345

Enkwest gehouden door de schepenen van de stad Rijsel. 1481.
1481

346

Afschrift van het "Cartularium abbatiae Sanctie Amandi
Elnonensie". [16de eeuw].
1501-1600

347

Rekeningen van de kerk van Niepkerke. 1472-1473, 1506-1513,
1519-1528.
1472-1528

348

Cartularium van de Sint-Augustinusabdij bij Terwaan. [13de-14de
eeuw, met aanvullingen tot de 17de eeuw].
1201-1700

349

Akte van notaris Antoon de Rouck, notaris te Duinkerke. 7 mei
1606.
1606

350

Diverse bescheiden. 1615, s.d.
1615

351

Register van de huishoudelijke uitgaven (wijn, bier, brood) van de
abdij Sint-Vaast in Arras. 1620-1621.
1620-1621

352

Kopie van een register uit 1550-1623 met de opgaven van de
aangrenzende percelen van de gronden van de abdij van Anchin (in
de vorm van plannen) in verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen.
[18de eeuw].
1550-1800

353

Uitgavenboekje van het seminarie van Saint-Pierre in Rijsel. 16301637.
1630-1637

354

Opneming van de hoeveelheid wijn en brandewijn in de streek van
Sint-Winoksbergen. 1667.
1667
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355

Leenboek van de lenen verheven van de baronie van Haverskerke
in de parochie Haverskerke en elders. 1590-1667.
1590-1667

356

Uittreksel uit de registers van de "conseil d'état privé" van Lodewijk
XV m.b.t. het toekennen van het kanunnikschap aan Charles
Thomas in de collegiale kerk van Saint-Piat te Seclin. 31 dec. 1718.
1718

357

Documenten m.b.t. de stad Duinkerke: kopijen van privileges,
ordonnanties..., gevolgd door 2 koninklijke akten van 1739 en 1749
m.b.t. personen onderworpen aan het principe van de goederen
van de dode hand. 1510-1774.
1510-1774

358

Gedrukte biljetten van de verkoping van landerijen te Nomain. dec.
1752.
1752

359

Document m.b.t. de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus van
de priorij Saint-André-lez-Aire in Artois en afhankelijk van het
bisdom van Saint-Omer: historiek, staat, van goederen en lasten
van de priorij. s.d.
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360

XII. DOCUMENTEN M.B.T. GEMEENTEN OF STEDEN DIE ZICH IN
NEDERLAND BEVINDEN.
Handschrift van het klooster in Mariëndaal. [16de eeuw].
1501-1600

361

Katern met de renten en de goederen in het "member" van
Zaamslag in Zaamslag en omstreken. [15de eeuw].
1401-1500

362

Hulst: landboek van Rietvliet begint met de volgende woorden: "Dit
naervolghende is tlandt vanden van heveninghe van Rietvliet
besocht, overgegaen en de ghemeten in jaer 1536..." 1536.
1536

363

Register van costumen onderverdeeld in twee delen. 1790.
1790

364

Document m.b.t. de weigering van de abt van Ten Duinen om de
dijkschepenen van Hontenisse te benoemen. 1548.
1548

365

Rekening van de pachter voor de heer van het schouteetdom van
Axel, voor de heer v.h. schouteetdom. 1546-1552.
1546-1552

366

Documenten m.b.t.de jacht en de vogelhandel in Zandberg in het
ambacht Hulst. 1552.
1552

367

Register van rente- en erfbrieven ten voordele van de Heilige Geest
in Hulst. 1571.
1571

368

Documenten m.b.t. de stad Sluis: import van graan, heerlijke
renten, opbrengst van weiden etc. 1615 sq.
1615

369

Rekeningen van de "dijcage" van Sint-Pietersdijk bij Aardenburg en
Maldegem. 1614-1616.
1614-1616

370

Rekeningen van de "dijcage" van Sint-Pietersdijk bij Aardenburg, en
Maldegem, en andere documenten. 1616-1617.
1616-1617

371

"Notitie van bestedinghe van den dijk van de grouwe besteet den 9
april 1620". Grenzend aan de Kruispolder. 1620.
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1620

372

Rekenigen van de "Cruyspolder" in Hulsterambacht. 1612-1624.
1612-1624

373

Register onderverdeeld in 367 punten m.b.t.de derde rekening van
de "dijcage" van Sint-Pietersdijk bij Aardenburg en Maldegem,
m.b.t. de rendanten Aucheman en Baltijn tegen de erfachtige
lieden. 1647.
1647

374

Documenten m.b.t. de "Cruyspolder" (hoofdzakelijk rekeningen).
1636-1674.
1636-1674

375

"Resolutien van haar hoog. Mogent.en Raad van Staate, van a°
1723 tot 1762 nr. 4": het zijn authentieke uittreksels uit de
resolutieboeken va de Staten-Generaal van de Verenigde
Provincien en m.b.t. Hulst [18de eeuw].
1701-1800

376

Marsorder voor drie compagnieën van het eerste bataljon van het
Noordnederlandse infanterieregiment van Generaal Majoor van
Dopff, om zich van Hulst naar het Sas-van-Gent te begeven,
gegeven te Amersfoort. (Origineel, ondertekend door de Prins van
Oranje) 12 juni 1787.
1787

377

Uittreksel uit een register met de decreten van Lodewijk van
Vlaanderen m.b.t. de "cuere van den Hamere bi Bievliet". S.d.

378

Costumen, privileges, reglementen, etc. m.b.t. Doornik, Brabant,
Vollenburg enz. [17de-18de eeuw].
1601-1800

379

Authentieke kopijen van oorkonden m.b.t. de steden Aalst, Sluis,
Hulst, Axel uit de periode 1313-1365. 1570.
1313-1570
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380

XIII. VERHANDELINGEN, TRAKTATEN, KUNST, TAAL, LITERATUUR,
EPISTELS, PERS...
Handschrift van het klooster in Mariëndaal. [16de eeuw].
1501-1600

381

Formulier van aanspreektitels in brieven en akten van
hoogwaardigheidsbekleders in de Nederlanden en Europa. [16de
eeuw].
1501-1600

382

Traktaat over het leenrecht in Vlaanderen (fragment). 18 okt. 1552;
met latere bijlagen [16de eeuw].
1501-1600

383

Muziek- en tekstfragmenten uit missalen, brevieren, gradualia en
antiphonaria. [ca. 1200-17de eeuw].
1196-1700

384

Traktaat over het leenrecht door Jean Temmerman. [16de eeuw].
1501-1600

385

"Receuil de diverses annotations servantes tant a l'explication des
coustumes qu'a l'intelligence et a la practique d'Arthois":
aantekeningen m.b.t. de costumen van Arthois, met index. [17de
eeuw].
1601-1700

386

Enkele koppen van pachtcontracten aan Gilles en Pieter
Temmerman, en allerlei gedichten, verzen, liederen, bezweringen,
spreuken enz... [17de eeuw].
1601-1700

387

"Ghendtsche Post-Tijdingen". 8 sep. 1667.
1667

388

Betoog m.b.t. de term"ratification". [18de eeuw].
1701-1800

389

Preken van een (rondtrekkend?) predikant. [18de eeuw].
1701-1800

390

"Codex doctrinalis continens methodicam scientiarum atque artium
omnium institutionem..." door J.B. De Rop. [2de helft 18de eeuw].
1701-1800

391

Toneelstuk in het Latijn over Perzië in de oudheid (Perzen en
Meden, Scythen, Darios, Cyrus): teksten van twee "rollen". [18de
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eeuw].
1701-1800

392

Fragmenten van een Frans verklarend en taalkundig woordenboek,
in handschrift. [2de helft 18de eeuw].
1701-1800

393

Franse grammatica (in handschrift): vervoeging van werkwoorden;
het geslacht. [18de eeuw].
1701-1800

394

"Observation sur la marche": verhandeling m.b.t. de mars van de
gewapende troepen (zonder informatie). [18de eeuw].
1701-1800

395

Verhandeling m.b.t. het doen verdwijnen van de bedelarij in
Vlaanderen. [eind 18de eeuw].
1776-1800

396

"Reflections sur la conduite que doit tenir une personne qui se
trouve a la teste d' une grande entreprise": betoog ten gunste van
de stichting van een maatschappij (de Oostendse Compagnie?).
[ca. 1725].
1721-1730

397

Analyse van het postwezen van de Oostenrijkse Zuidelijke
Nederlanden, met een kaart van de belangrijkste postwegen, door
L. Du Quesnoy. 1728.
1728

398

Verhandeling (met verwijzing naar bronnen) over de principes en
de fundamenten van het postwezen, door L. Du Quesnoy. [1728?].
1728

399

"Practijcke om devotelyck te lesen de croone van Maria". 1724.
1724

400 - 405 Betoog van de Heer Fariseau, raadgever van Maria Elisabeth, landvoogdes van de Nederlanden m.b.t. de censuur van boeken en een reglement voor de boekhandelaars en de drukkers. s.d.

400

400 - 405 BETOOG VAN DE HEER FARISEAU, RAADGEVER VAN
MARIA ELISABETH, LANDVOOGDES VAN DE NEDERLANDEN M.B.T.
DE CENSUUR VAN BOEKEN EN EEN REGLEMENT VOOR DE
BOEKHANDELAARS EN DE DRUKKERS. S.D.
s.d.

401

s.d.
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402

s.d.

403

s.d.

404

s.d.

405

s.d.

406

Documenten m.b.t. het "Laus Deo semper"-thema (verzen,
dialogen). 1750.
1750

407

Lijdensverhaal van Jezus Christus (in het Frans) door Petrus Steppé,
ontvanger in Neimegen en Kladverzen in het Nederlands. [eind
18de eeuw].
1776-1800

408

Fragment van een "Tractatus de usuris". 1783.
1783

409

Geschiedenis van Waarschoot door E.H. Vander Poorten,
onderpastoor. 1794 sq.
1794

410

"Redevoering uytgesproken te Brussel den 20 germinal 3de
Republiekaensch jaer (9 april 1795) door Portiez (de Oise),
representant des volks bij de legers van 't Noorden en van de
Samber en Maes" m.b.t. de stand van zaken ongeveer één jaar na
de vestiging van het Franse bewind in de Nederlanden.

411

Stukjes gemaakt door Helias d'Hudeghem. [begin 19de eeuw].
1801-1825

412

Uittreksel uit "Les mémoires sur les anciennes lois de Gand" van
Diericx, m.b.t. de manier van procederen inzake rechtspraak. [19de
eeuw].
1801-1900

413

Uittreksel uit het Liber Floridus (p. 207-208): "Visio Karoli calvi regis
Francorum..." S.d.

414

"Historische kritiek" op het werk "Oorsprongh, begin en vervolgh
der Nederlandse oorlogen, beroerten ende burgelijcke
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oneenigheden" van Pieter Christiaens Bor. (1559-1635) s.d.

415

Klein traktaat m.b.t. het gebruik van de paternoster. S.d.

416

Gedrukte tekst (partim) waarin o.a. anagrammen worden
besproken m.b.t. Erardus Vander Noot. S.d.

417

Gedicht: "Comme homme de paille jadis revetu de lin..." S.d.

418

Traktaat over Sint-Jozef. [17de eeuw].
1601-1700

419

Cursussen, schoolschriften, studienotities (meestal hoger
middelbaar niveau): Latijn, Frans, Wiskunde, Wijsbegeerte
(universitair), Geschiedenis, Mechanica, Astronomie, Geografie.
Vermelde namen: Zaman (1803- 1805)-Monnier en Bouly (17881789) en Philippe Huijsman (Brussel-college Doornik, 1792). 17461813, z.d.
1746-1813
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420

XIV. ALGEMENE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN.
Analyses van historische documenten (van 863 tot 1382) die op
steekkaarten werden gezet en bibliografische gegevens.

421

Kopijen van verschillende documenten soms geheel, soms
gedeeltelijk overgeschreven en hier en daar verbeterd: o.a. een
brief van Alberto de Medicis aan de stad Ieper [1297].
1297

422

Klein register in twee delen: s.d.

423

Genealogie van de graven van Vlaanderen. s.d.

424

Afschrift van een akte tussen graaf Gwijde en de schepenen van
Gent (1294). s.d.

425

"Defensio comitis Flandriae" van Jacobus de Blasere. Verdediging
"adversus gentes (...) sive officiales francorum regis super ressorto
et superioritate consuetis causarum ad regem aut suum
parlamentum devoluendarum". [16de eeuw].
1501-1600

426

Rekeningen van de hofhouding van Margaretha van Beieren,
echtgenote van Jan zonder Vrees. 1413-1416.
1413-1416

427

Afschrift van een handelstraktaat tussen de koning van Schotland
en de hertog van Bourgondië. 17 sept. 1420.
1420

428

Kopij van een octrooi van 16 juni 1427 van Filip, hertog van
Bourgondië m.b.t.de haringvangst. [15de eeuw].
1401-1500

429

Afschrift van de letteren van afstand van de heerlijkheid van
Beveren door Filips de Goede aan zijn bastaardzoon Antoon. 1452.
1452

430

Afschrift van een akte m.b.t. de vrede gesloten tussen aartshertog
Maximiliaan en de stad Brugge in 1484. 1833.
1484-1833

431

Briefwisseling van Peter-Ernest van Mansfeld m.b.t. de onlusten
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tijdens de regering van Filips II. [16de eeuw].
1501-1600

432

Briefwisseling gedurende de regering van Keizer Karel en politiek
traktaat. [16de eeuw].
1501-1600

433

Uittreksel uit het "Receuil des Antiquités de Flandre" m.b.t. de
rechten van de graaf van Vlaanderen t.o.v. de koning van Frankrijk
en m.b.t. de instellingen van het graafschap Vlaanderen. [16de
eeuw].
1501-1600

434

Verzameling documenten uit de 16de eeuw m.b.t. de "propositie
ende openinghe ghedaen aende Leden van Vlaenderen, op
schepenhuyse van Ghendt, Bijde de k(oninclijke) ma(jesteit), anno
1527 nopens den oorloock jeghens Vranckrijck". 1527-1539.
1501-1600

435

Afschrift van de "consente vanden thiende pennynck". 1544.
1544

436

Afschrift van de vernieuwing van de drie Rekenkamers van Rijsel,
Brussel en Den Haag. 23 aug. 1541.
1541

437

Kopijen van oorkonden uit de periode 1313-1565 m.b.t. de steden
Aalst, Sluis, Hulst, Aksel, o.a. een getrouwheidseed van Aalst aan
Filips II in 1555. 1570.
1313-1570

438

"Lettres secrètes de la duchesse Marguerite au roy et du roy à la
duchesse au sujet des troubles des Pays-Bas": briefwisseling tussen
Margaretha van Parma en Filips II m.b.t. de religieuze onlusten van
1565-1567. Kopij. s.d.
1565-1567

439

Lijst met brieven die bij de aanwijzing van aartshertog Albert als
regent van de Zuidelijke Nederladen moeten afgeleverd worden.
Kopij. s.d.

440

Kopij van de voorschriften van Filips II voor de aartshertog Albert
m.b.t. zijn regenschap in de Zuidelijke Nederlanden. 1595.
1595

441

Uittreksel uit de "Carolijnse Concessie" door notaris De Rop van
Gent. [17de eeuw].
1601-1700
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442

Processen-verbaal van de Kamer van Artois en van Vlaanderen.
[17de eeuw].
1601-1700

443

Register van de schout Coppieters uit Waasmunster: verzameling
van sententies en processtukken van het graafschap Vlaanderen.
[17de eeuw].
1601-1700

444

Twee fragmenten van documenten, met telkens de originele
handtekeningen van Albrecht en Isabella. Okt. en juni 1607.
1607

445

Handschriftelijke kopie van het "eeuwig edict" van de
aartshertogen Albrecht en Isabella van 1611, 12 juli; fragment. s.d.
1611

446

Formulier van een huwelijkscontract in het Nederlands en het
Frans. 1647.
1647

447

Afschrift van een gedrukte tekst van het vredestraktaat van
Munster (2 okt. 1648) s.d.

448

Verzameling documenten m.b.t. de relatie Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, de maritieme navigatie. 1600-1650.
1600-1650

449

Twee originele marsorders voor de compagnie van de markies van
Roubaix. Beide brieven komen uit Brussel. 1657 en 1659.
1657-1659

450

"Procuratie van de Coninginne om te doen ende te ontfangen den
eedt van Sijne Ma(jestei)t als grave van Vlaanderen ten jaere 1666met andere papieren daartoe dienende": documenten m.b.t. de
troonopvolging in de Zuidelijke Nederlanden, na de dood van
Philips IV, door de moeder van de nieuwe koning van Spanje Karel
II, nl. Maria Christina, dochter van keizer Ferdinand II. s.d.
1666

451

Instructies van de vorsten van de Nederlanden aan de
gouverneurs-generaal. 1567-1691, s.d.
1567-1691

452

"Compendium Flandriae civitatum ac pagorum": aantekeningen
m.b.t. steden en dorpen in Vlaanderen. [18de eeuw].
1701-1800
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453

Fragment van een gedrukte tekst m.b.t. de onlusten in Spanje
tijdens het bewind van Filips V. s.d.

454

Documenten m.b.t. enkele belangrijke momenten in de
geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden van 1595 tot 1718.
S.d.
1595-1718

455

Uittreksel van de voorschriften van prins Eugenius van Savoye,
landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. Kopij in het Spaans.
1716.
1716

456

Document waarin het hervormingsprogramma voor de Zuidelijke
Nederlanden, vooral verdedigd door de markies van Prié, punt per
punt wordt geanalyseerd door Karel VI. Laatstgenoemde geeft er
telkens commentaar bij. Kopij: het programma is in het Spaans en
de analyse in het Frans. 1717.
1717

457

Document m.b.t. de hervormingen die Karel VI wilde doorvoeren in
de Zuidelijke Nederlanden. Kopij in het Spaans. 1718.
1718

458

Brief van Karel VI waarin hij, na het ontslag van Prins Eugenius als
landvoogd aanvaard te hebben, een interim-landvoogd aanwijst
voor de Zuidelijke Nederlanden nl. de graaf Wierich van Daun.
Kopij. 1725.
1725

459

Brief van de interim-landvoogd van Zuidelijke Nederlanden, graaf
Wierich van Daun aan de vooraanstaanden van de Zuidelijke
Nederlanden, waarin hij plechtig belooft de belangen van de
Zuidelijke Nederlanden te verdedigen. Kopie. 1725.
1725

460

Voorschriften van Karel VI voor de graaf Wierich van Daun na zijn
benoeming tot interim-landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden.
Kopij. 1725.
1725

461

Rekening van de "becostinge der uytvaert van Sijne Keijserlijcke
majesteijt" (Karel VI). 1741.
1741

462

Register van de vacatiën en andere plichten van de procureurgeneraal van de keizer. 1717-1748.
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1717-1748
463

Kopie van de briefwisseling van pater Godefroid d'Alost tweede
consultor van de orde der Capucijnen in de Zuidelijke Nederlanden
van de raadsheren-fiscaal van Brabant en de vertegenwoordigers
van de keizer m.b.t. het al dan niet zenden van
Capucijnenstudenten in de theologie naar het algemeen seminarie
te Leuven. 1787.
1787

464

Documenten gedeeltelijk van A. Sersanders de Luna, president van
de Raad van Vlaanderen, en ook enkele documenten m.b.t. de
Brabantse omwenteling. 1655-1794.
1655-1794

465

Afschrift van het testament van Lodewijk XVI. 25 dec. 1792.
1792

466

Uittreksel van brieven van de kanselarij van Wenen. 1794.
1794

467

"Aenvang en Vervolg van de Ontdekte Saemenzweiring, gesmeed
dor den Verraeder Robbespierre en zijne Aenhangers; als ook de
dood en anderen straffen daer op gevolgt, en de Maetregelen,
diesaengaende genomen". S.d.

468

Afschriften van de briefwisseling van de Groothertog de Berg,
verblijvend in Madrid, o. a. gericht aan de keizer (Napoleon I),
m.b.t. opsturen van het zwaard van Frans I. 1808-1809.
1808-1809
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XV. VERZAMELBANDEN.
469 - 480 Analectes historiques, nr. 1: verzameling documenten. [14de eeuw]-1790.

469

469 - 480 ANALECTES HISTORIQUES, NR. 1: VERZAMELING
DOCUMENTEN. [14DE EEUW]-1790.
[15de eeuw].
1401-1500

470

[14de-15de eeuw].
1301-1500

471

[14de-15de eeuw].
1301-1500

472

[14de-15de eeuw].
1301-1500

473

[14de-15de eeuw].
1301-1500

474

[14de-15de eeuw].
1301-1500

475

[14de-15de eeuw].
1301-1500

476

"Autographes de Princes et Gouverneurs Generaux. 1450-1756.
1450-1756

477

"Personnages ramarquables." o.a. Bisdom Gent en Sint-Baafs.
1413-1790.
1413-1790

478

s.d.
1790

479

s.d.
1790

480

1458-1702.
1458-1702

481

Register. [15de eeuw].
1401-1500

482

Verzameling met verschillende documenten. [15de-16de eeuw].
1401-1600
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483

Verzameling documenten. Briefwisseling van Keizer Karel, de
Carolijnse Concessie en andere akten, een lijst met namen van de
monniken en de kloosterzusters in Brabant, Vlaanderen enz.., een
vita van de heilige Bertulphe en een kalender van 1475. 14751619.
1475-1619

484

Verzameling documenten m.b.t. Vlaanderen in de 14de-15de eeuw:
privileges, ordonnanties, vonnissen, brieven, akten e.d.... [18de
eeuw].
1301-1800

485

Documenten m.b.t. diverse onderwerpen. [17de-18de eeuw].
1601-1800

486

Verzamelband m.b.t. diverse onderwerpen. [16de-17de eeuw].
1501-1700

487

Verzamelband m.b.t. diverse onderwerpen. [17de-18de eeuw].
1601-1800

488

Verzamelband m.b.t. diverse onderwerpen. [16de-18de eeuw].
1501-1800

489

"Thollen die gelicht worden in Vlaanderen".Gegevens uit de 16de18de eeuw. [2de helft 18de eeuw].
1501-1800

490

Band met stukken m.b.t. lenen in het land van Waas, ook vindt
men er de costumen van Sint-Pieters en van de Oudburg te Gent.
[18de eeuw].
1701-1800

491

Een kartonnen doos met drukwerken: vooral kranten, ook
kiesbladen, prijscouranten, pamfletten. [18de-20ste eeuw].
1701-2000

492

Band van advocaat Duermael met kopijen of uittreksels o.a. een
index op drie "Turbe Boecken"; aantekeningen in het Latijn van een
advocaat ("Annotationes in Stockmannum"); dossier i.v.m. een
erfenis genaamd "Consultationes Belgicae"; een leenverheffing in
Brabant... s.d.

493

Band met op titelblad: "Collecta opera et labore, J. Remigy de
Smidt, civitati Gandensi a consiliis". m.b.t. een verzameling
oorspronkelijke afschriften en gedrukte stukken uit processen en
een traktaat: "Motivum Juris in materia Immunitatis ecelesiasticae"
(handschrift). s.d.
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Verzameling gedrukte teksten o.a. "Korte redenen voorgehouden
an Hooge en Mogende Heeren Mijne Heren Vanden Raede in
Vlaenderen tot betoogh (...)gifte inter vivos...", enz. s.d.
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495

XVI. LIJSTEN VAN ALLERHANDE AARD.
Lijst van monniken en zusters van verschillende abdijen en
kloosters: Deinze, Ter Haghen, Spermalie, de "religiosa hospitalis
de Merville", "Sancta Clara", Baudeloo, Sint-Pieters te Gent en
Zonnebeke. 1611-1613. Lijst van de dames en juffrouwen
kloosterlingen en scholieren van het kapittel van Nijvel. 1640.
1611-1640

496

Lijst van de tollen van Vlaanderen, Biervliet, Brabant; lastgeld,
intredegeld van en naar Holland; convooigeld, rechten te betalen in
Vlaanderen, met het oog op de verpachting van die rechten
volgens de ordonnantie van 18 febr. 1702, "aides et subsides de la
West-Flandres". [eind 18de eeuw].
1702-1800

497

Twee lijsten met namen van planten. [1836?].
1836

498

Bezoekersregister van het kasteel van Laarne. Juni 1954-juli 1963.
1954-1963

499

Lijst van akten m.b.t. Vlaanderen en Henegouwen en bewaard te
Luik in het gouvernementshuis. s.d.

500

Lijst der oudste zegels van de graven van Vlaanderen bewaard in
de "Archives générales du département du Nord". s.d.

501

Lijst van notarissen.

502

Franse woordenlijst m.b.t. uitspraakproblemen.

Varia 3

63

XVII. VARIA VAN DE VARIA.

503

XVII. VARIA VAN DE VARIA.
Fragment van een katern met aantekeningen m.b.t. een rondreis in
Zuid-Brabant. Ca. 1530-1540.
1526-1540

504

Document met aangifte van de waarde van Franse kronen. 1548.
1548

505

Horoscoop van een meisje geboren op zondag 12 nov. 1553 om 6
uur 's morgens. s.d.
1553

506

Kopie van een akte m.b.t. de financiële bijdrage die het klooster
Sint-Valérien te Cambrai moet leveren voor het onderhoud van de
universiteit van Leuven. Okt. 1615. Concepten van een memorie
van toelichting ter attentie van de wereldlijke macht, opgesteld in
naam van de bisschop van Gent m.b.t. de kerkelijke beneficiën
verbonden aan de universiteit van Leuven. s.d.
1615

507

Specimens van gezegelde van stukken. [17de-18de eeuw].
1601-1800

508

Document m.b.t. de vondst van het lichaam van de heilige
Augustinus. 1728.
1728

509

Twee loterijbriefjes (118 en 120) van de trekking van 13 sept. 1771.
1771.
1771

510

Losse stukken i.v.m. de stad Eeklo: a) Gedrukt lofdicht op het
stadsbestuur, 1818, b) Geschreven uittreksel uit de "journal de
Gand" van 1824 i.v.m. nieuws uit Eeklo (100-jarige), c) Intekenlijst
voor concert in Eeklo ten gunste van de armen, 19de eeuw. [19de
eeuw].
1801-1900

511

Stukken betreffende de post. 1701-1863.
1701-1863

512

Formulieren (ongebruikt). [19de eeuw].
1801-1900

513

Nog niet geklasseerde omslag uit de verzameling Weber-Verviers.
s.d.
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514

Verzameling die gediend heeft als formulierboek. s.d.

515

Gedrukte tekst m.b.t. een "remedie te gebruyken tot preserveren
het Hoorn-Vee van de besmettelijke Ziekte". s.d.

516

Documenten m.b.t. graaf Christiaan van Brunswijk, bisschop van
Halberstad,t die in 1622 in de kerk van de kloosterzusters van
"Gesehe"/Ghisehe" (?) niet ver van de Lippe, het hoofd van een
houten kruisbeeld afrukte en dadelijk door God werd gestraft. Het
hoofd werd daardoor bewaardals relikwie. [17de eeuw].
1601-1700

517

Dossier verzameld door de Rekenkamer te Brugge over de
ontvanger Jan-Baptist Stuvart. 1676.
1676

518

Bladeren onversneden assignaten van 10 "livres". Na 1792.
1792
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XVIII. VARIA D.

519

XVIII. VARIA D.
Chronologische analytische inhoudstafel van de vijf plakkaatboeken
van Vlaanderen, periode 1515-1762. [eind 18de eeuw].
1515-1800

520

Verhandeling over de rivieren en kanalen van Vlaanderen, door
MANN Théodore-Augustin, kanunnik (Kortrijk), lid van de Academie
van Brussel. 1781.
1781

521

Verzameling criminele sententies uit de periode 16de-midden 18de
eeuw. [18de eeuw].
1501-1800

522

Verzamelband: lijst van (groepen) personen, die vrijgesteld
(kunnen) zijn van de provinciale rechten van Vlaanderen en
processtukken (kopieën) en juridische adviezen, periode 16de-18de
eeuw. 18de eeuw.
1501-1800

523

Verzamelband (uit omgeving van de Raad van Vlaanderen):
juridische adviezen en commentaren (o.a. m.b.t. concilie van
Trente), proces- en procedurestukken, indices op "boeken" (zoals
plakkaatboeken en resolutieboeken), tot 1703. [18de eeuw].
1701-1800

524

Verzamelband: ordonnanties, reglementen, sententies,
procedurestukken, politieke adviezen, akten, uittreksels uit de
Rekenkamer van Rijsel. [17de eeuw].
1601-1700

525

Verzameling: juridische adviezen; index op de eerste twee
plakkaatboeken; tafels op plakkaten, ordonnanties, brieven e.d. in
het archief van de Raad van Vlaanderen, periode midden 16demidden 17de eeuw. [18de eeuw].
1526-1800

526

Fragment van: Ph. Wielant, Practycke civile (1519). [na 1632].
1632

527

Stijl en manier van procederen voor de Raad van Vlaanderen
(niemand en is...) 1641, kopie van Philippe-Laurent Gheylinck.
1665.
1641-1665

528

Stijl v[an procederen] geobserveerd in de Raad van Vlaanderen.
[1698?].
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1698
529

Stijl van procederen onderhouden in de Raad van Vlaanderen. [na
1770].
1770

530

Keure van de stad Axel, verleend door Guy, graaf van Vlaanderen.
1298; kopie uit het stedelijk privilegeboek (Roode Boucxken). [16de
eeuw].
1298-1600

531

Obituarium en jaargetijden van de kerk van Axel. [begin 16de
eeuw-1531].
1501-1531

532

Traktaat over leenrecht [door Jan Temmerman, cfr. nr. 385]. [1ste
helft 16de eeuw].
1501-1550

533

Beknopte uiteenzetting over de geschiedenis van het graafschap
Vlaanderen (tot 1666) m.b.t. tot de standenvertegenwoordiging in
de Staten van Vlaanderen; met de procentuele transporttabellen
van "1317" en 1408 en de repartitie over de vorstendommen van
de Nederlanden. [na 1666].
1408-1666

534

Verhandeling over de besluitvorming en de machtsverhoudingen in
de Staten van Vlaanderen. [2de helft 18de eeuw].
1701-1800

535

Studie van het nieuwe bestuurssysteem van de "provincie"
Vlaanderen in uitvoering van het edikt van 1754, 5 juli:
"historische" analyse door J.P. VILAIN XIIII over de periode 17541760. [na 1773].
1754-1773

536

Studie over de lokale belastingen ("impositions municipales") in
Vlaanderen, met talrijke bijlagen. 1784.
1784

537

Verhandeling over westelijk- of Kust-Vlaanderen onder Frans
bewind. [begin 18de eeuw].
1701-1725

538

Politieke en commerciële betrekkingen tussen België
[=Vlaanderen] en Engeland. Periode 1338-1420: verzameling
kopieën van bescheiden uit de Archives départementales te Rijsel
gemaakt op verzoek van professor Gantrelle (Universiteit Gent).
1843.
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1338-1843

539

Leerlingenlijst van de adultenschool en zondagsschool voor meisjes
te Maldegem (zusters maricollen?). 1902-1906.
1902-1906

540

Schoolprogramma's (1832, 1840-1841), boekjes met de uitslagen
(1841, 1845, 1850, 1905-1910, 1916-1917, 1919-1922, 1940-1941)
en toespraak van de prefect (1876) van het Koninklijk atheneum te
Gent [19de- 20ste eeuw].
1801-2000

541

Boekjes met uitslagen van het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo,
1904-1905, 1908. s.d.
1904-1908

542

Boekjes met uitslagen van het Jozefietencollege te Melle, 1921. s.d.
1921

543

Boekjes met uitslagen en programma's van de prijsuitreikingen van
Gentse stadsscholen: lyceum (meisjescollege, Kortrijksesteenweg,
1924), Lagere hoofdschool voor jongens (Begijnhofplaats, 1914),
Lagere hoofdschool voor meisjes (Van Hulthemstraat, 1921, 1938,
1948), Lagere hoofdschool voor meisjes (Slijpstraat, 1922, 1939),
Lagere Hoofdschool voor meisjes (Sint-Kristoffelstraat, 1949-1950),
Oefenschool gehecht aan de Erkende Stedelijke Normaalschool
voor Onderwijzeressen (Casinostraat daarna Wispelbergstraat,
1938-1939, 1948-1950, 1963), Stedelijke Normaalschool
(Wispelbergstraat, 1963), Nijverheidschool en Hogere
Nijverheidsschool van Gent (1923, 1925), Kosteloze meisjesscholen
(1897), Kosteloze jongensscholen (1912-1913). [20ste eeuw].
1901-2000

544

"Bewijs van tevredenheid" van de stedelijke openluchtschool (Gent)
J. d'Asseler. s.d.

545

Getuigschrift vanwege het Willemsfonds van de tweede prijs van
de Evariste de Bouvre-wedstrijd ter bevordering van de
Nederlandse Zang voor de Stedelijke Lagere school in de
Bommelstraat, Gent. 1956.
1956

546

Boekje met het programma en de uitslag van de prijzen ingesteld
door de "Association Flamande pour la vulgarisation de la langue
Française". 1913.
1913

547

Uurrooster van de Gewestelijke Landbouwavondschool te Petegem
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(Deinze). 1935-1936.
1935-1936
548

Affiches betreffende onderwijszaken. 1928, 1930, [1957].
1928-1957

549

Affiches van notarissen van openbare verkopen: hofsteden, tuinen
en landen te Evergem, 1929 (2 exemplaren); 2 woonhuizen te
Evergem (Wippelgem) 1929; hofsteden en gronden te Kluizen,
Evergem, Ertvelde, Zelzate en Assenede. 1934.
1929-1934

550

Affiche vanwege de gemeente Evergem van de openbare
aanbesteding van de bouw van een kerkhof. 1894.
1894

551

Notarieel Annoncenblad van Gent en omtrek, 8e jaar, nr. 33 (1
maart 1896); 18e jaar, nr. 47 (27 mei 1906); 47e jaar, nr. 16 (24
september 1933) [19de-20ste eeuw].
1801-2000

552

Programma van de "Groote Bondsmissiedag". [1946].
1946

553

Kroniek van de Petrus Franciscus Versterre, toen onderpastoor van
Sleidinge, van de gebeurtenissen in Europa van 1741-1743. s.d.
1741-1743

554

Prijslijst van geverfde stoffen met aangehechte staaltjes. 1776.
1776

555

Gallerani genootschap: boekhoudkundige stukken. [begin 14de
eeuw].
1301-1325

556

"Hommage patriotique à Monsieur De Haerne". Portret van
Ieperling De Haerne, opgemaakt door Florimond Van Loo in Gent,
uitgegeven door Vergauwen-Gorez in Gent. [19de eeuw].
1801-1900

557

Portret van Paus Pius IX. 1878.
1878

558

"Le comte de Meeus". Portret van graaf de Meeûs, opgemaakt door
Schubert, gedrukt door Simonau in Brussel. [eind 19de eeuw].
1876-1900

559

"Aan broeder Mathias ridder der Leopoldsorde. Hulde zijner
erkentelijke leerlingen, zijner vrienden en vereerders, a.d. 1895".
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Portret van een broeder, opgemaakt door Jozef Janssens. 1895.
1895

560

Verschillende diploma's en herinneringsattesten. [19de-20ste
eeuw].
1801-2000

561 - 563 Verslagboeken van de pedagogische vergaderingen (lagere school) van het schoolkanton Eeklo. 1897-1957.

561

561 - 563 VERSLAGBOEKEN VAN DE PEDAGOGISCHE
VERGADERINGEN (LAGERE SCHOOL) VAN HET SCHOOLKANTON
EEKLO. 1897-1957.
1897-1913.
1897-1913

562

1951-1954.
1951-1954

563

1951-1957.
1951-1957

